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Sposób
na inflację
Podwyżki stóp procentowych w żadnym stopniu 
inflacji nie wyhamowały, natomiast wyhamowują 
działalność wielu polskich firm i branż  
– mówi nam Andrzej Sadowski. Z prezydentem 
Centrum im. Adama Smitha rozmawiamy  
o skutecznych sposobach walki z inflacją.
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Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego Gwiazda Wieczoru: 
De Mono

Prowadzący Galę:  
Agata Konarska  
i Tomasz Kammel

Era innowacji na jubileuszowym Forum
Od 14 do 16 grudnia Łódź stanie się biznesową 
stolicą Polski. W tych dniach w hotelu VH Andel’s 
odbędzie się XV Europejskie Forum Gospodarcze  
– Łódzkie 2022, największe wydarzenie  
promocyjno-gospodarcze w regionie.

Regionalny Fundusz Rozwoju 
Województwa Łódzkiego

Materiał  
powstał  

we współpracy 
 z Urzędem 

Marszałkowskim 
Województwa 

Łódzkiego

E uropejskie Forum Go-
spodarcze na stałe wpi-
sało się już do kalen-

darza najważniejszych imprez 
gospodarczych w kraju. Zyska-
ło odpowiednią rangę, stając 
się idealną przestrzenią do na-
wiązywania kontaktów bizne-
sowych, pozyskiwania klientów, 
miejscem wymiany opinii i do-
świadczeń.

– Po raz 15. organizujemy 
w  centrum  Polski  międzynaro-
dowe  spotkanie  koncentrują-
ce  przedsiębiorców  i  ekspertów 
wielu dziedzin gospodarki. We-
zmą w nim udział znakomici go-
ście, wybitni  prelegenci,  przed-
stawiciele największych polskich 
firm.  Poruszymy  najważniejsze 
tematy, które dziś nurtują przed-
siębiorców.  Zajmiemy  się  inno-
wacyjnością i konkurencyjnością 
firm  z  sektora  MŚP,  pozyski-
waniem  nowych  rynków  zbytu, 
w  tym w handlu zagranicznym, 
nowymi  technologiami,  nowo-
czesnym  zarządzaniem  i  roz-
wojem  przedsiębiorstw.  Bądź-
cie Państwo z nami – zaprasza 
Grzegorz  Schreiber,  Marszałek 
Województwa Łódzkiego.

Atrakcji nie zabraknie
Podczas  trzech  dni  spotkań 
w  ramach Europejskiego Forum 
Gospodarczego  poruszonych 

zostanie wiele tematów dedyko-
wanych wyzwaniom, przed któ-
rymi stoją dziś polscy przedsię-
biorcy, szczególnie w kontekście 
rozwoju  nowych  technologii. 
Rozmawiać będziemy m.in. o cy-
berbezpieczeństwie  –  w  tym 
także  o  tym,  co  każdy  z  nas 
powinien  wiedzieć  na  ten  te-
mat, o  innowacjach w  rolnictwie 
i  energetyce,  metainteligen-
cji w przemyśle 4.0, wyzwaniach 
dotyczących rynku pracy w logi-
styce,  innowacyjności  III sektora, 
a także o tym, czym jest wellbe-
ing  w  firmie.  Pojawią  się  pane-
le poświęcone sytuacji politycz-
nej na świecie, m.in. szansom na 
zagraniczną  ekspansję  biznesu 
z łódzkiego w związku ze zmia-
nami  geopolitycznymi.  Nie  za-
braknie  tematów związanych ze 
sportem:  „Zarządzenie  organi-
zacją sportową w dobie wyzwań 
i innowacji” i „Marketingowa siła 
futbolu”. Ciekawie zapowiada się 
również  panel  „Biznes  a  ZUS” 
poświęcony digitalizacji Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.
Wykład motywacyjny pt. „Po-

tęga odporności” wygłosi Marek 
Kamiński,  znany polski  innowa-
tor i podróżnik ekstremalny. Nie-
zwykle ciekawą dyskusję o  tym, 
jak  być  „najlepszym  sobą”,  po-
prowadzi dziennikarka i prezen-
terka telewizyjna Agata Konar-

ska.  Jej  uczestniczkami  będą: 
Urszula Dudziak, znakomita pio-
senkarka i kompozytorka, Otylia 
Jędrzejczak,  nasza  najbardziej 
utytułowana pływaczka, obecnie 
prezes  Polskiego  Związku  Pły-
wackiego,  oraz  Róża  Kozakow-
ska,  złota  medalistka  ostatnich 
igrzysk paraolimpijskich w Tokio.

Wzory do naśladowania
Podczas  EFG  poznamy  rów-
nież  tegorocznych  laureatów 
Nagrody  Gospodarczej  Wo-
jewództwa  Łódzkiego  „Biznes 
na  PLUS”  –  konkursu,  którego 
główną ideą jest uhonorowanie 
firm  promujących  pozytywny 
wizerunek  łódzkiej  przedsię-
biorczości,  przyczyniających 
się  do  rozwoju  gospodarcze-
go regionu i stanowiących wzór 
funkcjonowania  dla  innych.  
Nagrody  zostaną  wręczone 
w następujących kategoriach:
•  Świadomi w biznesie  
– Nagroda Publiczności
•  Debiut roku
•  Sukcesja z sukcesem
•  Łódzkie zaprogramowane  
na przyszłość
•  Międzynarodowy sukces
•  Biznes na PLUS - Nagroda 
Zarządu Województwa Łódz-
kiego
Udział  w  Europejskim  Fo-

rum Gospodarczym –  Łódzkie 
2022  jest bezpłatny. Rejestra-
cja możliwa  jest pod adresem: 
www.forum.lodzkie.pl 

Partner Główny



Gdy lekarstwo  
jest gorsze od choroby

Jak po roku podnoszenia stóp procentowych wyglą-
da skuteczność tej recepty w walce z inflacją? Ano 
tak, że w żaden sposób te podwyżki inflacji nie za-

stopowały, za to w ogromnym stopniu przyczyniły się 
do wyhamowania działalności wielu polskich firm i ca-
łych branż. O sytuacji zwykłych konsumentów–kredy-
tobiorców nie wspomnę. Co prawda większość członków 
Rady Polityki Pieniężnej zreflektowała się i skonfronto-
wała „dogmat” polityki podnoszenia stóp procentowych 
z rzeczywistością (przynajmniej na chwilę), wstrzymu-
jąc się w ostatnim czasie od kolejnych podwyżek tych-
że stóp, niemniej wciąż są wśród RPP tacy, którzy chęt-
nie głosowaliby za kolejnymi podwyżkami. Jeden z nich 
wprost zapowiedział, że powinno być jeszcze 20 pod-
wyżek stóp procentowych. Gdy do tego dodamy nie-
prawdopodobne naciski medialne, jakim poddawani są 
prezes Narodowego Banku Polskiego i członkowie Rady 
Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych przez 
tzw. ekonomistów i finansowych ekspertów, możemy 
w zasadzie czuć się szczęściarzami, że ktoś to szaleń-
stwo – przynajmniej na razie – zastopował. 
Bo  lekarstwo  zaaplikowane  na  tę  ską-

dinąd  niezwykle  groźną  chorobę,  jaką 
jest  inflacja,  najwyraźniej  nie  dzia-
ła. I raczej nie chodzi tu o zbyt małe 
dawkowanie,  ale  o  zmianę  sposobu 
leczenia. Od pewnego  czasu  zasta-
nawiamy  się  w  redakcji  „Forum  Pol-
skiej  Gospodarki”  nad  swoistym 
fenomenem  i  ślepą  wia-
rą  w  to  dogmatyczne 
trzymanie  się  przez 
wiele  osób  poglą-
du,  jakoby  samo 
podnoszenie  stóp 
procentowych  było 

skutecznym sposobem walki z inflacją i że w takim razie 
trzeba te stopy podnosić, podnosić i wciąż podnosić, nie 
bacząc na to, co się dzieje z całą gospodarką, finansami 
firm i budżetami domowymi. 
–  To  jest  kwestia  takiego  „magicznego”  myślenia, 

które towarzyszy nam już od lat. Kiedyś rządy próbo-
wały zmuszać NBP i RPP do obniżania stóp, myśląc, że 
dzięki  kolejnym obniżkom poprawi  się  sytuacja  finan-
sów publicznych. Ale dzisiaj również na to trzeba zwró-
cić uwagę: kolejne podwyżki stóp procentowych odbijają 
się na rentowności długu publicznego i tego, że zaczy-
namy coraz więcej płacić za obsługę tego długu. Stąd 
nie ma żadnego pożytku z tytułu podwyższania stóp – 
mówi nam Andrzej Sadowski. 
Do przeczytania wywiadu z prezydentem Centrum im. 

Adama Smitha gorąco zachęcam. Podaje w nim na pewno 
skuteczniejsze metody walki z inflacją i przede wszystkim 
mniej bolesne dla całego naszego sektora MŚP, a także 
domowych budżetów. A że inflację – zdaniem Andrzeja 
Sadowskiego – „należy postrzegać w kategoriach jedne-
go z największych zagrożeń dla całego państwa, równie 
niebezpiecznych jak atak wojsk obcego państwa”, abso-
lutnie nie wolno przejść obok tego zagrożenia w sposób 
obojętny, myśląc w kategoriach „jakoś to będzie”.

Oprócz  sprawdzonych metod na wyjście  z  każdego 
kryzysu gospodarczego, czyli odbiurokratyzowania pra-
wa, zmniejszenia i uproszczenia podatków oraz uwolnie-

nia  przedsiębiorczego  potencjału  Polaków  po-
przez  zwiększenie  wolności  gospodarczej, 
prezydent Centrum im. Adama Smitha pro-
ponuje jeszcze jeden sposób. Narzędzie, 

dzięki  któremu w  II  Rzeczypospo-
litej  dokończono  chociaż-
by budowę portu w Gdy-
ni. Zdecydowanie warto 
z niego skorzystać.
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JAKI SPOSÓB NA INFLACJĘ?
Z Andrzejem Sadowskim, prezydentem Centrum im. Adama Smitha, 
rozmawiamy o inflacji, polityce NBP, stopach procentowych i publicznym 
liście zastawnym.

14  FINANSE   
SAMORZĄDY ROZWIJAJĄ SIĘ W ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB  
Trudna sytuacja rynkowa nie zahamowała rozwoju gmin – takie wnioski 
płyną z raportu „Zrównoważony rozwój na tle wyzwań inwestycyjnych  
i sytuacji finansowej polskich samorządów” przygotowanego przez BGK.

22  PODATKI   
GRUPA VAT – CZY TO SIĘ OPŁACA? 
Grupy VAT mają być jednym z elementów zmian podatkowych, których 
głównym celem jest pobudzenie oraz wzmocnienie inwestycji i rozwoju.

28  PRAWO   
O KORZYŚCIACH PŁYNĄCYCH Z MEDIACJI 
– W przypadku procesu sądowego zwykle jedna strona jest wygrana, 
a druga przegrana. Z mediacji każdy wychodzi wygrany – mówi nam 
mediator Szymon Stypczyński.

32  BIZNES   
RYNEK SZTUKI PANDEMICZNYM CUDEM 
Domy aukcyjne odnotowały w ostatnich dwóch latach znaczny wzrost 
wpływów, a ceny dzieł sztuki poszybowały na nieznane dotąd wysokości.

34  BIZNES   
CZY GLOBALNE KORPORACJE PRZEJMĄ KONTROLĘ  
NAD ŻYWNOŚCIĄ?
W wizji „nowego, wspaniałego świata” nie mieści się tradycyjne rolnictwo. 
Ci niezależni hodowcy bydła i trzody chlewnej zostali spisani na straty.

38  BIZNES   
TANIEGO MIĘSA I TANICH JAJ NIE BĘDZIE 
O tym, jaka przyszłość rysuje się przed polskim sektorem produkcji 
drobiarskiej, rozmawiamy z Piotrem Lisieckim, prezesem Krajowej Izby 
Producentów Drobiu i Pasz.

50  POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY   
PIONIER GŁĘBOKICH ODWIERTÓW Z GALICJI 
Dzięki wynalazkom Władysława Długosza rozpoczęła się era głębokich 
odwiertów, która doprowadziła do odkrycia Zagłębia Borysławskiego.

58  GEOPOLITYKA   
NIEMCY W GEOPOLITYCZNYM ROZKROKU
Na skutek wojny na Ukrainie Niemcy na nowo muszą wymyślić swoją 
strategię rozwoju, aby utrzymać status mocarstwa, którego siłą jest 
przemysł i eksport.
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Czyli to nie jest tak, że ona spa-
dła nam z nieba jako dopust 
Boży, tylko – mówiąc dość ob-

razowo – sami ją sobie 
wyhodowaliśmy?
Jeszcze  przed 

pandemią,  w  mar-
cu  2020  r.,  infla-
cja w  Polsce wzrosła 
o 100 proc. r/r. i była 
na  poziomie  po-
nad  4,7  proc.  Fran-
cja  miała  nieznacz-
nie wyższą od naszej 
dopiero  po  zakoń-
czeniu  pandemii 
w  roku  2022.  Rada 
Polityki  Pieniężnej 
już  wtedy  powinna 

podejmować  działania, 
o co od 2018 r. wnioskował jeden 
z  członków ówczesnego  składu 
Rady  –  dr  Kamil  Zubelewicz. 
Nieprawdą jest, że nikt nie zda-
wał  sobie  sprawy  z  narastają-

cego zagrożenia i zbliżającej się 
szybkimi  krokami  inflacji.  Nie-
stety  we  właściwym  czasie  nie 
podjęto  odpowiednich  działań. 
Obecne  są  daleko  i  całkowicie 
spóźnione wobec szybko nara-
stającej inflacji, z którą mamy na 
co dzień do czynienia. 

Pojawia się coraz więcej gło-
sów mówiących o tym, że pod-
noszenie stóp procentowych 
było szkodliwe, bo w niczym 
tak naprawdę nie pomogło. 
Nie zahamowało inflacji, za 
to spowodowało bardzo duży 
problem dla małych i średnich 
biznesów oraz konsumentów, 
którzy mają kredyty. I tak na-
prawdę na tę chwilę jesteśmy 
bliżej jakiegoś wielkiego pro-
blemu związanego z kredyta-
mi i recesji gospodarczej niż 
ze zwalczeniem inflacji. Pana 
zdaniem to słuszny pogląd? 

Alternatywa
na wyciągnięcie ręki
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WYWIAD NUMERU Andrzej Sadowski

Publiczny list zastawny oraz przywrócenie wolności gospodarczej jest 
alternatywą dla pieniędzy z tzw. KPO i innych dotacji oraz pogłębiania długu 
publicznego nie do spłacenia – mówi nam Andrzej Sadowski. Z prezydentem 
Centrum im. Adama Smitha rozmawiamy o inflacji, polityce banku 
centralnego, stopach procentowych i instrumencie finansowym, z którego 
zdecydowanie warto korzystać, czyli publicznym liście zastawnym. 
 Rozmawiał Krzysztof BUDKA

Czy inflacja to dziś największy 
problem polskiej gospodarki?
Największym problemem od 

lat  dla  polskiej  gospo-
darki  jest chaos, któ-
ry  tworzą  kolejne 
rządy  permanentną 
zmianą  prawa  i  po-
datków  lub  ich  in-
terpretacją,  a  teraz 
dodatkowo  jest  nią 
inflacja  zapomnia-
na  od  dwóch  dekad. 
Zauważmy,  zgodnie 
z  oceną  Stefana  Ki-
sielewskiego tego, co 
działo się w PRL-u, że 
to nie kryzys – to re-
zultat. Inflacja nie jest 
elementem pogody, na 
który  nie  mamy  wpływu,  tylko 
jest rezultatem prowadzenia po-
lityki  proinflacyjnej  w  ostatnich 
latach zarówno przez Narodowy 
Bank Polski, jak i przez rząd.
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Zaskakujące,  
że rządy w Polsce, 

mając od 20 lat 
sprawdzony na 

świecie mechanizm 
pod ręką, nie chcą 
z niego skorzystać 
i wolą pogłębiać 

zadłużenie 
w instytucjach 

finansowej  
spekulacji.



międzynarodowe,  są  znacznie 
bardziej dotkliwe niż „nadzwy-
czajne”  zyski  z  tytułu  inflacyj-
nego podatku.

Czy jest wobec tego jakaś, nie 
chcę powiedzieć łatwa recep-
ta, ale choćby dobry pomysł 
na to, by wyjść z tego błęd-
nego koła? Jaka powinna być 
długofalowa polityka zarów-
no banku centralnego, Rady 
Polityki Pieniężnej, jak i rzą-
du, żebyśmy wrócili na wła-

ściwe tory? 
Co do Narodowe-

go Banku Polskiego, 
to  znów przypomnę 
słowa  dr.  Kamila 
Zubelewicza,  któ-
ry  w  2021  r.  wska-
zywał, że NBP od lat 
prowadzi  świadomą 
politykę  osłabiania 
polskiego  złotego 
wobec  innych walut. 
Nie  tylko płaciliśmy 
więcej  za  spekula-
cyjne ceny ropy, któ-
ra  w  pewnym  mo-

mencie  bardzo  poszła 
w górę, ale płaciliśmy dodatko-
wo więcej  ze względu na  to,  iż 
bank centralny osłabiał polską 
walutę  w  stosunku  do  dolara, 
a w tej walucie kupujemy prze-
cież paliwa. Stąd z jednej stro-
ny należałoby przywrócić war-
tość polskiemu złotemu, co jest 
drugim celem NBP (pierwszym 
jest stabilizacja cen, a tego za-
dania NBP  też nie  zrealizował, 
bo dzisiaj mamy całkowitą huś-
tawkę,  jeśli chodzi o stabilność 
cen). Rząd niestety nie postrze-
ga  inflacji  w  kategoriach  jed-
nego  z  największych  zagro-

Od  samego początku wska-
zywałem, że samo podnoszenie 
stóp procentowych jest szkodli-
we, jeżeli nie ma współdziałania 
rządu  z  Narodowym  Bankiem 
Polskim i Radą Polityki Pienięż-
nej. Kolejne podwyżki doprowa-
dzają do nadpłynności w sekto-
rze  bankowym,  który  w  żaden 
sposób  nie  musi  konkurować 
o  pieniądze  obywateli,  bo  sam 
ma za dużo środków ze względu 
też na bardzo niskie oprocento-
wanie  rezerw  obowiązkowych, 
które NBP cały czas utrzymuje. 
Stąd przy utrzymującej się pro-
inflacyjnej polityce rządu samo 
podnoszenie  stóp  procento-
wych  szkodzi  zarówno  obywa-
telom,  którzy  dzisiaj  znajdują 
się  w  coraz  bardziej  dla  siebie 
nieprzewidywalnej,  trudnej  sy-
tuacji życiowej, spłacając kredy-
ty, jak też polskim przedsiębior-
com,  którzy  mając  rozpoczęte 
wieloletnie inwestycje, po zmia-
nie  stóp  procentowych  sta-
ją w obliczu zamykania tych in-
westycji,  bo  niestety  przyniosą 
one stratę. Decyzjami RPP pod-
niesiono  nie  tylko  stopy  pro-
centowe,  ale  przede wszystkim 
rentowność  banków,  które  dziś 
nic nie musząc robić. Pamiętaj-
my, że po  tych kolejnych pod-
wyżkach stopy są ciągle ujemne 
w stosunku do realnego pozio-
mu  inflacji  i w żadnym stopniu 
realnie  tej  inflacji  nie  ograni-
czyły,  nie  wyhamowały,  nato-
miast prowadzą do wyhamowa-
nia  działalność  wielu  polskich 
firm i branż.

To skąd się wziął ten dogmat, 
w który każe się nam wierzyć, 
że koniecznie trzeba zwięk-

szać stopy procentowe? Wy-
starczy włączyć telewizor, by 
zobaczyć, jak jeden ekono-
mista przez drugiego naciska 
medialnie na Narodowy Bank 
Polski i Radę Polityki Pienięż-
nej, by jeszcze bardziej pod-
wyższać stopy procentowe.
Jego  źródłem  jest  wia-

ra  w  magiczną,  natychmiasto-
wą pozytywną sprawczość stóp 
procentowych,  która  towarzy-
szy w Polsce  już od  lat. Kiedyś 
rządy próbowały zmuszać NBP 
i RPP do obniżania stóp, 
myśląc, że dzięki ko-
lejnym  obniżkom 
poprawi  się  sytuacja 
permanentnie  za-
dłużanych  finansów 
publicznych.  Obec-
ne  podwyżki  stóp 
procentowych  bez-
zwłocznie  odbija-
ją się na rentowności 
długu  publicznego, 
za  którego  obsłu-
gę trzeba coraz wię-
cej  płacić.  Stąd  nie 
ma  żadnego  pożyt-
ku  z  tytułu  podwyż-
szania stóp poza  iluzorycznym 
wzroście  wpływu  do  budżetu. 
Nie  poradzimy  sobie  z  infla-
cją, dopóki rząd będzie jej uży-
wał jako elementu podtrzymy-
wania  swojej władzy,  fałszywie 
zakładając, że korzyści z inflacji 
przewyższają straty. Jednak tak 
nie  jest,  bo wystarczy  spojrzeć 
na  bilans.  I  co  z  tego,  że  rząd 
może wykazać się nadzwyczaj-
nymi  zyskami  z  tytułu  podat-
ków,  co  jest  związane  z  infla-
cją,  skoro  straty,  jakie wynikają 
na  koniec dnia  z  tego,  że musi 
zapłacić więcej za zobowiązania 
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żeń  dla  obywateli,  gospodarki 
oraz  państwa,  która  dziś  pod-
stępnie niszczy dotychczasową 
stabilność  społeczną  i  ekono-
miczną  równie  niebezpiecznie, 
jak  otwarty  atak  wojsk  obcego 
państwa.  Takim  zagrożeniem 
w skutkach jest rozkręcająca się 
cały czas inflacja. Jak sobie z nią 
radzić? W tej chwili należałoby 
doprowadzić  do  zrównoważe-
nia nadpodaży pieniądza nad-
podażą  towarów  i  usług.  Nie-
stety, przy tych ograniczeniach 
dla  działalności  gospodarczej, 
jakie  mamy  w  Polsce,  nie  jest 
możliwe,  aby  z  dnia  na  dzień 
nie tyle  już otworzyć nową fa-
brykę,  ile  dołożyć  kolejną  li-
nię  produkcyjną.  Przekonał  się 
o  tym  kiedyś  jeden  z  bardziej 
znanych polskich przedsiębior-
ców, który dostał duży między-
narodowy  kontrakt  dla  swojej 
fabryki.  Próba  jej  rozbudowy 
pod  ten  kontrakt  zaję-
łaby mu  tu kilka  lat. 
Natomiast  w  USA, 
gdzie  postanowił  ją 
uruchomić,  zaję-
ło  mu  to  pół  roku. 
Przywrócenie  wol-
ności  gospodarczej 
mogłoby  zniwelo-
wać  nie  tylko  prze-
paść,  która  dzieli 
nas  od  normalnego 
świata,  ale  pozwoli-
łoby  na  dodatkową 
produkcję  towarów 
i usług, którą można 
skutecznie,  bez  spe-
cjalnie  dużych  ofiar  po  stronie 
społeczeństwa oraz bojaźliwe-
go rządu, zrównoważyć tę nad-
produkcję pieniądza,  który  jest 
na rynku. 

Jakiś czas temu wystąpił Pan 
z apelem o zastosowanie pu-

blicznego listu zastaw-
nego jako jednego 
z elementów, który 
mógłby: uratować 
finanse publiczne, 
uratować oszczęd-
ności gospodarstw 
domowych i wspo-
móc walkę z infla-
cją. Był jakiś odzew 
w sprawie tego ape-
lu?
Warto  przy  tej 

okazji  przypomnieć, 
że  dokończenie  bu-
dowy portu w Gdyni 

nie byłoby możliwe bez 
emisji listu zastawnego, z które-
go ten port został ukończony – 
nie z budżetu ówczesnego pań-
stwa, tylko właśnie z emisji listu 
zastawnego.  Przykładów  po-

kazujących  zastosowanie  tego 
niespekulacyjnego  instrumentu 
finansowego jest znacznie wię-
cej w historii samej Polski. Nie-
stety,  zaskakujące  jest  to,  że 
rządy w Polsce, mając od 20 lat 
sprawdzony na świecie mecha-
nizm pod  ręką,  nie  chcą z nie-
go skorzystać  i wolą pogłębiać 
zadłużenie  w  międzynarodo-
wych  instytucjach  finansowej 
spekulacji. W żaden racjonalny 
sposób nie da się wytłumaczyć 
wstrzemięźliwość  w  wykorzy-
staniu publicznego listu zastaw-
nego. Dałby on polskiemu spo-
łeczeństwu w czasach szalejącej 
inflacji możliwość ochrony swo-
ich oszczędności w przychodo-
wych inwestycjach. Jako niespe-
kulacyjny  papier  wartościowy 
lepiej  gwarantuje  oszczędno-
ści  niż  obligacje  korporacyj-
ne czy papiery dłużne polskie-

Publiczny list 
zastawny jest 
przypisany 

konkretnej inwestycji, 
która ma charakter 

przychodowy, 
a nie obligacji, która 
może być zużyta na 
przykład na wydatki 

konsumpcyjne  
czy socjalne.

Andrzej Sadowski

Od samego  
początku 

wskazywałem, że 
samo podnoszenie 
stóp procentowych 

jest szkodliwe, 
jeżeli nie ma 

współdziałania 
rządu z Narodowym 

Bankiem Polskim 
i Radą Polityki 

Pieniężnej.

Andrzej Sadow-
ski od 2014 r. 
jest prezyden-
tem Centrum im. 
Adama Smitha, 
jednego z pierw-
szych polskich 
think thanków 
promujących 
rozwiązania  
wolnorynkowe.
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Zdrowych, spokojnych, pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia.

Niech to będzie dobry czas, wypełniony tym, co tworzy domowe ciepło –

serdecznością, uśmiechami i wzajemną życzliwością.

A nowy 2023 rok niech przyniesie wiele sukcesów oraz wszelką pomyślność.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

życzy

PKO Bank Polski
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go rządu. W sytuacji, gdy rząd 
ma coraz większe problemy ze 
sprzedażą długu oraz nie ma co 
liczyć na pieniądze z  tzw. KPO, 
pozyskanie  poprzez  publiczny 
list zastawny pieniędzy od oby-
wateli  jest  jedyną  możliwością 
na wyciągnięcie ręki. Nawet gdy 
pojawią się pieniądze z KPO, to 
ich dystrybucja w bardzo zbiu-
rokratyzowanych  procedurach 
zajmie  kilka  lat  i  efekty  będą 
niewspółmierne  do  propagan-
dy, która im towarzyszy.  

Czym się różni taki list za-
stawny od na przykład obli-
gacji?
Publiczny  list  zastawny  jest 

przypisany konkretnej inwesty-
cji, która ma charakter przycho-
dowy, a nie obligacji, która może 
być zużyta, co dzisiaj ma miej-
sce  w  Polsce,  na  przykład  na 
wydatki  konsumpcyjne  czy  so-
cjalne. Poza tym listy zastawne 
mają dla właściciela  takiego  li-

stu generować regularne zyski. 
W Polsce stosuje się go ślado-
wo, a w USA sfinansowano nim 
2/3  inwestycji  infrastruktural-
nych. 

Polacy dysponują wystarcza-
jącymi środkami, żeby taki in-
strument wdrożyć?
Narodowy  Bank 

Polski  na  początku 
zeszłego  roku  po-
dał,  że  na  kontach 
samych  tylko  oby-
wateli  (nie  przed-
siębiorców  i  nie  pol-
skich  firm)  znajduje 
się  już  ponad  bilion 
złotych  oszczędno-
ści,  czyli  na  miejscu 
mamy znacznie wię-
cej kapitału niż jakie-
kolwiek dotacje z Unii 
Europejskiej i wszystkie 
środki  z  tzw.  Krajowego  Planu 
Odbudowy.  Nie  ma  najmniej-
szego  powodu,  aby  wyczeki-

wać środków z Unii, skoro mamy 
je  na  miejscu.  Należałoby  tyl-
ko zagwarantować obywatelom 
poprzez  publiczny  list  zastaw-
ny atrakcyjne i uczciwe warun-
ki. Zauważmy, że dzisiaj Polacy 
z  braku  dostępności  w  obiegu 
publicznego  listu  zastawne-

go  angażują  się  w  róż-
ne  spekulacyjne 
i  bardzo  ryzykow-
ne  działania,  czy  to 
na  rynku  nierucho-
mości,  czy  to  w  pi-
ramidy  finansowe, 
bo  rządy  nie  chcą 
stworzyć  skutecznej 
konkurencji  dla  ni-
sko  opłacanych  lo-
kat  bankowych.  Pu-
bliczny list zastawny 
oraz  przywrócenie 
wolności  gospodar-

czej jest alternatywą dla 
pieniędzy z KPO i innych dota-
cji  oraz  pogłębiania  długu pu-
blicznego nie do spłacenia. 

fot. Jacek Sasin/Forum
 Polskiej G

ospodarki

Andrzej Sa-
dowski – prezy-
dent Centrum 
im. Adama Smi-
tha (z lewej) 
i Krzysztof Bud-
ka – red. nacz. 
„Forum Polskiej 
Gospodarki”.

Przywrócenie 
wolności 

gospodarczej 
pozwoliłoby na 

dodatkową produkcję 
towarów i usług, którą 

można skutecznie 
zrównoważyć 
nadprodukcję 

pieniądza, który jest 
na rynku.



Dachy solarne sprawdzają się 
także na obiektach rewitalizowa-
nych,  termomodernizowanych 
i  przy  planowaniu  nowocze-
snych  przestrzeni  osiedlowych. 
–  Na  początku  skierowaliśmy 
naszą  propozycję  głównie  do 
klientów indywidualnych, z cza-
sem zyskała ona zainteresowa-
nie także firm i samorządów lo-
kalnych,  co  nas  bardzo  cieszy. 
Dla  klientów  instytucjonalnych 
i  biznesowych  oferujemy  rów-
nież takie zintegrowane rozwią-
zania  jak:  fasady  fotowoltaicz-
ne,  wiaty  i  zadaszenia  solarne 
– mówi Martyn Szczepankowski.
Koncepcja  biznesowa  i  do-

konania  firmy  zostały  wyróż-
nione w finale II edycji konkursu 
Huawei  Challenge.  Firma  tak-
że  otrzymała  nagrodę  specjal-
ną od KIKE.
Spółka jest obecna w Szwecji, 

w Polsce, w Niemczech i USA. Pla-

po cenie „zwykłego” dachu, zaś 
koszt komponentu fotowoltaicz-
nego  spłaca  się  potem  już  na 

raty  z  zysków  z  produk-
cji prądu. Rozwiązania 
firmy są więc nie  tyl-
ko  przystępne  ceno-
wo, ale ze wszech miar 
użyteczne oraz ekolo-
giczne.

Plan Be Eco:  
jak przeliczyć ślad 
węglowy?
Plan Be Eco to z kolei 
kompleksowe  narzę-
dzie  dla  firm  pozwa-
lające  automatycznie 

zliczać  oraz  raportować 
ślad  węglowy  w  przedsiębior-
stwie  zgodnie  ze  standardami 
Komisji  Europejskiej.  Dodatko-
wo możliwe jest rozpisanie danej 
firmie planu redukcji emisji CO2.  
–  Ślad  węglowy  jest  wszę-

dzie,  można  go  policzyć.  Zna-
czenie ma to na przykład, z ja-
kich  samochodów  składa  się 
flota  danego  przedsiębiorstwa, 
jak  realizowane  są  procesy  lo-
gistyczne, ile firma zużywa prą-
du,  a  nawet  to,  z  jakiego  gazu 
korzysta  biurowa  klimatyzacja 
– mówi Agnieszka Maciejowska, 
kreatorka marki Plan Be Eco. 
Motto  startupu  Plan  Be  Eco 

brzmi:  „Jeśli  chcemy  coś  zmie-
nić, to musimy to zmierzyć”. Ze-
spół  entuzjastów  skupionych 
w startupie zakłada, że firmy co-
raz  częściej  chcą  być  odpowie-

dzialne,  jeśli chodzi o poszano-
wanie  środowiska  naturalnego. 
Postawa  tzw.  odpowiedzialno-
ści  środowiskowej  często otwie-
ra drogę do pozyskania większej 
liczby  kontraktów.  Na  zacho-
dzie  Europy  zwracanie  uwagi 
na  wysokość  śladu  węglowe-
go potencjalnego partnera  sta-
ło  się  już  niemal  standardem. 
W Polsce  taka świadomość do-
piero  jest  budowana.  Według 
założeń przyjętych przez Komi-
sję  Europejską,  raportować  ślad 
węglowy  muszą  na  razie  tyl-
ko giełdowe firmy zatrudniające 
co najmniej 500 osób. Kolejny-
mi,  które  będą  musiały  to  ro-
bić, będą przedsiębiorstwa ma-
jące  powyżej  250  pracowników. 
Prawdopodobnie  od  2026  r.  do 
liczenia śladu węglowego zobli-
gowane  zostaną  firmy  zatrud-
niające już dziesięć osób i więcej.
Dzięki  zautomatyzowaniu 

pracy nad raportem dotyczącym 
śladu węglowego możliwe stało 
się obniżenie kosztów jego przy-
gotowania. Na podstawie odpo-
wiednich wyliczeń przygotowy-
wane są też „inteligentne” plany 
redukcji emisji CO2, indywidual-
nie dla każdej firmy. Z produk-
tu firmy korzystają firmy repre-
zentujące różne branże i sektory 
gospodarki. Wysiłki i osiągnięcia 
firmy zostały wysoko docenione 
podczas  II  edycji  konkursu  Hu-
awei Startup Challenge – firma 
odebrała  nagrodę  za  zdobycie  
2. miejsca. 

nuje dalszą ekspansję między-
narodową  oraz  rozwój  platfor-
my do zarządzania nadwyżkami 
energii elektrycznej. 
Tak  zwana  „wirtu-
alna elektrownia” 
to  faktycznie  pro-
dukt  energetycz-
no-finansowy.  Jego 
wprowadzanie uwa-
runkowane jest re-
gulacjami w krajach, 
w  których  będą  go 
sprzedawać.  Cho-
dzi  o  umożliwienie 
klientom korzysta-
nia  z  przychodów, 
które przynoszą da-
chy  solarne.  W  pew-
nych  godzinach  właściciele 
domów  nie  są  w  stanie  wyko-
rzystać całej wytworzonej ener-
gii  elektrycznej,  a  można  mieć 
z niej  zyski. Opłacalność  inwe-
stycji  podnosi  zakup  SunRoof 
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INNOWACJE Nowe technologie

Eko startupy, które pomagają zarobić
Ekologiczne rozwiązania są optymalne wtedy, gdy  
nie tylko sprzyjają ochronie środowiska naturalnego, 
ale jeszcze przynoszą wymierne oszczędności. 
Firmami, którym udało się w doskonały sposób 
połączyć oba tte walory, są SunRoof Technology  
oraz Plan Be Eco. Robert  AZEMBSKI

O bie zasłużenie docenio-
ne w gronie finalistów  
II edycji konkursu Hu-

awei Startup Challenge.

SunRoof:  
twój dach pracuje dla ciebie
Pomysł na firmę SunRoof naro-
dził się w Szwecji jeszcze w 2013 r. 
Wpadł  na  niego  Karol  Kaniuk, 
właściciel  dużego przedsiębior-
stwa  budowlanego,  obserwując 
na tamtejszym rynku ogromny 
popyt  na  fotowoltaikę.  –  Karol 
Kaniuk  zaprosił  do  współpracy 
osoby  dobrze  zorientowane  na 
rynku OZE i wspólnie opracowali 
„sunroof”, czyli dach solarny, do 
dziś  będący  naszym  flagowym 
produktem – wspomina Martyn 
Szczepankowski,  Head  of  CEE 
i co-founder SunRoof.
Karol  Kaniuk  przeprowa-

dził  jeszcze w  Szwecji  innowa-
cyjny  produkt  przez  wszystkie 
badania  techniczne,  otrzymu-
jąc wymagane atesty. W 2018 r. 
do  spółki  dołączyli  Lech  Ka-
niuk,  dzisiejszy  prezes  holdin-
gu, wówczas młodego startupu 
branży energetyki odnawialnej, 
a także Martyn Szczepankowski, 
Marek Zmysłowski  i  Rafał  Plu-

tecki.  Na  rozwój  innowacyjne-
go produktu SunRoof zebrał już 
łącznie  21,5 mln  euro,  a  w  sa-
mej,  ostatniej  rundzie,  pozy-
skał 15 mln euro. – Porównując 
nasz dach z rozwiązaniem Tes-
li, produkt konkurencji jest mniej 
wydajny  –  zaznacza  Martyn 
Szczepankowski.  Stosowane 
w  dachach  solarnych  SunRo-
of monokrystaliczne ogniwa 
są  bowiem  bardziej  efektywne 
(i bardziej  ekologiczne) od  folii 
fotowoltaicznej Solar Roof Tes-
li.  Solarny  dach  oprócz  tego, 
że zaopatruje budynek w prąd, 
także  chroni  go  i  izoluje.  Wy-
budowany  w  2020  r.  pierwszy 
w Polsce dom z dachem solar-
nym SunRoof o powierzchni 218 
m² wytwarza rocznie 19 tys. kWh 
energii elektrycznej. Dzięki wy-
korzystaniu  całej  powierzchni 
dachu  system SunRoof dostar-
cza  więcej  energii,  niż  byłoby 
to możliwe przy zamontowaniu 
tradycyjnej instalacji fotowolta-
icznej  tylko na  części  poszycia. 
Szacowane  oszczędności  mia-
ły  sięgać  co  najmniej  15  tys.  zł 
rocznie, a przy rosnących ostat-
nio cenach energii będą one już 
znacznie wyższe.
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dy były i są ważną grupą klien-
tów,  która  zarazem  odpowiada 
za  animowanie  życia  społecz-
no-gospodarczego  na  swo-
ich  terenach.  Gminni  włodarze 
chcą  i  coraz  częściej  rozwijają 
społeczności  lokalne  w  sposób 
zrównoważony. W praktycznym 
wymiarze oznacza to nie tylko 
nowe  inwestycje  drogowe  oraz 
tworzenie wokół nich niezbędnej 
infrastruktury,  ale  także  finan-
sowanie opieki zdrowotnej i kul-
tury, budowy szkół i przedszkoli, 
obiektów sportowych, zielonych 
terenów  wspólnej  rekreacji 
mieszkańców  itd.  Przy  tym  dla 
samorządów bardzo istotny jest 
aspekt społeczny tych inwesty-
cji, pojmowany jako istotny ele-
ment dbałości o zrównoważony 
rozwój.

Raport został zaprezento-
wany podczas XV Ogól-
nopolskiej Konferen-

cji „BGK dla JST” – cyklicznego 
wydarzenia zorganizowanego 
przede wszystkim dla przed-
stawicieli polskich samorządów. 
Opracowanie obejmuje zarówno 
wszechstronny opis sytuacji fi-
nansowej gmin w naszym kraju 

(wraz z prognozami ich dalsze-
go rozwoju), jak i przedstawie-
nie różnych wymiarów zaan-
gażowania samorządowców 
w zrównoważony rozwój lokal-
nych społeczności prowadzo-
nych także przy wsparciu BGK.
Zrównoważony  rozwój  jest 

jednym  z  priorytetów  wpisa-
nych w misję banku, a samorzą-

sowanie  działań  samorządów. 
Wspiera  lokalny  roz-

wój  infrastruktur: 
edukacyjnej,  kultu-
ralnej,  społecznej, 
turystycznej oraz re-
witalizację  obszarów 
miejskich.  Promowa-
ne  i  subsydiowane 
są  także  inwestycje 
w  odnawialne  źró-
dła  energii,  w  pod-
niesienie efektyw-
ności  energetycznej, 
elektroenergetycz-
nej  i  oświetleniowej, 
a także rozwój infra-

struktury  transportowej 
– ze szczególnym uwzględnie-
niem kolei oraz zeroemisyjnego 
transportu  miejskiego.  Łączna 
wartość  przyznanego  dofinan-

sowania samorządom w ramach 
rządowego  Programu  Inwe-
stycji  Strategicznych  sięgnęła  
58,4 mld zł. W jego ramach zre-
alizowano  11  tys.  projektów  in-
westycyjnych.  Wartość  roz-
strzygniętych  postępowań  na 
inwestycje  ze  wsparciem  finan-
sowym  tego  projektu  sięgnę-
ła 17,5 mld zł. Inwestycje te pod-
noszą jakość życia mieszkańców, 
wyrównując  szanse  społeczne 
we  wszystkich  regionach  kra-
ju, co także dzięki przy wsparciu 
BGK  wpisuje  się  w  praktyczną 
realizację zasad zrównoważone-
go rozwoju w Polsce.

Z czego żyją samorządy
Inwestycje  samorządów  finan- 
sowane  są  przede  wszyst-
kim  z  ich  środków  własnych  

Wspomaganie inwestycji
–  Z  naszego  bada-
nia wynika,  że aż 93 
proc.  samorządów 
spodziewa się wzro-
stu  nakładów  inwe-
stycyjnych  jeszcze 
w tym roku. Jest to 
m.in. efekt skutecz-
nie  je  wspomaga-
jącego  rządowego 
Programu  Inwesty-
cji  Strategicznych 
–  mówi  Mateusz 
Walewski,  główny 
ekonomista oraz dy-
rektor  Departamen-
tu Badań i Analiz BGK.
Program  Inwestycji  Strate-

gicznych ma na celu zwiększe-
nie  skali  inwestycji  publicznych 
przez  bezzwrotne  dofinan-
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Trudna sytuacja rynkowa nie zahamowała rozwoju 
gmin,  które nie przerywają inwestycji służących 
lokalnym społecznościom. Są to nie tylko inwestycje 
drogowe, ale także wiele innych, służących 
rozbudowie infrastruktury, a także potrzebnych 
mieszkańcom inicjatyw. Takie wnioski płyną z raportu 
„Zrównoważony rozwój na tle wyzwań inwestycyjnych 
i sytuacji finansowej polskich samorządów” 
przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

fot. BGK – materiały prasowe

Cieszy fakt,  
że inwestycje gmin 

będą jeszcze wyższe 
niż dotychczas. 
W pierwszym 
półroczu tego 

roku plasowały się 
znacząco powyżej 
inflacji, a w całym 

roku mogą wzrosnąć 
nawet o 60 proc.  

rok do roku.

Samorządy rozwijają się w zrównoważony sposób
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westycji, wyniosłyby one w tym 
roku 77,1 mld zł – wobec 

48,1  mld  zł  w  roku 
poprzednim.  Auto-
rzy analizy zawar-
tej w raporcie „Zrów-
noważony rozwój na 
tle wyzwań inwesty-
cyjnych  i  sytuacji  fi-
nansowej  polskich 
samorządów”  za-
kładają nieco ostroż-
niejsze szacunki  
–  wartość  inwesty-
cji  w  gminach  może 
sięgnąć  w  całym 
roku 60,8 mld zł.

Społeczny wymiar 
Z  badania  przygotowanego 
przez BGK wynika  też,  że  jed-
nostki samorządu terytorialne-

(36,7  proc.),  w  dalszej  kolej-
ności  ze  środków  europejskich  
(22 proc.), a tylko w nieco ponad 
10  proc.  z  kredytu.  Samorzą- 
dowcy  spodziewają  się  w  naj-
bliższych latach wzrostu znacze-
nia  dotacji  z  budżetu  państwa, 
chociaż ich udział w całkowitym 
finansowaniu inwestycji w 2021 r. 
wynosił 14,5 proc. 
Autorzy  raportu  przypusz-

czają jednak, że znacznie więcej 
niż  dotychczas  gmin  wykorzy-
stywać będzie do finansowania 
inwestycji  emisję  długotermi-
nowych obligacji  komunalnych. 
Szersze korzystanie z tego in-
strumentu  będzie  potrzeb-
ne  także  dlatego,  iż  bilansowa 
nadwyżka  operacyjna  jedno-
stek  samorządu  terytorialne-
go w tym roku zmaleje. Przy-
czyną  jej  spadku  są  rosnące 
wydatki  bieżące  gmin  –  przy 
jednoczesnym  spadku  docho-
dów,  zwłaszcza  z  podatku  do-
chodowego od osób fizycznych 
oraz  z  opłat  lokalnych.  Dodat-
kowe  wydatki  ponoszą  gmi-
ny w efekcie wzrostu cen ener-
gii  i  surowców  energetycznych  
i już w mniejszym stopniu – na 
utrzymanie uchodźców z Ukra-
iny.

Gminy chcą inwestować 
Pomimo  spadającej  nadwyżki 
operacyjnej  i problemów z do-
chodami  podatkowymi  niemal 
wszyscy  samorządowcy  spo-
dziewają  się,  że  nakłady  inwe-
stycyjne  na  rozwój  –  zarówno 
w tym, jak i w następnym roku – 
przewyższą te z 2021 r. Według 
raportu  BGK  dynamika  wydat-
ków inwestycyjnych rok do roku 
wyniosła 26,3 proc., a większość 

samorządowców  spodzie-
wa się  jeszcze  jej przyspiesze-
nia w drugiej połowie tego roku. 
Znaczący  wpływ  na  to  przy-
spieszenie  mają  niewątpliwie 
projekty realizowane w ramach 
wspomnianego  już  Programu 
Inwestycji  Strategicznych,  któ-
rego operatorem jest BGK.
  –  Cieszy  fakt,  że  inwesty-

cje  gmin  będą  jeszcze  wyższe 
niż  dotychczas.  W  pierwszym 
półroczu  tego  roku  plasowa-
ły  się  znacząco  powyżej  infla-
cji, a w całym roku mogą wzro-
snąć  nawet  o  60  proc.  rok  do 
roku.  Co  ważne,  nie  powodują 
one  wzrostu  zadłużenia  samo-
rządów – stwierdził na  spotka-
niu z samorządowcami dyrektor 
Departamentu  Badań  i  Analiz 
BGK.
Samorządowcy mówią o wy-

raźnym,  postpandemicznym 
odbiciu  w  wydatkach  inwesty-
cyjnych oraz o powrocie  trendu 
wyznaczającego  wzrost 
znaczenia  wydatków 
majątkowych w ogól-
nej strukturze wydat-
ków gmin. Wyniki fi-
nansowe za pierwsze 
dwa kwartały 2022 r. 
zdają się potwierdzać 
dynamiczny  wzrost 
nakładów  majątko-
wych.  Skala  ocze-
kiwań  co  do  wiel-
kości  inwestycji  nie 
koresponduje  jed-
nak z tym, co można 
było  zaobserwować 
w  pierwszych  sześciu 
miesiącach  roku.  Przyjmując  za 
dobrą  monetę  optymistyczne 
deklaracje  samorządowców  co 
do deklarowanego poziomu  in-

zbiorowy  (3,9  mld  zł).  Łączna 
wartość inwestycji jednostek sa-
morządu  terytorialnego  może 
sięgnąć w tym roku 22,8 mld zł. 

Zielone inwestycje 
Innym  wymiarem  realizacji 
przez  samorządy  zasad  zrów-
noważonego  rozwoju,  co  pod-
kreśla  przeszło  połowa  sa-
morządowców,  są  wszelkiego 
rodzaju  tzw.  zielone  projekty 
inwestycyjne  oraz  prowadzo-
ne  akcje  edukacyjne  na  rzecz 
podnoszenia  świadomości eko-
logicznej  i  ochrony  środowiska 
naturalnego.  Tego  rodzaju  in-
westycje oraz inicjatywy mia-
ły  swój  udział  wydatkach  ma-
jątkowych  samorządów,  który 
w  2021  r.  wynosił  17,5  proc. 

Upraszczając: co szósta złotów-
ka  wydana  przez  samorządy 
była „zielona”. 
Przedmiotem  szczególnej 

troski samorządowców, znajdu-
jącej  odbicie  w  wydatkach  bu-
dżetowych  gmin,  była  ochrona 
roślin,  dbałość  o  oczyszczanie 
miast  i wsi, ochrona gleb  i wód 
podziemnych  oraz  różnorod-
ności  biologicznej  i  krajobra-
zu. Ekologiczne inwestycje były 
w  największym  stopniu  udzia-
łem gmin wiejskich oraz zostały 
przeprowadzone głównie (cho-
ciaż  nie  tylko)  w  województwie 
mazowieckim. 
Większość  samorządowców 

jest  jednak  zdania,  że  tego  ro-
dzaju inwestycje prowadzone są 
jeszcze w stopniu niedostatecz-
nym.  Lukę  inwestycyjną można 
zidentyfikować zwłaszcza w ta-
kich  obszarach  jak  gospodarka 
odpadami,  ciepłownictwo  oraz 
transport zbiorowy.

Dbałość o przyszłość
Z  uznaniem  należy  skonstato-
wać fakt, że większość samorzą-
dów, bo aż 89 proc., na bieżąco 
monitoruje  oddziaływanie  re-
alizowanych  inwestycji  na  śro-
dowisko  naturalne,  chociaż  już 
nieco  rzadziej  analizuje  ich  od-
działywanie  społeczne,  czy-
li  oddźwięk,  z  jakim  spotykają 
się  w  środowisku  mieszkańców 
gmin. Przede wszystkim zaś cie-
szy  chęć  kontynuowania  przez 
samorządowców  inwestycji.  In-
westycji nie tylko w niezbędnych 
i nie docenionych jeszcze obsza-
rach,  ale  także  przeprowadza-
nych  w  zrównoważony  sposób, 
w czym samorządy mogą liczyć 
na wsparcie BGK. 

go za bardzo ważne uznają spo-
łeczno-ekonomiczne  aspekty 
zrównoważonego rozwoju.  Jako 
priorytetowe  identyfikują  ob-
szary  zawarte  w  zakresie  ich 
bezpośredniej  odpowiedzial-
ności. Mieści się w nich  przede 
wszystkim  cała  gama  usług 
edukacyjnych  oraz  wspiera-
nie rozwoju gminnej infrastruk-
tury,  w  tym  zaś  priorytetowo 
traktowane  są  projekty  dro-
gowe.  Wartość  inwestycji  dro-
gowych  (15,9 mld  zł w  2021  r., 
z tendencją rosnącą w tym roku) 
była  wyższa  niż  suma  wydat-
ków  samorządów  na  kolejne, 
w  kategorii  priorytetów,  inwe-
stycje:  infrastrukturę  wodno-
-kanalizacyjną  (5,8  mld  zł),  
turystykę,  sport  i  kulturę  
(5,7  mld  zł)  oraz  na  transport 
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Jacek  Brygman,  wójt  gminy 
Cekcyn  oraz  wiceprzewodni-
czący  Związku  Gmin Wiejskich 
RP, stwierdził, że w nadchodzą-

cym roku samorządowcy 
będą starali się mak-
symalnie  uciekać  od 
kredytów  i  obliga-
cji.  –  Te  samorządy, 
które  inwestowały, 
i to spore środki, po-
siłkując  się  pożycz-
kami,  kredytami, 
obligacjami,  widzą, 
że  wzrost  kosztów 
obsługi  zadłuże-
nia  jest  znaczący.  To 
od  1,2  proc.  jeszcze 
rok  temu  do  8  proc. 

obecnie.  W  wielu  gmi-
nach  wiejskich,  zwłaszcza  tych 
o  niskich  dochodach  własnych, 
sytuacja w przyszłym roku bę-
dzie bardzo trudna, bo już w tej 
chwili trudno nam spiąć wydatki 

bieżące z dochodami bieżącymi 
– zauważył.

Koszt ciepła
Ważnym  wątkiem  konferencji 
była  modernizacja  ciepłownic-
twa.  To  jedno  z  najkosztowniej-
szych zadań, z  jakim muszą się 
uporać samorządy.
Wiele  polskich  ciepłow-

ni  zmaga  się  ze  starzejącą  in-
frastrukturą,  której  awaryjność 
rośnie,  a  zakaz  sprowadzania 
węgla  z  Rosji  spowodował  ko-
nieczność  znalezienia  alterna-
tywy,  często  droższej.  Do  tego 
dochodzi  polityka  klimatyczna 
Unii Europejskiej, która wiąże się 
z  wykupem  drogich  uprawnień 
do  emisji.  Wszystko  to  razem 
sprawia, że sektor ciepłownictwa 
znalazł się w bardzo trudnej sy-
tuacji  finansowej.  Na  szczęście, 
jak zauważono, dostęp do węgla 
w dobrej  cenie w ostatnim cza-

żyła się pandemia oraz wojna za 
naszą wschodnią granicą.

Ucieczka od kredytów
– Nie umniejszam 
roli  rządu  i  cały 
czas  podkreślam, 
że  pierwsza  tran-
sza  subwencji,  któ-
rą otrzymaliśmy pod 
koniec  ubiegłego 
roku, zbudowała po-
tężne nadwyżki ope-
racyjne, bo samorzą-
dy nie zdążyły wydać 
tych  pieniędzy,  któ-
re  dostały  w  grud-
niu.  W  tym  roku  do 
samorządów  wpłyną 
bardzo  wysokie  środki 
w kwocie ponad 13 mld zł. Gdy-
by  nie  te  pieniądze,  nie  sądzę, 
żeby  Katowicom udało  się  wy-
pracować wykonalną  nadwyżkę 
operacyjną – oceniła.
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budżetową w wysokości  17 mld 
zł,  mimo  pierwotnie  planowa-
nego  deficytu.  Odnotowały  też 
nadwyżkę  operacyjną w  kwocie 
36 mld zł, co stanowi historycz-
nie  najlepszy  wynik  budżetów 
samorządowych.  Ten  rezultat  
– ocenił premier – jest efektem 
przede wszystkim dobrej, mimo 
pandemii, sytuacji gospodarczej 
kraju oraz wprowadzonych roz-
wiązań wzmacniających i stabili-
zujących sytuację jednostek sa-
morządu terytorialnego. 
Sytuacja  finansowa  JST  jest 

jednak bardzo  złożona,  o  czym 
mówili  samorządowcy  podczas 
debaty „Priorytetowe inwestycje 
i  źródła  finansowania  inwesty-
cji  samorządowych”.  Jak  wska-
zała  Danuta  Lange,  skarbnicz-
ka  Katowic,  nie  bez  wpływu  na 
trudności  było  wprowadzenie 
Polskiego Ładu, który zapocząt-
kował problemy JST. Na to nało-

Inwestycje, rozwój mieszkal-
nictwa oraz kapitał społeczny 
to fundamenty, które budują 

współpracę Banku Gospodar-
stwa Krajowego z jednostka-
mi samorządu terytorialnego 
w dobie kryzysu – przyzna-
ła podczas otwarcia konferen-
cji Beata Daszyńska-Muzycz-
ka, prezes Banku Gospodarstwa 
Krajowego. – Według Między-
narodowego Funduszu Waluto-
wego 1 proc. PKB wydatkowane 
na inwestycje publiczne przy-
nosi w średnim i długim okre-
sie wzrost o 2–2,5 proc. PKB. 

To najlepsze inwestycje, jakie 
państwa mogą realizować dla 
swojego społeczeństwa. Od-
powiedzią w naszym kraju jest 
Program Inwestycji Strategicz-
nych – dodała. 

Nadwyżka operacyjna 
Premier  Mateusz  Morawiecki 
w liście skierowanym do uczest-
ników  konferencji  wskazał  na 
potrzebę  jedności  władzy  pu-
blicznej oraz współpracy w do-
bie kryzysu. Przypomniał, że rok 
2021 jednostki samorządu tery-
torialnego  zamknęły  nadwyżką 

Pandemia, wojna na Ukrainie oraz powiązany z nią 
kryzys energetyczny zachwiały tempem rozwoju 
gospodarczego Polski. Niewiadome i wyzwania 
definiujące obecnie rzeczywistość gospodarczą stały 
się udziałem również samorządów. O ich sytuacji 
dyskutowali uczestnicy XV konferencji BGK dla JST 
„Samorząd terytorialny – finanse w czasie kryzysu”.
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FINANSE BGK dla JST

Inwestycyjne fundamenty w dobie kryzysu

W wielu gminach 
wiejskich, zwłaszcza 

tych o niskich 
dochodach własnych, 
sytuacja w przyszłym 
roku będzie bardzo 
trudna, bo już w tej 
chwili trudno spiąć 

wydatki bieżące 
z dochodami 
bieżącymi.
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decydowali o tym, jaki obiekt zo-
stanie jej poddany. Chcemy, by 
czuli się dobrze w gminie. A tak 
będzie, gdy będą odpowiedzial-
ni za jej rozwój – opowiadał Wi-
told Ossowski, burmistrz gminy 
Brusy.
Podobnie  mówiła  Jolanta 

Zarzeka,  zastępca  wójta  gmi-
ny  Dzierżoniów,  podkreślając, 
że  bez  zaangażowania  spo-
łecznego  lokalnej  społeczno-
ści  wiele  inwestycji  wręcz  nie 
jest  możliwych  do  przeprowa-
dzenia.  –  Poza  tym  posiada-
nie  partnera  w  lokalnej  spo-
łeczności się opłaca. Inwestycje 
są  bardziej  celowe  i  dochodo-
we. Z naszych analiz wynika, że 
jedna  złotówka  zainwestowa-
na  przez  gminę  we  współpra-
cy z lokalną społecznością daje 
3 zł – poinformowała, dodając, 
że w ubiegłym roku mieszkańcy 
zainicjowali 302 projekty.
Z kolei Piotr Chudzyński, wójt 

gminy  Sicienko,  dodawał,  że 
dzięki  zaangażowaniu  lokalnej 
społeczności wiele usług gmina 
może zaproponować taniej, przy 
utrzymaniu  wysokiej  jakości. 
W ich finansowaniu partycypu-
ją bowiem mieszkańcy, w poro-
zumieniu z którymi jest realizo-
wana, często na ich wniosek.
Magdalena  Czerska,  dyrek-

tor  biura  Funduszu  Termomo-
dernizacji  i  Remontów  w  BGK, 
zauważyła,  że  zaangażowa-
nie  lokalnej  społeczności  daje 
efekty  nie  tylko  w  samorzą-
dach, ale i instytucjach. W przy-
padku  termomodernizacji  BGK 
postawił  na  rozwój  świadomo-
ści, jak ważny jest zrównoważo-
ny rozwój przy tego rodzaju in-
westycjach. 

sie się poprawił. – Monitoruje-
my  stan  zapasów  i  kontrakta-
cji  na  bieżąco. Według  danych 
z  września  na  składowiskach 
przy ciepłowniach  jest  już wię-
cej  węgla,  niż  wynoszą  zapa-
sy obowiązkowe, które powinny 
być na 30 dni. Tylko w kilkuna-
stu przypadkach sytuacja wciąż 
nie została opanowana – mówił 
Grzegorz  Tobolczyk,  dyrektor 
Departamentu  Ciepłownictwa 
w  Ministerstwie  Klimatu  i  Śro-
dowiska.

Z wyprzedzeniem
Normalizowanie się sytuacji po-
twierdzają  samorządy  i  same 
przedsiębiorstwa.  –  Mamy  22 
tys.  ton  węgla  za  zwałowisku. 
A musimy mieć 12,5 tys. zapa-
su – mówił Krzysztof Szaliński, 
prezes zarządu PEC-Gliwice.
Marek  Materek,  prezydent 

Starachowic,  zapewniał,  że  ma 
zapas  węgla  do  maja  2023  r. 
Przyznawał  też,  że  w  obecnej 
sytuacji wygranymi są ci, którzy 
zainwestowali w zmiany w cie-
płownictwie  z  wyprzedzeniem. 
–  Zmodernizowaliśmy  nasze 
przedsiębiorstwa,  dzięki  temu 
nie  musimy  kupować  certyfi-
katów węglowych, co przekłada 
się  na milionowe oszczędności. 
Stawiamy też na odzysk energii, 
co  z  kolei  zmniejszy  zapotrze-
bowanie na węgiel w przyszło-
ści – mówił Marek Materek.
Mimo  lepszego  dostępu  do 

węgla,  sytuacja wielu przedsię-
biorstw  ciepłowniczych  nie  jest 
dobra. Potrzebne są kolejne roz-
wiązania, takie jak rekompensata 
z budżetu państwa w zamian za 
ograniczenie wzrostu cen ciepła. 
–  Toczą  się  prace  nad  uspraw-

nieniem modelu ustalania taryf, 
który miałby zostać dostosowa-
ny  do  bieżącej  sytuacji  makro-
ekonomicznej.  Jednym  słowem 
dawałby  możliwość  szybkiego 
przenoszenia  kosztów  przed-
siębiorstwa  na  taryfę  –  mówił 
Grzegorz Tobolczyk.

Czynnik społeczny
Podczas konferencji przedstawi-
ciele samorządów zwracali uwa-
gę, że przy planowaniu inwesty-
cji  coraz  większą  rolę  odgrywa 
lokalna  społeczność.  –  Nie  da 
się  realizować  projektów  z  ob-
szaru  infrastruktury  bez  zaan-
gażowania  społecznego.  Wła-
śnie podpisaliśmy z BGK umowę 
o wartości 1 mln zł na rewitaliza-
cję  zabytku.  To mieszkańcy  za-
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W Sylwestra
nie strzelam
do polskich firm

Zaraz znów się zacznie. Gdy tylko miną napi-
sy końcowe „Kevina samego w domu”, na ekra-
nach naszych telewizorów ukażą się debaty i ape-

le o ograniczenie korzystania z pirotechniki w Sylwestra. 
Padać będą emocjonalne argumenty o stresie zwie-
rząt czy zanieczyszczeniu powietrza. Nikt oczywiście 
nie spojrzy na gospodarczą rolę branży pirotechnicznej 
w naszym kraju. A ta jest znacząca. Podobnie jak historia 
fajerwerków na ziemiach polskich. 
Pierwsze  fajerwerki  zbliżone  do 

współczesnych powstały w okresie dy-
nastii  Song  na  początku  II  tysiąclecia, 
do  Europy  zawędrowały w  XIV wieku, 
a nad Wisłę 200 lat później. Od tego 
momentu  towarzyszyły  największym 
uroczystościom  państwowym,  elek-
cjom  królów  i  dla  uczczenia  wielkich 
zwycięstw.  Fajerwerki  stały  się  czę-
ścią  naszej  kultury.  Ich  wykorzystanie 
w miejscach publicznych, choć bardzo 
ograniczone, wciąż jest silnie zakorze-
nione  w  naszej  tradycji  dla  uczczenia 
nadejścia Nowego Roku,  podobnie  jak 
w większości państw Europy i świata. 
Tyle historii. Przejdźmy go biznesu. Wyroby piro-

techniczne generują 1 mld dolarów w światowym han-
dlu. W Polsce, według różnych szacunków, od 600 do 
700 mln zł, z czego około 60 mln idzie na eksport. Pol-
ska jest jednym z największych światowych eksporterów 
fajerwerków. W 2019 r. zajmowaliśmy 5. miejsce po ta-
kich krajach jak Chiny, Holandia, Brazylia oraz Niemcy. 
Sprzedajemy głównie do państw europejskich. 
W Polsce przedsiębiorcy działający na rynku piro-

technicznym to przede wszystkim podmioty profesjo-
nalne,  podlegające  obowiązkowi  posiadania  koncesji 
bądź pozwolenia  (jest  ich około 750), oraz ponad 25 

tys.  drobnych przedsiębiorców działających na  rynku 
konsumenckim. Zdecydowaną większość branży piro-
technicznej stanowią małe, często rodzinne firmy, któ-
re działają na rynku amatorskim. Dla tych podmiotów 
sprzedaż fajerwerków stanowi istotne źródło przycho-
dów, szczególnie w grudniu. Wartość  rynku profesjo-
nalnego stanowi 5 proc. wartości rynku amatorskiego. 
Polska pod tym względem nie jest wyjątkiem.

Gospodarka gospodarką, a co ze środo-
wiskiem  i  zwierzętami?  To  też  zostało 
zbadane. Nie stwierdzono przekracza-
nia norm dotyczących hałasu przez fa-
jerwerki.  Hałas mieści  się  w  normach, 
zmniejsza się wraz z odległością i trwa 
zaledwie ułamki sekund w przeciwień-
stwie do hałasu generowanego w trak-
cie np.  startu samolotu. Wyroby piro-
techniczne odpowiadają w przybliżeniu 
za  0,27  proc.  rocznej  emisji  tlenków 
węgla  do  atmosfery.  Oczywiście  ko-
nieczne  jest  zachowanie  bezpiecznej 
odległości fajerwerków zarówno od lu-
dzi,  jak  i  zwierząt.  Polskie  społeczeń-

stwo zachowuje  jednak zdrowy  rozsądek. 
80 proc. z nas twierdzi, że w Polsce nie są potrzebne 

ograniczenia w sprzedaży czy użyciu fajerwerków. Nar-
rację znów narzuca garstka aktywistów. A politycy już raz 
z nimi zaflirtowali, niemal wprowadzając tzw. piątkę dla 
zwierząt. Plany skończyły się z hukiem głośniejszym niż 
sylwestrowy pokaz fajerwerków. 
Zatem z  czystym sumieniem nie dajmy zagłuszyć 

zdrowego  rozsądku,  zachowując  go  przy  odpowie-
dzialnym stosowaniu pirotechniki. A patrząc na  tego-
roczne wystrzały, możemy sobie po cichu pod nosem 
powiedzieć: „to też na wiwat polskich przedsiębiorców 
z tej branży”!
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Co  ważne,  resort  finansów 
wskazał  w  nich  zalety  płynące 
ze stosowania tej nowej instytucji 
w praktyce. Dlaczego to tak istot-
ne? Otóż zawiązanie grupy VAT 
oznacza  wyłączenie  opodatko-
wania  VAT  między  członkami 
VAT.  Zarządzanie  rozliczeniami 
VAT w ramach grupy pozwoli na 
poprawę płynności finansowej.
Objaśnienia  o  grupach  VAT 

mają 63 strony, które podzielo-
no  na  13  głównych  części  (roz-
działów).

–  tematykę współczynnika i pre- 
 współczynnika w sytuacji, gdy 
były członek grupy wykony-
wał  wyłącznie  czynności  na 
rzecz  innych  członków  gru-
py VAT.

WAŻNE: 
Państwa członkowskie de-
cydujące się na wprowadze-
nie grup VAT, zasadniczo 
we własnym zakresie okre-
ślają szczegółowe zasady 
funkcjonowania tej instytu-
cji. Z uwagi jednak na unijny 
charakter rozwiązania jest 
potrzeba dążenia do jedno-
litego rozumienia grup VAT 
we wszystkich państwach 
członkowskich tak, aby ta 
instytucja nie doprowadza-
ła do zaburzania warunków 
konkurencji.

Kto założy grupę VAT
Aby  przypomnieć,  kto 

będzie  mógł  utwo-
rzyć  grupę  VAT, 
warto  wyjaśnić, 
czym  ta  grupa  jest. 
Otóż można stwier-
dzić,  że  utworzenie 
grupy VAT powodu-
je,  że  pewna  liczba 
ściśle  powiązanych 
ze  sobą podatników 
ulega umownemu 
połączeniu  w  jed-

nego  nowego  podatnika  tyl-
ko  do  celów  VAT.  Zamiast  kil-
ku podatników VAT mamy więc 
jednego  (grupę),  choć  każdy 
członek grupy zachowuje swo-
ją  odrębność  i  formę  prawną. 
Po przystąpieniu do grupy VAT 
istniejąca forma prawna członka 
grupy traci znaczenie do celów 

VAT,  a  członek  grupy  staje  się 
częścią nowego odrębnego po-
datnika VAT – grupy VAT.
Członkiem grupy VAT będzie 

mógł  potencjalnie  zostać  każdy 
podatnik. Zawiązanie jej ma cha-
rakter  dobrowolny,  pozwalając 
na  samodzielną  decyzję  przed-
siębiorstw  co  do  woli  skorzy-
stania  z  rozwiązania.  General-
nie  podatnikiem  VAT  jest  osoba 
fizyczna,  prawna  oraz  jednost-
ka  organizacyjna  nieposiadają-
ca osobowości prawnej (np. spół-
ka cywilna, spółka jawna, spółka 
partnerska, a  także organy wła-
dzy publicznej  oraz urzędy ob-
sługujące  te  organy),  która  sa-
modzielnie wykonuje działalność 
gospodarczą, bez względu na cel 
czy rezultat takiej działalności.

W jednym kraju
Opcja  utworzenia  grupy  VAT 
w  Polsce  będzie  dotyczyła 
spółek  działających  na  teryto-
rium  Rzeczypospolitej  Polskiej. 
Możliwość  uzyskania  statusu 
szczególnego podatnika podat-
ku od towarów i usług, jakim jest 
grupa VAT, będzie przewidziane 
dla  grupy  podatników  powią-
zanych  finansowo,  ekonomicz-
nie  i organizacyjnie,  którzy za-
wrą umowę o utworzeniu grupy 
VAT.  Szczegółowe  warunki  dla 
wspomnianych  powiązań  zo-
stały określone w przepisach.

WAŻNE: 
Podmiot może być człon-
kiem tylko jednej grupy 
VAT. Grupa VAT nie może 
być członkiem innej grupy 
VAT, co uniemożliwia two-
rzenie wielostopniowych 
struktur grup VAT. 

Pomocne w praktyce
Jak  podkreśla  resort  finansów, 
celem tych objaśnień jest przed-
stawienie  praktycznego  rozu-
mienia przepisów ustawy o VAT 
w  zakresie,  w  jakim  umożliwia-
ją  wspólne  rozliczenie  w  VAT 
przez kilka podmiotów w ramach 
tzw. grup VAT. Z kolei grupy VAT 
są  jednym  z  elementów  zmian 
podatkowych,  których  głów-
nym celem jest pobudzenie oraz 
wzmocnienie inwestycji i rozwoju.
Prace  nad  objaśnieniami 

w  zakresie  VAT  były  rozpoczę-
te  w  pierwszej  połowie  2022  r. 
W ramach konsultacji przedsta-
wiciele  biznesu  wskazali  na  za-
gadnienia, o które ten dokument 
powinien  zostać  uzupełniony. 
Resort finansów przychylił się do 
tych próśb i opublikowany doku-
ment został poszerzony o:
–  dodatkowe wyjaśnienia w ob-
rębie  przesłanek  powiązań 
wewnątrz grup, w tym 
zagadnienie  cią-
głości  spełnienia 
przesłanek  powią-
zań,

–  procedurę  uprosz-
czoną  w  imporcie 
towarów,

–  dodatkowe  wyja-
śnienia  tematy-
ki  dotyczącej  od-
działów podmiotów 
z ag r an i c zny ch , 
w tym o przykłady dotyczące 
transakcji  pomiędzy  oddzia-
łem  podmiotu  zagraniczne-
go,  który  wszedł  do  grupy, 
a  centralą podmiotu  lub od-
działem z innego kraju,

–  zagadnienie zawierania umo-
wy o utworzeniu grupy w for-
mie elektronicznej,
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PODATKI Ułatwienia dla firm

Grupa VAT
– czy to się opłaca?

W dokumencie w spo-
sób kompleksowy 
i dokładny omówio-

no zagadnienia dotyczące grup 
VAT, poczynając od opisania sa-
mej instytucji na gruncie Unii 
Europejskiej, poprzez jej two-
rzenie, funkcjonowanie i roz-

liczenia, aż po jej zakończenie 
lub przedłużenie funkcjonowa-
nia. Przedsiębiorcy, którzy roz-
ważają zawiązanie grupy VAT  
– czy to już 1 stycznia przyszłe-
go roku, czy w terminie później-
szym – powinni zapoznać się 
z tymi wyjaśnieniami. 
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Grupy VAT mają 
być jednym 

z elementów zmian 
podatkowych, których 

głównym celem 
jest pobudzenie 

oraz wzmocnienie 
inwestycji i rozwoju.

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe objaśnienia 
podatkowe. Tym razem dotyczą one grup VAT, które 
przedsiębiorcy będą mogli tworzyć od 1 stycznia 
2023 r. Ewa  KONDERAK



szuka  też  najlepszych  rozwią-
zań w dziedzinie energetyki od-
nawialnej.
–  Poprzez  stworzenie  roz-

budowanej  Grupy  ORLEN  we-
szliśmy  do  ekstraklasy  dużych, 
energetycznych  przedsię-
biorstw, co pozwala nam konku-
rować zarówno z innymi przed-
siębiorstwami  europejskimi, 
jak  i  zawiązywać  z  nimi  relacje 
partnerskie  w  nowych  obsza-
rach biznesowych. W tej branży 
„duży  może  więcej”.  Wszędzie 
tam,  gdzie  spółki  energetycz-
ne  należą  do  skarbu  państwa, 
w  gospodarkach  krajów  rozwi-
niętych  są  jednymi  z  najwięk-
szych  przedsiębiorstw.  Tak  jest 
m.in. we Francji, Włoszech, Hisz-
panii,  czy Norwegii – zauważył 
Karol Wolff.

Efekt skali
Multienergetyczny  koncern 
zbudowany wokół  PKN ORLEN, 
ze swoim szerokim zakresem 
działania  i  rozpoznawalnością, 

Niewątpliwie  duży  pod-
miot  zwiększa  bezpieczeństwo 
energetyczne  Polski,  zyskując 
też  lepszą  pozycję  przetargo-

wą  przy  zakupach  ropy 
naftowej i gazu, a do-
konująca się fuzja jest 
jednoznacznie dobra 
dla  polskiej  gospo-
darki.  Nie  ma  także 
sprzeczności  w  tym, 
że  koncern  energe-
tyczny  produkujący 
paliwa  szuka  szans 
w rozwoju technologii 
wodorowych  i  w  in-
westycjach  w  ob-
szarze tzw. zielonej 
energii. 

Doktryna bezpieczeństwa
– Tu i teraz priorytetem jest roz-
wój rynku paliw i zabezpieczenie 
dostaw  energii,  paliwa  kopalne 
zostaną z nami do około 2050 r., 
ale ORLEN może szukać nowych 
nisz do generowania dochodów, 
na przykład w produkcji na skalę 

przemysłową  niskoemisyjnego 
amoniaku  –  stwierdził  Mariusz 
Ruszel,  Prezes  Instytutu  Polity-
ki  Energetycznej  im.  Ignacego 
Łukasiewicza.  Dodał,  że  dalszą 
perspektywę  dla  ORLENU  sta-
nowi  zielony  wodór  oraz  ener-
getyka atomowa.  
  –  Rzeczywiście,  myślimy 

wielotorowo, analizujemy i przy-
gotowujemy  różne projekty,  ale 
muszą one mieć realne podsta-
wy. Na przykład: żebyśmy mogli 
stać  się  producentem  zielone-
go wodoru, potrzebujemy zielo-
nej energii odnawialnej.  Dlatego 
mamy bardzo skonkretyzowaną 
agendę  tematów  zawierających 
inwestycje  w  przyszłość  –  za-
znaczył przedstawiciel ORLENU.
Andrzej Sadowski z Centrum 

im.  Adama  Smitha  zaznaczył, 
że  nowe  źródła  energii  biorą 
się  z  rozwoju  nowych  techno-
logii  i  temu należy nadać  „po-
nadgospodarczą”  rangę  kon-
cernu. – Powinien on także stać 
się  elementem  doktryny  bez-

J ak wokół nowego multie-
nergetycznego koncer-
nu Grupy ORLEN budować 

bezpieczeństwo energetyczne 
nie tylko Polski, ale i całego na-
szego regionu? Jakie są głów-
ne atuty tego podmiotu na ryn-
kach międzynarodowych? Jakie 
funkcje może, a nawet powinien, 
pełnić w przyszłości? O tym 
rozmawiali uczestnicy jesien-
nej edycji Kongresu 590, który 
odbył się w Rzeszowie, podczas 
panelu „Silny koncern multie-
nergetyczny filarem bezpie-
czeństwa energetycznego w Eu-
ropie Środkowo- Wschodniej”. 

Nowe moce wytwórcze
Fakt  powstania  jednego  z  naj-
silniejszych  przedsiębiorstw, 
sytuujących  się  w  czołówce 
europejskich podmiotów paliwo-
wo-energetycznych, rodzi pyta-
nia  o  jego  funkcje  i możliwości, 
a  także  o  perspektywy  rozwo-
ju. Zdaniem Karola Wolffa, Dy-
rektora  Biura  Strategii  i  Projek-

tów Strategicznych PKN ORLEN, 
w  perspektywie  15–20  lat  rola 
ropy  naftowej  w  gospodarce 
oraz w  transporcie  będzie  spa-
dać, a rosnąć zacznie rola ener-
gii  elektrycznej.  Dlatego  należy 
budować  efektywność  w  seg-
mencie  działalności  gazowo-
-naftowej.  Silny,  polski  koncern 
oil  &  gaz  będzie  z  jednej  stro-
ny  obejmować  zarówno  wydo-
bycie,  jak  i  przetwarzanie  ropy 
naftowej  i  gazu  oraz  produkcję 
paliw, a z drugiej strony będzie 
inwestował w energetykę i nowe 
moce  wytwórcze.  Koncern  po-

już stał  się  liczącym  i zdolnym 
do  konkurowania  graczem  na 
skalę  globalną.  –  Teraz  uzy-
skaliśmy efekt  skali,  który  czy-
ni  ORLEN  podmiotem 
zdolnym do konkuro-
wania poza granicami 
Polski  –  podkreślił 
Piotr Palutkiewicz. 
Koncern,  rozwija-

jąc  się,  potrzebować 
będzie  coraz  więk-
szego  finansowania, 
o  co  może  zbiegać 
w  globalnych  insty-
tucjach  finansowych. 
–  Z  drugiej  strony, 
ze  względu  na  swo-
ją  wielkość  i  blisko 
połowę  udziałów  skar-
bu  państwa  oraz  kolejne  kilka 
procent  inwestorów  zależnych 
od niego, został zabezpieczony 
przed  ewentualną  próbą  wro-
giego przejęcia i utraty nad nim 
kontroli, co jest niezwykle istot-
ne – dodał ekspert Warsaw En-
terprise Institute.
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Miejsce nowego koncernu jest w światowej ekstraklasie
Silny koncern multienergetyczny, 
który powstał po połączeniu PKN 
ORLEN, LOTOSU i PGNiG jest w stanie 
zmierzyć się z wyzwaniami związanymi 
z zabezpieczeniem dostaw surowców, paliw 
i energii. Ale nie tylko, bo już aktywnie 
włącza się w trwający proces zielonej 
transformacji,  uczestniczy w rozwoju 
nowych technologii, a także może 
przyczynić się do zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa finansowego polskich 
rodzin.
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Technologiczny liderENERGETYKA

W DYSKUSJI WZIĘLI UDZIAŁ:
•  Karol Wolff – Dyrektor Biura Strategii 
i Projektów Strategicznych PKN ORLEN

•  dr hab. Mariusz Ruszel – Prezes 
Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego 
Łukasiewicza

•  dr Andrzej Sadowski – Prezydent 
Centrum im. Adama Smitha 

•  Piotr Palutkiewicz – Wiceprezes Warsaw 
Enterprise Institute

Multienergetyczny 
koncern zbudowany 
wokół PKN ORLEN, 
ze swoim szerokim 
zakresem działania 

i rozpoznawalnością, 
już stał się  

liczącym i zdolnym  
do konkurowania 

graczem  
na skalę globalną.



Wspólne cele
Wizja ta została skonkretyzowa-
na  w  biznesowej  perspektywie 
rozpisanej  na  najbliższe  10  lat, 

zaś  kolejne  dekady  roz-
woju  wymagają  ana-
lizy,  jakie technologie 
będą  w  przyszłości 
stosowane  i potrzeb-
ne  i  w  które  koncern 
powinien  inwestować. 
Potrzebne  będzie 
określenie wspólnych 
celów  wszystkich  za-
interesowanych  roz-
wojem koncernu stron 
oraz  ustalenie  ścieżki 
dojścia do nich. 

Z pewnością warto skorzystać 
z  zaangażowania  środków  pol-
skich  gospodarstw  domowych 
w  rozwój  koncernu,  z  korzyścią 
dla polskich obywateli.   

 
Materiał powstał  

we współpracy  z PKN ORLEN

pieczeństwa państwa polskiego, 
w tym bezpieczeństwa energe-
tycznego, oraz świadomym na-
rzędziem  polityki  zagranicznej 
Polski.  Warto  też,  by  poten-
cjał koncernu został świadomie 
spożytkowany  przez  polskie 
państwo  nie  tylko  w  obszarze 
energetycznym, ale szerzej ro-
zumianym,  technologicznym  – 
podkreślił Sadowski.

Inwestycje przychodowe
–  Ważne,  by  połączone  fir-
my  były  w  stanie  wykorzysty-
wać technologie cyfrowe, w tym 
technologię  5G  do  zarządza-
nia  rozproszoną  infrastrukturą, 
oczywiście  także  energetyczną. 
To  pozwala  unikać  ataków  ter-
rorystycznych oraz zagrożeń ze 
strony  innego państwa – dodał 
prezydent  Centrum  im.  Adama 
Smitha. 
Polska  nie  musi  też  oglą-

dać się na pieniądze ze speku-

lacyjnych  rynków  finansowych.  
–  Gdyby  połączone  siły  firm 
zaoferowały  polskim  obywa-
telom  inwestycje  przychodowe 
w  ramach  publiczne-
go listu zastawne-
go,  zwiększyłoby 
to  jeszcze  bezpie-
czeństwo  finanso-
wego  polskich  ro-
dzin,  a  koncernowi 
umożliwiło pozyska-
nie  środków  na  za-
planowane  projekty 
– mówił Andrzej Sa-
dowski. 
Karol Wolff przy-

pomniał,  że  przed-
stawiona już dwa lata temu wi-
zja rozwoju koncernu zawarta 
została  w  strategii  Grupy  OR-
LEN.  Opiera  się  na  budowie 
koncernu multienergetycznego, 
który będzie w stanie zapewnić 
wystarczające  zasoby  nisko-
emisyjnej i stabilnej energii. 

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI26

ENERGETYKA

Warto, by potencjał 
koncernu został 

świadomie 
spożytkowany przez 
polskie państwo nie 

tylko w obszarze 
energetycznym, ale 
szerzej rozumianym, 

technologicznym.

Karol Wolff,  
Dyrektor Biura 
Strategii i Pro-
jektów Strate-
gicznych PKN 
ORLEN, pod-
czas dyskusji na 
Kongresie 590 
w Rzeszowie.
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Czy mediacja może też być 
w przypadku konfliktu przed-
siębiorcy z urzędem?

Tak.  Pojawiają  się  tzw. 
mediacje administra-
cyjne.  Dotyczą  kwe-
stii  roszczeń  czy  też 
odszkodowań, np. je-
śli urząd nie dopełnił 
swoich zobowiązań.

A sprawy podatko-
we?
Nie  przepro-

wadza  się  mediacji 
w  kwestiach  ubez-
pieczeń  społecz-
nych.  Takie  są  wy-
łączenia  wynikające 

z  kodeksu  cywilnego. 
Natomiast mediacja może  być 
zawierana  pomiędzy  podat-
nikiem  a  organem  podatko-
wym  w  większości  spornych 
spraw,  jednak  poza  tymi,  któ-

rych przedmiotem  jest ustale-
nie wysokości podatku. 

Na czym polega mediacja?
To  alternatywny  wobec  sądu 

sposób  rozwiązywania  konfliktu. 
W  trakcie mediacji  strony  sporu 
w obecności bezstronnego i neu-
tralnego  mediatora  podejmu-
ją  rozmowy  i  próbę  osiągnięcia 
porozumienia. Wynikiem media-
cji  może  być  ugoda  mediacyj-
na. Po jej zatwierdzeniu przez sąd 
ma ona moc prawną ugody są-
dowej. W  razie  jej  niewykonania 
może stanowić tytuł wykonawczy 
i  podstawę  wszczęcia  egzekucji 
przez komornika, np. jeśli w ugo-
dzie jest ustalona kwestia zapła-
ty zaległej faktury, odszkodowa-
nia czy też alimentów. 

Jakie są zasady mediacji?
Jest dobrowolna, poufna i od-

bywa się w obecności bezstron-

Dla kogo jest mediacja?
Mediacja jest dla osób, któ-

re  w  życiu  zmagają  się  z  ja-
kimkolwiek konfliktem: 
w  pracy,  w  rodzi-
nie  czy  też w przy-
padku firm ze swo-
im  kontrahentem, 
pracownikiem  lub 
klientem.  Media-
cja  dotyczy  każde-
go,  kto  chce  swój 
konflikt  rozwiązać 
w sposób polubow-
ny.  Jest  pierwszym 
krokiem  do  pró-
by  zawarcia  ugody 
w  kwestiach  spor-
nych.  A  te  spory 
pojawiają  się  na  tle 
cywilnym,  np.  sprawy  rozwo-
dowe,  ale  też  sprawy  gospo-
darcze  –  dotyczące  przed-
siębiorców  czy  też  na  linii 
pracodawca–pracownik.
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PRAWO Warto mediować

Mediacja może  
być zawierana 

pomiędzy 
podatnikiem 
a organem 

podatkowym 
w większości 

spornych spraw, 
jednak poza tymi, 

których przedmiotem 
jest ustalenie 

wysokości podatku.

Przewagi prywatnego
rozstrzygania sporów
nad publicznym
W przypadku procesu sądowego zwykle jedna strona jest wygrana,  
a druga przegrana. Z mediacji każdy wychodzi wygrany – mówi nam  
Szymon Stypczyński, mediator wpisany na listę prezesa Sądu Okręgowego 
we Włocławku, który prowadzi własną praktykę mediacyjną.  
 Rozmawiał Tomasz CUKIERNIK



potrafią  się  bardziej  otworzyć. 
Pokazują  swoje  emocje:  złość, 
smutek, żal. Potrafią się bardziej 
wypowiedzieć  niż  w  obecno-
ści  sędziego.  Dzięki  mediacjom 
poprawiają  się  relacje,  w  tym 
również  w  sprawach  gospodar-
czych. Kontrahenci potrafią po-
wiedzieć szczerze, dlaczego nie 
została  zapłacona  faktura  itp. 
Co  najważniejsze,  w  przypadku 
procesu  sądowego  zwykle  jed-
na  strona  jest  wygrana,  a  dru-
ga przegrana. Z mediacji każdy 
wychodzi wygrany. A to dlatego, 
że podczas mediacji strony sta-
rają się dojść do takiego porozu-
mienia, żeby zadowalało i jedną, 
i drugą stronę. Oczywiście idzie 
się  na  ustępstwa,  ale  to  stro-
ny  wypracowują  porozumie-
nie, które będzie je satysfakcjo-
nowało. Mediator pomaga w tej 
komunikacji. Strony przychodzą 
z  różnymi  stanowiskami  i  rosz-
czeniami, które nie zawsze prze-
kładają  się  na  interesy. Media-
tor ma za zadanie wyciągnąć na 

nego  i  neutralnego  mediatora. 
Uczestnicy  mediacji  dobrowol-
nie w niej uczestniczą i mogą się 
z niej wycofać na każdym etapie 
postępowania. Strony mają rów-
ne prawa i są traktowane jedna-
kowo przez mediatora. Mediator 
nie staje po żadnej stronie  i nie 
wyróżnia żadnej  strony konflik-
tu.  Jest  neutralny  zarówno  co 
do przedmiotu sporu, jak i zna-
lezionych  rozwiązań.  Przebieg 
posiedzenia  mediacyjnego  jest 
poufny,  czyli  ani  mediator,  ani 
strony nie mają prawa ujawniać 
tego,  co  się  wydarzy  podczas 
mediacji.  Kwestia,  jak  rozwiązać 
spór, należy do stron. 

Jak strony mogą trafić do me-
diacji?
W  dwojaki  sposób.  Możemy 

wyróżnić mediację umowną i są-
dową. W przypadku tej pierwszej 
jedna  ze  stron  przychodzi  do 
mediatora  i  mówi,  że  chciałaby 
podjąć  mediację  z  drugą  stro-
ną  konfliktu. Wtedy  strona wy-
syła wniosek o przeprowadzenie 
mediacji do drugiej strony kon-
fliktu. Jeżeli druga strona wyra-
zi zgodę, to wszczyna się media-
cję i zaprasza się obie strony do 
mediatora. Ale mogą też przyjść 
obie  strony  razem. Z kolei me-
diacja  sądowa  jest  ze  skierowa-
nia sądu. Sąd na każdym etapie 
postępowania  może  skierować 
strony  do  mediacji,  mając  na 
względzie  to,  że  chcą  się poro-
zumieć, akceptują to i dobrowol-
nie chcą wziąć udział w mediacji. 
Po  postępowaniu  mediacyjnym 
sporządzany jest protokół. Jeżeli 
zakończy się ugodą, to każda ze 
stron otrzymuje taką ugodę. Je-
żeli  jest  to mediacja  sądowa,  to 

mediator wysyła protokół z po-
siedzenia mediacyjnego, a stro-
ny  występują  do  sądu  z  wnio-
skiem o zatwierdzenie tej ugody. 
Sąd wydaje postanowienie, które 
ma moc prawną ugody sądowej.

Jaka jest przewaga media-
cji nad postępowaniem sądo-
wym?
Można mówić o  szeregu  ko-

rzyści  płynących  z  mediacji. 
Przede wszystkim jest mniej for-
malizmu.  Jest  to  proces  odfor-
malizowany.  Jedynym  owo-
cem z mediacji jest protokół plus 
ugoda,  którą  podpisują  strony. 
Jest  to  też  proces  szybszy.  Już 
podczas  pierwszego  posiedze-
nia mediacyjnego  strony mogą 
dojść  do  porozumienia.  W  są-
dzie to trwa dłużej także dlatego, 
że mediator stwarza inne warun-
ki niż występujące na sali sądo-
wej. Uczestnicy czują się bardziej 
swobodnie, komfortowo w obec-
ności mediatora  niż  na  sali  są-
dowej.  Podczas  mediacji  ludzie 

jest wykorzystywana na tyle, na 
ile  byłoby  to możliwe.  Docho-
dzi  do  wymiany  doświadczeń. 
Są  głosy,  że  zbyt  mało  spraw 
jest  kierowanych  na  mediację, 
ale są sędziowie, którzy są bar-
dziej mediacyjni i chcą kierować 
te sprawy z różnych wydziałów. 
Na  pewno  duża  praca,  przede 
wszystkim  działania  informa-
cyjne, jest konieczna w różnych 
środowiskach mediatorów,  fun-
dacji,  stowarzyszeń,  by  ludzie 
poznawali  ideę  mediacji.  Ko-
nieczne  jest uświadamianie  lu-
dzi, że ze swoją sprawą nie mu-
szą  od  razu  iść  do  sądu,  tylko 
najpierw  mogą  próbować  roz-
wiązać ją polubownie.

Kto może być mediatorem wpi-
sanym na listę w sądzie okrę-
gowym?

Mediatorem może być 
każda  osoba  fizycz-
na,  która  ma  pełną 
zdolność  do  czyn-
ności prawnych i ko-
rzysta  z  pełni  praw 
publicznych.  Żeby 
być wpisanym na li-
stę  w  sądzie  okrę-
gowym,  trzeba mieć 
ukończone  26  lat, 
wiedzę  i  umiejętno-
ści  w  zakresie  pro-
wadzenia  mediacji 
i nie być prawomoc-
nie skazanym za 

umyślne  przestępstwo 
ani przestępstwo skarbowe. Nie 
ma  żadnych  egzaminów  pań-
stwowych. Można ukończyć cer-
tyfikowane  szkolenia  czy  studia 
podyplomowe  z  mediacji.  Ist-
nieje też Społeczna Rada ds. Al-
ternatywnych  Metod  Rozwią-

zywania Sporów przy Ministrze 
Sprawiedliwości,  która  wytycza 
standardy kształcenia mediato-
rów.

Gdzie odbywają się mediacje?
Najczęściej w biurach media-

torów czy różnych fundacji, któ-
re  zajmują  się  rozwiązywaniem 
konfliktów,  albo  w  wynajętych 
lokalach. Na pewno poza sądem, 
bo ma to być miejsce neutralne.

Jakie sprawy gospodarcze naj-
częściej są rozstrzygane w me-
diacjach?
Najczęściej  chodzi  o  nieter-

minową  zapłatę  należności.  Te-
raz  jest  to  plaga.  Była  sprawa, 
w  której  przedsiębiorca  rolny 
sprzedawał  byki. Wystawił  fak-
turę  i  miał  problem  z  uzyska-
niem  zapłaty  od  kontrahenta. 
Dochodzi np. do rozłożenia płat-
ności na raty, bo dana firma ma 
trudności z płynnością finanso-
wą i potrzebuje dogadania się ze 
swoim wierzycielem. Ale  są  też 
sprawy  związane  z  podziałem 
czy przejmowaniem firm, doty-
czące praw autorskich, patento-
wych  lub  znaków  towarowych, 
albo  dotyczące  nieetycznego 
działania  konkurencji.  Miałem 
też  taką sprawę, że firma mon-
tująca  fotowoltaikę nie wykona-
ła klientowi instalacji ani nie od-
dała  mu  pieniędzy.  Konsument 
próbował polubownie rozwiązać 
tę  sytuację.  Ludzie  boją  się  są-
dów. Odstraszają  ich  te wszyst-
kie procedury i czas oczekiwania. 
Niestety w  tym przypadku  jed-
nak  nie  doszło  do  mediacji,  bo 
nie było kontaktu z firmą zakła-
dającą  fotowoltaikę  i  klient mu-
siał zgłosić ją do prokuratury. 

stół  rzeczywiste  interesy  stron, 
czego naprawdę chcą, na czym 
im  zależy,  jakie  mają  potrze-
by.  Podczas  mediacji  strony  to 
przepracowują  i  same 
wychodzą  z  różny-
mi  pomysłami,  jak 
rozwiązać  swój  pro-
blem.  Ponadto  me-
diacja  jest  tańsza od 
postępowania  sądo-
wego, bo m.in.  z  re-
guły strony nie mają 
pełnomocników.

Czyli mamy same 
plusy mediacji. Czy 
nie powinno się re-
formować sądow-
nictwa państwowe-
go w tym kierunku?
Mediacja  ma  swoje  miej-

sce  w  kodeksie  postępowania 
cywilnego.  Mediatorzy  spo-
tykają  się  z  sędziami  i  rozma-
wiają na  temat miejsca media-
cji w wymiarze sprawiedliwości 
i czy w polskim prawodawstwie 
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PRAWO Warto mediować

Można mówić 
o szeregu korzyści 

płynących z mediacji. 
Przede wszystkim  

jest mniej 
formalizmu. Jedynym 

owocem z mediacji 
jest protokół plus 

ugoda, którą 
podpisują strony.  
Jest to też proces 

szybszy.



trafił do kolekcjonera za dotych-
czas niespotykane 14,4 mln zł.

Skąd takie ceny?
Gdy  prawie  wszystkie  sektory 
gospodarki  przeżywały w  pan-
demii ekonomiczną rozpacz, ry-
nek  sztuki miał  się  bardzo  do-
brze. – Niepewność na rynkach 
finansowych  sprawiła,  że  in-
westorzy  zaczęli  lokować  kapi-
tał m.in w dziełach sztuki. Bo jak 
obserwujemy  już  od  wielu  lat, 
są one po prostu dobrą, stabilną 
inwestycją. Coś, co kilkanaście lat 
temu  kosztowało  kilka  tysięcy, 
dziś może być warte  kilkadzie-
siąt razy więcej. Takich przykła-
dów mamy wiele – tłumaczy Ju-
liusz  Windorbski,  prezes  DESY 
Unicum.
I  rzeczywiście  –  w  czasach 

absolutnej  niepewności  finan-
sowej sztuka jest obszarem war-
tym  inwestowania,  co  jest  tym 
bardziej  oczywiste,  gdy  obser-
wuje  się  wzrost  wartości  kon-
kretnych dzieł w ciągu ostatnich 
kilku czy nawet kilkunastu lat. 
Według raportu przygotowane-
go  przez  Masterworks,  w  pan-
demicznym  czasie  sztuka  sta-
ła się czwartym wartościowo (po 
giełdzie, złocie i funduszach pri-
vate equity) rynkiem inwestycji.
To jednak także przymusowe 

,,siedzenie w domu” przyczyni-
ło się do rekordowych wzrostów 
cen na aukcjach dzieł sztuki. Lu-
dzie,  znudzeni  monotonną  co-
dziennością, zaczęli interesować 
się  czymś,  na  co  w  normalnej 

– Na pewno nowe media: Fa-
cebook, Instagram i TikTok przy-
czyniły się do promocji polskiego 
rynku  aukcyjnego  oraz  samych 
artystów,  a  w  czasie  pande-
mii  było  to  wyraźnie  zauważal-
ne. Przeniesienie sztuki w inter-
netową  rzeczywistość  sprawiło, 
że więcej  ludzi  zmęczonych za-
mknięciem  w  domu  zaintereso-
wało się sztuką. Dla mnie ogląda-
nie sztuki na żywo ma największy 
sens. Po pandemii więcej odbior-
ców  uczestniczy  w  wernisażach, 
przychodzi  na  ważne  wystawy, 
co  widać  po  frekwencji  –  mówi 
Martyna  Czech,  polska  malar-
ka młodego pokolenia, której ob-
razy często pojawiają się na au-
kcjach Desy UNICUM.

Nowe trendy 
Jednak nie  tylko w polskich do-
mach  aukcyjnych  można  było 
zauważyć  tendencje  wzrostowe. 
Także  np.  londyńskie  Sotheby’s 
czy Christie’s przeżywały rozkwit. 
Ten pierwszy rok temu zanotował 
7,3  mld  dol.  z  obrotów  aukcyj-
nych i transakcji prywatnych. Jest 
to najwyższy wynik w całej histo-
rii tej liczącej 277 lat firmy. Tam, 
gdzie sztuka jest bardziej modna 
niż w Polsce, na licytacjach poja-
wiają się również nowe kategorie 
– NFT  czy  streetwear  (m.in.  ko-
lekcja ubrań Louiss Vuitton x Su-
preme).  NFT,  czyli  non-fungi-
ble token („niezmienialny” token) 
oznacza, że zakup  jednostki da-
nych jest unikatowy i może nada-
wać się do stworzenia wirtualnej 
kolekcji. Jego kopiowanie jest nie-
możliwe ze względu na specyfi-
kę  samego  NFT.  Cena  najdroż-
szego  dzieła  istniejącego  tylko 
w  formie wirtualnej  wyniosła  aż  
91,8 mln dol.
W  Polsce  być  może  jesz-

cze  trochę  poczekamy  na  te 
nowości.  Na  razie  coraz  bar-
dziej  uwidacznia  się  u  nas  dy-
sonans  między  cenami  dzieł 
sztuki współczesnej a tzw. sztuki 
dawnej – w niesamowitym tem-
pie wzrasta  wartość  prac  arty-
stów współczesnych. Jak podaje 
DESA, w 2021  r. obroty w seg-
mencie  sztuki  współczesnej 
wzrosły o 68 proc. w porówna-
niu  do  zeszłego  roku,  a  sztuka 
dawna odnotowała wzrost zale-
dwie o 6,7 proc. 

G dy pandemiczne realia 
ukazywały negatywny 
wpływ zarazy zarówno 

na ludzką psychikę, jak i przede 
wszystkim na globalną ekono-
mię, wirus chyba… zapomniał 
zarazić rynek sztuki. Albowiem 
tam można było zanotować nie-
wyobrażalny wzrost dochodów 
ze sprzedaży dzieł. 295, 380 
i 634 mln zł – tak wyglądały 
obroty na aukcjach dzieł sztuki 
w trzech minionych latach. Sek-
tor usługowy, turystyczny czy 
gastronomiczny mógł takich 
liczb tylko pozazdrościć.

Rekord za rekordem
Oto kilka suchych liczb. W 2021 r. 
odbyło  się  w  Polsce  578  au-
kcji  (20  lat  wcześniej  było  ich 
55).  Najwyższe  obroty  na  jed-
nej z nich wyniosły 43 mln zł – 
taki wynik zanotowano w Domu 
Aukcyjnym Polswiss Art. Rok 
wcześniej plony na jednej z au-
kcji po raz pierwszy przekroczy-
ły 20 mln zł. Budzący najwięcej 
emocji  ranking  TOP  1000  rów-
nież poczuł pozytywne wpływy 
pandemiczne – w 2021 r. do ze-
stawienia najdrożej sprzedanych 
dzieł  sztuki  weszło  aż  318  no-

wych, rekordowo wysoko sprze-
danych  prac.  To  oznacza  wiel-
ką  skalę wzrostu  cen,  ponieważ 
jedna  trzecia  notowań  w  ran-
kingu uległa zmianie. Prawie we 
wszystkich  domach  aukcyjnych 
można  było  zanotować  wielki 
wzrost obrotów. Najwyższy osią-
gnął  Sopocki  Dom  Aukcyjny  – 
158 proc.
Jeśli  chodzi  o  rekordy  cen 

na  polskim  rynku  sztuki,  tu-
taj  też  należy  podkreślić  za-
skakująco  dochodowy  wpływ  
COVID-19. W 2021 r. dzieło słyn-
nej polskiej rzeźbiarki Magdale-
ny  Abakanowicz,  wystawianej 
m.in. w Tate Modern w Londynie, 
stało się liderem w rankingu naj-
drożej sprzedanych prac w Pol-
sce. Jej grupa rzeźbiarska ,,Bam-
bini” zarobiła aż  13,6 mln zł na 
aukcji  Polswiss  Art. W  tym  sa-
mym  roku  aż  trzy  dzieła  sztu-
ki  zostały  wylicytowane  za  po-
nad 10 mln zł, co w Polsce dotąd 
się  nie  zdarzyło.  Z  kolei  w  tym 
roku  rekord  Abakanowicz  zo-
stał pobity przez o cztery wieki 
starszego Petera Paula Rubensa. 
W największym na polskim ryn-
ku domu aukcyjnym DESA Uni-
cum  jego obraz  ,,Portret damy” 

rzeczywistości  nie  mieli  cza-
su. Cały artystyczny świat z ko-
nieczności  przeniósł  się  do  in-
ternetu. Muzea – czy też domy 
aukcyjne  –  wyszły  z  propozy-
cją  wystaw  wirtualnych.  Owa 
możliwość  była  niezwykle  do-
ceniana  i  wspierana  przez  pa-
sjonatów  sztuki,  ale  też  i  nowi-
cjuszy w  tej  dziedzinie,  bowiem 
jednego dnia można było zwie-
dzić wystawy w Paryżu, Nowym 
Jorku czy nawet w egzotycznym 
Seulu. I tak jak niektórym kone-
serom kontemplacja dzieł sztuki 
w internecie mogła wydawać się 
niemożliwa,  tak  ci  o  skromniej-
szej  wiedzy  zyskali  nową  spo-
sobność  poznania  artystyczne-
go uniwersum.
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Rynek sztuki pandemicznym cudem
Wpływ pandemii na rynek sztuki okazał się 
zaskakujący. Ostatnie lata na całym świecie przyniosły 
w tym obszarze cenowy rekord za rekordem. Także 
w Polsce domy aukcyjne odnotowały znaczny 
wzrost wpływów, a ceny dzieł sztuki poszybowały na 
nieznane dotąd wysokości. Barbara  HOFMAN
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Prezes zarządu 
Desy Unicum Ja-
nusz Windorbski 
podczas aukcji 
obrazu „Portret 
damy" Petera 
Paula Rubensa 
w domu aukcyj-
nym DESA Uni-
cum w marcu 
tego roku.



skich. Jak im to idzie, trudno po-
wiedzieć,  w  tej  kwestii  zaległa 
ostatnio cisza.

Wizja kolejnej utopii
Czego  domagają  się  ci  eko-
logiczni  radykałowie?  Przede 
wszystkim  przesunięcia  dotacji 
rolniczych z hodowli zwierzęcej 
na  roślinną  i  inne  alternatywy. 
Z  drugiej  zaś  strony  wprowa-
dzenia  zachęt,  także  podatko-
wych, dla produkcji  i sprzedaży 
produktów rolnych pochodzenia 
roślinnego oraz syntetycznego.
Czy  te  wszystkie  dążenia 

i działania są tylko kolejną pró-
bą stworzenia w Europie lewico-
wej utopii?
Przy  pomocy  bezrefleksyj-

nych lub przekupionych dzien-

Od stycznia przyszłego 
roku dzieci w miejskich 
żłobkach i szkołach 

podstawowych we Freiburgu 
będą mogły jeść wyłącznie we-
getariańskie lub wegańskie po-
trawy. Nie dano im i ich rodzi-
com wyboru posiłków. Danie 
będzie tylko jedno. To jedynie 
„słuszne”. 
Decyzję w tej sprawie podję-

ła rada miasta, tłumacząc ją cię-
ciem kosztów i dbałością o śro-
dowisko naturalne. Protesty, nie 
tylko  rodziców,  ale  także  Mi-
nisterstwa  Rolnictwa  i  Żywno-
ści oraz apele, by dzieci mogły 
spożywać zbilansowane posiłki, 
zignorowano.  Szybko  też  oka-
zało się, że wegetariańskie po-
siłki  wcale  nie  będą  tańsze  od 
mięsnych – lokalne władze  już 
zapowiedziały podwyżki.

Świat bez rzeźni? 
Środowiska deklarujące się jako 
pro  zwierzęce  od  dawna  naci-
skają  władze  Unii  Europejskiej, 
by zakazać tzw. hodowli w klat-
kach. Powstała nawet inicjatywa 
„Koniec  epoki  klatkowej  –  End 
the  Cage  Age”.  Komisja  Euro-

pejska  ma  przedstawić  wnio-
ski  legislacyjne  dotyczące  sto-
sowania klatek w hodowli w UE 
jeszcze  przed  końcem  2023  r. 
Czy uwzględni ogromne koszty 
zmiany  systemu  hodowli?  Czy 
weźmie  pod  uwagę,  że  wzrost 
kosztów  produkcji  związanych 
z tymi zmianami zniszczy kon-
kurencyjność  europejskie-
go  rolnictwa?  Czy  wymuszone 
przez pseudoekologów ograni-
czenie  produkcji  rolnej  poważ-
nie  nie  zachwieje  bezpieczeń-
stwem  żywnościowym  Starego 
Kontynentu?
Tzw.  obrońcy  praw  zwie-

rząt  chcą  docelowo  zakazu  ja-
kiejkolwiek hodowli, podkreśla-
jąc grozę uśmiercania zwierząt 
jako  jej  efekt  finalny.  10  maja 
tego roku opublikowano mate-
riały na temat kolejnej inicjaty-
wy Komisji Europejskiej pod ha-
słem „End The Slaughter Age”, 
czyli  „Świat  bez  rzeźni”.  Akty-
wiści  złożyli  formalny  wniosek 
o  zlikwidowanie hodowli w  ca-
łej Unii. By został on rozpatrzo-
ny, muszą jeszcze zebrać przez 
rok  co  najmniej  milion  podpi-
sów w siedmiu krajach europej-

Niech  mięsożercy  –  morder-
cy  się  wstydzą  i  zmie-

nią  swoje  nawy-
ki  żywnościowe!  Ich 
marzeniem  jest,  by 
Unia  postawiła  na 
mięso  „komórkowe” 
tworzone  w  labora-
toriach oraz na dania 
warzywne,  a  także 
produkty  imitujące 
mięso. 

Kryzys  
da pretekst?
Wojna  z  rolnika-
mi  na  dobre  rozgo-

rzała  już  w  Holandii, 
na  Sri  Lance,  w  Afryce  Połu-
dniowej,  Kanadzie  i  w  kilku  in-
nych krajach, nawet w szczycą-

cych się  liberalnym dorobkiem 
historycznym  i będących osto-
ją  wszelkich  pluralizmów  Sta-
nach  Zjednoczonych.  Pretek-
stem  do  jej  prowadzenia  jest 
kryzys  energetyczny.  Wspar-
ciem  –  niby  masowe,  publicz-
ne manifestacje za ratowaniem 
planety przed zmianami klima-
tycznymi  rzekomo  powodowa-
nymi przez rolników. 
Tymczasem luminarze Świa-

towego  Forum  Ekonomicznego 
(WEF)  już  nawet  nie  ukrywają, 
że  ostatecznym  celem  global-
nych  korporacji,  potrafiących 
w razie potrzeby rozchwiać tak-
że rynki żywnościowe, jest zre-
definiowanie oraz „restruktury-
zacja”  każdego  elementu  życia 
człowieka na Ziemi.
Jednym z najwcześniejszych 

spotkań  określających  agendę 
zrównoważonego  rozwoju WEF 
była  konferencja ONZ w  spra-
wie osiedli  ludzkich, znana jako 
Habitat I. Przyjęła ona tzw. De-
klarację z Vancouver. Stwierdza 
ona wprost, że „ziemia nie może 
być traktowana jako zwykły ma-
jątek  kontrolowany  przez  jed-
nostki”  i  że  prywatna własność 
ziemi jest „głównym instrumen-
tem akumulacji i koncentracji 
bogactwa, przyczyniając się do 
niesprawiedliwości  społecznej”. 
Dalej jest mowa o tym, że „pu-
bliczna  kontrola  użytkowania 
gruntów  jest  zatem  niezbęd-
na”. Z kolei w raporcie z 2014 r. 
pt.  „Budowanie  wspólnej  wi-
zji dla zrównoważonej żywności 
i  rolnictwa:  zasady  i  podejścia” 

nikarzy coraz intensywniej 
straszy  się  ludzi  wizją 
katastrofy klimatycz-
nej,  za  którą  mają 
rzekomo stać nieod-
powiedzialni  rolnicy, 
a  zwłaszcza  hodow-
cy zwierząt. Tymcza-
sem  wprowadzenie 
zakazu stosowania 
nawozów  azotowych 
w  imię  walki  z  glo-
balnym  ociepleniem 
to zwyczajny non-
sens, bo  tlenki azotu 
odgrywają  niewiel-
ką  rolę w globalnym 
efekcie cieplarnianym.
Pseudoekolodzy  oskarża-

ją  także  o  niszczenie  planety 
zwykłych  konsumentów mięsa. 
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Wojna z hodowcami

Czy globalne korporacje prz ejmą kontrolę nad żywnością?
Zaczyna się od zohydzania mięsa i wychwalania 
wszystkiego, co jest „wege”. Potem kreuje się 
medialny obraz hodowców jako nie tylko sadystów,  
ale także winnych katastrofy klimatycznej. Gdy 
uda się już wyrugować rolników i drobnych 
przedsiębiorców z rynku, kontrolę nad żywnością 
przejmie korporacyjny biznes, który już czai się  
za progiem. Robert  AZEMBSKI

Jeśli w Europie czy 
USA dadzą o sobie 

znać niedobory 
żywności, przyniesie 

to ogromne  
korzyści przemysłowi  
biologii syntetycznej, 

zachęcając 
dodatkowo rządy 

do wspierania 
alternatyw roślinnych 

i laboratoryjnych.

BIZNES



modyfikowanych  genetycznie 
nasion oraz hodowane mięso są 
też  finansowo  wspierane  przez 
Billa  Gatesa  i  innych miliarde-
rów  skupionych  w  WEF.  ONZ, 

WEF  i  inne  organizacje 
chętnie  promują  też 
owady i chwasty jako 
żywność.  Wszyst-
ko to  jakoby dla do-
bra ludzi i na pożytek 
ludzkości.
W  wizji  „nowego, 

wspaniałego  świata” 
nie  mieści  się  tra-
dycyjne  rolnictwo. 
Przede  wszystkim 
nie mieszczą się ho-
dowcy bydła  i  trzo-
dy chlewnej. Zwłasz-
cza  ci  niezależni, 

chcący dostarczać kon-
sumentom  pełnowartościowe 
i  smaczne  produkty.  Wygląda 
na to, że wyrok na nich już wy-
dano.  Dla  jego  wykonania  eli-
ty muszą jeszcze wygenerować 
pełne poparcie społeczne. Czy 
to się uda? 

ONZ  wzywa  do  drastycznych 
ograniczeń w stosowaniu nawo-
zów, pestycydów, emisji  i wody 
w  sektorze  rolnym.  W  odpo-
wiedzi  na  porozumienia  ONZ 
dotyczące  tzw.  różnorodności 
biologicznej,  Unia  Europejska 
uchwaliła wspierane programy, 
takie  jak  Natura  2000  i  „Stra-
tegia UE na rzecz różnorodno-
ści  biologicznej do 2030  roku”. 
W Irlandii, Wielkiej Brytanii i in-
nych  krajach  europejskich  rzą-
dy  pracują  już  nad  ogranicze-
niem  produkcji  rolnej.  Odbywa 
się to w ramach owych progra-
mów  zrównoważonego  rozwo-
ju, tak wspieranych przez ONZ.

Nienasyceni pieniędzmi  
Jeśli  w  Europie  czy USA  dadzą 
o sobie znać niedobory żywno-
ści,  przyniesie  to  ogromne  ko-
rzyści przemysłowi biologii syn-
tetycznej, zachęcając dodatkowo 
rządy  do  wspierania  alterna-
tyw roślinnych i laboratoryjnych. 
Systemy  żywnościowe  zosta-
ną przeprojektowane za pomo-

cą  masowo  tworzonych  „zrów-
noważonych” białek. Za pioniera 
w tej dziedzinie uważa się izrael-
ską firmę Future Meat Technolo-
gies, która podjęła się „oszczęd-
nej,  wolnej  od  GMO 
produkcji  mięsa  la-
boratoryjnego  z  ko-
mórek  zwierzęcych, 
bez  konieczności  ich 
hodowli”.
Wszystko  wska-

zuje na to, że korpo-
racje,  takie  jak  Van-
guard  i  BlackRock, 
pracują  nad  przeję-
ciem  i  kontrolą  do-
staw  żywności.  Te 
dwie  potężne,  glo-
balnie  działające  fir-
my  inwestycyjne  są 
głównymi  udziałowca-
mi  kilku  mniejszych  przedsię-
biorstw  dążących  do  dominacji 
w  światowym  przemyśle  spo-
żywczym.  Przejmując  rolnic-
two,  będą w  stanie  kontrolować 
praktycznie  wszystko.  Produk-
cja sztucznie wytwarzanych  lub 
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Odebrać radnym 
samochody!
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Krakowscy radni przegłosowali utworzenie w tym 
mieście strefy czystego transportu. Bynajmniej 
nie była to decyzja jednogłośna – 24 radnych 

było za, ale 13 było przeciw. Strefa ma zacząć obo-
wiązywać w 2024 r. i już wiadomo, że będzie to mieć 
ogromne konsekwencje dla tysięcy posiadaczy star-
szych aut. Według urzędu miasta norm nie spełniało 
w grudniu ubiegłego roku aż 21 proc. samochodów za-
rejestrowanych w Krakowie. A przecież 
są jeszcze pojazdy mieszkańców oko-
licznych gmin, które w Krakowie zare-
jestrowane nie są, ale ich właściciele 
korzystają z nich regularnie, żeby do 
miasta wjechać. Krakowscy radni za-
działali najradykalniej na świecie: ni-
gdzie indziej – w skali globalnej – nie 
ustanowiono strefą czystego trans-
portu całego miasta. 
W dużej mierze  za  tą  decyzją  stoją 

miejscy aktywiści, w tym wypadku z kra-
kowskiego oddziału Alarmu Smogowe-
go – ale nie tylko, bo miejscy aktywiści 
w  ogóle  walczą  z motoryzacją.  Ich  ak-
tywność to rak polskiego życia publicz-
nego.  Najogólniej  rzecz  ujmując,  system 
działa dziś tak, że niewielkie, ale hiperaktywne grupki, 
nierzadko fanatyczne, ciesząc się przychylnością władz 
miast, są w stanie regulować życie setek tysięcy albo na-
wet milionów. Zgodnie z własną ideologiczną agendą. 
Wokół decyzji miasta Krakowa toczy się typowy dla 

współczesnej  Polski  spór,  który  można  bez  przesady 
nazwać cywilizacyjnym. Tyle że  jego cywilizacyjne ak-
centy rozkładają się nieco inaczej, niż wiele osób sobie 
wyobraża. Nie jest to bowiem spór pomiędzy zwolenni-
kami czystej i ekologicznej nowoczesności oraz ratowa-
nia planety przed „katastrofą klimatyczną” a obrzydli-

wie  zacofanymi,  egoistycznymi  blachosmrodziarzami. 
To  spór  pomiędzy  ludźmi,  którzy  uważają,  że  w  imię 
wątpliwych korzyści oraz ideologii mają prawo odebrać 
innym wolność, zmusić ich do zmiany zwyczajów i spo-
sobu życia, a więc zastosować po prostu inżynierię spo-
łeczną – a tymi, którzy trwają przy wartościach takich jak 
właśnie wolność czy prawo własności.
W  relacji  TVN  czytamy:  „Wiceprezydent  Krako-

wa  Andrzej  Kulig  ocenił,  że  to  nie-
zwykle  trudna uchwała, m.in. ograni-
cza prawo własności, chociaż zgodnie 
z prawem; daje poczucie niesprawie-
dliwości  wobec  osób,  które  nie  będą 
mogły w przyszłości wjechać do mia-
sta. Uchwała ta jednak – podkreślił wi-
ceprezydent – jest potrzebna i będzie 
czas na przygotowanie się do jej wej-
ścia w życie”. 
W  takich  sytuacjach  niezmiennie 

poraża  mnie  arogancja  urzędników, 
którzy – całkiem jak peerelowscy ka-
cykowie  –  po  prostu  przechodzą  do 
porządku dziennego nad oczywistymi 
wadami  rozwiązań,  które  sami  prze-

pychają.  Uchwała  ogranicza  prawo  wła-
sności,  może  być  odbierana  jako  niesprawiedliwa  

– ale nic to, bo jest „potrzebna”, a ludzie mają „aż” dwa 
lata na przygotowanie się do niej. 
Ilekroć widzę  tego  typu  inicjatywy, zawsze myślę, że 

jednym z podstawowych warunków ich wdrożenia w życie 
powinno być zrealizowanie ich najpierw wobec popiera-
jących je decydentów. Radnym w Krakowie czy Warsza-
wie powinno się po prostu odebrać samochody, a przy-
najmniej  służbowe miejsca parkingowe oraz przepustki 
upoważniające do wjazdu tam, gdzie nie mogą wjeżdżać 
normalni obywatele. Niech dadzą przykład.

Wokół decyzji 
miasta Krakowa 

toczy się typowy dla 
współczesnej Polski 
spór, który można 

bez przesady nazwać 
cywilizacyjnym. 

Tyle że jego akcenty 
rozkładają się nieco 

inaczej, niż wiele 
osób sobie  
wyobraża.
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W wizji „nowego, 
wspaniałego świata” 

nie mieści się 
tradycyjne rolnictwo. 

Ci niezależni 
hodowcy bydła 

i trzody chlewnej, 
chcący dostarczać 

konsumentom 
pełnowartościowe 

i smaczne  
produkty.

BIZNES



To  sytuacja  dla  naszej  branży 
zrozumiała  –  trwa  wojna  i  ko-
munikaty  mogą  być  nieprecy-

zyjne.  Niemniej  jednak 
borykamy się ze spe-
kulacjami  na  gieł-
dach,  rynkach  zbo-
żowych.  Niejasne  są 
również  sygnały  od 
największych  eks-
porterów  drobiu  i  jaj 
z Ukrainy.

Ale eksport drobiu 
z Ukrainy trwa.
Tak,  eksport 

z  Ukrainy  ciągle 
trwa,  a  chcąca  po-

móc  Ukraińcom  Unia 
Europejska  zniosła  w  zasadzie 
wszelkie limity na eksport ukra-

ińskiej żywności. Do-
chodzi do tego, że 

nawet francuscy 
i  hiszpańscy 
p r o d u c e n c i 
drobiu  zaczy-
nają  podnosić 
alarm,  że  

 

na ich rynki napływa zbyt wiele 
towarów z Ukrainy.

A co gdyby Ukraina weszła do 
Unii Europejskiej?
Pełne  przyjęcie  Ukrainy  do 

Unii  Europejskiej  wymusiłoby 
na  ukraińskich  producentach 
stosowanie  europejskich  norm 
dobrostanu i żywienia zwierząt, 
a co za tym idzie – podniosło-
by koszty ukraińskiej produkcji. 
W  tej  sytuacji,  kiedy  i  tak mu-
simy  się  „boksować”  z  impor-
tem z Ukrainy, wejście tego kra-
ju do Wspólnoty byłoby lepsze 
z perspektywy hodowców i pol-
skich producentów. Dziś  trudno 
jest  skontrolować,  co  Ukraińcy 
dodają do pasz albo jak ma się 
tamtejszy  dobrostan  zwierząt. 
Czy  inspektorzy  weterynaryj-
ni pojadą na Ukrainę sprawdzić 
to  wszystko  pod  potencjalnym 
ostrzałem? W obecnej  sytuacji 
nikt nie jest w stanie prowadzić 
rutynowych kontroli w zakresie 
przestrzegania obowiązujących 
w Unii norm na ukraińskich fer-
mach. Wiemy również o tym, że 
bardzo często transporty ukra-
ińskiego mięsa są zatrzymywa-
ne  na  zewnętrznych  granicach 
UE  z  powodów  niespełnienia 
norm jakościowych, ale te, któ-
re przekraczają granicę, silnie 
konkurują  z  polskim mięsem 
m.in. w Holandii.

A jak ma się sprawa z tzw. 
obrońcami zwierząt?
Na skutek wojny na Ukra-

inie światu zaczyna zagrażać 
głód – zwłaszcza najbiedniej-
szym  rejonom  Ziemi.  Mimo 
to  nie  ustają  naciski  ze  strony 
pseudoobrońców zwierząt, któ-

Jaka przyszłość rysuje się 
przed polskim sektorem pro-
dukcji drobiarskiej?
Widzimy  dziś  trzy 

zasadnicze  czynniki, 
które w  najbliższym 
czasie  decydować 
będą o realiach pol-
skiego  drobiarstwa. 
Pierwszym jest woj-
na na Ukrainie i idą-
ce  za  nią  zamie-
szanie  eksportowe 
–  zarówno  w  od-
niesieniu  do  surow-
ców  paszowych,  jak 
i mięsa drobiowego. 
Kolejny  to drastycz-
ny wzrost  cen energii, 
a  co  za  tym  idzie  także  kosz-
tów  produkcji.  Do  tego  docho-
dzą  coraz  bardziej  absurdal-
ne  oczekiwania  tzw.  obrońców 
zwierząt

Jak wpłynie to na polski eks-
port drobiu?
Ta  sytuacja  wprowadza  za-

mieszanie.    Trwająca  od  wielu 
miesięcy  wojna  rosyjsko-ukra-
ińska wprowadza chaos na ryn-
kach  surowców  paszowych. 
Zmienne  komunikaty  co  do 
płynności eksportu ukraińskich 
zbóż są bezpośrednią przyczy-
ną pekulacji na giełdach zbo-
żowych na całym świecie. Nie 
wiemy dziś na przykład, czy 
kukurydza  i  soja  z  Ukrainy 
płyną  przez  porty  czar-
nomorskie,  czy  też  fak-
tycznie  trwa  ich  blo-
kada.  Nie  wiemy,  jakie 
były  tegoroczne  are-
ały,  jakie  były  zbiory, 
ile  i  czego Ukraina za-
mierza  wyeksportować 
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BIZNES Rynek drobiu

Działania pseudoekologów 
prowadzą do podwyżek 
cen żywności
Na pewno nie możemy spodziewać się spadku cen. Obserwacja wstawień 
pokazuje, że przed zbliżającymi się świętami taniego mięsa i tanich jaj  
po prostu nie będzie. Czy ceny wzrosną? Niewykluczone – mówi nam  
Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. 
 Rozmawiał Robert KUJAWA

Producenci  
np. makaronów 

zaczynają podawać 
na opakowaniach 
informację o tym,  
że wykorzystują  
jaja ściółkowe,  

nie informując przy 
tym klienta, że płaci 

za to znacząco  
wyższą cenę.



działu  na  stada.  W  przypadku 
chowu  klatkowego  kury  bły-

skawicznie  tworzą  swo-
istą  hierarchię,  która 
obowiązuje do końca 
wstawienia.  W  dużej 
grupie czterech, pię-
ciu czy ośmiu tysięcy 
sztuk,  z  którą mamy 
do  czynienia  przy 
chowie  ściółkowym, 
dochodzi  do  bezu-
stannej  walki  mię-
dzy zwierzętami o to, 
która jest samicą alfa, 
co powoduje większy 
stres dla zwierząt niż 
w  przypadku  chowu 

klatkowego.

To zgoła odwrotnie, niż mówią 
aktywiści…

rzy  swoimi  działaniami  –  rze-
komo  poprawiającymi  warunki 
utrzymania  zwierząt  hodowla-
nych –  tak naprawdę przyczy-
niają się w znaczący sposób do 
wzrostu  cen  mięsa  dla  konsu-
mentów. Obecnie wśród najpo-
pularniejszych  oczekiwań  Zie-
lonych znajduje się zakaz uboju 
kogutków  ras  nieśnych.  Jest  to 
oczekiwanie  bogatych  społe-
czeństw zachodnich, które skut-
kuje  utrzymaniem  przy  życiu 
zwierząt zbędnych z punktu wi-
dzenia produkcji  jaj. Skutek  jest 
taki, że hodowcy karmią kogut-
ki, które nie znoszą jaj. Te dora-
stają do ok. 1,2 kg i zjadają przy 
tym  od  7  do  10  kg  paszy.  Dla 
porównania  brojler  rasy  mię-
snej  spożywa  w  zaokrągleniu 
2  kg  paszy,  żeby  uzyskać  1  kg 
masy  ciała.  Z  punktu  widzenia 
ekonomii, a także oszczędzania 
zasobów  naszej  planety,  takie 
działanie pseudoekologów pro-
wadzi do marnotrawstwa, pod-
nosi koszty żywności  i, w dłuż-
szej perspektywie, prowadzi do 
głodu na świecie.

A co z inicjatywami takimi jak 
koniec epoki klatkowej, mak-
symalizacja VAT na mięso czy 
nowa inicjatywa Koniec epoki 
rzezi? Efekty są widoczne?
W ubiegłym  roku  wiele  du-

żych  sieci  marketów  przesta-
ło  rozprowadzać  jajka  z  klatek 
(tak  zwane  „trójki”). W  rezulta-
cie  duże  polskie  hodowle mają 
problemy  ze  zbytem  znacz-
nych partii  jaj konsumpcyjnych. 
Wielu  hodowców,  kończąc  cy-
kle wstawień, na nowe cykle już 
się  nie  decyduje  lub  zamie-
nia  systemy  z  klatkowych  na  

ściółkowe. Duża  ferma reduku-
je wówczas obsadę mniej więcej 
cztero-,  pięciokrotnie, 
co  oznacza  wprost, 
że codziennie mamy 
pięć  razy  mniej  ja-
jek niż z chowu klat-
kowego.  Dodatkowo 
kury nioski w syste-
mie  ściółkowym zu-
żywają  więcej  pa-
szy  w  przeliczeniu 
na  jedno  jajko  niż 
w  przypadku  utrzy-
mania w klatkach.

Co ma na to wpływ?
Głównym  czyn-

nikiem,  który  na  to 
wpływa,  jest  stres,  który  prze-
żywają  zwierzęta  zgromadzo-
ne  w  dużych  grupach  bez  po- 

wać  na  opakowaniach  informa-
cję  o  tym,  że  wykorzystują  jaja 
ściółkowe,  nie  informując  przy 
tym klienta, że płaci za  to zna-
cząco wyższą cenę.

A czy branży bardzo dał się we 
znaki kryzys energetyczny?
Tuż  po  napaści  Rosjan  na 

Ukrainę  cena  gazu  LPG  stoso-
wanego  do  ogrzewania  kurni-
ków  wzrosła  dwukrotnie  i  nie 
mogło się to nie odbić na kosz-
tach  produkcji,  gdyż  jedno-
dniowe  pisklęta,  które  przy-
jeżdżają  na  fermę  prosto 
z  wylęgarni,  wymagają  bardzo 
wysokiej  temperatury do zdro-
wego chowu. Latem zaobserwo-
waliśmy spadek do poziomu ok. 
3 zł za litr gazu LPG, ale to wciąż 
około  dwukrotnie  drożej  niż 

przed  wybuchem  wojny.  Wie-
lu  hodowców  na  południu  Pol-
ski korzystało z ogrzewania wę-
glowego. Zawirowania na rynku 
węgla są wszystkim znane, dla-
tego  wielu  hodowców  zdecy-
dowało się nie wstawiać piskląt 
na  zimę  z  obawy,  że  koszty 
ogrzewania przekroczą zysk ze 
sprzedaży żywca.
Na południu Polski, na Śląsku 

czy  na  Opolszczyźnie,  mieszka 
wielu emerytowanych górników, 
którzy  –  nawet  jeśli  mieszkają 
w bloku – mają deputat z kopal-
ni, w której pracowali. Skutek jest 
taki, że mają „kwit” np. na 2 tony 
węgla, ale go nie potrzebują i do 
tej  pory  za  300–400–500  zł 
sprzedawali go hodowcom, któ-
rzy mogli ogrzewać tym węglem 
swoje  kurniki.  W  momencie, 
w którym cena węgla wzrosła do 
3  tys.  zł  za  tonę,  emerytowany 
górnik wcale nie musiał tego de-
putatu tak tanio oddać, bo mógł 
go  sprzedać  3–4  razy  drożej, 
a i tak znalazł klienta. Hodowcy, 
którzy skupowali kwity na węgiel 
od sąsiadów, w tej chwili nie mają 
tego węgla.

Reasumując, możemy spodzie-
wać się, że przed świętami, kie-
dy sprzedaż mięsa drobiowego 
i jaj wzrasta, te produkty będą 
po prostu droższe niż w tym 
momencie?
Na pewno nie możemy spo-

dziewać  się  spadku  cen,  ponie-
waż obserwacja wstawień poka-
zuje, że przed świętami  taniego 
mięsa i jaj po prostu nie będzie. 
Czy  ceny  wzrosną?  Niewyklu-
czone. Liczby niestety nie powin-
ny napawać konsumentów opty-
mizmem. 

Wbrew  pozorom  chów  klat-
kowy  daje  zwierzętom  dużo 
więcej  spokoju,  ponieważ  nie 
muszą wciąż walczyć i mogą za-
jąć  się  jedzeniem  i  znoszeniem 
jaj.  Nie  ma  wówczas  interakcji, 
które  w  behawioryzmie  stad-
nym  powodują  zużycie  ener-
gii. Dlatego też system ściółko-
wy jest dla kur bardziej stresowy 
wbrew temu, co mówią pseudo-
ekolodzy. Skutek jest taki, że ze-
stresowane  kury  znoszą  mniej 
jaj,  a  konsument  płaci  za  pro-
dukt  więcej.  Podkreślić  należy, 
że moda na jaja ze ściółki wpły-
wa w tej chwili  również na ceny 
produktów  takich  jak  majone-
zy, makarony, pączki, pieczywo, 
czyli wszystkiego  tego, do cze-
go jaja są dodawane. Producenci 
np. makaronów zaczynają poda-
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Na skutek wojny 
na Ukrainie 

światu zaczyna 
zagrażać głód. 

Mimo to nie ustają 
naciski ze strony 
pseudoobrońców 
zwierząt, którzy 

w znaczący sposób 
przyczyniają się do 
wzrostu cen mięsa 
dla konsumentów.

BIZNES Rynek drobiu



element, bez którego o jakim-
kolwiek sukcesie w sporcie nie 
może być mowy. To wsparcie fi-
nansowe. 
Polskie  firmy  z  roku  na  rok 

przeznaczają  coraz  większe 
środki na rozwój zarówno spor-

tu profesjonalnego, którym pa-
sjonują  się  miliony  polskich 
kibiców, jak i amatorskiego, pro-
mującego wśród Polaków zdro-
wy  i  aktywny  tryb  życia.  I  bar-
dzo dobrze, bo zaangażowanie 
w  sport  buduje  rozpoznawal-

Co się składa na sukces 
w sporcie? Talent, lata 
ciężkiej pracy i zapewne 

odrobina szczęścia. To wszyst-
ko oczywiście prawda. Nie za-
pominajmy jednak, że jest 
jeszcze jeden bardzo ważny 
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SPORT Biało-Czerwoni z marką ORLEN

Do siatkarskiej, lekkoatletycznej i żużlowej reprezentacji dołączyły reprezentacje 
piłkarzy i skoczków narciarskich – co je wszystkie łączy? Wsparcie PKN ORLEN, 
który inwestując w najważniejsze sportowe reprezentacje naszego kraju  
od lat konsekwentnie buduje globalną rozpoznawalność swojej marki, stając się 
największym sponsorem polskiego sportu i jednym z największych w Europie.

Reprezentacja 
siatkarzy to aktualni 

wicemistrzowie 
świata. ORLEN 
wspiera polską 
siatkówkę już  

ponad dekadę.



obecny z naszą drużyną na mi-
strzostwach w Katarze.
Futbol  to  wciąż  sport  numer 

jeden w naszym kraju. A od cza-
su udanego występu reprezen-
tacji  na  EURO  2016  (drużyna 
Adama  Nawałki  dotarła  wów-
czas  do  ćwierćfinału,  pecho-
wo ulegając w nim późniejszym 
triumfatorom,  czyli  Portugal-
czykom, dopiero w rzutach kar-
nych)  oraz  klubowych  sukce-
sów  Roberta  Lewandowskiego 

ność marki, a w połączeniu z ja-
kością  stanowi  często  klucz  do 
sukcesu.  W  przypadku  takich 
firm  jak PKN ORLEN  to  również 
odpowiedź  na  wyzwanie,  jakie 
przed  narodowymi  czempiona-
mi  stawia  społeczna  odpowie-
dzialność biznesu.
Blisko 90 zawodników, ponad 

70 klubów, 11 związków i 2 komi-
tety –  takim portfolio nie może 
pochwalić  się  żadna  inna  fir-
ma  nie  tylko  w  Polsce,  ale  tak-
że w Europie. O olbrzymiej ska-
li  wsparcia  sportu  przez  Grupę 
ORLEN  świadczy  również  po-
nad  60  tys.  dzieci  i  młodzie-
ży objętych różnymi programa-
mi sportowymi. Tylko od 2018 r. 
koncern  zwiększył  nakłady  na 
rozwój  polskiego  sportu  o  120 
proc.  W  tym  czasie  wspiera-
ni przez ORLEN zawodnicy i re-
prezentacje  wywalczyli  ponad 
150  medali  na  najważniejszych 
międzynarodowych  imprezach 
sportowych  –  igrzyskach  olim-
pijskich,  mistrzostwach  świata 
i  Europy! Te  liczby muszą  robić 
wrażenie. 
Koncern od  lat wspiera m.in. 

sporty  motorowe,  lekkoatle-

tów  i  siatkarzy.  Ostatnio  do 
tego grona dołączyli  futboliści, 
skoczkowie narciarscy i piłkarze 
ręczni. 

Moda na futbol
22  listopada  meczem  z  Mek-
sykiem  piłkarska  reprezenta-
cja Polski rozpoczęła swój udział 
w  finałach  mistrzostw  świa-
ta,  które  w  tym  roku  odbywają 
się  w  Katarze.  Dla  Biało-Czer-
wonych  to  dziewiąty  w  histo-
rii  start w najważniejszej  futbo-
lowej  imprezie  globu.  Pierwszy 
ze wsparciem ORLEN, który jest 
teraz Sponsorem Głównym pił-
karskiej reprezentacji Polski. 
Marka ORLEN zastąpiła w tej 

roli  LOTOS.  Charakterystycz-
ny logotyp z orłem od sierpnia 
jest  widoczny  na  strojach  ka-
drowiczów.  Był  eksponowany 
podczas  wrześniowego  zgru-
powania reprezentacji na ścian-
kach, banerach okalających bo-
iska  treningowe,  na  meczach 
Ligi Narodów  z Walią  i Holan-
dią, a także podczas ostatniego 
sprawdzianu przez mundialem, 
czyli  spotkania  towarzyskie-
go  z  Chile.  Jest  też  oczywiście 

zentacja piłkarzy przy wsparciu 
ORLEN zaczęła odnosić na are-
nie  międzynarodowej  takie 
same  sukcesy,  jak  reprezenta-

cja  siatkarzy,  którą 
ten  koncern  wspie-
ra już ponad dekadę. 
W  tym  czasie  pod 
względem zdobyczy 
medalowych  wśród 
polskich gier zespo-
łowych siatkarze bo-
wiem nie mają sobie 
równych.       

Złota ścieżka
Gdy  w  kwietniu  
2012  r.  reprezenta-
cja  polskich  siatka-
rzy przygotowywała 
się  na  zgrupowaniu 
w  Spale  do  wystę-
pów  w  Lidze  Świa-

towej,  w  mediach  pojawiła  się 
informacja, że w ciągu kilku naj-
bliższych  dni  jednym  z  głów-
nych sponsorów tej drużyny zo-
stanie  PKN ORLEN.  Zapowiedzi 
się sprawdziły. 
Nikt wtedy nie przypuszczał, 

że  Biało-Czerwoni  wkraczają 
właśnie na ścieżkę największych 
sukcesów w historii polskiej siat-
kówki.  Zaczęło  się  od  zwycię-
stwa  w  Lidze  Światowej,  potem 
był  dwukrotny  z  rzędu  złoty 
medal  w  mistrzostwach  świa-
ta,  dwukrotny  z  rzędu  brązo-
wy medal w mistrzostwach Eu-
ropy  i  dwukrotny  z  rzędu  brąz 
w Lidze Narodów, a ostatnio ty-
tuł  wicemistrzów  świata.  Oczy-
wiście  bardzo  dużym  uprosz-
czeniem byłoby twierdzenie, że 
sprawiło  to  wsparcie,  jakie  za-
czął  udzielać  polskiej  siatkówce 
ORLEN, ale trzeba przyznać, że 

od kiedy koncern został sponso-
rem  drużyny,  ta  nieprzerwanie 
należy do ścisłej światowej czo-
łówki  i przed każdym turniejem 
rangi mistrzowskiej wymieniania 
jest w gronie najpoważniejszych 
kandydatów  do  złota.  Nic  więc 
dziwnego,  że  przedstawiciele 
koncernu przyznają,  iż  zaanga-
żowanie  w  piłkę  siatkową,  która 
obok sportów motorowych i lek-
koatletyki  jest  trzecim  filarem 
marketingowym  firmy,  traktu-
ją również jako dobrą inwestycję.
Co ważne odnotowania, dro-

gę  sukcesów,  jaką  wyznaczy-
li  panowie,  podążać  próbują 
nasze  panie.  Żeńska  reprezen-
tacja  siatkarska,  którą  również 
wspiera ORLEN, wraca do świa-
towej  czołówki,  co  udowodniła 
podczas  jesiennych  mistrzostw 
świata. Spotkanie ćwierćfinałowe 
z Serbkami – minimalnie prze-
grane przez Polki 2:3 – słusznie 
okrzyknięto  przedwczesnym  fi-
nałem.  Mecz  stał  na  niezwykle 
wysokim poziomie,  a  nasze  ry-
walki, które ostatecznie sięgnęły 
po złoto, przyznały po  turnieju, 
że była to dla nich zdecydowa-
nie  najtrudniejsza  przeprawa 
podczas  całych  mistrzostw.  Są 
więc ogromne powody do opty-
mizmu.  Śmiało  możemy  wie-
rzyć,  że  zespół  Stefano  Lava-
riniego  już  niebawem  nawiąże 
do  pokolenia  „Złotek”  śp.  tre-
nera Andrzeja Niemczyka, które 
w 2003 i 2005 r. w wielkim stylu 
sięgały po mistrzostwo Europy. 

Era multimedalistów
Jeszcze  dłużej  niż  siatkarzy,  bo 
już  ponad  12  lat,  PKN  ORLEN 
wspiera  najlepszych  polskich 
lekkoatletów. W kwietniu 2010 r. 

ta  popularność  jeszcze  wzro-
sła.  Każde  spotkanie  z  udzia-
łem naszego kapitana i jego ko-
legów w koszulkach z orzełkiem 
na  piersi  traktowa-
ne jest przez polskich 
kibiców  jak  wielkie 
sportowe  święto.  Na 
każdy  mecz  repre-
zentacji rozgrywany 
w naszym kraju bilety 
rozchodzą się błyska-
wicznie.  I  kadrowicze 
doskonale zdają sobie 
z tego sprawę. 
Trwa właśnie mun-

dial,  ani  się  obejrzy-
my,  kiedy  rozpocz-
ną  się  eliminacje 
mistrzostw  Europy, 
a  potem  czekać  nas 
będą kolejne występy 
polskiej  kadry  w  naj-
wyższej  dywizji  w  Lidze  Na-
rodów.  Okazji  do  kibicowania 
w meczach na najwyższym po-
ziomie z pewnością nie zabrak-
nie. Trzymajmy kciuki, by repre-
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W strategii 
sponsoringowej 

uwzględnione zostały 
nie tylko korzyści 

wizerunkowe, takie 
jak popularność 

danej dyscypliny 
sportu, lecz także jej 

przełożenie na 
rozpoznawalność 

marki ORLEN, 
również tę  
globalną.Polskie  

lekkoatletki  
podczas  
tegorocznych 
MŚ w USA. 
Z królową  
sportu ORLEN  
związany jest 
już ponad  
12 lat.

Od lipca 2019 r. ORLEN jest sponsorem żużlowej reprezentacji Polski.
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SPORT Biało-Czerwoni z marką ORLEN

niania tej dyscypliny w naszym 
kraju. Nic w tym zaska-

kującego, biorąc pod 
uwagę fakt, że spor-
ty motorowe wpisują 
się niejako w charak-
ter takiego koncer-
nu, jakim jest ORLEN. 
Reprezentacja  żuż-
lowa otrzymała więc 
poważne  wsparcie, 
co przełożyło się na 
jej wyniki. Trzykrot-
nie  z  rzędu  Biało-
-Czerwoni  stawa-
li na drugim stopniu 
podium  w  Druży-

nowych  Mistrzostwach 
Świata  (2019,  2020  i  2021), 
a  w  tym  roku  nie  mieli  sobie 
równych  w  Drużynowych  Mi-
strzostwach Europy, sięgając po 
złoto. Na hegemona tego spor-
tu  wyrósł  natomiast  Bartosz 
Zmarzlik,  który  w  latach  2019, 
2020 i 2022 został Indywidual-
nym Mistrzem Świata  (w ubie-
głym roku sięgnął w tym zawo-
dach po srebro).  
Wsparcie dla polskiego żuż-

la przez PKN ORLEN jest oczy-
wiście  naturalną  konsekwencją 
zaangażowania  spółki  w  mo-
torsport.  Pod  skrzydłami  kon-
cernu  już  ponad  20  lat  funk-
cjonuje  zespół  ORLEN  Team, 
którego  członkowie  odnoszą 
spektakularne  sukcesy  w  wie-
lu  dyscyplinach  motoryzacyj-
nych, m.in. rajdach i wyścigach. 
Od ponad trzech lat logo kon-
cernu  jest  widoczne  na  torach 
Formuły 1 na całym świecie. 

Czas na skoki
Po  fuzji  z  Grupą  LOTOS    pod 
skrzydła  ORLEN  trafiła  ulu-

koncern  został  Sponsorem Ge-
neralnym  Polskiego  Związku 
Lekkiej  Atletyki.  Po  raz  pierw-
szy pod egidą sponsorską firmy 
polska  reprezentacja  wystarto-
wała  na  Mistrzostwach  Europy 
w Lekkiej Atletyce w Barcelonie. 
Od tego czasu polscy lekkoatle-
ci  przywieźli  blisko  100 meda-
li  z  imprez  rangi  mistrzowskiej 
(igrzysk olimpijskich, mistrzostw 
świata  i  mistrzostw  Europy), 
a PKN ORLEN stał  się nie  tylko 
Sponsorem  Generalnym  PZLA, 
ale  także  wspierał  wiele  wyda-
rzeń promujących tę dyscyplinę.
Jednym z pierwszych zawod-

ników,  który  trafił  pod  skrzydła 
ORLEN, był dyskobol Piotr Ma-
łachowski,  wicemistrz  olimpijski 
z Pekinu (2008) i Rio de Janeiro 
(2016).  Na  przestrzeni  lat  Gru-
pa  Sportowa  ORLEN  znaczą-
co powiększyła skład. Jeśli cho-
dzi o lekkoatletów, jej trzon wciąż 
stanowią nasi multimedaliści, jak 
chociażby Anita Włodarczyk czy 
Paweł Fajdek, ale na wsparcie li-
czyć mogą też inne nasze gwiaz-

dy, m.in. Maria  Andrejczyk,  Iga 
Baumgart-Witan, Justy-
na Święty-Ersetic czy 
Kajetan Duszyński. 
Marka  ORLEN  od 

lat  występuje  także 
w  nazwach  ważnych 
imprez lekkoatletycz-
nych organizowanych 
w kraju. Od 2018 r. fir-
ma  jest  sponsorem 
tytularnym  Memo-
riału  Janusza  Kuso-
cińskiego  –  jedne-
go  z  najstarszych  na 
świecie  mityngów 
lekkoatletycznych, 
należącego  do  grona 
najlepszych  imprez  w  rankin-
gu  światowej  federacji – World 
Athletic.

Żużlowy hegemon
W  lipcu  2019  r.  ORLEN  został 
sponsorem  żużlowej  repre-
zentacji Polski, by w ten sposób 
przyczynić się nie tylko do istot-
nego  wsparcia  polskiego  spe-
edwaya, ale też do upowszech-

nad  polskimi  skokami  sprawo-
wać będzie ORLEN.  
– W strategii sponsoringowej 

uwzględnione zostały nie tylko 
korzyści wizerunkowe,  takie  jak 
popularność  danej  dyscypliny 
sportu, lecz także jej przełoże-
nie  na  rozpoznawalność  mar-
ki ORLEN,  również  tę globalną. 
Skoki  narciarskie  i  działalność 
Polskiego Związku Narciarskie-
go doskonale się w te cele wpi-
sują – informują przedstawicie-

le koncernu. 
Narodowy  Pro-

gram Rozwoju Sko-
ków  Narciarskich 
i  Kombinacji  Nor-
weskiej  „Szukamy 
następców  mistrza” 
już wystartował pod 
nową nazwą – OR-
LEN  Cup.  Na  stro-
jach  skoczków  po-
jawiły  się  logotypy 
koncernu,  a  organi-
zatorzy  wspomnia-
nego  programu 

poinformowali  o  zmia-
nach,  pisząc  na  mediach  spo-
łecznościowych:  „Nadszedł 
czas na zmiany, dołączamy do 
ORLEN  Team  i  od  teraz  jeste-
śmy  jedną  sportową  drużyną. 

Razem z PKN ORLEN będziemy 
pisali  kolejne  rozdziały  naszej 
historii”. Trzymamy więc kciuki. 

Klienci to kibice
Dlaczego ORLEN tak mocno an-
gażuje się w sport? – Dzięki pro-
jektom  sponsoringowym  tylko 
w  ubiegłym  roku  wypracowali-
śmy  tzw.  ekwiwalent  reklamo-
wy na poziomie  1 mld zł. Dzię-
ki  naszym  sportowcom  rośnie 
również  globalna  rozpoznawal-
ności  marki  ORLEN  w  Europie 
i na świecie w nowych segmen-
tach rynku, a to  idealnie wpisu-
je się w proces budowy potężnej, 
multienergetycznej firmy – tłu-
maczy Agata Pniewska, dyrektor 
Biura  Marketingu  Sportowego, 
Sponsoringu  i  Eventów  w  PKN 
ORLEN.
–  Będąc  największą  firmą 

w Polsce,  jedną z największych 
w  regionie, mamy  również  zo-
bowiązania nie tylko wobec lo-
kalnych  społeczności,  ale  też 
wszystkich Polaków. Dlatego też 
jesteśmy  sponsorem polskiego 
sportu.  Nasi  klienci  to  przecież 
także kibice – dodaje. 

 
Materiał powstał  

we współpracy  z PKN ORLEN

biona  zimowa  dyscyplina  Po-
laków,  czyli  skoki  narciarskie. 
Na ogromną popularność,  jaką 
skoki cieszą się w naszym kra-
ju,  nie  można  patrzeć  obojęt-
nie. ORLEN będzie więc  z  całą 
pewnością  kontynuował  misję 
wsparcia dla polskich skoczków, 
jaką przez niemal dwie dekady 
szczycił się LOTOS i która mia-
ła ogromne znaczenie dla całe-
go  polskiego  narciarstwa.  Pod 
szyldem:  „Szukamy  następ-
ców  mistrza”  (chodzi 
oczywiście  o  Adama 
Małysza)  udało  się 
odkryć wiele niezwy-
kłych  talentów,  któ-
re pomogły rozwinąć 
się  skokom  w  na-
szym  kraju  i  sięgać 
po największe sukce-
sy. Dzisiejsi medaliści 
igrzysk  olimpijskich 
i  mistrzostw  świa-
ta niegdyś  rywalizo-
wali  w  ramach  tego 
narodowego  progra-
mu.  LOTOS  gwaranto-
wał sprzęt zawodnikom, a naj-
lepszym  fundował  stypendia. 
Wsparcie  finansowe  otrzymy-
wali  także  trenerzy  oraz  naj-
lepsze  drużyny.  Teraz  pieczę 
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Dzięki sportowcom 
wspieranym 
przez ORLEN 

rośnie globalna 
rozpoznawalności 
marki w nowych 

segmentach 
rynku, a to idealnie 
wpisuje się w proces 
budowy potężnej, 

multienergetycznej 
firmy.

Blisko  
90 zawodników, 

ponad 70 klubów,  
11 związków 

i 2 komitety – takim 
portfolio, jakie ma 
Grupa ORLEN, nie 
może pochwalić się 

żadna inna firma nie 
tylko w Polsce, ale 
także w Europie.

Paweł Fajdek  
– jedna z gwiazd 
Grupy Sportowej 
ORLEN, pięcio-
krotny mistrz 
świata i brązowy 
medalista  
IO w Tokio.

Polscy olimpij-
czycy i para-
olimpijczycy 
wspierani przez 
ORLEN, który 
jest Sponsorem 
Strategicznym 
Polskiego  
Komitetu  
Olimpijskiego.
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miał  rozwiniętego  czerwone-
go  dywanu  prowadzącego  do 
trzeciego  pucharu  za  mistrzo-
stwo  świata.  Rywale nie  zamie-
rzali  ułatwiać  Polakowi  zada-
nia,  a  ten  dwie  kolejne  rundy 
– w Warszawie i Pradze – koń-
czył na półfinale. Potem jednak 
wrócił  na  podium,  kończąc  za-
wody w niemieckim  Teterow na 
drugim miejscu, zajmując trzecie 
miejsce  przed  swoimi  kibicami 
w  Gorzowie,  a  następnie  znów 
drugą lokatę w Pradze. I choć we 
Wrocławiu zabrakło go w finale, 
to  kluczowym okazał  się  triumf 
w  duńskim  Vojens  (kluczowym, 
bo tor ten miał być „bastionem” 
Leona  Madsena  –  Duńczyka, 
kóry był głównym rywalem Po-
laka  do  tytułu mistrzowskiego). 
Kropkę  nad  „i”  nasz  żużlowiec 

py seniorów. Była to pilotażowa 
impreza,  do  której  nominowa-

no  cztery  reprezentacje 
(oprócz Polski wystą-
piły też Dania, Wielka 
Brytania  i  Szwecja). 
Dominacja  naszych 
żużlowców  nie  pod-
legała dyskusji.
Absolutny  popis 

podczas poznańskich 
zawodów  dał  Janusz 
Kołodziej  (oprócz 
niego  i  Zmarzlika 
w  biało-czerwonych 
barwach  wystąpi-
li  jeszcze Patryk Du-

dek  i  Maciej  Janowski), 
zdobywca  kompletu  punktów. 
W  ostatnim  wyścigu  jego  ak-
cja poderwała z miejsc całą pu-
bliczność. 
Pomysłodawcą zawodów pod 

nazwą  Drużynowe  Mistrzostwa 
Europy jest Piotr Szymański. Po-
lak  to  przewodniczący  Komisji 
Wyścigów Torowych FIM Europe, 
europejskiej „odnogi” FIM (Mię-
dzynarodowej  Federacji  Moto-
cyklowej).  Plany  są  takie,  aby 
w kolejnych sezonach rywaliza-
cja  w  DME  przebiegała  w  for-
mie  dwumeczów.  Chodzi  o  to, 
aby tak jak w przypadku piłkar-
skiej Ligi Narodów zastąpić roz-
grywanie meczów towarzyskich. 
Optymalną opcją, o której myślą 
działacze FIM Europe, jest sześć 
drużyn  podzielonych  na  dwie 
grupy i mecze każdy z każdym. 
A potem finał. 

To idzie młodość
Sezon  2022  był  też  niezwykle 
udany  dla  naszych  młodszych 
żużlowców.  W  lipcu  w  Druży-
nowych Mistrzostwa Świata Ju-
niorów,  rozgrywanych  pod  na-
zwą  Speedway  of  Nations  2, 
Biało-Czerwoni  triumfowali  po 
raz  15.  w  historii.  Polacy,  któ-
rzy w duńskim Vojens wystąpi-
li  w  składzie:  Jakub Miśkowiak, 
Wiktor  Przyjemski  i  Mateusz 
Cierniak,  w  walce  o  złoto  wy-
przedzili  Czechów  i  Brytyjczy-
ków. W tych zawodach na polski 
zespół nie ma mocnych od 2014 
r.  Dziewięć  razy  z  rzędu  nasi 
żużlowcy kończyli Speedway of 
Nations 2 na najwyższym stop-
niu podium!
W październiku Polacy obro-

nili  tytuł  w  Drużynowych  Mi-
strzostwach Europy U23. W Tar-
nowie  złote  medale  dla  Polski 
wywalczyli  Mateusz  Cierniak, 
Wiktor  Lampart,  Jakub  Miśko-
wiak,  Bartłomiej  Kowalski  i  Do-
minik  Kubera.  Najlepszym  za-
wodnikiem  w  naszym  zespole 
został  Kowalski,  który  zdobył  
13  punktów.  Z  kolei  Miśkowiak 
kończył  zawody  jako  nowy  re-
kordzista toru.
Oba  te złote medale, wywal-

czone kolejny już raz z rzędu, do-
bitnie świadczą o tym, że o przy-
szłość  polskiego  speedwaya 
możemy być spokojni. 

 
Materiał powstał  

we współpracy  z PKN ORLEN

To był bardzo uda-
ny sezon dla polskie-
go speedwaya. Bar-

tosz Zmarzlik, po roku przerwy, 
w imponującym stylu odzyskał 
koronę najlepszego żużlow-
ca globu i sięgnął po swój trze-
ci tytuł Indywidualnego Mistrza 
Świata. Polska wygrała pierw-
sze Drużynowe Mistrzostwa Eu-
ropy, gdzie prawdziwy popis 
dał inny nasz znakomity żużlo-
wiec – Janusz Kołodziej. Wresz-
cie błyszczeli też nasi młodsi 
reprezentanci. Na najwyższym 
stopniu podium skończyli za-
równo Drużynowe Mistrzostwa 
Europy U23, jak i Drużynowe 
Mistrzostwa Świata Juniorów.  

Era Zmarzlika 
Ciesząc  się  z  tych  wszystkich 
sukcesów, aż trudno uwierzyć, że 
Polska – kraj, w którym żużel jest 
niezwykle  popularną  dyscypli-
ną sportu, do 2019 r. miała tylko 
dwóch indywidualnych mistrzów 
świata.  Młodsi  kibice  czarnego 
sportu mogą o  tym nie pamię-
tać: w 1973 r. pierwszym polskim 

indywidualnym mistrzem świata 
został Jerzy Szczakiel. Na kolej-
ny taki sukces czekaliśmy aż 37 
lat.  Powtórzył  go  Tomasz  Gol-
lob. Teraz nadeszła era Bartosza 
Zmarzlika.  I  niech  trwa  jak  naj-
dłużej.
Po  tym,  jak  przed  sezonem 

2022 za sprawą zawieszenia ro-
syjskich  i  białoruskich  sportow-
ców przez Międzynarodową Fe-
derację Motocyklową do obrony 
mistrzostwa  nie  stanął  Artiom 
Łaguta, głównym faworytem do 
wywalczenia  tytułu najlepszego 
żużlowca  globu  według  więk-
szości ekspertów stał się Zmarz-
lik. To jego nazwisko wymienia-
no  najczęściej  w  odpowiedzi  na 
pytanie,  kto  zdominuje  tego-
roczny sezon. Nic w tym jednak 
dziwnego.  To w  końcu  Zmarzlik 
w ostatnich latach zdobywał dwa 
mistrzowskie tytułu i raz był wi-
cemistrzem.
Rok  2022  Polak  rozpoczął 

idealnie,  bo  od  triumfu  na  in-
augurację w  zawodach w Chor-
wacji.  Wkrótce  miało  się  jed-
nak okazać, że wcale nie będzie 

postawił  podczas  GP  Szwecji 
w Malilli.  
Warto  przy  okazji 

zaznaczyć,  że  Bar-
tosz  Zmarzlik  został 
najmłodszym  w  hi-
storii trzykrotnym 
żużlowym  mistrzem 
świata!  Rekord  ten 
odebrał  Brytyjczy-
kowi  Taiowi  Wof-
findenowi,  który  po 
trzecie  indywidualne 
mistrzostwo  sięgał, 
mając 28 lat.

Pilotażowe złoto
W maju na torze w Po-
znaniu,  m.in.  ze  Zmarzlikiem 
w  składzie,  żużlowa  reprezen-
tacja  Polski  wygrała  pierwsze 
Drużynowe  Mistrzostwa  Euro-
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Na Polaków nie ma mocnych
Grupa ORLEN, od kiedy w 2019 r. została oficjalnym 
sponsorem Żużlowej Reprezentacji Polski, mocno 
angażuje się w rozwój czarnego sportu. W kolejnym 
roku do ORLEN Team dołączył Bartosz Zmarzlik. 
Inwestycje koncernu w przyszłość polskiego 
speedwaya okazują się strzałem w dziesiątkę,  
o czym najlepiej świadczy niezwykle bogaty  
w sukcesy polskich żużlowców rok 2022.
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Inwestycje w polski żużelSPORT

Inwestycje  
PKN ORLEN 
w przyszłość 

polskiego speedwaya 
okazują się strzałem 
w dziesiątkę, o czym 
najlepiej świadczy 
niezwykle bogaty 

w sukcesy polskich 
żużlowców  
rok 2022.



Pionier głębokich
odwiertów z Galicji
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nę, w której zakochał się, z wza-
jemnością,  na  zabój.  Okazało 
się,  że  wybranka  jego  serca  – 
Kamila  Dembowska  była  córką 
właściciela wsi, szlachcica Wła-
dysława  Dembowskiego,  któ-
ry  uznał  biednego  nauczyciela 
gimnastyki za zbyt słabą partię 
dla swojej  córki.  Urażony  Wła-
dysław postanowił więc zdobyć 
majątek i udowodnić niedoszłe-
mu teściowi, jak bardzo się myli.
Miłosny  zawód  dał  nasze-

mu  bohaterowi  motywację  do 
działania.  Zwolnił  się  z  na-
uczycielskiej  posadki  i  zatrud-
nił  w  kopalniach  ropy  naftowej 
w Siarach.  Przeszedł dosłownie 

wszystkie  szczeble  ka-
riery  w  przemyśle 
naftowym  –  od  po-
mocnika  kowala  po 
kierownika  kopalni. 
Równocześnie  robił 
kurs w Szkole Wier-
cenia  Kanadyjskie-
go  w  Ropiance,  po-
znając  technologie 
zza oceanu. Prak-
tyczne  doświadcze-
nie  zdobywał  w  ko-
lejnych  kopalniach 
naftowych w okolicy. 

Do kopalni „Pusty Las” w Siarach 
wrócił z patentem kierownika. 
W  1890  r.  niecierpliwy  i  za-

kochany  Władysław  postano-
wił zaryzykować i zainwestować 

O  Władysławie Długoszu 
dowiedziałem się przy-
padkiem od kolegi za-

fascynowanego historiami pol-
skich wynalazców. Usłyszałem: 
„To nafciarz – wynalazca do dzi-
siaj pamiętany w Gorlicach, choć 
w Polsce praktycznie nieznany”. 
Nie ukrywam, że szukając mate-
riałów na jego temat, robiłem to 
z przyjemnością. 
Urodził się w 1864 r. w Krako-

wie  –  dziesięć  lat  po  skonstru-
owaniu przez Ignacego Łukasie-
wicza pierwszej  lampy naftowej. 
Gorączka złota, która opanowała 
w drugiej połowie XIX w. nie tylko 
Galicję,  ale  i  Europę,  podziała-
ła też na wyobraźnię młodzień-
ca,  który  zapragnął  zostać  bo-
gatym  nafciarzem.  Dlatego  po 
ukończeniu  sześciu  klas  szko-
ły realnej w Krakowie odbył stu-
dia  techniczne w Pradze, a wie-
ści  o  szczęśliwcach,  którzy  zbili 
majątek  na  nafcie  w  Galicji,  co-
raz bardziej  rozpalały  jego wy-
obraźnię.

Na początek… bankructwo
Do  tego,  żeby  zostać  bogatym 
nafciarzem,  potrzebne  są  dwie 
rzeczy:  wiedza  i  łut  szczęścia, 
by  trafić na bogate  złoże. Wie-
dzę  techniczną  młody  Długosz 
miał, a łut szczęścia – po to trze-
ba było  jechać w okolice Gorlic, 
gdzie były kopalnie ropy 
naftowej. Nic zatem 
dziwnego, że w 1887 r. 
przybył  do  Gorlic, 
gdzie  na  utrzymanie 
zarabiał  jako…  na-
uczyciel gimnastyki.
Pod  Gorlica-

mi,  w małej  wsi  Sia-
ry,  działała  kopalnia 
ropy  naftowej,  któ-
rą Długosz postano-
wił odwiedzić. W kry-
tej  strzechą  wiosce 
jedyną  atrakcją  były 
cztery karczmy pozwalające ro-
botnikom  przepuścić  wypłaty, 
ale Władysławowi wizyta w Sia-
rach  odmieniła  życie,  spotkał 
tam  bowiem  piękną  dziewczy-

Był nafciarzem z krwi i kości, do tego człowiekiem 
o złotym sercu, marzycielem i wynalazcą, a dla 
mieszkańców Galicji dosłownie świętym Mikołajem, 
niezwykle wrażliwym na ludzką biedę. Dzięki 
jego wynalazkom rozpoczęła się era głębokich 
odwiertów, która doprowadziła do odkrycia Zagłębia 
Borysławskiego. Jarosław  MAŃKA

Jak się okazało, 
Długosz odkrył 
drugą warstwę 

pokładów ropy, tzw. 
„głęboki Borysław”. 
Pierwszy odwiert 
miał wydajność  

aż 40 ton na dobę, 
a kolejne były  

jeszcze obfitsze.

Władysław Długosz
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Tajny radca dworu
O  odkryciu  Długosza  stało  się 
głośno w całym Cesarstwie Au-
stro-Węgierskim.  Oczywiście 
wieść  o  nim  lotem  błyskawicy 
dotarła także do Siar. Niebawem 
zjawił się tam i Władysław Dłu-
gosz. Był  już w  tym czasie dy-
rektorem  kilku  kopalń  konsor-
cjum Mac Garveya. Kanadyjczyk 

wynagrodził  bowiem 
człowieka,  dzięki 
któremu stał się bo-
gaty  (drugi  boha-
ter  tej  opowieści  – 
majster  Rączkowski 
także  został  sowicie 
wynagrodzony,  co 
więcej  Długosz  nie 
rozstał się z nim do 
końca życia).

P r z e k o r n y m 
zrządzeniem  losu 
właściciel  Siar  miał 
w tym czasie nie 
lada  kłopoty  i  za-
dłużony  majątek, 
któremu  groziła  li-
cytacja.  Długosz  nie 

bez  satysfakcji  odkupił  dłu-
gi  Dembowskiego  i  –  niczym 
w bajce z happy endem – ożenił 
się z jego córką.
O  swoim  poddanym dowie-

dział  się niebawem sam cesarz 
Franciszek  Józef,  który  za  od-
krycie Zagłębia Borysławskiego 
uhonorował  Długosza  Wielką 
Wstęgą  Orderu  Korony  Żela-
znej  i  tytułem…  tajnego  radcy 
dworu.

Ratunkowy blef 
Wydajność  kopalń  Borysła-
wia  szybko  zachwiała  rynkiem 
naftowym Austro-Węgier. Przy 
braku nowych zastosowań ropy 

w  poszukiwania  ropy. Mając  25 
lat,  za  wszystkie  swoje  pienią-
dze kupił sprzęt, koncesje na po-
szukiwania i rozpoczął wiercenia. 
Chciał  zdobytym  na  ropie ma-
jątkiem przekonać do siebie ojca 
Kamili. Niestety, kolejne odwier-
ty  trafiały  w  próżnię  i  wkrótce 
ambitny plan skończył się spek-
takularnym  bankructwem,  co 
jednak  Długosza  nie  załamało, 
a miłość do Kamili stała się mo-
torem do dalszego działania.

Naftowy MacGyver
I  los  dał  mu  drugą  szan-
sę.  W  1893  r.  znalazł  pracę 
jako  kierownik  kopalni  w  firmie 
Bergheim i Mac Garvey. Tam po-
znał Mac Garveya (Kanadyjczy-
ka  irlandzkiego  pochodzenia). 
Nafciarz wiedział, że Władysław 
jest doświadczonym fachowcem, 
dlatego wysłał go do Borysławia 
w  poszukiwaniu  nowych  pokła-
dów ropy naftowej. 
Długosz  wybrał  się  w  po-

dróż  z  nieodłącznym majstrem  
Janem  Rączkowskim,  z  którym 
zaprzyjaźnił  się  jeszcze  w  ko-
palniach  w  Siarach.  Jako  kie-
rownik  kopalni  „Na  Potoku” 
w  Borysławiu  z  dużą  nadzieją 
rozpoczął  wiercenia  utwierdzo-
ny  zapewnieniem Rączkowskie-
go, że dokopią się do ogromnych 
złóż.  Jednak  mijały  miesiące, 
a  czarnego  złota  nie  udawa-
ło  się  znaleźć.  Kiedy na głębo-
kości  500  m  wiertła  ugrzęzły, 
Mac Garvey zdecydował, by za-
mknąć  kopalnię.  Długosz  nie 
posłuchał  pracodawcy,  ufając 
majstrowi  –  analfabecie  Rącz-
kowskiemu,  który  dalej  twier-
dził,  że  właśnie  w  tym miejscu 
ropa  naftowa  jest.  Tyle  że  głę-

biej.  Długosz  wiercił  więc  głę-
biej, a Rączkowski przekonywał, 
że ropa „za chwilę” zaleje szyb. 
Do tej pory nikt nie kopał tak 

głęboko  i  wiercenie  nastręcza-
ło  wiele  problemów  technicz-
nych.  Długosz  zastanawiał  się, 
jak ulepszyć sprzęt i niczym se-
rialowy  MacGyver  samodziel-
nie  dokonał wielu  jego  przeró-
bek  –  wprowadził  m.in. 
grubościenne  rury 
wiertnicze,  a  drew-
niane  żerdzie  zastą-
pił żelaznymi. Wiercił 
coraz  głębiej  i  głę-
biej (stosowane przez 
niego  ulepszenia 
były  tak  nowatorskie, 
iż  zostały  określo-
ne  jako  przełomowe 
dla  przemysłu  naf-
towego).  Na  szczę-
ście  dzięki  charyzmie 
Rączkowskiego  ro-
botnicy,  gdy  skoń-
czyły  się  pieniądze, 
zgodzili  się  pracować 
za darmo, toteż prace 
mogły postępować.
W końcu (w 1896 r.) na głę-

bokości  prawie  kilometra  try-
snęła  upragniona  ropa.  Jak  się 
okazało,  Długosz  odkrył  dru-
gą  warstwę  pokładów  ropy, 
tzw.  głęboki  Borysław.  Pierw-
szy odwiert miał wydajność aż 
40 ton na dobę, a kolejne były 
jeszcze obfitsze. Kiedy trysnęła 
ropa, Długosz wiedział,  że bę-
dzie bogaty, ale nie zdawał so-
bie sprawy, jak bardzo. 
Stał  się  odkrywcą  Zagłębia 

Borysławskiego.  W  ciągu  kilku 
następnych lat okolicę Borysła-
wia  i sąsiednich Tustanowic po-
kryły wieże wiertnicze.

Traktował zdobyty 
majątek i wiedzę jako 
zobowiązanie wobec 

polskich chłopów 
i bezrobotnych. Jego 
pieniądze wprawiały 
w ruch spółdzielnie 
rolnicze, społeczne 
spółki handlowe, 

kasy zapomogowe, 
stowarzyszenia 

i ludowe 
ubezpieczalnie.
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mądrą szczodrością podbił ser-
ca  prostych  ludzi  i  cieszył  się 
wielkim szacunkiem i miłością.
W  1905  r.  postanowił  zostać 

samodzielnym  przedsiębiorcą, 
pozostał  jednak  konsultantem 
w  firmach  Mac  Garveya,  który 
z kolei inwestował w spółki Dłu-
gosza.  Wszyscy  zarabiali  jesz-
cze więcej. W tym czasie Zagłę-

bie  Borysławskie  było 
europejską  Zatoką 
Perską.  Dość  wspo-
mnieć,  że  w  1908  r. 
w  jednej  z  kopalń 
(„Oil City”) wydoby-
wano dziennie aż 2,5 
tys. ton ropy. 

Dla niepodległej 
Polski
W kontaktach z poli-
tykami Długosz czuł 
się  jak  ryba  w  wo-
dzie, nic zatem dziw-

nego, że i jego połknęła 
polityka. Połknęła lecz nie zgu-
biła. Z prostej przyczyny – Dłu-
gosz miał dalekosiężny cel: nie-
podległą Polskę. W 1908 r., bez 
przynależności  partyjnej,  wy-
grał wybory do Sejmu Krajowe-

(silniki  samochodowe  wciąż 
były  jedynie  eksperymentem) 
z nadprodukcją nie było co po-
cząć, ceny spadły więc aż sied-
miokrotnie.  Brakowało  nawet 
zbiorników do przechowywania 
urobku, przez co właściciele ko-
palń zmuszeni byli wylewać ty-
siące ton ropy na pola. Nad wie-
loma kopalniami zawisło widmo 
plajty. 
Oczywiście  taki  stan  rzeczy 

uderzył też w Długosza. Ratun-
kiem było zwiększenie państwo-
wego  skupu  ropy  dzięki  po-
mysłowi  na  zastąpienie  węgla 
w kotłach parowych olejem. Naf-
ciarze  zdawali  sobie  sprawę,  że 
eksperymenty  i wymiana  infra-
struktury może  zająć  lata,  dla-
tego  postanowiono  zastosować 
wybieg.  Długosz,  reprezentując 
Krajowe  Towarzystwo  Naftowe, 
nakłaniał  ministra  Austro-Wę-
gier do interwencyjnego zakupu 
150  tys.  wagonów  ropy  nafto-
wej,  po  czym wyjechał  do Nie-
miec na rozmowy z „amerykań-
skimi inwestorami”. W tym czasie 
nafciarze podnieśli krzyk, że wy-
przedaje  się  dobro  narodowe. 
Blef się udał. Oporne do tej pory 

ministerstwo  zwiększyło  inter-
wencyjny  skup  ropy,  co  urato-
wało wiele kopalń.
Długosz  umiał  się  dzielić 

swoim majątkiem. Widząc gali-
cyjską biedę,  traktował zdobyty 
majątek  i wiedzę  jako zobowią-
zanie  wobec  polskich  chłopów 
i bezrobotnych. Niczym św. Mi-
kołaj  nie  rozdawał  jednak  ryb, 
ale  wędki.  Cieszył  się, 
gdy  ludzie  się  orga-
nizowali  i  gdy  wyni-
kało  z  tego  wspólne 
dobro.  Jego  pienią-
dze wprawiały w ruch 
spółdzielnie  rolni-
cze,  społeczne  spół-
ki  handlowe,  kasy 
zapomogowe,  sto-
warzyszenia  i  ludo-
we  ubezpieczalnie. 
Nie  lekceważył  także 
miejscowych Rusinów. 
Gdy  założył  szkol-
ną  bursę  dla  polskich 
uczniów,  podobną  instytucję 
niebawem  ufundował  również 
dla Łemków. Zasponsorował na-
wet pierwsze kino z prawdziwe-
go zdarzenia. Nic zatem dziwne-
go,  że na  ziemi gorlickiej  swoją 

przyznając  mu  Krzyż  Koman-
dorski Orderu Polonia Restituta.

Cecha na wagę złota
Władysław  Długosz  zmarł 
w 1937 r., gdy obchodzono pół-
wiecze  jego  pracy  w  branży 
naftowej.  Męża  żegnała  uko-
chana  żona  Kamila  i  trójka 
dzieci  –  Maria,  Jan  i  Tadeusz. 
Gdy robotnicy nieśli trumnę do 
mauzoleum w Sękowej, dźwię-
kiem syren żegnały go wszyst-
kie szyby naftowe w Polsce: od 
Gorlic po Kresy.

Dzisiaj możemy oglądać po-
zostałości  dawnej  fortuny  Dłu-
goszów w postaci pięknego ze-
społu pałacowego w Siarach, ale 
co najważniejsze – o Władysła-
wie Długoszu pamiętają miesz-
kańcy Ziemi Gorlickiej. Warto, by 
poznali go wszyscy Polacy.  Jest 
to  bowiem  przykład  człowie-
ka  niebywałego  sukcesu,  który 
umiał mądrze się nim dzielić na 
rzecz dobra wspólnego, dla któ-
rego majątek stanowił zobowią-
zanie.  Zwłaszcza  dzisiaj  jest  to 
cecha na wagę złota. 

go we Lwowie, a trzy lata później 
do Rady Państwa w Wiedniu.
Wybuch  I  wojny  światowej 

był  sprawdzianem  dla  Polaków 
żyjących pod zaborami. Długosz 
(którego  matka  była  szwajcar-
ską  Niemką)  czuł  się  Polakiem 
i  chciał  działać  na  rzecz  nie-
podległości. W 1914 r. na własny 
koszt wyprawił do Legionów 68 
ochotników  z  powiatu,  których 
wyposażył  w  broń  i  mundury. 
Udzielał  wsparcia  przesiedleń-
com  i  uciekinierom  ze  Wscho-
du. Od początku był w zarządzie 
Sekcji  Zachodniej  Naczelnego 
Komitetu Narodowego w Krako-
wie. W 1917 r. wspólnie z posłem 
Tetmajerem  napisał  rezolucję 
o  „wolnej,  niepodległej  i  zjed-
noczonej Polsce z dostępem do 
morza”. Tym samym stał się nie 
lada  kłopotem  dla  rządu  au-
striackiego,  gdyż  niweczył  za-
biegi o ocalenie wielonarodowej 
monarchii. 
2  listopada  1918  r.,  choć  ce-

sarz Karol formalnie jeszcze 
panował,  Długosz  zaprzysiągł 
urzędników powiatu  gorlickiego 
na wierność państwu polskiemu 
(które formalnie jeszcze nie ist-
niało) i został zastępcą ministra 
rolnictwa w Polskiej Komisji Li-
kwidacyjnej.
W wolnej już Polsce odbudo-

wał  i  rozwinął  swój  biznes  naf-
towy,  otwierając  nowe  kopalnie. 
Nie  szczędził  przy  tym  pie-
niędzy  na  odbudowanie  Gor-
lic  i  okolicznych  wiosek  z  wo-
jennych  zniszczeń,  a  te  były 
ogromne. W  1922  r.  został  se-
natorem, ale odszedł od polityki 
po zamachu majowym. Ogrom-
ne zasługi Władysława Długo-
sza  II  Rzeczpospolita  doceniła, 

Władysław Długosz
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Zagłębie  
Borysowskie 
w 1932 r.

W wolnej już 
Polsce odbudował 

i rozwinął swój biznes 
naftowy, otwierając 

nowe kopalnie. 
Nie szczędził przy 

tym pieniędzy 
na odbudowanie 

Gorlic i okolicznych 
wiosek z wojennych 

zniszczeń.



mują  odsetki  powyżej  średnio-
rocznej  inflacji. W  gronie  osób, 
które  realizują  koncepcję  bu-
dowy  hal  Novum  Logistics,  są 
doświadczone  osoby  wyspe-
cjalizowane w komercjalizacji 
obiektów magazynowych. 

Inwestycja na lata
Inwestor  ma  prawo  wyboru: 
może wyjść  z  inwestycji  po  18-
stu miesiącach, odzyskując swój 
zainwestowany  kapitał  powięk-
szony  o  oprocentowanie,  może 
też  zostać  z  Novum  Logistics 
znacznie  dłużej  i  czerpać  zy-
ski z wynajmu powierzchni ma-
gazynowej  bądź  magazyno-
wo  biurowej.  Przewagi  projektu  
Novum Logistics to:
•  doświadczony  zespół  osób 
zaangażowanych  w  budowę 
i komercjalizację hal,

•  starannie wybrane lokalizacje, 
w których powstaną obiekty,

•  połączenie  powierzchni  ma-
gazynowej z biurową w obiek-
cie  wysokiej  jakości  (z  dwie-
ma  rampami  do  rozładunku, 
przestrzenią  do  parkowania 
aut,  atrakcyjnym  miejscem 
biurowym),

•  możliwość  podziału  hali  na 
unity o wielkości odpowiedniej 
dla małych najemców,

•  atrakcyjny dla najemców czas 
obowiązywania  umowy  naj-
mu  (konkurencyjni  operato-
rzy oferują umowy najmu na 
kilka  lat,  co  nie  jest  komfor-
towe  dla  młodych  przedsię-
biorstw.  Dlatego  w  projek-
cie Novum Logistics okres ten 

tora projektów w okresie przewi-
dzianym umową. Zabezpieczenia 
są  ustalane  indywidualnie  z  in-
westorem  w  zależności  od  skali 
zaangażowania w projekt.  
– Inwestorzy nie muszą zaj-

mować się przebiegiem proce-
su  budowlanego,  ponieważ  to 
Novum  Logistics  odpowiada  za 

znalezienie atrakcyjnego grun-
tu, zdobycie pozwolenia na bu-
dowę oraz dokumentacji od ge-
storów  mediów,  za  przebieg 
budowy  jako  generalny  wyko-
nawca  oraz  sprzedaż  domów 
lub  komercjalizację  hal  –  mó-
wią  właściciele  Novum  Logi-
stics  i  Novum  Home.  Są  nato-
miast zabezpieczeni na majątku 
spółki celowej, czyli ziemi i po-
wstających  na  niej  powierzch-
niach  magazynowo  biurowych, 
a  w  przypadku  Novum  Home 
domach. Z każdym etapem bu-
dowy  wartość  nieruchomości 
rośnie. Gdyby ktoś chciał zostać 
jedynym inwestorem w projek-
cie np.  jednego domu w zabu-
dowie bliźniaczej lub jednej hali 
magazynowej,  dodatkowo  ist-
nieje  możliwość  ustanowienia 
kolejnych zabezpieczeń.

Dobra sytuacja rynkowa 
Inwestycjom  w  domy  i  hale 
sprzyja  sytuacja  rynkowa.  Pol-
ska  jest  ostatnim  bezpiecznym 
krajem w  Europie  na  drodze do 
państw byłego ZSRR. Do spó łek 
Novum  zgłasza  się  wiele  osób 
z  Ukrainy  czy  Białorusi,  które 
chcą  osiedlić  się  w  Polsce  albo 
zainwestować  środki  w  okre-
sie najbliższego roku czy dwóch. 
Popyt  na  domy  i  nieruchomo-
ści  komercyjne  ciągle  jest  bar-
dzo wysoki. Poza tym wiele osób 
chce chronić swoje aktywa przed  
inflacją,  a  atrakcyjne  oprocen-
towanie  oraz  zabezpieczanie 
na ziemi skłaniają do inwestycji 
w projekty deweloperskie. 

W łaściciele Novum 
Home – Patryk Cen-
cora i Franciszek Ba-

dowski – z sukcesem zbierają 
środki od inwestorów prywat-
nych i budują za nie domy w za-
budowie bliźniaczej. Obec-
nie powstają one głównie pod 
Warszawą. W okresie, w któ-
rym inwestorzy udostępnili swój 
kapitał firmie, otrzymują opro-
centowanie wynoszące kilkana-
ście proc. w skali roku.  
–  Ostatnich  kilka  miesię-

cy było dla nas bardzo korzyst-
ne. Pozyskaliśmy nowych  inwe-
storów  i  rozpoczęliśmy  kolejne 
budowy  osiedli  Novum  Home. 
Sprzedaliśmy także domy, które 
budowaliśmy w 2022 r. Z pew-
nością  będziemy  budować  na-
stępne  domy  Novum  Home, 
mamy  bowiem  dobrze  skrojo-
ny  produkt  inwestycyjny  i  dom 
cieszący  się  zainteresowaniem 
wśród  kupujących  nieruchomo-
ści  – mówi  prezes  Patryk  Cen-
cora. 

Perspektywiczny rynek 
W  takim  samym  modelu  biz-
nesowym  firma  oferuje  inwe-
storom prywatnym budowę hal 
magazynowo-biurowych  pod 
marką  Novum  Logistics  o  po-

wierzchni do 1000 metrów kwa-
dratowych  wraz  z  powierzchnią 
biurową. Chodzi o obiekty wyso-
kiego  standardu,  zlokalizowane 
przy głównych węzłach komuni-
kacyjnych,  z  dobrym dojazdem 
do aglomeracji miejskich. 
–  To  nasz  nowy  produkt  in-

westycyjny skierowany do inwe-
storów  prywatnych.  Rynek  ma-
łych  magazynów  jest  bardzo 
chłonny  oraz  perspektywicz-
ny  i  będzie  rozwijał  się  w  ko-
lejnych  latach.  Atrakcyjnej  po-
wierzchni dla małych  i średnich 
przedsiębiorstw handlowych czy  
e-commerce brakuje. Jest to ni-
sza, którą chcemy zagospodaro-
wać – dodaje prezes Franciszek 
Badowski.
Podobnie jak w przypadku in-

westycji  w  domy  jednorodzin-
ne pod marką Novum Home in-
westorzy lokujący środki w hale 
Novum Logistics w okresie inwe-
stycji  zabezpieczani  są  na  pro-
jekcie.  Okres  ten  wynosi  do  18 
miesięcy – w tym czasie otrzy-

jest  skrócony  do  kilkunastu 
miesięcy).

Indywidualne warunki
Zarówno  w  przypadku  hal,  jak 
i domów są  tworzone dla  inwe-
storów spółki celowe. Inwestorzy 
mogą objąć w nich udziały, które 
będą odkupione przez organiza-
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Zarabiaj na budowie i naj mie hal Novum Logistics
Zainwestuj w powierzchnię magazynowo biurową 
i zarabiaj kilkanaście procent w skali roku – zachęcają 
właściciele Novum Home i Novum Logistics.  
To kolejny po domach jednorodzinnych produkt 
inwestycyjny firmy, który jest dostępny dla inwestorów 
indywidualnych.

NIERUCHOMOŚCI Inwestycje pasywne

Więcej informacji o Novum Home i realizowa-
nych  obecnie  projektach  deweloperskich  na 
stronie www.novumhome.pl. Natomiast więcej 
informacji o projektach hal magazynowych pod 
linkiem novumhome.pl/hale-magazynowe/

Właściciele  
Novum Home 
i Novum  
Logistics:  
Franciszek  
Badowski  
(z lewej) i Patryk 
Cencora.
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Wojna na Ukrainie 
zmieniła sytuację 
geopolityczną 
w Europie. Szczególnie 
odczuwane jest to 
przez Niemcy – kraj, 
który od dziesięcioleci 
wiązał swoją politykę 
energetyczną 
z dostawami z Rosji. 
Dziś musi na nowo 
wymyślić swoją 
strategię rozwoju, 
aby utrzymać status 
mocarstwa, którego 
siłą jest przemysł 
i eksport. Na razie 
stoi w geopolitycznym 
rozkroku wobec 
zaostrzającej się 
rywalizacji chińsko- 
-amerykańskiej. 
 Konrad  RAJCA

Chiny są dla Niemiec naj-
większym partnerem 
handlowym. Nasz za-

chodni sąsiad jest jednym 
z niewielu krajów, które mają 
nadwyżkę w obrotach han-
dlowych z Państwem Środ-
ka. Ograniczanie relacji go-
spodarczych z Chinami, na co 
naciskają Stany Zjednoczone, 
byłoby więc dla Niemiec bar-
dzo dotkliwe. Z drugiej stro-
ny podnoszone są argumenty 
o zagrożeniu, jakie dla ich go-
spodarki niesie zbytnie uza-
leżnienie od Chin. 
Na razie mamy do czynienia 

z amerykańskimi naciskami do-
tyczącymi głównie sektora naj-
nowocześniejszych  technologii, 
  ale  można  przewidywać,  że 
w  przyszłości  mogą  one  objąć 
i inne branże. Zasadne jest więc 
pytanie – co na to Niemcy?

Rozbijanie Zachodu?
Dyskusje  na  temat  niemieckich 
relacji  z  Chinami  zyskały  na 
znaczeniu  po  uformowaniu  się 
nowej koalicji rządowej w 2021 r., 
a  mocno  ujawniły  przed  wi-
zytą  kanclerza  Olafa  Schol-
za w Chinach, który był pierw-
szym  zachodnim  politykiem, 
który odwiedził  tej  kraj po wy-
borze Xi Jinpinga na trzecią ka-
dencję. W kontekście umacnia-
nia  się  tendencji  autorytarnych 
w  Chinach  wizyta  ta  była  kry-
tykowana  jako  wyraz  rozbija-
nia  jedności  Zachodu.  Dotych-
czasową  politykę  intensywnej 
współpracy  z  Chinami  mocno 
jednak  wspiera  niemiecki  biz-
nes, a Scholz objął urząd z za-
miarem jej kontynuowania.

Kwestia  podejścia  do  Chin 
dzieli  niemiecką  koalicję  złożo-
ną z SPD, FDP i Zielonych. Dwie 
ostatnie  partie wskazują  na  ko-
nieczność  zmiany  relacji  z Chi-
nami  i  położenie  –  w  relacjach 
gospodarczych – większego na-
cisku  na  tzw.  prawa  człowieka. 
Widzą też zagrożenia w uzależ-
nieniu niemieckiej gospodarki od 
Pekinu – także dla bezpieczeń-
stwa  narodowego.  Robert  Ha-
beck,  minister  gospodarki  i  wi-
cekanclerz z ramienia Zielonych, 
zapowiedział „bardziej zdecydo-
waną politykę handlową” wobec 
Chin, a pod koniec maja odmówił 
Grupie Volkswagen gwarancji na 
inwestycje w tym kraju. Minister 
spraw  zagranicznych  Annalena 
Baerbock  (też  partia  Zielonych) 
podczas  spotkania  z  lidera-
mi biznesu ostrzegła, że Niem-
cy nie mogą „po raz drugi robić 
sobie nadziei, że z autokratycz-
nymi reżimami wcale nie będzie 
tak  źle”.  – Ważne  jest,  abyśmy 
w  strategii  wobec  Chin  zawarli 
to, czego nauczyliśmy się z na-
szej zależności od Rosji – pod-
kreśliła.
Niemiecki  MSZ  planuje  za-

ostrzyć przepisy dla firm silnie 
narażonych  na  chińskie  wpły-
wy, zmuszając je do ujawniania 
większej  liczby  informacji  i być 
może  przeprowadzania  „ana-
liz  pod  kątem  ryzyka  geopo-
litycznego”.  Jednak  zdaniem 
Zielonych i FDP w tym temacie 
w  kancelarii  Scholza  oraz  SPD 
panuje opór.

Spór kapitał w porcie
W ostatnim czasie dużo mówio-
no  o  sprzedaży  chińskiej  pań-
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Niemcy
w geopolitycznym
rozkroku

fot. Jonas Walzberg/DPA/PAP

Chińska państwowa  
firma Cosco ma  
dostać 24,9 proc.  
udziału w terminalu  
portu w Hamburgu.
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szymi  warunkami  działania, 
a tolerancja biznesu względem 
takich praktyk spada.

Delegacje biznesowe 
Merkel
W  ostatnich  dziesięcioleciach 
stosunki  niemiecko-chińskie 
były  przede  wszystkim  sto-
sunkami  gospodarczymi –  i  to 
kwitnącymi.  Duże  delegacje 
biznesowe  regularnie  towa-
rzyszyły  szefom  niemieckich 
rządów  w  podróżach  do  Chin. 
Angela Merkel zbudowała nie-
zwykle silne relacje z tym kra-
jem. 
Jak  podaje  „Deutsche  Wel-

le”,  w  Chinach  działa  dziś  po-
nad 5 tys. niemieckich firm, któ-

re  zainwestowały  tam 
około  90  mld  euro. 
Wymiana  Niemiec 
z  Chinami  prze-
kroczyła  w  2020  r.  
213  mld  euro  i  jest 
o ponad 40 mld euro 
większa  niż  z  USA. 
Niemiecki  biznes 
zbudował swoje glo-
balne łańcuchy pro-
dukcyjne  w  opar-
ciu  o  komponenty 
dostarczane  z  i  do 
Chin.  Dla  niektórych 
firm  Chiny  stały  się 
wręcz  najważniej-
szym rynkiem zbytu 
dóbr końcowych. Dla 
przykładu:  koncerny 

samochodowe  generu-
ją na nim 30–50 proc. zysków.  

Presja Scholza
Scholz  uważany  jest  za  kon-
tynuatora  polityki  byłej  kanc-
lerz Merkel. Presja, przed którą 

stwowej  firmie  Cosco  udziałów 
w terminalu portu w Hamburgu, 
co wywołało liczne protesty po-
lityków  Zielonych  i  FDP  oraz 
kilku  niemieckich  ministerstw 
wskazujących  na  zagroże-
nie  pogłębienia  zależności  od 
Chin  i  związaną  z  tym  możli-
wość  szantażu  gospodarczego. 
Transakcję  tę  wspierał  Scholz, 
władze  Hamburga  i  niektórzy 
politycy SPD.  Ich zdaniem czę-
ściowy  udział  chińskiej  firmy 
w terminalu nie stanowi zagro-
żenia dla bezpieczeństwa pań-
stwa.  Ostatecznie  Chińczycy 
mają  dostać  24,9  proc.  udzia-
łu w terminalu, co ograniczy ich 
strategiczny  wpływ  właściciel-
ski. Warto zaznaczyć, że udział 
chińskich firm w infrastrukturze 
portowej na świecie nie  jest ni-
czym  nowym. W  Europie mają 
obecnie  udziały  w  kilkunastu 
portach.
W kontekście dyskusji o por-

cie w Hamburgu dziennik „Bild” 
przypomniał,  że  chiński  kapi-
tał  już od dłuższego  czasu ma 
znaczące  albo  większościo-
we udziały w wielu niemieckich 
firmach,  takich  jak  Mercedes-
-Benz,  Grammer  AG,  Heidel-
berger Druckmaschinen, KUKA, 
a  marka  odzieżowa  Tom  Ta-
ilor  została  przejęta  za  „jedno 
euro”.  Dziś  zainteresowaniem 
Chińczyków  cieszą  się  głównie 
przedsiębiorstwa z branż: tech-
nologii,  elektroniki,  mechaniki 
i farmacji.

Biznes chce współpracy
Odmienne  od  Zielonych  i  FDP 
podejście do Chin ma większość 
niemieckiego  biznesu,  który 
jest  niezwykle  wpływowy.  Gdy 

Ministerstwo  Gospodarki  za-
proponowało  przegląd  inwe-
stycji  niemieckich  firm  w  Chi-
nach,  wśród  liderów  biznesu 
wybuchło  tak duże poruszenie, 
że  propozycja  przepadła.  Nie-
dawno Roland Busch, szef Sie-
mensa i przewodniczący Komi-
sji Gospodarczej Azji i Pacyfiku, 
zarzucił  minister  Baerbock,  że 
jej ostra krytyka warunków pra-
cy  w  Chinach  może  utrudnić 
import  paneli  słonecznych,  co 
zaszkodzi  niemieckiej  transfor-
macji  energetycznej  –  jedne-
mu z kluczowych przedsięwzięć 
nowej koalicji rządowej.
Według  badań  Juerge-

na  Matthesa  z  Instytutu  Nie-
mieckiej  Gospodarki,  niemiec-
ki  biznes  w  pierwszej 
połowie 2022 r. zain-
westował  w  Chinach 
ok.  10 mld euro –  to 
rekordowa  kwota, 
która koncentruje się 
jednak  tylko  w  kilku 
sektorach.  O  dostęp 
do  chińskiego  ryn-
ku nadal szczególnie 
zabiegają producen-
ci  samochodów  i  fir-
my  chemiczne.  Tyl-
ko czterech gigantów 
niemieckiego  prze-
mysłu  (VW,  BMW, 
Mercedes  i  BASF) 
odpowiada  za  jed-
ną  trzecią  europej-
skich  inwestycji  bez-
pośrednich  w  Chinach  
–  wynika  z  badania  opubliko-
wanego przez Rhodium Group.
Nie  wszystkie  jednak  firmy 

opowiadają  się  za  miękką  po-
stawą  wobec  Chin,  mierzą  się 
tam  bowiem  z  coraz  trudniej-

ca  bardziej  otwarcie  do  „mark-
sistowsko-leninowskiej” 

wizji politycznej. Bro-
nił  jednak swojej po-
dróży  do  Chin,  choć 
zaznaczył,  że  nie-
mieckie  firmy  będą 
musiały  podjąć  kroki 
w celu zmniejszenia 
„ryzykownych  za-
leżności”  w  przemy-
słowych  łańcuchach 
dostaw  –  szczegól-
nie w zakresie nowo-
czesnych  technolo-
gii.  Scholz  podkreślił 
także, że Chiny będą 
„odgrywały  w  przy-
szłości  kluczową  rolę 
w świecie, tak jak było 

to  przez  długie  okresy 
w historii”, więc nie powinny być 
izolowane, choć trzeba zapobie-
gać ich hegemonizmowi.

Fundament hegemonii
Niemcy  stoją  obecnie  przez 
dylematem  dotyczącym  ich 
miejsca  w  nowo  kształtują-
cej  się  geopolitycznej  rzeczy-
wistości  zdominowanej  przez 
USA  i  Chiny,  jednak  przy  
zachowaniu  ograniczonego 
wpływu przez mniejszych zna-
czących graczy, jak Indie, Turcja 
czy właśnie Niemcy.
Kraj  ten  stara  się  odnaleźć 

w nowej  rzeczywistości, w któ-
rej  izolowany  jest  jego  głów-
ny  dostawca  energii  –  Rosja, 
a główny partner gospodarczy 
–  Chiny  –  jest  strategicznym 
konkurentem  USA.  Dla  Nie-
miec  dominacja  gospodarcza 
w  Europie  Środkowo-Wschod-
niej oraz rozległe relacje z Ro-
sją  i  Chinami  stanowią  funda-
ment ich hegemonii w Europie. 
Berlin  realizuje  swoje  intere-
sy poprzez handel i budowanie 
więzi  gospodarczych,  dlatego 
utrata  rosyjskiego  rynku  do-
staw  energii  i  chińskiego  ryn-
ku ekspansji eksportowej może 
oznaczać  ograniczenie  możli-
wości  niemieckiej  gospodarki 
i spadek statusu kraju.
Niemiecki eksport i kondycja 

gospodarki  mają  także  ważne 
znaczenie dla gospodarki pol-
skiej,  która  obecnie  jest  waż-
nym  poddostawcą  niemiec-
kiego  eksportu.  Ocenia  się,  że 
wartość polskiego eksportu do 
Chin (w 2021 r. ok. 5,5 mld do-
larów) byłaby o 40 proc. więk-
sza,  gdyby  wliczyć  wartość 
produktów wysyłanych do Nie-
miec,  a następnie przetwarza-
nych, eksportowanych do Chin 
i zaliczanych jako eksport nie-
miecki. 

stanął,  wpłynęła  na  zapropo-
nowanie zmian w jego 
polityce  wobec  Pe-
kinu,  jednak  mimo 
to  zdecydował  się 
na wizytę w Chinach 
(w  towarzystwie de-
legacji  przedsię-
biorców), gdzie pod-
kreślał,  że  zarówno 
Niemcy,  jak  i  Chi-
ny  nie  są  zwolenni-
kami gospodarczego 
„rozłączenia”.
Przed  tą  wizytą, 

w  artykułach  opu-
blikowanych  w  „Po-
litico”  i  „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”, 
Scholz  zarysował 
nową wizję relacji. Na-
pisał,  że  Berlin  musi  zmienić 
sposób, w jaki postępuje z Chi-
nami w czasie, gdy kraj ten wra-
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Kanclerz  
Olaf Scholz  

uważa, że Chiny  
będą odgrywały 

w przyszłości 
kluczową rolę 

w świecie, tak jak 
było to przez długie 
okresy w historii, więc 

nie powinny być 
izolowane,  
choć trzeba  

zapobiegać ich  
hegemonizmowi.

Olaf Scholz był pierwszym zachodnim politykiem, który odwiedził Chiny po wyborze Xi 
Jinpinga na trzecią kadencję.
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Mogliśmy sobie odpuścić stulecie cierpień zwią-
zanych z realnym socjalizmem, gdybyśmy po-
słuchali Leona XIII – powiedziała w lutym prof. 

Aniela Dylus na antenie Polskiego Radia. Problem polega 
na tym, że dalej nie słuchamy. 
Żyjemy w świecie, w którym zasoby potrzebne do prze-

życia są rzadkie. Nie możemy tego na stałe zmienić, choć 
dzisiaj mamy niespotykaną w historii ilość wytworzonych 
przez człowieka dóbr i usług. Nie rozwiązuje to jednak pro-
blemu. Ubodzy są ciągle wśród nas. 
W niedzielę 13 listopada był Światowy 

Dzień Ubogich, który obchodzony był po 
raz szósty z inicjatywy papieża Francisz-
ka. W wielu miejscach przekształcił się on 
w Tydzień Ubogich. Tak było na przykład 
w Szczecinie, gdzie przez siedem dni gro-
madzono się na spotkaniach przy zupie. 
Jordan B. Perterson w swoim bestse-

lerze  „12  życiowych  zasad.  Antidotum 
na chaos” pisze, że Jezus mógł przerwać 
post na pustyni i rozdać chleb światu, co 
rozwiązałoby  problemy  głodu.  Gdyby 
tak  zrobił,  byłaby  to  najbardziej  ponu-
ra z uczt pośrodku moralnego pustkowia. 
Chrystus  według  kanadyjskiego  psycho-
loga mierzy wyżej. Źródłem bogactwa w tak stworzo-
nym świecie, gdzie panuje pierwotna rzadkość dóbr, jest 
wolna  przedsiębiorczość. Może  się  zdarzyć,  że  człowiek 
będzie pokładał zbytnią nadzieję w swoim majątku i bo-
gactwo uczyni go swoim niewolnikiem. Jest to realne nie-
bezpieczeństwo i należy zwracać na to uwagę. Szkoda, że 
mało albo prawie w ogóle nie mówi się dziś o innym nie-
bezpieczeństwie,  a  jest  nim  powolna  utrata  wolności  na 
skutek polityki fiskalnej rządów, które coraz bardziej roz-
porządzają naszą własnością. 

Spotkanie  przywódców  państw  grupy  G20  w  czasie 
szczytu w  Indonezji  pokazało,  że paryskie porozumienia 
klimatyczne są konsekwentnie wprowadzane w życie. San-
tander Bank Polska wprowadza  licznik bankowości  inter-
netowej,  który pozwoli  określić wartości  śladu węglowe-
go związanego z naszymi zakupami. Decyzje G20 zmienią 
światową  gospodarkę  i  nasze  codzienne  życie.  Dlatego 
warto sięgać po Leona XIII. 
Ważną  rolę w  redagowaniu  jego encykliki  społecznej 

„Rerum novarum”  (1891  r.)  odegrał Meteo 
Liberatore SJ, wielki orędownik własno-
ści prywatnej. Brakuje dzisiaj takich lu-
dzi. Byli kiedyś,  i  to dzięki niemu mo-
żemy  przeczytać  w  najsłynniejszej 
encyklice Leona XIII: „jest świętym pra-
wem natury, by ojciec rodziny (…) na-
bywał  i  gromadził  dobra  potrzebne 
im  do  obrony  przed  niedolą  podczas 
zmiennych kolei życia”. 
Nie ma ich co prawda dziś wśród nas 

w sposób fizyczny, ale są obecni w du-
chowy sposób. Na myśli mam bł. An-
tonio  Rosminiego,  włoskiego  księdza 
i teologa, którego dzieła ponad sto lat 

przeleżały na półce ksiąg zakazanych. Zo-
stał  zrehabilitowany  i  18  listopada 2007  r. wyniesio-

ny na ołtarze przez Benedykta XVI. W swojej „Filosofia 
del diritto” pisał, że własność stanowi wokół osoby sferę, 
w której jest ona centrum i nikt nie może tam wejść, by od-
dzielić ją od tego, co posiada, gdyż ten rodzaj separacji wy-
wołałby w osobie cierpienie, a cierpienie jest złem. 
Jaki jest więc antidotum na głód? Należy rozróżnić „wła-

sność” od „użytkowania” i tego się trzymajmy. Tak nauczał 
Leon XIII. Własność nie może zostać zniesiona, ale sama 
własność musi być wykorzystana dla dobra wszystkich.

Błogosławiony 
„heretyk” 
i własność prywatna
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Szkoda, że prawie 
w ogóle nie mówi 
się dziś o innym 

niebezpieczeństwie, 
a jest nim powolna 

utrata wolności 
na skutek polityki 
fiskalnej rządów, 

które coraz bardziej 
rozporządzają  

naszą własnością.




