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Z wielkich idei rodzą się  
wielkie nieszczęścia

Europa szykuje się do „wojny” z zimą. I – jak co-
raz odważniej mówią tzw. eksperci – będzie to bój 
o przetrwanie. Wystarczy poczytać o działaniach, 

jakie poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej 
zamierzają wdrożyć, by szybko dojść do wniosku, że to 
nie przelewki. 

Francuzi rezygnują z oświetlenia reklam, już dostali in-
strukcje dotyczące zakazu otwierania okien i drzwi na dłu-
żej niż to „niezbędne”, w basenach temperatura ma być 
nie wyższa niż 19 stopni Celsjusza, w domach i biurach 
tak samo. W Niemczech miasta oświetlone mają być tyl-
ko w godz. 16.00–22.00, w publicznych instytucjach pa-
nować będzie całkowita ciemność, a w parkach, skwerach 
i ogrodach wyłączone mają być nawet… fontanny. Fino-
wie rezygnują z sauny i zamykają kościoły. Podobnie jak 
Szwedzi. W ogóle tylko czekać, aż w Skandynawii ogło-
szą, że w tym roku Świąt Bożego Narodzenia nie będzie, 
bo akurat zajęci jesteśmy przetrwaniem zimy. Na Litwie 
zaczęła się kampania na rzecz wyłączania wszystkiego, 
co tylko wyłączyć się da. Włosi mają „prikaz” maksymal-
nej oszczędności w gotowaniu makaronu (po za-
gotowaniu wody wkłada się makaron i trzy-
ma pod przykryciem). Hiszpanie z kolei 
zakaz używania klimatyzacji, a w skle-
pach i instytucjach państwowych mu-
szą się przyzwyczajać do egipskich 
ciemności…  

To wszystko brzmi jak jakiś ponury 
żart. Albo dopust boży, który w po-
staci wyjątkowo potężnego 
kataklizmu dotknął Unię 
i którego w żaden 
sposób nie dało się 
przewidzieć. Ale to 
oczywiście niepraw-
da. To, co już zaczy-

na się dziać i w przededniu czego właśnie jesteśmy, to 
nic innego, jak efekt „najgłupszej polityki energetycznej 
świata” – jak już kilka lat temu nazwała niemiecką trans-
formację energetyczną, czyli próbę uzależnienia całej 
Wspólnoty od rosyjskiego gazu i stręczenia wszystkim 
państwom członkowskim tzw. unijnej polityki klimatycz-
nej pod nazwą Europejski Zielony Ład – jedna z najpo-
czytniejszych gospodarczych gazet na świecie, czyli „The 
Wall Street Journal”. Jak wiadomo, z wielkich idei rodzą 
się wielkie nieszczęścia. Obyśmy nie musieli po raz kolej-
ny na własnej skórze doświadczać tego, jak bardzo to po-
wiedzenie pozostaje aktualne. 

Czy to, co dzieje się w związku z kryzysem energe-
tycznym, na którym swoje piętno odciska również rosyj-
ska inwazja na Ukrainę, która uruchomiła tę całą lawinę, 
choć w niewielkim stopniu uprzytomni tym wszystkim, 
którzy „po trupach do celu” prą do rewolucji gospodar-
czej, że nie tędy droga? Mam co do tego niestety duże 
wątpliwości. Obym się oczywiście mylił, ale pierwsze po-
ważne ostrzeżenie w zasadzie tuż przed nami. Zobaczy-
my, w jakiej kondycji zarówno Polska, jak i cała Wspólno-
ta przetrwają zimę. Być może mróz kilka ważnych głów 
otrzeźwi.

Tak czy inaczej gorąco polecam wywiady, które pu-
blikujemy w tym numerze „Forum Polskiej Gospodarki” 
– z politykiem (Jan Krzysztof Ardanowski), przedstawi-
cielami biznesu (Paweł Strączyński i Paweł Szczeszek) 

oraz naukowcem (prof. Barbara Tora). Wszystkie 
dotyczą transformacji energetycznej. Każdy 

jednak dotyka innego obszaru związane-
go z tą tematyką. Zdecydowanie war-

to je przeczytać. Podobnie zresz-
tą jak i pozostałe materiały 

znajdujące się w naszym 
magazynie. Ciekawej 

lektury życzę.
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strawy i innych podobnych po-
trzeb, mają jeszcze ogromne za-
potrzebowanie na energię w go-
spodarstwach rolnych. Mowa tu 
o energii elektrycznej niezbęd-
nej choćby dla właściwego funk-
cjonowania urządzeń, dojarek, 
chłodni. Nie ma tu znaczenia, 
czy jest to hodowla świń, krów, 

drobiu, czy przechowalnictwo 
warzyw  i owoców – wszędzie 
tu potrzebna jest energia elek-
tryczna. Rolnicy potrzebują też 
znacznych ilości gazu, używa-
nego przede wszystkim w kur-
nikach, ale niezbędnego także 
przy hodowli innych gatunków 
zwierząt. Rolnicy potrzebu-
ją także gazu i oleju opałowego 
choćby do suszarni.

Jak w przypadku kukurydzy…
W tej chwili właśnie rozpo-

czynają się żniwa kukurydzy na 
ziarno. W Polsce jest to w tym 
roku około 1 850 000 ha kuku-
rydzy – to rekord względem lat 
ubiegłych. Z tego dwie trzecie 
to kukurydza zbierana na suche 
ziarno. W naszym klimacie nie-
odzowny jest proces suszenia 
i doprowadzenia ziarna do wła-
ściwej wilgotności, a jest to sza-
lenie energochłonne. W tym 

Bezpieczeństwo 
żywnościowe
sypie się na
naszych oczach
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Europa świadomie brnie w proces wyniszczania 
swojego rolnictwa. Trzeba mówić o tym głośno,  
bo jest to absolutne zagrożenie nie tylko dla rolników. 
Ta polityka uderzy w konsumentów w Europie, 
którym – przy braku opamiętania się – widmo głodu 
zajrzy w oczy – mówi nam Jan Krzysztof Ardanowski. 
Z byłym ministrem rolnictwa, przewodniczącym Rady 
ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie 
RP rozmawiamy o kryzysie energetycznym, 
działaniach Komisji Europejskiej i wpływie Zielonego 
Ładu na przedsiębiorców działających w sektorze 
rolno-spożywczym.   Rozmawiał Rafał KUJAWA

Jak dotkliwie rolnicy odczuwa-
ją panujący w Europie kryzys 
energetyczny?

Rolnicy odczuwają problemy 
energetyczne w większym stop-
niu niż inne grupy społeczne, bo 
poza problemami gospodarstw 
domowych, czyli konieczno-
ścią ogrzania domu, ugotowania fo

t. 
To

m
as

z 
G

ze
ll/

PA
P



wielu lat, do niedawna, prorol-
niczej polityki Unii Europejskiej, 
sypie się na naszych oczach.

W Europie może zabraknąć 
żywności?

Może okazać się, że spadek 
możliwości stosowania nawo-
zów i środków ochrony roślin, 
istotne zwiększenie powierzch-
ni chronionej, na której nie moż-
na prowadzić działalności go-

spodarczej, w krótkim 
czasie doprowadzą 
do spadku plonów, 
a co za tym idzie tak-
że spadku zbiorów 
podstawowych pło-
dów rolnych. Europa 
przestanie być bez-
pieczna żywnościo-
wo. Tymczasem Eu-
ropa, mając dobre 
warunki do rozwo-
ju rolnictwa – często 
lepsze niż w innych 
częściach świata – 
ma obowiązek pro-
dukować żywność 
także dla biedniej-
szych regionów, któ-

re nie są w stanie wytworzyć 
odpowiednich ilości żywno-
ści. Myślę tu o północnej Afry-
ce czy Bliskim Wschodzie. Jeżeli 
Europa będzie zwijała produk-
cję żywności na swoje potrzeby 
i z przeznaczeniem na eksport, 
doprowadzi do wielkich ruchów 
migracyjnych ludności ze wspo-
mnianych obszarów. Emigran-
ci ruszą na Stary Kontynent, by 
ratować się przed głodem. Te 
działania polityków są niezro-
zumiałe i wprost idiotyczne, ale 
Komisja Europejska z panem 
Timmermansem i jego współ-

roku wielu rolników boryka się 
z dylematem, czy w ogóle młó-
cić kukurydzę i ponieść ogromne 
koszty suszenia i czy ktokolwiek 
w ogóle zapłaci stosowną cenę, 
która pokryłaby właśnie koszty 
suszenia.

Wielkim problemem jest 
także sprowadzenie ogrom-
nych ilości kukurydzy paszowej 
z Ukrainy, która całkowicie roz-
regulowała rynek zbóż paszo-
wych w Polsce. Wzrost kosztów 
energii spowodowany wielolet-
nią rosyjską grą z Europą szcze-
gólnie mocno dotyka zatem pol-
skich rolników.

A co z kosztami pośrednimi?
Wiele produktów, które rolni-

cy muszą kupować, także droże-
je. Ceny nawozów wzrosły hor-
rendalnie i rolników po prostu na 
te nawozy nie stać. Kiedy wiosną 
cena saletry amonowej oscy-
lowała wokół poziomu 3 tys. zł 
za tonę, wydawało się, że jest to 
kwota absurdalnie wysoka, trud-
na do zaakceptowania i szczy-
towa. Wówczas nasz rząd, jako 
jedyny w Europie, wystosował 
pomoc do rolników. W tej chwi-
li jednak saletra amonowa kosz-
tuje w granicach 6 tys. zł za tonę 
z tendencją wzrostową. Dla więk-
szości rolników są to ceny abso-
lutnie zaporowe. Ze względu na 
wzrost kosztów energii droże-
je wszystko – pasze (wymagają 
przecież przetworzenia, zmiele-
nia), usługi transportowe… Moż-
na by długo wymieniać.

Polscy rolnicy są w tych pro-
blemach odosobnieni?

Jest to problem wszystkich 
rolników w Europie. Dają oni 

temu wyraz podczas licznych 
protestów także w krajach, gdzie 
– mogłoby się wydawać – rol-
nictwo jest bardziej zamożne niż 
u nas. Na ten kryzys zareago-
wać powinna Komisja Europej-
ska, która jednak niczego w tej 
materii nie robi, prowadząc jed-
nocześnie politykę destrukcyjną. 
Komisja Europejska, obok nieza-
leżnych od jej decyzji proble-
mów wynikających z rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę, na-
rzuca swoją politykę 
rolną w postaci Zie-
lonego Ładu, która 
dodatkowo kompli-
kuje kwestie związa-
ne z produkcją żyw-
ności, wymuszając 
działania ograni-
czające plony oraz 
– przy tym – ko-
nieczność dużych in-
westycji w gospo-
darstwach, na które, 
mówiąc wprost, rol-
nicy nie mają pie-
niędzy. Środ-
ki unijne, przyznane 
państwom członkow-
skim w ramach Wspólnej Polity-
ki Rolnej, także są tu absolutnie 
niewystarczające. Są to rozsma-
rowane pieniądze w postaci do-
płat bezpośrednich, dopłat do 
działań ekologicznych, ekosche-
matów, które pozostawiają tyl-
ko jakieś ochłapy na inwestycje 
w gospodarstwach, które prze-
cież muszą dostosowywać się do 
nowej WPR.

Uważam, że trzeba bić na 
alarm, ponieważ bezpieczeń-
stwo żywnościowe, do którego 
Europa się przyzwyczaiła i któ-
re jest wynikiem prowadzonej od 
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pracownikami – z naszym komi-
sarzem Wojciechowskim włącz-
nie – właśnie tak działają. Mogą 
oni doprowadzić do zapaści pro-
dukcji żywności w Europie.

Ale coś przecież będzie trze-
ba jeść…

Już dziś, na wszelki wypa-
dek, zabezpieczają się i podpi-
sują umowy o wolnym handlu 
z wielkimi producentami żyw-
ności. Mówię tu przede wszyst-
kim o grupie krajów MERCO-
SUR z Ameryki Południowej, ale 
także choćby o Nowej Zelandii, 
która może dostarczać ogrom-
ne ilości mleka, jego przetwo-
rów, wołowiny czy baraniny. Eu-
ropa, świadomie brnąc w proces 
wyniszczania swojego rolnictwa, 
próbuje się zabezpieczać. Trze-
ba mówić o tym głośno, bo jest 
to absolutne zagrożenie nie tyl-
ko dla rolników – ich często się 
lekceważy, kpi się z nich. Wi-
dać tu ruchy „obrońców zwie-
rząt”, organizacji pseudoekolo-
gicznych, lewackich idiotów – bo 
inaczej ich nazwać nie można – 
którzy z rolnictwa uczy-
nili sobie dyżurne-
go chłopca do bicia 
i mówią o tym, że 
należy zakazać ho-
dowli zwierząt, że 
rolnicy są barba-
rzyńcami, że rolnic-
two jest szkodliwe 
dla przyrody. Ta-
kie działania ude-
rzą jednak nie tylko 
w rolników – ta po-
lityka uderzy w kon-
sumentów w Europie, którym 
– przy braku opamiętania się – 
widmo głodu zajrzy w oczy.

Ale ktoś musi przecież na tym 
zyskać. Kto?

Cui bono, qui prodest – tu 
przyda się rzymska zasada 
ustalenia, kto na tym skorzysta. 
Niewątpliwie na ograniczaniu 
produkcji rolnej w Europie, przy 
jednoczesnym zwiększeniu im-

portu żywności z innych 
części świata, zyska-
ją przemysł niemiecki 
i przemysł francuski. 
Dziś duszą się one od 
nadmiaru wyrobów 
i nie wiedzą, dokąd je 
sprzedawać. Te kra-
je za sprzęty gospo-
darstwa domowego, 
niemieckie samo-
chody, wyroby fran-
cuskiego przemysłu 
chemicznego, gotowe 

są przehandlować rolnictwo, bo 
tylko żywnością mogą zapłacić 
odbiorcy wyrobów przemysło-

wych – na przykład grupa MER-
COSUR. Żadne normy, które 
Europa narzuciła swoim rolni-
kom dotyczące bezpieczeństwa 
żywności, w krajach MERCOSUR 
nie obowiązują. Ograniczanie 
produkcji rolnej w Europie, na-
kładanie na nią kagańca i jed-
noczesne sprowadzanie żywno-
ści z miejsc, gdzie wyśrubowane 
normy nie obowiązują, to hipo-
kryzja. Umowa z Ameryką Po-
łudniową służy tym krajom, 
które mają rozwinięty przemysł, 
mają własne marki, mają prze-
mysł motoryzacyjny, innowa-
cyjne produkty, bo one na tym 
zarabiają. Reszta, tak jak Polska, 
straci. Bo czym jesteśmy w sta-
nie błysnąć? Mamy w miarę 
przyzwoite rolnictwo. Polityka 
niemiecko-francuska realizo-
wana rękoma Unii Europejskiej 
niszczy rolnictwo w krajach, któ-
re nie mają specjalnej alterna-

Jeżeli Europa  
będzie zwijała 

produkcję żywności 
na swoje potrzeby  
i z przeznaczeniem 

na eksport, 
doprowadzi do 
wielkich ruchów 
migracyjnych. 

Emigranci ruszą  
na Stary Kontynent, 

by ratować się  
przed głodem.

Uważam,  
że trzeba bić  

na alarm, ponieważ 
bezpieczeństwo 
żywnościowe,  

do którego Europa 
się przyzwyczaiła, 

sypie się na naszych 
oczach.
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Jan Krzysztof Ardanowski

Jan Krzysztof 
Ardanowski  
(z prawej)  
i unijny  
komisarz ds. 
rolnictwa  
– Janusz  
Wojciechowski.



zniszczyć, bo żywność mają 
produkować fabryki, a nie rol-
nicy. Dlatego próbuje się rolni-
ków wikłać w różnego rodzaju 
zależności, obowiązki, uzależ-
niać od dotacji po to, żeby mieć 
ich „na widelcu” i móc w każdym 

momencie zaszan-
tażować, zastraszyć, 
zmusić do określo-
nych postaw, dopro-
wadzić do bankruc-
twa, wyeliminować 
ze społeczeństwa ich 
sposób myślenia – 
konserwatywny i za-
korzeniony w eu-
ropejskiej tradycji. 
Niszczenie europej-
skiego rolnictwa, to 
nic innego, jak nisz-

czenie rodzinnych gospodarstw. 
A na tym interes potrafią zbijać 
liczne instytucje, grupy interesu 
czy środowiska.  

tywy. Mamy jednak także do 
czynienia z trudną do uzasad-
nienia polityką neomarksistow-
skich ruchów lewicowych, które 
na wyrost nazywają się ekolo-
gicznymi.

Jak działają?
Próbują one, wbrew oczy-

wistym faktom, likwidować eu-
ropejskie rolnictwo – w szcze-
gólności hodowlę zwierząt. Ich 
działania mogą w pewnej mie-
rze współgrać z działaniami po-
tężnych międzynarodowych 
koncernów, które mówią o syn-
tetycznym mięsie, które ma za-
stąpić hodowlę zwierząt. Zarobić 
mają zatem nie rolnicy, ale pro-
ducenci laboratoryjnych tkanek, 
reprezentujący międzynarodo-
we koncerny. Może są jeszcze 
inne ukryte interesy, których ce-
lem nadrzędnym jest zniszcze-
nie europejskiej gospodarki.

Można wysnuć również kon-
statację, że przeszkadza im coś 
innego. Rolnicy w Europie – 
a Polska jest tu krajem szczegól-
nym – są to ludzie konserwa-
tywni, samodzielni, w znacznej 
mierze niezależni od nacisków 
władz, zakorzenieni 
w tradycji europej-
skiej, w chrześcijań-
stwie. Tym samym 
stają się oni prze-
szkodą w realizacji 
lewackich, neomark-
sistowskich  postula-
tów – choćby szkoły 
frankfurckiej – do-
tyczących budowa-
nia nowego euro-
pejskiego człowieka, 
który ma być uza-
leżniony od władzy, od pew-
nych kreatorów rzeczywisto-
ści, od globalnego zarządzania. 
A zatem trzeba tych chłopów 

WYWIAD NUMERU
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Na ograniczaniu 
produkcji rolnej 
w Europie, przy 
jednoczesnym 

zwiększeniu importu 
żywności z innych 

części świata, zyskają 
przemysł niemiecki 
i przemysł francuski.

Tegoroczny 
protest  
rolników  
w Holandii 
przeciw  
wprowadzeniu 
Zielonego Ładu.
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tualnym magazynie”. W zależ-
ności od mocy instalacji, prosu-
menci mogli w ciągu 12 miesięcy 
od daty wprowadzenia energii, 
bez dodatkowych kosztów, ode-
brać 70 proc. (w przypadku mi-
kroinstalacji do 10 kW) lub 80 
proc. zmagazynowanej energii 
(w przypadku 10–50 kW).

Net billing
Nowy system rozliczeń to tzw. net 
billing. Nie obowiązuje wszyst-
kich prosumentów, ale wyłącznie 
tych, którzy dotychczas byli roz-
liczani na zasadach net meterin-
gu i złożyli oświadczenie o chęci 
rozliczania na nowych zasadach 
lub którzy zgłosili przyłącze-
nie mikroinstalacji po 31 mar-
ca tego roku. Net billing zakłada, 
że prosumenci będą sprzeda-
wać niewykorzystaną w ramach 
autokonsumpcji energię firmie 
energetycznej po średniej ce-
nie z rynku hurtowego. Nato-

miast w przypadku zapotrzebo-
wania przewyższającego własną 
produkcję,będą płacić za jej po-
bór stawkę wskazaną w umowie 
ze sprzedawcą energii.

Prosumenci, którzy złoży-
li wniosek do operatora o przyłą-
czenie do 31 marca 2022 r., przez 
15 lat od momentu podłącze-
nia do sieci będą rozliczać ener-
gię tak jak wcześniej, czyli na za-
sadach net meteringu. Net billing 
będzie dla nich dostępny jako 
opcja do wyboru.

Mój Prąd 4.0
Biorąc pod uwagę rosnące ceny 
energii elektrycznej na rynku 
hurtowym i prognozy ekspertów, 
którzy przyznają, że ceny te nie 
będą niższe, należy stwierdzić, 
że fotowoltaika to wciąż bardzo 
opłacalne rozwiązanie. Dzięki tej 
inwestycji zyskuje się dodatkowe, 
niezależne źródło energii. Choć 
nie będzie zasilać gospodarstwa 
domowego przez cały rok, to na 
pewno pozwoli zaoszczędzić na 
wydatkach. Tym bardziej że wciąż 
można skorzystać z dotacji i do-
finansowań np. w ramach rzą-
dowego programu Mój Prąd 4.0. 
Jego beneficjentami są wniosko-
dawcy, którzy rozliczają się z wy-
produkowanej energii w nowym 
systemie tzw. net billing.

Osoby zainteresowane zaku-
pem instalacji dla domu lub fir-
my mogą wypełnić formularz 
kontaktowy na stronie energa.pl 
i poczekać na kontakt doradcy, 
który przedstawi najkorzystniej-
szy sposób inwestycji w fotowol-
taikę. 

Instalacje fotowoltaiczne od 
kilku lat cieszą się w Polsce 
dużym zainteresowaniem. 

Według Agencji Rynku Energii, 
na koniec 2021 r. liczba instala-
cji fotowoltaicznych prosumenc-
kich wyniosła ponad 845 tys. 
szt. Oznacza to wzrost o ponad  
80 proc. r/r. Od 1 kwietnia obo-
wiązują nowe zasady rozliczania. 
Potencjalni nowi prosumenci za-
stanawiają się więc, czy ten ro-
dzaj pozyskiwania energii wciąż 
jest opłacalny.

System rozliczeń, który obo-
wiązuje prosumentów posiada-
jących instalacje zgłoszone do 
operatora systemu dystrybu-
cyjnego do 31 marca 2022 r., to 
tzw. net metering. Co on oznacza 
w praktyce? Kiedy instalacja fo-
towoltaiczna produkowała ener-
gię elektryczną, w pierwszej ko-
lejności była ona przeznaczana 
na autokonsumpcję. Ewentualne 
nadwyżki znajdowały się w „wir-

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z ENERGĄ 

OBRÓT

Czy fotowoltaika wciąż się opłaca?
1 kwietnia 2022 r. weszły w życie nowe zasady 
rozliczeń fotowoltaiki. Co w praktyce się zmieniło  
i czy ta inwestycja nadal ma sens?



 W ciągu trzech lat w naszej 
grupie pojawiło się dziesięć elek-
trowni wiatrowych i trzy elek-
trownie słoneczne – jesteśmy 
w trakcie budowy największego 
projektu PV w kraju – farmy sło-
necznej Mysłowice, która docelo-
wo ma mieć 100 MW mocy. Pla-
nujemy też wejście w energetykę 
morską i małe reaktory jądrowe. 
Plany są naprawdę ambitne, ale 
też wykonalne. Jednak najwięk-

sze wyzwanie transformacji leży 
wbrew pozorom gdzie indziej.

Gdzie konkretnie? 
Żeby przyłączać kolejne źró-

dła, musimy rozbudować i zmo-
dernizować naszą sieć dystrybu-
cyjną. Jesteśmy liderem dostaw 
prądu dla klientów, nasz udział 
w dystrybucji energii wynosi 
prawie 40 proc. Codziennie do-
starczamy energię do ponad 5,5 
mln klientów. Dlatego też inwe-
stycje w tym obszarze stanowią 
nasz główny punkt zaintereso-
wania. Do końca dekady chce-
my przeznaczyć na inwestycje 
w sieć aż 24 mld zł.  To gigan-
tyczne nakłady, jednak bez nich 
nie można mówić o bezpieczeń-
stwie ani transformacji. 

I ludzie na to pozwolą?
Muszę powiedzieć, że w Tau-

ronie spotkałem wielu mądrych 
i dobrych ludzi. Doskonale ro-
zumiem, dlaczego ta firma jest 
liderem w sektorze energety-
ki. Zarówno ja, jak i mój zespół 
doskonale zdajemy sobie spra-
wę ze skali wyzwań, jakie stoją 
przed nami. By przeprowadzić 
transformację, potrzebujemy 
nie tylko nowych wiatraków czy 
paneli słonecznych, ale tak-
że, a może przede wszystkim 
otwartości wielu umysłów i serc, 
by pokazać, że podejmujemy 
dziś decyzje z myślą o przy-
szłości, aby naszym dzieciom 
i wnukom żyło się dobrze i do-
statnio.  

ną tylko wtedy, gdy w podstawie 
pracować będą wysoko stero-
walne źródła. Cieszę się, że rząd 
postawił na współpracę z ame-
rykańskim partnerem w zakre-
sie energetyki jądrowej. To naj-
lepszy czas, by zrobić ten krok. 
Ten kontrakt nie tylko wzmacnia 
nas w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego, ale i w rela-
cjach ze Stanami Zjednoczony-
mi. Polacy, jak nigdy wcześniej, 
są zgodni, że atom zapewni nam 
czystą i bezpieczną energię. 

Nie obawia się Pan, że kryzys 
energetyczny utrudni zielo-
ną transformację? Polska ma 
szczególnie dużo do zrobienia 
w tym obszarze. 

Powiem wprost: Putin i Rosja 
nie zatrzymają Zielonego Zwro-
tu Taurona. Od transformacji nie 
ma już odwrotu. Tauron jest od 
kilku lat liderem wśród przedsię-
biorstw energetycznych w tym 
zakresie. Pierwsi pokazaliśmy, 
że musimy i chcemy się zmie-
niać. Dlatego tak dynamicznie 
modernizujemy swój miks wy-
twórczy. Pomimo tego, że to wła-
śnie my musimy zmierzyć się 
z największym ryzykiem spo-
łecznym związanym z tym pro-
cesem, Tauron to w końcu per-
ła w koronie Śląska i Małopolski. 
W czerwcu br. ogłosiliśmy nową 
strategię, która zakłada aż 3,7 
GW zielonych mocy do 2030 r.

To plany, a jaka jest rzeczywi-
stość?

Wojna w Ukrainie dobitnie pokazała, jak chwiejne w sytuacjach krytycznych 
może być bezpieczeństwo energetyczne państw. – Transformacja w kierunku 
odnawialnych źródeł, powiązana z modernizacją sieci, to droga w kierunku 
niezależności. To droga, którą Tauron podąża już od dłuższego czasu. 
I powiem wprost: Putin i Rosja nie zatrzymają Zielonego Zwrotu, który 
realizujemy z myślą o przyszłości naszych dzieci i wnuków – zapewnia Paweł 
Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Rosja nie zatrzyma Zielonego Zwrotu
Paweł Szczeszek
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niżenie popytu na rynku. Chwi-
lowo europejskie magazyny 
gazu są niemal pełne. Jednak 
spadki w tym obszarze ozna-
czają też spadki cen energii na 
rynku krótkoterminowym. War-
to pamiętać, że to zawsze naj-

droższa technologia wy-
znacza poziom cen 
energii elektrycznej 
na rynku hurtowym. 
W ostatnich miesią-
cach to właśnie gaz 
grał na giełdzie ener-
gii pierwsze skrzypce. 

Europa nauczy się na 
swoich błędach? 

Głęboko wierzę, 
że tak. Musimy jed-
nak w tej chwili ucie-
kać od niemieckiej 

dominacji chociażby w zakresie 
kreowania europejskiej polityki 
energetycznej. Z pewnością me-
chanizmem osłabiającym presję 
surowcową jest zielona trans-
formacja połączona z budową 
stabilnych źródeł wytwórczych 
– oczywiście mam tu na my-
śli atom. Wiatr i słońce zapew-
nią nam stabilność energetycz-

Wojna w Ukrainie zmieni po-
dejście Europejczyków do bez-
pieczeństwa energetycznego?

Mam nadzieję, że już zmie-
niła. Gigantyczne wahania cen 
gazu, a z czasem węgla kamien-
nego i energii elektrycznej, wy-
wołały panikę na rynkach. Świa-
domość tego, jak wielki wpływ 
ma sytuację bytową Europejczy-
ków mają wielomiliardowe kon-
trakty na dostawy surowców, 
pojawiła się wśród zwykłych 
obywateli. 

Czy to nie jest zachęta do szu-
kania kompromisu z Rosją 
i Władimirem Putinem? 

Wierzę, że niezależnie od 
wyborów polityków mieszkańcy 
poszczególnych państw nie do-
puszczą do powrotu do business 
as usual z Rosją. Chociaż jestem 
realistą i wiem, że Niemcy bar-
dzo chcieliby wrócić do tego, co 
było przed 24 lutego. Potrze-
bujemy w Europie przeciwwa-
gi dla Berlina, który próbuje 
narzucać innym swoją wizję go-
spodarki. To, co może być dobre 
dla Niemców, może przynieść 
tragedię Polakom, Czechom, 

mieszkańcom krajów bałtyckich. 
Przecież znamy to z historii. 

Czyli to jeszcze nie czas, aby 
rozbierać Nord Stream i gazo-
ciąg Jamalski?

W ostatnich dniach widzi-
my, że presja sankcyj-
na przynosi efekty. 
Putin od lat grał na 
destabilizację ryn-
ków, jawnie kpiąc 
z idei europejskiej 
wspólnotowości. Nie 
wierzył, że w sytu-
acji krytycznej unij-
ne państwa przyj-
mą wspólne, twarde 
stanowisko. A tak, 
z drobnymi wy-
jątkami, się stało. 
Obecnie widzimy, 
że ten skuteczny ruch przełożył 
się na względną stabilizację cen 
gazu. Europa musi jednak poka-
zać, że wciąż dysponuje boga-
tym arsenałem gospodarczo-
-politycznym wobec Rosji. 

Co jeszcze możemy zrobić? 
Oczywiście istotnym czynni-

kiem w grze na spadek ma ob-
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Do końca dekady 
chcemy przeznaczyć 
na inwestycje w sieć 

aż 24 mld zł.   
To gigantyczne 
nakłady, jednak 

bez nich nie 
można mówić 

o bezpieczeństwie  
ani transformacji.

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z Grupą 
Tauron



Wdebacie o polskiej gospodarce dominują pro-
blemy. Rosnąca inflacja, zagrożone tempo 
wysokiego wzrostu PKB, słabnący kurs zło-

tego, koszt obsługi długu publicznego itd. Jest jednak 
obszar, o którym się nie mówi. Nie mówi się, bo jest 
dobrze. Mowa o polskim rynku pracy. Notujemy rekor-
dowo niskie bezrobocie, rosnące płace (choć już wolniej 
od inflacji), powstające nowe miejsca 
pracy czy sprawny napływ imigrantów 
łatających wakaty. Wszystkie wskaź-
niki dotyczące rynku pracy pozornie 
palą się na zielono. Mimo że w tym 
obszarze nasza gospodarka jest naj-
stabilniejsza, czas zauważyć, iż są 
pewne kwestie, które zmieniają kolor 
wskaźników na żółty.

Przeprowadziliśmy w Warsaw En-
terprise Institute badanie rynków pracy 
w 12 krajach tzw. Trójmorza. Dlaczego 
takie badanie? Bo współczesne go-
spodarki Europy w okresie braku rąk do 
pracy i niskiego wzrostu produktywno-
ści rywalizują o ludzi. Dlaczego kraje Trójmorza? Bo 
z tymi gospodarkami mamy najczęściej wspólną histo-
rię transformacji, interesy, a ponadto jesteśmy na zbli-
żonym poziomie w konkurowaniu o pracowników. 

A jest o co i kogo konkurować. Szalona teza mó-
wiąca o tym, że komputery zabiorą nam pracę, się nie 
sprawdziła. Światowa gospodarka potrzebuje rekordo-
wej w swojej historii liczby pracowników. Kto nie ściągnie 
kadr i nie uzupełni luki w tym obszarze, może pozostać 
w tyle rozwoju na jedno lub więcej pokoleń. Kraje, któ-
re lepiej od innych będą w stanie zaoferować firmom 
lepszą strukturę demograficzną, lepiej wykształconych 
pracowników, większą zdolność do przyciągania imi-

grantów oraz niższe koszty zatrudnienia, unikną sta-
gnacji. 

W badaniu Polska wypadła średnio. Biorąc potencjał 
społeczno-demograficzny, czyli udział osób w wieku 
produkcyjnym, saldo migracji, oczekiwaną długość ży-
cia w zdrowiu oraz odsetek dzieci w społeczeństwie, nie 
jesteśmy nawet przeciętniakiem. Na 12 krajów zajmuje-

my dopiero 8. miejsce. 
Kolejny obszar siły rynku pracy 

to kompetencje. Te mamy na wyso-
kim poziomie, podobnie jak inne kra-
je Trójmorza. Region może poszczycić 
się wysokim odsetkiem osób o po-
nadprzeciętnych umiejętnościach cy-
frowych, studentów i osób znających 
przynajmniej jeden język obcy. 

Najgorzej u nas z otoczeniem ryn-
ku pracy. Wpływ na poszukiwanie 
pracowników ma obowiązujące pra-
wo, wysokość podatków i składek czy 
sprawność systemu sądowego. Tutaj 

u nas od lat najgorzej. Polska uplasowała 
się dopiero na 9. miejscu.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynni-

ki, mamy w obszarze Trójmorza 6. najmocniejszy rynek 
pracy. Wyprzedzają nas Czechy, Estonia, Słowacja, Li-
twa i Łotwa. Za nami są Słowenia, Austria, Rumunia, Wę-
gry, Chorwacja i Bułgaria.

Nasz rynek pracy jest mimo wszystko silny, lecz mógł-
by być lepszy, gdybyśmy: zaktywizowali starszą część 
społeczeństwa, dobrze zintegrowali w społeczeństwie 
uchodźców z Ukrainy, istotnie zwiększyli wydajność wy-
miaru sprawiedliwość oraz uprościli i obniżyli stawki opo-
datkowania i oskładkowania pracy. Zatem do pracy, Ro-
dacy! Choć Polacy swoje już robią. Do decyzji decydenci!

Ile mocy 
na polskim
rynku pracy?Pi
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Szalona teza 
mówiąca o tym,  
że komputery  

zabiorą nam pracę,  
się nie sprawdziła. 

Światowa gospodarka 
potrzebuje 

rekordowej w swojej 
historii liczby 
pracowników.
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wych. Na korzyść Ustki świadczy 
również fakt, że jest miastem do-
brze skomunikowanym, dyspo-
nującym bazą noclegową.

Na terenie portu w Ustce po-
wstanie także Centrum Kom-
petencji Morskiej Energety-
ki Wiatrowej. Przyszli specjaliści 
będą w nim nabywali uprawnie-
nia i kompetencje do pracy przy 
utrzymaniu infrastruktury i roz-
woju morskich elektrowni wiatro-
wych. W Centrum będą również 
testowane i wdrażane nowe in-
nowacyjne technologie związane 
z morską energetyką wiatrową.

Zgodnie z harmonogramem 
pierwsze prace budowlane roz-
poczną się w 2024 r., a centrum 
serwisowe rozpocznie działal-
ność w 2026 r. 

– To jeden z kroków milowych 
w rozwoju miasta. Morskie far-
my wiatrowe to branża, która ma 
szansę dynamicznie rozwijać się 

przez kolejne lata. Czuję ogrom-
ną satysfakcję, że Ustka będzie 
mieć w tym swój udział. Liczę na 
rozwój usług i nowe całorocz-
ne miejsca pracy, ale niezmier-
nie cieszę się, że zdegradowane 
tereny portowe w naszym porcie 
zmienią swoje oblicze. Powsta-
jące obok bazy serwisowej Cen-
trum Kompetencji to dla nas wy-
różnienie. Mocno trzymam kciuki 
za plany inwestycyjne Grupy 
PGE – mówi Jacek Maniszewski, 
Burmistrz Miasta Ustka.

Cel strategiczny
Grupa PGE realizuje obecnie pro-
jekty morskich farm wiatrowych 
na Morzu Bałtyckim o łącznej 
mocy ok. 3,5 GW. Pierwsze z nich 
to morskie elektrownie wiatrowe 
Baltica 2 i Baltica 3, które składa-
ją się na Morską Farmę Wiatrową 
Baltica o łącznej mocy 2,5 GW. 
Pierwszy prąd z tych farm po-
płynie już w 2026 r. Równolegle 
PGE przygotowuje się do budo-
wy morskiej elektrowni Baltica 1 
o mocy ok. 0,9 GW, która zacznie 
produkować energię po 2030 r. 

Strategicznym celem Grupy 
PGE jest podsiadane co najmniej 
6,5 GW mocy zainstalowanej 
w tej technologii do 2040 r.. 

Decyzja o utworzeniu 
w Ustce naszej przy-
szłej bazy operacyjno-

serwisowej jest ważnym kro-
kiem w realizacji projektów 
Grupy PGE związanych z mor-
ską energetyką wiatrową. Na-
sza inwestycja zmieni nie tylko 
oblicze portu. Jesteśmy prze-
konani, że będzie również im-
pulsem do rozwoju całego re-
gionu i powstawania nowych 
miejsc pracy – mówi Wojciech 
Dąbrowski, prezes zarządu PGE 
Polskiej Grupy Energetycznej.

Krok milowy
Port w Ustce posiada dobre wa-
runki nawigacyjne i technicz-
ne oraz odpowiednią głębokość 
zarówno podejścia, jak i kana-
łu portowego. Dzięki temu jed-
nostki serwisowe będą mogły 
bez przeszkód wypływać z portu 
na obszar morskich farm wiatro-

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z PGE 

Polską Grupą 
Energetyczną

Wiatr z Bałtyku
zapewni rozwój Ustce
Grupa PGE wybrała Port w Ustce na centrum 
zarządzania swoimi farmami wiatrowymi. W 2026 r. 
powstanie tutaj baza operacyjno-serwisowa dla 
morskich farm wiatrowych oraz Centrum Kompetencji 
Morskiej Energetyki Wiatrowej. Przedsięwzięcie to 
pozwoli na rozwój całego regionu i zapewni miejsca 
pracy dla wysokiej klasy specjalistów.



Ciepło technologiczne
Jednym z takich rozwiązań jest 
budowa w Polsce SMR-ów, czy-
li małych reaktorów jądro-
wych. – Jeśli mówimy o przej-
ściu z paliw kopalnych na inne 
rodzaje energii, to mówimy za-
równo o energii odnawialnej, 
jak i energii atomowej. W obu 

przypadkach energia 
produkowana z tych 
źródeł jest energią 
powstającą lokalnie. 
Źródła te nie bazu-
ją na imporcie. Poza 
tym jest to energia 
rozproszona, rozło-
żona w skali całe-
go kraju, więc wy-
datnie przyczynia się 
do zapewnienia bez-
pieczeństwa energe-
tycznego – zazna-

czył Karol Wolff. 
Dyrektor Biura Strategii 

i Projektów Strategicznych PKN 
ORLEN dodał, że SMR-y, czy-
li małe jednostki atomowe, po 
pierwsze wydatnie wpływają 
na dekarbonizację i na zmianę 
sposobów pozyskiwania ener-
gii przez przemysł. Po drugie, 
co równie ważne, zapewnia-
ją nie tylko energię elektrycz-

Sektor energetyczny stał 
się najbardziej wrażli-
wym punktem nie tylko 

polskiej, ale całej europejskiej 
gospodarki. Dlatego tak ważne 
jest poszukiwanie skutecznych 
rozwiązań, które zagwarantują 
nam stabilność i niezależność 
energetyczną. 

O nowych projektach ener-
getycznych rozmawiali uczest-
nicy panelu „Transformacja 
energetyczna gwarantem bez-
pieczeństwa?” podczas te-
gorocznego Forum w Kryni-
cy. W dyskusji udział wzięli: 
Krzysztof Wojczal – prawnik, 
analityk geopolityczny i publi-
cysta, Karol Wolff – dyrektor 
Biura Strategii i Projektów Stra-
tegicznych PKN ORLEN oraz 
Arkadiusz Sekściński – wice-
prezes ds. rozwoju PGNiG S.A.

Dwie perspektywy czasowe
– Znajdujemy się w momencie, 
w którym naszym największym 
wyzwaniem jest połączenie 
perspektywy bezpieczeństwa 
energetycznego z procesem 
zielonej transformacji. Pierwsze 
wyzwanie dotyczy perspekty-
wy krótkoterminowej, to zada-
nie na kilka najbliższych mie-

sięcy. Z kolei proces związany 
z transformacją energetyczną 
jest wyzwaniem co najmniej dla 
jednego pokolenia. Nie da się 
bowiem w ciągu dwóch-trzech 
lat zmienić wszystkich syste-
mów, które napędzają całą go-
spodarkę – stwierdził Karol 
Wolff, dyrektor Biura Strategii 
i Projektów Strategicz-
nych PKN ORLEN.

– Wciąż jako Pol-
ska opieramy się 
w głównej mierze 
na źródłach ener-
gii importowanych 
do naszego kraju. 
To bardzo dobrze, 
że powstał np. Bal-
tic Pipe, ale pamię-
tajmy, że gaz, który 
tamtędy płynie, jest 
gazem norweskim. 
Dlatego niezwykle istotne jest, 
żeby zbudować własne źródła 
energii na terytorium nasze-
go kraju. Szczególnie takie, do 
których w wyniku ewentualnych 
działań wojennych będzie trud-
ny dostęp i które trudno będzie 
zniszczyć. To jest klucz do bez-
pieczeństwa energetyczne-
go Polski – zauważył Krzysztof 
Wojczal.     

związane z technologią jądrową 
nie zadzieją się z dnia na dzień. 
– One wymagają organicz-
nej pracy od podstaw zarówno 
na poziomie regulacyjnym, in-
frastrukturalnym, jak i eduka-
cyjnym. I to w PKN ORLEN już 
się dzieje. W tym celu powoła-
liśmy spółkę, która te projek-
ty realizuje. Wszystko wymaga 
czasu, zaangażowania i pra-
cy. Mam nadzieję, że zgodnie 
z założeniami w okolicach 2030 
r. będziemy w stanie urucho-
mić w Polsce pierwsze jednost-
ki SMR-owe – podkreślił Karol 
Wolff.

Zdaniem Arkadiusza Sek-
ścińskiego, transformacja ener-

getyczna w Polsce trwa już od 
kilku lat. – To nie jest tak, że je-
steśmy dopiero na jej wstęp-
nym etapie. Chociażby pro-
gram rozwoju morskich farm 
wiatrowych to przedsięwzięcie 
na miarę największych inwe-
stycji w naszym kraju po dru-
giej wojnie światowej. Rośnie ry-
nek biogazu i biometanu, który 
ma ogromny potencjał. Dużą 
popularnością cieszą się roz-
wiązania prosumenckie doty-
czące fotowoltaiki i pomp cie-
pła. Krótko mówiąc, nasz miks 
energetyczny zmienia się i staje 
się coraz bardzo zróżnicowany  
– zaznaczył wiceprezes ds. roz-
woju PGNiG S.A. 

ną, ale również ciepło. – W na-
szych rafineriach, w zakładach 
chemicznych we Włocławku, 
potrzebujemy dość dużo cie-
pła technologicznego. Ono nie 
może być wyprodukowane przy 
pomocy wiatraków. Potrzebne 
jest do tego inne źródło. Małe 
reaktory atomowe są idealną 
odpowiedzią na tego typu wy-
zwania – przyznał. 

Praca od podstaw
Na pytanie, czy atom trzeba 
w Polsce „odczarować”, uczest-
nicy dyskusji stwierdzili, że 
on wcale nie jest „zaczarowa-
ny”. Trzeba sobie tylko zda-
wać sprawę z tego, że projekty 
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ENERGETYKA Źródła lokalne i rozproszone

Wojna za naszą wschodnią granicą i wywołana nią sytuacja energetyczna 
zmusiła nas do szukania nowych rozwiązań zapewniających niezależność 
i bezpieczeństwo energetyczne. Nikt nie ma już wątpliwości, że Polskę 
czeka transformacja energetyczna na szeroką skalę. W jakie rozwiązania 
inwestować? Czy technologie takie jak mikro- i małe reaktory jądrowe są 
receptą na problemy energetyczne?

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z PKN Orlen
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Atom i OZE to gwarancja bezpieczeństwa

Małe jednostki 
atomowe wydatnie 

wpływają na 
zmianę sposobów 

pozyskiwania energii 
przez przemysł. 

Zapewniają nie tylko 
prąd, ale również 

ciepło.



śliwszym rozwiązaniem – mówił. 
Paweł Borys z Polskiego Fun-

duszu Rozwoju pokusił się o pro-
gnozę dla rynku real estate.  

– Jeśli popatrzymy na 
obecne stopy pro-
centowe i wzrost go-
spodarczy, to na 
6–12 miesięcy rysu-
je się niezbyt opty-
mistyczny scena-
riusz. Musimy liczyć 
się z tym, że proble-
my z wysokością stóp 
procentowych będą 
trwały do 2024 r. Ten 
rok uważa się za czas, 
w którym gospodar-
ka może wrócić do 
względnej równowa-

gi. Inflacja bazowa w cią-
gu 4–6 miesięcy pewnie osiągnie 
swój szczyt – prognozował pre-
zes PFR.

– Odcięcie kredytów obcię-
ło ok. 70 proc. kupujących. Część 
nabywców za gotówkę nadal jed-

nak kupuje mieszkania, zarów-
no pod wynajem, ale też jako za-
bezpieczenie. Naszą obawą są 
niestabilne ceny materiałów, ro-
bocizny i ceny energii. Ceny 
są tak rozhuśtane, że nie jeste-
śmy w stanie w niektórych sytu-
acjach kontraktować inwestycji. 
Jesteśmy więc w momencie wy-
czekiwania. Zastanawiamy się, 
co możemy przemodelować, co 
możemy zmienić w tym trudnym 
czasie – mówił Grzegorz Kiełpsz, 
prezes zarządu PZFD.

Debata prezydencka
W trakcie Kongresu odbyła się 
także debata prezydentów miast, 
której hasło przewodnie brzmia-
ło „Ludzie tworzą miejsca, a miej-
sce tworzy ludzi”. Włodarze 
miast podkreślali m.in., że du-
żym wyzwaniem jest uporząd-
kowany rozwój miast. – Musimy 
akceptować zmiany, choćby takie, 
że 80 proc. PKB będzie wytwa-
rzane w miastach, że ludzie chcą 

Do tych postulatów nie był 
jednak przekonany wicemi-
nister finansów Artur Soboń.  
– Od 2016 r. mieliśmy wyso-
ką sprzedaż i liczbę od-
dawanych nowych 
mieszkań, czyli ok. 
200 tys. rocznie. Dziś 
przed nami na pewno 
trudny czas, stąd wa-
kacje kredytowe i po-
moc tym, którzy nie 
są w stanie spłacać 
swoich zobowiązań 
kredytowych. Oczeki-
wania wobec systemu 
finansowego są duże 
i czasami przesa-
dzone. Nie wszystkie 
kwestie da się załatwić 
systemem podatko-
wym. Wprowadzanie kolejnych 
rozwiązań, które by w podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych komplikowały ten system 
podatkowy, który dzisiaj mamy, 
nie jest moim zdaniem najszczę-
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Kongres Deweloperski

Każdy kryzys 
oznacza również 
szansę na wzrost. 

Choć branżę 
deweloperską 

czeka obecnie wiele 
wyzwań, może ona 

wyjść z nich obronną 
ręką. Musi jednak 

dostosować się  
do nadchodzących 

zmian.

kiem dobrej formie, więc z roz-
poczętymi projektami nie po-
winno być problemu. Jestem 
umiarkowanym pesymistą. Od-
kładający się popyt zakupowy 
przekłada się na popyt na rynku 
najmu. Mamy obecnie do wy-
boru: możemy bezradnie pa-
trzeć, jak spada nam sprzedaż 
mieszkań. Możemy też reago-
wać – mówił Kazimierz Kirej-
czyk z JLL.

Deweloperzy postulują 
przywrócenie tzw. ulgi na wy-
najem. – Potrzebujemy szyb-
kich rozwiązań. Ulga podatko-
wa na wynajem ma dwie duże 
zalety: jest prosta i jest czymś, 
co ludzie rozumieją. Można więc 
ją wprowadzić szybko. A to ko-
rzyści dla budżetu. Z każdego 
sprzedanego mieszkania bu-
dżet dostaje średnio 10–15 proc. 
Potem, przez kolejne lata wraca 
następne 10–12 proc., bo ludzie 
wykańczają i remontują miesz-
kania – dodał Kirejczyk.

Hasło tegorocznej edy-
cji to „Miasta Jutra”. Jako 
Polski Związek Firm De-

weloperskich chcemy inspi-
rować i pobudzać do działa-
nia. Patrzymy w przyszłość, 
którą naznacza wysoka infla-
cja, pandemia, ale też wojna na 
Ukrainie i zmiany klimatycz-
ne. Wierzymy, że współpraca 
i wymiana doświadczeń mogą 
być kluczem do sukcesu – mó-
wiła podczas inauguracji wyda-
rzenia Dorota Jarocka-Śródka, 
przewodnicząca rady PZFD.

Spotkanie w Poznaniu przy-
niosło wiele wniosków. Najważ-
niejszy to taki, że każdy kry-
zys oznacza również szansę na 

wzrost. Choć branżę dewelo-
perską czeka obecnie wiele wy-
zwań, może ona wyjść z nich 
obronną ręką. Musi jednak do-
stosować się do nadchodzących 
zmian, a transformacja miast 
może być na nie odpowiedzią.

Prognozy dla rynku 
Bardzo ciekawe wnioski przy-
niosła też dyskusja „To nie jest 
dobry moment”, w której wzięli 
udział deweloperzy, przedsta-
wiciele sektora bankowego i Mi-
nisterstwa Finansów.

– Najprawdopodobniej 2023 
będzie rokiem z kumulacją ne-
gatywnych czynników. Jednak 
branża w tej chwili jest w cał-

NIERUCHOMOŚCI

Miasta jutra odpowiedzią na współczesne wyzwania
W październiku w Poznaniu odbyła się piąta edycja 
Kongresu Deweloperskiego, największej w Polsce 
imprezy branżowej sektora real estate. W spotkaniu 
wzięło udział 800 uczestników, w tym zarządy 
najważniejszych firm deweloperskich z całego kraju, 
przedstawiciele samorządów i władz centralnych.

fot. Polski Związek Firm Deweloperskich – materiały prasowe 

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI18



wateli, a w ślad za tym także 
szeroki rozstrzał proponowa-
nych rozwiązań.

– Formułowanie demago-
gicznych haseł „każdemu damy 
mieszkanie” niczego nie zmie-
ni. Powinno się zwiększyć za-
kres wolności dla tych, którzy te 
mieszkania budują – mówił po-
seł Bartłomiej Wróblewski z Pra-

wa i Sprawiedliwości.
– W kryzysie, 

z którym mamy do 
czynienia, objęci tro-
ską państwa powin-
ni być wszyscy, nie 
tylko najzamożniej-
si. To idealny moment, 
by państwo przejęło 
wsparcie rozwoju ryn-
ku mieszkaniowego 
dla tych, których na 
to nie stać. Można to 
zrobić we współpra-
cy sektora dewelo-

perskiego, rządu i samorządów. 
Przez ostatnie dziesięciole-
cia działający model sprawił, że 
cały ciężar jest po stronie branży 
deweloperskiej – mówiła Anna 
Górska z partii Razem.

Posłanka Hanna Gill-Pią-
tek reprezentująca Polskę 2050 
podkreślała natomiast nie-
przewidywalność i niestabil-
ność prawa w Polsce. – Jestem 
za wyborem, za tym, żeby ry-
nek prywatny w Polsce mógł 
decydować, czy buduje miesz-
kania na sprzedaż, czy na wy-
najem. Ważne, żeby stworzyć 
instrumenty, które pomogą in-
westować w każdy z tych sekto-
rów. Polski rynek bardzo mocno 
eksplorują fundusze zagranicz-
ne. Uregulujmy tę kwestię – po-
stulowała Gill-Piątek. 

żyć coraz bardziej wygodnie, że 
zmienia się też model rodziny. To 
do tych warunków należy dosto-
sować rozwiązania – mówił Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Dyskutanci wskazywali też, że 
liczba ludności korzystających 
z miast się zwiększyła i podkre-
ślali, że ogromnym wyzwaniem 
jest wciąż polityka miast wobec 
miejsc parkingowych, stawia-
na często w kontrze do rozwo-
ju transportu miejskiego, ruchu 
pieszych i rowerzystów.

– W Poznaniu mamy ok.  
400 tys. samochodów. Musimy je 
„zapakować” pod ziemię i uwol-
nić przestrzeń dla pieszych i ro-
werzystów. Radzimy sobie po-
przez wysokie opłaty w strefie 
parkowania. Inwestujemy w kolej 
metropolitalną, w transport miej-
ski, ścieżki rowerowe – relacjono-
wał prezydent Poznania.

Dobre praktyki
Uczestnicy kongresu dyskuto-
wali też o ustawie mieszkaniowej 
lex deweloper, która funkcjonu-
je od 2018 r. Grono miast, któ-
re zdecydowały się zastosować 
obowiązujące ułatwienia w przy-
gotowaniu i realizacji inwesty-
cji mieszkaniowych, wciąż nie jest 
jednak duże. Jednym z pozytyw-
nych przykładów jest Warszawa, 
gdzie deweloperzy nawiązali dia-
log z prezydentem miasta w te-
macie usprawnienia urbanistyki 
i realizacji projektów mieszkanio-
wych. Dzięki temu największe za-
głębie biurowe w stolicy może 
stać się wielofunkcyjną dzielnicą 
tętniącą życiem również po go-
dzinach pracy.

– Przeszliśmy transforma-
cję wewnętrzną i okazało się, że 

ten projekt to nie jest zło. Każ-
dy przepis ma wady, ale tu uda-
ło się je poprawić. Obawialiśmy 
się, bo w pierwszych wersjach 
ustawy decyzję miał podejmo-
wać wojewoda. Terminy były za-
bójcze – trzy dni na weryfika-
cję dokumentacji to zbyt krótki 
okres. Udało się jednak wypraco-
wać dialog, jeśli chodzi o proces 
przygotowania wniosku 
i jego transparent-
ność – mówił Michał 
Olszewski, zastęp-
ca prezydenta m.st. 
Warszawy.

– Jestem dum-
na z Warszawy, po-
nieważ mądrze ko-
rzysta z ustawy dla 
dobra swoich miesz-
kańców. W ramach 
inwestycji zosta-
nie oddanych dla 
mieszkańców 1,5 tys. 
mieszkań, szkoła publiczna dla 
450 dzieci i trzy parki. Linie wy-
sokiego napięcia zostaną scho-
wane pod ziemię, a betonowy 
„Mordor” zostanie zazielenio-
ny – mówiła Małgorzata Turek 
z firmy Echo Investment.

Politycy o mieszkalnictwie
Deweloperzy potrzebują szyb-
kich rozwiązań i stabilnego pra-
wa, które pomaga im myśleć 
i planować perspektywicznie. 
Podczas kongresu nie zabra-
kło też tematyki mieszkalnictwa 
w ujęciu politycznym. Przed-
stawiciele różnych partii oma-
wiali swoje przedwyborcze pro-
gramy. Dyskusja pokazuje, że 
istnieje duża rozbieżność w dia-
gnozie potrzeb rynku dewelo-
perskiego oraz oczekiwań oby-
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Formułowanie 
demagogicznych 
haseł „każdemu 

damy mieszkanie” 
niczego nie zmieni. 

Powinno się 
zwiększyć zakres 
wolności dla tych, 

którzy te mieszkania 
budują.

Materiał 
opublikowany 

w ramach 
patronatu 

„Forum 
Polskiej 

Gospodarki”

Rada Dialogu 
Społecznego 
nie ma sensu
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W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie 
rekordowo. Już od stycznia do 3490 zł, a od 
1 lipca – aż do 3600 zł. Dla przedsiębior-

ców, i tak już przyciśniętych najpierw przez covid, Pol-
ski Ład, a teraz przez skutki wojny na Ukrainie, to fa-
talne informacje. 

Wiele razy czytam, jak osoby nierozumiejące mecha-
nizmów gospodarczych lekceważą tę sprawę, stwierdza-
jąc, że przecież jeśli przedsiębiorca nie 
jest kompletnym sknerą, jego pracowni-
cy i tak nie zarabiają wynagrodzenia mi-
nimalnego. Tyle że to bardzo powierz-
chowne widzenie sprawy. Po pierwsze 
– podwyżka wynagrodzenia minimal-
nego tworzy presję płacową. Po dru-
gie – oznacza dla pracodawców wyższe 
składki, czyli wyższe koszty pracy. 

W całej tej sprawie jednak bardzo 
ciekawy jest wątek Rady Dialogu Spo-
łecznego, która zastąpiła w 2015 r. Ko-
misję Trójstronną. Uprawnienia RDS re-
guluje 2. rozdział Ustawy o RDS. We 
wszystkich przypadkach (propozycje 
ustaw, projektu budżetu, projektu wie-
loletniego planu finansowego państwa 
itd.) mechanizm jest ten sam: jeśli rada nie uzgod-
ni stanowiska, rząd po prostu robi swoje, musi tylko 
przedstawić uzasadnienie. Zresztą kompetencje rady 
w ogóle sprowadzają się do opiniowania. 

Na dodatek wątpliwości może budzić sam skład rady. 
Są w niej reprezentowane związki zawodowe, są duże or-
ganizacje pracodawców, są wreszcie przedstawiciele strony 
rządowej. Natomiast nie ma w ogóle przedstawicieli ma-
łych i średnich przedsiębiorców, co jest nawet nie absur-
dalne, ale skandaliczne, wziąwszy pod uwagę, że więk-
szość polskiego PKB wypracowuje właśnie sektor MŚP. 

Przede wszystkim jednak można zadać pytanie, jaki 
sens ma istnienie RDS, skoro rząd może jej uchwały 
i opinie najzwyczajniej zignorować? Robił to już w prze-
szłości wielokrotnie. RDS jest po prostu listkiem figo-
wym – musi być „dialog społeczny”, więc jest rada. 
Rząd zawsze może stwierdzić, że opinii wysłuchał, 
a że ich nie uwzględnił – cóż, nie ma takiego obowiąz-
ku. Ba, w niektórych sytuacjach RDS może nawet ode-

grać rolę ciała propagandowego. Jeśli 
w jego składzie znajdą się organiza-
cje zblatowane z władzą – tą czy inną 
– mogą podbijać rządowe pomy-
sły, nawet jeśli te szkodzą sektorowi, 
który te organizacje mają teoretycz-
nie reprezentować. Wtedy rządzący 
będą mogli podeprzeć się taką opinią 
i mówić: „Proszę bardzo, nie wszystkie 
organizacje pracodawców się prze-
ciwstawiały naszym słusznym, pro-
socjalnym pomysłom”. 

RDS powinno się więc albo całko-
wicie zlikwidować i ewentualnie wy-
pracować inne mechanizmy konsul-
tacji, które zakładałyby realny wpływ 

na kluczowe decyzje gospodarcze, albo 
trzeba ją gruntownie zreformować. Pierwsza kwestia 

to taka zmiana ustawy, żeby w RDS znaleźli się przed-
stawiciele sektora MŚP. Druga to kompetencje rady. Jako 
organ konsultacyjny nie ma ona sensu. Przecież każ-
da ze zrzeszonych tam organizacji może własną opinię 
wyrażać i bez tej struktury, która jednak nas kosztuje – 
RDS ma swój sekretariat, a członkowie i eksperci otrzy-
mują wynagrodzenia. Sens miałaby jedynie, gdyby od 
uzgodnienia w jej ramach faktycznie zależała realizacja 
rządowych planów – ale to wymagałoby bardzo dobre-
go dostrojenia tego instrumentu.

RDS powinno się 
albo całkowicie 

zlikwidować 
i wypracować 

inne mechanizmy 
konsultacji,  

które zakładałyby  
realny wpływ  

na kluczowe decyzje 
gospodarcze, albo 

trzeba ją gruntownie 
zreformować.
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korzystaniem węgla. To dla Pol-
ski bardzo ważna decyzja. Mó-
wię to z perspektywy sektora 
finansowego. Dziś, przy obec-
nych zapisach taksonomii, nie 
ma możliwości sfinansowania 
ani modernizacji, ani tym bar-
dziej budowy żadnego nowego 
źródła wytwórczego na węgiel.

Żaden bank nie podejmie się 
finansowania tego typu inwe-
stycji?

Absolutnie żaden. Kilka ty-
godni temu zdecydowaliśmy 
o wykreśleniu z naszej polity-
ki kredytowej zakazu finanso-
wania handlu węglem, odpo-
wiadając na potrzeby naszych 
klientów – grup energetycz-
nych, małych i dużych ciepłow-
ni – którzy w obliczu rosnących 
cen węgla nie byli w stanie sfi-
nansować zakupów na najbliż-
szy sezon grzewczy. Decyzja ta 
absolutnie nie zmienia nasze-
go podejścia do zrównoważone-
go finansowania i transforma-
cji energetycznej. Jest po prostu 
odpowiedzią na sytuację nad-
zwyczajną, jaką mamy w ener-
getyce i w ciepłownictwie. Inny-
mi słowy, doszliśmy do wniosku, 
że dużo prostszym rozwiąza-
niem jest czasowe wykreśle-
nie zakazu tego finansowania 
niż trwanie przy nim i ryzyko-
wanie blackoutów, braku ogrze-
wania dla Polaków i ryzyka zna-
czącego pogorszenia się jakości 
portfela kredytowego naszych 
klientów, którzy nie są wytwór-

Na jakich źródłach Polska po-
winna oprzeć nowoczesną elek-
troenergetykę? Był pomysł, 
żeby transformację przepro-
wadzić za pomocą gazu, ale 
wiadomo, że od czasu rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę jest on już 
nieaktualny. Czy w takim ra-
zie powinniśmy rozważyć atom, 
czy jeszcze coś innego?

Musimy wziąć pod uwagę 
przede wszystkim aspekt, któ-
ry pozwoli nam nie powtórzyć 
błędu, który legł jako baza po-
przedniego planu transforma-
cji. Gaz oczywiście nadal bę-
dzie obecny w planie naszej 
transformacji, natomiast nie ma 
żadnej wątpliwości, że nie bę-
dzie możliwe zbudowanie na 
nim tylu mocy wytwórczych, 
by w okresie przejściowym za-
stąpić węgiel. Czy powinniśmy 
rozważać atom? Tak. Przy czym 
nie możemy zapominać o jed-
nej ważnej kwestii – wciąż głów-
nym dostawcą paliwa do elek-
trowni atomowych jest Rosja. 
Jeżeli więc uznajemy dzisiaj to 
państwo – co jest bezsprzecz-
ne – za partnera zupełnie nie-
wiarygodnego, nie powinniśmy 
się ograniczać w tej kwestii wy-

łącznie do gazu, ale również do 
ewentualnego zaopatrywania 
naszych przyszłych elektrowni 
jądrowych w paliwo z tamtego 
kierunku. Co prawda proces in-
westycyjny w przypadku elek-
trowni jądrowych trwa kilkana-
ście lat, więc bardzo możliwe, że 
w tym czasie powstanie alterna-
tywny rynek dostawców paliwa 
jądrowego. Być może francuski, 
być może amerykański. 

A co z węglem?
No właśnie – jest jeszcze 

trzeci scenariusz. Polegałby on 
na tym, że państwa, które do tej 
pory planowały wykorzystanie 
gazu jako paliwa przejściowego, 
mogłyby w okresie przejścio-
wym wykorzystywać węgiel. To 
scenariusz dla Polski wyjątko-
wo atrakcyjny. Tym bardziej że 
technologie węglowe w ostat-
nich latach uległy znaczącej 
modyfikacji w kierunku bardzo 
pozytywnym. Musielibyśmy 
oczywiście opracować model 
(używając liczby mnogiej, mam 
na myśli nie tylko stanowi-
sko Polski, ale całej UE), w któ-
rym cała Wspólnota godzi się 
na ten okres przejściowy z wy-

Ekonomiści naszego banku wy-
liczyli, że koszt wprowadzenia 
pakietu „Fit for 55” to dla Polski 
dodatkowy wydatek rzędu ok. 
180 mld euro w ciągu najbliż-
szej dekady. Natomiast koszt 
całej transformacji energetycz-
nej Polski do 2040 r. szacowany 
jest między 1,3 a 1,7 bln zł. 

Skąd wziąć tyle pieniędzy?
Dobre pytanie. Z jednej strony 

wymaga się od nas ogromnych 
poświęceń i gigantycznego pro-
gramu inwestycyjnego, z dru-
giej nie wypłaca nam się środków 
z KPO i grozi wstrzymywaniem 
wypłaty pieniędzy z Funduszu 
Spójności. Teoretycznie mogli-
byśmy sobie z takimi wydatka-
mi w okresie 20 lat sami pora-
dzić. Tylko pamiętajmy o tym, że 

odbyłoby się to kosztem nasze-
go przemysłu i naszych obywa-
teli. I konieczne byłoby zaanga-
żowanie w ten proces środków 
z sektora prywatnego. To wszyst-
ko odbiłoby się znacząco na na-
szej konkurencyjności i kondycji 
całej gospodarki.

Na koniec zapytam o wodór 
i inne alternatywne paliwa 
przyszłości. To atrakcyjny kie-
runek inwestycyjny dla Banku 
Pekao S.A.?

Dla każdego banku warun-
kiem atrakcyjności jest „ban-
kowalność” projektu. Pro-
jekt „bankowalny” to taki, który 
w dającej się przewidzieć przy-
szłości, przy dających się prze-
widzieć kosztach ryzyka, przy-
niesie dające się przewidzieć 
dochody. Banki komercyjne fi-
nansują projekty dojrzałe tech-
nologicznie i finansowo. To są 
dwa warunki sine qua non. Nie 
mam większych wątpliwości, 
że wodór, amoniak czy meta-
nol – to będą paliwa przyszło-
ści. Natomiast dzisiaj, z naszego 
punktu widzenia jako instytucji 
finansującej, to trochę wróżenie 
z fusów. Kiedy już te technolo-
gie będą dojrzałe, będą powta-
rzalne i stosowane na wielu róż-
nych rynkach, będziemy mogli 
wtedy porównać do nich pro-
jekty, z którymi klienci przyjdą 
do nas po finansowanie i powie-
dzieć im: „Tak, to jest projekt do-
bry i chętnie się w niego zaan-
gażujemy”. 

cami energii czy ciepła, ale dla 
których ich koszty są kluczowe 
dla funkcjonowania. I myślę, że 
nikogo nie trzeba przekonywać, 
iż w XXI wieku dostęp do energii 
to być albo nie być właściwie dla 
99,9 proc. firm.

Co jest dziś największym wy-
zwaniem dla nas, jeśli chodzi 
o transformację energetyczną?

Krótkoterminowo – prze-
trwanie tego trudnego czasu, 
jakim będzie najbliższa zima. 
Mam nadzieję, że skończy się 
tylko na tej jednej zimie. Nato-
miast długookresowo naszym 
najpoważniejszym wyzwaniem 
będzie polityka UE, która obli-
guje nas do wprowadzania za-
ostrzonych norm właściwie bez 
wsparcia tejże transformacji. 
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Scenariusz atrakcyjny dla Polski
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z Bankiem
Pekao S.A.

Zdecydowaliśmy o czasowym wykreśleniu z naszej 
polityki kredytowej zakazu finansowania handlu 
węglem, odpowiadając na potrzeby naszych klientów, 
którzy w obliczu rosnących cen węgla nie byli w stanie 
sfinansować zakupów na najbliższy sezon grzewczy  
– mówi nam Paweł Strączyński, wiceprezes  
Banku Pekao S.A. Rozmawiał Krzysztof BUDKA
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kwartale 2022 r. i po jednym 
miesiącu w każdym z czte-
rech kwartałów 2023 r. Wa-
kacje kredytowe dotyczą za-
równo części kapitałowej, jak 
i odsetkowej kredytu. Termi-
ny na spłatę rat zostaną prze-
dłużone bez żadnych dodatko-
wych odsetek. W sumie można 
zatem przesunąć w czasie za-
płatę aż ośmiu rat.

Nadpłata kredytu
Oczywiście zaoszczędzone 
w ten sposób pieniądze moż-
na wydać na dowolny cel. Jeśli 
jednak inflacyjna rzeczywistość 
nie zmusza nas do spożytkowa-
nia wstrzymanych rat na bieżące 
wydatki, warto z ich wykorzysta-
niem zaoszczędzić nieco pienię-
dzy, dokonując nadpłaty kredy-
tu lub innych zobowiązań które 
mamy. Dlaczego?

Otóż jako posiadacz kupio-
nego całkiem niedawno – za 
pożyczone w banku pienią-
dze – wymarzonego mieszka-
nia, sprawdziłem to na własnej 
skórze. Poza kredytem miesz-
kaniowym (na 15 lat), które-
go rata zdążyła urosnąć już do 
prawie 5 tys. zł, bo chociaż kre-
dyt nie jest porażająco duży, to 
jednak krótki okres spłaty robi 
swoje, postanowiłem skorzystać 
z tzw. wakacji kredytowych. Ma 
to oczywiście swoje mankamen-
ty, bo obniża moją wiarygod-
ność wobec banków (co jednak 
ma szansę szybko się zmienić). 
Ale w sytuacji, gdy nie planu-

nym banku, po to aby mieszka-
nie wykończyć i jak najszybciej 
przestać płacić za wynajmowa-
nie miejsca do życia. Obydwa 
zobowiązania zaciągnięte zosta-
ły na początku ubiegłego roku – 
tuż przed pierwszymi podwyż-
kami stóp przez NBP.

W moim przypad-
ku decyzja była pro-
sta, a kryteria do-
konania wyboru 
oczywiste. Zamiast 
nadpłacać kredyt hi-
poteczny oprocento-
wany obecnie na 8,55 
proc., postanowiłem 
zmniejszyć zadłuże-
nie z pożyczki z opro-
centowaniem, któ-
re doszło już do 14,09 
proc. i która w związku 
z tym – mimo niższej 

raty – kosztować będzie mnie 
znacznie więcej. Odsetki od każ-
dego pożyczonego 1 tys. zł są 
sporo wyższe niż dla pożyczki 
hipotecznej. W ramach pożycz-
ki do spłaty nadal pozostawało 
mi 73 tys. zł (rata to nieco ponad 
1200 zł). Wpłaciłem w ramach 
nadpłaty całe zaoszczędzone 10 
tys. zł. Zadłużenie spadło zatem 
do 63 tys. zł.

Najważniejsza decyzja
Przy nadpłacie bank dawał 
mi do wyboru dwie możliwo-
ści: zmniejszenie raty pożyczki 
i skrócenie okresu jej spłaty. I to 
najważniejsza decyzja, jaką mu-
simy podjąć. Trzeba bowiem pa-

miętać, że pożyczając w banku 
100 tys. zł, wcale nie oddajemy 
mu tylko tej kwoty, ale także od-
setki. Im dłuższy okres kredyto-
wania, tym więcej odsetek trze-
ba oddać.

Biorąc to pod uwagę, jako wa-
riant spłaty wybrałem skrócenie 
okresu kredytowania. W ten spo-
sób okres kredytowania skrócił 
mi się o 25 miesięcy (pożycz-
ka brana była na 10 lat). Szybciej 
zatem uda mi się pozbyć zadłu-
żenia. Najważniejszym zyskiem 
jest jednak to, że koszt pożyczki 
(suma odsetek które muszę od-
dać jako wynagrodzenia banku) 
zmalała mi aż o 20,5 tys. zł.

Gdybym wybrał wariant 
z obniżeniem raty zamiast ze 
skróceniem okresu spłaty po-
życzki, zyskałbym 171 zł mie-
sięcznie, a odsetki w całym 
okresie kredytowania zmala-
łyby o niecałe 10 tys. zł. Wy-
bór wariantu był dla mnie za-
tem prosty. Zdecydowałem się 
na to, co dało większe oszczęd-
ności, nawet jeśli wymaga to 
ode mnie dalszego, mocniej-
szego zaciskania pasa w kolej-
nych miesiącach. Cały zabieg 
zamierzam zresztą powtórzyć 
pod koniec roku, po skorzysta-
niu z wakacji kredytowych w ko-
lejnym kwartale. A później także 
w kolejnym roku. Oczywiście ten 
plan ma szansę się ziścić, o ile – 
dzięki niewielkiej pomocy NBP 
– nie nastąpi jakaś totalna ka-
tastrofa w moich domowych fi-
nansach. 

je się nowych pożyczek, nie ma 
to praktycznie żadnego znacze-
nia. Szczególnie, że obecnie nie 
jest najlepszy czas na dodatko-
we zadłużanie się, jeśli tylko nie 
jest to z jakichś powodów abso-
lutnie konieczne.

Zauważmy, że przesunię-
cie rat w takich wa-
runkach i przy za-
łożeniu, że to, co 
musiałbym już te-
raz wpłacić do ban-
ku, odkładam, a nie 
wydaję, pozwala mi 
„zaoszczędzić” 20 
tys. zł w tym i kolej-
ne 20 tys. zł w ko-
lejnym roku. To cał-
kiem sporo.

Samodyscyplina
Jak już wspomnia-
łem, pieniądze przeznaczo-
ne dotychczas na spłatę kre-
dytu nie zostały przeze mnie 
wydane, ale odłożone po to, aby 
zmniejszyć moje zadłużenie. 
Oczywiście wymaga to odrobi-
ny samodyscypliny. Trzeba bo-
wiem przyznać, że przy szaleją-
cych cenach pokusa ich wydania 
była duża, szczególnie, że moje 
zobowiązania bankowe pożerają 
dziś blisko 2/3 moich zarobków.

Po dwóch miesiącach waka-
cji odłożone 10 tys. zł postano-
wiłem wykorzystać do nadpłaty 
zobowiązań w bankach. Do wy-
boru miałem kredyt hipoteczny 
na zakup mieszkania i pożycz-
kę (na 10 lat) zaciągniętą w in-
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Wakacje kredytowe – czy to się opłaca?
Wykorzystanie wakacji kredytowych do nadpłaty 
posiadanych kredytów mieszkaniowych lub innych 
naszych zobowiązań w bankach jest nie tylko 
rozsądne, ale także niezwykle opłacalne finansowo. 
Pozwala bowiem znacząco obniżyć to, co trzeba 
będzie oddać do banku w postaci odsetek. Pod 
warunkiem jednak, że zamiast na obniżenie raty, 
zdecydujemy się na skrócenie okresu kredytowania.
 Marek  KUTARBA Trzeba pamiętać,  

że pożyczając 
w banku 100 tys. zł, 
wcale nie oddajemy 
mu tylko tej kwoty, 
ale także odsetki. 
Im dłuższy okres 

kredytowania, tym 
więcej odsetek  
trzeba oddać.

Przypomnijmy – waka-
cje kredytowe mogą do-
tyczyć jednej umowy za-

wartej w złotych polskich w celu 
nabycia nieruchomości prze-

znaczonej na zaspokojenie wła-
snych potrzeb mieszkaniowych. 
To nawet osiem miesięcy bez 
spłaty rat kredytowych: po dwa 
miesiące w trzecim i czwartym 
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Zwrot w historii
Równocześnie organizacja rozwi-
ja dynamicznie stan posiadania 
w zakresie farm fotowoltaicznych 

i już w tej chwili dyspo-
nuje trzema takimi 
instalacjami. Co cie-
kawe, jedna z nich 
wytwarza energię 
w Jaworznie na tere-
nie dawnej elektrow-
ni węglowej. To część 
szerszego projektu 
wykorzystania tere-
nów poprzemysło-
wych i przywrócenia 
im funkcji gospodar-
czych. 

Kolejną taką elek-
trownię, tym razem na 

terenie dawnego składowiska 
odpadów paleniskowych, kato-
wicki koncern buduje w Mysłowi-
cach. To największa elektrownia 
słoneczna Taurona, której moc 
docelowo sięgnie 100 MW. – Bu-
dowa elektrowni słonecznej na 

Tauron uruchomił w ostat-
nich tygodniach swo-
ją dziesiątą farmę wia-

trową, a moc zainstalowana 
w tej technologii przekroczy-
ła już 400 MW. Energia produ-
kowana przez magentowe wia-
traki byłaby w stanie zasilić już 
miasto wielkości Wrocławia, czy-
li prawie 700 tys. gospodarstw 
domowych. Koncern poprzez ta-
kie inwestycje realizuje założenia 
Zielonego Zwrotu, czyli ambit-
nego planu transformacji jednej 
z największych krajowych firm 
energetycznych. 

Scenariusz na przyszłość
– Uruchomiona ostatnio farma 
w okolicach Piotrkowa Trybunal-
skiego to jedna z naszych naj-
większych elektrowni wiatrowych, 
trzy kolejne projekty są właśnie 
realizowane. Jak widać gospodar-
cze konsekwencje pandemii ko-
ronawirusa i napaści putinowskiej 
Rosji na Ukrainę nie wstrzyma-

ły realizacji naszych strategicz-
nych założeń. Powiem wprost: 
Rosja nie zatrzyma Zielonego 
Zwrotu Taurona – mówi Paweł 
Szczeszek, prezes zarzą-
du Grupy TAURON.  

W perspektywie 
2025 r. energetycz-
ny lider planuje nie-
mal podwoić stan po-
siadania w energetyce 
wiatrowej, a w 2030 r. 
chce dysponować już 
1100 MW zainstalo-
wanymi w tej techno-
logii. 

– Co istotne, mamy 
w naszej grupie spół-
kę deweloperską, któ-
ra koncentruje się na 
tym, żeby rozwijać lub przejmo-
wać projekty OZE oraz nadzoro-
wać budowę do etapu przeka-
zania do eksploatacji. Ta właśnie 
spółka była odpowiedzialna za 
budowę naszej najnowszej farmy 
– wyjaśnia prezes Szczeszek. 

trybucji energii do klientów koń-
cowych wynosi prawie 40 proc. 

– Dysponujemy najnowo-
cześniejszą siecią dystrybucyjną 
zlokalizowaną na mocno zurba-
nizowanym obszarze południo-
wej Polski, a wskaźniki jakości do-
starczanej energii utrzymują się 
na najwyższym poziomie w Pol-
sce. Dziś mamy ponad 40 proc. 
skablowanych sieci na średnim 
napięciu i jest to najwyższy pro-
centowy poziom skablowania 
wśród dużych dystrybutorów – 
zaznacza Paweł Szczeszek.

Prowadzenie linii energe-
tycznych pod ziemią zmniejsza 
wpływ warunków atmosferycz-
nych na pracę i awaryjność sie-
ci oraz poprawia bezpieczeń-
stwo dostaw energii do klientów. 
Do 2040 r. Tauron chce osiągnąć 
75 proc. linii skablowanych śred-
niego napięcia.

– Jako liderzy w tym obszarze 
energetyki doskonale zdajemy 
sobie sprawę ze skali wyzwań, 
jakie stoją przed nami. By prze-
prowadzić transformację, potrze-
bujemy nie tylko nowych wiatra-
ków czy paneli słonecznych, ale 

także, a może przede wszystkim, 
nowoczesnej, zautomatyzowanej 
i elastycznej sieci elektroenerge-
tycznej, która będzie w stanie te 
źródła zintegrować – podkreśla 
prezes Szczeszek. 

By tym wyzwaniom spro-
stać, Tauron zaplanował potęż-
ny program inwestycyjny opie-
wający na 24 mld zł do 2030 r. 
To prawie połowa przewidywa-
nych inwestycji zaplanowanych 
w tej perspektywie. 

– Powodzenie naszych stra-
tegicznych planów w dużej mie-
rze zależy od sfinalizowania 
strukturalnych przemian, ja-
kie przeprowadzamy w polskich 
grupach energetycznych. Jeste-
śmy bliscy zakończenia proce-
su sprzedaży naszych kopalni 
do Skarbu Państwa, a wydzie-
lenie elektrowni na węgiel prze-
biega u nas zgodnie z harmo-
nogramem. Obydwa procesy są 
kluczowe z jednej strony dla za-
gwarantowania bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, a z dru-
giej dla odblokowania potencja-
łu takich firm jak Tauron – tłu-
maczy Paweł Szczeszek.   

terenach poprzemysłowych to 
najkorzystniejsze ze środowisko-
wego punktu widzenia rozwią-
zanie, dzięki któremu obszary, 
przez lata niezagospodarowane, 
zyskują nowe życie. W tym przy-
padku dodatkowym atutem jest 
wykorzystanie terenu na potrze-
by proekologicznego projektu – 
podkreśla prezes Grupy Tauron. 

Wszystkie te przedsięwzięcia 
wpisują się w jeden z fundamen-
tów Zielonego Zwrotu Taurona, 
czyli rozbudowę potencjału OZE. 
Przypomnijmy, że nowa strategia 
energetycznego lidera zakłada 
skokowe zwiększenie mocy OZE. 
W 2025 r. Grupa Tauron planu-
je dysponować łącznie 1600 MW 
zainstalowanymi w elektrow-
niach wiatrowych, fotowoltaicz-
nych i wodnych, a w 2030 r. 3700 
MW. Będzie to stanowić ok. 80 
proc. całego miksu wytwórcze-
go grupy.

Czas nowoczesnych sieci 
Grupa Tauron – z gigantyczną 
przewagą nad konkurencją – to 
krajowy lider dostaw prądu dla 
klientów. Udział Taurona w dys-

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z Grupą 
Tauron

By przeprowadzić 
transformację, 
potrzebujemy 

nie tylko nowych 
wiatraków czy paneli 

słonecznych, ale 
także nowoczesnej, 
zautomatyzowanej 
i elastycznej sieci 

elektroenergetycznej.

Inwestycje w OZEEKOLOGIA

Nowoczesna elastyczna sieć elektroenergetyczna zasilana energią z wiatru 
i słońca, a w przyszłości z małego atomu, to transformacyjny plan 
energetycznego lidera z południowej Polski.

Zielony plan energetycznego lidera



temu manualnego. Na pewno 
na wdrożeniu zarobią produ-
cenci skupomatów. Kto zapła-
ci za wdrożenie i utrzymanie 
systemu?  My wszyscy kupu-
jący w sklepach. We wszystkich 
ankietach kilkadziesiąt procent 
mieszkańców Polski opowiada 
się za jak najszybszym wdro-
żeniem kaucji, ale czy zdają so-
bie sprawę, że każdy system 
niesie za sobą realne, często 

ukryte koszty? Niestety, 
wszystko w opako-
waniach kaucjowa-
nych będzie droż-
sze, bo handel musi 
spłacić zaciągnięty 
kredyt, serwisowa-
nie urządzeń i inne 
koszty utrzymania 
systemu. Czy w Pol-
sce będzie najlepszy 
z możliwych system 
kaucyjny? Raczej 
porównywalny do 
tych już wdrożonych 
w innych państwach. 

Pojawiły się opinie, 
że nowy system 
powinien rozwią-

zywać tylko kwestię 
zagospodarowania opakowań 
z tworzyw sztucznych. A co 
z butelkami, z którymi jest 
problem ze zwrotem?

Dyrektywa unijna nie precy-
zuje, które opakowania powinny 
być objęte kaucją, co najwyżej 
sugeruje. Dziś, gdy zostały już 
zakończone konsultacje spo-
łeczne w sprawie kaucji, wiemy, 
że polski system kaucyjny bę-
dzie dotyczył tylko opakowań 
z tworzyw sztucznych o po-
jemności od 0,5–3 litrów, bu-

telek zwrotnych po piwie i pu-
szek aluminiowych po napojach. 
Często spotykamy się z opinia-
mi, że system powinien tyl-
ko rozwiązywać kwestie opa-
kowań z tworzyw sztucznych. 
Wszystko dlatego, że two-
rzywa sztuczne mają złą pra-
sę, choć jeszcze 20–30 lat 
temu wydawały się zbawie-
niem dla przemysłu spożyw-
czego. Tak naprawdę system 
kaucyjny nie rozwiązuje pro-
blemu wszystkich opakowań 
z tworzyw sztucznych, a tyl-
ko ma dotyczyć popularnych 
butelek PET, co pokazuje wady 
techniczne tego systemu, bo 
niczym nie różni się w śro-
dowisku pozostawiona butel-
ka PET i innego kształtu opa-
kowanie, np. po ciastkach i itp. 
Jeżeli już obejmujemy butel-
ki PET po napojach systemem 
kaucyjnym, to powinniśmy za-
kazać wprowadzania na rynek 
butelek barwionych. W dyrek-
tywie unijnej znajdziemy za-
pis o kaucjonowaniu butelek do 
trzech litrów, lecz w Polsce po-
winniśmy rozszerzyć ten zapis 
do pięciu litrów, gdyż w naszym 
kraju sprzedaż wody mineral-
nej w butelkach pięciolitrowych 
jest bardzo popularna. Myślę, 
ze w praktyce system nie jest 
przygotowany na zbieranie bu-
telek po mleku, np. mleko Piąt-
nica – butelka z uchwytem.  

Jak więc rozwiązać problem 
popularnych bardzo i licz-
nych butelek po piwie? Jest 
ich dużo i to bardzo różnych.

W moim odczuciu problem 
stałby się bezprzedmiotowy, 
gdyby Ministerstwo Klimatu 

Czy obecny stan prac nad 
nowelizacją ustawy o zago-
spodarowaniu odpadów daje 
nadzieję na to, że w Polsce 
zostanie wprowadzony naj-
lepszy z możliwych sys-
tem kaucyjno-depozytowy? 
A wdrożyć go musimy, do 
czego obligują nas unijne dy-
rektywy. Koszty jednak mają 
być wysokie. 

Zanim odpowiem na pyta-
nia, chciałbym przy-
pomnieć, dlacze-
go w ogóle powstał 
system kaucyjno-
-depozytowy. Tak 
najkrócej – z leni-
stwa człowieka, żeby 
ten nie zostawiał 
w lesie, na plaży, na 
trawniku, w odpa-
dach zmieszanych 
opakowań, które po-
winny wrócić do re-
cyklingu lub ponow-
nego użycia. Stąd 
narodził się pomysł 
przymusu ekono-
micznego, jakim 
jest pobieranie ka-
ucji w czasie zaku-
pów. Wprowadzenie 
kaucji nakłada na nas dyrek-
tywa unijna, więc jako członek 
UE nie mamy wyjścia, musimy 
ją wdrożyć. Jak zwykle mniej 
mówi się o kosztach. Gdyby 
wdrożyć w Polsce system auto-
matycznego skupu butelek, to 
jego koszt szacuje się na około 
20 mld zł. Myślę, że w naszym 
kraju zastosowany zostanie 
system mieszany i jego koszty 
wdrożenia będą, powiedzmy, 
połowę niższe ze względu na 
wykorzystanie częściowo sys-
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Nie tylko
kaucje

sprzyjają
zwrotowi
opakowań

O optymalnym sposobie wdrożenia w Polsce nowego systemu kaucyjnego, 
racjonalnym podziale odpowiedzialności za zbiórkę odpadów oraz o tym, co 
i w jaki sposób powinno być zbierane, by to się opłacało i było przyjazne 
środowisku naturalnemu,  rozmawiamy z Andrzejem Bartoszkiewiczem, 
inżynierem i wynalazcą zajmującym się ochroną środowiska, w tym głównie 
gospodarką odpadami komunalnymi.   Rozmawiał Robert AZEMBSKI

Często spotykamy  
się z opiniami, że 
system powinien 
tylko rozwiązywać 
kwestie opakowań 

z tworzyw 
sztucznych. Wszystko 
dlatego, że tworzywa 

te mają złą prasę, 
choć jeszcze  

20–30 lat temu 
wydawały się 
zbawieniem 

dla przemysłu 
spożywczego.



EKOLOGIA Gospodarowanie odpadami

cej obecnie zarabia na ryn-
ku gospodarowania odpada-
mi, a kto może na nim jeszcze 
zarobić? Czy tu miejsce także 
dla rodzimych firm z polskim 
kapitałem? 

Podstawowa odpowiedzial-
ność producentów to stosowa-
nie opakowań wielorazowych 
i łatwych do recyklingu, czy-
li ekoprojektowanie na najwyż-
szym poziomie i to bez wzglę-
du na to, czy dane opakowanie 
będzie objęte kaucją, czy też 
nie. Producenci opakowań nie-
stosujący tej zasady powin-
ni płacić dodatkowy, czyli obok 
ROP-u, podatek ekologicz-
ny od każdego opakowania. 
Obecnie na rynku gospodaro-
wania odpadami najwięcej za-
rabiają zachodnie koncerny, 

i Środowiska zdecydowało się 
na radykalny krok i wprowadzi-
ło zapis o ujednoliceniu butelki 
do piwa. Należałoby obligato-
ryjnie stosować jednolite butel-
ki do piwa o pojemności 0,5 li-
tra w kolorze oranż (popularnie 
butelka brązowa). Tylko etykie-
ty, kontretykiety i kapsle wska-
zywałyby nazwę browaru, ga-
tunek piwa i zawartość alkoholu 
i jednocześnie byłyby reklamą 
producenta. Paradoksalnie już 
czterdzieści lat temu piwo na-
lewano we wszystkich browa-
rach do butelek jednego typu, 
który nosił nazwę „Europa”. Je-
żeli piliśmy piwo z jednolitej 
butelki – „Europy”, będąc w Eu-
ropie tylko geograficznie, więc 
możemy z takiej jednolitej bu-
telki pić, będąc nie tylko geo-
graficznie w Europie, ale jedno-
cześnie będąc  członkiem Unii 
Europejskiej. 

Ile powinna wynosić kaucja, 
jakie są argumenty za wpro-
wadzeniem jej w określo-
nej wielkości dla określonych 
grup produktów?

Kaucja, bez względu na gru-
pę produktów, nie powinna być 
wyższa niż koszt zakupu no-
wego opakowania. Kaucje nie 
mogą być zbyt wysokie, ponie-
waż nie powinniśmy brać pod 
uwagę tylko czynnika środowi-
skowego. Zbyt wysokie kaucje 
wpływają negatywnie na infla-
cję i zmniejszają sprzedaż. 

Rozstrzygnięcia w nowej 
ustawie wymaga chyba tak-
że obieg opakowaniami alu-
miniowymi (nie tylko puszka-
mi)? Jeśli tak, to w jaki sposób 

należy włączyć je do nowego 
systemu gospodarki odpada-
mi?

System kaucyjny, zapowie-
dziany przez Ministerstwo Kli-
matu i Środowiska, dotyczyć 
będzie tylko aluminiowych pu-
szek po napojach. Niestety, pod 
względem technicznym i sa-
nitarnym żadne państwo nie 
pokazało sposobu objęcia ka-
ucją innych opakowań alumi-
niowych, np. puszek po konser-
wach rybnych.

Porozmawiajmy chwilę  o pro-
ducentach i firmach pośred-
niczących w systemie obro-
tu odpadami. Jaka – w Pana 
opinii – powinna być odpo-
wiedzialność producentów 
za opakowania?  Kto najwię-

dla nich dużym kosztem. Go-
spodarka odpadami ko-

munalnymi powin-
na być prowadzona, 
podobnie jak w bo-
gatych krajach unij-
nych, przez dobrze 
zarządzane gmin-
ne spółki komunal-
ne. Na Zachodzie 
koncerny zajmują się 
odpadami przemy-
słowymi, a nie ko-
munalnymi. Odpady 
komunalne to za-
danie własne gmi-
ny i nie polega ono 
na ogłaszaniu prze-
targów.

Już ponad ćwierć 
wieku temu wyliczyłem, 

że produkcja opakowań i go-
spodarka odpadami to dzie-
dziny bardzo energochłonne 

i to był jeden z powodów zbu-
dowania przeze mnie nowego 
systemu w gospodarce odpa-
dami, w którym m.in. segrega-
cja została połączona z syste-
mową możliwością masowego 
zwracania opakowań do róż-
nych gałęzi przemysłu. Zawsze 
musimy pamiętać, że najlepsza 
energia to ta, które nie jest wy-
korzystana. Zwracając jak naj-
większą liczbę różnego rodza-
ju opakowania, obniżamy ich 
koszty oraz w sposób znaczący 
oszczędzamy energię w skali 
kraju. System, który proponuję, 
jest znany pod nazwą autora – 
System EKO AB i w dobie kry-
zysu energetycznego powinien 
być głównym elementem go-
spodarki odpadami komunal-
nymi, a system kaucyjny i ROP 
powinny wspomagać gminną 
gospodarkę odpadami. 

które odbierają od mieszkań-
ców odpady, trans-
portują je, są wła-
ścicielami fabryk 
re cyk l in g ow y ch . 
Udział polskich 
podmiotów w tym 
rynku jest niewielki. 
Na gospodarce od-
padami mogą zaro-
bić wszyscy miesz-
kańcy Polski pod 
warunkiem, że bę-
dzie ona prawidło-
wo prowadzona. 
Niestety, w więk-
szości polskich 
miast gospodar-
ką odpadową zaj-
mują się zachodnie 
koncerny nastawione 
na maksymalny zysk. Stąd ni-
skie poziomy recyklingu, gdyż 
rozbudowana segregacja jest 
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rozliczeń VAT. Podstawowa za-
sada neutralności VAT wymaga 
bowiem, by prawo do odlicze-
nia naliczonego VAT zosta-
ło przyznane w razie spełnie-
nia przesłanek materialnych, 

nawet jeśli podatnicy 
nie spełnili niektó-
rych wymagań for-
malnych. W kon-
sekwencji, jeżeli 
organy podatkowe 
posiadają informacje 
niezbędne do usta-
lenia, że spełnione 
są przesłanki ma-
terialne do odlicze-
nia podatku, to nie 
mogą one wniosko-
wać w odniesieniu 
do przysługującego 
podatnikowi prawa 

do odliczenia tego po-
datku dodatkowych warunków, 
które mogłyby w efekcie prak-
tycznie uniemożliwić wykona-
nie tego prawa.

Oznacza to, że fiskus nie 
może odmówić prawa do odli-
czenia VAT tylko na tej podsta-
wie, że faktura nie spełnia prze-
słanek wymaganych w art. 226 
pkt 6 i 7 dyrektywy 2006/112, 
jeżeli dysponują one wszystki-
mi informacjami do zbadania, 
że spełnione są przesłanki ma-

Sprawa, którą zajmował 
się Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europej-

skiej, dotyczyła słoweńskiej 
spółki. Jednak wnioski płyną-
ce z orzeczenia mają znaczenie 
także dla polskich podatników. 
Rozpatrywany przypadek do-
tyczył bowiem rozliczeń VAT, 
a zatem podatku zharmonizo-
wanego w ramach Wspólnoty.

Niewystarczające 
dla skarbówki
W sprawie, która była przed-
miotem analizy przez TSUE, 
spółka RED była właścicielem 
gruntu i domu mieszkalnego. 
Spółka ta zamierzała wznieść 
w tym miejscu nowe budyn-
ki. W związku z tym zawarła 
ona z Raiffeisen Leasing umo-
wę zbycia i leasingu zwrotnego 
(sale-and-lease back). Zgod-
nie z tą umową Raiffeisen Le-
asing zobowiązała się do na-
bycia przedmiotowego gruntu 
za pewną cenę, zaś RED – do 
płacenia Raiffeisen Leasing 
miesięcznych rat leasingowych 
aż do pełnej spłaty wartości 
gruntu i budynków, które mia-
ły zostać wzniesione. 

W umowie tej wskazano 
kwotę VAT. Jednak Raiffeisen 
Leasing nie wystawiła RED na 

podstawie umowy zbycia i le-
asingu zwrotnego żadnej fak-
tury, w związku z czym nie za-
fakturowała ona VAT ani go nie 
zapłaciła. RED powołała się na 
podstawie umowy na prawo do 
odliczenia VAT, twier-
dząc, że umowa ta 
stanowiła fakturę. 

Słoweńska skar-
bówka nie zgodzi-
ła się na odliczenie 
VAT przez RED na 
podstawie umowy. 
Spółka wniosła więc 
skargę do Upravno 
sodišče (sądu admi-
nistracyjnego Sło-
wenii), który ją od-
dalił. Następnie 
wniosła skargę re-
wizyjną do Vrhovno 
sodišče (sądu najwyż-
szego Słowenii), będącego są-
dem odwoławczym. Ten ostat-
ni sąd zawiesił sprawę i zwrócił 
się z pytaniem prejudycjalnym 
do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

Podstawowa  
zasada neutralności 
Trybunał zajął się sprawą 
i w wydanym orzeczeniu roz-
począł od przypomnienia za-
sady neutralności w zakresie 

czy materialne przesłanki prawa 
do odliczenia VAT zostały speł-
nione. 

Nie ma tu znaczenia, czy taki 
dokument ma postać umowy, 
czy faktury. Jeśli w umowie są 
wszystkie niezbędne dane po-
trzebne do ustalenia, że po-
datnikowi przysługuje prawo 
do odliczenia VAT, umowa bę-
dzie wystarczającym dokumen-
tem pozwalającym na takie od-
liczenie.

W konsekwencji – jak pod-
kreślił Trybunał – umowę zbycia 
i leasingu zwrotnego, po zawarciu 
której strony nie wystawiły faktu-
ry, można uznać za fakturę w ro-
zumieniu przepisu dyrektywy, 
jeśli umowa ta zawiera wszystkie 
informacje niezbędne do tego, 
by organ podatkowy państwa 
członkowskiego mógł ustalić, czy 
materialne przesłanki prawa do 
odliczenia VAT zostały w danym 
przypadku spełnione. 

terialne dotyczące tego prawa, 
a zatem do odliczenia.

Rodzaj dokumentu  
nie ma znaczenia
Według TSUE, aby dokument 
mógł zostać uznany za fakturę 
w rozumieniu art. 203 dyrekty-
wy, trzeba w nim wykazać VAT, 
a ponadto musi on zawierać te 
dane określone w przepisach, 
które są niezbędne do tego, by 
organ podatkowy mógł ustalić, 
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Umowa może być tr aktowana jak faktura
Umowa, która ma odpowiednie elementy, może być uznana za fakturę i na 
tej podstawie można odliczyć VAT – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawie Raiffeisen Leasing (C-235/21). To bardzo ważny wyrok 
również dla polskich przedsiębiorców. Ewa  KONDERAK

Jeśli w umowie są 
wszystkie niezbędne 

dane, potrzebne 
do ustalenia, 

że podatnikowi 
przysługuje prawo 
do odliczenia VAT, 

umowa będzie 
wystarczającym 

dokumentem 
pozwalającym na 
takie odliczenie.



inwestycje telekomunikacyj-
ne przeszła jak tsunami. Pośród 
tysięcy propagowanych bzdur 
pojawiły się i te dotyczące sie-
ci telekomunikacyjnych. A już 
fake news o tym, że 5G wywo-
łuje koronawirusa, rozprzestrze-
nił się jak pożar buszu i sprawił, 
że maszty komórkowe zaczęły… 
płonąć. Dosłownie. 

To wszystko połączone z fak-
tem, iż zagadnienia dotyczące 
telefonii komórkowej są w istocie 
po prostu trudne, a proces inwe-
stycyjny często zupełnie niezro-
zumiały, sprawiło, że ten po-
ważny problem nadal nie został 
rozwiązany. Co więc robić, a cze-
go nie robić, by zagwarantować 
mieszkańcom bezproblemowy 
dostęp do szybkiego internetu?

Nowa generacja sieci komór-
kowej, czyli właśnie 5G, zapew-
nia ogromną szybkość i bardzo 
wysoką stabilność transmisji da-
nych. Teoretyczne maksimum 
prędkości transferu w sieci 5G 
może sięgać nawet 20 Gbit/s, 
podczas gdy dla sieci 4G jest to 
300 Mbit/s. Choć w rzeczywi-
stych warunkach takie warto-
ści będą w zasadzie niemożliwe 

W sukurs przychodzi 
projekt unijny „Spraw-
na telekomunikacja 

mobilna jako klucz do rozwoju 
i bezpieczeństwa” realizowany 
przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów w partnerstwie z In-
stytutem Łączności – Państwo-
wym Instytutem Badawczym.

Sprzeczne interesy?
Rocznie w Polsce powstaje kilka-
set nowych stacji bazowych tele-
fonii komórkowej. Niemal każda 
taka inwestycja, zwłaszcza doty-
cząca dużej wieży bądź masztu, 
obłożona jest sporym ryzykiem. 
Wcale nie biznesowym. Istotnym 
ryzykiem są protesty. A to maszt 
za blisko domów albo lasu, dro-
gi czy placu zabaw, a to za duży, 
a to za brzydki, a to niepotrzebny, 
niezdrowy, szkodliwy. Wspól-
nym mianownikiem wszystkich 
tego typu sytuacji kryzysowych 
jest Samorządowiec, który lą-
duje w samym środku sprzecz-
nych interesów, próbując zado-
wolić jednocześnie zatroskanych 

mieszkańców i interes gminy, 
która zasięgu po prostu potrze-
buje. 

Dostatecznie gęste rozmiesz-
czenie masztów telefonii ko-
mórkowych jest gwarantem do-
stępu do wysokiej jakości usług 
telekomunikacyjnych. W erze 
transformacji cyfrowej nieza-
kłócony zasięg stanowi podsta-
wę funkcjonowania społeczne-
go, a budowa stacji bazowych 
jest uznawana za inwestycje celu 
publicznego. To w XXI w. po pro-
stu must have każdej, najmniej-
szej nawet gminy, podobnie jak 
dostęp do prądu, bieżącej wody 
czy kanalizacji. 

Pożar buszu
Logicznym następstwem takiego 
stanu rzeczy powinny być sze-
rokie ułatwienia dla prowadzenia 
inwestycji telekomunikacyjnych 
w obszarach do tej pory niedo-
stępnych bądź nie dość atrakcyj-
nych. Niestety, fala dezinforma-
cji, która zalała świat w związku 
z pandemią koronawirusa, przez 

rowa w obszarze telko – wyjaśnia 
Łukasz Kiwicz z KPRM. 

Projekt, o którym mówi, to 
„Sprawna telekomunikacja mo-
bilna jako klucz do rozwoju i bez-
pieczeństwa” realizowany przez 
KPRM oraz Instytut Łączności 
– Państwowy Instytut Badaw-
czy. W przeciwieństwie do in-
nych działań z tego Programu, 
nie skupia się on na budowie  
sieci światłowodów, ale na edu-
kacji. – Opieki w tym zakresie 
wymagają nie tylko samorzą-
dowcy, ale także dziennikarze lo-
kalni oraz wszystkie osoby, które 
dziś podchodzą do tematu ko-
mórek i masztów z dużą nieuf-
nością – dodaje Kiwicz.

Kolejne „szkolenie z przepi-
sów”? Bynajmniej. Jak zapewnia-
ją osoby związane z projektem, 
najważniejsze są aspekty prak-
tyczne, których wprost z ustaw 
wyczytać się nie da. – Czy pla-
nowany maszt można przesu-
nąć? Czy muszę wydać decyzję, 
która nie spodoba się mieszkań-
com? Jak rozmawiać z rodzinami, 
które boją się o swoje zdrowie? 
Czy od masztu uschną okoliczne 
drzewa? A czy to nie aby maszt 
5G? To pytania, które być może 
brzmią trywialnie, ale w całym 
tym komórkowym galimatiasie 

są naprawdę bardzo ważne – za-
znacza przedstawiciel KPRM. 

Tarcza dla samorządów
To niezmiernie ważne, podob-
nie jak zapewnienie Samorzą-
dowcom „tarczy” przed dezin-
formacją związaną z 5G. Kolejna, 
często bagatelizowana sprawa, 
która może mieć opłakane skut-
ki. Jak bardzo – przekonali się 
o tym radni Kraśnika, których 
dosłownie „wkręcono” w petycję  
anty-5G. Jej przyjęcie zapewniło 
miastu wątpliwą reklamę nie tyl-
ko w całej Polsce, ale i poza nią. 

Projekt obejmuje zatem szko-
lenia także w tym obszarze. 
I wreszcie – technika i fizyka. Nie 
każdy się na tym zna, nie każdy 
lubi, ale w telekomunikacji ma to 
znaczenie. – Staramy się wyja-
śniać te kwestie w sposób moż-
liwie przystępny. Naszym celem 
nie jest kształcenie inżynierów, 
ale wyjaśnianie podstaw dzia-
łania telefonu czy stacji bazowej  
– wyjaśnia Rafał Pawlak z Insty-
tutu Łączności. 

Samorządowcy na szkolenie 
mogą zgłaszać się pod adresem: 
proces_inwestycyjny@il-pib.pl

do osiągnięcia, wciąż są to licz-
by idealnie ukazujące propor-
cje i potencjał technologii 5G. Do 
działania sieci niezbędne są nowe 
nadajniki, które pracują w bardzo 
wysokich częstotliwościach – to 
fakt. Mowa głównie o pasmach 
3,4–3,8 GHz oraz 24–28 GHz 
(choć to pasmo dedykowane 
głównie dla zastosowań w prze-
myśle), które są wspierane przez 
pasmo 700 MHz w celu prze-
syłania sygnału radiowego na 
większe odległości. To właśnie 
techniczna specyfikacja sieci 
i użycie w niej osławionych „mi-
krofal” budzi wśród niektórych 
osób pewne obawy. Nawet po-
mimo faktu, że 5G to w pełni 
bezpieczna technologia, a już te-
raz we wspomnianych pasmach 
działają inne rozwiązania (m.in. 
szerokopasmowe przesyłanie 
danych WiMax na 3,5 GHz czy 
radiolinie pracujące na 26 GHz).

Oddajmy głos ekspertom
Nie znaczy to jednak, że obawy 
można lekceważyć – przeciwnie, 
wymagają one atencji. Co zatem?

Jak w każdej sytuacji kryzy-
sowej warto zwrócić się do spe-
cjalistów. – Realizujemy spe-
cjalny projekt, wspófinansowany 
ze środków unijnych w ramach 
POPC. Jego celem jest, mówiąc 
kolokwialnie, gaszenie takich po-
żarów, gdy już wybuchną, a sze-
rzej – profilaktyka przeciwpoża-
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Gdy maszt staje się problemem
Historia inwestycji telekomunikacyjnych w Polsce ma 
ponad 20 lat, a mimo to inwestycje te wciąż należą do 
kontrowersyjnych. Nierzadko nawet kontrowersyjnych 
w stopniu znacznym. Powód takiego stanu rzeczy jest 
zupełnie prozaiczny – strach wynikający z niewiedzy 
i brak dobrej komunikacji między jednostkami 
samorządu terytorialnego a inwestorem.

INNOWACJE Telekomunikacja mobilna

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z Instytutem

Łączności
– Państwowym

Instytutem
Badawczym

fot. Monika Kreczmańska 
/arch. własne IŁ – PIB
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trycznej. Mogą być przy tym 
dwa razy wydajniejsze od do-
tychczas używanych, co po-
zwala firmie je implementują-
cej zaoszczędzić znaczne ilości 
energii, zarazem wykazując 
dbałość o środowisko naturalne. 

– Założyliśmy, że ener-
gię cieplną z powietrza moż-
na zmienić na energię kine-
tyczną, wytwarzając w naszych 
urządzeniach kontrolowane mini 
tornada. To pozwala genero-
wać energię elektryczną, a także 
zimne powietrze do chłodzenia  
– mówi nam Paweł Panasjuk, 

prezes DAC.
Firma DAC chce 

trafiać do producen-
tów żywności oraz 
firm magazynowych 
mających chłodnie. 
Skorzystać mogą 
też producenci roz-
wiązań mobilnych, 
czyli naczep, chłod-
ni, kontenerów mor-
skich itp. DAC jest 
gotowe współpraco-
wać nie tylko z pro-
ducentami, ale także 

ich partnerami kopro-
dukcyjnymi. Jest jedną z dwóch 
firm w Polsce finansowanych 
przez EIC Accelerator, co za-
pewnia jej stabilność finansową 
i możliwość koncentrowania się 
na rozwoju produktu. Rozwiąza-
nie chłodnicze DAC zdobyło już 
wiele międzynarodowych na-
gród. W grudniu 2021 r. uzyska-

Oba startupy to finali-
ści tegorocznej, drugiej 
edycji konkursu Huawei 

Startup Challenge.

DAC: kontrolowane  
mini tornada 
Freon już dawno powinien być 
passé. Jak twierdzą naukowcy, 
jest on znacznie bardziej szkodli-
wy dla planety niż CO2. Według 
niektórych wyliczeń do połowy 
stulecia będzie on generować aż 
27 proc. globalnych emisji gazów 
cieplarnianych (biorąc pod uwa-
gę także zużycie energii elek-
trycznej pochodzącej z paliw ko-
palnych). Do chłodzenia freonem 
potrzeba bowiem dużo ener-
gii produkowanej często w tzw. 
brudny sposób. Przy tradycyj-
nym chłodzeniu wykorzysty-
wane są tzw. freony HFC, kilka, 
a nawet kilkanaście tysięcy razy 
(według niektórych źródeł) szko-
dliwsze niż dwutlenek węgla.

Firma DAC dostarcza całko-
wicie nową i przełomową tech-
nologię chłodzenia. Technologia 
Dynamic Air Cooling (w skrócie: 
DAC) przekształca ciepłe powie-
trze w zimne poprzez połączenie 

wielu procesów termodynamicz-
nych, pozwalając używać niskie-
go ciśnienia do schłodzenia po-
wietrza nawet o 60 stopni. 

Urządzenia firmy DAC są 
przenośne i łatwe w instalacji, 
popyt na nie szybko rośnie. Ten 
nowatorski system chło-
dzenia może znaleźć 
zastosowanie w wielu 
branżach i sektorach 
– wystarczy się rozej-
rzeć i dostrzec takie 
urządzenia jak lodów-
ka, chiller, klimaty-
zator i inne, już bar-
dziej przemysłowe, 
służące do schładza-
nia. Większość z nich 
opiera się dziś na 
sprężaniu pary i uży-
ciu freonów. Tymcza-
sem do 2035 r. trze-
ba będzie zmodernizować lub 
wymienić aż 85 proc. przesta-
rzałych maszyn bazujących na 
szkodliwych freonach.

Urządzenia firmy DAC za-
pewniają redukcję emisji CO2 
o połowę dzięki wyeliminowaniu 
wycieków freonu oraz zmniej-
szeniu zużycia energii elek-

stać zasoby wody zasolonej. Hy-
droHub to nowatorski system 
reaktora chemicznego, który 
w odróżnieniu od obecnie ist-
niejących rozwiązań jako jedyny 
jest w stanie w wydajny sposób 
pracować bez kosztownego kon-
dycjonowania wody jako surow-
ca oraz bez emisji niepożądane-
go chloru. Przy elektrolizie wody 
zasolonej powstaje co prawda 
toksyczny chlor, ale Hydrum wie, 
jak tego uniknąć. Efektem osta-
tecznym jest wytworzenie ener-
gii w postaci zielonego wodo-
ru do różnego rodzaju konwersji 
(elektrycznej oraz cieplnej).

– Do napędzania elektroliza-
torów możemy używać nie wody 
porównywalnej z jakością wody 
pitnej, ale produktów traktowa-
nych przez przemysł jako odpad, 
w tym przypadku wód zasolo-
nych – mówi Sebastian Bandyc-
ki, prezes Hydrum. – Jeżeli go-

spodarka wodorowa ma na dobre 
wystartować, barierą będzie wła-
śnie niedobór wody – dodaje. 

Potencjalnymi klientami Hy-
drum są wszystkie firmy, któ-
re w wyniku działalności wytwa-
rzają słoną wodę „poprocesową”, 
a więc przedstawiciele przemy-
słu kopalnianego, ciepłownicze-
go  i chemicznego. Firmy, które 
nie będą w stanie spożytkować 
nadwyżki energii, będą mogły 
w przyszłości ją sprzedać albo 
Hydrum zrobi to w ich imieniu.

– Szansę na wzrost sprzeda-
ży przyniesie nam także nowa 
dyrektywa unijna, która m.in. za-
ostrzy kryteria „zrzutu” zasolo-
nej wody przez przemysł – uwa-
ża Sebastian Bandycki.  

Projekt startupu wpisuje się 
w strategię suwerenności ener-
getycznej oraz zeroemisyjności. 
Z jednej strony zapewnia efek-
ty biznesowe, z drugiej zaś – co 
równie istotne – przynosi korzy-
ści wizerunkowe. Hydrum jest 
więc unikatowym połączeniem 
firmy energetycznej umożliwia-
jącej produkcję energii z firmą 
chroniącą środowisko poprzez 
utylizację zasolonej wody. Oba 
te aspekty działalności firmy zo-
stały docenione także w fina-
le drugiej edycji Huawei Star-
tup Challenge – konkursu, który 
oprócz tego, że stawia na inno-
wacyjność technologiczną i biz-
nesową, kieruje się wartościami 
sprzyjającymi ochronie środo-
wiska naturalnego. 

ło wsparcie Europejskiej Rady ds. 
Innowacji w programie EIC Acce-
lerator. Co istotne, Dynamic Air 
Cooling zwyciężyło w drugiej 
edycji konkursu Huawei Startup 
Challenge, w którym startowało 
ponad 220 młodych firm!

Hydrum: ekologiczny 
reaktor wodorowy  
Czy wiecie, że do wytworzenia 
kilograma wodoru potrzeba nie 
tylko 50 kilowatogodzin energii, 
ale też od 9 do 20 litrów wyso-
kiej jakości wody? Tej wody, któ-
rej już teraz w Polsce zaczyna 
brakować i której ceny będą nie-
stety rosły, być może nawet sko-
kowo, podrażając produkcję zie-
lonego wodoru.

Współwłaściciele Hydrum 
postanowili upiec dwie piecze-
nie na jednym ogniu, czyli pro-
dukować czystą energię z jednej 
strony, z drugiej zaś wykorzy-
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INNOWACJE Przełomowe technologie

Polskie startupy zielonych energii
Dwie młode firmy – DAC oraz Hydrum oferują 
innowacyjne, zweryfikowane przez naukowców  
oraz praktyczne systemy produkowania czystej  
energii. Wymierne korzyści finansowe dla tych,  
którzy zdecydują wdrożyć ich rozwiązania, spotęgowane 
zostaną korzyściami wizerunkowymi płynącymi  
z faktu sprzyjania środowisku naturalnemu. Robert  AZEMBSKI

Energię cieplną 
z powietrza 

można zmienić na 
energię kinetyczną, 

wytwarzając 
kontrolowane mini 

tornada. To pozwala 
generować energię 
elektryczną, a także 

zimne powietrze  
do chłodzenia.

Firma DAC  
została  
zwycięzcą  
drugiej edycji 
konkursu  
Huawei Startup 
Challenge.



wiska. Zgodnie z ustawą o odpa-
dach odpady z instalacji PV są 
zaliczane do elektroodpadów. 

Czy są jakieś technologie od-
zysku surowców z instalacji fo-
towoltaicznych?

Dotychczas opracowane tech-
nologie odzysku surowców z in-
stalacji fotowoltaicznych pozwa-
lają na uzyskanie wydajności 
recyklingu rzędu 96 proc. Prowa-
dzone są prace nad doskonale-
niem procesów (m.in. przez AGH 
i 2LOOP TECH S.A.). Ich celem 
jest opracowanie bezodpadowej 
technologii recyklingu instala-
cji PV. Nowoczesne podejście do 
odpadów obejmuje w pierwszym 

etapie ponowne wykorzystanie 
(reuse) paneli fotowoltaicznych 
– w trakcie eksploatacji panele 
tracą wydajność, niemniej nawet 
przy niższej wydajności produ-
kują prąd. Można sobie wyobra-
zić ich zastosowanie u mniej wy-
magających klientów. Podobnie 
jak używane samochody znajdu-
ją nowych właścicieli. 

Czy w Polsce są firmy, które się 
tym zajmują? 

W Polsce istnieje szereg firm, 
które specjalizują się w utyliza-
cji elektroodpadów. W instala-
cjach do recyklingu elektoodpa-
dów przerabia się zużyty sprzęt 
RTV i AGH, a także panele foto-
woltaiczne. Aktualnie nie ma na 
rynku krajowym wyspecjalizo-
wanych firm zajmujących się pa-
nelami PV. 

A jak to wygląda w Europie?
Pierwszy zakład recyklin-

gu krzemowych paneli fotowol-
taicznych w Europie powstał we 
Francji (w miejscowości Rousette) 
w 2018 r. Właścicielem jest firma 
Veolia. W 2019 r. firma przetwo-
rzyła 5 tys. ton paneli. 

Co się teraz robi ze zużytymi 
czy zepsutymi panelami foto-
woltaicznymi w Polsce?

Moc zainstalowana fotowol-
taiki w Polsce na koniec lipca 
2022 r. wyniosła 10,6 GW. Dy-
namiczny wzrost liczby instalo-
wanych paneli obserwuje się od 
kilku lat, czemu wydatnie sprzy-
jają dotacje z programu Mój 
Prąd. Żywotność paneli jest sza-
cowana na 25–30 lat, co ozna-
cza, że w perspektywie kilku 
lat zaczną powstawać odpady 
w postaci zużytych paneli. O ile 
energia wytwarzana w ogniwach 
fotowoltaicznych jest czystą 
energią, o tyle powstające od-
pady nie są obojętne dla środo-
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INNOWACJE Czysty recykling

Czy zużyte wiatraki 
nie będą już zalegały 
w piaskach pustyni?
Prowadzimy badania mające na celu wdrożenie  
do przemysłu technologii recyklingu zużytych łopat 
wiatraków – mówi nam prof. dr hab. inż. Barbara 
Tora z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki 
Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Z przewodniczącą Rady Naukowej i członkiem 
Rady Nadzorczej 2LOOP TECH S.A. rozmawiamy 
o nowoczesnych rozwiązaniach związanych 
z recyklingiem urządzeń stosowanych w OZE. 
 Rozmawiał Tomasz CUKIERNIK



nia stanowią od 85 do 90 proc. 
masy całej elektrowni wiatro-

wej. Większość elemen-
tów turbiny wiatrowej 
– fundament, wie-
ża i elementy gon-
doli – są poddawane 
recyklingowi. Naj-
większy problem jest 
z łopatami wirnika, 
a to za sprawą tego, 
że do ich produkcji 
używa się materia-
łów kompozytowych. 
Mają one mnóstwo 
zalet w użytkowa-
niu, za to już w prze-
twarzaniu są proble-
matyczne. Obecnie 
w sektorze energii 
wiatrowej na całym 

świecie jest ok. 2,5 mln 
ton materiału kompozytowe-
go w użyciu. WindEurope sza-
cuje, że około 14 tys. turbin wir-
ników może zostać wycofanych 

Na czym polega proces recy-
klingu paneli?

Technologie przetwórstwa 
paneli obejmują zarówno pro-
cesy mechaniczne, jak i fizyko-
chemiczne. Surowce odzyska-
ne ze zużytych paneli mogą być 
wykorzystane ponownie do pro-
dukcji paneli. Krzemowe panele 
fotowoltaiczne składają się z: 76 
proc. – szkło (możliwość odzy-
sku 95 proc.), 10 proc. – plastik 
(odzysk termiczny 100 proc.), 8 
proc. – aluminium (możliwość 
odzysku 100 proc.), 5 proc. – 
krzem (odzysk 85 proc.), 1 proc. – 
inne metale (odzysk 100 proc.).

Czy wiatraki podlegają recy-
klingowi?

Standardowy okres eksplo-
atacji turbiny wiatrowej wynosi 
około 20–25 lat, dla niektórych 
turbin wiatrowych to nawet 35 
lat. Zwiększają się też możliwo-
ści repoweringu, czyli zastępo-

wania starych modeli nowszy-
mi i bardziej wydajnymi, które 
mogą zwiększyć wy-
dajność farmy wia-
trowej dwukrotnie. 
Niemniej w proce-
sie repoweringu po-
wstają odpady, które 
należy poddać recy-
klingowi. Z raportu 
WindEurope pt. „Ac-
celerating Wind Tur-
bine Blade Circula-
rity” wynika, że choć 
branża dobrze so-
bie radzi z recyklin-
giem wycofywanych 
już z eksploatacji tur-
bin wiatrowych, to 
jednak dalsze dzia-
łania badawczo-roz-
wojowe są potrzebne, 
by doprowadzić do komercjali-
zacji innowacyjnych rozwiązań. 
W raporcie zapisano, że ele-
menty możliwe do przetworze-

ną wadę: bardzo trudno poddać 
je recyklingowi.

Czy są dostępne technologie 
ich recyklingu?

Możliwe są trzy sposoby po-
stępowania z tymi materiałami: 
składowanie, obróbka termicz-
na lub recykling. Przez wyso-
ką zawartość części organicznej 
(30 proc.), którą stanowi żywi-
ca i drewno wchodzące w skład 
kompozytów stosowanych do 
wyrobu śmigieł, pierwsza opcja 
jest praktycznie wykluczona ze 
względu na regulacje zawar-
te w Ramowej Dyrektywie Od-
padowej (zakaz składowania 
odpadów z dużą zawartością 
frakcji organicznej plus wyso-
kie opłaty za ewentualne skła-
dowanie). Obecnie najbardziej 
rozpowszechnioną metodą za-
gospodarowania zużytych ło-
pat elektrowni wiatrowych jest 
ich obróbka termiczna, zwłasz-

cza w procesie kogeneracji. Jed-
nakże ponad 60 proc. kom-
pozytowego złomu pozostaje 
po obróbce termicznej śmigieł 
w postaci wypalonych włókien 
szklanych, a nawet popiołu, któ-
ry jest trudny do zagospodaro-
wania. W zależności od rodza-
ju popiołu zostaje on najczęściej 
skierowywany na składowisko 
odpadów. Odzyskane włókna 
szklane mogą być wykorzysty-
wane jako substytut materia-
łów konstrukcyjnych, aczkolwiek 
charakteryzuje się częściową 
utratą parametrów wytrzyma-
łościowych oraz brakiem sto-
sownych certyfikatów. Alterna-
tywą dla powyższych sposobów 
zagospodarowania jest recy-
kling materiałowy lub surowco-
wy. Jak dotąd jedynie 30 proc. 
odpadów z tworzyw sztucz-
nych wzmacnianych włóknem 
szklanym jest ponownie uży-
wane do wytwarzania nowych 

z eksploatacji do 2023 r., co od-
powiada masie 40–60 tys. ton. 
Po roku 2035 około 225 tys. 
ton zużytych śmigieł elektrow-
ni wiatrowych w skali świata po-
winno zostać poddanych recy-
klingowi. Obecnie 90 proc. masy 
turbin znajduje ponowne zasto-
sowanie. Problemem pozosta-
je jedynie przetworzenie śmi-
gieł wiatraków. Istotą problemu 
jest materiał, z jakiego są wyko-
nane. Śmigła starszej generacji 
wykonane są z kompozytów na-
pełnianych włóknem szklanym, 
a te najnowocześniejsze włók-
nem węglowym. Wkraczamy 
więc w obszar materiałów kom-
pozytowych, które ze względu 
na swoje unikatowe właściwo-
ści (niski ciężar, wysoka wytrzy-
małość i sztywność) odgrywa-
ją ważną rolę w wielu gałęziach 
przemysłu, np. budownictwie, 
elektronice czy transporcie mor-
skim. Mają mnóstwo zalet i jed-
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Konsorcjum AGH 
2LOOP TECH 

opracowało sposób 
wykorzystania 

odpadowych łopat 
jako zbrojenia 
rozproszonego 
do betonu. Ich 
rozdrobnienie 

odbywa się 
w hermetycznej 

instalacji kruszącej 
wyposażonej w piłę 

diamentową.



wykorzystywać jako podsyp-
kę do budowy dróg czy 

element wzmacnia-
jący beton. Ciągle 
jednak poszukiwa-
ne są metody recy-
klingu pozwalające 
na usuwanie żywicy 
z włókien bez oba-
wy o zmniejsze-
nie ich wyjściowych 
właściwości. Wyko-
rzystuje się pirolizę 
oraz pirolizę mikro-
falową. Są to jed-
nak techniki wyso-

kokosztowe, dlatego ich 
komercjalizacja nastręcza wie-
le trudności. Aktualnie główną 
technologią recyklingu opadów 

kompozytów. Większość tra-
fia do cementowni, gdzie wy-
korzystywana jest w procesie 
produkcji cementu. Dodatkową 
trudność stanowi fakt, że śmi-
gła wyeksploatowanych turbin 
wiatrowych przed transportem 
do miejsc przetwarzania mu-
szą zostać pocięte, co powo-
duje dodatkowe obciążenie dla 
środowiska z powodu nakładów 
energetycznych oraz emisji py-
łów, jak również zagrożenia dla 
zdrowia zatrudnionych pracow-
ników.

Na czym polega ten recykling?
Recykling mechaniczny 

kompozytów wzmacnianych 
włóknem szklanym polega na 

kruszeniu materiału przy uży-
ciu kruszarek młotko-
wych, w wyniku czego 
następuje częściowe 
oddzielenie żywicy 
od włókna matrycy. 
Mankamentem tego 
procesu są uszkodze-
nia włókien, a zmie-
lone włókna często 
zawierają pozostało-
ści żywicy. Uzyskany 
w ten sposób recy-
klat mógłby znaleźć 
zastosowanie np. 
do budowy silosów, 
zbiorników, laminatów 
jako wzmocnienia żywic propy-
lenowych czy do izolacji skła-
dowisk odpadów. Można go też 

potrzebna jest piła przemysło-
wa z diamentowym ostrzem, a i 
tak później trudno je przetwo-

rzyć. W rezultacie 
więc łopaty lądu-
ją na wysypiskach. 
Większość firm szu-
ka sposobu na ich 
recykling, ale nie 
jest to łatwe. W Unii 
Europejskiej regula-
cje dotyczące tego, 
co może trafiać na 
wysypisko, są bar-
dzo surowe, dlate-
go próbuje się spa-
lać niektóre śmigła 
w piecach cemen-
towych lub elek-
trowniach. Nieste-
ty pochłania to dużo 
energii, a włókno 

szklane emituje zanieczyszcze-
nia. Jest to więc wątpliwa meto-
da. Amerykański startup Glo-
bal Fiberglass Solutions ogłosił 
niedawno, że opracował meto-

dę łamania łopat i sprasowy-
wania ich tak, żeby mogły być 
wykorzystywane np. jako ma-
teriały budowlane. Technika ta 
wciąż jednak jest na etapie te-
stów. 85 proc. elementów turbin 
wiatrowych nadaje się do recy-
klingu. Stal, miedź, części elek-
troniczne i silnika mogą zostać 
przetworzone i użyte na nowo. 
Największe problemy stwarza 
włókno szklane, czyli podsta-
wowy komponent łopat.

Jak można efektywnie pozbyć 
się problemu? 

Niemcy wpadli na pomysł 
sprzedaży starych instalacji do 
krajów byłego bloku wschod-
niego, Europy Południowo-
-Wschodniej, czy nawet do 
Ameryki Łacińskiej i Azji. Takie 
działanie może jednak przy-
nieść efekty odwrotne do za-
mierzonego. Kiedy kilka lat 
temu polscy inwestorzy kupi-
li stare instalacje wiatrowe i za-
instalowali je w Polsce, powstały 
hałas (z wiatraków i medialny) 
pomógł wprowadzić regulacje 
drastycznie hamujące możliwo-
ści rozwoju technologii wiatro-
wej (ustawa 10H), mimo że elek-
trownie nowej generacji emitują 
znacznie mniej hałasu i działają 
znacznie efektywniej. Konsor-
cjum AGH 2LOOP TECH opra-
cowało i opatentowało sposób 
wykorzystania odpadowych ło-
pat wiatraków jako zbrojenia 
rozproszonego do betonu. Roz-
drobnienie łopat odbywa się 
w hermetycznej instalacji kru-
szącej wyposażonej w piłę dia-
mentową. Aby uniknąć pyle-
nia, cięcie łopat jest prowadzone 
w osłonie wodnej.  

kompozytowych jest wykorzy-
stanie ich w produkcji cementu. 

Czy w takim razie 
mamy problem z od-
padami wiatrakowy-
mi czy nie?

Dotąd zużyto set-
ki tysięcy łopat tur-
bin wiatrowych, nie 
wiadomo jednak, co 
z nimi zrobić. Nie-
rzadko dłuższe od 
skrzydeł samolotu 
części wiatraka zbu-
dowane są z włókna 
szklanego, wzmoc-
nionego żywicą epo-
ksydową i drewnem 
balsa. Dzięki temu 
wiatraki wytrzymują 
nawet najgorsze wa-
runki pogodowe, jak huraga-
ny, ale z tego samego powodu 
są niezwykle trudne do utyliza-
cji. Żeby pociąć je na mniejsze 
fragmenty i wywieźć z farmy, 
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Barbara
TORA

Profesor zwyczajny i pracownik Wy-
działu Inżynierii Lądowej i Gospodar-
ki Zasobami Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie oraz przewodnicząca 
Rady Naukowej i członek Rady Nadzor-
czej 2LOOP TECH S.A. Autorka ponad 
300 publikacji, w tym pięciu monografii. 
Jej artykuły ukazały się m.in. w czasopi-
smach branżowych, opracowaniach kon-
gresowych i konferencyjnych oraz w ma-
teriałach międzynarodowych. W ramach 
realizacji prac naukowych i badawczych 
wykonała ponad 100 prac naukowych 
wdrożeniowych na rzecz przemysłu.

O ile energia 
wytwarzana 
w ogniwach 

fotowoltaicznych  
jest czystą energią,  
o tyle powstające 

odpady już  
nie są obojętne  
dla środowiska.  

Dlatego trwają prace  
nad bezodpadową 

technologią 
recyklingu instalacji 

PV.

Wiatraki  
wytrzymują nawet 
najgorsze warunki 

pogodowe, jak 
huragany, ale z tego 

samego powodu 
są niezwykle 

trudne do utylizacji. 
W rezultacie ich 

łopaty lądują niestety 
na wysypiskach.



łowie sierpnia i jest największą 
atrakcją letniego sezonu mu-
zycznego stolicy.

W tym roku festiwal „otwo-
rzyli” trzej wielcy twórcy pol-
skiego romantyzmu: Chopin, 
Mickiewicz i Moniuszko. „Na 
początek „Widma” Stanisła-
wa Moniuszki, kantata, która jest 
muzyczną wersją II części „Dzia-
dów”. To szczególnie wymow-
ny gest w kierunku tak ważnej 
dla naszej kultury, a obchodzą-
cej w tym roku swoje święto epo-
ki. Powstały w połowie XIX wieku 
utwór jest przykładem fascyna-
cji mickiewiczowskim tekstem, 
kwintesencją tego, czym roman-
tyzm był dla Polaków, jak mate-
rializował się w nieistniejącej, ale 
jakże żywej świadomości naro-
dowej – w ojczyźnie i na wygna-
niu” – podkreślali organizatorzy 
wydarzenia.

M uzyka najwybitniej-
szego polskiego kom-
pozytora stanowi nie-

odłączny element tożsamości 
i kultury narodowej oraz jest 
wizytówką naszego kraju. Fry-
deryk Chopin to nie tylko imię 
i nazwisko wielkiego Polaka. To 
marka znana i szanowana na 
całym świecie. PKN ORLEN, od 
wielu lat angażujący się w ini-
cjatywy związane z propago-
waniem sztuki filmowej, teatru, 
muzyki, literatury, malarstwa 
i rzeźby, jako mecenas Naro-
dowego Instytutu Fryderyka 
Chopina jest związany z popu-
laryzacją twórczości i osoby na-
szego najwybitniejszego kom-
pozytora. Wraz z Instytutem dla 
wszystkich fanów Chopina – za-
równo tych dużych, jak i małych 
– co roku przygotowuje dużo 
ciekawych atrakcji. 

Hit sezonu letniego
W obecnym najważniejszą z nich 
był XVIII Międzynarodowy Fe-
stiwal Muzyczny „Chopin i jego 
Europa”, który odbył się w dru-
giej połowie sierpnia w Warsza-
wie. Festiwal od samego począt-
ku prezentuje muzykę polskiego 
kompozytora na tle Europy cza-
sów, w których żył, przybliża 
źródła chopinowskiego stylu 
muzycznego oraz pokazuje, jak 
jego twórczość oddziaływała na 
następne generacje kompozyto-
rów: od romantyków po artystów 
współczesnych. Pierwsza edycja 
festiwalu odbyła się w Warsza-
wie w dn. 2–9 września 2005 r. 
i od razu zyskała uznanie pu-
bliczności. Kolejne stały się pro-
gramowo bogatsze, zaś ich czas 
trwania wydłużył się do ponad 
dwóch tygodni. Od 2006 r. fe-
stiwal odbywa się w drugiej po-

fmanna, Cesara Francka i Fe-
liksa Nowowiejskiego. Wystąpił 
też oczywiście stały gość festi-
walu – praski zespół Collegium 
1704 pod batutą Vaclava Luksa 
(po znakomitym koncercie ora-
toryjnym w kościele św. Krzyża 
zagrał w Filharmonii Narodowej 
z programem symfonicznym), 
a po czterech latach przerwy na 

festiwal powróciła Mło-
dzieżowa Orkie-
stra Unii Europejskiej 
pod batutą Gianan-
drei Nosedy.

To tylko część 
międzynarodowych 
artystów, którzy 
w tym roku uświet-
nili warszawskie wy-
darzenie. „Festiwal 
Chopin i jego Euro-
pa wydaje się pol-
skim Salzburgiem 
– tak dużo w nim 
gwiazd i tak wiele 

nowoczesnych odczy-
tań klasyki. Dodatkowo tego-
roczny urozmaicony był wspa-
niałym przeglądem laureatów 
ostatniego Konkursu Chopi-
nowskiego” – podsumowały 
wydarzenie branżowe media.

Wiosną nowe otwarcie
PKN ORLEN od dawna jest zwią-
zany z popularyzacją twórczości 
i osoby Chopina. Historia współ-
pracy koncernu z Narodowym 
Instytutem Fryderyka Chopina 
sięga 2. i 3. edycji wspomniane-
go festiwalu „Chopin i jego Eu-
ropa”, koncertów urodzinowych 
i koncertów w rocznicę śmier-
ci kompozytora. PKN ORLEN 
był też mecenasem XVIII edy-
cji Międzynarodowego Konkur-

su Pianistycznego im. Fryde-
ryka Chopina, która swój finał 
miała w ubiegłym roku. W ra-
mach współpracy z Instytutu  
PKN ORLEN sfinansował m.in. 
zakup rękopisów kompozyto-
ra i rekonstrukcję historycznych 
fortepianów. Wsparł też pro-
dukcję filmu w technologii VR 
o kompozytorze. Przyczynił się 
również do wzbogacenia Mu-
zeum Fryderyka Chopina w Że-
lazowej Woli i w Warszawie 
o cenne eksponaty – dofinanso-
wał m.in. zakup rękopisów Bal-
lady g-moll, pieśni Wiosna oraz 
cennych listów kompozytora. 
Do października 2022 r. w sto-
łecznym muzeum udostępnia-
ne były specjalne pokazy au-
tografów muzycznych naszego 
wielkiego rodaka, a zwiedzają-
cy wystawę stałą mogli zapo-
znać się z historią eksponatów, 
pracą konserwatorów oraz po-
słuchać mało znanych, intrygu-
jących opowieści związanych ze 
zbiorami, ekspozycją i tajemni-
cami konserwatorskiej pracy. 

Od 4 października 2022 r. 
m.in. dzięki wsparciu PKN ORLEN 
w Muzeum Fryderyka Chopi-
na w Warszawie trwają prace 
remontowe mające na celu po-
prawę warunków przechowywa-
nia zbiorów, co w efekcie umoż-
liwi bezpieczniejszą ekspozycję 
cennych eksponatów. Włoda-
rze placówki już dziś zapraszają 
wszystkich do odwiedzenia mu-
zeum w maju przyszłego roku: 
„Wiosną spotkamy się w odno-
wionym Muzeum Chopina przy 
okazji planowanej na ten czas 
wystawy czasowej Chopin. Cu-
downe dziecko, a także koncer-
tów i działań edukacyjnych”. 

Polski Salzburg
Oś programowa festiwalu tra-
dycyjnie już oparta była na mu-
zyce Chopina, którego twór-
czość najsilniej wpisuje się 
w fenomen polskiego romanty-
zmu. Utwory genialnego Polaka 
wykonali wybitni pianiści i zna-
komite zespoły, na instrumen-
tach współczesnych i historycz-
nych. Etiudy i nokturny 
zagrał Jan Lisiecki, 
preludia Aimi Kobay-
ashi, z kolei Bruce Liu 
wykonał Wariacje na 
temat „La ci darem la 
mano”, którymi olśnił 
słuchaczy podczas 
ubie g łoro c zne go 
Konkursu Chopinow-
skego. 

Uczestnicy festi-
walu usłyszeli też 
w wykonaniu Or-
kiestry Filharmo-
nii Narodowej pod 
dyrekcją Andrzeja Bo-
reyki „Fuego Fatuo de Falli”, 
utwór przeznaczony na sce-
nę, w całości oparty na muzyce 
Chopina. W festiwalu wystąpiły 
też: triumfatorka Konkursu Cho-
pinowskiego z 2010 r. Julianna 
Awdiejewa, a także utalentowa-
na Ukrainka Dinara Klinton. Po 
raz pierwszy w festiwalu „Cho-
pin i jego Europa” wziął udział 
Alim Beisembajew, tryumfator 
ubiegłorocznego konkursu pia-
nistycznego w Leeds. 

Swoją nową odsłonę w inter-
pretacji Alexandra Gadjieva miał 
Koncert fortepianowy Andrze-
ja Panufnika. Orkiestra Aka-
demii Beethovenowskiej pod 
batutą Jean-Luca Tingauda wy-
konała z kolei utwory E.T.A. Hof-
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Fryderyk Chopin,
czyli światowa marka

Sponsoring oraz mecenat instytucji i wydarzeń związanych z naszym 
dziedzictwem narodowym to misja i odpowiedź na wyzwanie, jakie społeczna 
odpowiedzialność biznesu stawia przed takimi firmami jak PKN ORLEN.

INWESTYCJE Wspieranie dziedzictwa narodowego

fot. Darek Golik, Wojciech Grzędziński/NIFC

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z PKN Orlen

Historia  
współpracy 
PKN ORLEN 

z Narodowym 
Instytutem Fryderyka 

Chopina sięga  
2. i 3. edycji festiwalu 

„Chopin i jego 
Europa” – największej 

atrakcji letniego 
sezonu muzycznego 

w Warszawie.
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Ostatnie wydarzenia 
w Chinach pokazują,
że pewna epoka w tym 
kraju się skończyła.
Chiny wracają do swoich 
wielowiekowych 
i dominujących
historycznie tradycji
– zamknięcia się wobec 
świata zewnętrznego 
i skupienia na sobie,
których symbolem
jest Wielki Mur. Konrad  RAJCA

wództwa kosztem władzy ko-
lektywnej, która była podsta-
wą w Chinach od czasów reform 
rynkowych i otwarcia Deng Xia-
opinga w 1978 r. Oznacza to tak-
że zerwanie z tradycją przecho-
dzenia działaczy i przywódców 
na emeryturę w wieku 68 lat (Xi 
ma 69).

Chiński przywódca peł-
ni obecnie jednoosobową wła-

dzę nad krajem porów-
nywalną do władzy 
Mao Zedonga, który 
dla Chińczyków jest 
przede wszystkim 
uosobieniem wodza, 
który zjednoczył kraj, 
umocnił go na are-
nie międzynarodo-
wej i zakończył „erę 
upokorzenia” przez 
Zachód. Oczywiście 
pamiętane (szcze-
gólnie w starszym 
pokoleniu) są cza-
sy zbrodni „rewolucji 

kulturalnej” i „wielkie-
go skoku”, ale w chińskim po-
wszechnym myśleniu i w propa-
gandzie istotniejsza jest ciągłość 
i budowa silnych Chin.

Wybór Xi na trzecią kadencję 
i jego wystąpienie na kongresie 
pokazuje także trwałą zmianę 
sposobu myślenia i priorytetów 
władzy, co wyraża się w uzna-
niu za priorytet bezpieczeństwa, 
ideologii i władzy politycznej 
przed wzrostem gospodarczym. 
Według wielu komentatorów 
mamy obecnie do czynienia 
z zakończeniem okresu względ-
nie otwartych Chin i rozpoczę-
cia nowego etapu w ich rozwoju. 
Jeszcze w porównaniu do 2017 r., 
kiedy Xi mówił przede wszyst-

kim o reformach, w jego tego-
rocznym przemówieniu inau-
guracyjnym ponad 70 razy 
pojawiło się słowo bezpieczeń-
stwo (rozumiane we wszystkich 
wymiarach, zarówno militarnym, 
jak i gospodarczym, społecz-
nym czy medycznym), co może 
pokazywać kierunek, w którym 
zmierza ten kraj.

Krytyczny czas
Inaugurując zjazd, Xi wezwał  
97 mln członków partii do przy-
gotowania się na „krytyczny 
czas” w historii kraju. – Musimy 
być bardziej świadomi poten-
cjalnych zagrożeń, być przygo-
towani na najgorsze scenariu-
sze i gotowi do przetrzymania 
silnych wiatrów, wzburzonych 
wód, a nawet niebezpiecznych 
sztormów – mówił w obecności 
ok. 2,3 tys. delegatów zgroma-
dzonych w Wielkiej Hali Ludowej 
w Pekinie. Podkreślał koniecz-
ność ochrony bezpieczeństwa 
państwowego i stabilności spo-
łecznej. Poruszył też kwestie in-
nowacyjności, nowych technolo-
gii, a także pandemii COVID-19, 
Tajwanu, Hongkongu i ochrony 
środowiska. Wezwał do wzmoc-
nienia „edukacji patriotycznej”, 
zapowiedział wzmocnienie chiń-
skiej armii – w tym w zakresie 
rozwoju technologii zbrojenio-
wych i podniesienia gotowości 
bojowej – aby była ona „armią 
światowej klasy” i była w sta-
nie „walczyć i zwyciężać wojny”. 
Podkreślił konieczność utrzy-
mania całkowitego zwierzchnic-
twa partii nad siłami zbrojnymi.

Xi bronił też stosowanej przez 
Pekin surowej strategii „zero 
COVID”, w ramach której w Chi-

P aździernikowy XX Kon-
gres Chińskiej Partii Ko-
munistycznej odbył się 

w burzliwym czasie. Chiny, sto-
sując kontrowersyjną politykę 
„zero COVID”, chcą całkowicie 
zablokować transmisję wiru-
sa (co wydaje się utopijne). Jej 
efektem są liczne lockdowny 
osłabiające gospodarkę, dlate-
go przewidywany wzrost go-
spodarczy kraju bę-
dzie znacznie niższy 
od planowanego 
przez chińskie wła-
dze. Przewiduje się, 
że pierwszy raz od 
kilkudziesięciu lat 
będzie on niższy niż 
w USA, a także w in-
nych krajach regionu.

Zaostrza się tak-
że amerykańsko-
chińska rywaliza-
cja technologiczna 
i konfrontacja w kon-
tekście Tajwanu. Z ko-
lei dobre, choć ostatnio 
nadwyrężone relacje Xi Jinpin-
ga z Władimirem Putinem wy-
wołują pogorszenie wizerunku 
Chin na Zachodzie.

Kraj stoi w obliczu kryzysu 
demograficznego i starzenia się 
społeczeństwa, problemów na 
rynku nieruchomości i wzrostu 
bezrobocia – szczególnie wśród 
młodych.

Umocnienie władzy Xi
Zjazd partii, zgodnie z prze-
widywaniami, przedłużył wła-
dzę Xi na trzecią kadencję. To 
oznacza zerwanie z 40-letnią 
tradycją rządów maksymal-
nie dwukadencyjnych i powrót 
do jednoosobowego przy-
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że Chińczycy 
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acji. W przeciwieństwie do – jak 
się wydaje – słabszych, częścio-
wo izolowanych i osłabionych 
polityką „zero COVID” Chin, 

w których interesie jest 
zjednoczenie z Taj-
wanem bez niszcze-
nia jego potencja-
łu gospodarczego. 
Niedawne niepoko-
je w cieśninie poka-
zały, że Chińczy-
cy realnie biorą pod 
uwagę blokadę wy-
spy. Skutki gospo-
darcze takiej sytu-
acji uderzą jednak 
w cały świat (pyta-
nie, w kogo bardziej 
– nad tym zastana-
wiają się stratedzy) 
i mogą doprowadzić 
do konfrontacji mili-

tarnej z USA i ich sojusznikami. 
Przed nami więc dalsze przecią-
ganie liny, gra psychologiczna 
i zabiegi obu stron, by pokazać 
światu, kto jest agresorem w cie-
śninie i tak naprawdę dąży do 
militarnych rozwiązań.

nach całe miasta wciąż zamyka-
ne są w lockdownach. Trzeba to 
interpretować jako sygnał, że nie 
należy się spodziewać szybkie-
go złagodzenia tej polityki, która 
spowodowała znaczne zakłóce-
nia w działalności gospodarczej. 
Przywódca oświadczył także, że 
Chiny „zwyciężą w bitwie o klu-
czowe technologie”. Zapowie-
dział również dążenie do „roz-
wiązania kwestii Tajwanu”. Chiny 
– jak mówił – zamierzają dążyć 
do „pokojowego zjednoczenia”, 
ale nigdy nie obiecają, że „wy-
rzekną się użycia siły i zastrze-
gają sobie możliwość użycia 
wszelkich koniecznych środków”. 

Co ciekawe, Xi nie odniósł się, 
nawet pośrednio, do wojny na 
Ukrainie ani relacji z Rosją. Nie 
wymienił w przemówieniu na-
zwy żadnego z tych państw.

Dociskanie śruby
Komentarze dotyczące wyda-
rzeń w Chinach w zachodnich, 
a w szczególności polskich me-
diach najbardziej zaintereso-
wały kwestie Tajwanu, strate-
gii „zero COVID” i stosunku Chin 
do świata. Te kwestie okazały się 
jednak w praktyce najbardziej 
przewidywalne w kontekście za-
powiedzi Xi, bo nic się w nich nie 
zmieniło i najprawdopodobniej 
w najbliższym czasie nie zmie-
ni. Tajwan jest dla Chińczyków 
sprawą symboliczną i honoro-
wą, a jego zjednoczenie z konty-
nentem jest nienegocjowalnym 
fundamentem chińskiej polityki. 
Można więc przewidywać dal-
szą eskalację sytuacji w cieśninie. 
Z jednej strony mamy bowiem 
chińskie podejście do Tajwanu, 
traktujące wyspę jako część pań-

stwa chińskiego, z którą zjedno-
czenie w chińskiej propagandzie 
jest głównym elementem poli-
tyki zagranicznej – elementem 
stałej obecności w chiń-
skich umysłach. 
Z drugiej mamy po-
dejście amerykań-
skie, które w bardzo 
konsekwentny spo-
sób wspiera w świecie 
podmiotowość Repu-
bliki Chińskiej na Taj-
wanie, przy utrzy-
mywaniu oficjalnych 
relacji dyplomatycz-
nych USA z CHRL, 
a nie z Republiką 
Chińską na Tajwanie, 
co jest próbą testo-
wania reakcji Chiń-
czyków. Ta sytuacja 
może w każdej chwili 
wymknąć się spod kontroli i do-
prowadzić do konfliktu.

Amerykanie umocnieni 
w wojnie na Ukrainie wydają się 
być, wraz z sojusznikami, stroną 
zdecydowanie silniejszą i przy-
gotowaną na zaostrzenie sytu-
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kwantowych i sztucznej inteli-
gencji. 

Według wielu komentatorów 
dociskanie śruby przez Stany 

Zjednoczone spowoduje, 
że Chińczycy będą 
zmuszeni do konso-
lidacji i zaostrzenia 
swojej polityki za-
równo wewnętrznej, 
jak i zewnętrznej, aby 
sprostać wyzwaniu 
zapewnienia sobie 
suwerenności tech-
nologicznej, czego 
Amerykanie są za-
pewne świadomi.

Inżynieria społeczna
Jeśli chodzi o kontrowersyj-
ną politykę „zero COVID”, tutaj 
także, co było do przewidzenia, 
nie będzie zmian. Chiny w swo-
jej narracji nie akceptują obec-
ności wirusa i podkreślają, że 

„życie ludzie jest ważniejsze niż 
rozwój gospodarczy” (co przy 
obecnej bardzo niskiej śmier-
telności brzmi mało przekonu-
jąco), dlatego są w stanie zaak-
ceptować wszelkie koszty walki 
z chorobą, zamykając np. 20 
milionów ludzi w domach po 
wykryciu kilkudziesięciu przy-
padków wirusa, w tym połowy 
bezobjawowych. 

Warto zwrócić uwagę, że po-
lityka „zero COVID” wpisuje 
się w wizję kształtowania spo-
łeczeństwa i inżynierii spo-
łecznej Xi Jinpinga. Ma ona na 
celu utrzymanie i zwiększe-
nie kontroli społecznej obywa-
teli, podkreślenie konsekwencji 
i sprawczości władzy, pokaza-
nie wyjątkowości i „odrębno-
ści chińskiej cywilizacji”, a także 
– po prostu – wsparcie działań 
na rzecz samowystarczalności 
i nowoczesnej autarkii. 

Zaostrza się także amerykań-
sko-chińska konfrontacja tech-
nologiczna. Tydzień przed kon-
gresem partii USA wprowadziły 
kluczowe ograniczenia 
eksportowe technolo-
gii i sprzętu do Chin 
umożliwiającego pro-
dukcję zaawansowa-
nych chipów. Zdaniem 
ekspertów poważnie 
odbije się to na chiń-
skiej gospodarce, któ-
ra w obszarze naj-
nowocześniejszych 
pó łpr zewodników 
ma kilka lat zapóź-
nień, choć szybko je 
nadrabia. Wcześniej Ameryka-
nie wprowadzili zakaz inwesty-
cji przez amerykańskie firmy 
w Chinach w sektor inteligent-
nych chipów. Planowane są tak-
że kolejne ograniczenia ekspor-
towe dotyczące obszaru obliczeń 
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Co ciekawe,
Xi Jinping nie 

odniósł się, nawet 
pośrednio, do wojny 
na Ukrainie ani relacji 
z Rosją. Nie wymienił 

w przemówieniu 
nazwy żadnego 
z tych państw.

Wybór Xi na trzecią 
kadencję pokazuje 

trwałą zmianę 
sposobu myślenia 

i priorytetów 
władzy, co wyraża 

się w uznaniu 
za priorytet 

bezpieczeństwa, 
ideologii i władzy 
politycznej przed 

wzrostem 
gospodarczym.
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Konstruktor mostów
i wieżowców
nie do zawalenia
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Woolworth Building w Nowym 
Jorku. Ten mierzący aż 241 me-

trów budynek do 1930 r. 
był najwyższą kon-
strukcją na świe-
cie (przewyższył go 
Chrysler Building).

W trakcie podró-
ży zagranicznych 
Bryła dał się poznać 
jako człowiek wie-
lu talentów. W swoim 
dorobku  – a mono-
grafia jego publikacji 
zawiera 265 pozy-
cji: artykułów, prac, 
podręczników itp. – 

ma też książki o tematyce po-
dróżniczej, jak „Honolulu: wra-
żenia z podróży” czy „Jeden 
dzień w Jokohamie: kartki z po-
dróży do Japonii”.

Wszystko zaczęło się 
we Lwowie, bo Ste-
fan Bryła (urodzony 

w Krakowie w 1886 r.) studiował 
tam na słynnym Wydziale In-
żynierii Szkoły Politechnicznej, 
jak wówczas nazywała się Poli-
technika Lwowska. Młody Stefan 
do Lwowa trafił po ukończeniu 
szkoły realnej w Stanisławowie, 
która dobrze przysposobiła go 
do dalszej nauki. Był niezwy-
kle pojętnym uczniem i studen-
tem, a po ukończeniu studiów 
jego kariera naukowa rozwija-
ła się wręcz błyskawicznie. Zo-
stał wykładowcą na Politech-
nice Lwowskiej (1907 r.), gdzie 
– w ciągu zaledwie trzech lat 
– uzyskał tytuł doktora, a na-
stępnie doktora habilitowane-
go (1910 r.). Przez kolejne lata 

pogłębiał swoją wiedzę na in-
nych renomowanych uczel-
niach: w Berlinie-Char-
lottenburgu, Paryżu 
i Londynie.

Staż za Wielką 
Wodą
Młody naukowiec 
wiedział, że wiedza 
teoretyczna jest uży-
teczna pod warun-
kiem, że sprawdzi się 
w praktyce, dlate-
go też do 1915 r. pra-
cował na budowach 
za Wielką Wodą – 
w USA i Kanadzie (1912 r.), ale 
też w Niemczech i we Francji. 
Współpracował przy konstruk-
cjach wielu zagranicznych wie-
żowców, w tym przy budowie 

79 lat temu Niemcy rozstrzelali prof. Stefana Bryłę – światowej sławy 
pioniera praktycznego zastosowania spawalnictwa i spawania konstrukcji 
stalowych, twórcę pierwszego na świecie spawanego mostu drogowego. 
Zaprojektowana przez Bryłę stalowa konstrukcja wieżowca Prudential 
nie zawaliła się nawet w czasie Powstania Warszawskiego po trafieniu 
dwutonowym pociskiem artyleryjskim. Gmach ten stał się wręcz symbolem 
niezłomnej stolicy. Jarosław  MAŃKA

Stefan Bryła

Aż żal, że sposób 
stawiania konstrukcji 
stalowych według 
Bryły nie został 
opatentowany. 
Zrujnowanej  

po wojnie Polsce 
zastrzyk pieniędzy 
niewątpliwie bardzo 

by się przydał.

fot. Marcin Bielecki/PAP
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byłyby nieporównywalnie tań-
sze od dotychczas budowanych. 
Ministerstwo Robót Publicz-
nych zatwierdziło tę innowację. 
Co ciekawe, ponieważ nie ist-
niały wtedy jeszcze na świe-
cie  przepisy dotyczące elektrod 
i spawania, postanowiono usta-
lić je na konferencji Stefana Bry-
ły z dyrekcją firmy podejmują-
cej się budowy mostu. Wtedy to 
ustalono, że spawanie wykonane 
zostanie za pomocą łuku elek-
trycznego. Tak też się stało. Nie-
bawem zbudowano most dro-
gowy, którego Polsce zazdrościł 
cały świat – był to pierwszy na 
świecie most spawany.

Pielgrzymki inżynierów  
do Łowicza
Konstrukcja spawanego mostu 
drogowego okazała się tak uda-
na, że pod Łowicz, gdzie w 1929 r. 
stanął ten most (na rzece Słudwi 
w Maurzycach) zaczęli z całe-
go świata zjeżdżać inżynierowie 
z przedsiębiorstw budujących 

mosty i wieżowce. Powód 
był prosty – kolo-
salne pieniądze, któ-
re można było za-
oszczędzić, stosując 
innowację naszego 
inżyniera.

Aż żal bierze, 
że sposób stawia-
nia konstrukcji sta-
lowych według 
Stefana Bryły nie 
został opatentowa-
ny – zrujnowanej 
po wojnie Polsce za-

strzyk pieniędzy nie-
wątpliwie bardzo by się przydał  
(Bismarck mawiał, że w przy-
padku państwa nie należy po-

Pierwszy most spawany
Stefan Bryła czuł się bar-
dzo związany z Polską, dlatego  
– mimo iż doceniano go za gra-
nicą – postanowił wrócić w ro-
dzinne strony. Początkowo był 
wykładowcą Polskiego Kole-
gium Uniwersyteckiego w Kijo-
wie (1915–1917), po czym wyje-
chał do Lwowa, który niebawem 
chwycił za broń. Za broń chwycił 
i Stefan Bryła, walcząc w 1918 r. 
z Ukraińcami, a gdy na Polskę – 
w 1920 r. – ruszyła bolszewicka 
nawała, młody inżynier walczył 
też w obronie Warszawy. 

Warto podkreślić, że taki spe-
cjalista mógł wieść dostatnie ży-
cie za granicą, a zamiast tego 
ryzykował je dla Ojczyzny. Po 
zakończeniu wojny polsko-bol-
szewickiej osiadł we Lwowie, 
gdzie na tamtejszej politechnice 
(w 1921 r. został mianowany pro-
fesorem zwyczajnym) wykładał 
budowę mostów. 

Pracując na lwowskiej uczel-
ni, Bryła równocześnie współ-
pracował z Ministerstwem Ro-

bót Publicznych, dla którego 
opracował projekty pierwszych 
na świecie konstrukcji spawa-
nych. Profesor – jako główny 
konstruktor projektu dla mini-
sterstwa – miał stworzyć plany 
mostu, który byłby tylko czę-
ściowo spawany, a większa część 
jego konstrukcji miała być łą-
czona (jak dotychczas) nitami. 
W tym wariancie most 
ważyłby 70 ton. Wte-
dy polski uczony po-
stanowił obliczyć, ile 
ważyłby taki most, 
gdyby w całości miał 
konstrukcję spawaną. 
I nie dość, że wpadł na 
pomysł mostu spa-
wanego, to jeszcze 
obliczył, że taka no-
watorska konstruk-
cja byłaby lżejsza aż 
o 14 ton.

Odkrycie okazało 
się wręcz rewolucyjne. 
Konstrukcje (chodziło nie tylko 
o mosty, ale i o budynki) sta-
wiane według pomysłu Bryły 

Budynek  
Towarzystwa 
Ubezpieczeń 
Prudential przy 
pl. Napoleona 
(obecnie:  
pl. Powstańców
Warszawy), 
zniszczony 
podczas wojny.

Odkrycie okazało  
się wręcz 

rewolucyjne. 
Konstrukcje (nie 
tylko o mosty, 
ale i budynki) 

stawiane według 
pomysłu Bryły były 
nieporównywalnie 

tańsze od dotychczas 
budowanych.
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domu dla wojska, Józef Piłsudski 
– podczas spotkania z inwesto-
rami i budowniczymi – znając 
skłonność fachowców do prze-
krętów, miał zakończyć rozmo-
wę ostrzeżeniem: „Panowie, tyl-
ko bez kantów!” –  i taki właśnie 
projekt budynku zamówiony 
został u Bryły.

Najwyższy w stolicy
Dzięki profesorowi Ste-

fanowi Bryle Polska 
stała się pionierem 
w rozwoju czołowej 
technologii pierwszej 
połowy ubiegłego 
wieku, czyli spawania 
konstrukcji stalowych. 
Opracowane przez 
niego przepisy pro-
jektowania i wykony-
wania takich konstruk-
cji były natychmiast 
tłumaczone na obce 
języki.

W 1931 r. Bryła zaangażował 
się w prace nad projektem wie-
żowca Prudential w Warszawie, 
który oddano do użytku już dwa 
lata później. Budynek był wów-
czas najwyższym gmachem 

dejmować działań, których wy-
nikiem byłoby jedynie poczucie 
spełnienia dobrego uczynku).

Niemniej o polskim uczonym 
zaczęło być głośno na świe-
cie. Był cenionym inżynierem 
oraz teoretykiem spawalnictwa 
o międzynarodowym uznaniu. 
Jeszcze w 1929 r. został powoła-
ny na członka Stałej Międzyna-
rodowej Komisji Mostów i Kon-
strukcji Inżynierskich. Należał do 
wielu polskich i międzynarodo-
wych organizacji technicznych. 
Dzięki jego inicjatywie założony 
został Polski Związek Inżynierów 
Budowlanych. Bryła był także 
członkiem Akademii Nauk Tech-
nicznych. W latach 30. wykładał 
na Politechnice Warszawskiej.

Tylko bez kantów 
Bryła wykorzystał w Polsce do-
świadczenie zdobyte na placach 
budów amerykańskich wyso-
kościowców, dodając do swoich 
projektów innowację w posta-
ci wykorzystywania spawów za-
miast nitów. W 1929 r. zaprojek-
tował konstrukcję pierwszego 
polskiego wieżowca, tzw. Drapa-
cza Chmur w Katowicach (gmach 

Urzędu Skarbowego). 17-kon-
dygnacyjny budynek uważany 
jest dziś za jeden z najciekaw-
szych przykładów funkcjonali-
zmu w polskiej architekturze.

Projektował konstrukcje wie-
żowców, hal targowych i insta-
lacji stoczniowych. Według jego 
projektów wzniesiono liczne 
spawane obiekty o znacznej ku-
baturze w wielu miastach Pol-
ski. Należały do nich: 
gmach Biblioteki Ja-
giellońskiej w Kra-
kowie, Hale Targowe 
w Katowicach i Gdyni, 
Muzeum Śląskie, ka-
dłubownia w Stocz-
ni Gdańskiej, szpital 
wojskowy i budy-
nek przedwojenne-
go PKO w Warsza-
wie (obecnie Poczta 
Główna).

W Warszawie na 
Krakowskim Przed-
mieściu powstał też słynny Dom 
Bez Kantów o konstrukcji zapro-
jektowanej przez Stefana Bryłę. 
Do dziś warszawscy przewodni-
cy opowiadają anegdotę o tym, 
że kiedy planowano budowę 

 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.

Pamięć
Rodacy nie zapomnieli po woj-
nie o dokonaniach profesora 
Bryły. W 1964 r. Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budow-
nictwa ustanowił prestiżową 
nagrodę jego imienia. Z ko-
lei w 1995 r. American Welding 
Society uhonorowało dorobek 
Stefana Bryły nagrodą Histo-
ric Welded Structure Award za 
most na Słudwi. 

Słynny spawany most prze-
trwał wojnę i był użytkowa-

ny nieprzerwanie aż do 1977 r. 
Wówczas zastąpiono go nową, 
większą przeprawą i przesunię-
to o 20 metrów. Most został za-
chowany jako unikatowy zabytek 
techniki i po remoncie general-
nym udostępniony jest do zwie-
dzania. Został też upamiętnio-
ny na znaczku wydanym przez 
Pocztę Polską.

Symboliczny grób profeso-
ra Stefana Bryły znajduje się na 
Starych Powązkach. Warto za-
palić na nim znicz. 

w stolicy. A o tym, jak solidna 
to była konstrukcja, przekona-
li się Niemcy podczas Powsta-
nia Warszawskiego, kiedy pró-
bowali ją zburzyć.

Jak niszczyć stalowe mosty
Stefan Bryła był patriotą – czło-
wiekiem, któremu Polska bar-
dzo leżała na sercu. Aktywnie 
zajmował się polityką. W latach 
1926–1935 był posłem z ramie-
nia chrześcijańskiej demokracji. 
Był zwolennikiem porozumienia 
z sanacją. 

Podczas okupacji bardzo za-
angażował się w tajne naucza-
nie oraz działał w strukturach 
Polskiego Państwa Podziemne-
go. Będąc specjalistą od mostów 
spawanych, opracował dla Ke-
dywu AK instrukcję „Jak niszczyć 
stalowe mosty”.

Stefan Bryła wpadł w ręce 
gestapo w 1943 r. Aresztowa-
ny został pod zarzutem zorga-
nizowania tajnego nauczania. Do 
więzienia trafiła także jego ro-
dzina. Po wielokrotnych prze-
słuchaniach na Pawiaku Niemcy 
rozstrzelali profesora w grudniu 
1943 r., w ulicznej egzekucji na ul. 
Puławskiej.  

Kiedy w sierpniu 1944 r. wy-
buchło Powstanie Warszawskie, 
„jego” Prudential wytrzymał 
ostrzał aż 120 pocisków artyle-
ryjskich, w tym trafienie przez 
potężny dwutonowy pocisk kali-
bru 600 mm wystrzelony z sa-
mobieżnego moździerza typu 
Karl-Gerät. Wieżowiec, choć 
uszkodzony, stał dumnie wśród 
gruzów Warszawy. Niemcy nie 
wiedzieli, że jego konstrukcja 
była dziełem Stefana Bryły.

Stefan Bryła

Zabytkowy 
most  
w Maurzycach 
powstał pod 
koniec lat  
20-tych  
minionego  
wieku, jako 
pierwszy na 
świecie  
spawany most 
stalowy.
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Dzięki  
Stefanowi Bryle 
Polska stała się 

pionierem w rozwoju 
czołowej technologii 

pierwszej połowy 
ubiegłego wieku, 

czyli spawania 
konstrukcji 
stalowych.
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Polski futbol
w dobrych rękach

22 listopada meczem z Meksykiem piłkarska reprezentacja Polski  
rozpocznie swój udział w finałach mistrzostw świata, które w tym roku  

odbędą się w Katarze. Po raz pierwszy na tak ważnej imprezie  
Roberta Lewandowskiego i jego kolegów wspierać będzie PKN ORLEN.

fot. PZPN/Łączy Nas Piłka



no spłynęła fala krytyki. Po tym 
drugim spotkaniu kibice ostro 
wygwizdali swoich piłkarzy, 
a selekcjoner i jego sztab zo-
stali… obrzuceni przez krewkich 
fanów różnymi przedmiotami. 
Zdjęcia i filmiki z tego zdarze-
nia obiegły cały piłkarski świat.

To ma być zupełnie inny 
mundial niż te, któ-
re pamiętamy. Nie tyl-

ko dlatego, że organizuje go tak 
niewielki i „egzotyczny” z fut-
bolowego punktu widzenia kraj, 
jakim jest Katar. Również dla-
tego, że to pierwsze w histo-
rii finały MŚ, które odbędą się 
późną jesienią. Dotychczas i pił-
karze, i kibice przyzwyczajeni 
byli do tego, że mistrzostwa od-
bywają się w czerwcu i wieńczą 
cały sezon. Tym razem 32 naj-
lepsze reprezentacje globu po-
walczą o Puchar Świata w środ-
ku futbolowego sezonu.

Mundialowe sukcesy
Biało-Czerwoni wystąpią w fina-
łach MŚ po raz dziewiąty. Czwar-
ty raz w tym stuleciu. Kibice 
w sile wieku pamiętają niezapo-
mniane występy ekipy Antonie-
go Piechniczka, która 40 lat temu 
przywiozła z Hiszpanii medal za  
3. miejsce. Ci jeszcze starsi do 
dziś wspominają genialną dru-
żynę zwaną „Orłami Górskie-
go”, która pod wodzą niezapo-
mnianego Kazimierza Górskiego 
zachwycała cały piłkarski świat 
podczas finałów, które w 1974 r. 
odbyły się w Republice Federal-
nej Niemiec. Z tamtego turnie-
ju polscy piłkarze również przy-
wieźli medal za 3. miejsce. To 
wszystkie nasze dotychczasowe 
mundialowe sukcesy. 

W XXI wieku ani razu nie uda-
ło się nam przebrnąć przez fazę 
grupową. Za każdym razem po-
wtarzaliśmy ten sam schemat: 
mecz kluczowy (w 2002 r. z Ko-
reą Płd. 0:2, w 2006 r. z Ekwado-
rem 0:2, w 2018 r. z Senegalem 
1:2), mecz o wszystko (w 2002 r. 

z Portugalią 0:4, w 2006 r. 
z Niemcami 0:1, w 2018 r. z Ko-
lumbią 0:3) i mecz o honor 
(w 2002 r. z USA 3:1, w 2006 r. 
z Kostaryką 2:1, w 2018 r. z Japo-
nią 1:0). Tym razem ma być jed-
nak inaczej, czyli ma nie skoń-
czyć się na meczu nr 3. Kibice 
liczą, że wreszcie uda się nam 
przejść przez pierwszą fazę tur-
nieju. Na szczęście ta wiara opie-
ra się na solidnych podstawach. 

Wymagający rywale
Mundial rozpoczniemy od star-
cia z Meksykiem, drużyną wy-
żej (13. miejsce w rankingu FIFA) 
notowaną od Polski (26. po-
zycja). Wydaje się, że będzie 
to zdecydowanie najważniej-
sze spotkanie z punktu widze-
nia dalszych losów Polaków na 
katarskim mundialu. O zespo-
le Meksyku polscy kibice wie-
dzą niewiele, a to zespół nie-
zwykle mocny, zaawansowany 
technicznie, który jak równy 
z równym potrafi grać z naj-
większymi futbolowymi potę-
gami. Z drugiej jednak strony 
to drużyna nieco chimeryczna, 
która w dodatku nie ma ostat-
nio u siebie najlepszej prasy. 
Po wrześniowych porażkach 
z Paragwajem (0:1) i Kolumbią 
(2:3) na zespół Gerardo Marti-

a w swojej grupie zajęła 1. miej-
sce, wyprzedzając tak 

renomowane repre-
zentacje jak Japo-
nia i Australia. Kadrę 
Arabii Saudyjskiej 
prowadzi doświad-
czony francuski tre-
ner pochodzenia… 
polskiego (Herve 
Renard), a piłkarze 
rozegrają mundial 
praktycznie u siebie, 
bo tuż za miedzą. 
Faworytem będą Po-
lacy – to prawda, 

mamy lepszych piłkarzy, ale 
trzeba będzie to potwierdzić na 
boisku.

Na zakończenie zmagań 
grupowych zmierzymy się 
z jednym z najpoważniejszym 
kandydatów do złota, czyli Ar-
gentyną. Leo Messiego i spół-
ki w zasadzie kibicom przed-
stawiać nie trzeba. Argentyna to 
dwukrotny mistrz świata, wice-
mistrz sprzed ośmiu lat, ostatni 
triumfator Copa America (czy-
li aktualny mistrz Ameryki Płd.) 
i drużyna, która w rankingu FIFA 
zajmuje 3. miejsce. Starcie Ro-
berta Lewandowskiego i Leo 
Messiego już elektryzuje cały 
piłkarski świat. A my wierzymy, 
że do tego meczu polscy pił-
karze przystąpią z sześcioma 
punktami na koncie i pewnym 
awansem do 1/8 finału.

Ważne wsparcie
W Katarze Biało-Czerwoni za-
grają ze wsparciem ORLENU, 
który jest teraz głównym spon-
sorem piłkarskiej reprezentacji 
Polski. Marka ORLEN zastąpiła 
w tej roli LOTOS. Logotyp OR-
LENU jest już widoczny na stro-
jach treningowych kadrowiczów. 
Był eksponowany podczas 
wrześniowego zgrupowania re-
prezentacji na ściankach, bane-
rach okalających boiska trenin-
gowe, na meczach Ligi Narodów 
z Walią i Holandią, będzie także 
widoczny podczas ostatniego 
sprawdzianu przez mundialem, 
czyli spotkania towarzyskie-
go z Chile oraz przede wszyst-
kim podczas wszystkich me-
czów Polaków na mistrzostwach 
w Katarze.

Pieniądze nie grają
Za awans na mundial Polski 
Związek Piłki Nożnej zainkaso-

Drugim rywalem Biało-
-Czerwonych będzie 
ekipa Arabii Saudyj-
skiej. I choć wielu ki-
biców uważa, że to 
najsłabsza drużyna 
w naszej grupie, to 
dopisywanie Pola-
kom trzech punktów 
jeszcze przed spo-
tkaniem byłoby wy-
jątkowo nierozważ-
ne. O zwycięstwo nie 
będzie bowiem wca-
le łatwo. Wystarczy 
sobie uzmysłowić, 
że Arabia Saudyjska w dwu-
stopniowych eliminacjach w 18 
meczach przegrała tylko raz, 
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W Katarze  
Biało-Czerwoni 

zagrają ze wsparciem 
ORLENU, który jest 

teraz głównym 
sponsorem piłkarskiej 
reprezentacji Polski. 

Marka ORLEN 
zastąpiła w tej roli 

LOTOS.
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MECZE POLAKÓW W FAZIE GRUPOWEJ
MEKSYK – POLSKA  

22 listopada, godz. 17.00

POLSKA – ARABIA SAUDYJSKA  
26 listopada, godz. 14.00

POLSKA – ARGENTYNA  
30 listopada, godz. 20.00



Nawałki dotarła do ćwierćfina-
łu, a medale przegrała pecho-
wo w serii rzutów karnych z póź-
niejszym mistrzem Europy, czyli 
Portugalią.

Tamten turniej rozkochał Po-
laków w reprezentacji, cho-
dzenie na mecze kadry stało 

wał nagrodę finansową w wy-
sokości 11,5 mln zł. Z tej kwoty 
wypłacono piłkarzom i człon-
kom sztabu szkoleniowego pre-
mie według podziału, który zo-
stał ustalony wspólnie przez 
prezesa PZPN Cezarego Kuleszę 
i radę drużyny. Prezes Kulesza 
zapytany, na ile piłkarze będą 
mogli liczyć w przypadku suk-
cesu w Katarze, dyplomatycznie 
przyznał: – Temat pieniędzy to 
oczywiście bardzo łakomy ką-
sek medialny, dlatego rozu-
miem zainteresowanie nim, ale 
jestem zdania, że ta kwestia po-
winna zostać pomiędzy federa-
cją a piłkarzami. Nie widzę sensu 
w upublicznianiu jakichkolwiek 
szczegółów związanych z tym 
tematem.    

I słusznie, bo na taki tur-
niej jak mundial nie jedzie się 
przecież dla pieniędzy. Mo-
tywacja jest na zupełnie innej 
płaszczyźnie. Na co więc my, ki-
bice możemy liczyć, jeśli chodzi 
o występ Polaków w Katarze? 

Oczywiście przede wszyst-
kim na Roberta Lewandowskie-
go, który jest sportowcem nie-
zwykle ambitnym. Możemy być 

pewni, że tą swoją wielką ambi-
cją będzie zarażał kolegów z re-
prezentacji. I bardzo dobrze, bo 
wszystkim nam marzy się cho-
ciażby tak dobry turniej w wy-
konaniu Biało-Czerwonych, ja-
kim było EURO we Francji sześć 
lat temu, gdy drużyna Adama 

nasza reprezentacja nie wyko-
rzystała potencjału, jakim dys-
ponuje. Zresztą piłkarze też 
mają takie poczucie, że to jest 
właśnie ten moment – teraz 

albo nigdy! Tym bardziej 
że dla wielu kadro-
wiczów będzie to ich 
ostatni duży turniej. 
Mają świadomość, że 
kolejnej szansy już 
nie będzie.

Eksperci apelu-
ją, byśmy nie pom-
powali oczekiwań. 
Z drugiej jednak 
strony podkreśla-
ją, że ten zespół re-
alnie stać na spra-
wienie niespodzianki 

na mundialu. Tak mocni w ofen-
sywie nie byliśmy od daw-
na. Świetna forma Piotra Zie-
lińskiego daje nadzieję, że to 
jest ten moment, gdy pomoc-
nik Napoli stanie się piłkarzem 
światowego formatu. Dwaj na-
pastnicy – Robert Lewandow-
ski i Arkadiusz Milik – zmienili 
latem kluby i nawet w marze-
niach nie mogliśmy przypusz-
czać, że da to im tak energe-

tyczny impuls. Widać po obu 
niesamowity entuzjazm, radość 
z gry i optymizm. Jak ważne jest 
mentalne nastawienie do wy-
konywanych obowiązków, wie 
chyba każdy. A gdy do tego do-
damy wracającego do wyśmie-
nitej formy strzeleckiej Krzysz-
tofa Piątka, niezastąpionego dla 
tej drużyny w roli dżokera Ka-
rola Świderskiego i wciąż mło-
dego Sebastiana Szymańskie-
go, który odżył po transferze do 
Feyenoordu Rotterdam, otrzy-
mamy obraz drużyny, której 
obawiać powinna się każda de-
fensywa. 

Silny i będący w optymal-
nej formie kręgosłup repre-
zentacji (Wojciech Szczęsny, 
Kamil Glik, Piotr Zieliński, Arka-
diusz Milik i Robert Lewandow-
ski) daje kibicom prawo do tego, 
by oczekiwali od naszych piłka-
rzy co najmniej wyjścia z grupy. 
A co potem? Potem to już każdy 
mecz trzeba będzie rozegrać, 
jakby był finałem. Niech re-
prezentacja zagra w Katarze na 
miarę swoich możliwości. Tylko 
tyle i aż tyle. Wówczas o wynik 
będziemy spokojni. 

się modne. Piłkarzy witano po 
przylocie jak zwycięzców, fani 
odebrali tamten występ jako 
sukces. Zawodnicy jednak wi-
dzieli to inaczej. Czuli, że byli 
o krok od napisania 
własnej historii, krok 
od tego, żeby dru-
żyna Adama Na-
wałki mogła stanąć 
w jednym rzędzie 
z legendarnymi 
ekipami Kazimie-
rza Górskiego i An-
toniego Piechnicz-
ka, które przywoziły 
medale z mistrzostw 
świata.

Teraz albo nigdy!
Francuskie EURO zostało więc 
potraktowane przez wielu ka-
drowiczów jak niedokończo-
na misja. Czy jest więc dla Ro-
berta Lewandowskiego i jego 
pokolenia reprezentantów lep-
szy moment, żeby rozliczyć się 
z historią, niż mundial w Kata-
rze? Mistrzostwa świata w Ro-
sji i EURO 2020 były wielkim 
rozczarowaniem. Wróciliśmy 
z tych imprez z poczuciem, że 
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Wszystkim nam 
marzy się chociażby 

tak dobry turniej 
w wykonaniu 

Polaków, jakim było 
EURO we Francji 

sześć lat temu, gdy 
drużyna Adama 
Nawałki dotarła  
do ćwierćfinału.

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z PKN ORLEN
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FIFA WORLD CUP KATAR 2022 – FAZA GRUPOWA

GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D GRUPA E GRUPA F GRUPA G GRUPA H

Katar

Ekwador

Senegal

Holandia

Hiszpania

Niemcy

Japonia

Kostaryka

Anglia

Iran

Stany 
Zjednoczone

Walia

Belgia

Kanada

Maroko

Chorwacja

Argentyna

Arabia 
Saudyjska

Meksyk

Polska

Brazylia

Serbia

Szwajcaria

Kamerun

Francja

Dania

Tunezja

Australia

Portugalia

Ghana

Urugwaj

Korea 
Południowa



To nie zadziałało – stwierdził ostatnio Jarosław 
Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Czę-
stochowy, odnosząc się do realizacji celu pro-

gramu 500 Plus, jakim była poprawa sytuacji demo-
graficznej w Polsce. 

Mówiłem o tym od samego początku, że tak to się 
skończy. Mam satysfakcję, choć wolałbym jej dzisiaj nie 
mieć. Problemu demograficznego nie rozwiąże się bo-
wiem za pomocą rozdawania cudzej własności ściąganej 
pod przymusem. 

Niektórzy twierdzą, że 500 Plus 
nie jest świadczeniem socjalnym, ale 
zwrotem podatku. Zamiast rozdawać 
500 Plus, rząd zrobiłby jednak le-
piej, gdyby obniżył opodatkowanie 
pracy. Ludzie wtedy chcieliby praco-
wać, oszczędzać i inwestować nie tylko 
w biznes, ale także w rodzinę.  

Interwencjonizm zabija ducha przed-
siębiorczości. Papieże Leon XIII i Jan Pa-
weł II pisali, że zadaniem państwa jest 
czuwanie nad dobrem wspólnym i tro-
ska, by wszystkie dziedziny życia rozwi-
jały się harmonijnie. Nie oznacza to jednak, że rozwią-
zanie kwestii społecznych ma pochodzić od państwa. 

Interwencjonizm wydaje się być jednak ciągle pocią-
gającą alternatywą w Watykanie. Papież Franciszek widzi, 
że ubóstwo, nierówności i systemy ekonomiczne zabija-
ją miliony osób każdego roku. Szuka rozwiązań i zapra-
sza do Watykanu prof. Mariannę Mazzucato, amerykań-
ska ekonomistkę i autorkę „Przedsiębiorczego państwa”. 

Papież jako jezuita w swoim nauczaniu kładzie ogrom-
ny nacisk na rozeznawanie duchowe. Pierwszą jego fazą 
jest zbieranie informacji. Wymaga to nieraz wielkiego 
trudu, ale jest to cena warta dobrego rozeznania. 

Michael Novak, nieżyjący już amerykański teolog, pi-
sał, że w ostatnich miesiącach swojego życia Frederick 
A. von Hayek miał okazję do długiej rozmowy z papie-
żem Janem Pawłem II. Istnieją oznaki wpływu austriac-
kiego ekonomisty w niektórych fragmentach encykliki 
społecznej „Centesimus annus”, a zwłaszcza tam, gdzie 
papież pisał o wolnej przedsiębiorczości i inteligentnym 
podziale pracy, które są dzisiaj źródłem bogactwa. 

Nic nie stało na przeszkodzie, by papież Franciszek 
mógł porozmawiać z Deirdre McCloskey 

i Alberto Mingardi, autorami „Mitu 
przedsiębiorczego państwa”. Amery-
kańska ekonomistka i włoski politolog 
dowodzą, że teoria Mazzucato o ko-
nieczności ingerencji państwa w roz-
wój gospodarczy jest błędna, a przy-
kłady przedstawiane na jej poparcie 
pokazują w rzeczywistości coś zupeł-
nie innego. 

Papież mógł też zaprosić do Wa-
tykanu Jesúsa Huerta de Soto. Ten 
hiszpański ekonomista każdy system 
instytucjonalnej agresji wobec wol-

ności korzystania z funkcji przedsiębiorczej definiu-
je jako socjalizm i uważa za zło. Taką agresję stosują 

dzisiaj nowoczesne państwa. Interwencjonizm uniemoż-
liwia człowiekowi działanie, które jest nie tylko dla niego 
najbardziej odpowiednie, ale stanowi także o istocie jego 
człowieczeństwa. 

Rozwiązania problemów społecznych należy więc 
szukać w wolności. To byłoby zgodne z Ewangelią 
i wtedy spełniłyby się również marzenia prezesa Prawa 
i Sprawiedliwości. Podczas tego samego pobytu w Czę-
stochowie mówił, że „Polska musi stać się ośrodkiem cy-
wilizacji chrześcijańskiej, która promieniuje na Europę”.

Mit przedsiębiorczego 
państwa
w Watykanie 
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Interwencjonizm 
uniemożliwia 

człowiekowi działanie, 
które jest nie tylko 

dla niego najbardziej 
odpowiednie, ale 

stanowi także 
o istocie jego 

człowieczeństwa.




