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SKUTECZNA STRATEGIA NA TRUDNE CZASY
Z Marcinem Chludzińskim, prezesem KGHM Polska Miedź S.A., 
rozmawiamy o kryzysie surowcowym, boomie na miedź, metalach ziem 
rzadkich i atomie.

12  FINANSE   
RATUNEK DLA OSZCZĘDNOŚCI I FINANSÓW PAŃSTWA  
Dlaczego potrzebne jest przywrócenie należytej pozycji w polskim 
porządku prawnym tzw. publicznego listu zastawnego?

18  PRAWO   
WAŻNE ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH  
Znowelizowane regulacje KSH wprowadzają m.in. prawo holdingowe oraz 
modyfikują działanie rad nadzorczych i zarządów.

30  PODATKI   
KOMU SŁUŻY PODNIESIENIE PŁACY MINIMALNEJ? 
12,5 mld zł – o tyle więcej trafi na konta ZUS, NFZ i fiskusa w przyszłym 
roku w związku z dwukrotnym podniesieniem płacy minimalnej.

34  TRANSPORT   
SPOSÓB NA WZMOCNIENIE NARODOWEJ KOLEI 
O zaufaniu pasażerów do kolei, zaangażowaniu kolejarzy w pomoc 
Ukrainie oraz nowopowstałym holdingu rozmawiamy z Krzysztofem 
Mamińskim – prezesem zarządu PKP S.A.

36  INNOWACJE   
STARTUPY RÓWNIEŻ CHCĄ BYĆ EKO
Maas Loop produkuje kosze zamieniające szklane butelki w piasek, 
a MakeGrowLab opracowała technologię uzupełniania plastikowych 
opakowań biodegradowalnym materiałem. Obie firmy to finaliści Huawei 
Challenge 2022.

44  GEOPOLITYKA   
INDYJSKI SWING NA ŚWIATOWYM PARKIECIE
Hindusi, próbując grać na dwóch fortepianach, starają się jak najbardziej 
skorzystać z wojny na Ukrainie, wiedząc, że ich stanowisko jest ważne 
zarówno dla Rosji, jak i dla USA.

50  POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY   
POLSKI TWÓRCA POKOJÓWEK Z ODKURZACZAMI 
Mówią o nim „Polak, który zatrzymał śmierć”. Wynalazek Józefa 
Kosackiego uratował życie tysięcy ludzi, a po wielu latach od zakończenia  
II wojny światowej o mało nie wywołał… skandalu międzynarodowego.

58  GOSPODARKA   
NAJGŁUPSZA POLITYKA ENERGETYCZNA ŚWIATA 
O tym, czym dla Europy skończy się szaleństwo Niemców związane  
z tzw. Zielonym Ładem i o przyszłości Unii Europejskiej mówi nam  
dr Rainer Zitelmann – niemiecki socjolog, historyk i przedsiębiorca.
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W NUMERZE

Po stronie wolności  
i zdrowego rozsądku

Staliśmy się ostoją zdrowego rozsądku w świecie, 
który oszalał – to słowa polityka, z którego cały 
Zachód (zresztą nie tylko Zachód) powinien brać 

przykład. Rządzący Florydą gubernator Ron DeSantis 
rzeczywiście w ostatnim czasie jawi się jako ten, który 
w morzu głupoty i niezwykle szkodliwych pomysłów, 
w jakim pogrąża się świat znanej nam dotychczas cy-
wilizacji, potrafić płynąć pod prąd, opierając swoje rzą-
dy na starych i sprawdzonych zasadach, czyli minimum 
interwencjonizmu – za to maksimum wolności gospo-
darczej i swobód obywatelskich. 

DeSantis najpierw zasłynął z tego, że nie poddał się 
politycznej poprawności i terrorowi zamrażania gospo-
darki i całkowicie zrezygnował z lockdownu, choć wokół 
szalała histeria związana z pandemią COVID-19. Następ-
nie zapowiedział, że jego stan wprowadzi mandat w wy-
sokości 5 tys. dolarów dla każdego właściciela lokalu, 
szkoły czy jakiejkolwiek innej instytucji, która wpadnie na 
pomysł zażyczenia sobie od klienta lub pracownika tzw. 
„paszportu covidowego” lub negatywnego testu na ko-
ronawirusa. Drugiego tak odważnego polityka, 
który stanął po stronie wolności i zdrowego 
rozsądku, ze świecą było szukać.

Jaki był efekt tych działań? Nie 
minęły dwa lata, a Floryda (w któ-
rej jakoś nikt masowo nie umierał na  
COVID) stała się w Ameryce bastio-
nem wolności – schronieniem dla tych, 
którzy szukają lepszego zarzą-
dzania i swobodniejszego 
życia. Podczas niedaw-
nej trzeciej Krajo-
wej Konferencji Kon-
serwatyzmu w Miami  
DeSantis zwrócił uwa-
gę na „wielki exo-

dus” ze stanów i miejscowości rządzonych przez poli-
tyków poddających się medialnej histerii i upatrujących 
rozwiązywania wszelkich problemów w coraz większym 
ograniczaniu wolności. Uchodźcy z tych miejsc uciekli 
na Florydę, która według gubernatora stała się „ziemią 
obiecaną” dla rekordowej liczby osób. – Od początku 
pandemii do stanu Floryda przeniesiono więcej docho-
dów niż kiedykolwiek przeniesiono do jakiegokolwiek in-
nego stanu w podobnym okresie w historii Ameryki – 
stwierdził DeSantis, wskazując na kontrast Florydy ze 
stanami „wykrwawiającymi” bogactwo swoich obywateli, 
takimi jak Kalifornia, Illinois, Nowy Jork czy New Jersey. 
Gdy do tego dodamy fakt, że gubernator Florydy chlubi 
się też niskimi wydatkami publicznymi i niskimi podat-
kami, wyłania się obraz kogoś, za kogo ludzie, którym na 
sercu leżą wolność gospodarcza i rozwój przedsiębior-
czości, powinni trzymać kciuki.

Na szczęście i na Starym Kontynencie są tacy, którzy 
mają zdrowe podejście do zmian niszczących nasz za-
chodni świat. Polecam wywiad z Rainerem Zitelmannem, 
który publikujemy w tym numerze „Forum Polskiej Go-
spodarki”. Dr Zitelmann co prawda politykiem nie jest, 
to niemiecki historyk, socjolog, światowej sławy publi-
cysta i… milioner. W świecie, w którym większość mi-
lionerów mówi to, co politycznie poprawne, słowa Zi-
telmanna, który nie owija w bawełnę, są jak powiew 
świeżości. Niemiec, który nie boi się nazwać niemiec-

kiej polityki energetycznej „najgłupszą ener-
getyczną polityką świata”, która uzależniła 

jego kraj i o mały włos całą UE od rosyj-
skiego gazu, na pewno zasługuje na 

uwagę. Podobnych mocnych 
i wyjątkowo celnych tez 

w naszym wywiadzie 
z Zitelmannem jest 

zresztą więcej.



Narodził się nam nowy mechanizm. Otóż kiedy 
dochodzi do niespodziewanej sytuacji na rynku, 
rząd natychmiast, jakoś niespecjalnie prowoko-

wany, biegnie z wiadrem pieniędzy, by rozdać je oby-
watelom oraz… przedsiębiorcom. Pod koniec września 
przyjęty został kolejny program pomocowy. Tym razem 
dla firm, które ponoszą dodatkowe koszty w związ-
ku ze znaczącym wzrostem cen energii elektrycznej 
i gazu. W latach 2022–24 na pomoc branżom energo-
chłonnym przeznaczone zostanie  
17,4 mld zł, mniej więcej 2/5 tego, ile 
kosztuje nas rocznie program 500+.

Przedsiębiorcy i proprzedsiębior-
czy eksperci (z którymi się utożsamiam) 
powinni przyklasnąć. W końcu jest to 
dodatkowe wsparcie dla firm borykają-
cych się z nieprzewidywanymi okolicz-
nościami rynkowymi. Uchroni to setki, 
jeśli nie tysiące przedsiębiorstw przed 
upadkiem i ostatecznie ocali miejsca 
pracy. Nic z tych rzeczy. Program tego 
rodzaju należy ocenić krytycznie. 

Rządy na całym świecie myślą, 
że ich interwencje są ratunkiem na każ-
de niespodziewane okoliczności. Wielkim przełomem 
był wybuch epidemii koronawirusa na początku 2020 r. 
Władze wprowadziły lockdowny, a następnie wydruko-
wały rekordowe ilości pieniądza bez pokrycia, by przeka-
zać go zamkniętym przez nich firmom. Po kilku kwartałach 
pieniądz ten rozlał się na rynek i dotarł do konsumentów. 
Doszło do szoku popytowego, który zaczął podnosić ceny 
niemal wszystkich produktów i usług. Stąd mamy inflację. 
Skutkiem wzrostów cen jest tylko częściowo szok podażo-
wy. Ten występuje dziś na rynku nośników energii, windu-
jąc ich ceny, choć jeszcze rok temu energia drożała wła-

śnie przez szok popytowy, gdy cały świat „rzucił się”, by 
nadrabiać epidemiczne zaległości w konsumpcji i pro-
dukcji. Innymi słowy, to interwencja rządów spowodowała 
obecne problemy inflacyjne, które rząd chce naprawiać… 
dalszym dodrukiem pieniądza bez pokrycia. 

Tego rodzaju interwencje to drastyczne zakłóce-
nie gry rynkowej. Możliwe oczywiście, że na skutek ro-
snących cen energii wiele firm mogłoby nie przetrwać. 
Tak działa arbitraż rynkowy. Te, które nie radzą sobie 

z szybko zmieniającymi się zasada-
mi – upadają, a na ich miejsce wkra-
czają nowi pionierzy. Ale możliwe też, 
że firmy dostosowałyby swoje procesy 
produkcyjne, tak by konsumować mniej 
energii, zainwestowałyby w OZE czy po 
prostu dokonały przejścia do sektorów 
mniej energochłonnych. Rynek dosto-
sowałby się do sytuacji, popyt na ener-
gię zmalał, a ceny po pewnym czasie 
wróciłyby do normy. 

Przy okazji doprowadzamy do dwóch 
szkodliwych zjawisk w umysłach Pola-
ków. Po pierwsze: przedsiębiorco i kon-

sumencie, nie martw się o nic, jak będzie 
źle, to rząd przyjdzie ci z pomocą i sypnie grosiwem. 

Po drugie: rząd dalej uzależnia od swoich „hojnych” de-
cyzji najpierw konsumentów, a teraz przedsiębiorców. 
Nie byłoby to szkodliwe, gdyby nie robił tego naszymi 
pieniędzmi. Ktoś powie, że przecież nie naszymi, tylko 
swoimi świeżo wydrukowanymi. Jednak te drukowane to 
tym bardziej nasze pieniądze. Napędzą dług, który bę-
dziemy musieli spłacić, i zwiększą inflację, która osłabi 
wartość pieniędzy, które już mamy w kieszeniach. Zatem 
złote powiedzenie, że rząd nie ma swoich pieniędzy, jest 
jeszcze bardziej aktualne.

Programy socjalne 
dla przedsiębiorcówPi
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Pusty pieniądz  
rozlał się  

na rynek i dotarł 
do konsumentów. 
Doszło do szoku 

popytowego, który 
zaczął podnosić ceny 

niemal wszystkich 
produktów i usług. 

Stąd mamy inflację.
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Łódzkie zaprasza na wyjątkowe Forum
Inspirujące dyskusje, wybitni prelegenci ze świata 
biznesu i nauki, przedstawiciele największych firm. Przed 
nami 15. edycja Europejskiego Forum Gospodarczego 
– Łódzkie 2022, jednego z największych wydarzeń 
promocyjno-gospodarczych w Polsce. W tym roku 
Forum odbędzie się w dn. 14-16 grudnia.

Regionalny Fundusz Rozwoju 
Województwa Łódzkiego

Materiał  
powstał  

we współpracy 
 z Urzędem 

Marszałkowskim 
Województwa 

Łódzkiego

Europejskie Forum Go-
spodarcze na stałe wpi-
sało się do kalendarza 

najważniejszych imprez go-
spodarczych w kraju. Zyskało 
już odpowiednią renomę, sta-
jąc się idealną przestrzenią do 
nawiązywania kontaktów biz-
nesowych, pozyskiwania klien-
tów, miejscem wymiany opinii 
i doświadczeń. Forum to wyda-
rzenie, gdzie promuje się inno-
wacje w biznesie oraz integruje 
środowiska gospodarcze, na-
ukowe, samorządowe i rządo-
we. To przestrzeń, gdzie toczy 
się otwarta dyskusja. To wresz-
cie znakomita okazja do posze-
rzenia relacji biznesowych.

W erze innowacji
Tematem przewodnim tego-
rocznej, jubileuszowej edycji 
EFG będzie biznes w erze in-
nowacji. Wśród prelegentów 
będzie można posłuchać eks-
pertów z całego świata, w tym 
członków grupy politycznej Eu-
ropejskiego Komitetu Regionów 

– Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów, w której skład 
wchodzi ponad 60 eurodeputo-
wanych z 15 krajów UE. Uczest-
nicy wraz z zaproszonymi gość-
mi będą mieli okazję dowiedzieć 
się więcej o innowacyjności 
i konkurencyjności firm z sek-
tora MŚP, przedyskutować moż-
liwości podwyższenia poziomu 
handlu zagranicznego poprzez 
m.in. nawiązanie kontaktów 
i współpracy z partnerami za-
granicznymi oraz pozyskiwa-
nie informacji na temat nowych 
rynków zbytu. Nie zabraknie 
również tematów wykorzystania 
i rozwoju innowacyjnych tech-
nologii oraz nowoczesnych spo-
sobów zarządzania firmą.

Dlaczego tegoroczna edy-
cja EFG w głównej mierze po-
święcona będzie innowacjom? 
Nie ma wątpliwości, że jednym 
z kluczowych zagadnień, z któ-
rymi polskie firmy będą się mu-
siały zmierzyć w najbliższych 
latach, jest kwestia podniesie-
nia innowacyjności całej naszej 

gospodarki. Musimy poszuki-
wać trwałych przewag konku-
rencyjnych, których źródłem 
w ogromnej mierze są właśnie 
innowacje. W ten sposób może-
my wejść na ścieżkę zdrowego 
wzrostu gospodarczego oparte-
go na inwestycjach w najnowsze 
technologie. 

Rozwiązania na tacy
Dlatego w trakcie tegorocznej 
edycji EFG poruszonych zosta-
nie wiele tematów dedykowa-
nych wyzwaniom, przed któ-
rymi stoją dziś przedsiębiorcy, 
szczególnie w kontekście roz-
woju technologii cyfrowych. To 
niezwykle ważne, gdy wciąż 
zmagamy się z postpandemicz-
ną rzeczywistością i kryzysem 
energetycznym spowodowa-
nym sytuacją geopolityczną na 
wschodzie Europy. 

– Nie warto wyważać otwar-
tych drzwi. Na Europejskim Fo-
rum Gospodarczym nowe roz-
wiązania podajemy na tacy. 
Wystarczy otworzyć się na nowe 
myślenie w biznesie – zachęca 
do uczestnictwa w wydarzeniu 
Grzegorz Schreiber, marszałek 
województwa łódzkiego.  

Partner główny:
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WYWIAD NUMERU Marcin Chludziński

W ciągu dwóch-trzech lat nastąpiła kumulacja 
tak wielu istotnych z punktu widzenia światowej 
gospodarki i geopolityki zdarzeń, którymi można 
by „obdarować” co najmniej dwie dekady. Jeśli nie 
jest się w takich okolicznościach zwinnym, jeśli nie 
potrafi się dostosować strategii działania firmy do 
tak częstych zmian, można polec. Dlatego naszą 
podstawową zasadą jest elastyczność – mówi nam 
Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A.  
 Rozmawiali Krzysztof BUDKA i Robert AZEMBSKI

Panie Prezesie, co dzisiaj, przed 
czekającym nas bardzo trud-
nym sezonem zimowym, jest 
największym wyzwaniem za-
równo dla KGHM, jak i dla całej 
polskiej gospodarki?

Myślę, że wyzwania, jakie 
czekają nas i całą naszą gospo-
darkę, niczym nie różnią się od 
wyzwań, z którymi zmierzyć się 
będą musiały gospodarki więk-
szości krajów na świecie. W wy-
niku konfliktu zbrojnego na 
Ukrainie, a co za tym idzie woj-
ny surowcowej, mamy do czy-

nienia z ogromnym wzrostem 
cen gazu, ropy, węgla i w efek-
cie cen energii elektrycznej. I to 
jest największe wyzwanie, któ-
remu trzeba będzie podołać. 
Wspomniałem o tej wojnie su-
rowcowej nie bez przyczyny. 
Nie jest ona żadną nowością, 
bo definiował to zagrożenie już 
dawno temu śp. prezydent Lech 
Kaczyński, mówiąc, że zamiast 
bomb i pocisków to surowce 
staną się orężem. I w tej chwi-
li jesteśmy właśnie tego świad-
kami. 

Jak sobie z tym kryzysem su-
rowcowym poradzić?

Sporo do powiedzenia w tej 
sprawie mają regulacje europej-
skie. Chodzi o formuły wyliczania 
cen energii, które zostały ustalo-
ne na poziomie unijnym. To jest 
coś, co bardzo głośno sygnalizuje 
polski rząd i mówi o tym, że nale-
ży obecne mocno wyśrubowane 
założenia zmienić po to, żeby dać 
możliwość przetrwania przemy-
słowi i całej gospodarce. Nie tyl-
ko polskiej, ale wręcz europej-
skiej. To jest konieczność, byśmy 
możliwie szybko mogli wrócić na 
tory dynamicznego rozwoju. Nie 
ma się co oszukiwać, znajdujemy 
się w fazie stagnacji gospodar-
czej, dlatego z pewnych szkodli-
wych na dziś mechanizmów na-
leżałoby zrezygnować bądź je 
zawiesić. Tak więc w zależności od 
tego, jakie decyzje zostaną pod-
jęte na poziomie regulacji euro-
pejskich, albo przejdziemy przez 
ten kryzys surowcowy mocniej 
poobijani, albo mniej. Suchą sto- fo
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przykład poprzez większą pro-
duktywność albo skalę produk-
cji. To jest ciągłe manewrowanie. 
I to nam się skutecznie udaje ro-
bić. Myślę, że dzięki założeniom 
strategicznym i poprzez bardzo 
duże zaangażowanie pracowni-
ków. Nasi pracownicy rozumieją 
makroekonomię, co w tego typu 
zakładach rzadko się zdarza. A to 
dlatego, że ich dodatkowe wyna-
grodzenia w formie premii czy 

nagród uzależnione są od 
naszego zysku netto. 
A kiedy jest zysk net-
to? Wtedy, kiedy albo 
więcej produkujemy, 
albo mamy wyższe 
ceny. Nasi pracow-
nicy codziennie rano 
przychodząc do pra-
cy, obserwują na mo-
nitorach ceny miedzi 
na rynkach świato-
wych, stąd tak dobrze 
rozumieją, co i jak na-
leży robić. To bardzo 
istotny rodzaj zaan-
gażowania zespołu 
w działalność firmy. 
Tym bardziej w tak 

trudnym czasie, jaki wciąż przed 
nami. 

Wspominał Pan o cenie mie-
dzi, która na razie ma tenden-
cję spadkową. Natomiast po-
zostaje kwestia dywersyfikacji 
produktowej. Jakie są działania 
robione w kwestii zróżnicowa-
nia bazy produktowej koncer-
nu, żeby nie opierać się tylko 
na miedzi, ale także na poszu-
kiwaniach i eksploatacji złóż na 
przykład metali ziem rzadkich, 
które – jak wiemy – są bardzo 
potrzebne nie tylko w motory-

pą przejść się przez to niestety 
nie da. 

KGHM przedstawił niedaw-
no wyniki finansowe. Okazu-
je się, że w tym trudnym czasie, 
na który składają się m.in. woj-
na za naszą wschodnią granicą, 
światowy kryzys energetycz-
ny, poprzerywane łańcuchy 
dostaw czy inflacja, udaje Wam 
się cały czas iść do góry. Co jest 
kluczem do tego sukcesu?

Kilka elementów. Od 2018 r. 
konsekwentnie wdrażamy naszą 
strategię, w której zapisaliśmy 
najważniejsze zasady nasze-
go działania. I one się sprawdza-
ją. Przede wszystkim czas nam 
mocno przyśpieszył, więc w tych 
okolicznościach wymagana jest 
duża elastyczność w działaniu.

Co ma Pan na myśli mówiąc, że 
czas przyspieszył?

Nasz rynek to rynek, na który 
bardzo poważny wpływ ma glo-
balna polityka, czyli to wszystko, 
co się dzieje na międzynarodo-
wych giełdach związanych z su-
rowcami i jak wyglądają łańcuchy 
dostaw. Proszę zwrócić uwagę na 
to, że żyjemy w czasach, gdzie 
mieliśmy już wojnę handlową 
Stanów Zjednoczonych z China-
mi, mieliśmy Brexit – czyli wyj-
ście Wielkiej Brytanii z Unii Eu-
ropejskiej, następnie pandemię 
COVID-19, a teraz mamy woj-
nę na terytorium Ukrainy. Moż-
na więc powiedzieć, że w ciągu 
dwóch-trzech lat nastąpiła ku-
mulacja tak wielu istotnych zda-
rzeń, którymi spokojnie można 
by „obdarować” co najmniej dwie 
dekady. I jeśli nie jest się w takich 
okolicznościach zwinnym, jeśli 

nie potrafi się dostosować stra-
tegii działania firmy do tak czę-
stych zmian, które mają miejsce 
na świecie, można polec. Dlatego 
naszą podstawową zasadą jest 
elastyczność. Umiejętność sku-
tecznego reagowania na wszelkie 
zmiany. Druga kluczowa zasada 
to efektywność. Tam, gdzie moż-
na, wprowadzamy oszczędności, 
a gdzie nie można – zwiększamy 
efektywność. Proszę sobie wy-
obrazić, że gdy przy-
szedłem do KGHM, 
zastałem plan za-
kładający stały spa-
dek produkcji.

Firma wydobywcza 
może sobie na to 
pozwolić?

Moim zdaniem 
absolutnie nie. Dla-
tego uznałem, że 
musimy zmienić ten 
plan, zwiększyć pro-
dukcję i poszukać 
efektywności. To pa-
radoks, ale nie dzia-
łamy na rynku, na 
którym mamy wpływ 
na cenę. Cenę dyktuje gieł-
da LME, która mówi, że „w wyni-
ku tego, co się dzieje na rynkach 
światowych, cena produktu wy-
nosi tyle i tyle”. I teraz ja nie mogę 
powiedzieć: „Ponieważ wzrosła 
mi radykalnie cena energii elek-
trycznej, to podwyższam cenę 
swojego produktu do poziomu 
x, bo wszystko musi mi się zga-
dzać”. Niestety, muszę pracować 
z tą ceną, którą dyktuje mi giełda 
LME, mimo rosnących kosztów. 
Krótko mówiąc, muszę zaciskać 
pasa w innych obszarach, szu-
kać pieniędzy gdzie indziej, na 
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Nasi pracownicy 
codziennie 

przychodząc  
do pracy, obserwują 
na monitorach ceny 
miedzi na rynkach 

światowych, stąd tak 
dobrze rozumieją,  

co i jak należy 
robić. To bardzo 
istotny rodzaj 

zaangażowania 
zespołu w działalność 

firmy.



li nie tylko metali ziem rzadkich, 
ale w ogóle surowców ziem rzad-
kich. Mamy ich coraz większy de-

ficyt, bo świat jest pod tym 
względem – i trzeba 
to sobie powiedzieć 
wprost – uzależnio-
ny od dostaw, które 
są skoncentrowane na 
rynku chińskim. Każ-
dy więc szuka ich tam, 
gdzie może. My też 
staramy się prowa-
dzić prace, które wy-
glądają całkiem obie-
cująco, a związane są 
z odzyskiwaniem tych 
metali z naszych od-
padów. Już widzimy, 

że to, co wydawało się 
kiedyś nieopłacalne, teraz sta-
je się już perspektywiczne i bę-
dzie opłacalne. Pracujemy także 
nad projektami, które za gra-
nicą pozwalają nam wydoby-

zacji, ale również w elektronice 
i wielu innych gałęziach prze-
mysłu?

To bardzo interesujący wą-
tek. Z jaką sytuacją mieliśmy do 
czynienia jeszcze rok, dwa lata 
temu? Z taką, w której przerabia-
nie miedzi na półprodukty typu 
rury, przewody do sieci przesy-
łowych itd. w polskich warunkach 
nie do końca miało sens. Oczy-
wiście ze względu na to, że Chiny 
były wysoce konkurencyjne ce-
nowo i kosztowo. Krótko mówiąc, 
z poziomu kogoś, kto potrzebo-
wał tych towarów, lepiej było ku-
pić w Chinach przerobioną miedź, 
bo wiadomo było, że tam zrobią 
to taniej niż w Europie. Teraz to się 
już zmieniło. W wyniku pande-
mii i wynikających z niej trudno-
ści produkcyjnych w Chinach eu-
ropejscy potentaci przemysłowi 
w różnych sektorach zaczęli szu-
kać łańcucha dostaw w pobliżu 

siebie. Czyli jeśli mogą coś kupić 
w Europie, to wolą to zrobić, niż 
polegać na zawodnych dosta-
wach z dalekiej Azji. Co 
dla nas jest okazją do 
nawiązania koopera-
cji, nad czym pracu-
jemy z wieloma fir-
mami na przykład 
z branży automoti-
ve. One cały czas 
potrzebują naszych 
produktów, a my 
cały czas byliśmy 
i jesteśmy w sta-
nie im je zapewnić, 
tyle że wcześniej nie 
było to opłacalne. 
Nie byliśmy w sta-
nie przy kosztach eu-
ropejskich być dla Chin ceno-
wą konkurencją. Inną kwestią jest 
rzeczywiście szukanie tego, cze-
go wszyscy pożądają i co będzie 
pożądane coraz bardziej, czy-

wać nie tylko miedź. Takim pro-
jektem jest kanadyjski projekt 
Victoria. Mieliśmy tam proble-
my formalne związane z uru-
chomieniem złoża, ale udało się 
już uporządkować całą sytuację. 
Stawiamy teraz wieżę szybową, 
która pozwala zgłębić szyb, na 
razie testowy. Jesteśmy na ra-
zie w fazie inwestycyjnej. Etap 
ostateczny – z kim, jak itd. – jest 
w trakcie ustalania, ale cały czas 
zajmujemy się uzdatnianiem 
tego złoża, bo tam znajduje się 
nikiel, który też jest deficytowym 
surowcem. A skoro możemy go 
wydobyć w połączeniu z mie-
dzią, to trzeba to robić.

Przejdźmy do energii atomo-
wej. Dlaczego KGHM do współ-
pracy przy projekcie jądrowym 
wybrał amerykańską firmę 
Nuscale?

Zapowiadając w tamtym roku 
prace z technologiami małych 
modułów reaktorów jądrowych, 
szukaliśmy takiego rozwiąza-
nia, które jest najbardziej za-
awansowane formalnie i techno-
logicznie. Wówczas, dyskutując 
z różnymi podmiotami, Nusca-
le zaprezentował nam techno-
logię zatwierdzoną przez ame-
rykańskiego regulatora, czyli 
Międzynarodową Agencję Ato-
mistyki w Stanach Zjednoczo-
nych. Można więc powiedzieć, że 
miał już stempel, że ta technolo-
gia jest bezpieczna. Dlatego we-
szliśmy z nimi w dialog. Obecnie 
jesteśmy na takim etapie, że zło-
żyliśmy wnioski do Agencji Ato-
mistyki, żeby rozpocząć pierw-
szy etap uznania tej technologii 
za bezpieczną w Polsce, bo to jest 
de facto przedmiot tej oceny. 
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Dlaczego w ogóle zamierzacie 
inwestować w energią jądrową? 

Dlatego, że dla nas ener-
gia jest drugim kosztem po 
pracy w naszym P&L. Musi-
my mieć optymalnie skonfigu-
rowaną cenę energii w dłuż-
szej perspektywie czasowej po 
to, żeby zachowywać konkuren-
cyjność. A energia jądrowa daje 
nam w tej chwili najbardziej sta-
bilne źródło. Nie jest możliwe, 
żeby przemysł taki jak nasz po-
zyskał wystarczającą ilość ener-
gii z fotowoltaiki. Żeby tak się 
stało, mówiąc obrazowo, trze-
ba by było pokryć panelami fo-
towoltaicznymi połowę Polski. 
Dla przemysłu energochłonne-
go energia jądrowa to najlepsze 
rozwiązanie.

Podczas Forum Ekonomiczne-
go w Karpaczu podpisaliście 
porozumienie z rumuńską fir-
mą Nuclearelectrica. Czemu 
ono ma służyć?

Nuclearelectrica to rumuń-
ski narodowy operator bloków 
jądrowych. Rumunia dysponu-
je trzema reaktorami, operuje na 

nich od lat 90. Zajmuje się tym 
właśnie Nuclearelectrica, ale za-
mierza też budować elektrownie 
w technologii SMR (małe reak-
tory jądrowe). Chcemy wymie-
niać doświadczenia technolo-
giczne, ale również szkolić ludzi, 
by można było wspólnie współ-
pracować na niwie międzyna-
rodowej w kontekście budo-
wy pozytywnego lobbingu dla 
technologii SMR-wych.

Czy z energii pozyskanej z tych 
reaktorów będą mogli korzy-
stać polscy konsumenci, na 
przykład mieszkańcy Zagłę-
bia Miedziowego albo inni pro-
ducenci, czy będzie ona wyko-
rzystywana tylko na potrzeby 
KGHM?

To ma być przede wszystkim 
energia dla nas, ale nadwyżki 
jak najbardziej będziemy chcieli 
sprzedawać na zewnątrz, do sie-
ci publicznej. A jeśli zajdzie taka 
potrzeba i system energetycz-
ny będzie tego wymagał, można 
będzie skalować ten projekt tak, 
żeby tych reaktorów po prostu 
było więcej. 
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Cały czas  
zajmujemy się 

uzdatnianiem złoża 
w Kanadzie, bo tam 
znajduje się nikiel, 

który jest surowcem 
deficytowym. 

A skoro możemy 
go wydobyć 
w połączeniu 

z miedzią,  
to trzeba to robić.

Wywiad 
przygotowany  
we współpracy  

z KGHM
Polska

Miedź S.A.
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Od lewej:  
Robert Azemb-
ski, Krzysztof 
Budka (Forum 
Polskiej  
Gospodarki),  
Marcin Chlu-
dziński, prezes  
KGHM Polska  
Miedź S.A.

Marcin Chludziński



Podwójne zabezpieczenie
O co dokładniej chodzi z pu-
blicznym listem zastawnym? 
I dlaczego sięgnięcie po ten in-
strument właśnie w tym mo-
mencie dziejowym, w jakim 
znalazła się Polska, byłoby jak 
najbardziej wskazane? 

Najprościej: jest to maksy-
malnie bezpieczny, bo podwój-
nie zabezpieczony  papier war-
tościowy, znany i używany już 

wielokrotnie w krajach 
zachodnich, a bywa-
ło, że i w Polsce. Li-
sty zastawne mogą 
kupować zarów-
no instytucje i firmy, 
chcące zabezpieczyć 
wartość swoich pasy-
wów, jak i osoby pry-
watne broniące w ten 
sposób swoich pie-
niędzy przed inflacją. 

Po krachu na ryn-
kach finansowych 
w latach 2007–2009, 
znanym szerzej jako 

„kryzys subprime”, ry-
nek emisji listów zastawnych, 
zarówno bankowych opartych 
o kredytowanie hipoteczne, jak 
i publicznych, rozkwitł w takich 
krajach jak Niemcy (gdzie listy 
zastawne stanowią często na-
wet atrakcyjniejszą inwestycję 
od obligacji skarbowych), Au-
stria, Czechy, Dania czy Francja. 
Na znaczeniu zyskał także we 
Włoszech, Hiszpanii, Portuga-
lii i państwach Beneluksu. Rów-
nież reformy administracyjne 
ogłoszone przez rząd USA 21 
czerwca 2018 r. pod nazwą „Do-
starczanie rozwiązań rządowych 
w XXI wieku” obejmują powrót 
instytucji amerykańskich na kra-

jowy rynek nieruchomości, tak-
że ze znaczącym udziałem pu-
blicznych listów zastawnych. 

Listy zastawne, w tym jak 
najbardziej publiczne listy za-
stawne, niemal od zawsze były 
instrumentami niepoddający-
mi się rynkowym spekulacjom. 
Bezpiecznymi, zyskownymi dla 
ich nabywców, stanowiąc przy 
tym dla publicznych inwestycji 
bardzo silne koło zamachowe.   

Rynek prywatnych obligacji
–  Już dekadę temu istotny 
wkład w rynek wnosiły publiczne 
listy zastawne. Różnica między 
tymi dwoma podstawowymi ro-
dzajami listów zastawnych spro-
wadza się do podstawy emisji 
tych papierów wartościowych: 
w przypadku hipotecznych li-
stów zastawnych podstawę emi-
sji stanowią kredyty hipoteczne, 
a w przypadku listów publicz-
nych pożyczki jednostek samo-
rządu terytorialnego lub kre-
dyty poręczone przez instytucje 
samorządowe czy banki central-
ne  – wyjaśnia dr Błażej Lep-
czyński z Uniwersytetu Gdań-
skiego w artykule dla portalu 
obserwatorfinansowy.pl. 

Rynek listów zastawnych to 
obecnie jeden z największych 
rynków obligacji prywatnych 
w Europie. Instrumenty te mają 
blisko 250 lat, korzeniami tkwiąc 
jeszcze w należącym wówczas 
do Prus Śląsku (tzw. Pfandbrief). 
Wtedy, oraz przez wiele  następ-
nych lat, służyły do rozruszania 
budownictwa mieszkaniowego, 
a także innych, większych inwe-
stycji infrastrukturalnych.   

Również  agencje ratingo-
we przyznają emisjom listów 

„Mimo ko-
lejnych pla-
nów podwyż-

szania podatków 
państwo polskie 

stoi w obliczu zała-
mania finansów publicz-

nych, a obywatele utra-
ty wartości swoich 
wielopokoleniowych 
oszczędności. Sytuacja 

już jest nadzwyczajna 
i wymaga podjęcia 
bezzwłocznych 

działań zarad-
czych, wśród któ-
rych pierwszo-
planowe miejsce 
odgrywa publicz-
ny list zastawny. Po-
nad dwie dekady 
temu przywrócono 
w Polsce publiczny 
list zastawny, któ-
ry jest bezpiecz-
nym i niespekula-
cyjnym papierem 
wartościowym mo-
gącym stać się fun-
damentem rynku kapitałowe-
go z prawdziwego zdarzenia 
i instrumentem do sekuryty-
zacji części tzw. długu publicz-
nego oraz do uruchomienia 
pieniędzy na inwestycje infra-
strukturalne. W Polsce jest po-
nad bilion złotych prywatnych 
oszczędności, których nawet 
tylko część mogłaby przyczy-
nić się w znacznie większym 
stopniu do uruchomienia in-
westycji niż wyczekiwane tzw. 
unijne pieniądze. Jedynym in-
strumentem finansowym, który 
gwarantowałby właścicielom 
bezpieczeństwo oszczędności, 
jest publiczny list zastawny”.

Apel do rządu i prezyden-
ta opublikował niedawno 
w mediach społecznościo-

wych dr Andrzej Sadowski z Cen-
trum im. Adama Smitha. Od wielu 
lat eksperci tego think tanku wal-
czą o przywrócenie należytej po-
zycji w polskim porządku prawnym 
tzw. publicznego listu zastawnego. 
Gra jest warta świeczki – nie wy-
starczy bowiem ostrzegać przed 
załamaniem finansów publicznych, 
obserwować biernie postępującą 
dewaluację oszczędności obywateli 
i ślimaczenie się inwestycji publicz-
nych – ale należy działać! Przy-
toczmy fragment tego listu:       

FINANSE

Ratowanie finansów państwa, 
wsparcie niezbędnych dla kraju 
inwestycji infrastrukturalnych, 
a zarazem ochrona pieniędzy 
obywateli przed inflacją  
powinny stać się – zwłaszcza 
w obliczu kryzysu  
– priorytetem władzy.  
Czy można zrobić to wszystko 
naraz? Istnieje już doskonałe 
narzędzie, które pozwoli  
to zrealizować. Robert  AZEMBSKI

Ratunek dla 
oszczędności 
i finansów
państwa

Publiczny list zastawny
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W sytuacji 
nadzwyczajnej, 
w jakiej znajduje 

się polskie 
społeczeństwo 

i państwo, sięgnięcie 
po ten instrument 
powinno być tak 
bezdyskusyjne  
dla rządzących,  
jak powszechne 
prawo ciążenia.



Bezapelacyjnie ma rację. 
Emisja publicznego listu za-
stawnego, która mogłaby zostać 
przeprowadzona pod kuratelą 
państwa i najlepiej przez kon-
trolowane przez państwo ban-
ki zaufania publicznego oraz 
lokalnie wybrane banki spół-
dzielcze, posłużyłaby – sto-
sunkowo niskim kosztem – do 
dokończenia i realizacji dużych 
i niezbędnych w naszym kra-
ju inwestycji. Zarówno takich jak 
np. CPK czy inwestycje związa-
ne z technologią wodorową i ją-
drową oraz w magazyny ener-
gii, a także modernizację linii 
przesyłowych, zaś w skali pol-
ski powiatowej w najpotrzeb-
niejsze lokalne inwestycje pu-
bliczne. Dochody ze sprzedaży 
publicznych listów zastawnych 
posłużyłyby także sekurytyza-
cji niepokojąco wysokiego długu 
publicznego. 

Co jest jeszcze potrzebne, 
żeby to się udało? Przekonanie 
nie tylko decydentów, ale także 
polskich obywateli, że publicz-

ny list zastawny nie tylko 
uchroni ich oszczęd-
ności (Polacy mają 
odłożone ok. 2 bln zł 
w często niezyskow-
nych produktach), że 
nie tylko na pewno 
zostanie wykupiony 
(w przeszłości z róż-
nymi „instrumenta-
mi finansowymi” róż-
nie bywało), ale także, 
że ich pieniądze po-
służą dalszej rozbu-
dowie naszej Ojczy-

zny i w pewnym stopniu staną 
się ratunkiem dla finansów pu-
blicznych. 

zastawnych wysokie, zazwy-
czaj tzw. potrójne A. Potwierdzi-
ły one wysokie bezpieczeństwo 
tych papierów nawet w okresie 
największego nasilenia kryzy-
sem związanym z COVID-19.         

Polskie doświadczenia 
Sztandarową, ale jedną z wielu 
inwestycji z powodzeniem zre-
alizowanych w okresie między-
wojennym z emisji publicznych 
listów zastawnych, był Port 
w Gdyni. Po 1989 r. pierwsze 
emisje bankowych listów za-
stawnych zabezpieczonych hi-
poteką zostały przeprowadzo-
ne na przełomie XX i XXI wieku, 
a publicznych listów zastaw-
nych dopiero siedem lat póź-
niej, czyli w dziesiątym roku 
obowiązywania nowej ustawy. 
W ramach najnowszej noweli-
zacji ustawy o listach zastaw-
nych i bankach hipotecznych 
z 8 lipca 2022 r. rozszerzo-
no również katalog stanowiący 
podstawę ich emisji o wierzy-
telności banku hipotecznego 
pochodzących z papierów war-
tościowych takich jak: papiery 

wartościowe emitowane przez 
Skarb Państwa lub jednost-
ki samorządu terytorialne-
go oraz papiery wartościowe 
poręczane lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa, których 
emitentem jest Bank Gospo-
darstwa Krajowego.

Trudno dziś pojąć fakt, że 
wielkość emisji wszystkich li-
stów zastawnych jest w Polsce 
ponad trzy razy mniejsza niż na 
Słowacji i ponad dziewięć razy 
mniejsza niż w Cze-
chach. Nie mówiąc 
już o tym, że… 300 
razy mniejsza niż 
w Niemczech.  

Plan ratunkowy
– W sytuacji nad-
zwyczajnej, w ja-
kiej znajduje się pol-
skie społeczeństwo 
i państwo, sięgnię-
cie po ten instru-
ment powinno być 
tak bezdyskusyjne 
dla rządzących, jak powszechne 
prawo ciążenia – uważa Andrzej 
Sadowski. 

Trudno dziś pojąć 
fakt, że wielkość 
emisji wszystkich 
listów zastawnych 

jest w Polsce ponad 
trzy razy mniejsza 

niż na Słowacji 
i ponad dziewięć 

razy mniejsza  
niż w Czechach.

FINANSE
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Andrzej Sadow-
ski, prezydent 
Centrum im. 
Adama Smitha, 
uważa, że je-
dynym instru-
mentem finan-
sowym, który 
gwarantował-
by właścicielom 
bezpieczeństwo 
oszczędności, 
jest publiczny 
list zastawny.



ruje Bank Pekao S.A. Obejmu-
je ona tradycyjne narzędzia 
wsparcia, takie jak m.in. kar-
ta wielowalutowa, leasing czy 
faktoring. Bank daje też możli-

wość korzystania z usług 
księgowych, pro-
ponuje pakiety me-
dyczne dla właścicie-
la firmy, jego bliskich 
i pracowników, a tak-
że zapewnia pomoc 
prawną i informa-
tyczną. Te wszyst-
kie nowoczesne na-
rzędzia są bardzo 
dużym ułatwieniem 
w zarządzaniu fir-
mą. Kompleksowość 
usług i dostępność 

ich w jednym miejscu gwaran-
tują oszczędność czasu przed-
siębiorcy. Oferta skierowana jest 
przede wszystkim do firm, któ-

Z danych Głównego Urzę-
du Statystycznego wy-
nika, że w pierwszym 

kwartale 2022 r. działalność 
rozpoczęło około 93 tys. przed-
siębiorców. Stanowiło to wzrost 
o 10,3 proc. r/r. Z kolei w drugim 
kwartale tego roku zarejestro-
wano ponad 93,6 tys. przed-
siębiorstw, co może świadczyć 
o tym, że skłonność do zakłada-
nia własnej firmy odbudowuje 
się po okresie pandemii. 

Ważny sektor
To bardzo dobra wiadomość 
dla całej polskiej gospodar-
ki. Po pierwsze, chęć Polaków 
do przedsiębiorczego działania 
i założenia własnego biznesu nie 
zanika, wręcz przeciwnie – wciąż 
jest bardzo duża. Po drugie, war-
to pamiętać, że to właśnie sek-
tor MŚP stanowi krwiobieg całej 

polskiej gospodarki. Przedsię-
biorstwa z tego sektora gene-
rują ok. 50 proc. PKB, zapewnia-
ją najwięcej miejsc pracy (blisko 
60 proc. zatrudnienia w całej 
gospodarce) i mają duże 
znaczenie dla lokal-
nych społeczności.

Warto więc dbać 
o polskie mikro-, 
małe i średnie fir-
my i zapewniać im 
jak najlepsze warun-
ki rozwoju. Szcze-
gólnie teraz, gdy po 
kryzysie związanym 
z pandemią duża 
część z nich będzie 
musiała się zmierzyć 
z kryzysem energe-
tycznym spowodowanym inwa-
zją Rosji na Ukrainę. 

Kompleksową ofertę do pol-
skich mikroprzedsiębiorców kie-

jęcie płatności na tym terminalu, 
a 800 zł za zawarcie pierwszej 
umowy o kredyt z gwarancją lub 
leasingu czy faktoringu.

Z oferty promocyjnej mogą 
skorzystać nie tylko nowi klienci, 
którzy spełnią warunki promocji, 
ale również obecni klienci indy-
widualni Banku Pekao S.A., nie-
posiadający jeszcze własnej fir-
my oraz noszący się z zamiarem 
sprawdzenia swoich sił w samo-
dzielnym biznesie, ponieważ 
jedną z możliwości skorzysta-
nia z oferty jest założenie dzia-
łalności gospodarczej poprzez 
bankowość elektroniczną lub 
aplikację mobilną PeoPay.

– Jestem pewien, że dzięki tak 
konkurencyjnej ofercie poszerzy 
się grono osób korzystających 
z oferty Banku Pekao dla klien-
tów biznesowych. Nasi przyszli 
klienci będą mogli w pełni sku-

pić się na prowadzeniu biznesu, 
nie martwiąc się o koszty pro-
wadzenia rachunku – przyzna-
je Radosław Twarużek, dyrektor 
Departamentu Klienta Bizneso-
wego w Banku Pekao S.A. 

Oferta jest ważna do koń-
ca lutego przyszłego roku, a jej 
szczegóły znajdują się na stro-
nie: www.pekao.com.pl/firma.

Konsolidacja kredytów
Do końca 2022 r. Bank Pekao S.A. 
proponuje również nowym oraz 
dotychczasowym klientom pro-
wadzącym jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą specjalne 
oferty, które dotyczą finanso-
wania oraz konsolidacji kredy-
tów lub pożyczek, zabezpieczo-
nych dostępną w ofercie banku 
gwarancją, bez prowizji przygo-
towawczej za udzielenie takiego 
kredytu lub pożyczki. 

re potrzebują gotowych rozwią-
zań i stałego dostępu do specja-
listycznych produktów i usług. 

Promocja dla mikrofirm
Od września Bank Pekao S.A. 
wdrożył nową promocję skie-
rowaną do mikrofirm. W skład 
najnowszej oferty promocyjnej 
wchodzą: bezterminowo bez-
płatne prowadzenie konta fir-
mowego i bezkosztowa dzierża-
wa terminala płatniczego przez 
dwa lata.

Dodatkowo mikroprzedsię-
biorca, który zdecyduje się na 
skorzystanie z nowej promo-
cji Pekao, może po spełnieniu 
prostych warunków łącznie ze-
brać do 2000 zł w premiach: do 
600 zł może dostać za transak-
cje kartą debetową Mastercard, 
kolejne nawet 600 zł za umo-
wę o terminal płatniczy i przy-
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Wsparcie finansowe
Banku Pekao S.A. dla mikrofirm
Bank Pekao S.A. zapewnia kompleksowe podejście do potrzeb przedsiębiorców. 
Oprócz tradycyjnej oferty, obejmującej kartę wielowalutową, leasing i faktoring, 
daje także możliwość korzystania z usług księgowych, pakietów medycznych 
dla przedsiębiorcy, jego bliskich i pracowników oraz zapewnia  
pomoc prawną i informatyczną. Nową propozycję stanowi  
oferta bezterminowo bezpłatnego  
konta firmowego z bonusami  
oraz oferta atrakcyjnego  
finansowania dla mikrofirm.

Mikroprzedsiębiorca, 
który zdecyduje 

się na skorzystanie 
z nowej promocji 

Pekao, może  
po spełnieniu 

prostych warunków 
łącznie zebrać  

do 2000 zł  
w premiach.

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z Bankiem 
Pekao S.A.



rządu, rady nadzorczej, komisji 
rewizyjnej i likwidatorzy spół-
ki zależnej i dominującej będą 
zwolnieni z odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną wykona-
niem wiążącego polecenia, jeśli 
będą działać w interesie grupy 
spółek. Co ważne, spółka do-
minująca zyska pełne prawo do 
żądania w każdym czasie ksiąg 
i dokumentów spółki zależnej. 
Będzie też mogła żądać przeka-

zania dokumentów.
Pewne nowe obo-

wiązki spadną na barki 
rady nadzorczej spół-
ki dominującej. Będzie 
ona bowiem musiała 
nadzorować realizację 
interesu grupy spółek 
przez spółkę zależną. 
Choć akurat ten obo-
wiązek będzie moż-
na wyłączyć, wpisu-
jąc odpowiedni zapis 
w umowie bądź sta-
tusie.

Specjalny audyt
Aby grupa spółek działała 
sprawnie i transparentnie, raz 
w roku spółka zależna, a do-
kładnie jej zarząd, będzie musiał 
publikować sprawozdanie doty-
czące powiązań umownych ze 
spółka dominującą oraz w za-
kresie wydanych wiążących po-
leceń dla spółki dominującej.

Co ciekawe, wspólnicy lub ak-
cjonariusze mniejszościowi, ma-
jący co najmniej 10 proc. kapitału 
zakładowego, będą mogli żądać 
przeprowadzenia specjalnego 
audytu, aby sprawdzić rachun-
kowość grupy spółek.

Nie obejdzie się także bez 
odpowiedzialności. Znowelizo-

wany KSH przewiduje w okre-
ślonych przypadkach możliwość 
pociągnięcia spółki dominującej 
do odpowiedzialności odszko-
dowawczej względem spółki za-
leżnej, wspólników lub akcjona-
riuszy mniejszościowych spółki 
zależnej oraz wierzycieli spół-
ki zależnej za szkodę wyrządzo-
ną wykonaniem wiążącego po-
lecenia.

Uczestnictwo w grupie spó-
łek ujawniane jest w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, a stosowa-
nie przepisów KSH dotyczących 
grup spółek możliwe będzie do-
piero po ujawnieniu tej wzmianki.

Modyfikacje  
rad nadzorczych
Kolejna istotna zmiana w noweli-
zacji KSH obejmuje nadzór wła-
ścicielski spółek. Chodzi o nowe 
uprawnienia, ale i obowiązki rad 
nadzorczych. Dotyczy to wszyst-
kich spółek kapitałowych.

Wśród nowych obowiązków, 
które zasługują na wymienie-
nie, jest z pewnością obowiązek 
przygotowania raz w roku spra-
wozdania z działalności rady 
nadzorczej. Będzie ona musiała 
zostać zaprezentowana zgroma-
dzeniu wspólników lub walnemu 
zgromadzeniu akcjonariuszy.

Jeśli chodzi zaś o nowe 
uprawnienie, to rada nadzorcza 
będzie mogła żądać od zarządu, 
prokurentów i osób zatrudnio-
nych w spółce sporządzenia lub 
przekazania wszelkich informa-
cji, dokumentów, sprawozdań lub 
wyjaśnień dotyczących spółki 
oraz spółek zależnych i powią-
zanych.

Jeśli rada nadzorcza działa 
w spółkach, których sprawozda-

K ilka zmian w Kodek-
sie spółek handlowych 
(dalej KSH) ma bardzo 

istotne znaczenie. Warto za-
tem zaprezentować najważniej-
sze z nich.

Prawo holdingowe
Dzięki wspomnianej noweliza-
cji KSH do polskiego porządku 
prawnego zostanie wprowadzo-
ne prawo holdingowe. Mowa tu 
o grupie spółek, w tym 
spółce dominującej 
i podmiotach zależ-
nych. Jednak uwa-
ga, regulacje z tego 
obszaru będą miały 
zastosowanie tylko 
wówczas, gdy spół-
ki podejmą uchwa-
łę o uczestnictwie 
w grupie spółek. 
Prawo grup spółek 
zawarte w KSH re-
guluje relacje mię-
dzy podmiotem do-
minującym i spółką 
zależną.

Przepisów prawa grup spó-
łek dotyczących spółek zależ-
nych nie stosuje się wobec spół-
ki publicznej, spółki w likwidacji 
i spółki będącej podmiotem ob-
jętym nadzorem nad rynkiem 
finansowym. Przepisów prawa 
dotyczących spółki dominują-
cej natomiast nie stosuje się wo-
bec Skarbu Państwa (z pewnymi 
wyjątkami).

Co zatem w ramach grupy 
będzie możliwe? Otóż przy-
kładowo spółka dominują-
ca będzie mogła wydać spół-
ce zależnej wiążące polecenie 
dotyczące prowadzenia spraw 
spółki. Ponadto członkowie za-
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Ważne zmiany  
w Kodeksie
spółek handlowych
Od 13 października wchodzą w życie znowelizowane regulacje Kodeksu 
spółek handlowych. Wprowadzają one m.in. prawo holdingowe, ale także 
modyfikują działanie rad nadzorczych i zarządów. Ewa  KONDERAK
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Nowelizacja KSH 
wprowadza przepisy 
dotyczące zarządów 

i rad nadzorczych 
w spółkach 

z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
i spółkach akcyjnych 
analogiczne do tych 
dotyczących prostej 

spółki akcyjnej.



i rad nadzorczych w spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią i spółkach akcyjnych analo-
giczne do tych dotyczących pro-
stej spółki akcyjnej.

Nowe obowiązki zarządów
Nowelizacja KSH nie pomija tak-
że zarządów spółek kapitało-
wych. Przykładowo spółki z o.o. 
będą musiały protokołować 
uchwały zarządu na wzór obec-
nej regulacji zarządu spółki ak-
cyjnej i prostej spółki akcyjnej. 
W zakresie spółki akcyjnej po-
jawi się obowiązek niezwłocz-
nego udzielania radzie nadzor-
czej informacji m.in. o podjętych 
uchwałach, sytuacji spółki, po-
stępach w realizacji wyznaczo-
nych kierunków rozwoju oraz 
transakcjach i innych zdarze-
niach wpływających lub mogą-
cych wpłynąć na sytuację ma-
jątkową spółki. Kluczowa będzie 
też współpraca zarządu i rad 
nadzorczych. Ten pierwszy or-
gan będzie musiał przekazy-
wać radzie (lub jej doradcy) 
na jej (lub jej doradcy) żąda-
nie wszystkie informacje, doku-
menty, sprawozdania oraz wyja-
śnienia dotyczące spółki (lub ich 
sporządzanie).

Nowelizacja KSH rozszerzy 
także katalog przestępstw, któ-
rych popełnienie stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem ska-
zującym wykluczy opcję pełnie-
nia funkcji członka zarządu, rady 
nadzorczej, komisji rewizyj-
nej, likwidatora oraz prokurenta 
w spółkach kapitałowych. Zasa-
da ta będzie mieć zastosowanie 
także do osób, które rozpoczęły 
pełnienie tych funkcji przed wej-
ściem w życie reformy. 

nie finansowe podlega badaniu 
ustawowemu, w spotkaniach do-
tyczących m.in. oceny sprawoz-
dania finansowego będzie mu-
siał brać udział kluczowy biegły 
rewident.

Co istotne, nowe przepisy 
przewidują, że niedochowanie 
przez członka zarządu spółki lub 
jej pracownika obowiązku prze-
kazania radzie nadzorczej lub jej 
doradcy żądanych przez nich in-
formacji dokumentów, sprawoz-
dań lub wyjaśnień, a także ich 

zatajenie lub sfałszowanie sta-
nowią przestępstwo zagrożone 
grzywną w wysokości od 20 tys. 
zł do 50 tys. zł albo karą ograni-
czenia wolności. Popełnienie ta-
kiego przestępstwa stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem ska-
zującym wyklucza możliwość 
pełnienia funkcji członka zarzą-
du, rady nadzorczej, komisji re-
wizyjnej, likwidatora oraz proku-
renta w spółkach kapitałowych.

Nowelizacja KSH wprowadza 
przepisy dotyczące zarządów 
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Ułatwienia
w rejestrze
Nadchodzą zmiany dotyczące Centralnego Rejestru  
Beneficjentów Rzeczywistych. Wyszukiwanie ich w rejestrze  
ministra finansów będzie możliwe po wpisaniu numeru KRS lub  
nazwy firmy. Rejestr zostanie też poszerzony o dane trustów. Ewa  KONDERAK

finansowaniu terroryzmu oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 815). W ramach tej noweli-
zacji zmienił się art. 58 ustawy, 
który powiększył katalog pod-
miotów, które są zobowiązane do 
zgłaszania informacji o benefi-
cjentach rzeczywistych o trusty, 
których powiernicy lub osoby 
zajmujące stanowiska równo-
ważne mają miejsce zamiesz-
kania na terenie Rzeczpospoli-
tej Polskiej, oraz o trusty, których 
powiernicy lub osoby zajmujące 
równoważne stanowiska w imie-
niu lub na rzecz trustu nawiązują 
stosunki gospodarcze lub naby-
wają nieruchomość na terenie RP.

Obowiązkiem tym objęte zo-
stały: spółki partnerskie, euro-
pejskie zgrupowania interesów 
gospodarczych, spółki euro-
pejskie, spółdzielnie, spółdziel-
nie europejskie, stowarzyszenia 
podlegające wpisowi do Krajo-
wego Rejestru Sądowego oraz 
fundacje.

Nowe elementy
Skoro zatem nowelizacja prze-
pisów zobowiązuje do zgłasza-
nia do CRBR również informa-
cji o trustach, minister finansów 

w projekcie omawianego rozpo-
rządzenia proponuje uzupełnie-
nie katalogu kryteriów wyszuki-
wania w rejestrze o dodatkowe 
elementy. Będą to nazwa (fir-
my) lub w przypadku trustu inne 
dane pozwalające zidentyfiko-
wać trust oraz numer KRS, któ-
ry jest uznawany (wraz z prze-
drostkiem PL) za wymagane 
EUID firmy w systemach euro-
pejskich (EUID – europejski nie-
powtarzalny identyfikator, który 
umożliwia identyfikację spó łek 
i ich oddziałów w innych pań-
stwach członkowskich w syste-
mie połączeń rejestrów przed-
siębiorstw).

Ważne jest również to, że 
w przypadku podmiotów regulo-
wanych przepisami prawa obce-
go trustów i podobnych trustom 
porozumień prawnych, którym 
nie nadano Numeru Identyfikacji 
Podatkowej w Polsce, a które do-
konały zgłoszenia informacji do 
CRBR, projekt rozporządzenia 
umożliwia wyszukiwanie w re-
jestrze według mającego tech-
niczny charakter numeru, pod 
którym trust został zarejestro-
wany w trakcie procesu zgłasza-
nia informacji do CRBR. 

Obecnie beneficjenta rze-
czywistego można od-
naleźć, wpisując jedną 

z następujących danych: PE-
SEL, NIP, imię, nazwisko lub 
datę urodzenia. Aby wyszuki-
warka była bardziej kompletna 
i intuicyjna, minister finansów 
w projekcie zmian do rozporzą-
dzenia zaproponował, aby tak 
uzupełnić rejestr, aby możliwe 
było wyszukiwanie beneficjen-
tów także po wpisaniu ich nu-
meru KRS bądź nazwy firmy. 
To akurat wydaje się być zmia-
ną pożądaną, bo powinna uła-
twić i przyspieszyć korzystanie 
z rejestru.

Dane o trustach
W projekcie zmian opubliko-
wanych na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji zawarto jesz-
cze jedną zmianę, a mianowi-
cie poszerzenie bazy o trusty. Ta 
zmiana jest konieczna i wynika 
z nowelizacji przepisów o prze-
ciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu, 
która została przeprowadzo-
na Ustawą z 30 marca 2021 r. 
o zmianie ustawy o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz 



szym kraju elektrownia jądro-
wa. W ubiegłym roku KGHM 
podpisał z amerykańska firmą 
NuScale porozumienie w spra-
wie budowy małych reaktorów 
jądrowych. Przewiduje ono za-
kończenie projektu do 2030 r., 
przy czym koncern zakłada, że 
pierwszy z reaktorów nukle-
arnych zacznie funkcjonować 
w 2029 r.

Mały reaktor modułowy 
opracowany przez NuScale ma 
na celu przyspieszenie budo-
wy, obniżenie kosztów i popra-
wę bezpieczeństwa w porówna-
niu z tradycyjnymi reaktorami 
jądrowymi, które są zwykle wie-
lokrotnie większe. Amerykańska 
firma opracowała nową, modu-
łową elektrownię jądrową z re-
aktorem lekkowodnym, która do-
starcza energię do wytwarzania 
energii elektrycznej, ciepłownic-
twa, odsalania, produkcji wodoru 
i innych zastosowań związanych 
z ciepłem procesowym. Główną 
zaletą SMR jest jej zmniejszony 
wpływ na środowisko i fakt, że 
technologia ta jest stosunkowo 
tania w użyciu. Aby jakiś reak-
tor mógł nazywać się reaktorem 
IV generacji, musi spełnić pewne 
wymagania. SMR musi posiadać 
m.in. odpowiednie systemy bez-
pieczeństwa, które mogą dzia-
łać automatycznie, nawet bez 
ingerencji człowieka. Jak prze-
konują amerykańscy eksperci, 
nowa generacja reaktorów może 
zmniejszyć produkcję odpadów 
nuklearnych nawet kilkaset razy 

P odczas tegorocznej edy-
cji Forum Ekonomiczne-
go w Karpaczu KGHM 

Polska Miedź S.A. i operator 
elektrowni jądrowych w Rumu-
nii Nuclearelectrica podpisali 
memorandum w sprawie proce-
su wdrożenia jądrowych reakto-
rów modułowych SMR. To ko-
lejny krok miedziowego giganta 
w stronę atomu. 

Najlepsza droga
– Energia jest głównym narzę-
dziem polityki, rozwoju albo blo-
kowania rozwoju gospodarczego. 
Zarówno budowy projektów peł-
noskalowych w projekcie rządo-
wym, jak i w technologiach SMR 
przez innych inwestorów to droga 
do niezależności energetycznej. 
Najlepsza droga – powiedział 
podczas tego wydarzenia pre-
zes KGHM Marcin Chludziński.  
– Ale aby znowu zyskała uzna-
nie w kontekście europejskim, 
potrzebujemy współpracy mię-
dzy krajami, które stawiają na tę 
technologię – dodał. 

Przedmiotem współpra-
cy KGHM z Nuclearelectrica ma 
być m.in. kształcenie kadr, a tak-
że wymiana doświadczeń i wie-
dzy na tematy techniczne, eko-

nomiczne, prawne, finansowe 
i organizacyjne związane z tech-
nologią SMR (małych reaktorów 
modułowych).

– Spotykamy się w bardzo 
istotnym momencie dla całe-
go regionu, dostęp do pewnych 
i bezpiecznych źródeł energii 
nigdy nie był tak ważny jak te-
raz. Doskonale układa się nasze 
partnerstwo z USA, wchodząc 
we współpracę z KGHM rozsze-
rzamy ją na Europę – zapowie-
dział z kolei dyrektor generalny 
Nuclearelectrica Cosmin Ghita.

Zalety SMR
Jeszcze w tej dekadzie ma za-
cząć działać pierwsza w na-

technologii energetyki jądrowej, 
opartej na małych modułach, to 

przełom w polskiej go-
spodarce. Współpra-
ca z doświadczonym 
partnerem z Rumu-
nii to istotne wsparcie 
tego przedsięwzię-
cia – przyznał Marcin 
Chludziński. I dodał, 
że koncern złożył już 
wniosek do Państwo-
wej Agencji Atomisty-
ki o ocenę technologii 
i przygotowania stu-
dium lokalizacyjnego.

Sposób finansowania
W Karpaczu prezes Chludziński 
poinformował również, że KGHM 
pracuje nad modelem finanso-
wania tej inwestycji. – Zazwyczaj 
takie projekty na świecie były 
budowane z udziałem rządu. Tak 
też się dzieje w Polsce w przy-
padku projektu jądrowego peł-
noskalowego. Projekty SMR-owe 
są mniej wymagające, jeśli chodzi 

o kapitał, jednak wymagają zbu-
dowania odrębnego sposobu fi-
nansowania – stwierdził.

Szef miedziowego gigan-
ta dodał, że finansowanie tej in-
westycji, biorąc pod uwagę ska-
lę KGHM, nie stanowi aż tak 
dużych kosztów, jednak spół-
ka chce mieć bardzo adekwat-
ny i bezpieczny model finanso-
wania. – Co więcej, projekt budzi 
zainteresowanie inwestorów. I nic 
dziwnego, bo to bardzo dobra 
inwestycja – zaznaczył.

Obecnie KGHM pracuje nad 
wyborem lokalizacji na SMR. 
– Bierzemy pod uwagę kilka 
miejsc. Po przygotowaniu całej 
dokumentacji i kosztorysu ko-
lejnym etapem będzie formal-
ny wniosek o możliwość bu-
dowy tego projektu. Ten etap 
i dokumentacja do pozwole-
nia ma duży związek z kwestia-
mi środowiskowymi. To tak na-
prawdę zajmuje najwięcej czasu 
i może potrwać do dwóch lat  
– wyjaśnił prezes Chludziński. 

przez zastosowanie obiegu za-
mkniętego. Według obliczeń 
przedstawionych przez KGHM, 
SMR-y od NuScale mają ogra-
niczyć emisję w Polsce o 8 mln 
ton rocznie. Oznacza to, że uru-
chomienie tego typu jednostek 
przyczyni się do spadku pol-
skich emisji o ok. 3 proc.

Stempel bezpieczeństwa
Projekt, na który zdecydował 
się KGHM, to jedyny projekt na 
świecie, który ma oficjalną apro-
batę regulatora amerykańskie-
go. Małe modułowe reaktory ją-
drowe od NuScale są 
najbardziej zaawan-
sowane spośród 
wszystkich ame-
rykańskich jedno-
stek tego typu, jeśli 
chodzi o procedu-
rę prawną poprze-
dzającą ich dopusz-
czenie do budowy. 
Dysponują bowiem 
tzw. Standard De-
sign Approval, czyli 
standardowym za-
twierdzeniem pro-
jektu. Wydaje je amerykański 
urząd dozoru jądrowego (Nuc-
lear Regulatory Commission).

– Dla KGHM energia jądro-
wa to niezależność energe-
tyczna i niższe koszty. Inwe-
stycja w SMR jest priorytetem, 
pozwoli nam również utrzy-
mać konkurencyjną przewa-
gę biznesową w skali globalnej. 
Wprowadzenie innowacyjnej 
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Kolejny krok KGHM w stronę atomu

Prezes KGHM 
Marcin Chlu-
dziński (z le-
wej) i dyrek-
tor generalny 
NuScale Po-
wer John Hop-
kins podczas 
Forum Eko-
nomicznego 
w Karpaczu.

Podpisanie niewiążącego memorandum o współpracy KGHM z firmą  
Nuclearelectrica – narodowym operatorem elektrowni jądrowych w Rumunii.
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Dla KGHM 
energia jądrowa 
to niezależność 

energetyczna i niższe 
koszty. Inwestycja 

w SMR pozwoli nam 
również utrzymać 

konkurencyjną 
przewagę biznesową 

w skali globalnej.

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z KGHM
Polska

Miedź S.A.

Otwarcie się na energię jądrową to temat, który 
w naszym kraju błyskawicznie zyskuje na znaczeniu. 
Zasadniczym powodem, dla którego polskie firmy 
powinny zacząć inwestować w atom, jest potrzeba 
zapewnienia naszej gospodarce stałego i bezpiecznego 
źródła energii.



Filarem bezpieczeństwa ener-
getycznego naszego kraju po-
winna być dywersyfikacja źró-
deł energii. W związku z tym 
konieczne jest stworzenie wielu 
rozproszonych źródeł w miej-
sce scentralizowanego syste-
mu oraz zadbanie o jak najwięk-
szą liczbę magazynów energii, 
bez których nie ma szans na 
skuteczną transformację ener-
getyczną. Dużą rolę w skutecz-
nej transformacji energetycznej 
odegrać powinny innowacyj-
ne startupy oraz firmy z sektora 
MŚP. To dla nich ogromna szan-
sa na rozwój, a dla całej polskiej 
gospodarki okazja na pozyska-

nie nowoczesnych kom-
petencji.

Korzystna 
synergia
Po prezentacji ra-
portu o wnioskach 
z niego płynących 
dyskutowało grono 
ekspertów. Bartłomiej 
Mazurkiewicz, czło-
nek zarządu PGNiG 
Ventures, przyznał, 
że w procesie trans-
formacji energetycz-

nej instytucje państwowe  oraz 
duże firmy mają ważną rolę do 
odegrania nie tylko w wymia-
rze finansowym, ale także we 
wspieraniu innowacyjnych star-
tupów w rozwijaniu przeło-
mowych technologii. – PGNiG 
Ventures dokłada starań, aby 
wspierać startupy w dynamicz-
nym rozwoju i budowaniu prze-

Raport podczas tegorocz-
nej edycji Forum Ekono-
micznego w Karpaczu za-

prezentował Tomasz Snażyk, 
prezes fundacji Startup Poland. 
Zawiera on 10 tez dotyczących 
przedmiotowej sprawy oraz trzy 
przypadki studyjne.  

Teza pierwsza dotyczy rewo-
lucji ESG (środowisko, społecz-
na odpowiedzialność oraz ład 
korporacyjny), jaka czeka unijny 
biznes. Jest ona związana z obo-
wiązkiem raportowania działań 
niefinansowych z obszaru ESG 
nałożonym przez unijną dyrek-
tywę CSRD. W pierwszym eta-
pie obowiązek ten dotyczy du-
żych przedsiębiorstw, jednak po  
2026 r. ma objąć także inne firmy. 

Rola dla startupów
Pozostałe tezy raportu są już 
ściśle związane z transforma-
cją energetyczną. Autorzy pi-
szą m.in. o energetyce wiatro-
wej onshore, która – ich zdaniem 
– będzie się coraz dynamicz-
niej rozwijać. Dzięki ponow-
nemu przyspieszeniu rozwo-
ju farm wiatrowych na lądzie 

otwiera się spora przestrzeń 
rynkowa dla środowiska star-
tupowego. Zauważają, że spa-
da zainteresowanie fotowolta-
iką (w tej dziedzinie rekordy są 
już prawdopodobnie za nami). 
Obecnie, według Urzę-
du Regulacji Ener-
getyki, liczba nowych 
wniosków prosu-
menckich o zakłada-
nie paneli fotowolta-
icznych spadła nawet 
o 90 proc. Kolejna 
teza dotyczy ogrom-
nego potencjału 
związanego z bioga-
zem. Mimo iż Polska 
jest liderem produk-
cji obornika w Euro-
pie, jego potencjał 
energetyczny pozostaje prawie 
niewykorzystany. Konieczne są 
więc inwestycje w biogazownie 
i biometanownie. Podobnie jak 
w prace nad zielonym wodorem, 
który – według autorów rapor-
tu – może stać się Świętym Gra-
alem nowoczesnej energetyki. 

Wnioski, jakie płyną z rapor-
tu, nie pozostawiają wątpliwości. 

w innych, nawet tych dojrza-
łych obszarach działalności  
GK PGNiG.

Biznes i nauka
O tym, że koncerny dysponu-
ją środkami finansowymi na 
współpracę ze startupami i fir-
mami z sektora MŚP, mówił Ma-
rek Garniewski – dyrektor inwe-
stycyjny ORLEN V.C. – Jest dużo 
pieniędzy do zainwestowania, 
są jednak problemy z wyłonie-
niem tych startupów, które mają 
dobre biznesplany lub co naj-
mniej potrafią właściwie opo-
wiedzieć o swoich planach. Trze-
ba poświęcić dużo czasu, by tych 
młodych innowacyjnych przed-
siębiorców nauczyć współpracy 
z dużymi firmami. Ale od tego 
m.in. właśnie jesteśmy –  dodał 
Marek Garniewski. 

Podczas dyskusji podkreślo-
no dużą wagę, jaką należy przy-
wiązywać do praktycznej współ-

pracy biznesu ze światem nauki. 
Bo kooperacja między biznesem 
a branżą wysokich technolo-
gii już istnieje, co widać na przy-
kładzie współpracy Microso-
ftu z PGNiG. – Pomagamy m.in. 
w zoptymalizowaniu skompliko-
wanych i kosztownych procesów 
wydobycia gazu z zaprzęgnię-
ciem do tego wysokich technolo-
gii – przyznał Tomasz Niebylski, 
dyrektor sprzedaży w Microsoft.           

Polska myśl
Z kolei o doświadczeniu Pol-
skiego Funduszu Rozwoju w fi-
nansowaniu mniejszych firm 
w modelu venture capital opo-
wiadał Tomasz Tomasiak – dy-
rektor Departamentu Transfor-
macji Energetycznej PFR S.A. 
W ramach Grupy PFR powstał 
nawet fundusz-funduszy, który 
będzie inwestował w technolo-
gie związane z zielonymi ener-
giami, szukając przy tym także 
polskiej myśli technologicznej, 
choćby w ramach prowadzonej 
szkoły biznesu. 

Wnioski płynące zarów-
no z raportu, jak i z dyskusji są 
oczywiste: transformacja ener-
getyczna dotyczy nie tylko naj-
większych firm i koncernów, ale 
całej gospodarki. Nie powiedzie 
się bez udziału w tym procesie 
innowacyjnych startupów i firm 
z sektora MŚP. Oni pod czujnym 
okiem dużych partnerów bizne-
sowych powinni coraz bardziej 
angażować się w budowę suwe-
renności i bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju. 

wag konkurencyjnych w oparciu 
o wiedzę i doświadczenie Gru-
py Kapitałowej PGNiG. Pomaga-
my startupom w przygotowaniu 
się do współpracy ze spółka-
mi z grupy i staramy się budo-
wać synergię korzystną zarów-
no dla startupu, jak i korporacji 
– zaznaczył Bartłomiej Mazur-
kiewicz. 

Szansą na współpracę po-
między PGNiG i innowacyjnymi 
podmiotami są choćby projek-
ty związane z gospodarką wo-
dorową. Centralne Laboratorium 
Pomiarowo-Badawcze PGNiG 
prowadzi intensywne prace nad 
doskonaleniem technologii wo-
dorowych pod takim kątem, by 
po ich dopracowaniu można 
było je bez większych proble-
mów włączyć do infrastruktu-
ry energetycznej kraju. Pole do 
współpracy między gazowym 
koncernem a innowacyjny-
mi podmiotami istnieje również 
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Innowacje na rzecz bezpie czeństwa energetycznego
Wysokie technologie powinny wspomagać 
transformację energetyczną. Fundacja Startup 
Poland, przy ścisłej współpracy z PGNiG Ventures 
oraz Microsoft, przygotowała interesujący raport 
„Technologia na rzecz energii” wskazujący,  
iż skuteczne wprowadzanie zielonej energii może 
odbywać się przy wsparciu nowoczesnych technologii 
z udziałem innowacyjnych startupów oraz firm 
z sektora MŚP. Robert  AZEMBSKI
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Dużą rolę 
w skutecznej 
transformacji 
energetycznej 

powinny odegrać 
innowacyjne startupy 
oraz firmy z sektora 

MŚP. To dla nich 
ogromna szansa  

na rozwój.



darek. Nie można jednak odejść 
od polityki klimatycznej, dlate-
go z jednej strony konieczny jest 
dialog całej wspólnoty europej-
skiej, z drugiej należy zapewnić 
wsparcie finansowe dla firm, któ-
rych inwestycje redukują emisję 
CO2, ale też wpływają na obni-
żenie kosztów energii – przyznał 
minister Mateusz Berger, peł-
nomocnik rządu ds. strategicz-

nej infrastruktury ener-
getycznej.

Jego zdaniem 
trzeba wrócić do te-
matu energety-
ki jądrowej. W tym 
aspekcie niezbędne 
jest stworzenie syste-
mu opartego na me-
chanizmie wsparcia. 
–Budowa pełnoska-
lowej elektrowni ato-
mowej to współpraca 
kilkuset wielkich firm. 
Konieczne jest stwo-

rzenie zaplecza akade-
mickiego, ale też systemu za-
chęt i ulg dla przedsiębiorców, 
by prywatny biznes mógł podjąć 
decyzje inwestycyjne. Bez odpo-
wiedniego udziału państwa to się 
z pewnością nie uda – zaznaczył 
minister Berger.

Ta transformacja to ko-
nieczność, o czym prze-
konują nas nie tylko zmia-

ny klimatyczne, ale i sytuacja 
geopolityczna. Szczególnie dziś 
musimy więc zadać sobie pyta-
nie, jak efektywnie zapewnić go-
spodarce energię, która jest dla 
niej niczym paliwo. I w jaki spo-
sób proces ten może przyczynić 
się do rozwoju rodzimych firm 
z sektora MŚP oraz budowy pol-
skiego łańcucha wartości. O tym 
w Karpaczu dyskutowali uczest-
nicy panelu „PFR – Nowe podej-
ście do bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski”. 

Ważne inwestycje
Zanim jednak do dyskusji doszło, 
PFR ogłosił podpisanie dwóch 
ważnych umów na finansowanie 
inwestycji polskich spółek. Pierw-
sza, pożyczka podporządkowa-
na opiewająca na 1 mld zł, zo-
stała zawarta z Gaz-System na 
rozwój infrastruktury przesyło-
wej o kluczowym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa energetyczne-
go Polski. Druga umowa została 
zawarta z firmą R.Power i doty-
czy objęcia zielonych obligacji na  
120 mln zł. R.Power – jak przy-
znał Tomasz Sęk, przed-
stawiciel zarządu tej 
firmy – zamierza 
wykorzystać wpły-
wy z wyemitowanych 
obligacji na budowę 
farm PV zlokalizowa-
nych w Polsce zgod-
nie z aktualnym do-
kumentem Green 
Bond Framework. Sęk 
zaznaczył, że dla jego 
firmy dofinansowanie 
z PFR oznacza budo-
wę 350 MW z OZE.

Dlaczego potrzebu-
jemy nowego podejścia do bez-
pieczeństwa energetycznego? 
– Znaleźliśmy się w kleszczach 
polityki rosyjskiej, a mechanizm 
oparty na cenach krańcowych 
sprawił, że ceny gazu są nie do 
przyjęcia dla zachodnich gospo-

re będą miały ogromny wpływ 
na to, jak kształtować się bę-
dzie transformacja energetycz-
na. To będzie ta sól ziemi za 5–10 
lat. Optymalne wykorzystanie 
środków publicznych wymaga 
szukania maksymalnych efek-
tów synergii pomiędzy różnymi 
podmiotami. Możemy finanso-
wać kontrakty w oparciu o zasady 
rynkowe i szukamy do tego part-
nerów. PFR Green Hub na przy-
kład finansuje zielone projekty 
poprzez dług strukturyzowany. 
Mamy coraz więcej zapytań od 
firm – przyznał wiceprezes PFR.

Tomasz Sęk zauważył, że 
wsparcie kapitału instytucjo-

nalnego jest kluczowe nie tyl-
ko dla procesu dekarboniza-
cji, ale również dla ekspansji na 
rynki zagraniczne. – Dzięki PFR 
mamy szansę wykorzystać pol-
ską trampolinę, żeby zawojować 
inne rynki. Będziemy właścicie-
lami elektrowni m.in. we Wło-
szech, Portugalii, Niemczech. Na-
sze centrum operacyjne jednak 
znajduje się w Łodzi – wartość dla 
polskiej gospodarki rośnie. Inni 
gracze również powinni szukać 
takiego finansowania – podkre-
ślił członek zarządu R.Power SA. 

Szansa na rozwój
Wszyscy zgodnie przyznali, że 
udział polskich firm w budowie 
bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju to ogromna szansa na 
przyspieszenie zielonej trans-
formacji oraz na wkroczenie go-
spodarki na tory innowacyjności. 
W procesie polskiej transforma-
cji energetycznej najlepiej odnaj-
dą się rodzime podmioty, gdyż 
znają lokalne relacje, mają lokal-
ny know-how. I to od nich samych 
będzie zależało, czy wykorzysta-
ją tę szansę. Pozycja startowa jest 
dobra. Kluczem jest kapitał, który 
dzięki takim instytucjom jak PFR 
już też zaczął się pojawiać. 

PFR Green Hub 
Dużą rolę w budowaniu suwe-
renności energetycznej państwa 
i zapewnianiu bezpieczeństwa 
gospodarki odgrywa Polski Fun-
dusz Rozwoju. Wiceprezes Fun-
duszu Bartłomiej Pawlak wyja-
śnił, że strategia transformacji 
energetycznej w ramach pro-
gramu PFR Green Hub, opiera 
się na trzech filarach: dekarbo-
nizacji, zapewnieniu bezpieczeń-
stwa energetycznego oraz inno-
wacyjności. Zwraca też uwagę na 
koszty społeczne, wspierając fi-
nansowo technologie, które nie 
spowodują zbyt dużych obciążeń 
dla konsumentów energii.  

– Rozwijamy infrastrukturę 
związaną z OZE: fotowoltaikę, 
farmy wiatrowe, biogazownie, 
magazyny energii, ale przede 
wszystkim zależy nam na tym, 
żeby rozwijać w Polsce infra-
strukturę gazową, bo gaz za-
pewnia stabilność systemowi 
energetycznemu – stwierdził wi-
ceprezes PFR, dodając, że zielo-
na transformacja i budowa suwe-
renności energetycznej Polski nie 
będzie miała sensu bez udziału 
polskich firm z sektora MŚP. 

– Wspieramy innowacje, firmy 
technologiczne i startupy, któ-
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Rodzime firmy przyspies zą transformację w Polsce
Transformacja energetyczna bez udziału polskich firm 
nie ma sensu – stwierdził Bartłomiej Pawlak, wiceprezes 
zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, podczas 
tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z Polskim 

Funduszem 
Rozwoju

W DEBACIE WZIĘLI UDZIAŁ:
•  Mateusz Berger – sekretarz stanu 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
pełnomocnik rządu ds. strategicznej 
infrastruktury energetycznej,

•  Łukasz Dziekoński – prezes zarządu 
Montis Capital,

•  Andrzej Kopyrski – dyrektor 
zarządzający Polskiego Funduszu Rozwoju,

•  Bartłomiej Pawlak – wiceprezes 
zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju,

•  Tomasz Sęk – członek zarządu R.Power SA 
•  Artur Zawartko – wiceprezes zarządu 

Gaz-System SA.
Wspieramy 

innowacje, firmy 
technologiczne 

i startupy, które będą 
miały ogromny 
wpływ na to, jak 
kształtować się 
będzie proces 
transformacji 
energetycznej 
w przyszłości.

fot. Jacek Sasin/Forum Polskiej Gospodarki



temu, co ma bezpośredni wpływ 
na cenę. 

W praktyce bowiem cena 
energii sprzedawanej na giełdzie 
ustalana jest na podstawie ceny 
oferowanej przez najdroższą 
jednostkę funkcjonującą w da-
nym momencie w systemie. Za-
sada tzw. ceny krańcowej w wa-
runkach polskich oznacza, że 
niemal zawsze cena energii jest 
kształtowana przez elektrownie 
węglowe lub gazowe. 

Zmiana nawyków
Nikt już nie ma wątpliwości, że 
czeka nas wyjątkowo trudny 
okres zimowy. Eksperci dodają, 
że trzeba liczyć się z tym, że ceny 
energii niestety nie będą malały. 
Dlatego tak istotne są zmiany, 
które pomogą nam ograniczyć 
jej zużycie, a w efekcie zmniej-
szyć rachunki za prąd i przy oka-
zji pozytywnie wpłynąć na rzecz 
klimatu. 

Odbiorcy nie mają co prawda 
wpływu na ceny prądu, ale mogą 

Ceny energii elektrycz-
nej na polskim i europej-
skim rynku są kształto-

wane zgodnie z mechanizmami 
ściśle określonymi w przepisach 
obowiązującego prawa. Wyso-
kość hurtowych cen energii, po 
których kupują ją sprzedaw-
cy, pozostaje pod presją wyso-
kich cen gazu i węgla (to skutek 
przede wszystkim wojny za na-
szą wschodnią granicą) oraz 
kosztów zakupu uprawnień do 
emisji CO2 .

Ceny giełdowe
Sprzedawcy energii elektrycz-
nej do gospodarstw domowych, 
firm, instytucji publicznych i sa-
morządów nie są jej producen-
tami. Zgodnie z tzw. obligiem 
giełdowym producenci energii 
(poza ustawowymi wyłączenia-
mi dla np. OZE i wysokosprawnej 
kogeneracji) muszą sprzedawać 
ją na giełdzie energii. Obowią-
zek ten obejmuje również pro-
ducentów, którzy kapitałowo lub 
w inny sposób powiązani są ze 
sprzedawcami energii. Ci ostatni 
muszą więc swoją ofertę opraco-
wywać na podstawie cen giełdo-
wych, w tym kontraktów termino-
wych.

Mechanizm ten pomaga w za-
pewnieniu uczciwej konkurencji 
między firmami sprzedającymi 
energię elektryczną odbiorcom 
końcowym. Uniemożliwia on m.in. 
podmiotom powiązanym z pro-
ducentami energii obniżenie cen 
poprzez stosowanie ujemnych 
marż na sprzedaży, ponieważ ta-
kie działanie byłoby niezgodne 
z prawem.

Niewielu konsumentów zda-
je sobie sprawę z tego, co wpły-
wa na wartość energii sprzeda-
wanej na giełdzie. Warto więc 
wyjaśnić, że energia w pierw-
szej kolejności jest dostarcza-
na przez najtańsze elektrownie. 
Obecnie w Polsce są to kolejno: 
odnawialne źródła energii (OZE), 
jednostki zasilane węglem bru-
natnym i kamiennym, a na koń-
cu – najdroższe w zestawieniu 
– jednostki gazowe. Najdroższe 
źródła są włączane do systemu 
zależnie od wielkości aktualne-
go zapotrzebowana na energię 
elektryczną i warunków atmos-
ferycznych, które mają wpływ na 
poziom produkcji energii z OZE. 
Im większe zapotrzebowanie na 
energię i im mniejsza produk-
cja z OZE, tym więcej coraz droż-
szych jednostek wchodzi do sys-

więc piekarnik musi ponownie 
zwiększyć moc grzania, zuży-

wając niepotrzebnie do-
datkową energię. Po-
dobnie racjonalnie 
należy korzystać z lo-
dówki. Trzeba ją za-
mykać natychmiast 
po wyjęciu lub włoże-
niu do niej produktów 
(nigdy gorących), uni-
kając niepotrzebnego 
wietrzenia. Po każdym 
otwarciu drzwi lodów-
ka musi powrócić do 
wskazanej tempera-

tury, więc zużywa wtedy niepo-
trzebnie dodatkową energię.

Osoby, które korzystają z boj-
lera, powinny zdawać sobie spra-
wę, że to urządzenie, jeśli jest 
włączone, nieustannie podgrze-
wa wodę, zużywając energię. 
Warto go wyłączyć, gdy niko-
go nie ma w domu lub wyposa-
żyć w sterownik uruchamiający 
grzejnik z odpowiednim wyprze-
dzeniem.

Ponadto warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na klasy energe-
tyczne przy wyborze nowych 
sprzętów – decyzje zakupowe 
mają bowiem wpływ na zuży-
cie prądu przez kolejne lata. In-
westycja w droższą lodówkę, ale 
o klasie energetycznej A, w per-
spektywie długoterminowej na 
pewno się opłaci. 

Eksperci zalecają również 
z uwagą zastanowić się nad tym, 
z których urządzeń elektro-
nicznych naprawdę korzystamy 

w domu. Telewizor w stanie czu-
wania, stale włączony komputer, 
non stop podłączony do łado-
warki telefon – one wszystkie zu-
żywają energię. Warto zatem za-
opatrzyć się w listwę zasilającą, 
by móc wyłączyć kilka urządzeń 
jednocześnie, naciskając tylko je-
den przycisk. 

Nie zapominajmy też o oświe-
tleniu. Zwykła żarówka zużywa 
do wytworzenia światła jedynie 
5 proc. pobieranej energii, resz-
ta jest marnowana m.in. poprzez 
wydzielanie ciepła. Oświetlenie 
LED, choć jest droższe w zakupie, 
zużywa znacząco mniej energii 
i jest o wiele bardziej trwałe od 
zwykłych żarówek.

Niższe taryfy
Pamiętajmy również, że niektóre 
taryfy zakładają mniejsze opła-
ty za energię zużywaną nocą 
lub w weekendy. Warto więc na 
te godziny zaplanować energo-
chłonne czynności, np. pranie czy 
zmywanie naczyń. Oszczędności 
mogą sięgnąć nawet kilkudzie-
sięciu procent kosztów.

Sposobów na oszczędzanie 
energii jest naprawdę dużo. Wy-
bierajmy przede wszystkim te, 
które nie mają większego wpły-
wu na komfort naszego życia, 
a przynoszą realne oszczędności. 
W ten sposób prosto i bez wy-
rzeczeń zmniejszymy rachunek 
za prąd. Takie działania pozwo-
lą na obniżenie zużycia energii 
i przyczynią się do ograniczenia 
naszego wpływu na klimat. 

samodzielnie ograniczyć jego 
zużycie dzięki zmianie przy-
zwyczajeń i racjonalne-
mu gospodarowaniu 
energią. Każdy może 
obniżyć swój rachu-
nek za prąd, wystar-
czy, że zapozna się 
z poniższymi sposo-
bami i będzie się do 
nich stosował.

Szacuje się, że 
za największe zu-
życie energii elek-
trycznej w gospo-
darstwie domowym 
odpowiadają przede wszystkim 
sprzęty kuchenne: płyta induk-
cyjna, piekarnik, lodówka, czajnik 
elektryczny oraz zmywarka. Na-
leży zatem optymalnie korzystać 
z tych urządzeń, aby nie genero-
wać dodatkowych kosztów. Ko-
rzystając z piekarnika, trzeba pa-
miętać, żeby unikać otwierania go 
podczas pieczenia. Każde otwar-
cie drzwiczek powoduje obni-
żenie temperatury wewnątrz, 
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Wzrost cen energii dotyka nie tylko Polaków, ale 
wszystkich mieszkańców Europy. Warto więc poznać, 
jak kształtują się ceny energii i co na nie wpływa. 
Mimo że odbiorca nie ma wpływu na końcowe ceny 
prądu, można obniżyć rachunek za prąd, dlatego warto 
zapoznać się ze sposobami oszczędzania energii.

Jak można obniżyć swój rachunek za prąd
Sposobów  

na oszczędzanie 
energii jest dużo. 

Wybierajmy te, które 
nie mają większego 
wpływu na komfort 

naszego życia, 
a przynoszą realne 

oszczędności.

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z PGE 

Polską Grupą 
Energetyczną



Rząd zdecydował we 
wrześniu o dwukrotnym 
podniesieniu płacy mi-

nimalnej w 2023 r. Pierwsza 
podwyżka nastąpi 1 stycznia, 
a płaca minimalna wzrośnie 
z obecnych 3010 zł brutto do 
3490 zł brutto (wzrost o 480 zł). 
Stawka godzinowa poszybu-
je z 19,70 zł do 22,80 zł. Druga 
podwyżka nastąpi 1 lipca, kie-
dy płaca minimalna dojdzie do 
3600 zł (czyli wzrośnie o ko-
lejne 110 zł). Stawka godzino-
wa będzie wynosiła 23,50 zł.

Łączny wzrost płacy mini-
malnej to zatem 590 zł, licząc 
w stosunku do 2022 r.

Szybująca inflacja
Podwyższenie minimalnej płacy 
odbędzie się dwukrotnie z tego 
powodu, że zgodnie z obowią-
zującymi obecnie przepisami, 
jeżeli prognozowany na rok na-
stępny wskaźnik cen wynosi co 
najmniej 105 proc. (czyli gdy in-
flacja jest wyższa niż 5 proc.), 
ustala się dwa terminy zmia-
ny wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia oraz wysokości  

wie roku (czyli o 331,92 zł więcej 
niż dziś) i 2765,86 zł w drugiej 
połowie roku (czyli o 402, 30 zł 
więcej niż obecnie i 70,38 zł wię-
cej niż w pierwszej połowie roku).

Fiskalny zysk
Składki za pracownika opłaca też 
z własnych środków pracodaw-
ca, który go zatrudnia. Do już 
zapła conych składek dopłaca 
dodatkowo składkę emerytalną  
(9,76 proc. podstawy) oraz ren-
tową (6,5 proc. podstawy). Pań-
stwo zarabia zatem dodatko-
wo na wspominanych wcześniej 
składkach opłacanych przez 
pracodawców. Dziś dopła-
ta do płacy minimalnej wynosi  
616,46 zł. W 2023 r. dopłaty   
te wyniosą odpowiednio – naj-
pierw 714,75 zł, a następnie 
737,28 zł.

W sumie obciążenia fiskalne 
wyniosą w przyszłym roku:

– w okresie od stycznia do 
końca czerwca (przy płacy mini-
malnej brutto 3490 zł): 794,52 zł 
potracone z pensji pracownika 
i 714,75 zł zapłacone dodatkowo 
przez pracodawcę,

– w okresie od lipca do grud-
nia (przy płacy minimalnej 
3600 zł): 834,14 zł potrącone 
z pensji pracownika i 737,28 zł 
zapłacone dodatkowo przez 
pracodawcę.

Przy czym o ile kwota potrą-
cona z wynagrodzenia pracowni-
ka zawiera w sobie także zaliczkę 
na PIT i składkę zdrowotną, o tyle 
po stronie pracodawcy jest to 
wyłącznie koszt składek wpłaca-
nych na konto pracownika w ZUS.

To zaś oznacza, że obecnie 
każdy zatrudniony z pensją na 
poziomie minimalnym (3010 zł) 

stanowi dla państwa 15 154,80 zł 
budżetowego zysku rocznie. 
Podczas gdy na konto same-
go pracownika trafi zaledwie  
ok. 28 tys. zł. Pokazuje to, w jak 
dużym stopniu obciążone są 
dziś wynagrodzenia pracowni-
ków. W przyszłym roku na konto 
pracownika trafi ok. 32,7 tys. zł, 
czyli więcej niż w tym roku  
o ok. 4400 zł (średnio mie-
sięcznie o jakieś 300 zł więcej, 
przy wzroście płacy o 590 zł). 
Na konto państwa trafi zaś w cią-
gu całego 2023 roku około  
18,5 tys. zł.

Zaledwie ułamek
Jak łatwo zauważyć, dodatkowy 
zysk fiskalny dla państwa to oko-
ło 3300 zł rocznie na jednego 
pracownika z płacą minimalną. 
Jeśli weźmiemy teraz pod uwa-
gę, że takich pracowników, którzy 
otrzymują płace na poziomie mi-
nimalnego wynagrodzenia, jest 
ok. 3,8 mln (na takie dane powo-
ływał się rząd na początku roku), 
uzyskujemy 12,5 mld zł budżeto-
wego zysku. Nawet przy założe-
niu, że jest to tylko 2,2 mln osób 
(takie dane ostatnio podawano) 
i tak otrzymujemy kwotę ponad 
7,3 mld zł. O tyle więcej trafi na 
konta ZUS, NFZ i fiskusa w przy-
szłym roku w związku z podnie-
sieniem płacy minimalnej.

W sumie ta grupa podatników 
odda w formie wszystkich obcią-
żeń fiskalnych ponad 70,2 mld zł, 
przy założeniu, że jest to 3,8 mln 
osób, lub 40,6 mld zł, jeśli za-
łożyć, że jest ich tylko 2,2 mln. 
Oczywiście większość z tej kwo-
ty trafi na konto ZUS i NFZ. Ob-
ciążenia podatkowe to zaledwie 
ułamek tej kwoty. 

minimalnej stawki godzinowej. 
Z taką sytuacją mamy do czy-
nienia obecnie, bo jak powszech-
nie wiadomo, inflacja nam po-
szybowała i można zakładać, że 
wielu z nas byłoby przeszczę-
śliwych, gdyby wynosiła raptem 
5 proc. (w sierpniu sięgnęła już 
16,1 proc., podczas gdy w lipcu 
było to 15,6 proc.).

To, co może wydawać się do-
brą informacją dla pracowników, 
z pewnością nie ucieszy pra-
codawców. Dla nich tak wyso-
ka podwyżka minimalnej pła-
cy oznacza wzrost kosztów nie 
o 590 zł miesięcznie, ale o nie-
co więcej (w praktyce o 6420 zł 
rocznie na każdego zatrudnio-
nego z płacą na poziomie wy-
nagrodzenia minimalnego), bo-
wiem płaca brutto pracownika to 
zaledwie część kosztów jego za-
trudnienia. Koszty te zwiększają 
także składki, które za pracow-
ników bezpośrednio ze swoich 
środków opłaca pracodawca.

Przypomnijmy, że pracow-
nik opłaca dziś takie składki jak: 
emerytalna (9,76 proc. podsta-
wy), rentowa (1,5 proc. podsta-
wy), zdrowotna (9 proc. pod-
stawy) i chorobowa (2,45 proc. 
podstawy). Te składki potrąca-
ne są (razem z zaliczką na PIT) 
z jego wynagrodzenia, w wyniku 
czego otrzymywana przez nie-
go pensja netto (tzw. wynagro-
dzenie na rękę) jest sporo niższa 
od tego, ile wynosi płaca mini-
malna w kwocie brutto. Dziś przy 
pensji minimalnej wynoszącej 
3010 zł jest to 2363,56 zł mie-
sięcznie. Tyle trafia ostatecznie 
na konto pracownika. W przy-
szłym roku będzie to odpowied-
nio 2695,48 zł w pierwszej poło-

PODATKI Nowe obciążenia pracodawców

Komu służy podniesienie
płacy minimalnej?
Dużo wyższa, niż zapowiadano, podwyżka płacy minimalnej, to dobra 
wiadomość dla kilku milionów pracowników i zła dla pracodawców  
– komentując w ten sposób wzrost płacy minimalnej, często zapomina się, 
że to także dodatkowy (i to całkiem spory) zastrzyk środków, które rząd 
zapewnia ZUS i NFZ. Marek  KUTARBA 12,5

mld zł
więcej trafi  

na konta ZUS, 
NFZ i fiskusa 
w przyszłym 

roku  
w związku 
z dwukrot-

nym podnie-
sieniem płacy 
minimalnej.
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egzamin, ale również kolej pol-
ska zdała egzamin z solidarności  
– powiedział prezes PKP S.A. 
podczas konferencji w Berlinie. 
I dodał, że polscy kolejarze sta-
nęli w gotowości do udzielania 
pomocy `zarówno humanitarnej, 
rzeczowej, jak i organizacyjnej. 
Już w pierwszych dniach agre-
sji Rosji spółki z Grupy PKP za-
angażowały się w pomoc oby-
watelom i państwu ukraińskiemu, 
m.in. udostępniając powierzch-
nię dworców kolejowych pod 
prowadzenie punktów pomoco-
wych oraz umożliwiając bezpłat-
ne przejazdy pociągami narodo-
wego przewoźnika PKP Intercity.

Ponad 3 tys. wystawców 
z kilkudziesięciu państw 
świata, ponad 150 tys. go-

ści uczestniczących w tym czte-
rodniowym wydarzeniu – Inno-
Trans to największe na świecie 
targi branżowe poświęcone 
transportowi szynowemu i do-
skonała okazja do promowania 
tego transportu oraz spedycji 
i logistyki. Odbywają się co dwa 
lata w Berlinie. Hasłem prze-
wodnim tegorocznej edycji była 
„Przyszłość mobilności w cza-
sach zmian klimatycznych”. 

Tematyka związana ze zmia-
nami klimatycznymi nie jest 
oczywiście przypadkowa. Trans-
port kolejowy ma bowiem 
szansę stać się jednym z naj-
istotniejszych instrumentów po-
zwalających państwom europej-
skim osiągnąć cele klimatyczne. 
Wystarczy zdać sobie sprawę, że 
podróż pociągiem charakteryzu-
je się ponad trzykrotnie mniej-
szą emisją CO2 niż przejazd sa-
mochodem oraz ośmiokrotnie 
mniejszą niż przelot samolotem.

Gość honorowy
W InnoTrans uczestniczyły spół-
ki z Grupy PKP, a gościem ho-
norowym polskich kolei były 
Koleje Ukraińskie. Podczas kon-
ferencji prasowej Krzysztof Ma-
miński – prezes zarządu Polskich 

Kolei Państwowych S.A. i prze-
wodniczący Międzynarodowe-
go Związku Kolei oraz Ołeksandr 
Kamyszyn – prezes zarządu Ko-
lei Ukraińskich (AT „Ukrzalizny-
cia”) podpisali wspólne oświad-
czenie o rozwoju, kontynuacji 
i zacieśnieniu współpracy, chcąc 
przyczynić się do dalszego roz-
woju stosunków gospodarczych 
pomiędzy Polską i Ukrainą.

– Zbrodnicza agresja Rosji na 
Ukrainę postawiła w trudnej sy-
tuacji nie tylko ukraiński naród, 
ale także nas. Musieliśmy zna-
leźć rozwiązania, żeby odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości. Ko-
lej ukraińska zdaje ten trudny 

nych, szczególnie w kontekście 
importu zboża do państw UE. 
Odnotowaliśmy ostatnio wzmo-
żone zainteresowanie realizacją 
inwestycji przy polsko-ukraiń-
skiej granicy, w zakresie tworze-
nia nowej infrastruktury pod ką-

tem zwiększających się 
przewozów produk-
tów spożywczych. In-
westycje te mogą być 
bodźcem do wzro-
stu gospodarczego 
w Polsce i Ukrainie, 
ale również tworzyć 
nowe perspektywy 
współpracy z PKP S.A. 
Spółka bowiem za-
rządza nieruchomo-
ściami o potencjale do 
rozwoju działalności 
logistycznej. Już teraz 

widoczne jest zaintereso-
wanie ze strony rynku – podkre-
ślił prezes zarządu PKP S.A. 

Ołeksandr Kamyszyn z ko-
lei przypomniał, że 3 czerwca 
2022 r. Unia Europejska przy-
znała Ukrainie status kandydata 
do członkostwa w UE. – Ozna-
cza to, że przyspieszamy pro-
ces budowania długofalowych 
relacji z firmami europejskimi. 
Transparentnych i korzystnych 
dla obu stron. To wielka szan-
sa dla naszych kolei. Mogą być 
one kluczowe w tym procesie, 
stać się rodzajem integratora 
Ukrainy ze Wspólnotą – zazna-
czył prezes Kolei Ukraińskich. 

Przybliżył także sukcesy 
strony ukraińskiej, jeśli chodzi 

o odnowę infrastruktury na te-
renie kraju objętego działaniami 
wojennymi. – Już w trakcie wojny 
uruchomiliśmy 70-kilometrowy 
odcinek linii kolejowej Kowel–Ja-
godzin o europejskim rozstawie 
szyn. Zelektryfikowaliśmy tak-
że 90 km linii z Kowla do Izowa. 
Kończymy także odbudowę linii 
Rawa Ruska–Hrebenne o długo-
ści 8 km – mówił Kamyszyn.

Obszary współpracy
W przyjętym podczas InnoTrans 
oświadczeniu zarówno Polskie 
Koleje Państwowe, jak i Koleje 
Ukraińskie podkreśliły koniecz-
ność dialogu na temat rozwią-
zań dotyczących funkcjonowa-
nia rynku kolejowego, zmian 
instytucjonalnych, organizacyj-
nych oraz sprawy finansowania 
transportu kolejowego. W ra-
mach współpracy strony zapo-
wiedziały prowadzenie okre-
sowych konsultacji na temat 
rozwoju transportu kolejowego 
oraz podjęcia działań na rzecz 
wdrożenia przemian w syste-
mach kolejowych.

Obszary współpracy będą się 
koncentrować m.in. na wzmoc-
nieniu i rozwijaniu aktywności 
w dziedzinie transportu towarów 
i logistyki kolejowej, centrów lo-
gistycznych i granicznych punk-
tów przeładunkowych, rozwoju 
kolejowego transportu pasażer-
skiego oraz inicjatyw dotyczą-
cych usprawnienia przewozów 
towarów pomiędzy różnymi 
systemami linii kolejowych. 

– Przemyśl jest symbolem tej 
wojny. Ponad dwa miliony osób 
z Ukrainy skorzystało z bez-
płatnych przejazdów pociąga-
mi na terenie Polski. Staramy 
się zintensyfikować współpracę 
w zakresie przewozów zarówno 
zboża, jak i innych ma-
teriałów. Jesteśmy do 
dyspozycji naszych 
przyjaciół z Ukrainy 
– zaznaczył Krzysz-
tof Mamiński.

Trudny egzamin
– Strona rosyjska 
codziennie bombar-
duje stacje, pociągi, 
a my musimy pła-
cić także najcięższą 
cenę tej wojny, a więc 
ludzkie życie. Na dziś 
straciliśmy 244 koleja-
rzy, a 425 zostało rannych. Ale 
tak jak powiedział prezes Ma-
miński: zdajemy ten trudny eg-
zamin. I jesteśmy wdzięczni za 
pomoc, jakiej nam udzieliliście 
oraz udzielacie – powiedział 
Ołeksandr Kamyszyn.

Obaj prezesi przyznali, że 
wydarzenia rozgrywające się 
w ostatnich miesiącach na tery-
torium Ukrainy doprowadziły 
do współpracy pomiędzy Gru-
pą PKP a Kolejami Ukraińskimi na 
niespotykaną dotychczas skalę. 
– Od drugiego kwartału odno-
towywany jest sukcesywny, wie-
lokrotny wzrost przewozów to-
warowych na polsko-ukraińskich 
kolejowych przejściach granicz-
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TRANSPORT Partnerstwo polsko-ukraińskie

Współpraca na nowym poziomie
Niezwykle trudny dla Ukrainy czas spowodował, że wieloletnia współpraca 
między Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. i Kolejami Ukraińskimi weszła 
na zupełnie nowy poziom. Podczas targów InnoTrans w Berlinie spółki 
zadeklarowały chęć kontynuowania i rozszerzania wzajemnej współpracy.

Staramy się 
zintensyfikować 

współpracę 
w zakresie 

przewozów, zarówno 
zboża jak i wszystkich 

innych materiałów. 
Jesteśmy  

do dyspozycji 
naszych przyjaciół  

z Ukrainy.

Krzysztof  
Mamiński  
(z lewej)  
i Ołeksandr 
Kamyszyn 
podczas  
targów  
InnoTrans  
podpisali 
wspólne 
oświadczenie 
o rozwoju, 
kontynuacji 
i zacieśnieniu 
współpracy 
polskich  
kolei  
z kolejami 
ukraińskimi.

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z PKP S.A.
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ekologiczny środek transportu. 
Nie mam wątpliwości, że dobrze 
zarządzana i odpowiednio dofi-
nansowana kolej może być rów-

nież ważnym elementem 
polityki społecznej – 
narzędziem zwięk-
szającym mobilność 
obywateli i tym sa-
mym eliminującym 
różnego rodzaju wy-
kluczenia, na przy-
kład w dostępie do 
rynku pracy i usług 
publicznych. 

Nawiązując do py-
tania – czy wróciła 
moda na kolej? Moim 
zdaniem – bezapela-

cyjnie. Pasażerowie ufają 
kolei, doceniają jej zalety. O tym 
świadczą m.in. wakacyjne rekor-
dowe wyniki naszego narodowe-
go przewoźnika, PKP Intercity. Do 
podróży pociągami coraz bar-
dziej zachęcają także inwestycje, 
które od kilku lat zmieniają obli-

W jakim celu powstał holding 
Grupa PKP i w jaki sposób na 
jej utworzeniu mają skorzystać 
klienci, czyli pasażerowie?

Stworzenie holdingu ma na 
celu wzmocnienie współpra-
cy pomiędzy spółkami Grupy 
PKP, wprowadzając ją na całkowi-
cie nowy poziom. Spółki tworzą-
ce holding to przedsiębiorstwa 
o wzajemnie uzupełniających 
się kompetencjach. Zatem for-
muła holdingu zapewnia więk-
szą możliwość współpracy przy 
realizacji wspólnych projektów 
oraz wspólnej misji, przy jedno-
czesnym wykorzystaniu poten-
cjału biznesowego wszystkich 
podmiotów. Holding to również 
korzyść dla wszystkich – gdyż 
każda ze spółek jest beneficjen-
tem pozytywnych efektów dzia-
łania całej Grupy. Nie byłyby one 
możliwe do osiągnięcia, gdy-
by każda ze spółek działała sa-
modzielnie. Stąd powołanie hol-
dingu jest również sposobem na 

wzmocnienie narodowej kolei, co 
jest bardzo ważne w kontekście 
otwarcia rynku przewozów ko-
lejowych. Z punktu widzenia pa-
sażera przekształcenie 
Grupy PKP w struk-
turę holdingową bę-
dzie oznaczać pogłę-
bienie standaryzacji 
dostarczanych usług 
i ich wielowymiaro-
wy rozwój. Chciał-
bym też podkreślić, 
że holding Grupa 
PKP to zupełnie nowa 
formuła na pol-
skiej kolei, nie powrót 
do czasów jedne-
go przedsiębiorstwa 
państwowego PKP, jakie 
funkcjonowało do 2000 r.

Rację mają ci, którzy mówią, że 
w Polsce wróciła moda na kolej? 

Dziś większość z nas zdaje 
sobie sprawę z faktu, że kolej to 
najbezpieczniejszy i najbardziej 

czekają nas w kolejnych latach. 
Poza odbudową po okresie pan-
demicznym przed sektorem ko-
lejowym stoją także olbrzymie 
wyzwania z agendy europejskiej, 
m.in. związane z cyfryzacją, roz-
wojem infrastruktury kolejowej, 
kwestiami środowiskowymi, stałą 
koniecznością podnoszenia kon-
kurencyjności, badaniami i roz-
wojem, bezpieczeństwem oraz 
interoperacyjnością. Nie sposób 
nie wspomnieć, że kolej to także, 
a raczej przede wszystkim, ele-
ment szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa. Cały świat zobaczył 
i nadal obserwuje to na przykła-
dzie Kolei Ukraińskich.

Proszę opowiedzieć, w jaki 
sposób polskie koleje zaanga-
żowały się w szeroko zakrojo-
ną akcję pomocy Ukrainie.

My, polscy kolejarze, zaanga-
żowaliśmy się w udzielanie po-
mocy przybywającym do Pol-
ski uchodźcom już w pierwszych 
dniach agresji Rosji. Jednymi 
z pierwszych miejsc, do których 
od początku trafiali obywate-
le Ukrainy, były przecież dwor-
ce kolejowe. Punkty informacyjne 
i recepcyjne, których koordynacją 
zajęły się urzędy wojewódzkie 
i samorządy, zostały uruchomio-
ne m.in. na dworcach przygra-
nicznych w Przemyślu i Chełmie, 
w stolicy oraz innych miejsco-
wościach. Już na początku woj-
ny zorganizowaliśmy także po-
moc przy ewakuacji uchodźców 
z zagrożonych terenów. Jednym 
z głównych środków transpor-
tu, z których korzystali uchodźcy 
w naszym kraju, były pociągi da-
lekobieżne PKP Intercity. W su-
mie od 26 lutego do 30 czerw-

ca z możliwości bezpłatnych 
przejazdów skorzystało ponad  
2,3 mln obywateli Ukrainy. 
W różne formy działań pomo-
cowych zaangażowały wszystkie 
kluczowe spółki z Grupy PKP. 

Zapewne polska kolej zechce 
się również zaangażować w po-
moc Ukrainie w odbudowie po 
wojnie. Na jakich jeszcze płasz-
czyznach można spodziewać 
się współpracy Polskich Kolei 
z Kolejami Ukraińskimi? 

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, 
że wojna w Ukrainie wyznaczy-
ła zupełnie nowe wyzwania dla 
transportu kolejowego i nowe 
spojrzenie na wagę tego rodza-
ju transportu. Szczególnie istot-
ne w tym zakresie są zadania 
związane z transportem zbo-
ża z terenów Ukrainy, a w związ-
ku z zagrożeniem kryzysem żyw-
nościowym współpraca między 
Ukrainą i Polską nabrała szcze-
gólnego znaczenia. PKP S.A. 
pracują nad tym, by pokonać 
trudności i pomóc Ukrainie prze-
transportować zboże do odbior-
ców na całym świecie, a docelowo 
pomóc światu uniknąć klęski gło-
du. Wspólnie z Kolejami Ukraiń-
skimi pracujemy nad powołaniem 
spółki spedycyjnej, która zajmie 
się przewozem towarów z Ukra-
iny do Polski i krajów europejskich. 
Warto także wspomnieć, że pod-
czas targów InnoTrans w Berlinie 
podpisaliśmy z Kolejami Ukra-
ińskimi oświadczenie o rozwoju, 
kontynuacji i zacieśnieniu współ-
pracy. Działanie to realizowane 
jest w ramach odbudowy syste-
mu transportowego Ukrainy, któ-
ry ucierpiał po rozpoczęciu rosyj-
skiej agresji na pełną skalę. 

cze polskiej kolei. Zmianę stosun-
ku do kolei można dostrzec tak-
że podczas spotkań towarzyskich, 
w gronie rodziny i znajomych. Po 
prostu o kolei bardzo często mó-
wimy już wyłącznie dobrze. 

Co jest dziś największym wy-
zwaniem dla Grupy PKP?

Obecnie, bardziej niż kiedy-
kolwiek wcześniej, transport ko-
lejowy ma do odegrania kluczo-
wą rolę nie tylko w naszym kraju, 
ale na całym świecie. Szczegól-
nie w zakresie osiągnięcia celów 
środowiskowych, poprzez sku-
teczną transformację klimatycz-
ną w ramach dekarbonizacji i cy-
fryzacji usług transportowych. 
Warto podkreślić, że to kolej jest 
najbardziej ekologicznym środ-
kiem transportu – charakteryzu-
je się ponad trzy razy mniejszą 
emisją CO2 niż transport drogo-
wy i ponad osiem razy mniejszą 
niż lotniczy. Ale cele klimatycz-
ne to nie jedyne wyzwania, jakie 
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Sposób
na wzmocnienie
narodowej kolei
O zaufaniu pasażerów do polskich kolei, rekordowych 
wynikach naszego narodowego przewoźnika, 
zaangażowaniu kolejarzy w pomoc Ukrainie 
oraz nowopowstałym holdingu rozmawiamy 
z Krzysztofem Mamińskim – prezesem zarządu 
Polskich Kolei Państwowych S.A. i przewodniczącym 
Międzynarodowego Związku Kolei. Rozmawiał Krzysztof BUDKA

TRANSPORT Holding Grupa PKP

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z PKP S.A.

Z punktu 
widzenia pasażera 

przekształcenie 
Grupy PKP 
w strukturę 

holdingową będzie 
oznaczać pogłębienie 

standaryzacji 
dostarczanych usług 
i ich wielowymiarowy 

rozwój.
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Startup przeprowadził ba-
dania, które potwierdziły, że za-
interesowanie tego typu urzą-
dzeniami utrzymuje się na 
poziomie 80 proc. Tyle loka-
li gastronomicznych chciało-
by zmniejszyć koszty wywozu 
śmieci i mieć z głowy problem 
składowania butelek po na-
pojach. W Australii czy Wiel-
kiej Brytanii, gdzie Maas Loop 
zamierza sprzedawać swo-
je wyroby, popyt też przewyż-
sza podaż, więc trzeba będzie 
ogromnej mobilizacji, by spro-
stać zamówieniom.

Nie tylko na eksport 
Głównymi rynkami 
docelowymi Maas 
Loop pozostają na 
razie kraje europej-
skie, choć trafiło się 
zamówienie z Ka-
taru, które zostanie 
zrealizowane jeszcze 
przed rozpoczęciem 
tegorocznego pił-
karskiego mundialu.   

– Gdy już upo-
ramy się produkcyj-
nie z popytem w Ka-

tarze, rozpoczniemy 
kampanie marketingowe w Eu-
ropie – zapowiada Paweł Cie-
sielski.  

Obecnie Maas Loop prowadzi 
rozmowy z potencjalnymi klien-
tami w Kopenhadze i Edynbur-
gu. Do wyjścia w świat z szerszą 
i bardziej zróżnicowaną ofertą 
zachęciła wspólników firma Hu-

U rządzenie firmy Maas 
Loop nie jest dużo 
większe od pralki. 

W przemyślny sposób pozwa-
la zmniejszyć objętość opako-
wań o 80 proc. To dla każdego 
przedsiębiorstwa czy samorzą-
du lokalnego szansa nawet na 
pięciokrotne obniżenie kosz-
tów utylizacji! Startup oferu-
je kompleksowe rozwiązania 
w zakresie upcyklingu odpadów 
szklanych. Szczególnie dla ga-
stronomii, ale także dla nowo-
czesnych miast i stacji paliw.  

Pomysł na kruszenie
Paweł Ciesielski, Szczepan 
Wantusiak i Łukasz Święch przy-
jaźnią się od lat. Pomysł na kru-
szenie butelek narodził się 
spontanicznie podczas niefor-
malnego spotkania. Kruszar-
ka, którą obmyślili, pozwala na 
istotne zmniejszenie ilości opa-
kowań szklanych, co w oczywisty 
sposób ogranicza koszty ich ma-
gazynowania i wywozu. W sto-
sunkowo niewielkim pojemniku 
mieści się 40–60 butelek. Wy-

starczy je tam włożyć, zamknąć 
klapę, uruchomić urządzenie 
i butelki błyskawicznie zamie-
niają się w piasek. – Urządzenie 
przygotowujemy do produkcji 
w nowej hali w Jasion-
ce pod Rzeszowem, 
u naszego partne-
ra technologiczne-
go, który wykonuje 
konstrukcję z giętych 
blach. My składa-
my elektronikę, młot-
ki, silniki – mówi Pa-
weł Ciesielski, prezes 
spółki Maas Loop.  

Urządzenie  jest 
w pełni bezpieczne. 
– W kruszarce za-
stosowaliśmy kilka 
elektronicznych zabez-
pieczeń. Przede wszystkim nie 
można włączyć urządzenia, jeśli 
klapa nie jest zamknięta. Czujni-
ki tensometryczne mierzą masę 
kruszywa w szufladzie, która 
może się wypełnić maksymal-
nie do 20 kilogramów, zgodnie 
z normami prawa pracy – do-
daje.  

przyjmują określoną liczbę go-
ści, więc po przeanalizowaniu 
kosztów wywozu szkła nieskru-
szonego i skruszonego będzie 

wiadomo, czy sprzęt opłaca się 
kupić, czy może wziąć w leasing 
albo płacić za jego używanie 
abonament. – Na naszej stronie 
buy.maasloop.com jest kalkula-
tor. Każdy może sprawdzić sam, 
ile zaoszczędzi – dodaje prezes 
Maas Loop. 

Równolegle startup przygo-
tował uliczną wersją kruszarek 
z trzema koszami –  osobno na 
szkło, plastik i aluminium. Teraz 
opracowuje ich produkcję se-
ryjną.  Na razie z  kilkudziesię-
ciu sztuk miesięcznie stopniowo 
będzie przechodzić do kilkuset 
sztuk produkcji różnych rodza-
jów urządzeń, dostosowanych 

do potrzeb klientów. Z czasem 
chce się skupić także na odbio-
rze kruszywa w systemie ka-
ucyjnym oraz jego recyklingu. 
– Najpierw budujemy podsta-
wy w postaci produkcji urządzeń, 
potem rozwiniemy infrastruktu-
rę, a następnie będziemy my-
śleć o kolejnych możliwościach 
inwestycji – planuje Paweł 
Ciesielski.

Zamiennik plastiku
Innowacyjnych firm z du-
żym potencjałem rozwo-
ju jest w Polsce dużo wię-
cej. Interesujący startup, 
także działający według za-
sad zrównoważonego roz-
woju,  MakeGrowLab, skon-
centrował się na ograniczeniu 
produkcji plastikowych opa-

kowań poprzez zastąpienie ich 
biodegradowalnym materia-
łem. Materiał ten może być ho-
dowany w niemal każdych wa-
runkach i posłużyć do produkcji 
m.in. biodegradowalnych to-
rebek wykonanych z grzybów 
kombuchy. 

Scoby Packaging Materials® 
(SPM) jest materiałem degradu-
jącym w środowisku naturalnym 
i można go poddawać recyklin-
gowi wraz z papierem. Staje się 
doskonałym zamiennikiem pla-
stiku w elastycznych opako-
waniach, takich jak np. saszetki. 
Obecnie SPM jest w trakcie pilo-
tażowego wdrożenia z  partne-
rami korporacyjnymi, m.in Col-
gate-Palmolive. 

awei Polska, wyróżniając startup 
jako finalistów tegorocznej edy-
cji konkursu Huawei Challenge.  

Nie oznacza to, że na urzą-
dzenia firmy nie ma zapotrze-
bowania także pośród polskich 
miast. Pierwszy był macierzysty 
Rzeszów, gdzie właśnie prze-
prowadzany jest pilotażowy 
program. 

Paweł Ciesielski zakła-
da, że zainteresowane ofertą 
Maas Loop mogą być hotelo-
we sieciówki oraz większe firmy 
gastronomiczne. Urządzenie 
sprawdzi się tam, gdzie butel-
ki są oddzielane od innych od-
padów, pozwalając hotelowi za-
płacić pięć razy niższe rachunki.  

Także właściciele mniejszych 
pubów czy dyskotek mogą so-
bie zmniejszyć rachunki za wy-
wóz śmieci. Przeciętnie takie lo-
kale wyrzucają miesięcznie od 
0,8 do 1,4 tys. różnego rodza-
ju butelek. – Przy urządzeniu, 
które kosztuje 4 tys. euro, koszt 
jego zakupu w przeciętnym 
pubie na ok. 50 miejsc zwró-
ci się po niecałych dwóch latach. 
Przy założeniu oczywiście, że 
ceny za wywóz śmieci radykal-
nie nie wzrosną, a przecież nie 
da się tego wykluczyć. Roczne 
oszczędności mniejszego pubu 
to minimum 10 tys. zł – wylicza 
Paweł Ciesielski. 

Budowane krok po kroku
Inwestycja musi się oczywiście 
opłacać lokalom gastronomicz-
nym. Są one różnej wielkości, 
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Startupy, które prosperu ją, również chcą być eko
Rzeszowski startup Maas Loop produkuje i sprzedaje 
„inteligentne” kosze zamieniające szklane butelki 
w piasek, co przynosi duże oszczędności ich nabywcom. 
Z kolei firma MakeGrowLab opracowała technologię 
uzupełniania plastikowych opakowań biodegradowalnym 
materiałem. Obie firmy to finaliści Huawei Challenge 
2022, konkursu skierowanego do innowacyjnych 
polskich startupów, które chcą stawić czoła 
współczesnym problemom ekologicznym. Robert  AZEMBSKI

W stosunkowo 
niewielkim  

pojemniku mieści się  
40–60 butelek. 

Wystarczy je tam 
włożyć, zamknąć 
klapę, uruchomić 

urządzenie i butelki 
błyskawicznie 
zamieniają się 

w piasek.
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Niektórym przedsiębiorcom musi się to śnić po 
nocach: lockdown, a wraz z nim pojawiające się 
na kilka minut przed północą rozporządzenia, 

które wywracały ich działalność do góry nogami. Ale 
nikt się tym nie przejmował. Przedsiębiorcy stali się 
zabawką w rękach polityków i ich epidemicznych do-
radców, nie mogli być pewni dnia ani godziny. W do-
datku nie należały im się z automatu odszkodowa-
nia. Mieliśmy bowiem stan epidemii, 
a nie stan klęski żywiołowej, a w ta-
kim wypadku obowiązku ich wypła-
ty w związku z odgórnie zarządzonym 
zakazem albo ograniczeniem działal-
ności nie ma. Niektórzy przedsiębiorcy 
poszli z tym do sądu i udawało im się 
wywalczyć nawet jakieś pieniądze. 

Teraz rządzący postanowili jeszcze 
bardziej przykręcić śrubę i w ogóle zli-
kwidować Ustawę z 22 listopada 2002 r. 
o wyrównywaniu strat majątkowych wy-
nikających z ograniczenia w czasie stanu 
nadzwyczajnego wolności i praw czło-
wieka i obywatela. Wynika to z założeń 
przygotowanej przez MSWiA ustawy 
o ochronie ludności.  

Gdyby nowelizacja przeszła w takiej postaci, jak 
proponuje ten resort, oznaczałoby to, że rząd będzie 
mógł zabronić firmom działalności na podstawie roz-
porządzenia, nie wypłacając ani grosza odszkodowania. 
Chyba że uda się je wywalczyć w sądzie, ale wiadomo, że 
nie każda firma ma na to czas i środki. Przeciwko takiemu 
postawieniu sprawy protestuje m.in. rzecznik MŚP, oba-
wiam się jednak, że protestuje na darmo. 

Wszystkie tego typu regulacje mają jeden cel: cał-
kowicie poddać przedsiębiorców arbitralnie i pod byle 
pretekstem wyrażanej woli władzy, likwidując zarazem 

wszelkie hamulce oraz bariery ochronne. Taką barierą 
jest przecież właśnie kwestia odszkodowań: jeśli urzęd-
nik czy polityk ma świadomość, że konsekwencją jego 
decyzji byłoby znaczące i automatyczne obciążenie bu-
dżetu w związku z koniecznością wypłaty zadośćuczy-
nienia za zamknięte biznesy – nie będzie tak skory, żeby 
je zamykać. Udało się ten problem ominąć w czasie epi-
demii, teraz zaś chodzi o to, żeby ten hamulec całkowicie 

zlikwidować. 
Komentatorzy wskazują, że nowe-

lizacja przygotowana w MSWiA może 
być zaplanowana na nadchodzą-
cy sezon zimowy i służyć dowolnemu 
ograniczaniu działalności firm w razie 
niedoborów energii. A przecież taki in-
strument już istnieje, został wprowa-
dzony przez obecną władzę po cichu 
i jest nawet wygodniejszy: to nowe-
lizacja Ustawy o zarządzaniu kryzy-
sowym, przemycona w Ustawie o po-
mocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym w tym kraju. 
Dodano wówczas artykuły, w których 
zapisano m.in., że w razie sytuacji kry-

zysowej – która może przecież obejmować 
także niedobór gazu – premier może wydawać pole-

cenia obowiązujące także przedsiębiorców. Na przykład 
polecenie zredukowania zużycia gazu o 99 proc. 

Jasne jest, że mogą zdarzyć się sytuacje wymagają-
ce radykalnych działań, także uderzających w przed-
siębiorców. Jednak polskie państwo miało wystarcza-
jący aparat prawny, aby się z nimi uporać. Od tego 
właśnie są stany nadzwyczajne, opisane w konstytucji 
i zarazem obwarowane odpowiednimi zastrzeżeniami, 
tak aby wynikające z nich uprawnienia władzy nie były 
nadużywane.
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Gdyby nowelizacja 
przeszła w takiej 

postaci, jak proponuje 
MSWiA, oznaczałoby 

to, że rząd będzie 
mógł zabronić 

firmom działalności 
na podstawie 

rozporządzenia, 
nie wypłacając 

ani grosza 
odszkodowania.



Zdaniem Cezarego Kaźmier-
czaka pomoc udzielona firmom 
przez PFR była w skali makro-
ekonomicznej rzeczywiście sku-
teczna, gdyż koronny kryzys nie 
odbił się w szczególny sposób na 
krajowej gospodarce. – Czasami 
jednak w stosunku do niektórych 
przedsiębiorstw pomoc ta była 
nawet za duża, ale można zrozu-
mieć, że stał za tym mechanizm 
pewnej automatyzacji we wspie-
raniu firm. Nie dało się jej w tak 
krótkim czasie indywidualizować 
– zauważył prezes ZPP.  

Wsparcie płynności
Obaj dyskutanci zgodzili się co 
do tego, że były branże i sek-
tory, które na pandemii nawet… 
zyskały. Należał do nich zwłasz-
cza sektor IT oraz zdalnej sprze-
daży artykułów przemysłowych 
(AGD, elektronika itp.). Cieszyć 
może również fakt, że podczas 
pandemii nie doszło do eksplo-
zji bezrobocia.

– Faktem jest, że w pierw-
szym roku pandemii pracę stra-
ciło ok. 250 tys. osób, zwłaszcza 
w niektórych branżach, takich jak 
eventowa, turystyczna czy Ho-
ReCa, ale w perspektywie naj-
bliższych sześciu miesięcy wielu 
ludzi znalazło nowe zatrudnienie 
– zauważył Paweł Borys. 

Lwią większość pieniędzy 
z pomocy tarczowej firmy wy-
dały na wsparcie bieżącej płyn-
ności, ale – jak zaznaczył prezes 

P rezes PFR Paweł Borys 
przypomniał, że krwio-
biegiem polskiej go-

spodarki jest mały i średni biz-
nes, który generuje ponad 50 
proc. PKB oraz daje ponad 60 
proc. zatrudnienia. Sektor MŚP 
utrzymuje więc najwięcej miejsc 
pracy w gospodarce i ma duże 
znaczenie także dla lokalnych 
społeczności. Do negatywów 
należy niestety fakt, że udzia-
łem firm z tego sektora jest tyl-
ko jedna trzecia polskiego eks-
portu, bo dwie trzecie udziałów 
zajmują duże przedsiębiorstwa 
oraz międzynarodowe korpo-
racje. 

Egzamin zdany
W czasie trwania pandemii pol-
scy mali i średniej wielkości 
przedsiębiorcy zostali podda-
ni wyjątkowo wymagającej pró-
bie – przede wszystkim utrzy-
mania płynności finansowej 

oraz zachowania miejsc pracy. 
Pandemia COVID-19 ogłoszo-
na w marcu 2020 r. postawiła ich 
wkrótce w sytuacji lockdownów, 
a przeciętny bufor płynnościo-
wy firmy wynosił sześć tygodni. 
Dzięki pożyczkom płynnościo-
wym Banku Gospodarstwa Kra-
jowego oraz znaczącej i szybkiej 
pomocy w postaci tarczowe-
go wsparcia od Polskiego Fun-
duszu Rozwoju, ogromnej więk-
szości firm udało się przetrwać 
ten czas i zdać egzamin z zarzą-
dzania w tak trudnych warun-
kach – pomoc otrzymało blisko  
350 tys. najbardziej zagrożo-
nych przedsiębiorstw. 

– 200 tys. firm nie odnoto-
wało pogorszenia się sytuacji fi-
nansowej, a znaczącej grupie 
udało się nawet zwiększyć za-
trudnienie o 4 proc., co jak na 
tak gwałtowny i rozległy kryzys 
było wynikiem bardzo dobrym  
– przyznał Paweł Borys. 

wyżki i w jakich sektorach naj-
dotkliwiej odczują je przedsię-
biorcy. Z drugiej strony szef ZPP 
zwrócił uwagę na marnotrawie-
nie energii – nie tylko przez go-
spodarstwa domowe, ale także 
samorządy lokalne. – To tak-
że winduje ceny rynkowe ener-
gii elektrycznej. Część przedsię-
biorców nie wytrzyma tej presji 
cenowej, a część przerzuci kosz-
ty na konsumentów – zauważył 
Kaźmierczak. 

– Potrzebne są uzgodnienia 
cenowe na poziomie całej Unii 
Europejskiej. Jest jeszcze jed-
na rzecz: tak naprawdę w nie-
których branżach wzrost cen 
energii czy gazu nie ma kluczo-
wego znaczenia, mają je za to 
wynagrodzenia – zauważył Pa-
weł Borys. – Niemniej rolą pań-
stwa jest także wspieranie firm, 
rozważane są więc różne for-
my pomocy dla tych przedsię-
biorców, u których ceny energii 
elektrycznej stanowią znaczą-

cy udział w kosztach działalności  
– dodał prezes PFR.  

Apel o rozwagę
– Jakaś forma wsparcia powin-
na być, ale raczej taka na prze-
trwanie – zgodził się Cezary 
Kaźmierczak. W jego opinii naj-
trudniejsze będzie jednak po-
wstrzymanie silnej presji płaco-
wej w firmach, czyli oczekiwań 
pracowników dotyczących pod-
wyżek wynagrodzeń. Należy 
jednak wierzyć w operatywność 
i zdolności adaptacyjne polskie-
go biznesu. 

Na zakończenie debaty prezes 
Paweł Borys zaapelował o roz-
wagę w komunikowaniu zdarzeń 
rynkowych, aby nie wywoływać 
paniki na rynku dóbr konsump-
cyjnych. W jego opinii czeka nas 
niełatwe sześć miesięcy. Potem 
sytuacja gospodarcza zacznie 
się stopniowo stabilizować, by 
powrócić na normalne tory być 
może już w przyszłym roku. 

PFR – były i takie, które pomoc 
musiały zwracać. W efekcie do-
kładnego sprawdzenia każdego 
możliwego nadużycia w korzy-
staniu z pomocy w postaci Tar-
czy Finansowej PFR, odpowied-
nie służby zidentyfikowały ok.  
3 tys. podmiotów, które niepra-
widłowo pobrały pieniądze. Był 
to jednak zaledwie mniej niż  
1 proc. spośród tych, które sko-
rzystały z tarcz PFR.  

– Pomoc w postaci tarczy 
była dobrą inwestycją w rozwój 
firm, a całe wsparcie wyniosło ok. 
35 mld zł dla 45 branż. To mniej 
więcej tyle, ile państwo wyda-
je rocznie na program 500+ – 
podkreślił Paweł Borys. 

Nowe zagrożenia
W opinii Cezarego Kaźmier-
czaka obecnie do największych 
zagrożeń, jakie mogą uderzyć 
w polskie firmy, należy wzrost 
cen energii elektrycznej. Nie 
wiadomo, jak duże będą pod-
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BIZNES Sektor MŚP

O sytuacji i perspektywach rozwoju sektora MŚP 
dyskutowali podczas XXXI Forum Ekonomicznego 
w Karpaczu Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu 
Rozwoju, z Cezarym Kaźmierczakiem, prezesem 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Obaj 
zgodnie przyznali, że dzięki wsparciu z tarcz PFR 
polskim firmom udało się przejść względnie suchą 
stopą przez kryzys spowodowany pandemią. 
Obecnie przedsiębiorcy zmagają się jednak z nowymi 
wyzwaniami, przede wszystkim z rosnącymi kosztami 
energii elektrycznej, gazu oraz wynagrodzeń.

Prezes PFR 
Paweł Borys  
(z prawej)  
i prezes ZPP 
Cezary Kaź-
mierczak pod-
czas dyskusji 
na Forum Eko-
nomicznym 
w Karpaczu.35

mld zł
wyniosła  
pomoc  

w postaci 
 tarcz PFR. 

Skorzystały 
 z niej firmy 
z 45 branż.

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z Polskim 

Funduszem 
Rozwoju

Największe wyzwania 
dla małych i średnich firm
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musimy dojść do wniosku, że te 
kwestie będą miały największy 
wpływ na nowe geopolityczne 
rozdanie. To będzie wyznacznik, 
który zdeterminuje pozycję Eu-
ropy w świecie – zaznaczył były 
premier.

Uwaga na klimat
Według prof. Grzegorza Ko-
łodki na to, jak będzie wyglą-
dała przyszłość, największy 
wpływ będą miały nie tyle pro-

cesy ekonomiczne, 
ile procesy politycz-
ne. Były minister fi-
nansów wymienił 
siedem megatren-
dów, które – jego 
zdaniem – o tym za-
decydują. Pierwszym 
są zmiany demo-
graficzne. – W Ni-
grze rodzi się średnio 
6,8 dziecka na rodzi-
nę, w Korei Płd. – 0,8. 
Przy takiej tenden-
cji nie da się uniknąć 
wielkiej fali migra-
cji, która przy okazji 
spowoduje poważne 
problemy politycz-

ne – powiedział prof. Kołodko, 
zgadzając się z tezą premie-
ra Bieleckiego. Pozostałe me-
gatrendy, które wymienił, to: 
zmiany klimatyczne, postęp 
technologiczny, nieinkluzyw-
na globalizacja, kryzys neoli-
beralnego kapitalizmu, kryzys 
liberalnych demokracji, zimna 
wojna – a zwłaszcza konflikty 
Rosja-Zachód i USA-Chiny. 

Transformacja, która roz-
poczęła się w krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschod-

niej w 1989 r., dotknęła nie tylko 
ten region. Na doświadczeniach 
swoich wschodnich sąsiadów zy-
skały również państwa zachod-
nie. Po dwudziestu kilku latach 
trwania tego procesu można 
było zaobserwować gospodar-
czą i administracyjną przewa-
gę niejednego środkowoeuro-
pejskiego miasta nad niektórymi 
zachodnimi odpowiednikami. 
Jednocześnie pojęcie zacofa-
nia naszego regionu odeszło 
do lamusa. Obecnie staliśmy 
się świadkami nowego punk-
tu zwrotnego, który może po raz 
kolejny zmienić oblicze Starego 
Kontynentu. 

Zaczyna się od demografii
Czy wobec tego w kontekście 
związanego z napaścią Rosji na 
Ukrainę kryzysu energetycznego 
Europę czeka nowe geopolitycz-
no-ekonomiczne rozdanie? Czy 
już możemy zacząć mówić o No-
wym Ładzie na Starym Konty-
nencie? Odpowiedzi na te pyta-
nia szukali uczestnicy XXI edycji 

Forum Ekonomicznego w Karpa-
czu podczas panelu „Nowy Ład 
na Starym Konty-
nencie – gospodar-
ka europejska u pro-
gu XXI wieku”.

Zdaniem pro-
wadzącego dysku-
sję Jana Krzysztofa 
Bieleckiego, naj-
ważniejszym wy-
znacznikiem zmian 
w Europie będzie 
w najbliższych latach 
demografia. – Ona 
w przeciwieństwie do 
ekonomii jest prze-
widywalna. Zmiany 
demograficzne mają 
kolosalny wpływ na 
światową gospodar-
kę. To one sprawiają, że otwierają 
się nowe rynki i nowe możliwo-
ści. Proszę zwrócić uwagę na to, 
co stało się z Azją, gdy pojawił 
się tam tani pracownik, tani kapi-
tał i tanie surowce. A gdy do tego 
dołożymy starzenie się społe-
czeństwa zachodniego, co prze-
kłada się na zmianę proporcji 
osób pracujących na te, które są 
już w wieku poprodukcyjnym, to 

tego energii na takim poziomie, 
na jakim jej potrzebujemy, nie 
wystarczy. Jeśli więc tych nowych 
źródeł nie znajdziemy, będziemy 
się musieli pogodzić z koniecz-
nością drastycznego zmniejsze-
nia konsumpcji energii. Jakie to 
będzie miało przełożenie na roz-
wój gospodarczy i jakość życia, 
możemy sobie wszyscy wyobra-
zić. To jest ta nowa rzeczywistość, 

w której trzeba się teraz odnaleźć 
– podkreślił Mateusz Walewski.

O nowych źródłach ener-
gii mówił także Janusz Steinhoff.  
– Ta kwestia wymaga zdecydo-
wanie bardziej racjonalnej re-
gulacji na poziomie europej-
skim, ale ona będzie wynikać 
z uwarunkowań czysto poli-
tycznych i będzie mieć przeło-
żenie na dalsze funkcjonowanie 
Europy w układzie konkurencyj-
nym w gospodarce światowej. 
Współpraca międzynarodo-
wa musi opierać się na wspólnie 
przyjętych standardach pracy 
i ochrony środowiska – zazna-
czył były minister gospodarki.

Jak w tym całym procesie 
powinna zachować się Polska? 
– W obliczu nadchodzących 
zmian trzeba sobie uzmysłowić, 
że nie będziemy dominującym 
eksporterem kapitału w Europie, 
gdyż nie mamy ku temu warun-
ków. Zawsze będziemy importe-
rem tego kapitału. A to oznacza, 
że na wszystkie duże inwesty-
cje w Polsce musimy pożyczać 
środki za granicą. W związku 
z tym jasne jest, że nikt nie poży-
czy nam tyle, by dać się przego-
nić. Dlatego musimy szukać nisz, 
w których bez dużych inwesty-
cji da się przegonić innych. I ta-
kich nisz szukamy. Jest na to nie-
powtarzalna szansa, bo mamy 
dużo bardzo elastycznych, in-
nowacyjnych firm, które stać na 
niewielkie kapitałowo inwestycje, 
dające nadzieję na bardzo duże 
zwroty – podsumował Mateusz 
Walewski. 

Do zmian klimatycznych na-
wiązał również dyrektor Mateusz 
Walewski, mówiąc, że w najbliż-
szym czasie to właśnie one będą 
największym wyzwaniem dla ca-
łego świata. – Zapewne gdy-
byśmy teraz nie mówili o woj-
nie za naszą wschodnią granicą 
i o migracji milionów uchodźców 
z Ukrainy, naszą uwagę przy-
kułoby to, co dzieje się obecnie 
w Chinach. Tamtejsza susza i bra-
ki energii. Te zjawiska powodują-
ce chwilowy zastój chińskiego 
wzrostu uzmysławiają nam tak 
naprawdę, jakie są obecnie naj-
większe globalne wyzwanie dla 
światowych gospodarek i przy-
wódców politycznych. A to wy-
zwanie jest jedno: musimy zmie-
nić sposób pozyskiwania energii 
– podkreślił główny ekonomista 
Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Nowa rzeczywistość
Przedstawiciel BGK dodał, że 
w obliczu kryzysu wywołanego 
napaścią Rosji na Ukrainę zna-
lezienie nowych źródeł energii 
stało się bezsprzecznie prioryte-
tem przede wszystkim dla Euro-
py. – Wiemy już bowiem, że bez 
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GEOPOLITYKA Światowe megatrendy

Zmiany, które wpłyną na nowy geopolityczny ład 
Najważniejszym wyzwaniem dla Europy jest dziś 
znalezienie nowych źródeł energii. Wiemy już bowiem, 
że bez tego energii na takim poziomie, na jakim jej 
potrzebujemy, nie wystarczy – stwierdził podczas 
tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu 
Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Czy ten fakt zdominuje 
nowe geopolityczne rozdanie?

Dyrektor De-
partamentu 
Biura i Ana-
liz BGK Mate-
usz Walewski 
podczas XXXI 
Forum Eko-
nomicznego 
w Karpaczu.

Materiał  
powstał we 
współpracy 
z Bankiem 

Gospodarstwa
Krajowego

Musimy szukać 
nisz, w których bez 
dużych inwestycji 
da się przegonić 

innych. Tym 
bardziej że mamy 
dużo elastycznych 

i innowacyjnych 
firm, które stać na 

niewielkie kapitałowo 
inwestycje, dające 

nadzieję na bardzo 
duże zwroty.

W DEBACIE WZIĘLI UDZIAŁ:
•  Jan Krzysztof Bielecki – były premier, 

przewodniczący Rady Doradczej Partnerów 
Ernst & Young,

•  Jakub Chełstowski – marszałek 
województwa śląskiego,

•  Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu,

•  Grzegorz Kołodko – były wicepremier 
i minister finansów, prof. Akademii Leona 
Koźmińskiego,

•  Janusz Korwin-Mikke – poseł na Sejm RP,
•  Janusz Steinhoff – były wicepremier 

i minister gospodarki, przewodniczący 
Rady Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach,

•  Mateusz Walewski – dyrektor 
Departamentu Biura i Analiz  
Banku Gospodarstwa Krajowego. 

fo
t. 

Ja
ce

k 
Sa

si
n/

Fo
ru

m
 P

ol
sk

ie
j G

os
po

da
rk

i



w większości żyjącej 
w biedzie – indyj-
skiej populacji są 
stabilne i tanie za-
soby żywności 
i energii. Stąd poli-
tyka wartości scho-
dzi na dalszy plan.

Rola Indii w świe-
cie rośnie także dla-
tego, że są one zna-
czącym graczem na 
rynkach surowców, 
choć uzależnionym 
od ich importu. Im-
port zapewnia 85 

proc. zapotrzebowa-
nia Indii na ropę, a prognozuje 
się, że w tym roku ogólny po-

Dużo mówi się o relacjach 
chińsko-amerykańskich 
i konfrontacji tych kra-

jów na różnych polach. Mniej 
o Indiach, które – co pokazuje 
wojna na Ukrainie – także udo-
wadniają światu swoją podmio-
towość.

Neutralność dla korzyści
Od ataku Rosji na Ukrainę Indie 
starają się pokazać swoją neu-
tralność w konflikcie, nie przy-
stępując do zachodnich sankcji 
na Rosję, co wywołuje irytację 
Amerykanów i jest witane z za-
dowoleniem przez Kreml. Dla 
Hindusów konflikt za naszą 
wschodnią granicą jest bowiem 

traktowany jako odległy 
i wewnątrzeuropejski. 
Próbując grać na róż-
nych fortepianach, 
starają się jak najbar-
dziej skorzystać z sy-
tuacji, wiedząc, że ich 
stanowisko jest waż-
ne zarówno dla Ro-
sji, jak i USA w kon-
tekście problemów 
i izolacji Władimi-
ra Putina oraz rywa-
lizacji amerykańsko-
chińskiej. Hinduscy 
przywódcy mają tak-
że świadomość, jak klu-
czowe dla ogromnej – pra-
wie półtoramiliardowej, ciągle 
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Indie – od tego roku najprawdopodobniej najludniejszy kraj świata – 
w globalnej polityce swingują we własnym rytmie. Nie potępiły inwazji 
Rosji na Ukrainę, nie przyłączyły się do zachodnich sankcji i gospodarczo 
korzystają na wojnie, skupując od Władimira Putina ropę i węgiel. 
Jednocześnie pozostają sojusznikiem Zachodu balansującym, z punktu 
widzenia USA, pozycję Chin w Azji. Konrad  RAJCA

cję Współpracy oraz powstają-
ce pod amerykańskim paraso-
lem IPEF (Indo-Pacyficzne Ramy 
Gospodarcze).

Przypomnijmy. QUAD to 
stworzone przez Donalda 
Trumpa, a rozwinięte przez Joe 
Bidena porozumienie politycz-
ne USA, Japonii, Indii i Australii, 
będące odpowiedzią na rosnącą 
pozycję Chin w regionie. BRICS 
to układ wschodzących gospo-
darek światowych – Chin, Indii, 
RPA, Rosji (teraz bardziej zwi-
jającej się) i Brazylii, której mó-
zgiem są Chiny. Szanghajska 
Organizacja Współpracy jest 
porozumieniem w zakresie bez-
pieczeństwa Rosji, Chin, Indii, 
Pakistanu i krajów Azji Central-
nej. IPEF zaś to najnowsza ame-
rykańska inicjatywa współpracy 
z 13 krajami Azji Południowo-
-Wschodniej wykluczająca Chi-
ny, a obejmująca kwestie łań-
cuchów dostaw, podatków, walki 
z korupcją, handlu, energety-

ki i współpracy medycznej. Co 
ciekawe, tutaj Indie także poka-
zały swoją niezależność, zapo-
wiadając przystąpienie jedynie 
do 3 z 4 filarów porozumienia, 
wyrażając oficjalnie sceptycyzm 
wobec amerykańskich wyma-
gań dotyczących ochrony śro-
dowiska, pracy i zamówień pu-
blicznych.

Własna waluta cyfrowa
Ważnym punktem spornym 
z USA są jednak tak napraw-
dę kwestie wymagań dotyczą-
cych ochrony prywatności w in-
ternecie, cyberbezpieczeństwa 
i danych wykorzystywanych 
przez koncerny technologicz-
ne. Hinduskie władze, podob-
nie jak Chińczycy, chcą bardziej 
kontrolować Big Techy, co czę-
sto nie koresponduje z zachod-
nim podejściem, i stosują czę-
ste działania cenzorskie wobec 
mediów społecznościowych. In-
die, podobnie jak Chiny, nakła-

pyt tego kraju wzrośnie o 8,2 
proc. Są trzecim jej importerem 
i konsumentem na świecie. Nie 
dziwi więc zainteresowanie tego 
kraju rosyjską ropą przy ofero-
wanych przez Kreml 20-proc. 
zniżkach poniżej światowych 
cen referencyjnych. Od 24 lute-
go, czyli od początku inwazji na 
Ukrainę, do końca kwietnia Indie 
kupiły 13 mln baryłek rosyjskiej 
ropy – w porównaniu z prawie 
16 mln baryłek w całym 2021 r. 
W ostatnim czasie wyprzedzają 
w imporcie inne kraje azjatyckie, 
zbliżając się pod tym wzglę-
dem do Chin.

Trzymać ze wszystkimi
Indie to chyba jedyny kraj na 
świecie, który jest w stanie być 
członkiem różnych organiza-
cji międzynarodowych gru-
pujących państwa o tak roz-
bieżnych interesach. Chodzi 
o takie organizacje jak QUAD, 
BRICS, Szanghajską Organiza-
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Azjatycka równowaga

Indyjski swing na światowym parkiecie
fot. Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin Mandatory Credit/EPA/PAP

Premier In-
dii Narendra 
Modi (pierwszy 
z lewej) wśród 
przywódców 
państw, które 
zrzesza Szang-
hajska Organi-
zacja Współ-
pracy, czyli 
porozumienie 
w zakresie  
bezpieczeń-
stwa Rosji, 
Chin, Indii,  
Pakistanu  
i krajów Azji 
Centralnej.

Możliwa obawa 
o chińską dominację 

jest przyczyną, 
dla której Indie są 

jedynym znaczącym 
krajem regionu, 
który w ostatniej 
chwili odmówił 

przystąpienia do 
RCEP – największej 

strefy wolnego 
handlu na świecie.



wanie równowagi w Azji wo-
bec rozpychających się 

Chin. Możliwa obawa 
o chińską dominację 
w regionie jest przy-
czyną, dla której Indie 
są jedynym znaczą-
cym krajem regio-
nu, który w ostatniej 
chwili odmówił przy-
stąpienia do RCEP 
( W s z e c h s t r o n n e 
Partnerstwo Pacy-
ficzne) – najwięk-
szej strefy wolnego 
handlu na świecie – 

z Chinami i Japonią, Australią, 
Koreą Płd. i innymi państwami 
Azji Południowo-Wschodniej.

Ogromny potencjał
Jest faktem, że od czasów ob-
jęcia rządów w tym kraju przez 
Indyjską Partię Ludową (Bha-
ratiya Janata Party) premiera 
Narendry Modiego w 2014 r., 
rośnie indyjski nacjonalizm. 
Partia ta jest ugrupowaniem 
narodowo-konserwatywnym 
o silnym obliczu religijnym, 
co prowadzi do częstej dys-
kryminacji mniejszości muzuł-
mańskiej, ale też i chrześcijan. 
Jednocześnie jest partią repre-
zentującą hinduską klasę śred-
nią i biznes.

Polityce Indii należy się 
bacznie przyglądać. Kraj ten 
dysponuje bowiem ogromnym 
potencjałem ludnościowym 
i gospodarczym – to obecnie 
piąta gospodarka świata, więk-
sza od brytyjskiej czy francu-
skiej, a niejednoznaczna polity-
ka międzynarodowa tego kraju 
ma ogromny wpływ na świato-
wą równowagę i układ sił.  

dają także np. ograniczenia na 
rynek kryptowalut (Chiny cał-
kowicie ich zakazały), co wią-
że się z planami uruchomie-
nia, podobnie jak u Chińczyków, 
własnej waluty cyfrowej.

Udział Indii w tak różnorod-
nych formatach współpracy 
pokazuje niezwykle rozwinięte 
możliwości i umiejętności utrzy-
mania dobrych relacji ze skraj-
nie różnymi partnerami. Do-
prowadza to do sytuacji, w której 
– w niewielkim odstępie cza-
sowym – Indie uczestniczą we 
wspólnych manewrach wojsko-
wych z Rosją (częściowo skiero-
wanych przeciw Japonii) i pla-
nują ćwiczenia z… Japonią i USA 
w kontekście zagrożenia chiń-
skiego.

Przyjaźń sięga głęboko
Przyjazny stosunek Indii do Rosji 
nie jest kwestią ostatnich wyda-
rzeń. Rozbudowane relacje tych 
państw sięgają czasów zimnej 
wojny, kiedy to kraj ten był so-
jusznikiem ZSRR (skonfliktowa-
ny z Indiami Pakistan wspiera-
ły wtedy USA, który teraz ma 
bardzo bliskie relacje z Chi-
nami). Sowieci wspierali Indie 
w dostawie sprzętu wojskowe-
go, co pozostało do dziś, choć 
udział rosyjskich zakupów jest 
już znacznie mniejszy. Kraj ten 
jest też znaczącym odbiorcą ro-
syjskiego sprzętu wojskowego. 
Jeszcze po inwazji Rosji na Ukra-
inę, mimo nacisków USA, Indie 
zakupiły od Rosji zestawy an-
tyrakietowe ziemia-powietrze 
(kontrakt zawarty był przed ro-
syjską inwazją). Rosjanie inwe-
stują także w hinduską energe-
tykę jądrową.

Obecnie za głównego kon-
kurenta w Azji Indie 
uznają Chiny, z któ-
rymi do niedawna 
toczyły spór gra-
niczny w regionie 
Gogra-Hot Sprin-
gs w Himalajach, 
w wyniku którego 
dwa lata temu zgi-
nęło 20 hinduskich 
żołnierzy (w ostat-
nim czasie został on 
załagodzony i obie 
strony wycofały się 
ze spornych tere-
nów). Niepokój Indii budzą także 
zwiększające się wpływy eko-
nomicznie Chin. Dotyczy to za-
równo ekspansji chińskich firm 
technologicznych, które hindu-
skie władze oskarżają o oszu-
stwa finansowe i zagrożenie dla 
bezpieczeństwa danych, ale też 
o ekspansję na obszarze Oce-
anu Indyjskiego, czego wyra-
zem są ogromne chińskie in-
westycje portowe na Sri Lance 
i wschodnim wybrzeżu Afryki.

Relacje z Rosją i USA są więc 
dla Indii gwarantem na zacho-
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Indyjski pre-
mier dosko-
nale czuje 
się też wśród 
przywódców 
państw za-
chodnich. Na 
zdjęciu w towa-
rzystwie m.in. 
prezydenta 
USA Joe Bide-
na i premiera 
Kanady Justina 
Trudeau.

Od 24 lutego, 
czyli od początku 
inwazji na Ukrainę, 
do końca kwietnia 
Indie kupiły 13 mln 
baryłek rosyjskiej 

ropy – w porównaniu 
z prawie 16 mln 
baryłek w całym 

2021 r. 

GEOPOLITYKA



o zwiększonej średnicy (dotych-
czas importowanych). 

Obecnie Ferrum produku-
je cały zakres rur prze-

mysłowych, dostar-
czając swoje produkty 
firmom przesyłają-
cym gaz, paliwa ro-
popochodne oraz dla 
ciepłownictwa i sek-
tora kanalizacyjnego. 
„Lądowa” część Bal-
tic Pipe w ok. 70 proc. 
została wykonana 
właśnie z rur Ferrum. 
Firma zwiększa za-
trudnienie, realizując 
nowe kontrakty m.in. 

przy modernizacji sieci przesy-
łowych. Jej spółka zależna, ZKS 
Ferrum, produkuje i sprzedaje 
wielkogabarytowe konstrukcje 

Pojawienie się PFR zarówno 
w przeżywającej kłopoty 
firmie Ferrum, jak i PESA, 

nie tylko uratowało obie firmy, 
ale także trwale ustabilizowało 
w nich sytuację przy – co waż-
ne – poszanowaniu kultury or-
ganizacyjnej obu firm i w ścisłej 
współpracy z ich kierownictwem, 
a w przypadku Ferrum – także 
z polskim współwłaścicielem.

Ferrum: od konwersji 
zadłużenia do nowej 
produkcji 
Trudno powiedzieć, która z firm 
wymagała większej pomocy, 
i to pomimo długoletniej trady-
cji obecności obu marek na ryn-
ku. Ferrum miało i ma produkty, 
na które popyt był i będzie rósł 
nie tylko w polskiej gospodarce 
– rury do transmitowania gazu. 

Kilka lat temu w wyniku nie-
udanych działań poprzednie-
go właściciela banki wypowie-
działy firmie umowy kredytowe. 
Polski Fundusz Rozwoju działa-
jąc w konsorcjum spółek, razem 
z inwestorem Markiem Warze-
chą oraz z CVI Investment, sku-
pił wierzytelności Ferrum za ok. 
95 mln zł, konwertując je na ak-

cje spółki i udzielając jej dodat-
kowo 30 mln zł pożyczki, która 
z czasem została także zamie-
niona na akcje. W wyniku poro-
zumienia inwestorów, w którego 
osiągnięciu mediacyjną i toni-
zującą rolę odegrał PFR, kon-
sorcjum objęło 82 proc. kapita-
łu akcyjnego Ferrum (sam PFR 
– 49,2 proc.). Fundusz podkre-
śla, że restrukturyzacja zosta-
ła dokonana wspólnie, zwłasz-
cza z dużym zaangażowaniem 
polskiego przedsiębiorcy Marka 
Warzechy. Polski Fun-
dusz Rozwoju wszedł 
do spółki, zapewnia-
jąc jej nie tylko sta-
bilność finansową 
i zwiększając wiary-
godność wobec wie-
rzycieli, akcjonariu-
szy i interesariuszy 
spółki.

PFR nie poprze-
stał na restruk-
turyzacji długu. 
Zapewnił firmie fi-
nansowanie działal-
ności bieżącej spółki oraz – co 
ważne – sfinansował nową li-
nię produkcyjną do produkcji rur 
spawanych spiralnie, także rur 

jeszcze zakończony – firma na-
dal jest w trakcie transformacji. 

PESA Bydgoszcz dostar-
cza swoje produkty global-
nie – w tym roku podpisała 
duży kontrakt na dostarczanie 
dieslowskich zespołów trakcyj-
nych do Ghany. Negocjowany 
jest kontrakt za blisko 2 mld zł 
do Czech. Firma realizuje rów-
nież zamówienia do krajów Eu-
ropy Południowo-Wschodniej, 
a wkrótce wystartują kolejne 
przetargi. PESA spogląda już 
w przyszłość, pracując także nad 
pojazdami elektryczno-baterio-
wymi oraz wodorowymi. 

W zeszłym roku PESA poka-
zała pierwszą polską lokomoty-
wę wodorową. Nasz kraj jest dru-
gim na świecie, w którym pojawił 
się taki sprzęt. W tym roku od-
będą się jej testy i homologacja.

PESA to również zakład 
w Mińsku Mazowieckim. Dostar-
cza pojazdy dla polskich i zagra-
nicznych kontrahentów, a tak-
że świadczy usługi remontowe 
i modernizacyjne. Oferta jest 
bardzo szeroka, obejmuje po-
jazdy tramwajowe, elektryczne 
oraz spalinowe. Przygotowywa-
ne są też pojazdy pod koleje du-
żych prędkości, zainteresowanie 
produktami PESY sygnalizują Li-
twa, Łotwa, Estonia oraz Słowacja. 
Zagraniczne kontrakty przyno-
szą już ok. 50 proc. przychodów 
i zleceń firmy. W swojej strategii 
2025+ PESA założyła rozwój na 
takich rynkach jak m.in. Włochy, 
Niemcy, Czechy i Rumunia.

Przez ten czas, w którym Pol-
ski Fundusz Rozwoju jest wła-
ścicielem PESY, firma wyraźnie 
poprawiła zarówno jakość po-
jazdów, jak i terminowość do-
staw oraz dokonała skoku tech-
nologicznego, robotyzując swoje 
wyroby i obniżając koszty pro-
dukcji. PFR pomaga spółce, za-
pewniając jej stabilną strukturę 
finansowania, dostęp do płyn-
ności zarówno w bankach pań-
stwowych, jak i prywatnych oraz 
szeroką ofertę usług towarzystw 
ubezpieczeniowych. Ostatecz-
nym celem PFR jest stworzenie 
w oparciu o PESĘ, a być może 
i inne zainteresowane inwestycją 
w nią podmioty prywatne, nie-
zależnego i liczącego się nie tyl-
ko w Polsce producenta nowo-
czesnych pojazdów szynowych. 
Potencjał firmy jest ogromny, 
może ona stać się także atrak-
cyjnym nabytkiem dla inwe-
storów mających swoją siedzibę 
w Polsce.

Państwo bywa czasem wła-
ścicielem firm, przede wszyst-
kim jednak może być – jak  
pokazują opisane przykłady  
– skutecznym partnerem dla 
polskich przedsiębiorców. Wi-
dać to po działalności Polskiego 
Funduszu Rozwoju, który w od-
powiedzialny sposób wspie-
ra rodzime podmioty nie tylko 
w bieżącej działalności, ale także 
wspomagając ich zarządy wie-
dzą menadżerską oraz doświad-
czeniem przy poszukiwaniu no-
wych możliwości rozwoju. 

stalowe do elektrowni atomo-
wych, co otwiera przed Ferrum 
nowe możliwości generowania 
przychodów.

PESA: globalne działanie, 
znakomite perspektywy 
Pod koniec 2018 r. PFR zaku-
pił mającego 160-letnią trady-
cję i wielokrotnie nagradzanego 
producenta pojazdów szyno-
wych z Bydgoszczy PESA, który 
popadł w problemy finansowe. 
Szybki wzrost spółki wyraźnie 
przekroczył jej zdolności ope-
racyjne. Wejście PFR pozwoli-
ło odzyskać PESIE zdolność kre-
dytową, a konsorcjum banków 
udzieliło jej kredytu. Po trudnym 
2019 r. już w kolejnym firma po-
wróciła do zysków. Jednak pro-
ces restrukturyzacji nie został 
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Skuteczna restrukturyzacja dzięki PFR
Ferrum i PESA to przykłady dobrze 
przeprowadzanej restrukturyzacji firm. 
Polski Fundusz Rozwoju okazał się 
właścicielem dobrym i cierpliwym. Wsparł te 
przedsiębiorstwa nie tylko przy wychodzeniu 
z kłopotów, ale także w zajmowaniu przez 
nie coraz silniejszej pozycji rynkowej.

W ubiegłym 
roku podczas 
Międzynarodo-
wych Targów 
Kolejowych 
Trako PESA 
zaprezento-
wała pierwszą 
polską loko-
motywę wodo-
rową. Nasz kraj 
jest drugim na 
świecie, w któ-
rym pojawił się 
taki sprzęt.

PFR nie poprzestał 
na restrukturyzacji 
długu. Zapewnił 

firmie finansowanie 
działalności bieżącej 

spółki oraz  
– co ważne – 

sfinansował nową 
linię produkcyjną.

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z Polskim 

Funduszem 
Rozwoju

INWESTYCJE Na pomoc znanym markom

fot. Adam Warżawa/PAP



Polski twórca
pokojówek
z odkurzaczami
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(1862 r.) podczas wojny sece-
syjnej w USA. Ówczesna mina 
– wynalazek gen. brygady Ga-
briela J. Rainsa – była de facto 

zwykłym pociskiem ar-
tyleryjskim z zapal-
nikiem-pułapką, de-
tonującym ładunek 
na skutek nacisku lub 
szarpnięcia linki na-
ciągowej. Takie mi-
ny-pułapki „przyjęły 
się” i były powszech-
nie używane w cza-
sie I wojny światowej, 
a apogeum ich wy-
korzystania przynio-
sła kolejna światowa 
wojna.

Z Polski do Szkocji
Józef Stanisław Kosacki urodził 
się w 1909 r. w Łapach. Już od 
szkolnych lat interesowały go 
nauki ścisłe, nic zatem dziwnego, 
że po maturze postanowił wstą-
pić w progi wyższej uczelni, aby 
rozwijać swoje zainteresowania. 

W lutym 1999 r. ten-
że magnat Ted Turner 
podczas jednej z kon-

ferencji w Waszyngtonie pozwo-
lił sobie na żart: „Widzieliście 
kiedyś polski wykrywacz min?” 
– po czym zaczął tupać nogą, co 
wywołało salwy śmiechu wśród 
publiczności. 

Sprawa stała się na tyle gło-
śna, że interweniowało polskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, a Turner przeprosił za swo-
je zachowanie. Jednak ten poża-
łowania godny incydent obnażył 
dwie kwestie. Po pierwsze poka-
zał, że Ted Turner najwyraźniej 
nie słyszał o Józefie Kosackim. 
Po drugie – że wciąż zbyt mało 
dbamy o to, by o wielkich pol-
skich wynalazcach dowiedział się 
cały świat.

Miny-pułapki
Na łamach naszego pisma 
przedstawiamy historie polskich 
wynalazców. Szczególny czas 
– po agresji Rosji na Ukrainę – 

sprawił, że dużo miejsca poświę-
camy tym konstruktorom znad 
Wisły, którzy przyczynili się do 
skrócenia II wojny światowej. Wy-
starczy wspomnieć o pre-
zentowanych tu Pola-
kach, którzy złamali 
kod Enigmy, i wyna-
lazkach, jak np. pery-
skop Gundlacha czy 
krótkofalówki Magnu-
skiego.

Tym razem przy-
szedł czas na przypo-
mnienie konstruktora 
jednego z najważniej-
szych urządzeń cza-
sów II wojny światowej, 
które przyczyniło się 
nie tylko do przegranej Niemców, 
ale także do ocalenia od pewnej 
śmierci tysięcy istnień ludzkich. 
Mowa o polskim naukowcu, wy-
nalazcy i żołnierzu w jednym – 
Józefie Kosackim i jego wykry-
waczu min.

Pierwszych min lądowych 
użyli żołnierze Konfederacji 

Mówią o nim „Polak, który zatrzymał śmierć”. Jego wynalazek uratował 
życie tysięcy ludzi, a po kilkudziesięciu latach od zakończenia drugiej wojny 
światowej o mało nie wywołał… skandalu międzynarodowego. Wszystko 
przez pewnego amerykańskiego magnata medialnego. Jarosław  MAŃKA

Józef Kosacki

Dzięki użyciu 
500 dopiero co 

wyprodukowanych 
polskich wykrywaczy 
min wojska brytyjskie 

błyskawicznie 
wykonały przejścia 
w polach minowych 

i obeszły pozycje 
przeciwnika.
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dapeszcie, który wystawił mu 
fałszywy paszport. W Paryżu 
Kosacki zgłosił się do polskiego 
wojska i walczył na francuskiej 
ziemi. Na szczęście po kapitula-
cji armii francuskiej udało mu się, 
wraz z tysiącami polskich żołnie-
rzy, przedostać do Anglii. Osta-
tecznie przydzielony został do 
Centrum Wyszkolenia Łączności 
w Dundee w Szkocji.

Konkurs na wykrywacz min
W 1941 r. Józef Kosacki bardzo 
przeżył tragiczny wypadek pol-
skich żołnierzy, do którego do-
szło na szkockiej plaży, gdy 
podczas patrolu Polacy przy-
padkowo weszli na pole minowe. 
Ofiarami byli rotmistrz Stanisław 
Górski i kapral Stanisław Stasiak 
z 14 pułku ułanów. Ich śmierć 
stała się dla Kosackiego impul-
sem do zwiększenia wysiłku 
nad skonstruowaniem urządze-
nia, które mogłoby uchronić lu-
dzi przed tego typu wypadkami. 
Postanowił wrócić do badań nad 

stworzeniem wykrywa-
cza min, który dzię-
ki falom radiowym 
będzie „widział” za-
kopane w ziemi me-
talowe przedmioty. 
Polski inżynier roz-
począł pracę nad ta-
kim urządzeniem już 
w drugiej połowie 
1940 r., po przybyciu 
na brytyjską ziemię. 
W pracach pomagał 
mu plutonowy An-
drzej Garboś z Cen-

trum Wyszkolenia Łącz-
ności.

W II Rzeczypospolitej nad 
elektrycznym wykrywaczem 

Renomowaną uczelnią była wów-
czas Politechnika Warszawska, 
gdzie Kosacki skończył (1933 r.) 
Wydział Elektryczny. 

Czasy II Rzeczypospolitej 
to rzeczywistość sąsiadowania 
z dwoma śmiertelnymi wrogami: 
III Rzeszą i ZSRR, toteż młodzi lu-
dzie odbywali służbę wojskową. 
Tak było i z Józefem Kosackim, 
który po przeszkoleniu w Szko-
le Podchorążych Rezerwy Sa-
perów w Modlinie trafił na prak-
tyczne szkolenie do Batalionu 
Elektrotechnicznego w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Zakończył 
je w styczniu 1936 r. w stopniu 
podporucznika w korpusie ofi-
cerów rezerwy inżynierii i sape-
rów. Po czym prowadził spokojne, 
ustabilizowane życie w Warsza-
wie, pracując na dobrej posadzie 
w Państwowym Instytucie Tele-
komunikacyjnym na stanowisku 
kierownika Działu Wzmacniaków 
Telefonicznych.

Wybuch wojny zastał Kosac-
kiego w Warszawie, gdzie 4 wrze-
śnia zgłosił się do wojska. Z racji 
swoich umiejętności został przy-
dzielony do Grupy Technicznej 

w Oddziale Specjalnym Łączno-
ści. Grupa Kosackiego podczas 
obrony stolicy wsławiła się uru-
chomieniem uszkodzonej przez 
Niemców radiostacji Rozgłośni 
Polskiego Radia Warszawa II. To 
dzięki niej prezydent Warsza-
wy Stefan Starzyński mógł prze-
mawiać do ostatnich chwil obro-
ny miasta.

Józefowi Kosackiemu uda-
ło się, po kapitulacji, przedo-
stać na Węgry, gdzie 
został internowany. 
Nie uśmiechała mu 
się jednak perspek-
tywa bezczynności. 
Już w grudniu 1939 r. 
uciekł z obozu inter-
nowania i z fałszy-
wym paszportem 
(jako Józef Lewan-
dowski) przedostał 
się przez Włochy do 
Francji. Zapewne nie 
byłoby to możliwe, 
gdyby nie przychyl-
ność Węgrów, którzy 
patrzyli przez palce na uciecz-
ki polskich żołnierzy, i gdyby nie 
wciąż czynny konsulat RP w Bu-

Od 1943 r. wi-
dok „pokojó-
wek z odku-
rzaczami”, jak 
przezywano 
saperów wy-
posażonych 
w ten sprzęt, 
zagościł na sta-
łe wśród wal-
czących wojsk 
brytyjskich 
i amerykań-
skich.

Gdyby Kosacki 
udzielił Anglikom 

darmowego patentu 
wyłącznie na czas 
wojny, opływałby 
w luksusy, gdyż 

jego udoskonalony 
wykrywacz min 

używany był 
w brytyjskiej armii  

aż do lat 90.
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23 października 1942 r. Feldmar-
szałek Erwin Rommel – spodzie-
wając się ataku aliantów – rozka-
zał ułożyć rozległe pola minowe 
zawierające, jak obliczali Niem-
cy, 445 tys. min, w tym 14 tys. 
przeciwpiechotnych. Niemiecki 
„lis pustyni” nie wiedział jednak, 

że jego przeciw-
nik – gen. Bernard 
Law Montgomery 
ma asa w rękawie. 
Dzięki użyciu 500 
dopiero co wypro-
dukowanych pol-
skich wykrywaczy 
min wojska brytyj-
skie błyskawicznie 
wykonały przejścia 
w polach minowych 
i obeszły pozycje 
przeciwnika. Saper 
z polskim wykrywa-
czem mógł usunąć 
w godzinę aż 200 
min, podczas gdy 
wyposażony w ba-

gnet jedynie 100.
Niebawem widok „pokojó-

wek z odkurzaczami”, jak prze-

min pracował m.in. kapitan inży-
nier Tadeusz Lisicki z Biura Badań 
Technicznych Wojsk Łączności, 
który skonstruował nawet proto-
typ. Niestety, Lisickiemu nie uda-
ło się przedostać na Zachód i ze 
swoją wiedzą (i prototypem) po-
został w Polsce. Ale od czego są 
koledzy.

Kosacki z Garbosiem posta-
nowili odtworzyć konstrukcję Li-
sickiego i wprowadzić niezbęd-
ne udoskonalenia. Co ciekawe, 
początkowo swoje prace prowa-
dzili w tajemnicy przed Angli-
kami. Niebawem jednak Angli-
cy ogłosili konkurs na wykrywacz 
min, do którego Kosacki posta-
nowił zgłosić swój prototyp. Pol-
skie urządzenie nie zawierało 
żadnych nowatorskich rozwiązań 
technicznych, niemniej Kosac-
ki i Garboś zrobili to, co nie udało 
się wcześniej nikomu: zbudowali 
prosty, lekki wykrywacz nadający 
się do wykorzystania przez żoł-
nierzy na polu bitwy.

Produkcja seryjna
Polska konstrukcja była jedną 
z siedmiu zgłoszonych do kon-
kursu (pozostałe były brytyjskie). 
Jednym z zadań mających poka-
zać ich skuteczność było znale-
zienie rozsypanych na trawniku 
jednopensówek. Jak się okaza-
ło, polski wykrywacz był bezkon-
kurencyjny – za jego pomocą 
w najkrótszym czasie udało się 
zebrać wszystkie monety. Angli-
cy szybko podjęli decyzję o skie-
rowaniu polskiego urządzenia 
pod nazwą Mine Detector Polish 
Mark I do produkcji seryjnej.

Zasada działania wykrywacza 
oparta była na wykorzystaniu 
mostka elektrycznego, którego 

równowagę zakłócały metalo-
we przedmioty. W talerzowatej 
skrzynce wykrywającej znajdo-
wały się dwie cewki: jedna po-
łączona ze słuchawkami, druga 
z generatorem fal o słyszalnej 
częstotliwości. Gdy „talerz” na 
bambusowym kiju (z kablem 
w środku) zbliżano do 
metalowego przed-
miotu, następowało 
zakłócenie równowa-
gi pola magnetycz-
nego cewek i w słu-
chawkach pojawiał się 
sygnał akustyczny. Ot 
i cała tajemnica dzia-
łania wykrywacza min, 
na którą wpadli Pola-
cy. Wykrywacz nie zo-
stał opatentowany – 
Józef Kosacki podjął 
decyzję, aby nieod-
płatnie przekazać go 
aliantom.

Chrzest bojowy
Prawdziwym testem polskiej 
konstrukcji stała się II bitwa pod 
El Alamein, która rozpoczęła się 

 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.

reorganizacji pracował w Prze-
mysłowym Instytucie Teleko-
munikacyjnym jako kierownik 
Zakładu Transmisji Przewodo-
wej. Od 1956 r. w Instytucie Ba-
dań Jądrowych kierował bardzo 
nowatorskimi pracami, m.in. nad 
wielokanałowymi analizatora-
mi amplitudy i czasu. Równole-
gle był też kierownikiem Katedry 
Urządzeń Łączności Przewodo-
wej WAT.

Józef Kosacki zmarł w 1990 r. 
w Warszawie. W 2005 r. Woj-

skowy Instytut Techniki Inży-
nieryjnej we Wrocławiu przy-
jął jego imię. Tam też można 
zobaczyć jedyny prototyp pol-
skiego wykrywacza min oraz 
oryginalny mundur Józefa Ko-
sackiego. To godne upamięt-
nienie, choć wydaje się, że 
równie dobrze pod El Alame-
in mógłby stanąć jego pomnik. 
Jeśli kiedykolwiek tak się stanie, 
to jednego możemy być pewni 
– Anglicy nie dołożą do niego 
ani pensa. 

zywano saperów wyposażonych 
w ten sprzęt, zagościł na stałe 
wśród walczących wojsk brytyj-
skich i amerykańskich. Wykry-
wacz trafił też do Armii Czer-
wonej. Mine Detector Polish 
Mark I uchronił przed śmier-
cią tysiące alianckich żołnierzy, 
niewątpliwie przyczyniając się 
tym samym do zwycięstwa nad 
Niemcami.

Angielska wdzięczność
Po zakończeniu wojny Angli-
cy szybko zapomnieli o tym, co 
zawdzięczają Józefowi Kosackie-
mu, tak jak zapomnieli o wszyst-
kich polskich żołnierzach na 
Wyspach Brytyjskich. W 1945 r. 
w Paradzie Zwycięstwa w Lon-
dynie zabrakło tylko Polaków.

Józef Kosecki znalazł pra-
cę w Londynie w Stacji Badaw-
czej Poczty Brytyjskiej, projek-
tując zaawansowane systemy 
telekomunikacyjne. Nie docze-
kał się żadnej nagrody – choć-
by za El Alamein. Gdyby udzielił 
Anglikom darmowego patentu 
wyłącznie na czas wojny, opły-
wałby w luksusy, gdyż jego 
udoskonalony wykrywacz min 
używany był w brytyjskiej armii 
aż do lat 90.

Kosacki zdecydował się na 
powrót do Polski w 1947 r. dzię-
ki bliskiemu koledze – prof. Ja-
nuszowi Groszkowskiemu, który 
za punkt honoru postawił so-
bie ściągnięcie do kraju tak wy-
bitnego wynalazcy. Na szczęście 
w życiorysie Kosackiego po po-
wrocie do kraju nie znajdujemy 
nic o szykanach ze strony komu-
nistów. Powrócił do przedwojen-
nego miejsca pracy w Warsza-
wie, na to samo stanowisko, a po 

Józef Kosacki

Jednym z zadań 
mających pokazać 

skuteczność 
wykrywaczy 

było znalezienie 
rozsypanych 
na trawniku 

jednopensówek. 
Polski prototyp był 
bezkonkurencyjny 
– za jego pomocą 

w najkrótszym czasie 
udało się zebrać 

wszystkie monety.

Mine Detector 
Polish Mark 
I konstrukcji 
Józefa Kosac-
kiego we Fran-
cji w 1944 r.
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Jak w obliczu napaści Rosji na Ukrainę zagwarantować 
bezpieczeństwo energetyczne państwom naszego 
regionu? O tym rozmawiali uczestnicy XXXI Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu.

od dostaw rosyjskich surowców 
energetycznych Nemunas Bik-
nius, prezes spółki paliwowej AB 
Amber-Grid – ale także aby wy-
korzystać czas na niezbędne in-
westycje w przemyśle energe-
tycznym.  

Niezbędne modernizacje
– W perspektywie do 2030 r. 
PKN ORLEN ma zarezerwowa-
ne znaczące środki na niezbęd-
ne inwestycje, od których zależy 
sukces Polski w dłuższej, ale re-
alnej perspektywie. Należy więc 
utrzymać poziom inwestycji tak-
że w segmencie OZE oraz tech-
nologii wodorowych – zaznaczył 
Piotr Sabat.

Według Michała Rudnickie-
go, prezesa zarządu ORLEN Lie-
tuva AB, przykładem dobrze za-
rządzanego zakładu, który mógł 
szybko zrezygnować z rosyjskich 
dostaw, jest zakupiona przez 
ORLEN przed laty rafineria 
w Możejkach. Jednak w perspek-
tywie kilkunastu najbliższych lat 
zakład wymagać będzie wdro-
żenia strategii przekształcenia 
go z rafinerii w dostawcę energii 
ze źródeł zróżnicowanych. 

Po rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę państwa zachod-
nie nałożyły na agresora 

szereg sankcji. Jednak za dzia-
łanie, które będzie miało najbar-
dziej dotkliwy wpływ na rosyjską 
gospodarkę, wielu ekspertów 
uznaje całkowite uniezależnie-
nie państw europejskich od do-
staw rosyjskich źródeł energii.

Co się stanie, gdy w Polsce 
i krajach nadbałtyckich zabrak-
nie gazu i ropy naftowej z Rosji? 
Czy mamy alternatywne źró-
dła dostaw? Czy obecna strate-
gia dywersyfikacji jest skutecz-
na? Na te pytania odpowiedzi 
szukali uczestnicy panelu: „Bez-
pieczeństwo energetyczne Pol-
ski i Państw Bałtyckich a wojna 
w Ukrainie”.  

Potrzeba solidarności
Polskie spojrzenie na wyzwa-
nia związane z embargiem na-
łożonym na Rosję zaprezento-

wał Piotr Sabat, członek zarządu 
PKN ORLEN. W jego opinii PKN 
ORLEN, jako koncern obecny nie 
tylko w naszym kraju, ale także 
w Niemczech, w Czechach oraz 
w krajach nadbałtyckich, dokła-
da wysiłków, by nie tylko stać się 
całkowicie niezależnym od ro-
syjskich dostaw surowców, ale 
także by dostarczać w wystar-
czającej ilości paliwa na krajowy 
rynek i za granicę. – To całkowite 
uniezależnienie się od dostaw ze 
wschodu przełoży się na zwięk-
szenie bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski. – powiedział 
Piotr Sabat. 

Uczestnicy dyskusji zgodnie 
przyznali, że w obliczu wojny za 
naszą wschodnią granicą istotne 
jest, by w obecnej sytuacji Euro-
pa nie tylko umiała działać so-
lidarnie, zdobywając niezależ-
ność energetyczną – o czym 
opowiadał w kontekście uda-
nego uniezależnienia się Litwy 

Stabilne prawo gwarancją rozwoju

Droga do bezpieczeństwa

Pandemia i wojna zmieniły dotychczasowe modele konkurencyjności 
polskiej gospodarki. Wyzwaniem stało się skracanie łańcuchów dostaw 
i wsparcie firm, by mogły skutecznie konkurować nie tylko na krajowym 
podwórku, ale także na zagranicznych rynkach.

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z PKN Orlen

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z PKN Orlen

Na pytanie, czego potrze-
bują małe i średnie firmy, by 
wrócić na ścieżkę dynamicz-
nego rozwoju, przedstawiciel 
PKN ORLEN zauważył, że to nie 
one, ale duże przedsiębiorstwa 
mają większe szanse na sku-
teczne działanie na „wymode-
lowanym” przez unijne regula-
cje rynku.

– Firmy z sektora MŚP są 
w zdecydowanie trudniejszej 
sytuacji. Państwo powinno sta-
nowić stabilne prawo dotyczą-
ce podatków i parapodatków, 
inaczej naszym prywatnym 
przedsiębiorstwom, szcze-
gólnie małym i średnim, bę-
dzie bardzo trudno wychodzić 
z konkurencyjną ofertą za gra-

nicę – powiedziała Ewa Wer-
nerowicz, prezes zarządu So-
only Finance. 

Kluczowy element
Izabela Antos, podsekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, zaznaczyła, że 
państwo ma odpowiednie fun-
dusze, by także teraz, po pan-
demii, wspomóc firmy w zwięk-
szeniu ich konkurencyjności. Są 
i działają aktywnie takie insty-
tucje jak PFR, BGK czy KUKE, na 
różne sposoby wspierając pol-
skich przedsiębiorców. 

Uczestnicy dyskusji zgod-
nie przyznali, że szczególnie 
w czasie napięć geopolitycz-
nych i ekonomicznych nie-
zbędna jest stabilność prawa 
i jego przewidywalność. To klu-
czowy element, jaki rząd powi-
nien zagwarantować polskim 
firmom, by te mogły odpo-
wiednio planować swoją przy-
szłość i skutecznie podejmować 
rywalizację na rynkach zagra-
nicznych.  

– Trzeba być optymi-
stą. Niedawno udało się nam 
wyjść z dużego kryzysu obron-
ną ręką, dlatego teraz powinno 
być nam wszystkim już łatwiej. 
Mamy już doświadczenie, jak 
radzić sobie w podobnych sy-
tuacjach – podsumował dysku-
sję Jan Szewczak. 

Czego potrzeba, by pol-
skie przedsiębiorstwa 
mogły działać nieza-

kłócenie w warunkach niesta-
bilności otoczenia makroeko-
nomicznego, zastanawiali się 
uczestnicy debaty „W jaki spo-
sób na nowo budować konku-
rencyjność gospodarki?” pod-
czas tegorocznej edycji Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu.

Słuszny kierunek
Zdaniem Piotra Pietruchy, 
członka zarządu Sandoz Pol-
ska, nasz kraj odznacza się nie 
tylko koniecznością prowa-
dzenia przez firmy działalno-
ści w warunkach wysokiej in-
flacji, ale także zakłóconych 
ponownie łańcuchów dostaw. 
Aby temu zaradzić, należało-
by dokonać liberalizacji pra-
wa dotyczącego firm, a także 
jego harmonizacji z jednocze-
snym przyspieszeniem cyfry-
zacji wielu branż. 

– Oczywiście wprowadza-
nie lokalnie mechanizmów 
prowadzących do zwiększania 
konkurencyjności firm jest jak 
najbardziej słusznym kierun-
kiem, ale powinno iść w parze 
ze zwiększaniem konkurencyj-
ności całej europejskiej gospo-
darki– zauważył Jan Szewczak, 
członek zarządu ds. finanso-
wych PKN ORLEN. 

fot. Jacek Sasin/Forum Polskiej Gospodarki
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(tj. „społeczne” i „zrównowa-
żone”), a które nie. Na 
przykład jeśli po-
litycy i urzędni-
cy będą uważać, że 
firma nie wypła-
ca swoim pracow-
nikom „odpowied-
nich” wynagrodzeń, 
mogą sklasyfikować 
tę działalność jako 
szkodliwą dla spo-
łeczeństwa. Lub jeśli 
unijni politycy będą 
zdania, że członko-
wie zarządu zarabia-
ją zbyt dużo w porów-
naniu z płacami przeciętnego 
pracownika, byłoby to inter-
pretowane jako kolejny przejaw 

wych. I w coraz większym stop-
niu Unia przekształca się ze 
stowarzyszenia promującego 
wolność gospodarczą w fede-
rację, której najbardziej wpły-
wowymi krajami członkowskimi 
są te promujące etatyzm.

Czy można powiedzieć, że 
Unia Europejska jest czempio-
nem wolnego rynku?

Nie, absolutnie nie. Jednym 
z przykładów jest propozy-
cja Komisji Europejskiej sprzed 
kilku miesięcy, dotycząca tzw. 
„taksonomii”. Oznacza to osta-
tecznie, że politycy i urzędnicy 
w Brukseli określą, które inwe-
stycje dokonywane przez pry-
watnych inwestorów są „dobre” 

społecznej szkodliwości. Je-
śli politycy i urzędnicy 

uważają, że czynsze 
pobierane przez fir-
my zajmujące się 
nieruchomościami 
powinny być niż-
sze, istnieje ryzy-
ko, że firma zostanie 
uznana za szkodliwą 
dla społeczeństwa. 
Oczywiście żadne 
z powyższych dzia-
łań nie ma najmniej-
szego związku z go-
spodarką rynkową. 

Ogólnounijny zakaz 
produkcji pojazdów z silnika-
mi spalinowymi od 2035 r. to 
również absolutna katastrofa. 

W gospodarce rynkowej to fir-
my i konsumenci powinni decy-
dować o tym, co jest produko-
wane, a nie politycy. Ta decyzja 
poważnie zaszkodzi europej-
skiemu przemysłowi samocho-
dowemu. W Japonii i Chinach 
promuje się nawet nowoczesne, 
przyjazne dla środowiska silni-
ki spalinowe, podczas gdy Unia 
ich zakazuje. W historii ludz-
kości gospodarka planowa ni-
gdy nie działała, co pokazuję 
w swojej książce „Kapitalizm to 
nie problem – to rozwiązanie”. 
Unia Europejska coraz bardziej 
oddalała się od zasad gospo-
darki rynkowej. Kraje takie jak 
Niemcy i Wielka Brytania były 
orędownikami zasad wolnego 

Czym Pana zdaniem jest Unia 
Europejska i jaki jest jej praw-
dziwy cel?

Problem w tym, że w sa-
mej Unii są na ten temat bar-
dzo różne opinie. Pierwotnie 
Unia Europejska była konfede-
racją państw zaangażowanych 
we współpracę gospodarczą, 

a później także polityczną. To 
było bardzo, bardzo pozytyw-
ne! Ale niektórzy politycy, na 
przykład z Niemiec, chcą za-
mienić UE w państwo federalne, 
podobne do USA. A może chcą 
pójść dalej niż w USA, z jeszcze 
mniejszymi prawami dla po-
szczególnych państw narodo-

59FORUM POLSKIEJ GOSPODARKIFORUM POLSKIEJ GOSPODARKI58

GOSPODARKA Przyszłość Unii Europejskiej

Najgłupsza polityka energetyczna świata
O tym, czym dla Europy skończy się szaleństwo 
Niemców związane z tzw. Zielonym Ładem, 
o przyszłości Unii Europejskiej, która coraz 
bardziej zmierza w kierunku gospodarki planowej, 
niekompetencji europolityków oraz zaletach i wadach 
członkostwa Polski we Wspólnocie opowiada nam 
dr Rainer Zitelmann – niemiecki socjolog, historyk 
i przedsiębiorca. Rozmawiał Tomasz CUKIERNIK

Unijne dotacje 
to nic innego 

jak gigantyczny 
program zadłużenia. 
Rozwój nie pochodzi 

z programów 
rządowych, ale 

z większej wolności 
gospodarczej. Mamy na 
to wiele przykładów 

z historii.



wiedzieć o jej poprzedniku Jean-
-Claude Junckerze, ale jej udaje 
się go nawet przebić!

W jaki sposób tzw. transforma- 
cja energetyczna uderza w go-
spodarkę niemiecką, a jedno-
cześnie w polską i całej Unii?

W 2019 r. „The Wall Street 
Journal” nazwał transformację 

energetyczną Niemiec 
„najgłupszą polityką 
energetyczną świa-
ta”. A teraz widzi-
my efekty. Przede 
wszystkim rząd nie-
miecki zdecydował 
się zamknąć swo-
je elektrownie jądro-
we, mimo że atom 
jest energią bardzo 
przyjazną dla klima-
tu, a niemieckie elek-
trownie atomowe 
są najbezpieczniej-
sze na świecie. Po-
tem postanowili za-
mknąć elektrownie 
węglowe. Następnie 

przedłużyli zakaz szczelinowa-
nia. W rezultacie Niemcy stały 
się całkowicie zależne od rosyj-
skiego gazu. Politycy niemieccy 
śmiali się z każdego, kto ostrze-
gał ich, że może to spowodować 
problemy, jak na przykład pre-
zydent Donald Trump, Polska 
i Ukraina. A teraz wszyscy mo-
żemy zobaczyć skutki. Niem-
cy stają na głowie, aby jesienią 
nie doszło do wyłączeń ener-
gii. Oczywiście miałoby to ne-
gatywny wpływ nie tylko na 
Niemcy, ale na całą Unię Euro-
pejską. Pamiętajmy, że Niem-
cy są zdecydowanie najważniej-
szym partnerem handlowym 

rynku w UE. Ale to było wiele 
lat temu. Jednak teraz Brytyj-
czycy opuścili UE i to nie jest 
wina Brytyjczyków, ale Unii. 
W samych Niemczech prze-
konania wolnorynkowe coraz  
bardziej tracą na znaczeniu, 
przynajmniej od czasu urzę-
dowania kanclerz Angeli Mer-
kel. Unia jest teraz zdominowana 
przez kraje, które bardziej ufają 
państwu niż rynkowi.

Czy dotacje unijne to dobre na-
rzędzie, by przyspieszyć roz-
wój gospodarczy? Czy może 
inny jest cel eurofunduszy?

Nie, to nic innego, jak gi-
gantyczny program zadłuże-
nia. Historycznie rzecz biorąc, 
programy rządowe przynosi-
ły znacznie więcej negatyw-
nych niż pozytywnych skutków. 
Rozwój nie pochodzi z progra-
mów rządowych i zadłużenia, 
ale z większej wolności gospo-
darczej. Pokazałem to w mojej 
książce „Kapitalizm to nie pro-
blem – to rozwiązanie”.

Unia Europejska powoduje, że 
łatwiej czy trudniej jest prowa-
dzić działalność gospodarczą?

Unijni biurokraci mają potrze-
bę regulowania coraz większych 
obszarów gospodarki. Niedawno 
rozmawiałem z liberalnym eko-
nomistą w Gruzji. Z jednej stro-
ny Gruzini z różnych powodów 
chcieliby wstąpić do Unii Euro-
pejskiej. Z drugiej strony poka-
zał mi, jak niezliczone bezsen-
sowne regulacje mogą utrudnić 
prowadzenie biznesu. To szaleń-
stwo regulacyjne było jednym 
z powodów, dla których Brytyj-
czycy opuścili Unię.

Czy widzi Pan szansę, że Unia 
Europejska radykalnie zmieni 
kierunek, czy też musimy cze-
kać na jej upadek, aby się coś 
zmieniło? Kiedy może się to 
stać?

Nie jestem przeciwnikiem 
Unii Europejskiej. Uważam, że 
idea jest świetna. Problem po-
lega na tym, że Unia przybra-
ła najgorszy obrót. W tej 
chwili nie widzę żad-
nych prób reform. Po 
brexicie Unia pozor-
nie samokrytycznie 
zadeklarowała: „Zro-
zumieliśmy, zamie-
rzamy się zmienić”. 
Ale nic się nie stało. 
Kolejnym problemem 
w Unii jest niekom-
petencja polityków 
w Komisji Europejskiej 
i Parlamencie Euro-
pejskim. Wiele krajów 
wysyła do Brukse-
li i Strasburga polity-
ków, którzy zawiedli 
we własnych krajach 
i którym jakoś trzeba zapewnić 
stanowisko. Jednym z przykła-
dów jest przewodnicząca Komisji 
Europejskiej Ursula von der Ley-
en. Była z pewnością najbardziej 
niekompetentnym ministrem 
w historii Republiki Federalnej 
Niemiec. Ostatnio zrujnowała 
niemiecką armię. Zanim została 
przewodniczącą Komisji Europej-
skiej, niemiecki parlament zwołał 
przeciwko niej komisję śledczą. 
A skoro zawiodła w Niemczech, 
teraz zawodzi w Unii. Wystar-
czy pomyśleć o chaosie unijne-
go programu zamówień szcze-
pionek w walce z koronawirusem. 
Niewiele dobrego mogłem po-

Szkoda, że Unia 
Europejska coraz 
bardziej zmierza 

w kierunku 
gospodarki 

planowej. Wyjście 
Wielkiej Brytanii 
tylko wzmocni te 
tendencje. W Unii 
pozostało niewielu 

zwolenników 
gospodarki  
rynkowej.
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Uważam, że UE słusz-
nie krytykuje niektó-
re reformy w Pol-
sce wprowadzone 
od 2015 r., zwłaszcza 
w sądownictwie, które 
osłabiły rządy pra-
wa. Z drugiej strony 
nieuzasadniona jest 
duża część kryty-
ki Polski, m.in. w kwe-
stii jej własnej polityki 
migracyjnej. 

Jaką widzi Pan przy-
szłość coraz bardziej 

zbiurokratyzowanej 
i idącej w lewo Unii Europej-
skiej?

Szkoda, że Unia Europej-
ska coraz bardziej zmierza 
w kierunku gospodarki plano-
wej. Wyjście Wielkiej Brytanii 
wzmocni te tendencje. W Unii 
pozostało tylko kilku zwolen-
ników gospodarki rynkowej  
– na przykład Holendrzy. Tym-
czasem UE jest zdominowa-
na przez takie kraje jak Francja, 
Włochy i Hiszpania. Wystar-
czy spojrzeć na kiepski ran-
king tych południowych krajów 
w corocznym Indeksie Wolno-
ści Gospodarczej – wtedy ła-
two będzie zrozumieć, o co mi 
chodzi. Wszystkie trzy kraje 
– Francja, Włochy i Hiszpania 
– mają gorszą pozycję w ran-
kingu niż Polska, więc są mniej 
wolne ekonomicznie. Według 
indeksu Francja jest mniej wol-
na gospodarczo nawet niż Al-
bania. Francja ma stosunek wy-
datków rządowych do PKB na 
poziomie 59,2 proc.! Dla po-
równania, Polska ma wskaźnik 
44,2 proc. 

Polski. 29 proc. całego polskiego 
eksportu trafia do Niemiec. Po-
tem jest duża luka, a drugim co 
do wielkości partnerem handlo-
wym są Czechy, na które przy-
pada 6 proc. polskiego eksportu. 
Jeśli więc niemiecka gospodarka 
zostanie zniszczona przez sza-
loną transformację energetycz-
ną, Polska też ucierpi!

Czy widzi Pan szansę na zmia-
nę tego szalonego „zielonego” 
planu?

Nie.

Jakie widzi Pan zalety i wady 
członkostwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej?

Myślę, że dla Pol-
ski członkostwo 
w Unii Europejskiej 
było bardzo pozy-
tywne. To prawda, 
że silny wzrost go-
spodarczy w Pol-
sce w latach 1990–
2015 był głównie 
wynikiem kapitali-
stycznych reform. 
Ale perspektywa 
członkostwa w UE 
i samo członko-
stwo we Wspólnocie 
były niewątpliwie 
również pozytywnym 
czynnikiem dla Polski. Dziś wi-
dzę sytuację ambiwalentnie. 

Rainer
ZITELMANN

Doktor socjologii, doktor histo-
rii, przedsiębiorca milioner, który 
wzbogacił się przede wszystkim na 
inwestycjach w berlińskie nierucho-
mości (wcześniej prowadził agencję 
marketingową). Światowej renomy 
publicysta, piszący m.in. dla takich 
tytułów jak „Daily Telegraph”, „Fo-
cus”, „Die Welt”,  „Forbes”, „Weltwo-
che”, „Washington Examiner”, „Na-
tional Interest” i „Townhall”. Jego 
dokument o murze berlińskim „Life 
Behind the Berlin Wall” został wy-
różniony w tym roku na festiwa-
lu filmów o wolności Anthem Festi-
val. W Polsce ukazały się jego dwie 
książki: „Weź przykład z najlep-
szych” oraz „Kapitalizm to nie pro-
blem – to rozwiązanie”. Niedawno 
Zitelmann gościł w Polsce na Milto-
naliach, które organizowała Fundacji 
Wolności i Przedsiębiorczości.

W 2019 r. „The  
Wall Street Journal” 

nazwał transformację 
energetyczną 

Niemiec 
„najgłupszą polityką 
energetyczną świata”. 

A teraz widzimy 
efekty. Niemcy stały 
się całkowicie zależne 
od rosyjskiego gazu.
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Premier Mateusz Morawiecki ogłosił podniesienie 
płacy minimalnej z 3010 zł do poziomu 3600 zł 
od 1 lipca 2023 r. To wzrost prawie o 20 proc. 

Większość weźmie słowa premiera za dobra monetę.  
Tymczasem „im wyższe najniższe wynagrodzenie, tym 

więcej rząd zabiera. To jest główny powód, dla którego tak 
dba o te wynagrodzenia” – tłumaczy Ro-
bert Gwiazdowski, ekspert w dziedzinie 
podatków z Centrum im. Adama Smitha. 

Podnoszenie cen minimalnych pro-
wadzi do inflacji i premier Morawiec-
ki dobrze o tym wie. Sam o tym mó-
wił w kwietniu br. w Katowicach podczas 
otwarcia 14. Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego: „Mamy także polskich 
twórców inflacji. To ci, którzy proponu-
ją, aby natychmiast podnieść wyna-
grodzenia np. o 20 proc. Oni proponu-
ją taki scenariusz, z jakim mieliśmy do 
czynienia w Turcji”. 

Co na temat płacy minimalnej mówi 
katolicka nauka społeczna? Płaca taka 
musi wystarczać robotnikowi na utrzymanie siebie 
i rodziny. Płaca wolnorynkowa powinna spełniać ten 
warunek. Człowiek bierze się za pracę, ponieważ prze-
stał wyżej cenić marginalną użyteczność płynącą z bez-
czynności niż wynagrodzenie. Każdemu przysługuje 
prawo do rozporządzania własnymi zdolnościami i siła-
mi. Czy nie na tym polega godność wolnego człowieka? 

Zwolennicy płacy minimalnej będą argumentować, że 
nie ma takiego świata i płaca sprawiedliwa nie może być 
wynikiem gry wolnorynkowej na rynku pracy. Z ekono-
micznego punktu widzenia wartość towaru wynika z su-
biektywnej oceny poszczególnych osób, które szacują 
jego przydatność i atrakcyjność. Tak nauczali średnio-

wieczni teologowie ze szkoły w Salamance, choć doda-
wali, że sprawiedliwa cena jest wynikiem wspólnego wy-
boru całej społeczności. W wyjątkowych wypadkach taką 
cenę mogła określać decyzja odpowiedniej władzy. 

Dzisiaj rząd nie powinien być takim rozjemcą, ponie-
waż sam jest stroną korzystającą na podnoszeniu płacy 

minimalnej. Nie widzą tego przedstawiciele 
„lewicy katolickiej” skupieni wokół ma-
gazynu „Kontakty” wydawanego przez 
Klub Inteligencji Katolickiej. „Jeśli praco-
dawcy nie robią tego dobrowolnie, kato-
licka nauka społeczna dozwala państwu 
na zmuszanie ich do robienia tego przy 
pomocy ustawowej płacy minimalnej 
albo w skali państwa, albo niektórych 
sektorów” – czytamy na ich stronie. Inni 
myślą podobnie, ale w przeciwieństwie 
do nich uważają siebie za prawicę.  

Minister Anna Moskwa w Radiu Zet 
powiedziała, że obniżyła temperatu-
rę w domu do 17°C, ponieważ jest to 

zdrowe dla organizmu. Według minister 
każde gospodarstwo domowe powinno zrobić sobie 

rachunek sumienia i przyjąć program oszczędzania. 
Szkoda, że nie robi tego rząd, który rozdaje pieniądze na 
wszystkie strony. Nie może tego jednak zrobić z energią. 
Prądu i gazu nie da się wydrukować. 

Jörg Guido Hülsmann, autor „Etyki produkcji pienią-
dza”, pisze, że wyprodukowanie monety srebrnej o wa-
dze 1 uncji wiąże się z dużo wyższymi kosztami niż wy-
produkowanie banknotu. Nie jest to jednak wada. Powrót 
do pieniądza opartego na kruszcu to chyba jedyny spo-
sób, aby powstrzymać polityków przed pokusą nie-
etycznego działania. Zaliczani jesteśmy do obszaru cy-
wilizacji łacińskiej, a to przecież zobowiązuje.

Prądu i gazu 
nie wydrukujesz

Ja
ce

k
G

ni
ad

ek
 S

V
D

63FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

FELIETON

Wartość 
towaru wynika 

z subiektywnej oceny 
poszczególnych 

osób, które szacują 
jego przydatność 

i atrakcyjność. 
Tak nauczali 

średniowieczni 
teologowie ze szkoły 

w Salamance.




