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• Czy biogaz może stanowić remedium na problemy energetyczne 
w Polsce? • Jak sprawić, by sektor biogazowy włączył piąty bieg?  
• O zaletach tego rynku opowiada nam Aleksander Duch,  
prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego  
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Zamiast  
noworocznych życzeń

Kolejny bardzo trudny rok dla polskich przedsię-
biorców za nami. Rok, który miał być rokiem prze-
łomowym, rokiem odbicia po pandemicznej rze-

czywistości związanej z lockdownami, dla wielu małych 
i średnich firm stał się rokiem jeszcze trudniejszym, 
w którym tylko cud sprawił, że jeszcze nie zaprzestały 
działalności. 

Pandemia – jak można się było spodziewać – wcale 
się nie skończyła, co najwyżej zaczęła się przepoczwa-
rzać. Ale kiedy wydawało się, że jakoś sobie z tym całym 
kowidowym szaleństwem poradzimy, że kolejne obo-
strzenia i burza wokół segregacji sanitarnej już nie będą 
miały aż takiego wpływu na gospodarczą rzeczywistość, 
nastał Polski Ład. Z ładem miał on niewiele wspólnego 
– szczególnie w pierwszych miesiącach swojego „pano-
wania” – co natychmiast odbiło się na nastrojach wśród 
przedsiębiorców. Zamiast świętego spokoju i legislacyj-
nego wsparcia już na starcie kolejnego roku zafundowa-
no im dom wariatów do kwadratu plus spore podwyż-
ki składek, opłat i wszelkiej maści podatków. A później 
za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna i pojawi-
ły się gospodarcze sankcje, które zawsze pogrą-
żają obie strony – zarówno tych, w których 
są wymierzone, jak i tych, którzy je nakła-
dają. W taki to sposób pogłębił się kry-
zys surowcowy, ceny gazu i prądu zaczę-
ły szybować, a sytuacja skomplikowała się 
do niebotycznych rozmiarów. 

Nic więc dziwnego, że natychmiast 
dała o sobie znać inflacja, którą – 
trzeba to sobie powiedzieć 
wprost – w dużej mie-
rze sami „wyhodowali-
śmy”. Remedium na nią 

– według wielu tzw. ekspertów i finansowych autoryte-
tów – miały być podwyżki stóp procentowych. Naciski 
medialne na Radę Polityki Pieniężnej w tym temacie nie 
ustawały, więc stopy rosły i rosły. Oczywiście żadnej in-
flacji nie zahamowały, za to w ogromnym stopniu przy-
czyniły się do wyhamowania działalności wielu polskich 
firm i całych branż. O sytuacji zwykłych konsumentów–
kredytobiorców nie wspominając. Dogmat o stopach 
procentowych nie zadziałał, więc szczęśliwie w drugiej 
części roku ktoś to szaleństwo zatrzymał, ale szkody, ja-
kie zostały poniesione, nie będzie łatwo naprawić. 

Któż rok temu mógł przypuszczać, że w 2023 rok 
wkroczymy w takiej właśnie atmosferze? Że polski biz-
nes doświadczony pandemią – zamiast odbudowywać 
poturbowaną gospodarkę – będzie musiał zmierzyć 
się z kolejnymi trzęsieniami ziemi… A podobno ma być 
jeszcze gorzej – globalne prognozy gospodarcze na 
kolejne dwanaście miesięcy nie napawają optymizmem 
i wieszczą mocniejsze zaciskanie pasa. Na szczęście pol-
skich przedsiębiorców nie tak łatwo jest złamać.

Czego więc u progu 2023 roku powinniśmy życzyć 
sobie, wszystkim ludziom biznesu oraz politykom od-

powiedzialnym za gospodarkę w naszym kraju? 
Żadnych cudów – wystarczą sprawdzone meto-
dy na wyjście z każdego kryzysu gospodarczego, 
czyli odbiurokratyzowanie prawa, zmniejszenie 
i uproszczenie podatków oraz uwolnienie przed-

siębiorczego potencjału Polaków poprzez 
zwiększenie wolności gospodarczej. 

Tylko tyle i aż tyle. Na dobry począ-
tek wystarczy, aby wrócić na ścież-

kę dynamicznego rozwoju. 
Czego sobie i Państwu 

życzę.

Forum spełnionych oczekiwań
Trzy dni wypełnione debatami, warsztatami, 
wykładami i sesjami plenarnymi, których wspólnym 
mianownikiem był temat przewodni wydarzenia: 
biznes w erze innowacji. XV Europejskie Forum 
Gospodarcze – Łódzkie 2022 na długo zostanie 
w pamięci uczestników.

Regionalny Fundusz Rozwoju 
Województwa Łódzkiego

Materiał  
powstał  

we współpracy 
 z Urzędem 

Marszałkowskim 
Województwa 

Łódzkiego

Jubileuszową edycję EFG 
swoją obecnością uświetni-
li znakomici eksperci i pre-

legenci, którzy doskonale 
podsumowali wydarzenia go-
spodarcze mijających miesię-
cy i zapewnili wysoki poziom 
dyskusji na temat przyszłości.

Europa w pigułce
Wśród gości znaleźli się polity-
cy z Polski (m.in. minister spraw 
zagranicznych Zbigniew Rau, 
pełnomocnik rządu ds. CPK 
Marcin Horała, sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej Małgo-
rzata Jarosińska-Jedynak oraz 
Andrzej Bittel – pełnomocnik 
rządu ds. przeciwdziałania wy-
kluczeniu komunikacyjnemu), 
a także przedstawiciele grupy 
politycznej Europejskich Kon-
serwatystów i Reformatorów 
w Europejskim Komitecie Re-
gionów, w której skład wchodzą 
członkowie władz samorzą-
dowych z 9 krajów UE, którzy 
dyskutowali o najważniejszych 

wyzwaniach, przed którymi stoi 
nasz kontynent.

– Wszyscy jesteśmy przed-
stawicielami swoich samo-
rządów, to Europa w pigułce  
– podkreślał Grzegorz Schrei-
ber, marszałek województwa 
łódzkiego.

Forum było też miejscem 
podpisania ważnych umów i po-
rozumień. Centralny Port Ko-
munikacyjny przekaże 10 mln 
zł na zakup nowych autobusów 
hybrydowych dla wojewódz-
twa łódzkiego, a odbudowa li-
nii kolejowej między Piotrko-
wem a Bełchatowem na długości 
ponad 33 km i jej wydłużenie 
o prawie 7 km zostanie zrealizo-
wana dzięki pieniądzom z rzą-
dowego programu Kolej Plus. 
Politycy i samorządowcy dys-
kutowali również o przeznacze-
niu 2 mld 745 mln unijnych euro, 
które trafią do województwa 
z programu Fundusze Europej-
skie dla Łódzkiego do roku 2027.

Nie mogło też zabraknąć te-
matów związanych z Ukrainą. 

W wydarzeniu uczestniczyły 
delegacje z obwodu odeskiego, 
Winnicy oraz przedstawiciele 
tamtejszego biznesu. – Bardzo 
nam zależało, żeby podczas 
EFG głos Ukrainy wybrzmiał 
jak najgłośniej – przyznał mar-
szałek Grzegorz Schreiber.

Uczestnikom Forum z pew-
nością na długo w pamięci zo-
staną też wykłady motywa-
cyjne, jakie wygłosili: słynny 
podróżnik Marek Kamiński oraz 
Daniel Sieberg – współzałoży-
ciel GoodTrust, były dyrektor 
wykonawczy Google i Huawei.

Uznanie dla najlepszych
Wspaniałym zwieńczeniem XV 
edycji EFG była uroczysta Gala 
Nagrody Gospodarczej Woje-
wództwa Łódzkiego „Biznes na 
PLUS”, podczas której wyróż-
niono firmy konsekwentnie bu-
dujące pozytywny wizerunek 
regionu łódzkiego, osiągające 
najlepsze efekty ekonomiczne, 
realizujące innowacyjne projek-
ty, cieszące się uznaniem w kra-
ju i za granicą oraz w sposób 
spektakularny przyczyniające 
się do rozwoju gospodarczego 
województwa łódzkiego. 

Partner Główny



Inflacja, a wraz z nią stopy 
procentowe, wzrosły w cią-
gu mniej więcej roku do naj-
wyższych w ostatnich kilku-
dziesięciu latach poziomów. 
Czy odnotowujecie problemy 
klientów ze spłatą kredytów, 
zwłaszcza hipotecznych zacią-
gniętych w polskiej walucie?

To prawda, że oprocentowa-
nie kredytów w Polsce mocno 
wzrosło, ale pamiętajmy również, 
że portfel kredytów hipotecz-
nych w Polsce należy do najle-
piej spłacanych. Kupno własne-
go mieszkania to zaspokojenie 
jednej z podstawowych potrzeb 
życiowych i Polacy zwyczajnie 
dbają o to, by wywiązać się z hi-
potecznych zobowiązań. W PKO 
Banku Polskim poziom kredy-
tów mieszkaniowych niepracu-
jących w relacji do całości port-
fela w polskich złotych, w trakcie 
2022 r., plasuje się na poziomie 

1,3 proc. wartości. To bardzo sta-
bilny i bezpieczny poziom. Moni-
torujemy jednak sytuację nasze-
go portfela kredytowego, 
by w razie wystąpienia 
problemów móc od-
powiednio szybko za-
reagować. 

A na jaką pomoc 
mogą liczyć klienci 
PKO BP?

Możemy pomóc 
kredytobiorcom po-
przez umowne wa-
kacje kredytowe. Ta 
forma pomocy za-
wsze była dostępna 
w umowach kredytów 
hipotecznych. Poza tym może-
my wesprzeć klientów restruk-
turyzacją zadłużenia, wydłuże-
niem okresu kredytowania czy 
możliwością skorzystania z Fun-
duszu Wsparcia Kredytobiorców.

Co więcej – od lat podchodzi-
my bardzo odpowiedzialnie do 
udzielania kredytów. Nigdy nie 

ścigaliśmy się z innymi 
bankami na to, kto da 
w promocji większy 
kredyt przy danym 
poziomie dochodów. 
Dbamy w ten spo-
sób o odpowiednie 
zabezpieczenie inte-
resów naszych klien-
tów, akcjonariuszy 
oraz własnych.

Przykładem od-
powiedzialnego kre-
dytowania PKO Ban-
ku Polskiego było 

stosowanie ostrożniej-
szego bufora na wypadek nie-
przewidzianego wzrostu stopy 
procentowej. W czasach kie-
dy WIBOR osiągał historycz-
ne minimum, większość sektora 
bankowego stosowała również 
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Gwarant stabilności finansowej
milionów Polaków

WYWIAD NUMERU Paweł Gruza

Jesteśmy liderem rynku pod względem skali działalności, kapitałów 
własnych, kredytów, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Nie 
wyobrażam sobie, by PKO Bank Polski nie wspierał w tym trudnym okresie 
polskiej gospodarki – mówi nam Paweł Gruza. Z wiceprezesem PKO Banku 
Polskiego kierującym pracami zarządu banku rozmawiamy o sytuacji 
kredytowej, nowej strategii PKO BP, rynku kryptowalut, KredoBanku i roli, 
jaką największy polski bank może odegrać w odbudowie Ukrainy. 
 Rozmawiali Robert AZEMBSKI i Krzysztof BUDKA

fot. PKO Bank Polski/materiały prasowe

W odbudowie 
Ukrainy widzę rolę 

dla PKO Banku 
Polskiego. Takie 

wsparcie jest 
naszym moralnym 

obowiązkiem, ale nie 
zapominajmy też, 
że jest to również 

szansa biznesowa dla 
polskich firm.

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI6
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minimalny wymagany przez re-
gulatora bufor. PKO Bank Pol-
ski stosował wówczas wyższy 
bufor. Dziś jesteśmy przekonani, 
że dzięki takiemu działaniu nasi 
klienci są lepiej przygotowani na 
sytuację czasowego wzrostu wy-
sokości rat kredytowych.

Czy stałe stopy procentowe 
mogą pomóc kredytobiorcom? 
Niektóre banki się na nie de-
cydują, wycofując z oferty kre-
dyty hipoteczne ze zmiennym 
oprocentowaniem. Czy PKO 
Bank Polski zamierza takie kre-
dyty oferować, a jeśli tak, to jak 
to należy zrobić, by zminimali-
zować ewentualne ryzyka dla 
klientów i sektora bankowego?

Zanim bezpośrednio odniosę 
się do tego pytania, chcę podkre-
ślić, że PKO Bank Polsk dzięki od-
powiedzialnemu i długofalowe-
mu zarzadzaniu ryzykiem oraz 
nowoczesnej i zróżnicowanej 
ofercie produktów dla wszystkich 
grup klientów jest liderem kra-
jowego sektora bankowego. Na-
sza mocna pozycja kapitałowa 
i możliwości w zakresie oferowa-
nia dopasowanego finansowa-
nia, zarówno dla klientów deta-
licznych, MŚP, jak i największych 
przedsiębiorstw, powodują, że 
PKO Bank Polski jest i pozosta-
nie gwarantem stabilności fi-
nansowej milionów Polaków oraz 
jednym z motorów napędowych 
krajowej gospodarki. Od lat dba-
my o naszych klientów, ich bez-
pieczeństwo i potrzeby. W za-
kresie kredytów hipotecznych 
nasi klienci mogą skorzystać za-
równo z finansowania z okresowo 
stałą stopą procentową (przez 
pięć lat) jak też ze zmienną sto-

pą procentową. Oprocentowa-
nie stałe jest dostępne w na-
szym banku od 2018 r. i aktualnie 
nie planujemy w żaden sposób 
ograniczać możliwości wyboru 
pomiędzy stałą a zmienną stopą 
procentową. 

Oczywiście obecnie zauwa-
żamy zdecydowany wzrost 
udziału kredytów ze stałą stopą 
procentową w sprzedaży kredy-
tów hipotecznych ogółem. Doty-
czy to również zainteresowania 
konwersją kredytów z oprocen-
towania zmiennego na stałe. 
Uczulamy jednak klientów, po-
dobnie jak robi to np. KNF, że wy-
bierając model oprocentowania 
kredytu, należy bardzo dokład-
nie zapoznać się z jego warun-
kami. Każde rozwią-
zanie ma swoje zalety 
i wady. Zdajemy so-
bie sprawę, że istnie-
je wysokie prawdo-
podobieństwo spadku 
poziomu WIBOR czy 
też jego następcy, a to 
spowoduje, że kon-
sumenci mogą zmie-
nić swoje nastawienie 
do kredytu o stałym 
oprocentowaniu.

W przypadku kre-
dytów hipotecznych 
ze zmiennym opro-
centowaniem ostat-
nio banki są w ogniu 
pytań, jeśli chodzi o usunięcie 
wskaźnika WIBOR i zastąpie-
nie go WIRON-em, który ma 
obniżyć raty. Jakie PKO Bank 
Polski prowadzi prace w tym 
temacie? Czy i ewentualnie 
kiedy zaproponujecie klientom 
nowy wskaźnik – WIRON? 

Wypracowaniem rozwią-
zań odnośnie zmiany wskaźni-
ka WIBOR na WIRON zajmuje 
się Narodowa Grupa Robocza 
(NGR) ds. reformy wskaźni-
ków referencyjnych. W jej 

skład wchodzą m.in. 
przedstawiciele Mi-
nisterstwa Finansów, 
Narodowego Ban-
ku Polskiego i Urzę-
du Komisji Nadzoru 
Finansowego. PKO 
Bank Polski zamie-
rza być gotowy do 
zawierania trans-
akcji na instrumen-
tach pochodnych 
opartych o WI-
RON zgodnie z za-
łożeniami reformy 
oraz Mapą Drogo-
wą przyjętą przez 
Narodową Grupę 
Roboczą. Oferowa-

nie produktów opartych o nowy 
wskaźnik rozpoczniemy stop-
niowo. Aktualnie trwają inten-
sywne prace nad dostosowa-
niem naszej oferty do nowych 
regulacji, zarówno w zakresie 
klientów detalicznych, jak i kor-
poracyjnych. 
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łalności, zawsze szukamy spra-
wiedliwego rozwiązania, które 
będzie satysfakcjonujące za-
równo dla naszych klientów, jak 
i banku. Jesteśmy liderem, jeśli 
chodzi o proces zawierania ugód 
frankowych i zawarliśmy ich 
już ponad 18 tys. Około połowa 
klientów, którzy zdecydowali się 
na ugodę, spłaca kredyt jedno-
razowo. Obecnie pracujemy nad 
kolejnymi, korzystnymi zmia-
nami naszej oferty. Będziemy 
je intensywnie promować i mam 
nadzieję, że zdecydowana więk-
szość frankowego portfela kre-
dytowego znajdzie rozwiązanie 
na drodze ugodowej.

Jak przebiega program za-
wierania ugód, który wdro-
żył bank PKO BP i czy jesteście 
Państwo z przebiegu tego pro-
gramu zadowoleni?

Problem, który pojawił się 
w Polsce w związku z kredy-
tami frankowymi, był jednym 
z kluczowych zagadnień, z któ-
rym musiał poradzić sobie sek-
tor bankowy. PKO Bank Polski 
wdrożył program ugód dla kre-
dytobiorców frankowych, któ-
ry ten problem bardzo dobrze 
zaadresował. Naszym zdaniem 
program spełnia swoje założe-
nia i stał się realną pomocą dla 
osób spłacających swoje kredy-
ty hipoteczne we frankach. Na-
sze rozwiązanie pozwala uwolnić 
się kredytobiorcom frankowym 
od ryzyka walutowego oraz jest 
wygodną i pewną alternatywą 
dla długotrwałej i kosztownej 
drogi sądowej. To, że program 
jest odpowiedzią na potrzeby 
klientów, widać po ich reakcjach. 
W ostatnich tygodniach listo-

pada zarejestrowaliśmy prawie 
100-procentowy wzrost liczby 
wniosków o mediacje w porów-
naniu do września i października.

PKO Bank Polski ogłosił 
w grudniu nową strategię na 
lata 2023–2025. Jakie w naj-
bliższych latach bank będzie 
miał podejście do zysków, wy-
ników, do finansowania in-
westycji o charakterze infra-
strukturalnym, o istotnym 
znaczeniu dla rozwoju polskiej 
gospodarki i bezpieczeństwa 
energetycznego?  

Jesteśmy liderem rynku pod 
względem skali działalności, ka-
pitałów własnych, kredytów, licz-
by klientów oraz wielkości sie-
ci dystrybucji. Nie wyobrażam 
sobie, by PKO Bank Polski nie 
wspierał w tym trudnym okresie 
polskiej gospodarki. Wyobra-
żam sobie natomiast, że mo-
żemy być zaangażowani m.in. 
w projekt budowy elektrowni ją-
drowych, inwestycje w transfor-
mację aktywów węglowych czy 
też finansowanie infrastruktury 
transportowej. To wszystko wy-
maga dobrze zaplanowanego 
finansowania, a PKO Bank Pol-
ski chce i może w tym procesie 
uczestniczyć.

W naszej nowej strategii 
na lata 2023–2025 zakłada-
my wzrost rentowności – ROE – 
w 2025 r. na poziomie powyżej 
12 proc., wzrost kapitałów Gru-
py Kapitałowej o około 60 proc., 
a wskaźnik kosztów do docho-
dów nie powinien przekroczyć 
45 proc.

Działamy odpowiedzialnie, ze 
zrozumieniem swojej roli w two-
rzeniu PKB oraz finansowaniu 

Paweł Gruza

Czy WIBOR to zły wskaźnik, 
stanowi zagrożenie dla sek-
tora bankowego i dla kre-
dytobiorców? Klienci ban-
ków już ruszyli do kancelarii 
prawnych, by kwestionować 
w sądach kredyty udzielo-
ne w oparciu o WIBOR. Są już 
pierwsze wyroki. 

Obecnie nie ma żadnych wy-
roków sądowych, które podwa-
żałyby zasadność stosowania 
WIBOR-u. Ważny jest tutaj tak-
że głos płynący z KNF czy in-
nych instytucji, które wskazu-
ją, że stosowanie WIBOR-u było 
i jest zasadne, legalne i spełnia-
jące wszelkie kryteria wymaga-
ne przepisami polskim i euro-
pejskimi. 

Poza kredytami złotówkowy-
mi wciąż aktualny pozostaje 
temat kredytów frankowych. 
Proszę powiedzieć, ilu klien-
tów, którzy zaciągnęli te kre-
dyty, zgodziło się pójść na 
ugodę z PKO Bankiem Pol-
skim, składając wnioski o obję-
cie pozasądowym postępowa-
niem ugodowym.

W przypadku kredytów fran-
kowych, jak i całej naszej dzia-

Nigdy  
nie ścigaliśmy się 
z innymi bankami  

na to, kto da 
w promocji większy 
kredyt przy danym 
poziomie dochodów. 
Dbamy w ten sposób 

o odpowiednie 
zabezpieczenie 

interesów 
naszych klientów, 

akcjonariuszy  
oraz własnych.
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potrzeb obywateli i przedsię-
biorstw. Realizujemy te działa-
nia od wielu lat i będziemy kon-
tynuowali tę misję.

Czy w kontekście odpowie-
dzialności mógłby się Pan od-
nieść do kwestii rynku kryp-
towalut? To zupełnie nowe 
zjawisko na rynku finanso-
wym, w które inwestuje co-
raz więcej osób. Tymczasem 
ostatnio byliśmy świadka-
mi upadku całej giełdy kryp-
towalut. Czy regulacje praw-
ne dotyczące inwestowania 
w tego typu przedsięwzięcia 
są Pana zdaniem odpowied-
nie, szczególnie w Polsce? Czy 
w jakiś sposób rynek kryp-
to powiązany jest z sektorem 
bankowym?  

Regulatorzy rynku, z Euro-
pejskim Bankiem Centralnym 
na czele, wielokrotnie ostrzega-
li przed spekulacyjnym charak-
terem kryptowalut i ryzykiem 
utraty funduszy. Klientów nie 
zniechęcają jednak te ostrze-
żenia ani gwałtowne załama-
nia kursów lub przypadki jak 
ten ostatni – upadek całej gieł-
dy kryptowalut. Mogę jedynie 
powiedzieć, że sektor bankowy 
jest odpowiednio uregulowany 
prawem krajowym i międzyna-
rodowym oraz podlega kontro-
li. Dzięki temu jego uczestnicy 
mogą czuć się bezpiecznie.

Co do punktów wspólnych 
rynku kryptowalut z sekto-
rem bankowym, warto nadmie-
nić, że nowoczesna bankowość 
również wykorzystuje techno-
logię, na której oparty jest bit-
coin, czyli blockchain. Obecnie 
banki centralne, m.in. z Chin, Ja-

ponii, USA czy Wielkiej Bryta-
nii, pracują nad cyfrową walutą 
banku – CBDC (central bank di-
gital currency). Natomiast PKO 
Bank Polski jako pierwsza pol-
ska instytucja finansowa z suk-
cesem wdrożył komercyjne 
rozwiązanie oparte na techno-
logii blockchain – trwały nośnik. 
Umożliwia on zastąpienie do-
kumentów fizycznych (papiero-
wych lub nagranych na CD) ich 
elektronicznymi odpowiednika-
mi przesyłanymi w serwisie in-
ternetowym iPKO.

Na zakończenie na-
szej rozmowy – czy 
mógłby Pan powie-
dzieć, jak obecnie 
przedstawia się sy-
tuacja ukraińskiego 
KredoBanku i jaką 
rolę widzi Pan dla 
PKO Banku Polskie-
go w powojennej 
odbudowie Ukra-
iny?

Sytuacja płyn-
nościowa KredoBan-
ku, pomimo trwającego konflik-
tu, utrzymuje się na stabilnym 
i bezpiecznym poziomie. Nie 
odnotował on żadnego odpły-
wu gotówki i kontynuuje swo-
ją działalność. Wzrost kredytów 
niepracujących w KredoBan-
ku utrzymuje się na poziomie 
zbliżonym do 10 proc. wartości. 
Bank utworzył rezerwy w wy-
sokości nieco ponad 1 mld hry-
wien (stan na początek listopa-
da). Nie stanowi to zagrożenia 
dla banku i pozwala pokryć po-
tencjalne straty. Jednocześnie 
wskaźnik kapitału jest wyższy 
niż 18 proc. (przy normatywie 

10 proc.), a działalność jest ren-
towna.

Mimo tej względnej stabilno-
ści nie możemy zapominać, że 
Ukraina ma teraz wiele potrzeb. 
Najbardziej istotną dla sektora 
bankowego kwestią jest obecnie 
ryzyko kredytowe. Dlatego Kre-
doBank opracował standaryzo-
wane programy restrukturyzacji 
kredytów. Biznes, aby przetrwać, 
potrzebuje z kolei wsparcia 
w postaci m.in. gwarancji insty-
tucji międzynarodowych dla 

kredytów udzielanych 
ukraińskim przed-
siębiorstwom. Ta-
kie rozwiązania będą 
wkrótce dostępne 
dzięki umowie wy-
pracowanej wspólnie 
z EBOR.

W odbudowie 
Ukrainy widzę też 
rolę dla PKO Banku 
Polskiego. Począt-
kowo wesprzemy 
Ukrainę, współpra-
cując z międzyna-

rodowymi funduszami 
odbudowy i rozwoju, i ułatwi-
my transfer pieniędzy. Następ-
nie planujemy nawiązać współ-
pracę z innymi interesariuszami 
i sektorem prywatnym – stwo-
rzymy platformę wsparcia od-
budowy Ukrainy. Będziemy też 
dalej wspierać klientów poprzez 
rozwój działalności KredoBan-
ku z wykorzystaniem synergii 
z PKO Bankiem Polskim. Chciał-
bym jednocześnie podkreślić, 
że wsparcie odbudowy Ukra-
iny jest naszym moralnym obo-
wiązkiem, ale nie zapominaj-
my też, że jest to również szansa 
biznesowa dla polskich firm. 

Jesteśmy liderem, 
jeśli chodzi o proces 

zawierania ugód 
frankowych. 

Zawarliśmy ich już 
ponad 18 tys. Około 

połowa klientów, 
którzy zdecydowali 

się na ugodę,  
spłaca kredyt  
jednorazowo.



względem PKB jest jednak niż-
szy i wynosi ok. 7,9 proc. Czy ta 
wartość mogłaby być wyższa? 
Z całą pewnością.

Ogromny rynek
Konieczne jest tu jednak zak-
tywizowanie grupy przedsię-
biorstw, które z różnych przy-
czyn nie chcą składać ofert 
w przetargach. Mowa tu o sek-
torze MŚP. Ta grupa, choć sta-
nowi – według danych GUS 
– aż 99,8 proc. ogółu polskich 
przedsiębiorstw, niechętnie sta-
je w szranki na rynku zamówień 
publicznych. Aktywizacja tych 
firm mogłaby sprawić, że pol-

Zamówienia publiczne,  
jak wyliczył Eurostat, 
w 2020 r. odpowiada-

ły w Unii Europejskiej wartości 
19 proc. PKB Wspólnoty. To bez 
mała 2,3 bln euro, które gene-

ruje – w znakomitej większości 
– współpraca między jednost-
kami publicznymi i prywatny-
mi na rynku zamówień publicz-
nych. W naszym kraju udział 
wartości zamówień publicznych 

29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych, jak i na 
podstawie wyłączeń z obowiązku 
stosowania tej ustawy – wyniosła 
281 mld zł. To ogromny rynek.

Jeżeli więc chcemy podnieść 
naszą gospodarkę z poziomu 
imitacyjnego do poziomu inno-
wacyjnego, to trudno nie zauwa-
żyć, że największa pula środków, 
jaka znajduje się co roku na ryn-
ku – a znajduje się ona właśnie 
w sektorze zamówień publicz-
nych – musi w ogromnej mierze 
zacząć trafiać do polskich firm 
z sektora MŚP. Najlepiej tych 
oferujących innowacyjne roz-
wiązania. 

Wielka dysproporcja
Największą część stanowiły tu 
zamówienia na roboty budow-
lane – aż 43 proc. i dostawy  
– 31 proc. 26 proc. stanowi-
ły zamówienia dotyczące sek-
tora usług. Wprawdzie 82 proc. 
złożonych ofert pochodziło od 
przedstawicieli sektora MŚP, 
ale są to dane odnoszące się 
zarówno do zamówień poni-
żej, jak i powyżej progów unij-
nych. Oferty złożone przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa oka-
zywały się najkorzystniejsze 
w 91 proc. przypadków. 

Problem stanowią jednak 
najbardziej lukratywne oferty, 

skie lokalne przedsiębiorstwa 
zyskałyby kolejną platformę 
zbytu swoich usług, przyczy-
niając się do ożywienia krajowej 
gospodarki. Zwiększenie udzia-
łu MŚP na rynku zamówień pu-
blicznych jest pożądane także 
z punktu widzenia samych za-
mawiających, którzy mogliby 
liczyć na pełniejszą realizację 
stawianych w przetargach wy-
mogów.

Jak podaje Urząd Zamówień 
Publicznych, wartość udzielo-
nych w Polsce w 2020 r. zamó-
wień publicznych – zarówno 
tych udzielanych w procedurach 
określonych w ustawie z dnia  

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI12 13FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

GOSPODARKA Zamówienia publiczne

Rynek zamówień publicznych w Polsce zdominowany 
jest przez największe firmy. To fakt, nie opinia. 
Jednocześnie od lat słyszymy utyskiwania  
na zbyt niską konkurencyjność rozpisywanych 
w Polsce przetargów. Receptą na ten stan powinien 
być większy udział mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw w tym rynku. Pomóc ma w tym 
nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych,  
która obowiązuje od początku 2021 r. Robert  KUJAWA

fot. BGK – materiały prasowe

Jak zaktywizować sektor MŚP?

2,3
bln euro

wart był  
rynek  

zamówień 
publicznych 
w całej UE 
w 2020 r.
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•  możliwość składania ofert 
przez konsorcja; 

•  brak sztucznego sumowania 
zamówień; stosowanie art. 30 
ust. 4 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych; 

•  brak zastrzegania obowiązku 
osobistego wykonania części 
zamówienia;

•  udzielanie odpowiedzi na 
wszystkie pytania do SWZ;

•  wydłużanie terminów składa-
nia ofert; 

•  stosowanie, o ile to możliwe, 
wynagrodzeń kosztory-

sowych czy brak żą-
dania przedkładania 
dokumentów tam, 
gdzie wystarczające 
są oświadczenia wy-
konawców.

Absolutna 
konieczność
Wzięcie pod uwa-
gę przez zamawia-
jących – szczegól-
nie przedstawicieli 
jednostek samorzą-

du terytorialnego – choć części 
z wymienionych instrumentów 
prawnych z pewnością ożywiło-
by MŚP na rynku zamówień pu-
blicznych. Działanie to wydaje 
się absolutnie konieczne choć-
by z uwagi na fakt, że według 
danych z 2020 r. w zamówie-
niach poniżej progów unijnych 
wykonawcy składali marne 2,79 
oferty w przeliczeniu na jed-
no zamówienie. Stawia to kra-
jowy rynek zamówień publicz-
nych w patowej sytuacji, która 
zmusza zamawiających do nie-
ustannego obniżania wymogów 
dotyczących realizacji zamó-
wienia. Nie musi tak być. 

czyli te, których wartość prze-
kracza progi unijne. Tu oferty 
pochodzące od MŚP w 2020 r. 
wyniosły zaledwie 65–66 proc. 
ogólnej liczby złożonych ofert, 
przy czym za najkorzystniejsze 
zamawiający wybierali je w za-
ledwie 60 proc. przypadków. 
Okazuje się zatem, że w odnie-
sieniu do ogółu wartości rynku 
zamówień publicznych w Pol-
sce, 99,8 proc. krajowych przed-
siębiorstw – czyli firmy sektora 
MŚP – odpowiadały za zale-
dwie 48 proc. ogólnej wartości 
zamówień.

Dysproporcja jest tu rażąca, 
ponieważ oznacza ona, że po-
zostałe 52 proc. ogólnej warto-
ści zamówień zagospodarowało 
0,2 proc. największych działają-
cych w Polsce przedsiębiorstw. 
Często, mimo że najwięksi gra-
cze złożyli oferty uznane przez 
zamawiających za najbardziej 
korzystne, mniejsze firmy wy-
stępują podczas realizacji za-
mówienia jako podwykonawcy 
– za, naturalnie, stosownie niż-
sze wynagrodzenie.

Pokonać bariery
Jak podaje Urząd Zamówień 
Publicznych w swoim raporcie 
analizującym największe barie-
ry wejścia na rynek firm sektora 
MŚP, za najistotniejszy problem 
przedstawiciele sektora uznali 
kierowanie się przez zamawia-
jących niemal wyłącznie ceną 
jako kryterium faktycznie decy-
dującym o wyborze. MŚP wska-
zują przy tym na brak wzięcia 
pod uwagę kryteriów drugopla-
nowych, które mogłyby mieć 
kapitalne znaczenie dla rozwo-
ju np. firm lokalnych – szcze-

gólnie w kontekście zamówień 
poniżej progów unijnych. Pro-
blemem jest także, jak wska-
zali badani, „opis przedmiotu 
zamówienia preferujący okre-
ślony produkt lub firmę”.

By zachęcić MŚP do zwięk-
szonej partycypacji w zamówie-
niach publicznych, zamawiają-
cy – jak wskazywał w ostatnim 
czasie Związek Przedsiębior-
ców i Pracodawców – powin-
ni częściej sięgać po narzędzia 
przewidziane w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 
W swoim raporcie 
eksperci ZPP wska-
zali na szereg in-
strumentów, których 
wykorzystanie mo-
głoby zaktywizować 
mikro-, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa 
na rynku zamówień 
publicznych.

Do najważniej-
szych z nich należą: 
•  możliwość składa-

nia ofert częścio-
wych; 

•  rezygnacja z formułowania 
warunków udziału w postę-
powaniu; 

•  brak stosowania przesłanek 
fakultatywnych względem 
podstaw wykluczenia tam, 
gdzie nie jest to niezbędne; 

•  elastyczne stosowanie kryte-
riów oceny ofert; 

•  odpowiednie kształtowanie 
opisów przedmiotu zamó-
wienia; 

•  możliwość odstąpienia od żą-
dania wadium lub ustalenie 
jego rozsądnej wysokości; 

•  tworzenie przyjaznych wyko-
nawcom wzorców umów; 

GOSPODARKA

Za najistotniejszy 
problem 

przedstawiciele 
sektora MŚP uznali 
kierowanie się przez 

zamawiających 
niemal wyłącznie 

ceną jako kryterium 
decydującym 

o wyborze.

KPO to 
nie tylko sądy
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Krajowy Plan Odbudowy ponownie znalazł się 
w centrum uwagi, ale znów głównie z powo-
du kwestii dotyczących sądownictwa. To one 

zdominowały wszystkie dotychczasowe najwięk-
sze awantury dotyczące KPO. Tymczasem są to tylko 
trzy warunki z listy niemal 300 punktów (dzielącej 
się na kamienie milowe i cele). Gdy kilka miesię-
cy temu na jaw wyszedł aneks do „wniosku doty-
czącego decyzji wykonawczej Rady 
w sprawie zatwierdzenia oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporno-
ści Polski”, nagle się okazało, że ktoś 
w rządzie zgodził się na przyjęcie 
zobowiązań, które wiele osób wpra-
wiły w zdumienie. 

Wśród nich były m.in. „wejście 
w życie aktu prawnego wprowadzają-
cego opłatę rejestracyjną od posiada-
nia pojazdów związanych z emisjami 
zgodne z zasadą »zanieczyszczają-
cy płaci«”, wprowadzenie na ten sa-
mej zasadzie podatku od posiadania 
pojazdów spalinowych, ustanowie-
nie systemu opłat za przejazd na „no-
wych drogach” – zarówno autostradach, 
jak i drogach ekspresowych (w ramach zwiększania 
konkurencyjności kolei), objęcie składkami ubezpie-
czeniowymi wszystkich rodzajów umów cywilnopraw-
nych czy zmiany w procesie stanowienia prawa, pole-
gające m.in. na wprowadzeniu wymogu sporządzenia 
oceny skutków regulacji również dla projektów posel-
skich. 

Bez wprowadzenia tych i innych zmian w przewi-
dzianych w aneksie terminach pieniądze z odpowied-
nich transz KPO nie będą dla nas dostępne. A przecież 
są to zmiany w niektórych przypadkach bardzo głę-

boko ingerujące w nasz ład prawny i społeczny. Tym-
czasem, jak był uprzejmy powiedzieć pan prezydent 
podczas konferencji prasowej, na której ogłosił weto 
do ustawy edukacyjnej – nadal nie wiadomo, kto wła-
ściwie te kamienie milowe i warunki negocjował. Nie-
oficjalnie, owszem, można usłyszeć konkretne nazwi-
ska, ale sam proces negocjacji i osoby bezpośrednio 
za niego odpowiedzialne pozostają opinii publicznej 

nieznane. 
Okazuje się, że otrzymanie pie-

niędzy z Funduszu Odbudowy 
i Zwiększania Odporności wyma-
ga zmian we wszystkich praktycz-
nie dziedzinach życia oraz przy-
jęcia setek regulacji, z czego duża 
część musiałaby mieć formę ustaw. 
Podejmowanie takich zobowiązań 
bez uprzedzania opinii publicznej, 
bez szerszych konsultacji i właści-
wie skrycie jest wyjątkowym skanda-
lem i nadużyciem demokratycznego 
mandatu. 

Żeby stworzyć całościowy bi-
lans korzyści z Krajowego Planu Od-

budowy, powinniśmy zestawić ze sobą 
kilka wartości: pieniądze, które Polska ma szansę 

otrzymać (a te dzielą się przecież na zwrotne i bez-
zwrotne), ale także koszt spłacania kredytów, na któ-
rych opiera się fundusz, koszty, które musi ponieść 
polskie państwo, realizując warunki wynikające z KPO, 
a także – o czym właściwie w ogóle się nie mówi – 
koszty, jakie poniosą polscy obywatele, musząc wy-
pełniać niektóre z punktów planu. 

Czy KPO to gra warta świeczki? Można mieć coraz 
większe wątpliwości. Mimo naszej bardzo słabej sytu-
acji finansowej.

Okazuje się, 
że otrzymanie 

pieniędzy wymaga 
zmian we wszystkich 

praktycznie 
dziedzinach życia 

oraz przyjęcia 
setek regulacji, 

z czego duża część 
musiałaby mieć 

formę ustaw.
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ny uczciwie należy 
wspomnieć o istnie-
niu kilku umów wol-
nohandlowych Unii 
Europejskiej. Nieste-
ty, porozumienia te 
Bruksela podpisa-
ła z mniej istotny-
mi krajami trzeci-
mi. Poza sąsiadami 
z Europy czy Afry-
ki Północnej z waż-
niejszych państw 
są to Japonia, Korea 
Południowa i Mek-
syk. Brakuje umów 
wolnohandlowych 
z USA, Chinami, In-
diami czy Brazylią. 

Dodatkowo, wchodząc do Unii 
Europejskiej, Polska musiała 
wprowadzić lub podwyższyć cła 

na handel z naszymi wschodni-
mi sąsiadami, a ponadto Bruk-
sela wprowadza regulacje, takie 
jak dotyczące delegacji pracow-
ników czy pakiety mobilności, 
które utrudniają ekspansję pol-
skich firm na rynki Europy Za-
chodniej.

Rynki bardziej atrakcyjne
Mimo tych wszystkich trudno-
ści, a korzystając z możliwości, 
które daje Europejski Obszar 
Gospodarczy, polskim firmom 
udaje się rozwijać i zwiększać 
wymianę handlową. Z danych 
Eurostatu wynika, że pomię-
dzy Polską a krajami Wspól-
noty kilkukrotnie wzrósł handel 
(zarówno eksport, jak i import) 
wszystkimi rodzajami towarów: 
produktami spożywczymi i pa-

nia się handel z kra-
jami pozaunijnymi, 
wprowadzając cła 
i inne bariery poza-
taryfowe, a ostatnio 
nawet coś, co nazwa-
no granicznym po-
datkiem węglowym  
– od importu żelaza, 
stali, cementu, alu-
minium, nawozów, 
energii elektrycz-
nej i wodoru. Ten 
nowy podatek ma 
na celu spowodo-
wanie, że importo-
wane z zagranicy 
towary będą droż-
sze. To z kolei uderzy 
w konkurencyjność unijnego 
przemysłu, który wykorzystu-
je je w produkcji. Z drugiej stro-
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Bułgarią i Chorwacją) sięgnąć 
5,7 proc. Odpowiednio w we-
wnątrzunijnym eksporcie w tym 
samym czasie ten udział Polski 
wzrósł z 2,7 proc. do 6,3 proc. 
Ale należy zwrócić uwagę, że 
w ciągu kilkunastu lat naszego 
członkostwa w UE udział pod-
miotów zagranicznych w pol-
skiej wymianie handlowej sięgał 
ok. 50 proc. Można się więc do-
myślać, że również połowa zy-
sków z tego handlu idzie do za-
granicznej kieszeni.

To oczywiste, że Bruksela, 
a konkretnie jej polityki i regula-
cje, mają istotny wpływ na pol-
ską wymianę towarów i usług. 
Z jednej strony w ramach Eu-
ropejskiego Obszaru Gospo-
darczego handel jest ułatwiany, 
z drugiej strony jednak utrud-

Wolna wymiana han-
dlowa oraz możliwo-
ści wzajemnych inwe-

stycji w ramach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego to 
niezaprzeczalnie najważniej-
sze elementy członkostwa Pol-
ski w Unii Europejskiej. To dzię-
ki dostępowi do ponad 400 mln 
konsumentów polskie firmy 
mogą handlować oraz inwesto-
wać i w ten sposób się rozwijać. 
Wszystkie pozostałe składniki, 
w tym unijne dotacje czy inge-
rencja Brukseli w sprawy ide-
ologiczne, to mało znaczące 

drobiazgi i dodatki, które jed-
nak mają raczej negatywny wy-
dźwięk. 

Rośnie polski udział
Jak w takim razie z punktu wi-
dzenia statystyk handlowych 
wygląda nasze członkostwo 
w Unii Europejskiej? Według 
danych unijnego urzędu staty-
stycznego Eurostat, w 2004 r. 
udział Polski w wewnątrzunij-
nym imporcie towarów wyno-
sił 3,2 proc. i w kolejnych la-
tach wzrastał, by w 2021 r. (bez 
Wielkiej Brytanii, ale z Rumunią, 

W okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
mocno wzrosła nasza wymiana handlowa. Czy jednak 
jest to ewidentna zasługa Brukseli? Nie jest to takie 
jednoznaczne, jakby się wydawało. Tomasz  CUKIERNIK
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Jaki wpływ na polski handel ma Unia Europejska?
W ciągu kilkunastu 

lat naszego 
członkostwa w UE 
udział podmiotów 

zagranicznych 
w polskiej wymianie 

handlowej sięgał 
ok. 50 proc. Można 
się więc domyślać, 
że również połowa 

zysków z tego handlu 
idzie do zagranicznej 

kieszeni.



przypadku wzrost wyniósł po-
nad 317 proc., a w drugim – za-
ledwie 177 proc. Wydaje się, 
że wynikało to z tego, iż w la-
tach 90. i na początku XXI wie-

ku mieliśmy w tej dzie-
dzinie bardzo dużo 
do nadrobienia po 
okresie Polski Ludo-
wej, kiedy kontakty 
gospodarcze z Za-
chodem były nie-
mal odcięte. Czyli do 
nadrabiania tych za-
ległości nie było ko-
nieczne członkostwo 
w Unii, choć nale-
ży zauważyć, że już 
w tamtym okresie 
Polska, jako państwo 
p r z y g o t o w u j ą c e 
się do członkostwa, 
miała przywileje 
handlowe z krajami 
Wspólnoty. 
Co więcej, kie-

dy wchodziliśmy do UE, bilans 
handlowy Polski z tym obsza-
rem gospodarczym był ujem-
ny i według danych Eurosta-
tu w 2004 r. wynosił minus  
6,5 mld euro. Przełamanie na-
stąpiło w latach 2012–2013.  

pierosami, surowcami, paliwami, 
produktami chemicznymi, ma-
szynami, urządzeniami i sprzę-
tem transportowym oraz towa-
rami przemysłowymi. 

Według Eurostatu w 2004 r. 
eksport z Polski do Unii wyniósł 
45,4 mld euro, a w 2021 r. było to 
już 216,2 mld euro. Oznacza to 
wzrost w tym okresie o 376 proc. 
Z kolei import do Polski z kra-
jów Unii w 2004 r. wyniósł  
51,9 mld euro, a w 2021 r.  
– 192,2 mld euro. Oznacza to 
wzrost o 270 proc. 

Jednak – co ciekawe – mimo 
wspólnego rynku udział UE 
w polskiej wymianie handlowej 
spadł. W przypadku ekspor-
tu udział ten zmniejszył się mi-
nimalnie z 75,3 proc. w 2004 r. 
do 75 proc. w 2021 r. Spadek był 
znacznie większy w przypadku 
importu. Udział UE w polskim 
imporcie obniżył się z 72 proc. 
w 2004 r. do 66,4 proc. w 2021 r. 
To by oznaczało, że kraje unij-
ne mają dla nas coraz mniej do 
zaoferowania, a bardziej opła-
ca nam się sprowadzać towary 
spoza Unii. 

I rzeczywiście statystyki po-
kazują, że handel Polski z pań-

stwami pozaunijnymi wzrastał 
jeszcze bardziej dynamicznie 
niż współpraca gospodarcza 
z krajami członkowskimi. Otóż 
według Eurostatu eksport z Pol-
ski do krajów pozaunij-
nych w latach 2004–
–2021 zwiększył się 
z 14,9 mld euro do 
72 mld euro, czyli 
o 383 proc., a import 
z tych krajów wzrósł 
z 20,2 mld euro 
do 97,4 mld euro, 
czyli o 382 proc. 
Czyżby jednak rynki 
pozaunijne były dla 
polskich firm bar-
dziej atrakcyjne niż 
unijne?

Głęboki deficyt
Z a s t a n a w i a j ą c y 
może być też fakt, 
że z danych Główne-
go Urzędu Statystycz-
nego wynika, iż polski handel 
zagraniczny towarami wzrastał 
znacznie szybciej w ciągu 10 lat 
przed wejściem Polski do Unii 
Europejskiej niż w ciągu pierw-
szych 10 lat naszego w niej 
członkostwa. W pierwszym 
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nych GUS wynika, że saldo 
obrotów towarowych handlu 
zagranicznego wyniosło w tym 
okresie łącznie ponad minus  
120 mld euro (ok. minus  
474 mld zł).   

Należy jednak zaznaczyć, 
że z danych GUS możemy od-
czytać również, iż bilans Pol-

ski w handlu łącznie towarami 
i usługami w latach 2004–2021 
był dodatni i wyniósł 254 mld zł 
(w latach 2004-2012 był ujem-
ny, a w latach 2013-2021  
– dodatni). Wynika to z fak-
tu, że przez cały okres członko-
stwa Polski w UE bilans w han-
dlu usługami był dodatni. 

Od roku 2013 bilans handlu to-
warami Polski z krajami Unii 
jest dodatni, od tamtej pory ro-
śnie i w 2021 r. sięgnął niemal 
24 mld euro. Jednak mimo to 
razem w latach 2004–2021 
Polska miała bardzo głębo-
ki deficyt w towarowym han-
dlu zagranicznym. Otóż z da-
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Eksport towarów z Polski w latach 2003–2021 w mln euro (dane: Eurostat)
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10 lat naszego 

w niej członkostwa. 
W pierwszym 

przypadku wzrost 
wyniósł ponad  

317 proc., a w drugim 
– zaledwie  
177 proc.



skim – duńskiej firmie Maersk 
czy też niemieckiej firmie Ha-
pag-Lloyd – aż cztery razy 
więcej za przewóz kontenerów 
przez ocean. 

Od 2020 r. cena za prze-
wóz jednego kontenera wzrosła 
z ok. 3 tys. dolarów nie do 4 tys., 
jakby to wynikało z rynkowe-
go wzrostu cen, lecz do ponad 
12 tys. doalrów! Ten dodatko-
wy koszt przewozu morskiego 
wynoszący ok. 8 tys. dolarów, 
przy wartości towaru w konte-
nerze np. 40 tys. dolarów, sta-
nowi dla polskiej firmy do-
datkowy koszt rzędu 20 proc. 
O tyle polski przedsiębiorca 
powinien podnieść cenę swoich 
produktów amerykańskim kon-
trahentom. Niestety, w prak-
tyce jest to niemożliwe, bo nie 
może przekroczyć cen rynko-

Saldo handlu usługami szcze-
gólnie szybko rosło po roku 
2014, w 2021 r. osiągając re-
kordową kwotę ponad 95 mld 
zł. W rezultacie według danych 
GUS w latach 2004–2021 sku-
mulowany bilans zagranicz-
nego obrotu usługami wyniósł  
728 mld zł.

Niemcy na czele
Najważniejszym dla Pol-
ski partnerem handlowym 
są Niemcy. W 2021 r. niemal 
29 proc. polskiego ekspor-
tu szło do naszego zachodnie-
go sąsiada, podczas gdy niecałe  
21 proc. naszego importu stam-
tąd pochodziło. To nie członko-
stwo w Unii Europejskiej spra-
wiło, że tak wygląda sytuacja. 
Niemcy były największym ko-
operantem handlowym Polski 

już w 1990 r. Drugim partnerem 
Polski, jeśli chodzi o eksport, 
w 2021 r. były Czechy, a trze-
cim Francja. 

W przypadku importu dru-
gim partnerem były Chiny, 
a trzecim – Rosja. Po wybuchu 
wojny na Ukrainie z pewnością 
nastąpiły w tym zakresie ro-
szady i Rosja spadła na dalsze 
miejsce. 

Należy natomiast zwrócić 
uwagę na inny czynnik, który 
jeśli nie uniemożliwia, to przy-
najmniej utrudnia ekspansję 
polskich firm na rynki pozau-
nijne poprzez uderzenie w ich 
konkurencyjność. W ostatnim 
czasie nieproporcjonalnie dużo 
wzrosły ceny transportu do 
Ameryki. Polskie przedsiębior-
stwa eksportujące do USA mu-
szą płacić przewoźnikom mor-
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pokazuje, jak jest skonstruowa-
na Unia Europejska i kto z niej 
czerpie największe korzyści. Ta-
kiego porządku strzeże Dunka, 
unijna komisarz ds. konkurencji, 
Marghrethe Vestager i Komisja 
Europejska – dodaje. 

Kula u nogi
Polskie firmy – zarówno na ryn-
ku krajowym, wewnątrzunijnym, 
jak i międzynarodowym – radzą 
sobie szczególnie dobrze tam, 
gdzie urzędnicy im nie prze-
szkadzają i nie utrudniają prowa-

dzenia działalności. Szczególnie 
wolny dostęp do konsumentów 
Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego spowodował, że wielu 
polskich przedsiębiorców odnio-
sło wielki sukces. Jeśli rynkowa 
konkurencja jest uczciwa, to fir-
my z naszego kraju potrafią so-
bie z nią poradzić sami. Z drugiej 
strony – wbrew prodotacyjnej 
propagandzie Unii Europejskiej 
i polskiego rządu – nie warto 
sięgać po pomoc publiczną, bo 
ostatecznie może się ona okazać 
kulą u nogi. 

wych w USA i musi się to odbyć 
kosztem wzrostu wynagrodzeń 
polskiego pracownika. Przyj-
mując, że w cenie produktu 
wartość robocizny stanowi też  
20 proc., w polskiej firmie eks-
portującej do USA pracownik 
przez sześć miesięcy pracuje 
dla siebie i Polski, a przez ko-
lejne pół roku pracuje dla takich 
krajów jak Niemcy czy Dania. Na 
problem zwraca uwagę Ryszard 
Florek, prezes firmy Fakro.

Duński problem
Korzystając na wzroście cen, 
tylko firma Maersk, która domi-
nuje w branży przewozów oce-
anicznych, za 2021 r. zanotowa-
ła 16 mld euro nadzwyczajnych 
zysków. Ktoś zapyta: dlacze-
go nasz kraj nie ma swojej floty 
morskiej i nie czerpie nadzwy-
czajnych zysków w nadzwy-
czajnych czasach? 

– Dawniej Polskie Linie Oce-
aniczne miały około 180 stat-
ków, teraz mają tylko cztery. 
Czy nie można odnieść wraże-
nia, że płacimy dodatkowy ha-
racz za to, że nie mamy polskich 
firm globalnych, skoro w trans-
porcie samochodowym, gdzie 
istnieje silna polska konkuren-
cja, ceny wzrosły w tym sa-
mym okresie tylko o 40 proc.? 
– zastanawia się prezes Florek. 
– Wchodząc do Unii Europej-
skiej, wierzyliśmy w złote re-
guły, które zapewnią wszystkim 
sprawiedliwe ramy do rozwo-
ju. Okazuje się, że te reguły są 
stworzone dla silnych, którzy 
otrzymali dostęp do kolejnych 
rynków, eliminując z nich lokal-
nych konkurentów, rozwijając 
tylko własne firmy globalne. To 
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376
proc.

o tyle wzrósł  
eksport 
z Polski  
do UE.  

W 2004 r. 
wyniósł  

45,4 mld 
euro,  

a w 2021 r. 
było to już 
216,2 mld 

euro.



luki rynkowe, które częściowo za-
gospodarowali polscy dostawcy.

Główne kierunki
Najważniejszym odbiorcą ziar-
na zbóż i produktów zbożowych 
z Polski są – z uwagi na bliskość 
terytorialną i łatwość zawierania 
umów – kraje członkowskie Unii 
Europejskiej. Eksport do Wspól-
noty osiągnął wartość aż 3,2 mld 
euro, co przełożyło się na 68 
proc. wpływów z ogółu eksportu 
zbóż. Tradycyjnie już najwięcej 
zbóż i przetworów zbożowych 
trafia do naszego zachodniego 
sąsiada (1,4 mld euro). Niemcy 
zapewniły polskim producen-
tom 29 proc. udziału w przy-
chodach z eksportu. Zboża  
za 305 mln euro wysłaliśmy  
do Królestwa Niderlandów, za  
238 euro zł do Hiszpanii, a za  
163 mln euro do Francji i Czech.

Na polskiej mapie eksporto-
wej widoczne są także ożywione 
kontakty z krajami pozaunijny-
mi, co jest efektem zapowiada-
nej od lat dywersyfikacji ekspor-
tu polskiego sektora rolnego. 322 
mln euro wart był eksport ziarna, 
które Polacy wysłali do Wielkiej 
Brytanii, 239 mln euro to wartość 
sprzedaży do Algierii, 196 mln 
euro do Arabii Saudyjskiej, a 124 
mln euro do Federacji Rosyjskiej.

Najważniejszym eksportowa-
nym z polski zbożem była tra-
dycyjnie pszenica, której poza 
granice naszego kraju trafiło po-

nad 3,6 mln ton o wartości prze-
kraczającej 837 mln euro. 

Co ciekawe, krajowi eksporte-
rzy sprzedawali pszenicę głów-
nie do krajów spoza Unii Eu-
ropejskiej – poza Wspólnotę 
trafiło aż 71 proc. eksportu tego 
zboża. Najwięcej sprzedali-
śmy go do Algierii (998 tys. ton), 
Arabii Saudyjskiej (705 tys. ton), 
Maroka (452 tys. ton), RPA (204 
tys. ton) i Mozambiku (101 tys. 
ton). Najważniejszym odbiorcą 
polskiej pszenicy w UE pozostają 
Niemcy, do których trafia rocz-
nie ok. 700 tys. ton.

Idą zmiany
Zbrojna agresja Rosji na Ukra-
inę i związane z nią trudności 
w eksporcie zboża z wykorzy-
staniem kluczowych portów na 
Morzu Czarnym znacznie prze-
formułują wskaźniki eksporto-
we wielu państw. Wskazywa-
nie na konkretne przesunięcia 
to dziś jednak wróżenie z fusów. 
Nie bez znaczenia pozostanie 
tu także częściowe wykluczenie 
Rosji z międzynarodowych kon-
taktów handlowych. Niepew-
na sytuacja za naszą wschodnią 
granicą i trudności ekonomiczne, 
z którymi boryka się dziś Unia 
Europejska, wyznaczają kierunek 
dalszej dywersyfikacji ekspor-
tu, który – w trudnych czasach 
– może zapewnić Polsce rela-
tywną stabilność eksportu arty-
kułów rolno-spożywczych. 

Ważne jest także upowszechnie-
nie się stosowania wysokiej klasy 
kwalifikowanego materiału siew-
nego i wybieranie przez rolników 
roślin lepiej przystosowanych do 
panujących w Polsce warunków 
atmosferycznych.

Ile eksportujemy?
Jak wynika z danych Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa, w ostatnim czasie eksport 
ziarna zbóż i przetworów za-
notował 13-proc. udział w ogóle 
eksportu artykułów rolno-spo-
żywczych z Polski i był drugą 
– zaraz za mięsem – wysyła-
ną poza granice kraju kategorią 
produktów. 

Od czasu naszego wejścia do 
Unii Europejskiej krajowe zboże 
jest coraz częściej eksportowane. 
W 2009 r. jego sprzedaż zagra-
niczna zawierała się w wolume-
nie 1,1 mln ton, w 2015 r. było to 
już 2,7 mln ton, cztery lata póź-
niej – 3,2 mln ton, a w roku 2021 
– 4,7 mln ton.

Dobre wyniki eksportowe 
to pokłosie przede wszystkim 
znacznego zwiększenia popytu 
na nie ze strony dużych odbior-
ców z Afryki i Azji. Szczególnie 
znacząca w tym kontekście wy-
daje się strategia Chin, które po-
stanowiły zbudować ogromne 
krajowe rezerwy zboża paszo-
wego z uwagi na rozwój sektora 
hodowlanego w Państwie Środ-
ka. Przełożyło się to na pewne 

Wysokie zbiory pozwo-
liły naszemu krajo-
wi zachować pozy-

cję trzeciego producenta zbóż 
w Unii Europejskiej. Zbiory 
zbóż podstawowych wyniosły 
w 2022 r. około 27,1 mln ton. Sa-
mej tylko pszenicy polscy go-
spodarze zebrali w tym sezonie 
ponad 13,5 mln ton, co stano-
wi wynik aż o 11 proc. wyższy 
niż przed rokiem. Polscy rolni-

cy zebrali także wiele kukury-
dzy – 8,7 mln ton. Tu główną 
przyczyną zwyżki, która wy-
niosła aż 16 proc. rok do roku, 
był wzrost powierzchni zasie-
wów o 18 proc. Trzeba również 
dodać, że w 2022 r. także po-
goda pozwoliła na osiągnięcie 
dobrych plonów – szczególnie 
przyczyniły się do tego opady 
deszczu z końca maja oraz wła-
ściwe przezimowanie roślin.

Nie bez znaczenia dla wyso-
kości i jakości zbiorów jest postęp 
technologiczny, który w ostatnich 
latach przyczynił się do znacz-
nej transformacji gospodarstw. 
Coraz częściej – szczególnie 
w odniesieniu do największych 
gospodarstw rolnych – wyko-
rzystywane są narzędzia rolnic-
twa precyzyjnego, które pozwa-
lają na oszczędność nawozów, 
środków ochrony roślin i wody. 
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Hit eksportowy

Gdzie trafia polskie zboże?
Jak podał Główny Urząd Statystyczny, krajowe zbiory zbóż łącznie 
z kukurydzą wyniosły w 2022 r. niemal 36 mln ton i były wyższe o 4 proc. 
niż przed rokiem. To zadowalający wynik. Pozwolił on na wypracowanie 
nadwyżek, które trafią na eksport – szczególnie w kontekście zbóż 
podstawowych. Robert  KUJAWA

GOSPODARKA
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Igra nasza
Hrvatska

Wraz z Nowym Rokiem mieszkańcy Chorwacji 
przywitają w swoich portfelach nową walutę 
– euro. W krajach, które pozostają przy swo-

ich narodowych nominałach, przy każdym rozszerzeniu 
eurostrefa na nowo rozgrzewa dyskusja o potencjalnych 
korzyściach i kosztach dołączenia do Eurolandu. Tak też 
działo się w Polsce. W minionych miesiącach ponownie 
debatowano, pisano i analizowano bilans zysków i strat 
z posiadania euro. Nie debatowano tylko 
w Chorwacji. Tam decyzja o dołącze-
niu była poprzedzona kilkoma dys-
kusjami i… dwiema ekspertyzami. Kraj 
dołączył do eurozony w zasadzie bez 
krytycznej analizy korzyści i kosztów. 
Może i Chorwaci dobrze grają w piłkę 
(gratulujemy kolejnego medalu MŚ), 
ale igra nasza Hrvatska z ekonomią.

Igra, bo nowe badania ex post eks-
perymentu wspólnowalutowego poja-
wiają się w innych krajach na bieżąco. 
W połowie 2022 r. Peter Dreuw z nie-
mieckiego Instytutu Badań Struktur 
Gospodarczych opublikował badanie 
na powyższy temat. Wyniki są, delikat-
nie mówiąc, szorstkie. Strefa euro nie ma prawdziwych 
zwycięzców. Nawet jeżeli któreś państwo gospodarczo 
zyskało w początkowej fazie uczestnictwa w eurozonie, 
następnie traciło za sprawą kryzysów. Głównymi prze-
granymi wspólnej waluty są Francja i Włochy. Wzrost 
PKB per capita tych krajów po pewnym czasie zupełnie 
oddziela się od trendu wzrostu w gospodarkach z własną 
walutą. Austria czy Belgia nic nie straciły, nic nie zyska-
ły. Hiszpania i Grecja zyskały znacząco zaraz po przyję-
ciu euro, by w kolejnych latach na skutek kryzysu stracić 
więcej, niż wyniosły wcześniejsze korzyści. Każdy powie, 
że na pewno zyskały Niemcy. Okazuje się, że i tamtejsza 

gospodarka silnie spowolniła tuż po wprowadzeniu euro 
w 1999 r. Dopiero kryzys finansowy spowodował, że po-
wróciła na ścieżkę wzrostu. 

Wnioski z badania są jednoznaczne. Kraje z euro śred-
nio osiągają zdecydowanie gorsze wyniki gospodarcze 
niż państwa będące poza wspólnym obszarem waluto-
wym. Uczciwie muszę dodać, że są oczywiście pozytyw-
ne aspekty posiadania nominałów z 12 gwiazdkami w kie-

szeni. Euro oddziałuje pozytywnie na saldo 
migracji, otwartość na wymianę handlo-
wą oraz realną konwergencję gospoda-
rek. Podwyższa poziom bezpieczeń-
stwa finansowego i finalnie fizycznego 
państw, co jest istotne w obliczu realne-
go zagrożenia militarnego. No ale nie 
podwyższa wzrostu gospodarczego.

Czy da się jednak skorzystać jed-
noznacznie z przyjęcia euro? Jak wy-
nika z opisywanego badania, aby kraj 
nie odczuł następstw poważnych strat 
ekonomicznych, musi charakteryzować 
się: zdrowymi finansami publicznymi, 
wysoką konkurencyjnością gospodarki 

oraz elastycznym rynkiem pracy. Brak tyl-
ko jednego (!) z tych trzech warunków może spowo-

dować niechciane koszty. Więc jak to by było z Polską? 
Cechuje nas niska konkurencyjność gospodarki – Polak 
musi pracować trzy razu dłużej, by stworzyć PKB na po-
ziomie pracownika zatrudnionego w Niemczech. Mamy 
rosnące zadłużenie publiczne i deficyt. Choć i tak jeste-
śmy w lepszej kondycji niż większość państw Wspólnoty. 
Z kolei w rankingu elastyczności zatrudnienia zajmujemy 
dopiero 27. miejsce na 41 państw UE i OECD. Zero speł-
nionych warunków na trzy konieczne! 

Tyle dobrego, że u nas decyzje o przyjęciu euro po-
przedza wieloletnia debata.
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to kolejny krok milowy w tym 
projekcie. Bez surowców start in-
westycji byłby niemożliwy. 

– Propan w nowych zbiorni-
kach w naszym nowym gazo-
porcie jest niezbędny do tego, 
żeby rozpocząć testy, które już 
w następnych miesiącach będą 
pozwalały pochwalić się pro-
dukcją w Policach polipropyle-
nu – podkreślił Tomasz Hinc. 
– Projekt Polimery Police sta-
nowi odpowiedź na rosnące za-
potrzebowanie rynku krajowego 
i europejskiego na polipropylen. 
Polska od wielu lat jest impor-
terem netto tego produktu, dla-
tego znacząca część wolumenu 
produktów naszej grupy będzie 
kierowana do krajowych odbior-
ców – dodał prezes zarządu 
Grupa Azoty S.A.

Po co nam polipropylen?
Polimery, a więc m.in. polipro-
pylen, to bezdyskusyjnie jed-

właściwościom jest on kluczo-
wym materiałem wykorzysty-

wanym w licznych gałę-
ziach przemysłu: od 
branży spożywczej, 
przez motoryzacyj-
ną, budowlaną, na 
medycznej kończąc 
– przekazał wice-
premier, minister ak-
tywów państwowych 
Jacek Sasin w liście 
odczytanym przez 
wojewodę zachod-
n i o p o m o r s k i e g o 
Zbigniewa Boguc-
kiego podczas uro-
czystości związanej 
z pierwszą dostawą 
propanu do gazo-
portu w Policach. 
– Olbrzymie zna-

czenie ma także fakt, że po-
lipropylen jest tworzywem, któ-
re może być całkowicie poddane 
recyklingowi, przez co doskona-
le wpisuje się w założenia Go-
spodarki Obiegu Zamkniętego 
– dodał wicepremier Sasin. 

Polska gospodarka zużywa 
obecnie ponad 900 tys. ton po-
lipropylenu rocznie. Zdecydo-
wana większość pochodzi jednak 
z importu. Zresztą roczne za-
potrzebowanie na polipropylen 
stale rośnie. Czasem gwałtownie 
przyśpiesza, jak chociażby pod-
czas pandemii COVID-19, któ-
ra naruszyła łańcuchy dostaw 
i dobitnie pokazała, że w Polsce 
może tego materiału po prostu 
zabraknąć.

– Dla mnie projekt Polimery 
Police to fundament rozwoju pol-
skiej branży przetwórstwa two-
rzyw sztucznych. Rocznie Polska 
importuje 800 tys. ton polipro-
pylenu. W czasach COVID-u 
okazało się, że w wielu przypad-
kach polipropylenu zabrakło, np. 
na maseczki, stroje ochronne, rur-
ki, wenflony itp. To było ogromne 
wyzwanie ze względu na zagro-
żenie pandemiczne, z jakim mu-
sieliśmy sobie poradzić – powie-
dział Andrzej Niewiński, prezes 
Grupy Azoty Polyolefins.

Test integralności
Przed twórcami projektu ostatni, 
kluczowy etap – sprawne prze-
prowadzenie testu integralności. 
– Ma on nam dać odpowiedź na 
pytanie, czy instalacja może pra-
cować pod pełnym obciążeniem, 
w określonej strukturze produk-
towej i w określonym czasie. Ten 
etap ma zakończyć się płynnym 
przejściem z fazy projektowej 
do fazy operacyjnej – podkreślił 
Andrzej Niewiński. Test integral-
ności ma zostać przeprowadzony 
w pierwszej połowie 2023 r.

– Nie mam wątpliwości, że 
nasza nowa inwestycja sprawi, iż 
Polska stanie się jednym z euro-
pejskich liderów w produkcji tego 
niezwykle ważnego dla całego 
przemysłu półproduktu – pod-
sumował Tomasz Hinc, prezes 
zarządu Grupa Azoty S.A. 

 
Materiał powstał we współpracy

z Grupą Azoty S.A.

Polimery Police to jedna 
z najważniejszych i naj-
bardziej strategicznych 

inwestycji przemysłowych 
w Polsce w ostatnich latach. 
W Policach, na terenie nale-
żącym do Grupy Azoty po-
wstaje zintegrowany kompleks 
petrochemiczny, w które-
go zakres wchodzą: instalacja 
do produkcji propylenu me-
todą odwodornienia propa-
nu oraz instalacja do wytwa-
rzania polipropylenu o mocy 
produkcyjnej do 437 tys. ton 
rocznie. Obie kluczowe insta-
lacje zostały zaprojektowa-
ne z wykorzystaniem najno-
wocześniejszych technologii, 
umożliwiających wysoką ela-
styczność produkcji i możli-
wość dostarczania szerokiej 
gamy rodzajów polipropyle-
nu. W zakres projektu wchodzi 
również gazoport – terminal 
przeładunkowo-magazynowy 
zapewniający możliwość po-
zyskania drogą morską nie-
zbędnych do produkcji surow-
ców.

Kroki milowe
11 maja 2019 r. spółka celowa 
Grupa Azoty Polyolefins S.A. 
podpisała kontrakt na realizację 
inwestycji z koreańskim partne-
rem Hyundai Engineering Com-
pany, Ltd. Przekazanie placu bu-
dowy generalnemu wykonawcy 
nastąpiło 7 stycznia 2020 r. Cał-
kowity budżet realizacji projek-
tu Polimery Police wynosi ok. 1,8 
mld dolarów. Pierwsza dostawa 
propanu (gazowiec „Guadalupe 
Explorer” przywiózł 22 tys. ton)  

ne z najbardziej udanych i uży-
tecznych materiałów znanych 
człowiekowi. Otaczają 
nas wszędzie, a my, 
niezależnie kim je-
steśmy, nie jeste-
śmy w stanie bez nich 
żyć. Z polimerów wy-
konane są bowiem 
przedmioty, bez któ-
rych nie możemy się 
obejść, m.in. wszyst-
kie ubrania, urzą-
dzenia elektroniczne 
i elektryczne, artyku-
ły higieniczne, meble, 
opony, farby, kleje, 
jak również elementy 
konstrukcyjne i opa-
kowania.

– Bez tego uni-
wersalnego tworzywa 
sztucznego trudno sobie wy-
obrazić funkcjonowanie współ-
czesnej gospodarki. Dzię-
ki swoim fizykochemicznym 
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Strategiczny projekt dla polskiego przemysłu
22 grudnia do portu w Policach wpłynął statek 
z pierwszą dostawą propanu. – Ta dostawa potwierdza, 
że budowa nowej fabryki Polimery Police wchodzi 
w finalną fazę. Przeładowanie propanu do zbiornika 
usytuowanego w nowym polickim gazoporcie należy 
traktować jako symboliczny początek kończenia 
budowy nowego kompleksu chemicznego – powiedział 
podczas tego wydarzenia Tomasz Hinc, prezes zarządu 
Grupa Azoty S.A.
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Polimery PoliceINWESTYCJE

Przedstawicie-
le Grupy Azo-
ty S.A. wraz 
z gośćmi pod-
czas uroczy-
stości związa-
nej z pierwszą 
dostawą propa-
nu do gazopor-
tu w Policach. 
W tle „Guada-
lupe Explorer”, 
który przywiózł 
22 tys. ton tego 
gazu.
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ENERGETYKA Forum Biogazu i Biometanu

tanu, które odbyło się pod ha-
słem „Potencjał i rola sektora 
biogazu i biometanu w uzyska-
niu zeroemisyjnego rolnictwa”. 

W dyskusji udział wzięli: 
•  Ireneusz Zyska – sekretarz 

stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska

•  Janusz Kowalski – sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi

•  Andrzej Kaźmierski – dyrektor 
Departamentu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej w Ministerstwie 
Rozwoju i Technologii

my mogli mówić nie tylko o ze-
roemisyjności, ale nawet nisko-
emisyjności polskiego rolnictwa 
i ograniczaniu śladu węglowego 
– zainicjował dyskusję Dariusz 
Bojsza,  prezes Stowarzyszenia  
ISEE – „Inicjatywa dla Środowi-
ska, Energii i Elektromobilności”.

Na razie moc zainstalowa-
na na rynku biogazu sięga za-
ledwie 260 MW, a liczba bioga-
zowni nie przekracza 350. Jest 
ich znacząco mniej niż w wielu 
krajach europejskich, zwłaszcza 
w Niemczech. 

– Wokół biogazu w najbliż-
szym czasie będzie działo się 
bardzo dużo, przede wszyst-
kim w kwestiach legislacyjnych 
– zaznaczył prezes Przemysław 
Krawczyk, wiceprezes agriKomp 
Polska sp. z o.o., a zarazem prze-
wodniczący Grupy „Biogaz” 
w Radzie OZE Konfederacji Le-
wiatan. – Ważne, abyśmy w tych 
trudnych czasach skonsolidowali 
się w ramach środowiska. Istnie-
je konieczność zwiększenia bez-
pieczeństwa energetycznego 
Polski, musimy jednak otwarcie 

J ak ożywić ten rynek i wy-
korzystać jego potencjał, 
by tworzące go polskie fir-

my mogły się rozwijać i wspie-
rać budowę suwerenności ener-

getycznej naszego kraju? W jaki 
sposób pokonać bariery, które 
ten rozwój blokują? O tym roz-
mawialiśmy podczas pierwszej 
edycji Forum Biogazu i Biome-

•  Artur Zawisza – prezes Unii 
Producentów i Pracodawców 
Przemysłu Biogazowego

•  Zbigniew Kuźma – członek 
zarządu ORLEN Południe SA

•  Marcin Nocoń – koordyna-
tor Grupy nr 2 ds. zatłaczania 
biometanu do krajowej sieci 
dystrybucyjnej gazu

Jak nie teraz, to kiedy?
– Fundamentalne pytanie jest 
takie: co zrobić, żeby rynek bio-
gazu wreszcie w Polsce ruszył? 
Bez jego rozwoju nie będzie-

Niech sektor biogazu włączy piąty bieg
W czasach kryzysu energetycznego temat biogazu 
i biometanu powinien być jednym z priorytetów, 
szczególnie gdy rozmawiamy o budowaniu 
suwerenności energetycznej Polski i dążeniu do 
niskoemisyjności naszego rodzimego rolnictwa. 
Tym bardziej że rynek biogazu w naszym kraju jest 
perspektywiczny pod każdym względem. Robert  AZEMBSKI

fot. Jacek Sasin/Forum Polskiej Gospodarki
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nych biogazu rocznie, w dużym 
stopniu zastępując nim import 

gazu ziemnego, a za-
razem zwiększa-
jąc bezpieczeństwo 
energetyczne Pol-
ski – przyznał peł-
nomocnik rządu ds. 
OZE. 

Ireneusz Zyska 
zapowiedział, że do 
końca marca 2023 
r. pojawią się nowe 
przepisy dotyczące 
rynku biopaliw, da-
jące mu znaczący 
impuls do szybsze-
go rozwoju. Będą to 

m.in. zmiany dotyczą-
ce prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie pro-
dukcji biogazu i biometanu oraz 
nowe ramy dla finansowego 
wsparcia instalacji biogazowych 
– zarówno w zakresie budowy 
nowych, jak i modernizacji sta-
rych oraz ułatwienia dla lokali-
zacji biogazowni rolniczych na 
terenach rolnych o gorszej kla-
sy glebach.

Na razie na rynku nie widać 
jednak przełomu. W opinii Artu-
ra Zawiszy, prezesa Unii Produ-
centów i Pracodawców Przemy-
słu Biogazowego (UPEBI), sektor 
biogazu jest branżą po prostu 
niedorozwiniętą.

– Kilkaset instalacji biogazo-
wych przy blisko 20 tys. w Eu-
ropie (z czego połowa w Niem-
czech) nie imponuje. Na przykład 
w Czechach jest 550 biogazowni 
na ok. 10 mln mieszkańców. Bio-
metanowni nie mamy ani jednej, 
przy ok. 700 w Europie. Również 
dynamika powstawania bio-

gazowni w latach 2016–2022 
była bardzo słaba. Dobra zmia-
na nie zaistniała w polskim bio-
gazie i biometanie. Można tyl-
ko mieć nadzieję, że taka dobra 
zmiana nastąpi wreszcie w roku 
2023, o ile zostaną rozwiąza-
ne newralgiczne kwestie w za-
kresie systemów wsparcia rynku, 
możliwości przyłączeń do sieci 
energetycznej oraz zagospoda-
rowania pofermentu (odpadów 
z biogazowni) – zaznaczył pre-
zes UPEBI.

Rola dla ministrów
O jeszcze jednej bardzo ważnej 
barierze do pokonania w kwestii 
rozwoju rynku biogazu i biome-
tanu mówił Marcin Nocoń. – Gdy 
byliśmy niedawno w Danii, za-
pytałem tamtejszych przedsta-
wicieli branży, jak to się stało, że 
producenci dogadali się z dys-
trybutorami gazu? Przecież in-
teresy obu grup od samego po-
czątku są ze sobą sprzeczne. 
Odpowiedzieli, że się nie do-
gadali. Po prostu rządzący Da-
nią politycy ustalili pewien kon-
sensus i powiedzieli: „Tak ma 
być”. I tak jest. Da się to zrobić. 
Tu jest rola naszych ministerstw, 
by pewne warunki wymusić i na 
nich pracować. Mam nadzieję, że 
obecni na tym forum ministro-
wie dadzą radę – podsumował 
koordynator Grupy nr 2 ds. za-
tłaczania biometanu do krajowej 
sieci dystrybucyjnej gazu.  

 
Całą debatę można obejrzeć 
pod adresem: 
fpg24.pl/jak-uwolnic-biogazo-
wy-potencjal-polski-relacja-z-
-forum-biogazu-i-biometanu-
-wideo/ 

wyartykułować kwestie proble-
matyczne i wyzwania związane 
z biogazem – dodał. 

Do otwartości w prowadze-
niu dyskusji dotyczącej zielonej, 
rozproszonej energii, w tym ryn-
ku biopaliw, zachęcał także To-
masz Kajdan, wiceprezes Biowatt 
S.A. – Po kilkunastu latach pracy 
w branży biogazowej mogę po-
wiedzieć: kiedy, jeśli nie teraz? 
Sytuacja geopolityczna i zwią-
zany z nią kryzys energetyczny 
powinny wpłynąć na dynamicz-
ny rozwój sektora, który produ-
kując pierwotną energię w po-
staci biogazu, daje możliwość 
przetwarzania jej na różne inne 
paliwa i formy energii. Tę sytu-
ację musimy wspólnie wykorzy-
stać – podkreślił.

Resortowe obietnice
W imieniu Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi głos zabrał 
wiceminister Janusz Kowalski, 
pełnomocnik rządu ds. trans-
formacji energetycznej obsza-
rów wiejskich. Zapowiedział, że 
jest realna szansa na znalezie-
nie pieniędzy na powstawanie 
i rozwój nowych biogazowni rol-
niczych.

 – Doskonale zdajemy so-
bie sprawę, że musimy doko-
nać skoku w kierunku wspar-
cia przedsiębiorców z tej branży 
konkretnymi przepisami i roz-
wiązaniami – mówił sekretarz 
stanu w resorcie rolnictwa, wy-
rażając zadowolenie z dobrze 
układającej się w tym obsza-
rze współpracy z Ministerstwem 
Klimatu i Środowiska. 

Janusz Kowalski zapowiedział 
też przyśpieszenie prac nad no-
wymi przepisami dotyczący-

mi rynku biogazu i biometanu. 
Nastąpić to ma raczej nie w po-
staci specustawy, któ-
ra wyjdzie z jego re-
sortu, tylko głównego 
aktu legislacyjnego, 
nowelizacji ustawy 
o OZE (tzw. UC99), 
którą Sejm ma szan-
sę przyjąć jeszcze 
w pierwszym kwarta-
le 2023 r. Międzyre-
sortowe uzgodnienia 
w tej sprawie powinny 
zakończyć się w ciągu 
najbliższych tygodni.

Również Ireneusz 
Zyska, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Klima-
tu i Środowiska, zadeklarował, 
że jego resort wspiera przed-
sięwzięcia legislacyjne na rzecz 
biometanu i biogazu, współpra-
cując efektywnie w tym zakresie 
z resortem rolnictwa.  – Po no-
wych zmianach legislacyjnych 
rynek ruszy, a w perspektywie 
kilku, może kilkunastu lat, bę-
dzie szansa na wyprodukowanie 
nawet 8 mld metrów sześcien-

Działania edukacyjne
W opinii Zbigniewa Kuźmy, 
członka zarządu ORLEN Połu-
dnie SA, wokół rynku biogazu 
potrzebne są intensywne dzia-
łania edukacyjne. Podobne do 
tych, jakie widać wokół atomu. 
– Biometanownie i biogazow-
nie mogą przyczynić się wal-
nie do poprawy bilansu ener-
getycznego Polski, ale istotnym 
jest, by zwalczać narosłe wokół 
nich mity. Także mit głoszący, 
że biogaz należy do najdroż-
szych paliw energetycznych – 
stwierdził.

Forum Biogazu i Biometanu

FORUM BIOGAZU I BIOMETANU
 Organizator Główny:
•  redakcja „Forum Polskiej Gospodarki”
 Współorganizatorzy:
•  Stowarzyszenie ISEE – „Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Ekomobilności”
•  Agrikomp Polska Sp. z o.o.
•  Biowatt S.A.
•  Neo Bio Energy Sp. z o.o.

Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu debat „Gospodarka – inwestycje – in-
nowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę”. Partnerami cyklu są:  Mini-
sterstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Giełda Pa-
pierów Wartościowych oraz Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad cyklem 
objął Jacek Sasin – wicepremier i minister aktywów państwowych.
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ds. transformacji  
energetycznej.

Ireneusz Zyska, 
wiceminister  
klimatu  
i środowiska, 
pełnomocnik 
rządu ds. OZE.



obliczeń wynika, że potrzebo-
walibyśmy około 2375 

biogazowni, aby każ-
dy obywatel nasze-
go kraju miał dostęp 
do tak produkowanej 
stabilnej energii. 

Pana wyliczenia za-
sadniczo pokrywa-
ją się z hasłem „bio-
gazownia w każdej 
gminie”. W Pol-
sce mamy bez mała  
2,5 tys. gmin. Tu 
moje pytanie: jaką 
różnicę musimy 

nadrobić? Ile bio-
gazowni rolniczych 
jest dziś w Pol-
sce?

Jest ich 119. Dokładnie zbie-
ra je rejestr prowadzony przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa, a łączna moc zainstalo-
wana elektryczna tych instalacji 
to około 140 megawatogodzin. 
Średnio każda z nich wytwarza 
zatem nieco ponad jedną me-
gawatogodzinę. Przed nami za-
tem duże pole do popisu.

Dziś wiele mówi się o szukaniu 
alternatyw dla dostaw energii. 
Czy biogaz mógłby stanowić 
remedium na problemy rynku 
energetycznego w Polsce?

Na pewno jest to niewykorzy-
stany potencjał. To energia na 

wyciągnięcie ręki. Zalety 
biogazu są nie-

zaprze-

pracy jeszcze przed nami. Ta 
praca może jednak za-
owocować konkretny-
mi rezultatami. Trud-
no powiedzieć, czy 
dałoby się rzeczy-
wiście umiejscowić 
biogazownię w każ-
dej gminie. Co do 
zasady idea wyda-
je się słuszna. Śred-
nie roczne zużycie 
energii elektrycznej 
w czteroosobowej ro-
dzinie wynosi około 
2 megawatogodziny. 
Jeśli weźmiemy jed-
ną biogazownię, któ-
ra – zachowując duży margines 
błędu – produkuje 8 tys. mega-
watogodzin rocznie, może ona 
obsłużyć 4 tys. rodzin. Z moich 
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szego kłopotu. Przypominam, 
że to przeszło dziesięciokrotnie 
więcej, niż mamy w tej chwili. 

Kiedyś mówiło się o progra-
mie „biogazownia w każ-
dej gminie”. To realny scena-
riusz, czy może wypowiedź 
stricte wyborcza? Biogazow-
nia w każdej gminie to scena-
riusz wykonalny? Realny?

To naturalnie zależy od kon-
kretnej sytuacji – zapewniona 
musi być tu dostępność sub-
stratu. Gdy na niewielkim ob-
szarze pojawiłoby się zbyt wiele 
biogazowni, substratu najzwy-
czajniej mogłoby zabraknąć. 
Myślę, że hasło „biogazownia 
w każdej gminie” to przenośnia 
ilustrująca, jak wielki potencjał 
do produkcji biogazu 
ma dziś nasz kraj 
i jak wiele 

Czy Polska ma potencjał do 
zwiększenia produkcji bioga-
zu rolniczego?

Jak najbardziej tak. Obec-
nie mamy około 140 megawa-
tów zainstalowanej mocy, a nasi 
sąsiedzi Niemcy ponad 5500 
megawatów. Choćby na bazie 
tych liczb można wydeduko-
wać, że moglibyśmy zwielokrot-
nić dzisiejszą produkcję. To, czy 
w Polsce docelowa moc z bio-
gazu wynosić powinna 2,5 tys.,  
5 tys. czy może 10 tys. megawa-
tów, wymaga szczegółowej ana-
lizy w szczególności w zakresie 

dostępności substratów. Zawsze 
podkreślam, że produkcja bio-
gazu ma sens, kiedy mamy do-
stęp do substratu. Musi on być 
odpowiedniej jakości – mam 
na myśli właściwości substra-
tu w zakresie stabilnej produkcji 
biogazu. Substrat nie powinien 
też znajdować się zbyt daleko. 
W przypadku standardowej in-
stalacji – powiedzmy o mocy 1 
megawata – mówimy o odle-
głości maksymalnie 60–80 km. 
Polska mogłaby być w posia-
daniu około 1,5 tys. megawatów 
mocy zainstalowanej bez więk-

Warto budować 
biogazownie tam, 

gdzie mamy stabilny 
dostęp substratów. 

Przeciętnych 
rozmiarów 

biogazownia będzie 
potrzebowała  

od 60 do 80 ton tego 
typu odpadów na 

dobę i o tym trzeba 
pamiętać.

Biogaz to energia na wyciągnięcie ręki
Czy biogaz mógłby stanowić remedium na problemy 
rynku energetycznego w Polsce? Jakie są jego 
zalety i jak pobudzić potencjał biogazowy w naszym 
kraju? O tym, jak wykorzystać szansę na rozwój 
tego rynku, rozmawiamy z Aleksandrem Duchem, 
prezesem Polskiego Stowarzyszenia Producentów 
Biogazu Rolniczego i współwłaścicielem biogazowni 
w Mełnie nieopodal Grudziądza. Rozmawiał Robert KUJAWA



w przypadku węgla, gazu czy 
atomu – miks energetyczny. 
Biogaz to raczej idealny doda-
tek bilansujący. Musi tu jednak 
powstać także pewien efekt ska-

li. 2–2,5 tys. mega-
watów to cel ambitny, 
ale dający wymierne 
korzyści szczególnie 
w pochmurne i bez-
wietrzne dni o znacz-
nym zapotrzebo-
waniu na energię, 
czyli jak w przypad-
ku większości ostat-
nich dni.  

W kontekście bio-
gazu mówi się zatem 
także wiele o tym, 
że rozwój sekto-
ra mógłby znaczą-
co pomóc krajowym 
g o s p o d a r s t w o m 

rolnym. Jaka zachodzi tu ko-
relacja? Co w zasadzie można 
wykorzystać do produkcji bio-
gazu rolniczego?

Do produkcji biogazu rolni-
czego wykorzystać można m.in. 
surowce rolnicze oraz produk-

czalne. W przypadku na przy-
kład farm fotowoltaicznych czy 
energetyki wiatrowej nie może-
my mówić o stabilnych źródłach 
energii. Biogaz natomiast nieza-
przeczalnie stabilnym źródłem 
jest. W dni, kiedy niebo zakry-
te jest chmurami i dzień krótki, 
a wiatru po prostu nie ma, hur-
towe ceny energii mogą skoczyć 
o nawet 60 proc. z dnia na dzień. 
Z nominalnej mocy farmy foto-
woltaicznej, czyli – powiedzmy 
– jednego megawata, otrzymu-
jemy 1/8 tego, co w przypadku 
biogazowni jednomegawatowej. 
Jeśli natomiast idzie o wiatraki, 
jest to +/- 25 proc. tego, co pro-
dukuje biogazownia. Są to zatem 
źródła niestabilne, ale mają swo-
je zalety. Nie wymagają przecież 
choćby zasilania substratami, 
a sama energia, która zasila fo-
towoltaikę i farmy wiatrowe, jest 
de facto darmowa – trzeba za-
tem zrobić z tego użytek w mą-
dry sposób. W porównaniu do 
biogazu te źródła są także bar-
dziej skalowalne. Chcę przez to 
powiedzieć, że każda biogazow-
nia wymaga indywidualnego 

podejścia, analizy dostępności 
substratów w rozsądnej odle-
głości, trochę większej opieki, ale 
daje coś, czego ani wiatraki, ani 
fotowoltaika zapewnić nie mogą, 
czyli prąd przez 24 
godziny siedem dni 
w tygodniu. Dodat-
kowo biogazownia 
daje bardzo dużo 
energii cieplnej oraz 
wysokiej jakości na-
wóz organiczny. To 
jest ogromna prze-
waga biogazow-
ni. Niemniej biogaz 
traktować należy 
przede wszystkim 
jako swoiste uzupeł-
nienie. Nie wydaje 
mi się, abyśmy byli 
w stanie uzyskać taką 
skalę produkcji, która 
sprawiłaby, że wia-
traki i fotowoltaika nagle stały-
by się niepotrzebne. Biogaz to 
raczej źródło stabilizujące kra-
jowy system energetyczny ani-
żeli fundament, w oparciu o któ-
ry będzie można budować – tak 
jak na przykład ma to miejsce 

go rodzaju substratu. A zatem 
warto budować biogazownie 
tam, gdzie mamy stabilny do-
stęp substratów. Przeciętnych 
rozmiarów biogazownia będzie 
potrzebowała od 60 do 80 ton 
tego typu odpadów na dobę 
i o tym trzeba pamiętać.

Widzimy tu potencjał także 
od strony pofermentu. Z jednej 
strony biogaz daje wiele w za-
kresie produkcji prądu i ciepła, 
ale daje też wiele w zakresie mą-
drego zagospodarowania tych 
substratów, z których wytwarza 

się wysokiej jakości nawóz orga-
niczny. Ci rolnicy, którzy począt-
kowo byli sceptycznie nastawie-
ni do korzystania z pofermentu 
jako nawozu, obecnie o ten wła-
śnie poferment szczególnie za-
biegają. Powyższe zyskuje 
szczególnie na znaczeniu w cza-
sach, gdy nawóz i gaz potrzeb-
ny do jego wytwarzania stają się 
coraz droższe.

W ostatnim czasie obserwuje-
my pewne ożywienie wokół te-
matu biogazowni w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Sądzi Pan, że słowo zostanie 
przekute w czyn? Że to realne 
działania wokół tematu? Pol-
ska biogazowniami stanie?

Z zadowoleniem przyglądam 
się obecnym działaniom kierow-
nictwa Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w tym zakresie. 
Pan premier Henryk Kowalczyk 
i minister Janusz Kowalski pod-
chodzą do tematu mądrze. Rze-
czywiście obserwujemy znaczne 
poruszenie, zauważalną dyna-
mikę. Na samych słowach pano-
wie raczej nie poprzestaną. Bar-
dzo nas to cieszy, czemu daliśmy 
wyraz w korespondencji z resor-
tem rolnictwa. Z zadowoleniem 
przyjęliśmy fakt, że wicemini-
strem został właśnie pan Janusz 
Kowalski. Wiążemy z tym duże 
nadzieje, gdyż już teraz w ślad 
za deklaracjami idą konkretne 
działania. Wierzymy, że na ta-
kim zaangażowaniu skorzysta-
ją polska wieś, nasza suweren-
ność energetyczna oraz szeroko 
rozumiany strategiczny interes 
narodowy w zakresie energe-
tycznym oraz rozwojowym ob-
szarów wiejskich.  

ty uboczne rolnictwa, odcho-
dy zwierzęce, odpady pro-
dukcji spożywczej, takie jak 
odpady z mleczarni, powsta-
łe przy przetwórstwie warzyw-
no-owocowym oraz przeter-
minowaną żywność. Faktyczny 
zakres tego, co może być wy-
korzystane w biogazowniach 
rolniczych, jest naprawdę bar-
dzo szeroki. Zakres substra-
tów możliwych do wykorzysta-
nia jest zróżnicowany. Należy 
jednak pamiętać, że biogazow-
nie „lubią” korzystać ze stałe-
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nie usług B2C, a także sprzedaż 
objęta zwolnieniem z VAT będą 
mogły być również dokumento-
wane e-fakturą. 

Równocześnie realizując za-
sadę powszechności stosowa-
nia KSeF Ministerstwo Finansów 
proponuje zrezygnować z moż-
liwość wystawiania faktur przy 
zastosowaniu kas rejestrują-
cych. Mając jednak na uwadze 
konieczność dostosowania się 
rynku do takiej zmiany, w pro-
jekcie zaproponowano wprowa-
dzenie takiego ograniczenia od 
1 stycznia 2025 r., tj. z rocznym 
przedłużeniem stosowania. Na-
tomiast od 1 stycznia 2024 r. nie 
będzie uznawany za e-faktu-
rę paragon z NIP do 450 zł, tak 
jak ma to miejsce obecnie. Doku-
menty te nie będą spełniały wy-
magań dla e-faktur. 

Nagroda dla podatników
Wprowadzenie obligatoryj-
nych e-faktur spowoduje skró-
cenie podstawowego terminu 

Funkcjonujący od pew-
nego czasu jako roz-
wiązanie testowe i do-

browolne, wystawianie faktur 
za pomocą Krajowego Sys-
temu e-Faktur (KSeF), czy-
li tzw. faktur restrukturyzo-
wanych, ma się od 1 stycznia 
2024 r. stać obowiązkowe dla 
wszystkich podatników. Mini-
sterstwo Finansów rozpoczęło 
konsultacje publiczne projektu 
ustawy wprowadzającej e-fak-
turę jako powszechnego syste-
mu rozliczeń. Wcześniej Pol-
sce udało się uzyskać zgodę 
na wprowadzenie tego rozwią-
zania ze strony Unii Europej-
skiej (chodzi o decyzję wyko-
nawczą Rady UE 2022/1003 
z 17 czerwca 2022 r. upoważ-
niającą Polskę do stosowania 
szczególnego środka stano-
wiącego odstępstwo od art. 218 
i 232 dyrektywy 2006/112/
WE w sprawie wspólnego sys-
temu podatku od wartości do-
danej; Dz. Urz. UE L 168/81). 

Zasada powszechności
Obligatoryjne e-fakturowanie 
obejmie czynności, które obec-
nie wymagają udokumentowa-
nia fakturą wystawioną zgodnie 
z ustawą o VAT. Będą to czyn-
ności podlegające opodatkowa-
niu VAT w Polsce, w tym krajowe 
dostawy towarów i świadcze-
nie usług dokonywane pomię-
dzy przedsiębiorcami (B2B), 
na rzecz organów publicznych 
(B2G) lub konsumentów (B2C). 

Obowiązek wystawiania fak-
tur ustrukturyzowanych (e-fak-
tur) będzie miał zastosowanie 
do podatników wykonujących 
czynności objęte wymogiem 
fakturowania według polskich 
regulacji VAT, którzy posiadają 
siedzibę lub stałe miejsce pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej w Polsce. Zasady wy-
stawiania e-faktur będą również 
skierowane do podatników sto-
sujących tzw. zwolnienie pod-
miotowe (drobni przedsiębiorcy). 
Dostawy towarów i świadcze-

zostaną znacząco uproszczone, 
np. nastąpi ograniczenie obo-
wiązków w JPK_VAT z dekla-

racją. W sytuacji, gdy 
wszystkie faktu-
ry będą dostępne 
w KSeF, nie będzie 
konieczności rapor-
towania ich w innych 
systemach.

Pełna kontrola
Wprowadzając obo-
wiązek korzysta-
nia z KSeF w prosty 
sposób, fiskus zyska 
pełną kontrolę nie 
tylko nad wszyst-
kimi zafakturowa-
nymi przychodami 
przedsiębiorców, ale 
także nad tym, jakie 

ponoszą oni wydatki. Stąd obo-
wiązek wystawiania w tej formie 
także tych faktur, które VAT nie 
zawierają, ponieważ wystawia je 
podatnik z tego podatku zwol-
niony. 

Fiskus nie ukrywa zresztą, 
że poza licznymi i wielokrotnie 
podkreślanymi korzyściami dla 
podatników system ten przy-
niesie sporo ułatwień dla same-
go fiskusa, który będzie mógł 
na bieżąco śledzić nie tylko wy-
datki konkretnych podatników, 
ale także agregować informacje 
o określonych grupach podatni-
ków i na tej podstawie podejmo-
wać inicjatywy ustawodawcze. 
Jakie? Ano na przykład takie, 
które szczególnie popularne ka-
tegorie firmowych wydatków 
wyłączyć z kosztów, tak jak mia-
ło to już miejsce np. w przypadku 
wydatków samochodowych.

Nie można też wykluczyć sy-
tuacji, w których fiskus będzie 
na określone koszty „polował” 
w ramach szeroko zakrojonych 
kontroli, które będzie moż-
na przeprowadzać automatycz-
nie na dużych grupach podatni-
ków. Dużych, bo praktycznie na 
wszystkich korzystających z no-
wego systemu. 

zwrotu nadwyżki VAT naliczo-
nego nad należnym do 40 dni. 
Projektowane rozwiązanie za-
kłada, co do zasady, li-
kwidację terminu 60- 
dniowego zwrotu 
VAT i wprowadzenie 
w to miejsce termi-
nu 40-dniowego przy 
jednoczesnym dosto-
sowaniu zasad dorę-
czeń umożliwiających 
efektywne stosowanie 
przepisów w zakre-
sie zwrotu VAT przez 
organy podatkowe. 
Przyjęte rozwiązanie 
zakłada stosowanie 
zasad doręczenia po-
stanowień o przedłu-
żeniu terminu zwro-
tu analogicznych jak 
dla zasad zwrotu VAT w termi-
nie 15-dniowym dla tzw. podat-
ników bezgotówkowych. To swo-
ista nagroda dla podatników. 

Równocześnie obowiązki po-
datkowe oraz sprawozdawcze 

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI36 37FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Kolejne
narzędzie

do monitorowania
podatników

Od 2024 r. trzeba będzie 
obowiązkowo wystawiać 
faktury w Krajowym 
Systemie e-Faktur 
(KSeF). Nakładający taki 
obowiązek projekt ustawy 
został skierowany przez 
Ministerstwo Finansów  
do konsultacji. Fiskus zyska 
możliwość śledzenia na 
bieżąco każdego wydatku 
podatnika. Marek  KUTARBA

Krajowy System e-FakturPODATKI

Fiskus będzie 
mógł na bieżąco 
śledzić nie tylko 

wydatki konkretnych 
podatników, ale 

także agregować 
informacje 

o określonych 
grupach 

i na tej podstawie 
podejmować 

inicjatywy 
ustawodawcze.



Z arówno woda, jak i wo-
dór oraz węgiel (pojmo-
wany szerzej, czyli jako 

pierwiastek „carbon”) są nie tyl-
ko trzema substancjami decy-
dującymi o życiu człowieka, ale 
także mają coraz większe zna-
czenie w wymiarze gospodar-
czym. Projekt 3W to realizacja 
wsparcia dla świata nauki i biz-
nesu przy wdrażaniu nowocze-
snych technologii stosowanych 
w przemyśle, energetyce i me-
dycynie.

Synergia zasobów 
– Aby wdrażać technologie 
oparte na wodzie, wodorze i wę-
glu, potrzebna jest współpraca. 
W koncepcji 3W, którą rozwija-
my, jest to połączenie świata na-
uki, biznesu i administracji. Jeste-

śmy na etapie animowania pracy 
Interdyscyplinarnego Centrum 
Innowacji 3W, które skupia co-
raz szersze grono naukowców, 
przedsiębiorców oraz przedsta-
wicieli administracji państwowej  
– podkreśla Beata Daszyńska-
-Muzyczka, prezes BGK. 

Chodzi o tworzenie warunków 
do poznawania się, wymiany do-
świadczeń i współpracy biznesu 
ze światem nauki oraz do znaj-
dowania dla nich zrozumienia 
u administracji państwowej i le-
gislatorów. – Człowiek w 97 pro-
centach składa się z wody, wo-
doru i węgla, więc dbałość o te 
trzy substancje to dbałość o nas 
samych – przypomina prezes 
Beata Daszyńska-Muzyczka.

BGK realizuje misję wspiera-
nia zrównoważonego rozwoju, 
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Idea 3W kluczem do nowych
technologii i pomysłów biznesowych

Projekt 3W, czyli woda-wodór-węgiel, to 
inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, 
która została zainaugurowana w 2021 r. 
Na początku grudnia po raz drugi pod 
auspicjami BGK spotkali się na Kongresie 
3W przedsiębiorcy z przedstawicielami 
ośrodków akademickich oraz administracji 
państwowej. Poszukiwanie synergii 
pomiędzy pozornie odległymi od siebie 
środowiskami owocuje nowymi 
technologiami i inicjatywami biznesowymi. 
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Kapitał intelektualnyINNOWACJE

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka 
podczas inauguracji II edycji Kongresu 3W.



na opatentowanych technolo-
giach. Barierą rozwoju jest tak-
że brak odpowiednich regulacji, 
których wprowadzenia oczeku-
ją przedsiębiorcy. Innym wyzwa-
niem jest konieczność dalsze-
go inwestowania w OZE, które są 
bazą do produkcji zielonego wo-
doru, gdzie potrzebne jest na-
prawdę dużo energii. Także na tej 
płaszczyźnie przydatne będzie 
rozwijanie energetyki jądrowej. 
Na wszystkie te elementy nale-
ży patrzeć w sposób całościowy.

Potencjał intelektualny
Idea 3W spotkała się z zainte-
resowaniem także Japończy-
ków. W przyszłości może ono 
przerodzić się we współpra-
cę z dużymi inwestorami, po-
śród których są znaczące japoń-
skie banki, takie jak Sumitomo, 
Mitsubishi, czy Nomura i duże 
przedsiębiorstwa – na przykład 
Toyota, która jest członkiem In-
terdyscyplinarnego Centrum 
Innowacji 3W.

– Mamy w Polsce niesamowi-
ty kapitał intelektualny. Nie po-
trafimy go komercjalizować i to 
także jest dla nas wyzwanie. Jako 
Polska mamy się czym chwalić, 

Kongres 3W, dobitnie poka-
zują nam, że inwestowanie 
w nowe technologie energe-
tyczne i przemysłowe to też ra-
cja stanu. O wyzwaniach z tym 
związanych mówił m.in. gość 
specjalny wydarzenia, autor 
i dziennikarz Tim Marshall.

– Polska jest jednym z krajów, 
które przodują w poszukiwaniu 
nowoczesnych technologii. Wa-
sze państwo umie dobrze wyko-
rzystać przewagi, jakie posiada. 
Jako kraj zdobyliście już wystar-
czająco dużo, aby móc zabez-
pieczyć sobie nie tylko dostęp 
do dostępnych obecnie w ener-
getyce zasobów, ale także aby 
inwestować w nowe – podkreślił.

Specjalny raport
Podczas II edycji Kon-
gresu 3W BGK przed-
stawił raport na temat 
tego sektora. Opraco-
wanie udowadnia, że 
jest to szybko rosną-
ca gałąź gospodarki, 
zarówno w Polsce, jak 
i w całej Europie. Ra-
port na zlecenie inicja-
tora idei 3W  przygo-
towała firma EY.

– Gdy w 2021 r. powoływa-
liśmy inicjatywę 3W, wiedzieli-
śmy, że koncentracja na trzech 
zasobach jest ważna. Nie mogli-
śmy mieć jednak pewności, że po 
pierwsze – w tak krótkim czasie 
zbudujemy ekosystem 3W, który 
połączy różne środowiska: na-
ukowe, biznesowe i administracji 
publicznej, a po drugie – że po-
tencjał sektora 3W jest tak duży. 
Większy nawet, niż przewidywa-
liśmy – przyznaje prezes Beata 
Daszyńska-Muzyczka.

Dogłębna analiza, którą 
BGK zlecił firmie EY, pokazu-
je, że wartość sektora 3W wy-
nosi obecnie 4,86 mld dolarów 
w Polsce, 66,49 mld dolarów 
w Europie i 236,6 mld dolarów 
na świecie. W naszym kraju do 
2030 r. największy wzrost cze-
ka sektor technologii węglowych 
– o prawie 9 proc., a wartość 
całego rynku 3W wzrośnie do  
5,6 mld dolarów.

Opracowanie odnosi się rów-
nież do synergii zastosowań 
tych trzech zasobów przyszłości. 
Bank podkreśla, że ich współ-
zależność, której sztandaro-
wym przykładem jest elektroli-
za, to klucz do zrozumienia idei 
3W. Według raportu największy 
wpływ synergii można zauwa-
żyć m.in. w przemyśle, ochronie 
zdrowia, mieszkalnictwie, a także 
infrastrukturze, transporcie i lo-
gistyce. 3W będzie miało tak-
że wpływ na spójność społeczną 
i terytorialną.

Kierunek rozwoju
Jak podkreśla Beata Daszyń-
ska-Muzyczka, dane zawar-
te w opracowaniu będą podsta-
wą do podejmowania decyzji 
biznesowych – nie tylko dla in-
westorów, ale również przed-
siębiorców, naukowców i samo-
rządowców. Analiza wskazuje 
tym samym, w jakich kierunkach 
powinna rozwijać się polska go-
spodarka, by stawała się coraz 
bardziej konkurencyjna w Euro-
pie i na świecie. To kwestia, na 
której szczególnie zależy inicja-
torom idei 3W.

Raport BGK dotyczący tego 
rynku można pobrać ze strony 
idea3w.org/raport-3w. 

w czym mieści się także rozwój 
technologii 3W. W ramach tego 
projektu przygotowuje nowe 
rozwiązania, które pozwolą fir-
mom rozwijać innowacyjne tech-
nologie ze wsparciem zarówno 
środków unijnych, jak i fundu-
szy venture capital oraz po czę-
ści tzw. aniołów biznesu.

Popularnym tematem po-
ruszanym przez ekspertów 
z różnych dziedzin (nie tylko 
ekologów) są sposoby na wy-
pracowywanie nowych i dają-
cych szanse na realne wdroże-
nia technologii związanych z tzw. 
zielonym wodorem: 

– Polska jest trzecim kra-
jem w Europie i piątym na świe-
cie pod względem produkcji 
tzw. szarego wodoru, czyli po-
zyskiwanego z paliw kopalnych. 
Mamy jednak szansę zająć wy-
soką pozycję, jeśli chodzi także 
o produkcję zielonego wodoru – 
mówił na Kongresie 3W Dariusz 
Kryczka, ekspert ds. energii i kli-
matu Ernst & Young.

Coraz częściej mówi się też 
o zastosowaniach węgla już nie 
jako surowca energetycznego, 
tylko pierwiastka używanego 
np. w przemyśle włókien węglo-
wych i oczyszczania wody, a tak-
że w medycynie, nie tylko far-
makologii. Wyzwaniem znanym 
nie od dziś są procesy gazyfikacji 
węgla. To tylko część możliwości, 
jakie daje „carbon”.

Projekt, który inspiruje 
Tematem wschodzącym i strate-
gicznym jest też woda i jej zna-
czenie nie tylko dla utrzymania 
zasobów do picia, ale również 
dla wytwarzania energii oraz dla 
nowych zastosowań w proce-

sach technologicznych w prze-
myśle. – Nie ma życia bez wody, 
a wodór jest paliwem przyszło-
ści – podkreśla prezes Beata 
Daszyńska-Muzyczka.

Istnieje całkiem realna szan-
sa na to, że te trzy zasoby od-
powiednio wykorzystywane, 
oddziałując na siebie synergicz-
nie, zmienią oblicze polskiej go-
spodarki. Dzięki temu stanie się 
ona bardziej innowacyjna i kon-
kurencyjna. Idea 3W to projekt 
długofalowy. Ma mobilizować 
biznes, świat nauki oraz admi-
nistrację państwową na drodze 
do wprowadzania zmian i inno-
wacji przynoszących realny po-
stęp w różnych dziedzinach ży-
cia i działalności gospodarczej. 
Wokół tej idei już powstają firmy 
wdrażające nowe pomysły biz-
nesowe w sposób zrównoważo-
ny, a zarazem efektywny. 

W liście odczytanym podczas 
inauguracji II edycji Kongresu 3W, 
mówiąc o wykorzystaniu tych za-
sobów, premier Mateusz Mora-
wiecki zaznaczył, że okoliczności 
skłaniają do „intensyfikacji prac, 
konkretyzacji wizji i rozwoju oraz 
składania propozycji ich imple-
mentacji w gospodarce realnej”. 
Szef rządu dodał, że wierzy, iż 
animowana przez BGK inicjatywa 
3W „dostarczy wielu pomysłów, 
które będą miały szansę stać się 
podstawą polityki państwa”.

Uczestnicy kongresu podkre-
ślali, że przed węglem, wodorem 
i wodą, postrzeganymi w takiej 
triadzie, rodzą się także wyzwa-
nia, o czym nie wolno zapomi-
nać. Mamy bardzo dużo paten-
tów, ale i trudności przełożenia 
ich na sferę biznesu i zaprzę-
gnięcia w rozwój firm opartych 

jeśli chodzi o naukę, czyli paten-
ty i technologie. Ale te patenty 
mogą utknąć na półkach, gdy-
by nie przedsiębiorcy, którzy 
na co dzień walczą o to, by ich 
właśnie rozwiązania 
przebiły się na ry-
nek – twierdzi pre-
zes Beata Daszyń-
ska-Muzyczka. 

Jak dodaje, pro-
jekt i społeczność 
3W mają funkcjono-
wać właśnie jako fo-
rum łączące te na co 
dzień odległe świa-
ty. – Jesteśmy hu-
bem, który pozwa-
la współpracować, 
dzielić się wiedzą i pomysła-
mi. To, jak możemy wykorzystać 
swoje doświadczenie jako bank 
inwestycyjny, to pokazywać na-
ukowcom i przedsiębiorcom, jak 
efektywnie wykorzystać środ-
ki europejskie, jak pozyskiwać in-
westorów bez oddawania wła-
sności intelektualnej – zaznacza 
prezes BGK.

Racja stanu
Współczesny świat i okolicz-
ności, w jakich odbywał się  
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Aby wdrażać 
technologie oparte 
na wodzie, wodorze 
i węglu, potrzebna 

jest współpraca. 
W koncepcji 3W 
jest to połączenie 

świata nauki, biznesu 
i administracji.

Materiał 
powstał  

we współpracy
z Bankiem 

Gospodarstwa
 Krajowego
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4,86
mld  

dolarów
według  
raportu  

firmy EY  
– wynosi 
 wartość  

sektora 3W 
w Polsce.



żerom zapachy. To samo doty-
czy też wind. Teraz firma pracuje 
nad układem wentylacyjnym dla 
ekskluzywnych aut. W dalszych 
planach jest zastosowanie foto-
katalizy do oczyszczania wody, 

produkcji wodoru i po-
chłaniania dwutlenku 
węgla z atmosfery.

Hydrogen First: 
czas na wodór
Hydrogen First za-
łożyli w 2019 r. dwaj 
doświadczeni eks-
perci rynku energii – 
ojciec i syn, których 
drogi zawodowe ze-
szły się w momencie 
pierwszych zwiastu-
nów otwarcia Ekono-
mii Wodoru jako nie-
znanej dotychczas 
szerszej alternatywy 
dla paliw kopalnych, 

nośnika i magazynu energii. 
– Nasze bogate, piętnasto-

letnie doświadczenie w zakre-
sie produkcji zbiorników CNG, 
e-mobilności i sektora energe-
tycznego jest udziałem moim 
oraz mojego taty. Oczywiście 
ważny jest też zespół współ-
pracowników, ale z pewnością 
możemy o sobie powiedzieć, 
że jesteśmy firmą rodzinną – 
opowiada nam Tomasz Boguc-
ki, prezes zarządu Hydrogen 
First, jeden z twórców startu-
pu. Zawiązany on został przez 
doświadczonych biznesmenów 
w przekonaniu, że technologie 
wodorowe są innowacyjne i mają 
przyszłość również w branży 
elektromobilności. Ojciec Toma-
sza, Bohdan Bogucki, ma wielo-
letnie doświadczenie w sektorze 

energetycznym. W nowej firmie 
chętnie dzieli się swoją wiedzą 
i pomysłami na rozwój. Jego syn 
z kolei odpowiada za marketing 
i sprzedaż oraz za zarządzanie. 

Hydrogen First opracował in-
nowacyjną technologię prze-
chowywania i transportu wodoru 
w płaskim zbiorniku dzielącym 
przestrzeń baterii pod podło-
gą BEV. Proponowane skrapla-
nie wodoru, w przeciwieństwie 
do jego kompresji, jest bowiem 
dodatkowym, energochłonnym 
i kosztownym procesem. Hydro-
gen First tworzy więc zbiorniki 
wysokociśnieniowe do przecho-
wywania wodoru w formie gazo-
wej, różnych kształtów i wielko-
ści, nie ze stali, jak było to znane 
z poprzedniej generacji zbior-
ników ciśnieniowych, ale z kom-
pozytu oraz z dużo wyższymi 
ciśnieniami, do 100MPa, a na-
wet o kształtach dopasowanych 
do specjalnych potrzeb klien-
ta. – Można to porównać do sy-
tuacji, gdy ktoś wpadł kiedyś na 
pomysł, że należy opracować 
zbiornik na gaz LPG dopasowany 
do miejsca po kole zapasowym 
– wyjaśnia Tomasz Bogucki.  

Duże nadzieje założyciele fir-
my wiążą z projektem naczepy 
wodorowej do transportu blisko 
1300 kg wodoru pod ciśnieniem 
ponad 500 bar. Będzie to wy-
zwanie zarówno dla producen-
tów, jak i odbiorców, ponieważ 
jeszcze długo poczekamy na bu-
dowę choćby szkieletowej sie-
ci gazociągów dedykowanych do 
wodoru. Niezależnie od tego Hy-
drogen First już szuka partnerów 
do współpracy w rozwoju wszel-
kich nowoczesnych projektów 
wodorowych. 

NanoSci: czyste powietrze
Adam Kądziela stworzył firmę 
NanoSci wspólnie z prof. Adria-
ną Zaleską-Medyńską, dr. Paw-
łem Mazierskim, Bartoszem Sro-
ką i Radosławem Miszczakiem. 

– Ta technologia jest owo-
cem dwudziestu lat badań mo-
jej wspólniczki, profesor Ad-
riany Zalewskiej-Medyńskiej, 

O ba podmioty to fina-
liści II edycji prestiżo-
wego konkursu Huawei 

Startup Challenge, których pro-

dukty i usługi swoją koncepcją 
wybiegają w przyszłość i przy-
czyniają się do ochrony środo-
wiska. 

pracującej na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Gdańskiego. Na-
sze urządzenia mogą oczysz-
czać powietrze ze smogu, z sa-
mochodowych spalin, ale także 
z nieprzyjemnych zapachów, 
bakterii, wirusów itd.  
– opowiada Kądziela.

Obecnie na ryn-
ku wykorzystuje 
się przede wszyst-
kim dezynfekowanie 
światłem UVC (ultra-
fioletem) lub filtra-
cję powietrza filtrami 
HEPA. – Jako jedyni 
oferujemy dwie funk-
cjonalności w jed-
nym, tj. jednocze-
śnie usuwamy wirusy 
i bakterie oraz po-
prawiamy jakość po-
wietrza. Zużywamy 
przy tym wielokrot-
nie mniej energii niż 
konkurencyjne urządzenia. Na-
sze „silniki” mają znacznie dłuż-
szy czas życia niż stosowane dzi-
siaj konkurencyjne technologie 
dezynfekcji powietrza – podkre-
śla nasz rozmówca.

Firma szuka odbiorców 
w branży wentylacyjnej, moto-
ryzacyjnej i przede wszystkim 
oświetleniowej. Urządzenia Na-
noSci są nieduże i mało kosz-
towne w utrzymaniu. Są na tyle 
poręczne, że ich użycie w szko-
łach, biurach czy środkach ko-
munikacji miejskiej z czasem 
może stać się powszechne. Wy-
datnie mogą przyczynić się do 
ograniczenia absencji w biurow-
cach czy budynkach publicz-
nych. Z kolei w komunikacji zbio-
rowej urządzenia NanoSci mogą 
eliminować uprzykrzające pasa-
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Startupy, które łączą 
biznes z ekologią
Nowe technologie polskich firm wykorzystywane są 
coraz częściej na rzecz ekologii. Firma NanoSci dba 
o czystość powietrza. Hydrogen First z kolei oferuje 
innowacyjne produkty w segmencie wodorowym.  
 Robert  AZEMBSKI

Technologie przyszłościINNOWACJE

Urządzenie  
NanoSci  
do oczyszczania 
powietrza.

Jako jedyni 
oferujemy dwie 
funkcjonalności 

w jednym: 
jednocześnie 

usuwamy wirusy 
i bakterie oraz 
poprawiamy 

jakość powietrza. 
Zużywamy przy tym 
dużo mniej energii 
niż konkurencyjne 

urządzenia.



centowo i doliczana do ceny 
wylicytowanej przez klientów. 
Opłata ta nigdy nie podlega ne-
gocjacjom. W różnych momen-
tach historycznych i w różnych 
krajach miała ona (i ma) różną 
wysokość. W tej chwili w Polsce 
na licytacjach młotkowych (sta-
cjonarnych) opłata aukcyjna wy-
nosi 18 proc.

Cena wywoławcza
Pożądane dzieło zawsze ma 
swoją cenę wywoławczą, od któ-
rej zaczyna się licytacja. Na au-
kcjach młodej sztuki zazwyczaj 
jest ona równa dla wszystkich 
wystawionych obiektów. Ma to 
ułatwić udział w licytacji oso-
bom, które dopiero zaczyna-

tykane, szczególnie w dużych 
domach aukcyjnych – Desie 
UNICUM czy Polswiss Art. Gdy 
okaże się jednak, że to prowa-
dzący wykupił dzieło, licytacja 
taka idzie w niepamięć.

To na właścicielach domów 
aukcyjnych spoczywa najwięk-
sza odpowiedzialność wybo-
ru odpowiednich dzieł. – Proces 
tworzenia polega na poszukiwa-
niu coraz lepszych rozwiązań, 
odpowiadaniu sobie na kolej-
ne pytania, dążeniu do jakiegoś 
ideału. Artysta tworzy wiele 
prac, niektóre są gorsze, a nie-
które lepsze, jeszcze inne nato-
miast są of a kind – mówi Iwona 
Büchner-Grzesiak, prezes Domu 
Aukcyjnego Polswiss Art.

Rekordy aukcyjne
Na zachodnim rynku sztuki, bar-
dziej obfitym w rekordy usta-
nawiane na aukcjach, najdrożej 
sprzedanym dziełem w histo-
rii jest obraz Leonarda da Vin-
ci ,,Salvator Mundi” sprzedany 
za 497,8 mln dolarów. To jed-
nak sztuka współczesna obecnie 
prowadzi w większości zestawień 
– polskich i zagranicznych. Je-
śli chodzi o rekordy świata sztu-
ki, na pierwszy plan wysuwa się 
Jean Michel Basquiat. Obroty ze 
sprzedaży jego dzieł w 2021 r. 
wyniosły ponad 300 mln dola-
rów.

W Polsce rekordem pozo-
staje jak dotąd wspomniany na 
wstępie obraz Petera Paula Ru-
bensa „Portret damy”. – Dłu-
go pracowaliśmy nad tym, aby 
ten obraz trafił na naszą aukcję. 
Sprzedaż dzieła tej klasy i war-
tości na aukcji w Polsce to wyda-
rzenie o niebywałym znaczeniu, 
świadczące o rosnącej roli na-
szego rynku sztuki, który doga-
nia dojrzałe rynki zachodnie – 
mówi Juliusz Windorbski, prezes 
Desy Unicum.

Ale w Polsce również dzieła 
współczesnych twórców osiąga-
ją na aukcjach rekordowe ceny. 
Magdalena Abakanowicz znana 
ze swych rzeźbiarskich przed-
stawień anonimowych istot 
ludzkich, czy Zdzisław Beksiń-
ski, twórca fantastycznych, wręcz  
– jak to sam określał – ,,baro-
kowych” prac, to tylko niektórzy 
z nich. 

A ukcyjny rynek sztu-
ki przeszedł niespo-
dziewany rozwój w cza-

sie pandemii COVID-19, o czym 
pisaliśmy w poprzednim nu-
merze „Forum Polskiej Go-
spodarki”. Tak jak większość 
przedsiębiorstw w tym czasie 
ucierpiała, tak domy aukcyjne 
skorzystały na rozprzestrzenia-
jącej się zarazie dzięki klientom 
chcącym bezpiecznie zainwe-
stować w dzieła sztuki. W tym 
okresie licytacje były prowa-
dzone online, co tylko ułatwia-
ło sprzedaż. 

Boom ten sprawił, że doszło 
do pobicia kilku rekordów – na 
początku 2022 r. ,,Portret damy” 
Rubensa został wylicytowany za 
14,4 mln zł, a w grudniu płótno 
Matejki „Portret Heleny z krogul-
cem” jedynie za 1,8 mln zł mniej. 

Korzenie licytacji
Słowo aukcja pochodzi od łaciń-
skiego określenia ,,actus” ozna-
czającego zwiększanie, narasta-
nie. I rzeczywiście ta starożytna 
nazwa i jej definicja znajduje swe 

potwierdzenie w czasach dzi-
siejszych, gdy ceny dzieł dyna-
micznie ,,narastają”.

Nikt nie zna dokładnych ko-
rzeni licytacji, lecz te pierwsze 
zanotowano w Grecji 500 r. p.n.e. 
Grecy kupowali w ten sposób ko-
biety najczęściej w celu zawarcia 
małżeństwa. Oczywiście te naj-
piękniejsze były przedmiotem 
licytacji najbardziej energicz-
nych i płacono za nie wysokie 
ceny. Teraz obiektem aukcji już 
nie są przedstawicielki płci pięk-
nej, ale dzieła sztuki, wyroby ju-
bilerskie itp.

Panuje przekonanie, że to 
w domach aukcyjnych najłatwiej 
jest zdobyć jakąś ,,perełkę”. Aby 
rozpocząć rywalizację o wybra-
ną pracę, swój udział w licyta-
cji można zgłosić nawet kilka 
minut przed rozpoczęciem au-
kcji. Oczywiście licytować moż-
na zdalnie, np. przez internet lub 
telefonicznie. Po wygranej licy-
tacji należy uiścić koszty dzieła 
w tydzień, a w jego finalną war-
tość wchodzi też np. opłata au-
kcyjna. To kwota obliczana pro-

ją kolekcjonować lub inwestować 
na rynku sztuki. Obecnie cena ta 
najczęściej wynosi 1000 zł. 

Z kolei na aukcjach ze zwy-
kle bardziej pożądanymi i cen-
niejszymi pracami cena wy-
woławcza nie jest umieszczona 
w katalogu – podawana jest tyl-
ko estymacja. Cenę wywoław-
czą ustala aukcjoner. Najczęściej 
wypada ona gdzieś pośrodku 
„widełek” estymacji, nie jest to 
jednak regułą. Zdarzają się bo-
wiem sytuacje, w których au-
kcjoner przebija sam siebie, gdy 
ceny sprzedaży licytacja jeszcze 
nie osiągnęła. To typowe zacho-
wanie na zachodnich rynkach 
sztuki. W Polsce owe zjawisko 
również jest coraz częściej spo-
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Rekordowe inwestycje w dzieła sztuki
13 grudnia w domu aukcyjnym Polswiss Art 
w Warszawie odbyła się Aukcja Świąteczna. O mały 
włos, a padłyby na niej rekordy, jeśli chodzi o wartość 
pieniężną sprzedanych dzieł. Obraz Jana Matejki 
„Portret Heleny z krogulcem” został wylicytowany 
za 12,6 mln zł (wraz z opłatą aukcyjną wyniósł 
ponad 15 mln zł). Inne prace – Fangora, Kantora czy 
Malczewskiego – również znalazły kupców za niemałe 
pieniądze. Barbara  HOFMAN
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Aukcje po polskuBIZNES
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w historii  
aukcji.

Obraz Jana  
Matejki „Portret 
Heleny z krogul-
cem” został wy-
licytowany 
w grudniu 
w domu  
aukcyjnym  
Polswiss Art  
za 12,6 mln zł.
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Ciekawie jest też w belgijskim 
mieście Gandawa. Tam trzeba 
najpierw dotrzeć do obwodni-
cy. Dopiero z niej można doje-
chać do innej dzielnicy miasta. 
Za przejazd na skróty, czyli nor-
malnie, uliczkami miasta, grozi 
surowa grzywna.

Na wojnie z SUV-ami
Czy wiesz, że SUV-y są drugą co 
do wielkości przyczyną global-
nego wzrostu emisji dwutlenku 
węgla i co za tym idzie ocieple-
nia klimatu? Nie wiedziałeś? To 
już wiesz, bo tak wskazują „wia-
rygodne” badania. 

Organizacja pseudoekolo-
gów ekstremistycznych, a w za-
sadzie ekoterrorystów pod na-
zwą The Tyre Extinguishers (ang. 
gaszący opony), działa dopiero 
od marca 2022 r. Ale już ma na 
swoim koncie spuszczenia po-
wietrza z opon 9 tys. SUV-ów. 
Jedna ze zintegrowanych akcji, 
największych sukcesów The Tyre 
Extinguishers objęła jednocze-
śnie Nowy Jork, Zurych i Am-

„niepotrzebne luksusowe źródła 
szkodliwych emisji” w posiada-
niu bogaczy, odpowiedzialne nie 
tylko za katastrofę klimatycz-

ną, ale sprawiające też, 
że drogi są niebez-
pieczne dla innych 
ich użytkowników. 

Zw y r o d nia lc a-
mi, nie tak dużymi jak 
tamci, ale przecież też, 
są posiadacze  SUV-
-ów…  elektrycznych. 
Jak tłumaczą pseudo-
ekolodzy z The Tyre 
Extinguishers, „co 
z tego, że zeroemi-
syjne, skoro także są 
niebezpieczne, szcze-

gólnie  na zagęszczonych obsza-
rach miejskich”.

Biodegradowalne trumny
Na naszym podwórku także po-
stęp. Czy wiecie, że na części 
cmentarza komunalnego w Po-
znaniu powstaje tak zwany Las 
Pamięci? Tam zmarli będą od-
poczywać w… biodegradowal-
nych urnach. Bez tych wszyst-
kich niepotrzebnych nagrobków, 
krzyży, szkodliwych zniczy. Po-
stępowo i ekologicznie.

Część zakładów kamieniar-
skich może już zwijać interes, 
w każdym razie przedsiębior-
cy z optymizmem w przyszłość 
nie spojrzą. Bo nie tylko zabro-
nione są tam tradycyjne trum-
ny i urny, ale nawet tabliczka 
z imieniem i nazwiskiem będzie 
mogła pojawić się tylko na jed-

nym z dwóch dużych kamieni, 
przy których będzie można po-
łożyć wiązankę. 

Za miejsce w Lesie Pamięci 
zapłacimy tylko 200 zł. Drugie 
tyle za tabliczkę. 

Trucicielska cywilizacja
Mamy już nowe lockdowny fun-
dowane nam przez elity. Tym 
razem są to lockdowny klima-
tyczne. We Francji wkrótce nie 
będzie wolno latać samolotami 
na krótkie dystanse, jeśli daną 
trasę można pokonać pociągiem 
w mniej niż dwie i pół godziny. 
Kto tak mówi? Sama Komisja Eu-
ropejska. 

Z kolei rolnicy w Holandii do-
staną dużo pieniędzy tylko za 
to, że zamkną swoje gospodar-
stwo. Bo przecież trują azota-
mi. W Polsce znamy ten rodzaj 
przekupstwa wyborczego, za-
stosowany swego czasu wobec 
górników, którzy nie chcieli roz-
stać się ze swoimi kopalniami. 
I kto za to wszystko płaci? Elity 
płacą za urządzanie tego nowe-
go, wspaniałego świata? Żadne 
elity. Pani płaci, pan płaci, spo-
łeczeństwo płaci.

„Bomber” Ted Kaczyński, któ-
ry raz po raz wynurzając się ze 
swej chatki w „dziczy” chciał wy-
musić na społeczeństwie cof-
nięcie się do epoki przedindu-
strialnej, uśmiecha się z lekka 
w swojej celi. Jego wizja życia 
w społeczeństwie nieindustrial-
nym zaczyna się pomału, acz 
systematycznie realizować. 

O ksford, symbol brytyj-
skiej i światowej nauki 
zagrożony! Rozjeżdża-

ją go samochodziarze, zasm-
radzają motocykliści. Dorobek 
kulturowy ludzkości może prze-
paść. Jeśli nie dziś, to jutro. Je-
śli nie jutro, to pojutrze. Nikogo 
więc nie ma prawa dziwić fakt, 
że Rada Hrabstwa Oxfordshi-
re, zdominowana przez lokalną 
koalicję Partii Pracy, Liberalnych 
Demokratów i Zielonych, „po-
kroiła” miasto na sześć „15-mi-
nutowych” dzielnic. Już nie ma 
potrzeby nigdzie się ruszać. 
Opiekacz do grzanek czy para-
sol dostaniesz w swoim „rewi-
rze”. Wystarczy wsiąść na ro-
wer lub podejść pieszo i kupić, 
co tylko dusza zapragnie. 

Rycerze czystego powietrza 
A jeśli w swoim rewirze nie do-
staniesz tego, czego akurat „du-
sza pragnie”? Spokojnie, prze-
cież nie musisz od razu mieć 
wszystkiego. Broń Boże jednak 
nie wyjeżdżaj samochodem do 
supermarketu na peryferiach 
miasta, bo... dostaniesz mandat. 
A przynajmniej – nie rób tego 

za często. Rada Hrabstwa wpro-
wadziła bowiem obostrzenia co 
do poruszania się autami, co ma 
przeciwdziałać korkom i oczywi-
ście „złej emisji”. Jeśli ktoś opu-
ści swój rewir więcej niż 100 dni 
w roku, czeka go grzywna. Na 
razie w wysokości 70 funtów, ale 
możemy się domyślać, że rada 
nie powiedziała w tym temacie 
ostatniego słowa. 

Miejska „Strategia do roku 
2040” – jak przekonują jej twór-
cy – „kładzie silny nacisk na 
koncepcję piętnastominutowe-
go miasta”. Oksford przecież 
„jest miastem na miarę człowie-
ka”. Ma „umożliwić mieszkańcom 
zdrowe i zrównoważone życie”. 
Skłaniać ich do przemieszczania 
się na rowerze i pieszo, w osta-
teczności za pomocą elektrycz-
nej hulajnogi. Dlatego też do 
wydzielonych rewirów miasta 
bezpłatnie wjadą tylko pojazdy 
o tzw. zerowej emisji. Inni, czyli 
kopciuchy na kółkach, też mogą 
wjechać. Jeśli zapłacą. Im wię-
cej dymu wychodzi z rury wyde-
chowej, tym haracz jest wyższy. 
To coś jak opłaty krajów za szko-
dliwą emisję, tylko w mikroskali.

sterdam. Uporano się podob-
no z oponami 900 samochodów 
(na różne sposoby). Organiza-
cja ogłosiła z dumą, że prze-
prowadziła „najwięk-
szą zorganizowaną, 
globalną akcję prze-
ciw pojazdom emi-
tującym duże ilo-
ści dwutlenku węgla”. 
Są nimi SUV-y, win-
ne – według aktywi-
stów – katastrofy kli-
matycznej. „Odważni 
obywatele na całym 
świecie spuścili po-
wietrze z opon kil-
kuset aut dokładnie 
dwa miesiące przed 
otwarciem szczytu klimatycz-
nego ONZ Cop27 w Egipcie”  
– czytamy w oświadczeniu eko-
terrorystów przedrukowanym 
przez „The Guardian”. 

Celem, jaki postawiła sobie 
organizacja, jest 10 tys. SUV-ów 
ze spuszczonym powietrzem 
z opon do Bożego Narodzenia 
2022 r. Auta te określono jako 
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Szaleństwa aktywistów nie mają końca
Po co prowadzą swoje aktywności ekologiści, 
pseudoekolodzy i inni ekoterroryści?  
Żebyśmy mogli uświadomić sobie grozę 
„niszczycielskiego oddziaływania” człowieka  
na klimat. Tacy uświadomieni, wstrząśnięci  
i przerażeni z wdzięcznością przyjmiemy każdy,  
nawet najbardziej absurdalny „ratunek”. Robert  AZEMBSKI

Koszty pseudoekologiiBIZNES

Oxford – do nie-
dawna symbol 
wiedzy i racjo-
nalności pomału 
staje się w Wiel-
kiej Brytanii 
symbolem walki 
pseudoekologów 
o „zrównoważo-
ny rozwój”.

Jeśli ktoś opuści 
swój rewir częściej 
niż 100 dni w roku, 
czeka go grzywna. 

Na razie w wysokości 
70 funtów, ale 

Rada Hrabstwa nie 
powiedziała jeszcze 

w tym temacie 
ostatniego słowa.





Polski konstruktor
niezwykłej broni
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seryjnej, jednak przyczyniła się 
do tego, że młodym konstrukto-
rem zainteresowało się wojsko.

Studiowanie przecią-
gnęło się nieco, bo 
ze względu na trud-
ne warunki finanso-
we Maroszek mu-
siał równocześnie 
pracować zarobko-
wo, ale w kwietniu 
1932 r. uzyskał tytuł 
inżyniera mechani-
ka i z miejsca został 
zatrudniony w Woj-
skowym Instytu-
cie Technicznym 
Uzbrojenia w War-

szawie (WITU).

Fortel z Urugwajem
W pierwszej połowie lat 30. inż. 
Maroszek rozpoczął prace nad 
karabinem przeciwpancernym, 
który byłby w stanie skutecz-
nie niszczyć czołgi i wozy pan-
cerne. Badania teoretyczne wy-

Kim był konstruktor broni, 
która stała się marzeniem 
kolekcjonerów militariów 

na świecie? Urodził się w 1904 r. 
w Boglewicach nieopodal Grójca, 
w wielodzietnej chłopskiej rodzi-
nie Pawła Oktawiana i Francisz-
ki (z Małachowskich) Maroszków. 
Do szkoły powszechnej chodził 
w rodzinnej miejscowości. O tym, 
że może wyrosnąć na zdolnego 
konstruktora, udowodnił już jako 
nastolatek, gdy uczęszczał do 
Gimnazjum Stefana Chrupcza-
łowskiego w Warszawie. Zbudo-
wał wówczas miniaturową ma-
szynę parową z kotłem z łuski 
artyleryjskiej (kalibru 155 mm). 
I nie tylko zbudował – potrafił 
też połączyć ją z dynamem pro-
dukującym energię elektryczną, 
o czym świadczyła świecąca się 
żarówka.

Ministerialne stypendium
Konstrukcję Józka zobaczył je-
den z nauczycieli, który poradził 

mu, by po maturze złożył pa-
piery na Politechnikę Warszaw-
ską i tam rozwijał swój talent. 
Maroszek tak uczynił  
i w 1923 r. rozpoczął 
studia na Wydziale 
Mechaniczno-Kon-
struktorskim. 

Już wtedy zwró-
cił na siebie uwa-
gę i uzyskał stypen-
dium Ministra Spraw 
Wojskowych na 
przygotowanie pra-
cy dyplomowej pt. 
„Uproszczenie tech-
nologiczne karabi-
nu krajowej produkcji”. 
Niebawem MSW prze-
konało się, że była to dobra in-
westycja. Efektem kilkuletniej 
pracy Maroszka była (skonstru-
owana w warszawskiej Fabryce 
Karabinów) gruntowanie prze-
budowana wersja karabinka wz. 
29. Innowacja – karabinek KP-32 
–  nigdy nie weszła do produkcji 

W 2017 r. prawdziwą sensacją stało się wystawienie przez amerykański 
dom aukcyjny James D. Julia (specjalizujący się w militariach) polskiego 
karabinu samopowtarzalnego – kbsp wz. 38M – konstrukcji Józefa Maroszka. 
„Maroszek” jest prawdziwym białym krukiem, gdyż na świecie zachowało 
się jedynie pięć egzemplarzy tej broni. Na szczęście Polsce udało się go 
kupić, a unikatowy egzemplarz przekazany został Muzeum Historii Polski 
w Warszawie. Jarosław  MAŃKA
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Józef Maroszek

Ta broń jest 
świadectwem 

umiejętności polskich 
przedwojennych 

inżynierów. 
Analizując jej 

budowę i parametry, 
należy przyznać, że 
konstrukcja Józefa 

Maroszka posiadała 
spory potencjał.
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Dzięki zachowaniu tajności 
broń była całkowitym zasko-
czeniem dla Niemców, którzy 
z powodu siły rażenia karabinu 
musieli zwiększyć opancerzenie 

swoich pojazdów woj-
skowych.

Karabin wz. 38M
Kiedy w 1934 r. In-
stytut Badań Ma-
teriałów Uzbroje-
nia rozpisał konkurs 
na projekt pierw-
szego karabinu sa-
mopowtarzalnego, 
Maroszek postano-
wił stanąć w szran-
ki z innymi kon-
struktorami. Stawka 
była wysoka, gdyż 

Polska aspirowała do 
światowej czołówki. Trzeba 
nadmienić, że dla konstrukto-
rów broni strzeleckiej lat 20. 
i 30. zbudowanie karabinu sa-
mopowtarzalnego było praw-
dziwym wyzwaniem. Przed II 
wojną światową zaledwie w kil-
ku krajach udało się skonstru-
ować karabin samopowta-
rzalny, który przeszedł fazę 
prototypową, a tylko Amery-
kanie mogli pochwalić się uda-
ną konstrukcją wprowadzoną 
do produkcji. W pozostałych 
krajach udało się to dopiero 
w trakcie wojny. 

Nie było wówczas koncepcji 
naboju pośredniego, a w rękach 
żołnierzy dominowały karabi-
ny powtarzalne. Konstruktorzy 
chcieli okiełznać energię po-
czątkową nabojów karabino-
wych, próbując zarazem za-
chować prostotę konstrukcji 
i niewielką masę własną bro-

kazały, że należy skonstruować 
broń nadającą wystrzeliwane-
mu pociskowi wysoką prędkość 
wylotową. Miała ona kluczowe 
znaczenie, bo zdecydowano się 
zastosować klasyczny dla ka-
rabinów, a nie dla broni prze-
ciwpancernej, kaliber 7,92 mm. 
Podjęto więc współpracę z wy-
twórnią prochu w Pionkach, któ-
ra przygotowała proch zdol-
ny nadać pociskowi pożądaną 
prędkość wylotową. Maroszek, 
opracowując geometrię lufy ka-
rabinu, musiał też poradzić so-
bie z problemem dużego od-
rzutu broni, który mógł złamać 
obojczyk strzelca. Skonstruował 
zwiększający bezpieczeństwo 
hamulec gazów wylotowych. 
Twórcy karabinu zastosowa-
li również nietypowy ołowiany 
rdzeń pocisku, który zmniejszał 
zjawisko rykoszetu przy strzela-
niu do płyt pancernych ustawio-
nych pod kątem.

Karabin przeciwpancerny 
wzór 35 (kb ppanc wz. 35) za-

prezentowany został prezy-
dentowi Ignacemu Mościckie-
mu oraz generalicji na poligonie 
w Zielonce. Wyniki były rewela-
cyjne. Na dystansie 300 m broń 
przebijała pancerz gru-
bości 15 mm, a z od-
ległości 100 m sku-
teczność wzrastała do 
30 mm, co pozwala-
ło na unieruchomie-
nie większości czoł-
gów produkowanych 
w Europie. Produk-
cja karabinu ruszyła 
w 1938 r. i do wybuchu 
wojny wyprodukowa-
no około 3500 sztuk.

Początkowo pro-
dukcja była utajnio-
na, czego ślad widać 
nawet w nazwie wła-
snej karabinu – „Ur” to skrót od 
Urugwaju, do którego rzekomo 
(w skrzyniach z napisem: sprzęt 
mierniczy) miał być eksporto-
wany. Do służby wprowadzono 
go latem 1939 r. 

ZATANKUJ
I LEĆ DALEJ!
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Na dystansie  
300 m broń 

przebijała pancerz 
grubości 15 mm,  

a z odległości  
100 m skuteczność 

wzrastała do  
30 mm, co pozwalało 
na unieruchomienie 
większości czołgów 

produkowanych 
w Europie.
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dy akurat trwał postój. Pociąg 
z uciekinierami wydawał się ła-
twym celem, jednak jego ob-
stawa odpowiedziała ogniem. 
Za swój karabin chwycił także 
Maroszek, który ostrzelał sa-
molot i raniąc pilota, zmusił go 
do lądowania. Niebawem kula 
dosięgła także strzelca pokła-
dowego. 

O walce z niemiec-
kim samolotem opo-
wiadał w latach 70. 
(w zarejestrowanym 
wywiadzie) sam kon-
struktor. Był to je-
dyny potwierdzony 
przykład użycia ka-
rabinu samopowta-
rzalnego wz. 38M 
we wrześniu 1939 r. 
Zwycięski przykład. 
Warto nadmienić, że 
choć produkcja seryj-
na karabinu zdąży-
ła ruszyć, to do po-

czątku wojny zdołano 
wyprodukować jedynie ok. 150 
sztuk tej broni.

W okupowanej stolicy
Na szczęście Maroszkowi uda-
ło się cało wrócić do Warsza-
wy. Drugim cudem było to, że 
w stolicy Niemcom nie uda-
ło się go wytropić. WITU rzecz 
jasna już nie istniał, z czegoś 
trzeba było żyć, toteż od grud-
nia 1939 r. inżynier pracował 
jako brygadzista w zakładzie 
mechanicznym H. Zielezińskie-
go na Pradze.

Wydawało się, że o nim za-
pomniano i że w miarę spokoj-
nie dotrwa lepszych czasów. 
Jednak o Maroszku i jego ka-
rabinach doskonale pamiętał 

ni. W wielu wypadkach jednak 
to się nie udawało. Na tym tle 
konstrukcja inżyniera Marosz-
ka prezentowała się bardzo do-
brze, wręcz nowatorsko.

Z karabinem wzór 38M wią-
że się ciekawe wydarzenie. Otóż 
w trakcie pokazowego strze-
lania na poligonie w Zielonce 
Maroszek – mający kwalifika-
cje strzelca wyborowego – tra-
fił w każdy z dziesięciu celów, 
wzbudzając tym podziw obser-
watorów. Podobno został nawet 
wyściskany przez samego ge-
nerała Sosnkowskiego. Jedno 
jest pewne: celność świadczyła 
nie tylko o kwalifikacjach strzel-
ca, lecz także o wartości nowej 
broni.

– Ta broń jest świadectwem 
umiejętności polskich przedwo-
jennych inżynierów. Analizując 
jej budowę i parametry, nale-
ży przyznać, że konstrukcja Jó-
zefa Maroszka posiadała spory 
potencjał. Zwłaszcza biorąc pod 
uwagę małą liczbę części, spo-
sób działania automatyki bro-
ni i ryglowania zamka – mówi 
Grzegorz Rutkowski z Muzeum 
Historii Polski.

Trzecim karabinem inż. Ma-
roszka był ręczny karabin ma-
szynowy, a konkretnie wariant 
szkoleniowy karabinu maszy-
nowego wz. 28 „Browning” do-
stosowany do tańszej amuni-
cji sportowej. Miała to być broń 
uniwersalna. Maroszek posta-
nowił stworzyć broń szkolenio-
wą – ręczny karabin maszy-
nowy, który po wymianie kilku 
części mógłby przekształcić się 
z karabinu szkolnego w peł-
ni funkcjonalną broń na wojsko-
wą amunicję. Maroszek znacząco 

zmniejszył też koszty amunicji 
do tego karabinu, zastępując ją 
myśliwską. Co ciekawe, ta broń 
treningowa mimo lżejszej wagi 
pocisku wytwarzała drgania 
zbliżone do modeli bojowych, 
co miało szkolących się oswa-
jać z warunkami panującymi na 
polu walki. 

Przy pracy nad polskim ka-
rabinem maszynowym 
inż. Maroszek współ-
pracował z Działem 
Broni Małokalibro-
wej. Udało się zbu-
dować bardzo dobry 
prototyp, który prze-
szedł próby na poli-
gonie. Niestety dal-
sze prace przerwała 
wojna.

Chrzest bojowy
Wybuch II wojny 
światowej zastał Ma-
roszka w Warszawie. 
Pracownicy WITU zo-
stali ewakuowani pociągiem na 
wschodnie tereny II RP. Celem 
była Rumunia, gdzie konstruk-
torzy i specjaliści od wojsko-
wości mieli kontynuować prace 
badawcze na rzecz polskiej ar-
mii. Maroszek zabrał w tę po-
dróż swój prywatny egzemplarz 
karabinu wz. 38M. Niestety cios 
w plecy Rzeczypospolitej za-
dany 17 września przez ZSRR 
przekreślił plany ewakuacyjne, 
gdyż Armia Czerwona zdążyła 
odciąć drogę ucieczki.

Dzień wcześniej karabin Ma-
roszka po raz pierwszy spraw-
dził się w walce. Pociąg ewa-
kuacyjny został zaatakowany 
przez samoloty Luftwaffe pod 
Zdołbunowem na Wołyniu, kie-

Po kapitulacji stolicy prze-
szedł obozy przejściowe, po 
czym trafił do rodziny na Lu-
belszczyźnie, jednak już w mar-
cu 1945 r. wrócił do ukochanej 
Warszawy. I tutaj kolejny cud – 
jego mieszkanie na Mokotowie 
ocalało, choć niemal cała stoli-
ca legła w gruzach.

Cywilne patenty
Przez pierwsze trzy lata po 
zakończeniu wojny Maroszek 
pracował w Zakładach Kukie-
ra w Warszawie, po czym prze-
niósł się do Łodzi, gdzie na 
Politechnice Łódzkiej rozpo-
czął pracę naukową. Nieba-
wem jednak wrócił do stolicy, 
gdzie objął stanowisko asy-
stenta na Politechnice War-
szawskiej. Wkrótce awansował 
na zastępcę profesora i związał 
się z Wydziałem Mechanicz-
nym i Technologicznym, gdzie 
wykładał podstawy konstrukcji 
maszyn. 

O jego dokonaniach pamię-
tały instytucje wojskowe, któ-
re namawiały go do ponowne-
go zajęcia się konstruowaniem 
broni. Maroszek jednak odma-
wiał, tłumacząc, że nie widzi 

perspektyw dla rozwoju broni 
konwencjonalnych.

W latach powojennych opa-
tentował natomiast swoje „cy-
wilne” wynalazki, np. „zamek 
zapadkowy bezkluczykowy do 
drzwi”, „zamek do wywietrznika” 
czy „fotel rzędowy” dla Teatru 
Polskiego w Warszawie. 

Po przejściu na emeryturę 
pracował nad kolejnymi wyda-
niami swoich skryptów nauko-
wych i korespondował z innym 
genialnym polskim wynalazcą, 
mieszkającym w USA Januszem 
Manguskim (opisywanym już na 
naszych łamach twórcą walkie-
-talkie). 

Zmarł w styczniu 1985 r., cie-
sząc się ogromnym szacunkiem 
w środowisku naukowym i wśród 
byłych studentów. Przez histo-
ryków wojskowości zaliczany jest 
do grona wynalazców, którzy 
wyprzedzili swój czas. A mnie 
nurtuje pytanie, czy losy wojny 
potoczyłyby się inaczej, gdyby 
karabiny Maroszka i inne polskie 
wynalazki przemysłu zbrojenio-
wego (a mieliśmy wielu genial-
nych, innowacyjnych konstruk-
torów) stały się podstawowym 
wyposażeniem polskiej armii... 

emigracyjny rząd RP. Konstruk-
tor był szczególnie wyczekiwa-
ny przez polską armię we Fran-
cji, dlatego wkrótce wysłano po 
niego kuriera, który miał prze-
prowadzić go przez Węgry do 
Francji. Armia chciała, aby kon-
struktor dostosował swojego Ura 
do walki z ciężej opancerzonymi 
pojazdami wroga. Niestety po 
dotarciu do Krakowa kurier zo-
stał zatrzymany przez Gesta-
po. Maroszek kolejny raz cudem 
uniknął aresztowania. 

Po powrocie do Warszawy 
imał się różnych zajęć: praco-
wał w firmie Stanisława Krasu-
skiego (gdzie kierował wydzia-
łem obróbki mechanicznej), 
w warsztacie naprawy motocykli, 
w znanej firmie Kukiera i Lisow-
skiego. Szybko zaangażował się 
też we współpracę z Armią Kra-
jową – we własnym mieszkaniu 
produkował sprężyny i części 
zamienne do zdobycznej bro-
ni. Przewoził też broń do miejsc 
składowania, ryzykując życiem 
w razie wpadki. Jednak i tym 
razem Anioł Stróż miał nad 
nim czuwanie. Podobnie pod-
czas Powstania Warszawskiego, 
w którym został ranny. 

Józef Maroszek
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W trakcie 
pokazowego 
strzelania na 

poligonie w Zielonce 
Maroszek, mający 

kwalifikacje strzelca 
wyborowego, trafił 

w każdy z dziesięciu 
celów, wzbudzając 

tym podziw 
obserwatorów.

Broń skonstru-
owana przez inż. 
Józefa Marosz-
ka, o numerze 
seryjnym 1019 
została sprowa-
dzona do Pol-
ski z USA dzięki 
staraniom Mu-
zeum Historii 
Polski. Karabin 
jest jednym  
z 5 obecnie  
zachowanych 
egzemplarzy  
tej broni. 



spojrzenie i nowe pomysły za-
skarbiły mu sympatię nie tylko 
kibiców, ale przede wszystkim 
szacunek u zawodników. Bar-
dzo szybko udało mu się na-
wiązać z nimi więź. Nic w tym 
jednak dziwnego, skoro jest wła-
ściwie rówieśnikiem skoczków, 
co z pewnością pozwala mu się 
lepiej z nimi dogadywać. Piotr 
Żyła i Kamil Stoch to zawodni-
cy urodzeni w roku 1987, Thur-
nbichler z kolei to rocznik 1989, 
a Kubacki – 1990. 

Wyjść z cienia mistrzów
Kubacki to znakomity zawod-
nik, brązowy medalista olim-

Narodowa dyscyplina
Na przeżywanie tych emocji 
zaprasza ORLEN, który w tym 
roku po raz pierwszy wspiera 
reprezentację polskich skocz-
ków jako Sponsor Główny Pol-
skiego Związku Narciarskiego. 
ORLEN zamierza kontynuować 
misję, jaką przez niemal dwie 

dekady szczycił się LO-
TOS i która miała 
ogromne znaczenie 
dla całego polskie-
go narciarstwa. 12 
medali olimpijskich, 
ponad 20 krążków 
mistrzostw świa-
ta i cztery trium-
fy w Turnieju Czte-
rech Skoczni – to 
wymierne sukcesy 
polskich skoków na 
przestrzeni ostatnich 
20 lat. Przez ten czas 

niezmiennie plasują się 
one w ścisłej światowej czołów-
ce. Nic dziwnego, że od czasu 
„Małyszomanii” polscy kibice 
pokochali skoki, sprawiając, że 
obok piłki nożnej stały się naro-
dową dyscypliną Polaków.

Pod szyldem: „Szukamy na-
stępców mistrza” (chodzi oczy-
wiście o Adama Małysza) uda-
ło się odkryć wiele niezwykłych 
talentów, które pomogły rozwi-
nąć się skokom w naszym kra-
ju i osiągać największe sukce-
sy. Dzisiejsi medaliści igrzysk 
olimpijskich i mistrzostw świa-
ta niegdyś rywalizowali w ra-

mach tego narodowego progra-
mu. LOTOS gwarantował sprzęt 
zawodnikom, a najlepszym fun-
dował stypendia. Wsparcie fi-
nansowe otrzymywali także tre-
nerzy oraz najlepsze drużyny. 
Narodowy Program Rozwoju 
Skoków Narciarskich i Kombina-
cji Norweskiej jesienią wystar-
tował już pod nową nazwą – 
„ORLEN Szukamy następców 
mistrza”. Na strojach skoczków 
pojawiły się logotypy koncer-
nu, a organizatorzy wspomnia-
nego programu poinformowa-
li o zmianach, pisząc w mediach 
społecznościowych: „Nadszedł 
czas na zmiany, dołączamy do 
ORLEN Team i od teraz jesteśmy 
jedną sportową drużyną. Razem 
z PKN ORLEN będziemy pisali 
kolejne rozdziały naszej historii”. 

Młoda fala
Warto przypomnieć, że trzy-
krotny mistrz olimpijski Kamil 
Stoch, gdy miał 16 lat, został 
pierwszym stypendystą spor-
towym tego projektu. Teraz 
nadciąga kolejna fala młodych 
talentów, wychowanków wspo-
mnianego programu. Kibicując 
więc naszym seniorom pod-
czas zawodów o Puchar Świata, 
nie zapominajmy, że za chwi-
lę na główną arenę rywalizacji 
z najlepszymi wkroczą ich na-
stępcy. 

 
Materiał powstał  

we współpracy  z PKN ORLEN

T rwa najdłuższy w histo-
rii sezon skoków narciar-
skich. Zawodnicy rywa-

lizację rozpoczęli na początku 
listopada jeszcze na igielicie, 
zakończą na początku kwiet-
nia w Planicy. To pięć miesięcy 
skoków na najwyższym pozio-
mie, ściskania kciuków za Biało-
-Czerwonych i gwarancja niesa-
mowitych wrażeń oraz emocji. 

Światowa czołówka
O tym, że Polacy wciąż należą 
do światowej czołówki i liczyć się 
będą w walce o triumf w klasyfi-
kacji generalnej Pucharu Świata, 
najlepiej świadczy kapitalna, ży-

ciowa wręcz forma Dawida Ku-
backiego, który na początku se-
zonu nie miał sobie równych 
– jest liderem klasyfikacji gene-
ralnej, a kibice i eksperci prześci-
gają się w pochwałach pod ad-
resem 32-letniego zawodnika. 
I choć nie dobrnęliśmy jeszcze 
do półmetka sezonu, to Kubacki 
jednym tchem wymieniany jest 
wśród największych faworytów 
do wygrania Kryształowej Kuli.

Eksperci nie mają wątpliwo-
ści, że tak wysoka forma skoczka 
z Nowego Targu to efekt współ-
pracy z nowym trenerem. Tho-
mas Thurnbichler objął polską 
kadrę na początku kwietnia. Inne 

pijski z Pekinu, jednak pod 
względem sukcesów wciąż po-
zostający w cieniu Adama Ma-
łysza i Kamila Stocha, którzy 
mają na koncie więcej sukce-
sów w igrzyskach olimpijskich, 
mistrzostwach świata i Pucha-
rze Świata. Małysz Kryształową 
Kulę zdobył cztery razy, Stoch 
dwa. Kubacki jak na ra-
zie najlepiej spisał się 
dwa lata temu, kie-
dy był czwarty. Jed-
nak świetny począ-
tek daje nadzieje, że 
to może być sezon 
właśnie Kubackiego, 
a wiek powinien być 
tu dodatkowym atu-
tem. Małysz ostat-
ni Puchar Świata wy-
grał mając 30 lat. 
Stoch – 31. 

– Dawid to nie 
jest już młody zawod-
nik, który wyskoczy z formą na 
kilka konkursów i zgaśnie. Ma 
sporo doświadczenia i powinien 
utrzymać dyspozycję. Nie stra-
ci szybko formy, o ile oczywiście 
nie przydarzy się nic nieprzewi-
dywalnego. Jestem tego pewien 
– przekonuje Józef Jarząbek, 
były trener Kubackiego z Wisły 
Zakopane. 

Trzymajmy więc kciuki za-
równo za Kubackiego, jak i całą 
reprezentację polskich skocz-
ków, bo oni tej zimy z pewno-
ścią dostarczą nam jeszcze wie-
lu niezapomnianych emocji. 
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Zimowe emocje zapewnia ORLEN
Po fuzji z Grupą LOTOS pod skrzydła  
ORLENU trafiła ulubiona zimowa  
dyscyplina Polaków, czyli skoki  
narciarskie. ORLEN kontynuuje 
misję wsparcia dla polskich  
skoczków, jaką przez niemal  
dwie dekady szczycił 
się LOTOS i która miała  
ogromne znaczenie  
dla całego polskiego  
narciarstwa.

SPORT Skoki narciarskie

12 medali 
olimpijskich, 

ponad 20 krążków 
mistrzostw świata 
i cztery triumfy 

w Turnieju Czterech 
Skoczni – to 

wymierne sukcesy 
polskich skoków  
na przestrzeni 

ostatnich 20 lat.
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Imperialne interesy

Aktywny od jakiegoś czasu 
na polu publicystycznym 
niemiecki kanclerz Olaf 

Scholz, lider najsilniejszego eu-
ropejskiego państwa o global-
nych aspiracjach, określa obecną 
sytuację międzynarodową jako 
„Zeitenewende” (punkt zwrot-
ny). Warto przyjrzeć się, jak szef 
rządu naszego sąsiada widzi 

śmy obecnie świadkami końca 
niezwykłego okresu globalizacji 
i historycznej zmiany, przyspie-
szonej, ale nie wywołanej przez 
wstrząsy zewnętrzne, takie jak 
pandemia COVID-19 i wojna Ro-
sji na Ukrainie – uważa Scholz. 

Odnosi się on także bezpo-
średnio do Chin. Jego zdaniem 
rozwój tego kraju nie usprawie-

dliwia izolacji Pekinu ani ograni-
czania współpracy z nim, ale jed-
nocześnie – zdaniem kanclerza 
– rosnąca potęga Państwa Środ-
ka nie usprawiedliwia ich roszczeń 
do hegemonii w Azji i poza nią.

Narracja zimnowojenna
Co skłania do takich rozważań 
kanclerza i wielu komentatorów? 

świat i czym różni się ono od po-
dejścia amerykańskiego.

– Wielu uważa, że stoimy 
u zarania nowej ery dwubiegu-
nowości w porządku międzyna-
rodowym. Widzą zbliżającą się 
nową zimną wojnę, w której prze-
ciwnikami są Stany Zjednoczone 
i Chiny. Nie podzielam tego po-
glądu. Uważam raczej, że jeste-

Zimna wojna czy Zeitenwende?
Obecna sytuacja w świecie i rosnące napięcia 
w relacjach chińsko-amerykańskich skłaniają wielu 
do określania jej mianem nowej zimnej wojny. 
Ale czy tak rzeczywiście jest? Czy rywalizacja 
chińsko-amerykańska przypomina konfrontację 
USA ze Związkiem Sowieckim? Czy może to tylko 
subiektywne spojrzenie amerykańskie, a nie stan 
rzeczywisty? Konrad  RAJCA
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spotykają. Polacy politykę mię-
dzynarodową postrzegają po-
dobnie jak Amerykanie (choć 
tam mimo wszystko rozumienie 
interesu narodowego jest wciąż 
bardziej ponadpartyjne). Dla 
Amerykanów, jako globalnego, 
dominującego mocarstwa świa-
ta, wizja moralnej wyższości jest 
jednak wyrazem realnej polity-
ki i realizowania własnych intere-
sów imperialnych. Nam pozosta-
je spełnianie roli amerykańskiej 
szpicy w polityce z Rosją, co nie-
sie ze sobą realne korzyści ge-
opolityczne (choć także zagro-
żenia), ale może prowadzić do 
ograniczenia podmiotowości.

Oś podziału świata
Podział świata na demokra-
cje i autokracje, kreowany przez 
USA, jest faktem, ale czy deter-
minuje politykę międzynaro-
dową? Gdzie umieścić w takim 
razie demokratyczne Indie, cen-
zurujące media i flirtujące z Ro-

sją czy autorytarną Tur-
cję będącą członkiem 
NATO? Gdzie umie-
ścić Niemcy będą-
ce częścią Zacho-
du, których głównym 
partnerem gospo-
darczym są Chiny? 

Oś podziału świa-
ta wskazywana przez 
Amerykanów nie jest 
na rękę w Europie 
nie tylko Niemcom, 
ale i Francji. Nie wi-
dzą one świata jako 
areny zimnej woj-

ny między demokra-
cjami i autokracjami ogłoszo-
nej przez prezydenta Joe Bidena 
podczas jego wizyty w Warsza-

Z pewnością kwestia określania 
obecnej sytuacji międzynarodo-
wej jako stanu zimnej wojny, któ-
ra często pojawia się w debacie 
publicznej. To także kwestia od-
powiedzi na pytanie, czy obec-
ny układ światowy, w którym jest 
jednak na całym świecie wielu 
znaczących graczy, można na-
zwać stanem zimnej wojny?

Co oznacza termin zimna woj-
na, jaką powszechnie znamy? 
To stan stosunków międzyna-
rodowych w latach 1947–1990, 
czyli konfrontacji dwóch blo-
ków państw: bloku kapitalistycz-
nego pod przywództwem USA 
i komunistycznego pod przy-
wództwem ZSRR. Pomiędzy nimi 
istniała grupa państw tzw. nieza-
angażowanych (w praktyce jed-
ne były niezaangażowane mniej, 
inne więcej, a inne były „niezaan-
gażowane” po różnych stronach 
w różnym czasie). Pytanie więc, 
jak określić obecny stan, w któ-
rym dwa dominujące mocarstwa 
– USA i Chiny rywalizują na are-
nie międzynarodowej w niemal 
każdym obszarze, a wiele świa-
towych decyzji jest wypadkową 
tej rywalizacji, ale istnieją jeszcze 
inni znaczący światowi gracze, 

a wpływ świata pozaeuropejskie-
go w ostatnich 30 latach znaczą-
co wzrósł?

Optyka amerykańska
W Polsce sytuacja wydaje się być 
dużo bardziej klarowna i wpisuje 
się w optykę amerykańską, która 
dzieli świat na obszar demokra-
tyczny i autorytarny, tymczasem 
Scholz, podobnie jak np. Francuzi, 
ale także wiele państw pozaeu-
ropejskich (Chiny, Indie, Brazy-
lia czy Turcja) dostrzega 
świat wielobieguno-
wy. W Polsce widzi-
my go raczej w bar-
wach czarno-białych, 
w kategoriach przy-
jaciel-wróg. Postrze-
gamy politykę jako 
walkę dobra ze złem. 
Polityka międzynaro-
dowa (ale także kra-
jowa) to dla Polaków 
sfera trwałych sojuszy 
(NATO, relacje z USA, 
Unia Europejska) i ko-
alicji, co wynika w du-
żej mierze z położenia 
geopolitycznego.

W tym obszarze polskie 
i amerykańskie spojrzenia się 

we z USA. Nie zmienia to faktu, 
że Chińczycy stosują swo-

ją politykę „imperial-
ną”. Nie ma ona jed-
nak wiele wspólnego 
z tworzeniem wła-
snego bloku sojusz-
ników, których realnie 
nie mają. To raczej po-
lityka zachęcania in-
nych krajów do neu-
tralności w rywalizacji 
z USA (bo to, że rywa-
lizacja ma miejsce, jest 
bezsporne), a także 
rozbudowa relacji go-
spodarczych sprzy-

jająca uzależnieniu. Azja 
raczej w stanie zimnej wojny się 
nie widzi. 

Jednym głosem
Tę samą retorykę stosuje Macron, 
który skrytykował niedawno Au-
stralię za zakup od USA i Wiel-
kiej Brytanii, kosztem zamówienia 
francuskiego, okrętów o napędzie 
atomowym wartych wiele mi-
liardów dolarów. Podczas wizyty 
w USA francuski prezydent zga-
nił prezydenta Bidena za przy-
jęcie programu wsparcia amery-
kańskiego przemysłu w ramach 

Inflation Reduction Act, któ-
ry gwarantuje m.in amerykań-
skim producentom samochodów 
elektrycznych dotacje z pienię-
dzy amerykańskich podatników. 
Macron zarzucił Bidenowi, że nie 
konsultował tych rozwiązań z eu-
ropejskimi sojusznikami. 

Tymczasem Amerykanie 
w ostatnich miesiącach zaostrza-
ją wojnę chipową z Chinami. Na-
kładają na nie ograniczenia, mo-
tywując to wykorzystywaniem 
przez ten kraj technologii do ce-
lów militarnych. Zakazali ame-
rykańskim firmom eksportu do 
Chin technologii do produk-
cji najnowocześniejszych chipów, 
wcześniej wprowadziły zakaz in-
westycji w Chinach przez ame-
rykańskie firmy w tym sektorze, 
a niedawno nałożyły ograni-
czenia importowe na kilkadzie-
siąt chińskich firm branży tech-
nologicznych zajmujących się 
chipami i sztuczną inteligen-
cją. Naciskają na sojuszników, 
w szczególności Tajwan, Ho-
landię, Japonię i Koreę, o przy-
łączenie się do ograniczeń. Już 
od czasów administracji Donal-
da Trumpa, który rozpoczął woj-
nę handlową z Państwem Środka, 
na czarne listy w Ameryce trafia-
ją dziesiątki chińskich firm z sek-
torów technologicznych, oskar-
żanych o współpracę z chińskim 
rządem. Ostatnie ograniczenia 
mocno uderzyły w chiński prze-
mysł chipowy, który niezwykle 
szybko się rozwija, mimo że ma 
kilka lat zapóźnień w stosunku 
do Tajwanu i USA. W odpowiedzi 
Chiny zapowiedziały uruchomie-
nie programu krajowego rozwoju 
przemysłu chipowego wartego 
140 mld dolarów. 

wie i czego wyrazem są kolejne 
amerykańskie strategie 
bezpieczeństwa czy 
polityki kosmicznej, 
wskazujące na Rosję, 
a w szczególności 
Chiny jako zagroże-
nie dla amerykań-
skiego bezpieczeń-
stwa.

Kraje takie jak 
Francja czy Niem-
cy mają silne go-
spodarki z mocnym 
międzynarodowym 
biznesem obecnym 
na całym świecie. Dla 
nich, a w szczególno-
ści dla Niemiec, ograniczanie re-
lacji ze wschodnimi autokracjami 
oznacza zmniejszenie ich mię-
dzynarodowego statusu. Doty-
czy to także podejścia do kon-
fliktu ukraińskiego. 

Olaf Scholz ostrzega przed 
rywalizacją bloków i przed nową 
zimną wojną. Słowa te są jak wy-
jęte z ust przywódcy Chin Xi 
Jinpinga, który stosuje tę sama 
retorykę, podobnie jak większość 
krajów azjatyckich, z wyjątkiem 
Japonii i Australii posiadają-
cych najsilniejsze więzy wojsko-
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Olaf Scholz  
ostrzega przed 

rywalizacją bloków 
i przed nową zimną 

wojną. Słowa te 
są jak wyjęte z ust 
przywódcy Chin 
Xi Jinpinga, który 
stosuje tę sama 

retorykę, podobnie 
jak większość krajów 

azjatyckich.

Oś podziału  
świata wskazywana 
przez Amerykanów 

nie jest na rękę 
w Europie nie tylko 

Niemcom, ale 
i Francji. Nie widzą 

one świata jako 
areny zimnej wojny, 
postrzegają go jako 

wielobiegunowy.

Imperialne interesy

Emmanuel Ma-
cron (z lewej) 
i Olaf Scholz 
zdecydowanie 
sprzeciwiają się 
zimnowojen-
nej narracji. We-
dług nich opty-
ka amerykańska 
szkodzi intere-
som zarówno 
Francji, jak i Nie-
miec.

Amerykanie 
nie ukrywają, 
że ich najwięk-
szym rywalem 
na arenie mię-
dzynarodowej 
pozostają Chi-
ny. I nie zmienią 
tego takie „ge-
sty dobrej woli” 
jak ten przywód-
ców obu państw: 
Joe Bidena i Xi 
Jinpinga.



W Nowej Zelandii uchwalono najsurowsze pra-
wo antynikotynowe, które uniemożliwi przy-
szłym pokoleniom Nowozelandczyków zakup 

papierosów. Zakaz ten będzie dotyczył wszystkich osób 
urodzonych po 1 stycznia 2009 r. i będzie obowiązywał 
przez całe życie, a grzywna za złamanie prawa sięgnie 
nawet 100 tys. euro. 

– Ta ustawa przyspiesza postęp w kierunku przyszło-
ści wolnej od dymu tytoniowego – uważa nowozelandz-
ka wiceminister zdrowia Ayesha Verrall. Rząd 
ocenia, że tysiące ludzi będzie żyło 
dłużej i zdrowiej, a system opieki zdro-
wotnej będzie miał o 5 mld dolarów 
więcej, gdyż nie będzie leczył chorób 
będących skutkiem palenia tytoniu. Pa-
lenie tytoniu szkodzi, ale czy jest to do-
bry sposób na walkę z nikotynizmem? 

Katechizm Kościoła Katolickiego na-
ucza, że cnota umiarkowania uzdalnia 
do unikania wszelkiego rodzaju nad-
użyć dotyczących m.in. nikotyny (KKK 
2290). Św. Paweł pisał: „Wszystko mi 
wolno, ale nie wszystko przynosi ko-
rzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu 
nie oddam się w niewolę” (1 Kor 6,12).

Jacob H. Hueber, autor książki „Libertarianism today”, 
zwraca uwagę, że przed I wojną światową w USA heroinę 
mogło kupić w aptece nawet dziecko. Była ona stosowa-
na jako składnik syropów na bóle gardła lub kaszel i ni-
komu to wtedy nie przeszkadzało. W XIX w. aż 0,5 proc. 
Amerykanów stanowiły osoby uzależnione od narkoty-
ków, ale narkomania nie była wtedy kojarzona z przemo-
cą, śmiercią oraz przestępczością, jak to jest obecnie. 

Problem pojawił się w XX w., a swój udział w tym mia-
ły rządy. Toczone wówczas wojny miały charakter totali-

tarny, a skala ofiar w ludziach była ogromna. Ponieważ 
na wojennym froncie trudno było o dobrą opiekę lekar-
ską, stosowano preparaty na bazie opium. Pod koniec lat 
30. ubiegłego stulecia opracowano amfetaminę, nazywa-
ną „narkotykiem walki”, która trafiła do prawie każdej ar-
mii świata. 

Dzisiaj rządy próbują walczyć z narkomanią, ale ra-
porty komisji ds. walki z narkotykami pokazują, że repre-
syjne strategie nie rozwiązują problemu oraz że wojna 

z narkotykami nie została wygrana. Interwe-
niując bezpośrednio w konsumpcję nar-
kotyków, rząd nie doprowadził do celów, 
które próbował za jej pomocą osiągnąć. 
Mamy za to państwo, które interweniuje 
w prywatność obywateli i kontroluje ich 
życie w najdrobniejszych szczegółach. 
Ludwig von Mises pyta retorycznie, czy 
opiekę rządu należałoby w takim wy-
padku ograniczyć wyłącznie do ochrony 
ciała, czy objąć nią na przykład umysły 
i dusze poprzez zakaz czytania nieod-
powiednich książek?

Dlaczego w XIX w. nie było problemu 
narkomanii? Czym ten wiek różnił się od na-

szych czasów? Czy ludzie byli inni? Nie, ale nie było 
państwowej służby zdrowia, państwowego systemu edu-
kacji i zasiłków socjalnych. Ludzie sami sobie radzili, byli 
przedsiębiorczy i nie liczyli na pomoc państwa.

Podobnie będzie z antynikotynową polityką rządu 
w Nowej Zelandii. Represyjna polityka prowadzi zawsze 
do ograniczenia ludzkiej wolności. Zadaniem państwa nie 
jest wcale prowadzenie ludzi do świętości. Wiedział o tym 
św. Tomasz z Akwinu i nie wymagał, aby pułap etyczny 
możliwy do wyegzekwowania przez państwo był wyższy 
od tego, który poprzez swoje nauczanie oferuje Kościół.

Palenie szkodzi, 
ale interwencja rządu 
jeszcze bardziej
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Represyjna polityka 
prowadzi zawsze  
do ograniczenia 
ludzkiej wolności. 

Zadaniem państwa 
nie jest prowadzenie 

ludzi do świętości.  
To zadanie  
Kościoła.




