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W poszukiwaniu  
kapitału na rozwój

Zpoczątkiem marca oficjalnie otwieramy II edycję 
Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki 2022”. 
Więcej szczegółów na ten temat opublikujemy 

w przyszłym numerze naszego magazynu. W tym miej-
scu chciałbym tylko wspomnieć, że ideą Konkursu jest 
uhonorowanie sukcesów gospodarczych odnoszonych 
przez polskich przedsiębiorców za rok ubiegły. Zwy-
cięzcami w poszczególnych kategoriach konkursowych 
mogą zostać przedstawiciele polskiej gospodarki, przed-
siębiorstwa z polskim kapitałem oraz osoby publiczne 
zaangażowane w promocję i rozwój krajowej gospodar-
ki, którym na sercu leży ekonomiczna zasobność Polski 
i dostatek Polaków. Krótko mówiąc, wspieramy i nagra-
dzamy polski biznes, szczególnie ten mały i średni, ale 
również duży, który w znaczący sposób przyczynia się 
do rozwoju sektora MŚP.
W ubiegłym roku, ogłaszając pierwszą edycję Konkur-

su,  uznaliśmy,  że  niewątpliwie  nowatorskim  pomysłem 
będzie objęcie przez duży podmiot Patronatem Rozwo-
jowym wybranego startupu, dając mu tym samym real-
ne wsparcie jego inicjatyw gospodarczych. W efekcie cze-
go miałaby się stworzyć mierzalna więź biznesowa 
w relacji Patron<=>startup, którą warto będzie 
wspierać  i  której  warto  będzie  dopingować. 
Pomysł  okazał  się  strzałem  w  dziesiątkę, 
dlatego  już wiemy,  że w  tej  edycji będzie-
my go kontynuować. Mikro  i małych  inicja-
tyw, startupów czy raczkujących polskich firm 
ze  świetnymi  biznesowymi  pomysłami 
jest w naszym kraju bardzo, bardzo 
dużo. Większość z nich rozbi-
ja się niestety o szklany su-
fit w postaci dostępu do ka-

pitału, bez którego dalszy rozwój jest niemożliwy. Jeżeli 
nasza inicjatywa choć w niewielkiej skali może to zmienić 
i wpłynąć na to, że klimat do inwestycji i dostęp do kapi-
tału dla tego typu przedsięwzięć będzie łatwiejszy, to już 
wiemy, że warto się jej podjąć.
Tak  jak  wspomniałem,  więcej  szczegółów  o  samym 

Konkursie i uroczystej Gali go podsumowującej, którą za-
planowaliśmy na 22 maja, napiszemy w kolejnym nume-
rze „FPG”. W tym, niejako „napoczynając” temat, publiku-
jemy wywiad z Januarym Ciszewskim – prezesem firmy 
JR Holding, jednym z najbardziej znanych polskich inwe-
storów, przez publicystów i ekspertów nazywanym „kró-
lem rynku NewConnect”. Opowiada nam on o niełatwej, 
ale pasjonującej sztuce inwestowania, zdradza trochę ku-
lisów  odpowiedniego  zarządzania  i  stawiania  na  przy-
chodowe projekty, a także radzi, jak skutecznie i w miarę 
bezpiecznie prowadzić tego typu biznes. – Nasz holding 
inwestycyjny jest nie tyle żaglem dla poszczególnych in-
westycji, ile swego rodzaju wiatrem do żagla. Wspieramy 
pieniędzmi,  transferujemy  know-how,  szukamy  syner-
gii pomiędzy różnymi projektami – mówi nasz rozmów-

ca. I dodaje: – Polskim problemem było zawsze to, że 
mamy często bardzo dobre zaplecze naukowo-ba-
dawcze, ale nie umiemy tego właściwie wykorzy-
stać. Bywało tak nierzadko również w sytuacjach, 
gdy  był  obecny  kapitał  na  rozwój.  Nasuwa  się 
więc pytanie: dlaczego tak się dzieje? 

No właśnie… Wywiad  z  Januarym Ci-
szewskim  to  oczywiście  lektura  obo-
wiązkowa  tego  numeru  „FPG”.  Po-
dobnie  jak  i pozostałe materiały, 

do przeczytania których go-
rąco zachęcam.

04  WYWIAD NUMERU   
ONI STAWIAJĄ ŻAGLE, MY DAJEMY IM WIATR
O pełnej pasji biznesowej drodze i tym, co jest ważne przy inwestowaniu, 
opowiada nam January Ciszewski – prezes firmy JR Holding.

10  PODATKI   
OBLIGATORYJNE E-FAKTURY O PÓŁ ROKU PÓŹNIEJ  
Ministerstwo Finansów zmieniło projekt ustawy wprowadzającej 
e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Obowiązek taki zostanie 
wprowadzony pół roku później niż zapowiadano.

18  GOSPODARKA   
SKOŃCZMY Z GNĘBIENIEM PRZEDSIĘBIORCÓW! 
Poza licznymi utrudnieniami natury biurokratycznej polskie firmy muszą 
mierzyć się z potencjalnie niezliczoną liczbą kontroli. Czas to zmienić.

24  ENERGETYKA   
NOWE OBLICZE POLSKIEJ ENERGETYKI 
Na zaproszenie redakcji „FPG” prezesi największych spółek 
energetycznych dyskutowali o inwestycjach związanych z budową 
suwerenności energetycznej naszego kraju.

30  SPECJALNY DODATEK   
ODPOWIEDZIALNY BIZNES GRUPY ENEA 
Zmiany wpisane w ideę zrównoważonego rozwoju przyśpieszają. Jednym  
z polskich liderów działających zgodnie z tymi założeniami jest Grupa Enea.

40  NIERUCHOMOŚCI   
BEZEMISYJNOŚĆ BUDYNKÓW  
TO WYSOKO ZAWIESZONA POPRZECZKA 
– Nie sądzę, żeby udało się zrealizować zerową emisyjność do 2028 r. 
dla wszystkich nowo powstających budynków – uważa Marcin Walewski, 
główny ekspert ds. technicznych Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

46  BIZNES   
PÓŁ MILIONA BILETÓW TO ZA MAŁO 
Otwarta 10 lutego wystawa dzieł Johannesa Vermeera bije rekordy.  
Mimo że potrwa do czerwca, wszystkie bilety na nią już zostały wyprzedane.

50  POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY   
HRABIA TYSZKIEWICZ I JEGO AUTOMOBIL 
Oczekując, aż Polska ponownie „dorobi się” własnej marki samochodów 
osobowych, przypominamy jedno z osiągnięć naszej motoryzacji  
w czasach II RP.

56  GEOPOLITYKA   
BALONOWY SPEKTAKL NAD AMERYKĄ
Sprawa chińskich balonów nad Ameryką to z pewnością element 
strategicznej gry, także wizerunkowej i psychologicznej, prowadzonej  
przez Chiny, ale również przez USA. Niebezpiecznej gry.
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Jest Pan doświadczonym in
westorem, niektórzy nazywa
ją Pana nawet „królem gieł
dy NewConnect”. Coś w tym 
niewątpliwie musi być, bo 
dziś posiada Pan portfele ak
cji bardzo wielu dobrze roku
jących i rozwijających się spó
łek. Mówi się też o Panu, że ma 
znakomite wyczucie tego, w co 
warto zainwestować, a z cze
go w odpowiednim momencie 
się wycofać. A przecież zaczy
nał Pan w latach 90. ubiegłe
go wieku od prostego handlu. 
W czym tkwi klucz do tego 
biznesowego sukcesu?
Zawsze  wyznaczałem  so-

bie  ambitne  cele.  Ambicja  po-
woduje, że człowiek wstaje rano 
z  łóżka,  bo  mu  się  po  prostu 
chce.  Miałem  dużo  znajomych, 
którym  swego  czasu  powiodło 
się w handlu i w miarę tego po-
wodzenia zmienili auto na  lep-
sze,  następnie  stawiali  dom, 
a potem… zostawali już na okre-
ślonym  poziomie.  Oczywiście 
rozumiem  ich.  Są  ludzie,  któ-
rzy  chcą  stworzyć  sobie  pew-
ną oazę spokoju i poza tę stre-
fę  komfortu  już  nie  wychodzić. 

To,  co  ja  robię, wiąże  się  nato-
miast z pewnymi wyrzeczenia-
mi.  Bo  z  jednej  strony  muszę 
mocno  pilnować  swojego  za-
wodowego  czasu,  wy-
korzystując go inten-
sywnie  na  obecnie 
już  72  projekty  oraz 
przez  jeden  jeszcze 
fundusz,  który  za-
inwestował  w  100 
start upów.  Z  drugiej 
zaś strony chcę mieć 
czas dla rodziny i dla 
siebie.  Bezpośrednio, 
lub pośrednio, jestem 
więc  zaangażowany 
w  172  przedsięwzię-
cia. Nic  dziwnego,  że 
tak  wiele  osób  pyta 
mnie,  jak  sobie  daję 
z tym wszystkim radę.  

A jak Pan sobie daje radę? 
Przede wszystkim dzięki do-

brej organizacji pracy i delego-
waniu uprawnień. Zanim jednak 
o  tym  więcej  porozmawiamy, 
chciałbym coś zaznaczyć: rynek 
finansowy  i giełda są moją ab-
solutną  pasją.  Pierwsze,  co  ro-
bię, gdy  rano wstaję,  to  spraw-

dzam,  jak  się  zachowują  rynki 
azjatyckie. Nie spekuluję na nich. 
Mnie  to po prostu bardzo  inte-
resuje.  Nie  mam  takiej  presji, 

że muszę  coś  kupić  lub 
sprzedać,  niemniej 
dostrzegam  szybko 
różne  opcje  i  alter-
natywy.  Nie  jestem 
finansistą,  mimo  iż 
skończyłem  finanse 
i  bankowość.  Jestem 
i  czuję  się  przed-
siębiorcą,  prakty-
kiem.  Gdy  broniłem 
pracy  dyplomowej, 
już  wówczas  byłem 
praktykiem,  inwe-
stowałem  na  gieł-
dzie i co tu dużo mó-
wić – to mnie łatwiej 

byłoby  zweryfikować  egzami-
natorów niż odwrotnie. 
Idąc  krok  za  krokiem  przez 

karierę  biznesową,  mając  trzy-
dzieści kilka lat,   zgromadziłem 
takie aktywa, że przyszło mi do 
głowy,  iż nie muszę  już nic  ro-
bić.  Że mogę  zostać  rentierem. 
Zainwestowałem  więc  w  nieru-
chomości  i...  wytrzymałem  tak 
cztery lata. W tym czasie zwie-

Oni stawiają żagle,
my dajemy im wiatr

fot. Adam GolecFORUM POLSKIEJ GOSPODARKI4

WYWIAD NUMERU January Ciszewski

O niełatwej, ale pełnej pasji biznesowej drodze, o tym, co jest ważne przy 
inwestowaniu i jak skutecznie oraz bezpiecznie prowadzić firmę inwestycyjną 
opowiada nam January Ciszewski – profesjonalny inwestor, prezes firmy  
JR Holding.  Rozmawiali Robert AZEMBSKI i Krzysztof BUDKA
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Istotne jest też,  
że JR Holding działa 
szybko i sprawnie, 
na bazie kapitału 

lokalnego, co także 
odróżnia nas od 
innych funduszy 

typu venture 
capital i stanowi 

istotną przewagę 
konkurencyjną.
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Oczywiście zdaję sobie spra-
wę, że przyjdzie jeszcze czas na 
bardziej  konkretne oceny. Rze-
telny  okres  inwestycyjny  dla 
firm  portfelowych  trwa  prze-

ciętnie  3–5  lat.  Oka-
że  się  wówczas,  czy 
udało mi się zbliżyć 
(a może nawet prze-
ścignąć)  do  sukce-
su  Columbus  Ener-
gy, w którym kapitał 
pomnożyliśmy  aż 
140 razy. 

Skąd Pan wie, że 
akurat te, a nie inne 
firmy w danym 
sektorze, są warte, 
by w nie zainwesto
wać?
Warunkiem  pod-

stawowym,  by  za-
jąć  się  daną  firmą 

lub tylko jakimś kierunkiem biz-
nesowym,  jest  obserwacja  za-
chodnich  rynków,  w  tym  ame-
rykańskiego. Czasem nie ma co 
wymyślać  koła,  zresztą  dawno 
już wynalezionego. Wiele osób 
i firm odniosło sukces, uważnie 
przypatrując  się  temu,  co  już 
zostało dokonane na dojrzałych 
rynkach  i  wręcz  to  powielając. 
Ważne jest też, by cały czas się 
uczyć i mieć otwarty umysł.

Niektórzy uważają, że inwe
stowanie i gra na giełdzie to 
coś w rodzaju hazardu. Mają 
rację?
Nie.  Tutaj  trzeba  mieć  kon-

kretne  umiejętności  i  to  popar-
te wiedzą oraz doświadczeniem. 
Poza tym skuteczne operowanie 
na  giełdzie  to  bardzo  szerokie 
zagadnienie. Akcje albo spadają, 

albo rosną, więc szansa na suk-
ces jest mniej więcej 50/50. Ten 
zakres można wzbogacać. War-
to  też mieć  własny  system  gry 
i konsekwentnie go stosować.
Podstawą  skutecznego  in-

westowania  jest  w  mojej,  po-
partej  doświadczeniem  opinii 
cierpliwość,  dywersyfikacja,  ale 
i  szybkość.  Uważam,  że  mam 
wszystkie  te  cechy  i pomnaża-
nie pieniędzy jest czymś, co do-
brze mi wychodzi. 
Należy też umieć wyjść w od-

powiednim  momencie  z  kon-
kretnych  inwestycji. Sprzedałem 
akcje Columbus Energy nie dla-
tego,  że  uważałem,  iż  OZE  jest 
już  nieatrakcyjne,  ale  dostrze-
głem wiele innych spółek, często 
rodzinnych,  które  mają  znako-
mite, ale niedocenione pomysły 
biznesowe.  Jako  JR  Holding  za-
inwestowaliśmy na  przykład  ok. 
40 mln zł w dwie spółki: IGLOO 
sp. z o.o. oraz MILOO ELECTRO-
NICS sp. z o.o., które od wielu lat 
prowadzą działalność biznesową 
na  rynkach międzynarodowych, 
projektując i produkując opaten-
towane,  komplementarne,  inno-
wacyjne rozwiązania przynoszą-
ce oszczędności i obniżające ślad 
węglowy. IGLOO nie może wręcz 
nadążyć  z  realizacją  zamówień. 
Proszę  sobie  wyobrazić,  że  na 
rynku  europejskim  zapotrze-
bowanie  na  same  pompy  cie-
pła  jest oceniane na ok. 40 mln 
sztuk!  Wspomniane  firmy  ofe-
rują  efektywne  systemy  wspie-
rania  oszczędności  energetycz-
nych  np.  dla  hoteli  czy  stacji 
paliw. Nie muszę chyba udowad-
niać,  jakie  to ma kolosalne zna-
czenie  dla  rynku.  Tym  bardziej 
że stosowane rozwiązania powo-

I  przyszły.  Najpierw  mieli-
śmy  wielką  zawieruchę  zwią-
zaną  z  COVID–19.  Dzięki  temu 
jednak,  że  jestem  zdywersyfi-
kowany  branżowo,  zawsze  któ-
raś  z  moich  firm  szła 
w górę. W koronakry-
zysie na topie były na 
przykład  firmy  me-
dyczne  i  biotechno-
logiczne.  To  one  za-
rabiały, a ja w jakimś 
stopniu byłem w nich 
już obecny.  Także na 
rynku  gamingu,  bo 
gry  sprzedawały  się 
w  okresie  lockdownu 
wprost  znakomicie. 
Uratowało  mnie  to, 
że działałem właśnie 
w  różnych  segmen-
tach  rynku,  a  proszę 
mi  wierzyć  –  wielu 
inwestorów  potraciło 
wówczas majątki.  
Ten  czas dużo mnie nauczył. 

Także  tego,  że  warto  być  cier-
pliwym i że szybkie interesy nie 
zawsze popłacają. Teraz się po-
chwalę:  wiele  spółek  udało  mi 
się  wprowadzić  na  giełdę,  więc 
powiem  nieskromnie  –  nie-
wątpliwie  urozmaiciłem  rynek 
NewConnect,  dostarczając  mu 
naprawdę  innowacyjnych  firm. 
Wielu  spółkom  ułatwiliśmy  też 
pozyskiwanie  dalszych  inwe-
storów.  W  ten  sposób,  zwłasz-
cza  w  latach  2020–2022,  mo-
gliśmy już o sobie powiedzieć, że 
stajemy się spółką inwestycyjną 
w pełnym tego słowa znaczeniu, 
marką  rozpoznawalną  na  rynku 
inwestycyjnym.  Raptem  w  dwa 
lata udało nam się dokonać tego, 
na  co niektóre przedsiębiorstwa 
potrzebują dekady albo i więcej.

dziłem  kawał  świata,  poznałem 
wielu ludzi  itd. Ale wtedy przy-
szła  refleksja:  przecież  ja  coś 
jeszcze  w  tym  życiu  chciałbym 
zrobić! A skoro mam już spółkę 
zajmującą  się  nieruchomościa-
mi,  to  może  by  jeszcze  ją  roz-
winąć?  Stworzyć  fundusz  nie-
ruchomości, który potem będzie 
można  wprowadzić  na  giełdę. 
Zbiegło się to w czasie z kryzy-
sem  greckim,  z  perturbacjami 
w  Unii  Europejskiej  oraz  z  roz-
chwianiem rynków finansowych. 
Nie był to łatwy czas, ale dopią-

łem swego, bo po roku wprowa-
dziłem  spółkę  –  wówczas  pod 
nazwą JR Invest – na giełdę. Nie 
uchroniło mnie  to od popełnia-
nia błędów. Począwszy od tego, 
że w złym okresie zacząłem, po 
oparcie  się  na  tylko  przewidy-
wanych,  stałych  dochodach  fir-
my. A rynek tego po prostu nie 
kupił.  Przez  pierwsze  3–4  lata 
moja  ówczesna  firma  była  wy-
ceniana  poniżej  swojej  warto-
ści księgowej. Nie poddałem się 
jednak,  korzystając  z  różnych 
okazji  giełdowych,  co  pozwoli-

ło mi zaczerpnąć drugi oddech. 
Potem była już znana inwestycja 
w  Columbus  Energy,  który  stał 
się niekwestionowanym liderem 
na rynku OZE. 
Nigdy  nie  słuchałem  też 

ogólnych  opinii.  Sam  spraw-
dzałem  fakty  i  różne możliwo-
ści. W końcu doszedłem do „sta-
nu posiadania” w postaci pięciu 
spółek  (każda  z  nich  była  po-
trzebna). Wydawać  by  się  więc 
mogło,  że  już  mogę  spocząć 
na laurach i spokojnie dalej żyć. 
Tak  się  jednak  nie  stało.  Z  pię-
ciu spółek „zrobiło się” dziesięć, 
a że nie przestałem być ambit-
ny,  wyznaczałem  sobie  kolej-
ne  cele  biznesowe.  Powstawały 
więc następne spółki, działałem 
w kolejnych sektorach itd.  

Skąd pomysł, by inwestować 
w tak wiele, często odmien
nych od siebie dziedzin?
Po  pierwsze  z...  pokory.  Na-

leży  mieć  wobec  rynku  poko-
rę i dywersyfikować działalność. 
Są  dwie  drogi  profesjonalne-
go inwestowania. Jedna z nich to 
skupienie się całkowicie na jed-
nej dziedzinie i osiągnięcie w niej 
sukcesu. Ta druga to pójście sze-
roko.  Bez  udawania  eksperta 
we wszystkim, ale za to z umie-
jętnością  otaczania  się  ludźmi  
– ekspertami w poszczególnych 
dziedzinach  biznesu.  Tę  dro-
gę właśnie wybrałem. W moim 
przypadku to się sprawdziło, bo 
mam  swoistą  intuicję  do  ludzi, 
znajduję tych, których warto ob-
darzyć zaufaniem.

W końcu jednak zawsze mu
szą przyjść trudniejsze mo
menty.

Nasz holding 
inwestycyjny jest 

nie tyle żaglem dla 
poszczególnych 

inwestycji, ile swego 
rodzaju wiatrem  

do żagla. Wspieramy 
pieniędzmi, 

transferujemy 
know-how, szukamy 
synergii pomiędzy 

różnymi  
projektami.
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dują zmniejszenie zużycia prądu 
o ponad 80 proc.! 

Dużo takich nietypowych, in
nowacyjnych startupów się do 
Was zgłasza?
Polskim problemem było za-

wsze  to,  że  mamy  często  bar-
dzo  dobre  zaplecze  naukowo-
-badawcze, ale nie umiemy tego 
właściwie  wykorzystać.  Bywa-
ło tak nierzadko również w sytu-
acjach, gdy był obecny kapitał na 
rozwój. Nasuwa się więc pytanie: 
dlaczego tak się dzieje? 
Moim  zdaniem  po  trans-

formacji  kapitałowej  wielu  lu-
dzi, zresztą bardzo ciężką pracą, 
zdobyło sporo pieniędzy. Mając 
świadomość,  ile  wysiłku  to  wy-
magało, w naturalny sposób uni-
kali  bardziej  ryzykownych  in-
westycji.  Dziś  takie  osoby  jak  ja 
mają większy  komfort:  inwestu-
jąc, wiem, że nawet  jeśli się po-
mylę,  to  ta  pomyłka  nie  wpły-
nie  zasadniczo  na  mój  portfel, 
który – jak wspomniałem – jest 
zróżnicowany.  Wiele  osób  tak 
nie  działało.  Gdy  zawalił  się  im 
ten wymarzony biznes, w szyb-
kim tempie stawali się bankruta-
mi. I znowu chcę podkreślić: war-
to uczyć  się na błędach  innych, 
podstawą  zaś  jest  dywersyfika-
cja aktywów. 
Sam fakt inwestowania w seg-

ment  deeptechowy,  biotechno-
logiczny i tego rodzaju perspek-
tywiczne dziedziny jest dla mnie 
fascynujący! Istotne jest też, że JR 
Holding  działa  szybko  i  spraw-
nie, na bazie kapitału lokalnego, 
co także odróżnia nas od innych 
funduszy  typu  venture  capital 
i stanowi  istotną przewagę kon-
kurencyjną.

Skąd Pan wie, jak wybrać wła
ściwą spółkę? Co o tym decy
duje?
Nie  wiem  tego  na  sto  pro-

cent. Pewne znaczenie ma  lata-
mi  nabyte  doświadczenie.  Tak-
że  intuicja  podpowiadająca  mi, 
w  co  warto  zainwestować  i  kie-
dy  zaryzykować.  Drugą  rzeczą 
jest  przyjrzenie  się  założycie-
lom  firmy  i  ich  liderom. Widać 
po prostu, że są dobrzy w tym, co 
robią. I że rozwijają swoje przed-
sięwzięcie  nie  tylko  dla 
pieniędzy,  ale  także 
z prawdziwej pasji. Nie 
po  to,  by  szybko  coś 
zrobić i jeszcze szyb-
ciej  to  sprzedać.  Że 
ci  ludzie  w  momen-
tach  kluczowych  czy 
kryzysowych  dla  fir-
my są w stanie zaka-
sać  rękawy  i  z  deter-
minacją  walczyć  o  jej 
przetrwanie.  Oczywi-
ście  przyglądamy  się 
w  zespole  JRH  także 
twardym danym i do-
konujemy  profesjo-
nalnej wyceny. Gdy te 
dwa  czynniki,  miękki 
i  twardy,  się  zgadzają, wówczas 
podejmujemy  decyzję  inwesty-
cyjną.

Czasem warto chyba obserwo
wać ogólne trendy, na przy
kład na co władze różnych 
szczebli będą kładły nacisk. 
Można się jednak pomylić, jak 
na przykład swego czasu przy 
inwestycjach w elektrownie 
wiatrowe. Można też wyczuć 
trend, który będzie niezależny 
od aktualnych „wiatrów poli
tycznych”.

Tak,  inwestor  musi  liczyć 
się  ze  zmiennością  przepisów, 
z  podatnością  na  zmiany  legi-
slacyjne  czy  choćby  na  decy-
zje  urzędników  niższej  rangi. 
Mimo iż jakaś dziedzina działal-
ności wydaje się być intratna, to 
nie biorąc tego wcale pod uwa-
gę, może skończyć się stratami, 
jakich niektórzy doświadczyli po 
zmianie  ustawy  tzw.  wiatrako-
wej. Posłużmy się jednak innym 
przykładem:  jeżeli  faktem  jest, 

że w Europie (i nie tylko 
w  Europie)  jest  co-
raz mniej lasów i co-
raz  mocniej  stawia 
się  na  tzw.  zieloną 
politykę,  to  można 
przecież  wyobra-
zić  sobie,  że  będzie 
zapotrzebowanie na 
substytuty  drewna, 
na  materiały  drew-
nopodobne.  Zaj-
muje  się  tym  jed-
na  ze  spółek  grupy 
Green Lanes, w któ-
rą  to grupę zainwe-
stowaliśmy w sierp-
niu  ubiegłego  roku 
2 mln zł, obejmując 

część  kapitału.  The  True  Green 
rozwija  projekty  i  technologię 
w  obrębie  branży  przetwór-
stwa konopi włóknistych, w tym 
produkuje  z  konopi  zamienni-
ki drewna używanego w budow-
nictwie  (trwałe  i  solidne  deski 
konopne). Pozostałe dwie spół-
ki skoncentrowały się na wytwa-
rzaniu  białka  oraz  tzw.  mięsa 
konopnego.  Ludzie,  którzy  za-
łożyli  te  spółki,  są  prawdziwy-
mi pasjonatami. To też zaważy-
ło na kierunku dokonanej przeze 
mnie inwestycji.
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Jak Pan sobie radzi z tempem 
pracy i ze stresem?
Nie  rezygnuję  z  życia  pry-

watnego, w tym także z rozwija-
nia osobistych pasji. Pracuję tak, 
by  na  koniec  dnia  nie  czuć  się 
wypalonym. By móc rano przy-
stąpić do pracy z nową energią 
i  zapałem.  Jak  już  wspomnia-
łem, umiem dzielić się zadania-
mi  z  innymi.  To  bardzo  ważne, 
by  potrafić  to  robić.  By  zaufać 
ludziom,  którzy  w  swoim  ob-
szarze wiedzą, co robią, i to jest 
właśnie to „delegowanie upraw-
nień”.
Nasz  holding  inwestycyj-

ny  jest nie  tyle żaglem dla po-
szczególnych inwestycji, ile swe-
go  rodzaju  wiatrem  do  żagla. 
Wspieramy pieniędzmi, transfe-
rujemy know-how, szukamy sy-
nergii  pomiędzy  różnymi  pro-
jektami. 

Sami  także  się  zmieniamy. 
Przychodzą do nas ludzie z co-
raz większymi  i z coraz poważ-
niejszymi  projektami.  To  na-
tomiast  wymaga  także  zmian 
i  wewnątrz  firmy  –  chcemy  na 
przykład podnosić kompetencje 
rady nadzorczej i włączać ją ak-
tywniej także w bieżącą działal-
ność Spółki.
Mamy  też  rosnące  ambicje 

inwestycyjne,  w  polu  naszego 
zainteresowania są obecnie tak-
że  fundusze,  w  które  mogłyby 
absolutnie  bezpiecznie  zainwe-
stować również osoby prywatne. 
Do  nowych  projektów  przystę-
pujemy, nie obawiając się pono-
sić odpowiedzialności za ich po-
wodzenie.  Jestem  przekonany, 
że nie tylko będzie dobrze, lecz 
że będzie coraz lepiej  i będzie-
my osiągać jeszcze bardziej am-
bitne cele. 

Dywersyfikacja działalno
ści JR Holding jest znacząca, 
bo jesteście obecni m.in. tak
że w dziedzinie ładowania sa
mochodów elektrycznych, jak 
i w sektorze finansowym. Ten 
ostatni sektor również po
strzega Pan jako przyszło
ściowy?
Proszę  sobie  wyobrazić,  że 

my  się  nigdzie  nie  reklamu-
jemy.  Trafiają  do  nas  projekty, 
które bronią się nie tylko wyso-
ką jakością kadry zarządzającej 
i  dobrymi  biznesplanami  oraz 
perspektywami.  Dlatego  za-
inwestowaliśmy  także  na  ryn-
ku fintech. Z kolei giełda wcale 
nie wygląda tak źle, jak czasem 
się  ją  przedstawia.  Także  ry-
nek NewConnect  się  rozwija – 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat 
zasilił główny parkiet już blisko 
setką wartościowych spółek.

Podstawą 
skutecznego 

inwestowania jest 
w mojej, popartej 
doświadczeniem 
opinii cierpliwość, 

dywersyfikacja, ale 
i szybkość. Należy 

też umieć wyjść 
w odpowiednim 

momencie 
z konkretnych 

inwestycji.
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czy w  tym przypadku zwycięży 
troska  o  konsumentów,  czy  (ze 
strony działów księgowych) pój-
ście na  łatwiznę, przyjdzie nam 
chwilę  zaczekać.  Choć  wydaje 

się, że wynik jest raczej łatwy do 
przewidzenia.

Co z fakturami 
uproszczonymi?
To oczywiście nie jedyne zmiany 
wynikające z konsultacji. W sto-
sunku  do  pierwotnego  projek-
tu nowa jego wersja zakłada, że 
bilety  spełniające  funkcję  fak-
tury (w  tym paragony na auto-
stradach  płatnych)  zostają  wy-
łączone z KSeF. Można je zatem 
będzie wystawiać tak jak dotych-
czas. Podobnie faktury z kas fi-
skalnych  i  faktury  uproszczo-
ne będą mogły być wystawiane 
w  dotychczasowej  formie.  Ale 
tylko do 31 grudnia 2024 r., czyli 
tylko przez pół roku od momen-
tu, gdy KSeF stanie się obowiąz-
kowy.
Dość  istotną  zmianą  jest  też 

to, że w przypadku awarii syste-
mu – a zatem takiej sytuacji, gdy 
wystawienie  faktury w KSeF nie 
będzie możliwe – po stronie po-
datnika przewidziano możliwość 
wystawiania faktur w trybie off-
line  (poza  KSeF)  i  dostarcze-
nia faktury do KSeF następnego 
dnia po wystawieniu offline.
Projekt  zakłada  także  libe-

ralizację  (obniżenie)  sankcji 
związanych  z  niestosowaniem 
nowego  systemu  i  ich  wpro-
wadzenie dopiero od 1 stycznia 
2025  r.  A  zatem  w  pierwszym 
okresie (półrocznym) obowiąz-
kowego  stosowania KSeF moż-
na  będzie  liczyć  na  pobłażli-
wość ze strony fiskusa. 

wi  konsumencką  fakturę  w  tym 
systemie. Ale wtedy to on narazi 
obywatela na inwigilację ze stro-
ny fiskusa, a nie urzędnicy skar-
bówki. Na odpowiedź na pytanie, 

F unkcjonujące już od pew-
nego czasu jako rozwią-
zanie dobrowolne wy-

stawianie faktur za pomocą 
Krajowego Systemu e-Faktur 
(KseF), czyli tzw. faktur ustruk-
turyzowanych, miało się od  
1 stycznia 2024 r. stać obowiąz-
kowe dla wszystkich podatni-
ków. W tym zakresie resort fi-
nansów zmienił jednak zdanie 
i postanowił opóźnić wdroże-
nie tego rozwiązania o pół roku. 
Nowa wersja projektu przewi-
duje bowiem przesunięcie wej-
ścia w życie ustawy z 1 stycznia 
2024 r. na 1 lipca 2024 r. Co wię-
cej, projekt ten zakłada wydłu-
żenie o dodatkowe pół roku ter-
minu na wdrożenie KSeF przez 
podatników zwolnionych pod-
miotowo z VAT – KSeF będzie 
dla nich obowiązkowy dopiero 
od 1 stycznia 2025 r.

Zarzut do fiskusa
To  bardzo  ważna  informacja. 
Zmusza bowiem do zastanowie-
nia, czy za taką zmianą faktycz-
nie  stoi  chęć  wyjścia  naprzeciw 
oczekiwaniom  podatników  wy-
rażonym  w  trakcie  konsultacji 
społecznych,  czy  też  już  teraz 

resort finansów uświadomił so-
bie, że może nie zdąży przygo-
tować nowego systemu do tego, 
by był stosowany przez wszyst-
kich podatników już od stycznia 
przyszłego roku.
W  pierwotnym  kształcie 

projekt  ustawy  o  KSeF  (fak-
tycznie  zaś  noweliza-
cji  ustawy  o  VAT) 
zakładał,  że  obliga-
toryjne  e-fakturo-
wanie obejmie czyn-
ności,  które  obecnie 
wymagają  udoku-
mentowania  fakturą 
wystawioną  zgodnie 
z ustawą o VAT. Będą 
to  czynności  pod-
legające  opodatko-
waniu  VAT  w  Pol-
sce,  w  tym  krajowe 
dostawy  towarów 
i  świadczenie  usług 
dokonywane pomiędzy przed-
siębiorcami (B2B), na rzecz or-
ganów  publicznych  (B2G)  lub 
konsumentów  (B2C).  Obowią-
zek  wystawiania  faktur  ustruk-
turyzowanych  (e-faktur)  miał-
by zastosowanie do podatników 
wykonujących  czynności  ob-
jęte  wymogiem  fakturowa-

nia  według  polskich  regulacji 
VAT,  którzy  posiadają  siedzi-
bę lub stałe miejsce prowadze-
nia  działalności  gospodarczej 
w  Polsce.  Zasady  wystawiania 
e-faktur  będą  również  skiero-
wane  do  podatników  stosują-
cych  tzw.  zwolnienie  podmio-
towe  (drobni  przedsiębiorcy). 
W  wyniku  konsultacji  także 
i w tym zakresie nastąpiła cie-
kawa i bardzo ważna zmiana.
Okazuje  się  bowiem,  że 

wbrew  wcześniejszym  zało-
żeniom  faktury  konsumenc-
kie (B2C) nie będą objęte KSeF. 
Wygląda  na  to,  że  fiskus  nieco 

przestraszył  się  stawia-
nych w ostatnim cza-
sie zarzutów, że ma-
jąc  dostęp  do  takich 
faktur,  będzie  mógł 
śledzić pojedynczych 
konsumentów,  zy-
skując dokładną wie-
dzę  na  temat  tego, 
jakie są ich preferen-
cje  zakupowe.  Prasa 
i media elektroniczne 
wręcz stawiały w tym 
przypadku zarzut, że 
będzie  to  dodatko-

we  narzędzie  inwigila-
cji obywateli. Na szczęście resort 
się z pomysłu wycofał. 
Dla  obywateli  to  dobra wia-

domość. Dla firm niekoniecznie. 
W  konsekwencji  bowiem  część 
faktur  będzie musiała  być wy-
stawiana  przez  KseF,  a  część 
poza  nim.  Chyba  że  przedsię-
biorca  „dobrowolnie”  wysta-
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Nowelizacja ustawy o VAT

Obligatoryjne e-faktury o pół roku później
PODATKI

Prasa i media 
elektroniczne wręcz 

stawiały w tym 
przypadku fiskusowi 
zarzut, że będzie to 

dodatkowe narzędzie 
inwigilacji obywateli. 
Na szczęście resort 

finansów z tego 
pomysłu  

się wycofał. 

Ministerstwo Finansów zmieniło projekt ustawy 
wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system 
rozliczania. Obowiązek taki zostanie wprowadzony 
pół roku później niż zapowiadano – dopiero od lipca 
2024 r. Dla podatników zwolnionych z VAT ma to 
nastąpić jeszcze później – od stycznia 2025 r.  
 Marek  KUTARBA



Dzięki Rządowej  Tarczy 
Solidarnościowej,
która zamraża ceny prądu,

na rachunku za prąd

Bez Tarczy Solidarnościowej ceny prądu byłyby wyższe.
Zobacz, ile możesz zaoszczędzić:

Sprawdź szczegóły na
oszczędności.tauron.pl

2000 zł

ok. 2000 zł
Do limitu zużycia 2000 kWh.

ok. 2600 zł
Do limitu zużycia 2600 kWh.

ok. 3000 zł
Do limitu zużycia 3000 kWh.

możesz zaoszczędzić
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Guy Verhofstadt napisał na Twitterze: „Unia Eu-
ropejska zakazuje nowych samochodów na ben-
zynę i ropę od 2035 r. Biznes i nauka potrzebu-

ją kierunku. Europa go zapewnia!”. Belgijski poseł do 
Parlamentu Europejskiego zapomniał dodać, że przy-
szłość jest zawsze czystą spekulacją. 
Norweska firma żeglugowa Havila Kystruten AS skal-

kulowała, że istnieje podwyższone ryzyko pożaru i pod-
jęła  decyzję  o  zakazie  wjazdu  na  pokład  ich  promów 
samochodów  z  napędem  elektrycznym.  W  Norwe-
gii  sprzedaje  się  dzisiaj  więcej  pojazdów 
elektrycznych niż  spalinowych.  Kupu-
jąc  takie  samochody, Norwegowie nie 
mieli o tym zielonego pojęcia. 
„Auto  Świat”  donosi,  że  zdziwi  się 

ten, kto zawiezie samochód elektrycz-
ny  do  autoryzowanego  serwisu.  Ro-
boczogodzina  przy  naprawie  tego 
pojazdu wynosi prawie dwa razy wię-
cej niż przy naprawie auta z napędem 
spalinowym.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek po 

raporcie  C40  Cities  zorientowała  się, 
że zakaz używania samochodów spa-
linowych ma swoje konsekwencje: „Je-
żeli  nie  ma  samochodów,  no  to  padają 
zakłady produkujące samochody i wszystko to, co się 
z tym wiąże”. 
Porażka lub sukces zależy od większej lub mniejszej 

zdolności przewidzenia przyszłości i dostosowania swo-
jego działania do działania innych. Taką wiedzę i wyczu-
cie przyszłości ma tylko przedsiębiorca, który zarazem 
jest właścicielem. Nie potrafi tego uczynić urzędnik, któ-
ry nic nie posiada i de facto za nic nie odpowiada. 
Z prakseologicznego punktu widzenia między prze-

szłością  i  przyszłością  spoczywa  rzeczywisty  czas  te-

raźniejszy.  To  tu  ma  miejsce  działanie,  które  zostaje 
ucieleśnione w rzeczywistości, stając się realnym punk-
tem odniesienia dla następnego kroku. To ta wiedza jest 
istotna do kierowania gospodarką. Dzisiejsze preferen-
cje są znane tylko na podstawie wpływu, jaki na system 
cenowy  wywiera  aktualny  stan  rynku.  Nikt  nie  potra-
fi przewidzieć, jaki byłby popyt, gdyby cena była inna. 
Amerykański  pisarz  i  przedsiębiorca  Jeffrey  Tuc-

ker  zwraca  uwagę,  że  świat  jest  zbudowany  na  zasa-
dzie małych kroków. Są one konsekwencją  skompliko-

wanego  procesu  podejmowania  decyzji, 
który w ostateczności  jest  subiektyw-
ny.  Ceny  na  rynku  są  determinowa-
ne przez marginalną użyteczność jed-
nostki danego dostępnego dobra. Nie 
jesteśmy w stanie tego procesu prze-
skoczyć. 
Dzisiaj  brakuje  mechaników,  któ-

rzy mają stosowne uprawnienia do na-
prawy samochodów eklektycznych. Ich 
szybkie wyszkolenie nie rozwiąże pro-
blemu. Pojawią się nowe, których w tej 
chwili  jeszcze  nie  znamy.  Szykuje  się 
więc kolejna porażka. Kiedyś w socja-
lizmie planowano na pięć lat do przo-

du. Dzisiejszym politykom brakuje już ta-
kiej pokory i tworzą agendę rozwoju 2050.  
Do prakseologicznego sposobu myślenia zaprasza 

nas także papież Franciszek. Jesteśmy w Kościele kato-
lickim w trakcie przygotowań do Synodu o synodalności. 
„Synod” oznacza iść razem. Droga to kroczenie w przy-
szłość, która jest nieznana. Każdy następny krok jest po-
chodną naszego wyboru dokonanego tu i teraz. 
Tucker  swój  artykuł  zatytułował  „By  być  szczęśli-

wym, trzeba rozumieć użyteczność krańcową”. W życiu 
i w ekonomii nie ma drogi na skróty.

FELIETON
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Z  dwóch  powo-
dów.  Po  pierwsze, 
problem  reformy 
naszego  systemu 
podatkowego,  czy-
li  coś,  pod  czym 
śmiało  mogły-
by  podpisać  się 
wszystkie  opozy-
cyjne  ugrupowania 
polityczne,  nie  ist-
nieje  jako  istotny 
postulat  w  rozkrę-
cającym się wybor-
czym  maratonie. 
Oczywiście,  róż-

ne partie, a także frak-
cje wewnątrz partii, mogą mieć 
i mają  różne wizje  tego,  na  co 

pieniądze zebrane w podatkach 
będą  wydane.  Ale  im  wszyst-
kim  powinno  zależeć  na  tym, 
aby  robił  to możliwie  sprawny 
aparat. Problemem jest  jednak 
właśnie ta zgodność. 

Wyborcza pułapka
Z badań CBOS wynika, że Po-
lacy  są  tak  zgodni,  jak  prawie 
nigdy,  i  to  w  dodatku  w  kwe-
stii  jakże  nieoczywistej.  I  na 
tym  polega  pułapka.  Wybory 
to  sztuka  zakreślania  linii  de-
markacyjnych  pomiędzy  elek-
toratami,  gra  w  szukanie  róż-
nic – a nie punktów wspólnych. 
Niepodnoszenie  podatków 
brzmi  gorzej  niż  podniesienie 

podnieść  podatki, 
a więc odpowiadający 
„zdecydowanie  tak” 
i  „raczej  tak”  nie  ze-
brali  wyniku  dwucy-
frowego.  A  i  wybor-
ców  Lewicy,  chcących 
podwyżek  podatków, 
było  jedynie  11  proc. 
Reszta  jej  elektoratu, 
ponad 80 proc.,  była 
na nie. Także niezde-
cydowani  i  niegło-
sujący  odpowiadali 
raczej  zgodnie  z  po-
zostałymi – przeciw-
ko  podwyżkom.  Jest  to 
jakiś balsam na wolnorynkowe 
serce. Szkoda, że raczej cienki.
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nej. Na pytanie: „Czy w obecnej 
sytuacji  gospodarczej  i  finan-
sowej  należy  w  Polsce  pod-
nieść  podatki?”  prawie  wszy-
scy ankietowani odpowiedzieli, 
że  raczej  nie  lub  zdecydowa-
nie nie. Co ważne, byli oni rów-
nież zapytani o swoje zapatry-
wania  polityczne  i  deklaracje 
tego, na kogo będą  już wkrót-
ce,  bo  w  tym  roku,  głosować. 
Za  wyjątkiem  Lewicy  wybor-
cy  wszystkich  partii  chcących 

Wyniki badań społecz-
nych niekiedy za-
skakują. Co do za-

sady, są bowiem rzeczy, co do 
których zgadzamy się pra-
wie wszyscy – ale nie zawsze 
o tym wiemy. Zdecydowana 
większość z nas nie lubi wyso-
kich podatków i pewna siebie 
grupa dobrze wypozycjonowa-
nych intelektualistów, czasami 
zresztą takich in spe, nie jest 
w stanie jakoś bardzo zmienić 

tego ogólnego obrazu. Nawet 
wtedy, jeśli doliczylibyśmy do 
wyżej wymienionych również 
osoby o lewicowej nadwrażli-
wości.

Przeciwko podwyżkom
Okazuje  się,  że  Polacy  obecne 
obciążenia postrzegają właśnie 
jako  zbyt  wysokie.  Widać  to 
nieźle  na przykładzie  sondażu 
przeprowadzonego przez Cen-
trum  Badania  Opinii  Społecz-

Rozmowa o podatkach to – wydawać by się mogło – świetny temat  
do omówienia w zbliżającej się wielkimi krokami kampanii wyborczej. 
Może takim jednak wcale nie być. I to z dwóch zupełnie różnych od siebie 
powodów. Marcin  CHMIELOWSKI
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PODATKI Reforma systemu

Niskie podatki
i meandry
politycznej intuicji

Jest do zgarnięcia 
polityczny zysk. Ci, 

którzy zaczną głośno 
mówić o sprawie 
podatków i zrobią 

z tematu opłat 
ponoszonych na 

rzecz państwa ważną 
dla swojej kampanii 
sprawę, będą mogli 
liczyć na wyborczą 

premię.* autor jest 
wiceprezesem 
Fundacji Wol-
ności i Przed-
siębiorczości



Zapraszamy do naszych placówek
oraz na pekao.com.pl 

INNOWACJE
KTÓRY STAWIA NA
BANK,

Bo  nie  jest  prawdą,  jako-
by  w  Polsce  nie  było  wybor-
ców  chcących  likwidacji  choć-
by  sztandarowego  już  500+. 
Dzięki badaniom SW Research, 
zrobionym  dla  portalu  rp.pl, 
internetowej  odnogi  najbar-
dziej  opiniotwórczego  dzienni-
ka w Polsce, dowiedzieliśmy się, 
że  takich  ludzi  mamy  w  Pol-
sce 24 proc. To dużo więcej, niż 

podpowiada  nam poli-
tyczna  intuicja.  Ale 
wciąż mniejszość.

Obniżki danin
Możemy  się  więc 
cieszyć  z  odpo-
wiedzi  ankietowa-
nych,  reprezenta-
tywnych  przecież 
dla  nas  jako  spo-
łeczeństwa.  Odpo-
wiedzi  nieoczywi-
stych.  Przynajmniej 
w  tej  kwestii,  jaką 
jest  podwyżka  po-
datków,  wykazuje-
my  się  jako  Polacy 
zaskakującym  zro-

zumieniem okoliczności.  I  wła-
snego  interesu,  bo  dużo  le-
piej byłoby nawet utrzymać ich 
obecny  poziom,  ale  jednocze-
śnie sprawić, aby były skutecz-
niej, lepiej wydawane. To jednak 
oznaczałoby  koniec  plusików 
co miesiąc  na  koncie.  Dla wie-
lu może to być nie do przyjęcia. 
Oczywiście,  są  w  Polsce 

i  tacy, którzy chcieliby obniżki 
danin,  nie  tylko  lepszego wy-
dawania  tego,  co  już  pobiera 
od nas państwo. Oby ten elek-
torat  rósł.  I  oby  byli  w  przy-
szłości liczni politycy zaintere-
sowani jego obsługą. 

ich dla najbogatszych. A to tyl-
ko  jeden przykład. Dlatego też 
niekontrowersyjna  kwestia  po-
datkowa  pozostaje  nieruszona. 
Bo  można  domniemywać,  że 
wszyscy  chcieliby  zmian –  ale 
skoro  tak,  to po  co o  tym mó-
wić? Niewiele politycznie moż-
na na tym zarobić. Trudno o oś 
sporu  i wygranie czegoś na  jej 
zakreśleniu.
W  ten  sposób  zostaniemy 

z nieskonsumowaną  szansą na 
naprawdę  dobrą  zmianę  (tak, 
celowo  używam  tego  określe-
nia).  Ze  społecznej  zgody  co 
do tego, że przynajmniej na ra-
zie,  w  trudnym  gospodarczo 
dla Polski momencie, nie nale-
ży podnosić danin, jest już tylko 
o krok od aprobaty dla pokaza-
nia pomysłów na reformę sys-
temu.  Taka  jednak  nie wchodzi 
w  zakres  oczekiwań  żadnego 
z  elektoratów,  bo  skoro  moż-
na  domniemywać,  że  chcą  jej 
wszyscy – to w polityce trudno 
się na niej wybić.

Polityczny zysk
Ale  jest  tu  światełko  w  tune-
lu. Ci, którzy w polityce zaczną 
głośno  mówić  o  sprawie  po-
datków  i zrobią z  tematu opłat 
ponoszonych  na  rzecz  pań-
stwa ważną dla swojej kampa-
nii  sprawę,  będą  mogli  liczyć 
na premię, bo może uda się im 
przyciągnąć niektórych wybor-
ców  od  konkurencji.  Jest  więc 
do  zgarnięcia  polityczny  zysk, 
trzeba  jednak  umieć  go  pod-
nieść.
Drugi powód  jest  inny  i  nie 

dotyczy  polityków,  ale  tych, 
którzy  ich  utrzymują.  Wie-
dza ekonomiczna Polaków jest 

zwyczajnie  niska  i można  po-
dejrzewać, że sporo ludzi chcą-
cych  niepodnoszenia  podat-
ków,  chciałaby  jednocześnie 
utrzymania  obecnego  pozio-
mu  przekupstwa  polityczne-
go,  tym są bowiem  rozbucha-
ne  programy  z  plusem.  Nie 
jest  to  zarzut  wynikający  ze 
złośliwości.  Mamy  historię, 
jaką mamy.  Braki  w  otrzaska-
niu  się  z  rynkiem,  ale 
też demokracją i po-
litycznymi  obiet-
nicami  składanymi 
przez  nieodpowie-
dzialnych  ludzi,  ale 
za  to w telewizji wy-
stępujących  w  do-
skonale  zawiąza-
nych  krawatach, 
nauczenie  się  inwe-
stowania,  zrozumie-
nie  mechanizmów 
budżetu  domowe-
go  i  państwowego – 
to wszystko trwa. Ale 
płacimy  za  to  gre-
mialnie  już  teraz  lub 
zapłacimy  prędzej 
czy  później,  choćby  spłacając 
odsetki od zaciągniętych w na-
szym imieniu długów.

Inne pytanie
Gdyby bowiem postawić pyta-
nie, czy zgadzasz się na zmniej-
szenie  programów  socjalnych, 
łącznie z ich całkowitą likwida-
cją,  ale  w  zamian  otrzymujesz 
nie  tylko  brak  podwyżek,  ale 
wręcz obniżki podatków –  cóż, 
tutaj już chyba Polacy nie byli-
by tacy zgodni. Trudno się dzi-
wić.  Mimo  wszystko  jest  jakiś 
elektorat, dla którego także ta-
kie stanowisko jest wartościowe.
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Agencja Wywiadu, Policja, Pań-
stwowa  Straż  Pożarna,  Służba 
Celna,  Generalny  Inspektor  In-
formacji  Finansowej,  Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Oso-
bowych, Urząd Ochrony Konku-
rencji  i  Konsumentów,  Główny 
Urząd Miar, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych,  Centralne  Biuro 
Antykorupcyjne,  Straż  Granicz-
na, wójtowie, starostowie i woje-
wodowie, straże gminne. 

A  są  jeszcze  inspekcje  spe-
cjalistyczne,  do  których  moż-
na zaliczyć takie, jak: Państwo-
wa Inspekcja Pracy, Państwowa 
Inspekcja  Sanitarna,  Inspek-
cja  Weterynaryjna,  Inspek-
cja  Handlowa,  Inspekcja  Ja-
kości  Handlowej  Artykułów 
Rolno-Spożywczych,  Inspek-
cja Ochrony Środowiska, urzę-
dy  skarbowe  i  urzędy  kon-
troli  skarbowej,  Państwowa 

Gospodarki  Mariusz  Haładyj 
odpowiadał na jedną z interpe-
lacji dotyczących kontroli przed-
siębiorstw  w  Polsce,  stworzył 
pełną bazę instytucji uprawnio-
nych do kontroli. Lista ta w zasa-
dzie nie zmieniła się od dekady 
i  wciąż  prezentuje  się  okaza-
le. Firmy w Polsce skontrolować 
mogą  bowiem:  Najwyższa  Izba 
Kontroli,  prokuratura,  Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

D osłownie, bo poza licz-
nymi utrudnieniami na - 
tury biurokratycznej 

muszą oni mierzyć się z po-
tencjalnie niezliczoną liczbą 
kontroli, a przyznać trzeba, że 
firmy w Polsce ma kto kontro-
lować… 

Czarna lista
Kiedy w 2013 r. ówczesny pod-
sekretarz  stanu w Ministerstwie 
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Biznesowe bariery

Skończmy z nękaniem przedsiębiorców!
Prowadzenie działalności gospodarczej 
w Polsce to droga trudna i żmudna. 
Otoczenie prawno-regulacyjne powinno 
zachęcać Polaków do zakładania nowych 
firm oraz ułatwiać funkcjonowanie już 
istniejącym biznesom. Od lat jest to jednak 
tylko czcze życzenie. Przedsiębiorcy 
kolejnego ciosu mogą spodziewać się 
bowiem z każdej strony, dosłownie. 
 Robert  KUJAWA

GOSPODARKA



jest w Polsce około 40. Policzmy 
zatem. Fragment poprzedniego 

akapitu brzmieć powinien 
następująco:  (…)  mi-
kroprzedsiębiorcy nie 
mogą  być  kontrolo-
wani dłużej niż przez 
480  dni  roboczych 
w jednym roku kalen-
darzowym (sic!), mali 
przedsiębiorcy  mak-
symalnie przez okres 
720  dni  roboczych, 
średni  przedsiębior-
cy  –  przez  960  dni 
roboczych,  a  wszy-
scy pozostali w mak-
symalnym  wymia-

rze 1920 dni roboczych”. 
W roku! 
To,  naturalnie,  absurdalne 

liczby, bo przecież wszystkie in-

Inspekcja  Farmaceutyczna,  
Inspekcja  Transportu  Drogo-
wego,  Państwowa  Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
Urząd Komunikacji Elektronicz-
nej,  Państwowa  Straż  Rybac-
ka,  inspekcje  urzędów  żeglugi 
śródlądowej,  Główny  Inspek-
torat  Rybołówstwa  Morskie-
go, prezes Narodowego Banku 
Polskiego,  Inspekcja  Nadzo-
ru  Budowlanego,  Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,  Wyższy 
Urząd Górniczy, Urząd Lotnic-
twa  Cywilnego,  Urząd  Trans-
portu  Kolejowego,  Komisja 
Nadzoru  Finansowego,  Agen-
cja  Restrukturyzacji  i  Moder-
nizacji  Rolnictwa,  Wojewódzka 
Inspekcja  Geodezyjna  i  Karto-
graficzna, Inspektor Dozoru Ją-
drowego, Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji. Uff…
Przedsiębiorcy  apelowali, 

prosili,  pisali  listy  i  nic.  Lista  jak 
długa była, tak jest. 

Absurdalne ramy
Ustawodawca wielokrotnie pod-
kreślał, że przedsiębiorcy w Pol-
sce  są  chronieni,  bo  przecież 
ustawa  Prawo  przedsiębiorców 
jasno określa maksymalny czas 
trwania  kontroli  w  odniesieniu 
do  konkretnych  rodzajów  firm, 
bazując  na  kryterium  ich  wiel-
kości.  I  tak na przykład zgodnie 
z  prawem  mikroprzedsiębiorcy 
nie mogą być kontrolowani dłu-
żej  niż  przez  12  dni  roboczych 
podczas  jednego  roku  kalen-
darzowego,  mali  przedsiębior-
cy maksymalnie przez okres  18 
dni roboczych, średni przedsię-
biorcy  –  przez  24  dni  robocze, 
a  wszyscy  pozostali  w  maksy-

malny  wymiarze  48  dni  robo-
czych.  Trzeba  przyznać,  że  ta-
kie okresy kontrolne są 
jak  najbardziej  do 
zaakceptowania.  Fir-
my, to raczej nie jest 
kwestia  dyskusyjna, 
kontrolowane  być 
muszą,  byle  kontro-
le  te nie urastały do 
absurdalnych  ram. 
I  tu właśnie pies  jest 
pogrzebany. 
Us t awodawca , 

kierując się zwykłym 
cwaniactwem  bądź 
prostą niewiedzą, nie 
informuje,  że  mak-
symalny  czas  kontro-
li określony w ustawie dotyczy… 
jednej  instytucji  kontrolnej.  Ta-
kowych,  jak  wykazano  powyżej, 
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Biznesowe bariery

sytuacji  takich  jak choćby prze-
ciwdziałanie  popełnieniu  prze-

stępstwa,  kontroli  do-
tyczącej  zasadności 
dokonania  zwrotu 
podatku  od  towarów 
i  usług  przed  doko-
naniem  tego  zwrotu, 
czy – co szczególnie 
ważne  z  puntu  wi-
dzenia  przedsiębior-
ców  –  gdy  kontrola 
ma  charakter  celno-
-skarbowy  i  prowa-
dzona  jest  w  trybie 
określonym  w  dzia-
le V rozdziale 1 Usta-
wy z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej.
Wnioski  nasuwają  się  same. 

Mechanizmy  ochronne  zapisa-
ne  w  Ustawie  Prawo  przedsię-
biorców  to  zwykła  wydmusz-
ka. W praktyce firmy działające 
w Polsce mogą być kontrolowa-
ne  przez  dowolny  uprawniony 
organ w zasadzie przez cały rok. 
To  ogromne  zagrożenie  i  zbyt 
wielka władza w rękach szaleń-
ców, a tych – jak pokazuje histo-
ria – nie brakuje. 

Lista hańby
Najgłośniejszą  –  i  urastającą 
już do rangi legendy – historią 
jest sprawą Romana Kluski i fir-
my Optimus. Kilkaset milionów 
złotych majątku  i rzekome wy-
łudzenia 30 mln zł z tytułu po-
datku  VAT,  wykazane  podczas 
prowadzonej nomen omen kon-
troli,  zniszczyły  przedsiębior-
cę, który po wieloletnich bojach 
z NSA  i oczyszczeniu z zarzu-
tów  jako  rekompensatę  uzy-
skał… 5 tys. zł. 

Po Optimusie Kluska zainwe-
stował w Prodoks, ale  i  tym ra-
zem Urzędowi Skarbowemu nie 
po drodze było z biznesmenem. 
W tym przypadku poszło o bu-
dynek,  który Optimus  sprzedał 
Prodoksowi.  Wydawnictwo  po-
stanowiło wystąpić o odzyskanie 
niemal  10 mln zł VAT zawarte-
go  na  fakturze.  Urząd  Skarbo-
wy odmówił  jednak  zwrotu po-
datku.  Decyzję  zmienił  dopiero 
Naczelny  Sąd  Administracyj-
ny, który orzekł, że firmie nale-
ży się 9,5 mln zł tytułem zwrotu 
VAT oraz 9,5 mln zł odsetek za 
zwłokę. 
W „nowej Polsce” głośna była 

także  sprawa  wrocławskiej  fir-
my  JTT  Computer,  która  zaj-
mowała  się  produkcją  popular-
nych  komputerów  Adax.  Firma, 
zgodnie z prawem, sprzedawała 
je do polskich szkół przez Cze-
chy, co pozwoliło uzyskać zwol-
nienie z podatku VAT. Kreatywne 
i zgodne z prawem podejście fir-
my nie spodobało się jednak or-
ganom  podatkowym,  które  na-
łożyły na firmę  10 mln zł  kary. 
Dodatkowo  jeden  z  dyrektorów 
i główny księgowy usłyszeli za-
rzuty  prokuratorskie  dotyczą-
ce  wyłudzeń  VAT.  To  wszystko 
efekty przedłużającej się i – po-
dobno –  rzetelnej  kontroli pro-
wadzonej przez US. Cztery  lata 
trwała batalia w Naczelnym Są-
dzie  Administracyjnym,  który 
uznał, że firma jednak nie naru-
szyła prawa. NSA nakazał zwrot 
całej  należnej  kwoty  podatku 
z  odsetkami.  To  jednak  nie wy-
starczyło. 4 lata przestoju znisz-
czyły  płynność  finansową  JTT. 
Przez  kontrolę  kolejna  firma 
upadła. Znowu. 

Skala nadużyć 
w zakresie kontroli, 
na co wielokrotnie 

wskazywali 
zagraniczni 

inwestorzy, to jeden 
z podstawowych 

strachów na wróble 
dla transferu środków 

na inwestycje  
spoza granic 

naszego kraju.

Nadmiernie 
rozbudowany aparat 
biurokratyczny, do 

którego zaliczają się 
także mechanizmy 

kontrolne, traktowany 
jest przez polskie 

firmy jako problem 
porównywalny do 
rosnących kosztów 
energii czy kosztów 

pracy.

stytucje  kontrolne nie  rzucą  się 
na  firmę w  tym  samym  czasie. 
Ale  gdyby  zrobiło  to 
kilka z nich? To   wy-
daje  się  bardziej  re-
alne,  a  każdy  dzień 
kontroli to potencjal-
ny  paraliż  w  czasie, 
w  którym  firma  po-
winna  funkcjonować 
i zarabiać. 

Zwykła 
wydmuszka
W ustawie mamy też 
kilka istotnych wyjąt-
ków,  które  pozwala-
ją  wydłużyć  kontro-
lę.  Tych  kilka wyjątków 
rozpisanych  zostało  na  kolej-
nych  kilku  stronach  zapisanych 
maczkiem  w  ustawie  i  dotyczy 
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Żar,  Solinie  i  Dychowie  wynio-
sła  ponad  1088,5 GWh  (wzrost 
o ponad 27 proc.). Niewielki spa-
dek  –  związany  z  suszą  –  do-
tyczył  jedynie  elektrowni  wod-
nych.  Nie  wpłynęło  to  jednak 
w  zasadniczy  sposób  na  cało-
ściową  produkcję  wszystkich 
segmentów wytwórczych w PGE 
Energia Odnawialna.  W 2022 r. 
osiągnęła ona poziom ok. 3020 
GWh  brutto.  To  o  ponad  12,5 
proc. więcej niż w 2021 r.
W  kolejnych  latach  wskaź-

niki  produkcji  zielonej  energii 
w  elektrowniach  należących  do 
Grupy PGE będą jeszcze lepsze. 
Dzięki intensywnie rozwijanemu 
programowi  fotowoltaicznemu 
w  ciągu  najbliższych  dwuna-
tu miesięcy zbudowane zostaną 
24  farmy  słoneczne.  Najważ-
niejsze  z  nich  to  będą:  PV  Je-
ziórko o mocy 100 MW i PV Au-
gustynka o mocy 25 MW.
Jednym  z  elementów  pla-

nu  inwestycyjnego  Grupy  PGE 
jest  Program PV,  który  zakłada, 
że w ciągu dekady PGE zbudu-

je  instalacje  słoneczne  o  łącz-
nej mocy 3 GW i umocni się na 
pozycji lidera rynku OZE w Pol-
sce.  Tylko w 2023  r. Grupa bę-
dzie  mieć  wybudowanych  lub 
znajdujących się w trakcie budo-
wy instalacji słonecznych o łącz-
nej mocy ok. 500 MW. W kolej-
nych  latach  ten  proces  będzie 
kontynuowany.
W  hydroenergetyce  PGE 

Energia  Odnawialna  postawi-
ła  na  modernizację.  Najważ-
niejsze  prace  prowadzone  są 
w  Elektrowni  Szczytowo-Pom-
powej  Porąbka-Żar.  Dodatkowo 
spółka  prowadzi  modernizację 
w  Elektrowni  Wodnej  Dębe.  Po 
zakończeniu prac w 2024 r. pro-
dukcja  energii  elektrycznej  na 
tym obiekcie powinna wzrosnąć  
o  17  proc.,  do  poziomu  ok.  
120 GWh/rok.

Lider zielonej energii
Należąca do Grupy Kapitałowej 
PGE spółka PGE Energia Odna-
wialna jest obecnie największym 
producentem  zielonej  energii 
w Polsce. Posiada 20  farm wia-
trowych, 29 elektrowni wodnych, 
4 magazyny energii elektrycznej 
–  elektrownie  szczytowo-pom-
powe oraz 24  farmy  fotowolta-
iczne.  Łączna moc  zainstalowa-
na  wszystkich  obiektów  wynosi 
2433,1 MW. 

W yższe wskaźniki pro-
dukcji dotyczą nie-
mal wszystkich od-

nawialnych źródeł wytwarzania. 
Farmy wiatrowe PGE – wlicza-
jąc w to nowo zakupione inwe-
stycje, tj. FW Radzyń, FW Ścieki 
i FW Jóźwin – wyprodukowa-
ły w 2022 r. prawie 1664 GWh 
energii elektrycznej (o ponad  
8 proc. więcej niż rok wcześniej). 
Dzięki otwarciu dziewiętnastu 

jednomegawatowych  instalacji 
słonecznych  w  województwach 
zachodniopomorskim,  wielko-
polskim, lubuskim, łódzkim, lu-
belskim  i  mazowieckim  wzrost 
zanotowała  też  fotowoltaika. 
Farmy  słoneczne  PGE w  ubie-
głym  roku miały  produkcję  na 
poziomie 5,1 GWh, czyli o blisko  
11  proc.  większą  niż  rok  wcze-
śniej. 

Rekordowy poziom
Poprawę  wyników  zanotowa-
ły  też  elektrownie  szczytowo-
-pompowe.  W  ubiegłym  roku 
produkcja w Żarnowcu, Porąbce-

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z PGE 

Polską Grupą 
Energetyczną

Zielona transformacja PGE
Widać już znaczące efekty prowadzonej przez 
Grupę PGE strategii na rzecz uzyskania neutralności 
klimatycznej. W ciągu ostatniego roku PGE 
osiągnęła m.in. rekordową produkcję zielonej energii, 
uruchomiła 19 nowych elektrowni fotowoltaicznych 
oraz zakupiła trzy farmy wiatrowe.

fot. PGE Energia Odnawialna
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walny  do  rosnących  kosztów 
energii czy kosztów pracy. 

Zmorą  przedsiębior-
ców  są  uznaniowa 
wykładnia  przepi-
sów stosowana przez 
urzędników,  nad-
mierne  sankcje  na-
kładane  na  biznes, 
brak  realnych  granic 
czasowych dla prze-
prowadzania  kontroli 
czy dublowanie kom-
petencji  kontrolnych 
przez grupę pokrew-
nych instytucji. 

Oczko w głowie
Nie da się ukryć, że dziś 

–  w  okresie  kryzysu  cenowe-
go  na  rynkach  energii,  wojny 
na Ukrainie  i pandemii korona-
wirusa  –  dbałość  o  stabilność 
funkcjonowania przedsiębiorstw 
powinna  być  oczkiem  w  gło-
wie  rządzących.  Dlatego  bacz-
nie  powinniśmy  się  przyglą-
dać urzędniczej samowoli, która 
–  jednostkowo –  potrafi  znisz-
czyć ludziom życie, a w wymia-
rze ogólnym ma fatalny wpływ 
na całą krajową gospodarkę. 

Aparat  skarbowy  doprowa-
dził  także  na  skraj  bankructwa 
firmę  Centrozap  (później  Ide-
on).  Błędne  decyzje  kontrole-
rów  spowodowały  lawinę  kon-
sekwencji,  w  sprawie  których 
postępowania  ciągnęły  się…  
19 lat. 
Centrum  Handlowe  Nexa 

było  dobrze  prosperującym 
przedsiębiorstwem  z  woje-
wództwa  lubelskiego.  Ocze-
kiwało  ono  na  zwrot  około  
30 mln zł zapłaconego podat-
ku  VAT.  Wówczas  rozpoczę-
ła się gehenna. Urząd Skarbo-
wy wszczynał kolejne kontrole, 
które – tylko z uwagi na fakt ich 
prowadzenia  –  wstrzymywa-
ły zwrot podatku, co doprowa-
dziło do utraty pracy przez 170 
zatrudnionych  osób.  Co  naj-
ważniejsze,  kontrole  nie  wyka-
zały żadnych poważnych naru-
szeń. Firmy nie udało się jednak 
uratować. 

Zauważalny problem
Podobne historie można mno-
żyć.  Rozbudowany  apa-
rat  kontrolny  może  wyrzą-
dzić  biznesowi  wielką  krzywdę 

i  zdmuchnąć  z  planszy  nawet 
najważniejsze  figury,  gdy  tyl-
ko  kilka  instytucji  po-
ważnie  uprze  się  na 
pokazanie  komuś, 
gdzie jest jego miej-
sce.  Skala  nadużyć 
w  zakresie  kontro-
li, na co wielokrotnie 
wskazywali  zagra-
niczni inwestorzy, to 
jeden  z  podstawo-
wych  strachów  na 
wróble dla transferu 
środków na inwesty-
cje spoza granic na-
szego  kraju.  Urzęd-
nicze  eldorado  trwa 
i niewiele wskazuje na 
to, że w najbliższym czasie co-
kolwiek miałoby się zmienić. 
W  ubiegłym  roku  firma 

Grant  Thornton  przeprowadzi-
ła badanie, którego celem było 
wskazanie  największych  barier 
w  rozwoju  przedsiębiorczości 
w Polsce. Okazało  się,  że nad-
miernie  rozbudowany  aparat 
biurokratyczny, do którego za-
liczają  się  także  mechanizmy 
kontrolne, traktowany jest przez 
firmy  jako  problem  porówny-

Mechanizmy 
ochronne zapisane 

w ustawie Prawo 
przedsiębiorców to 
zwykła wydmuszka. 

W praktyce 
firmy działające 

w Polsce mogą być 
kontrolowane przez 

dowolny uprawniony 
organ w zasadzie 

przez cały rok.
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C zy w Polsce może za-
braknąć węgla? Jakie 
działania zostały pod-

jęte, by zażegnać kryzys ener-
getyczny? Czy polskie firmy 
i gospodarstwa domowe mogą 
liczyć na nieprzerwane dosta-
wy prądu i to po cenie tzw. ak-
ceptowalnej? Czy podjęte przez 
spółki z udziałem skarbu pań-
stwa działania zapewniły Pol-

sce bezpieczeństwo energe-
tyczne i uniezależnienie się od 
Rosji? Odpowiadając na te py-
tania w debacie „Rola polskich 
firm w budowaniu suwerenno-
ści energetycznej naszego kra-
ju”, prezesi czempionów go-
spodarczych nakreślili ramy 
przewidywanych inwestycji ich 
przedsiębiorstw w transforma-
cję energetyczną Polski.     

Odnosząc  się  do  wciąż  ak-
tualnej  kwestii  zabezpieczenia 
węgla  na  okres  zimowy, mini-
ster  Karol  Rabenda  zapewnił, 
że zapasy surowca zostały wła-
ściwie  zabezpieczone.  Zrobio-
no  to  już  odpowiednio  wcze-
śniej,  zanim  jeszcze  wybuchła 
dyskusja  o  optymalnych  spo-
sobach  dystrybucji  węgla 
w  gminach.  Istotnym  momen-
tem było zakontraktowanie po-
nad 6 mln  ton  jeszcze w  lipcu 
2022 r., zatem na kilka miesię-
cy  przed  sezonem  zimowym. 
Pomimo że w okresie letnim aż 
4 mln  ton węgla  nie  były  po-
trzebne  polskiej  gospodarce, 
węgiel  zakontraktowano,  an-
tycypując  w  ten  sposób  moż-
liwe problemy. – Gdyby nie ta 
wczesna i wyprzedzająca inter-
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– Rząd przetransferował  kil-
kadziesiąt  miliardów  złotych 
do  polskich  rodzin,  pozwalając 
oszczędzić  każdej  z  nich  śred-
nio 2 tys. zł rocznie, zaś gospo-
darstwom rolnym nawet 3 tys. zł 
–  zaznaczył.  –  Jeśli  zaś  chodzi 
o przedsiębiorców, to oczywiście 
można wyobrazić sobie, że ceny 

prądu  dla  nich  mogłyby  być 
jeszcze  niższe.  Odwołajmy  się 
jednak  do  pojęcia  akceptowal-
ności cen. Są one akceptowalne, 
bo ceny energii elektrycznej dla 
polskich  podmiotów  gospodar-
czych należą relatywnie do naj-
niższych w Europie – podkreślił 
prezes  największego  polskiego 
podmiotu energetycznego. 

Duże inwestycje 
Można  czysto  teoretycznie wy-
obrazić  sobie  taką  sytuację, 
że  rząd,  korzystając  ze  swo-
ich  uprawnień  właścicielskich, 
zmusza  spółki  energetyczne 
z  udziałem  skarbu  państwa  do 
dopłacania do każdego rachun-
ku  za  gaz,  energię  elektryczną 
czy paliwo.  To  nie  tylko  kolido-
wałoby  z  zasadami  gospodar-

Forum Energii

wencja zakupowa,  tej zimy sy-
tuacja gospodarstw domowych 
mogłaby  być  znacznie  gorsza 
– zaznaczył przedstawiciel re-
sortu aktywów państwowych. 

Akceptowalne ceny
Zdaniem  Wojciecha Dąbrow
skiego, prezesa zarządu PGE 
Polskiej Grupy Energetycznej 
S.A., nadal wyzwaniem jest za-
pewnienie  gospodarstwom  do-
mowym  dostaw  prądu  po  ak-
ceptowalnej  dla  nich  cenie. 
Wojciech  Dąbrowski  dostrze-
ga,  że  polski  rząd  podjął  sze-
reg działań, wprowadzając wie-
le  różnych  rozwiązań  po  to,  by 
maksymalnie  zamortyzować 
skutki  energetycznego  kryzysu 
powstałego w efekcie agresji Ro-
sji na Ukrainę.  

Nowe oblicze polskiej energetyki
Na zaproszenie redakcji „Forum Polskiej Gospodarki” 
prezesi największych polskich spółek energetycznych 
dyskutowali o inwestycjach związanych z budową 
suwerenności energetycznej naszego kraju, 
nowych warunkach, w jakich przyszło działać 
polskim podmiotom na rynkach surowcowych oraz 
o przyszłym kształcie polskiej energetyki. W dyskusji 
nie zabrakło także głosu strony rządowej. Robert  AZEMBSKI

W DEBACIE WZIĘLI UDZIAŁ:
•  Karol Rabenda – wiceminister aktywów 
państwowych,

•  Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu 
PGE Polskiej Grupy Energetycznej,

•   Paweł Majewski – prezes zarządu  
Enea S.A.,

•  Artur Warzocha – wiceprezes zarządu 
TAURON Polska Energia,

•   Jan Szewczak – członek zarządu  
ds. finansowych PKN ORLEN.
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ki  rynkowej,  ale  zablokowało-
by  możliwości  rozwoju  kraju. 
Bowiem  to  właśnie  na  naszych 
czempionach  energetycznych 
będzie  spoczywać  odpowie-
dzialność  za  ogromne  inwesty-
cje,  które  Polska musi  poczynić 
w  sektorze energetycznym. Nie 
tylko po to, by przejść przez fazę 
dekarbonizacji na rzecz czystych 
źródeł energii, ale także dlatego, 
że należy zmodernizować prze-
starzałą już infrastrukturę ener-
getyczną  kraju.  Polska  Grupa 
Energetyczna  zamierza  wydać 
na te cele 30 mld zł w perspek-
tywie do 2030 r.  
–  Trudno  także  wyobrazić  so-
bie  zeroemisyjny  sektor  ener-
getyczny  w  Polsce  bez  udziału 
energetyki jądrowej – zauważył 
Paweł Majewski, prezes zarzą
du Enea S.A. Jego zdaniem Pol-
ska,  stawiając  kiedyś  na węgiel, 
startowała z całkiem innego po-
ziomu niż wiele państw zachod-
nich. Dziś  duże  nadzieje  należy 
wiązać z rozwojem rozproszonej 
energetyki  jądrowej  z  udziałem 
wielu  małych  reaktorów  jądro-
wych (tzw. SMR-ów i MMR-ów), 
w  czym  znaczącą  rolę  ma  do 

odegrania właśnie ENEA.  
–  Małe  reaktory  atomo-

we powstaną przede wszystkim  
w  tych  lokalnych  społeczno-
ściach,  w  których  istnieje  naj-
większe  zapotrzebowanie  na 
energię  ze  strony  przemysłu 
i gospodarstw domowych – za-
powiedział prezes Majewski.
–  W  zakresie  transformacji 
energetycznej w pełni zrealizo-
waliśmy swoje plany – pokreślił 
z  kolei Artur Warzocha, wice
prezes zarządu TAURON Pol
ska Energia. Według niego ko-
nieczne  było  uniezależnienie 
się  od  „fanaberii  dyktatora  zza 
wschodniej granicy, a także jed-
noczesne  dalsze  realizowanie 

inwestycji  w  OZE”  (oprócz  in-
westycji w  energetykę wiatrową 
i słoneczną, także w elektrownie 
wodne).  W  opinii  prezesa Wa-
rzochy  dobrym  posunięciem 
rządu   było „uwolnienie” spółki 
(od 1 stycznia tego roku) od ak-
tywów  kopalnianych,  co  stwo-
rzyło lepsze warunki do podej-
mowania  przez  firmę  nowych 
inwestycji.  Wiceprezes  Warzo-
cha  przypomniał  tym  samym 
o  Narodowej  Agencji  Bezpie-
czeństwa Energetycznego, która 
ma skupić wszystkie aktywa wę-
glowe spółek energetycznych.  

Pełne bezpieczeństwo 
Zdaniem  Jana Szewczaka, 
członka zarządu PKN ORLEN, 
w  zakresie  zapewnienia  Pol-
sce suwerenności  i bezpieczeń-
stwa  energetycznego  nie  tyl-
ko PKN ORLEN, ale także i  inne 
spółki wykonały „dobrą robotę”.  
– Tym bardziej że wszyscy dzia-
łali pod presją czasu i w realiach 
rozchwianych  rynków.  W  pla-
nie PKN ORLEN mieści się m.in. 
zmniejszenie  w  perspektywie 
do 2030 r. emisyjności o ok. 30 
proc.  Tylko  duży  multienerge-
tyczny koncern będzie stać w tej 
perspektywie czasowej na zain-
westowanie aż 30 mld zł w tego 
typu przedsięwzięcie – podkre-
ślił Jan Szewczak. 
Dzięki  podpisanym  przez 

PKN  ORLEN  kontraktom  udało 
się  zapewnić  Polsce  odpowied-
nie  rezerwy  paliwa,  „wybijając” 
nie  tylko  nasz  kraj  na  energe-
tyczną  suwerenność,  ale  zara-
zem  pozwalając  zachować  sta-
bilne i akceptowalne ceny paliw. 
–  Polska  energetyka  musi 

się  zmienić  także  dlatego,  że 

elektrycznej.  –  Stare  bloki  wę-
glowe zostaną stopniowo zastą-
pione  przez  małe  reaktory  ją-
drowe  oraz  OZE  –  przewiduje 
wiceminister  aktywów państwo-
wych.

Rola MŚP
Prezes Wojciech Dąbrowski pod-
kreślił, że PGE w procesie trans-

formacji energetycznej przykła-
da  dużą  wagę  do  współpracy 
z  sektorem  MŚP.    –  Zachęca-
my  polskich  przedsiębiorców 
do  brania  udziału  w  przetar-
gach publicznych,  nie  ustajemy 
w dialogu  z nimi,  organizujemy 
dla nich dni otwarte i oczywiście 
cieszymy  się,  gdy  zdobywają 
nowe kompetencje. Bardzo nam 
zależy,  by  polskie  firmy  były 
wspierane,  zwłaszcza  w  tych 
trudnych warunkach  rynkowych 
– podkreślił. 
–  Za  kilkanaście  lat  bę-

dziemy  mieć  już  nowy  kształt 
polskiej  energetyki.  Szerokie 
zmiany wymuszą  skok  innowa-
cyjności w obrębie całej gospo-
darki, sprzyjając również rozwo-
jowi polskich firm – konkludował 
minister Karol Rebenda. 

powstawała  w  większej  ska-
li    jeszcze w  latach 70. XX wie-
ku  –  zauważył  minister  Ra-
benda.  W  jego  ocenie  rządowi 
i spółkom skarbu państwa, dzię-
ki  podjęciu  zdywersyfikowa-
nych działań, udało się stworzyć 
mocne  podstawy  dla  bezpie-
czeństwa energetycznego pań-
stwa.  Także  to  odbiło  się  ko-
rzystnie  na  wynikach  polskiej 
gospodarki  w  2022  r.  Rebenda 
zauważył,  że  polska  transfor-
macja energetyczna odbywa się 
inaczej niż w innych krajach eu-
ropejskich, przede wszystkim ze 
względu na zaszłości historycz-
ne. Ważne  jest  jednak,  by  do-
konywała  się  ona  w  przewidy-
walny sposób, przy zachowaniu 
akceptowalnych  i  przewidywal-
nych cen dla nabywców energii 

Forum EnergiiENERGETYKA

Wydarzenie odbyło się  
w ramach cyklu debat „Gospodarka 
– inwestycje – innowacje. Wyzwania 
dla Polski na najbliższą dekadę”. 
Partnerami cyklu są:  Ministerstwo 
Aktywów Państwowych, Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii, Giełda Papierów 
Wartościowych oraz Narodowy Bank 
Polski. Patronat honorowy nad cyklem 
objął Jacek Sasin – wicepremier i minister 
aktywów państwowych.
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Społeczna
odpowiedzialność

Grupy Enea
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W minionym czasie przebojem do debaty pu-
blicznej wdarł się raport organizacji C40 
Cities, zawierający rekomendacje radykal-

nego zmniejszenia konsumpcji dla „uratowania klima-
tu”. 1200 publikacji w mediach tradycyjnych w Polsce 
w tydzień! I to o raporcie z 2019 r. Autorzy dokumentu 
rekomendują ludzkości nowy, lepszy świat. W nim re-
dukcji powinno ulec: spożycie mięsa, nabiału, zakupy 
nowych ubrań, pojazdów, loty samolotem czy użyt-
kowanie sprzętu elektronicznego. Redukcji do zera 
w większości powyższych przypad-
ków w wariancie idealnym. W ramach 
kompromisu zmniejszeniu do symbo-
licznych 16 kg mięsa czy dwóch lotów 
na rok na osobę.
Absurd,  szaleństwo  i  utopijność 

świata,  jaki widzą  ludzie utożsamiający 
się z tak radykalną wizją, sprawiają trud 
podjęcia  racjonalnej  dyskusji  eksperc-
kiej. Napomnę tylko, że jest jedno mia-
sto w Azji, któremu udało się ograniczyć 
spożycie mięsa  i nabiału do minimum, 
a mieszkańców przekonać do rezygnacji 
z samochodów na rzecz transportu ro-
werowego. To Pyongyang w Korei Pół-
nocnej. Miasto może służyć za wzór dla 
innych członków grupy C40, w tym War-
szawy,  która  również  przyjęła  zalecenia  ekspertów 
z raportu.
Zajmę  się  dziś  bardziej  konsekwencjami  tego mate-

riału  dla  naszej  podwórkowej  ekonomiczno-politycz-
nej  debaty  publicznej.  Bo  wbrew  pozorom  narracyjnie 
ten raport zmienić może wiele. Będąc przedstawicielem 
opozycji utożsamiającej się z tak przedstawianymi celami 
dekomsumpcji, nie miałbym czelności wytknąć teraz ro-
snących cen artykułów spożywczych w sklepach. W koń-

cu tacy politycy musieliby powiedzieć, że rząd doprowa-
dził do tego, iż Polaków stać na mniej jedzenia. „Powinno 
was to cieszyć, przecież sami chcecie zakazać całkowitego 
jedzenia podstawowych produktów mięsnych i nabiału” – 
odpowie szeregowy działacz koalicji rządzącej. 
Niech jeszcze przedstawiciel opozycji wypomni wyso-

kie ceny paliw w Polsce. „To przecież pomaga ograniczyć 
przemieszczanie się samochodem – wasz cel. Może i Po-
laków stać na mniej jeżdżenia autem, ale wy chcecie im 
zakazać posiadania samochodów w ogóle” – odpowie od 

ręki obrońca obecnego rządu. 
Zatem najbardziej, wydawałoby się, 

przemawiający do zwykłego Polaka ar-
gument, który mógł posłużyć w kam-
panii opozycyjnej,  czyli drożyzna, zo-
stał  szybko wytrącony  spektakularnie 
z  rąk  opozycji,  zanim  kampania  się 
w ogóle rozpoczęła. 
Głupio obwiniać teraz rząd za infla-

cję, skoro tak naprawdę okazuje się, że 
ta ogranicza konsumpcję, czyli realizu-
je cel lewicowych idealistów. W minio-
nych dniach pojawiły się właśnie dane 
o  spowolnieniu  sprzedaży  detalicz-
nej  w  Polsce.  Brawo  –  powinni  skan-
dować  progresywni  aktywiści.  Może 

już  czas  świętować wszystkie  negatywne 
dane  gospodarcze?  Spadki  w  budownictwie  –  niech 

giną z głodu chciwe czynszojady! Spowolnienie produk-
cji przemysłowej – planeta odetchnie! Wzrost bezrobo-
cia – ludzie wyzwalają się od krwiożerczego kapitalizmu!
Narracja,  że  postępowcy  zostali  źle  zrozumia-

ni  i  wpuszczeni  w  propagandową maszynkę  do miele-
nia, przypomina tylko hasła skrajnistów z drugiej, prawej 
strony, mówiących, że „Krul nie miał tego na myśli”. De-
growth jest dobry dla klimatu.

FELIETON

Inflacja 
jest dobra
dla klimatuPi
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do rezygnacji 
z samochodów.  
To Pyongyang  

w Korei Północnej.



ODPOWIEDZIALNY BIZNES Grupa Enea

Świat biznesu czeka wiele zmian. Dotyczą 
one między innymi filozofii działania firm. 
Dziś liczą się już nie tylko wyniki finansowe, 
a biznes to także odpowiedzialność za 
społeczność i środowisko, w którym 
funkcjonuje. Zmiany wpisane w ideę 
zrównoważonego rozwoju przyśpieszają. 
Jednym z polskich liderów działających 
zgodnie z tymi założeniami jest Grupa Enea.

sportowców  regularnie  startu-
jących  w  zawodach  z  osobami 
uprawiającymi sport rekreacyj-
nie czy dojeżdżającymi do pra-
cy na  rowerze. Dziękuję  zaan-
gażowanej społeczności Grupy 
Enea  za  wszystkie  aktywności. 
Łączymy siły dla realizacji Ce-
lów  Zrównoważonego  Rozwo-
ju,  jednocześnie  troszcząc  się 
o  lokalne  społeczności  i  wła-

sne zdrowie – komentuje Artur 
Murawski,  dyrektor  Departa-
mentu  Sponsoringu,  Promocji 
i Zarządzania Marką w Enei.

Solidarność z Ukrainą
Pisząc o wspieraniu najbardziej 
potrzebujących, nie sposób nie 
wspomnieć  o  pomocy,  jaką  od 
24  lutego  2022  r.  Grupa  Enea 
niesie  ukraińskim  uchodźcom. 
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Potęga pomagania

Cel udało się zrealizować! Od 
połowy sierpnia do końca wrze-
śnia pracownicy Grupy Enea po-
konali  ponad  100  tys.  km,  za-
równo  podczas  codziennych 
aktywności, jak i zawodów spor-
towych – triathlonowych, rowe-
rowych czy biegowych.    
Ubiegłoroczna  edycja  pro-

gramu  „Biegamy  –  Zbieramy 
–  Pomagamy”  miała  również 

Z badań przeprowadzo-
nych na przestrzeni 
ostatnich lat wynika, że 

konsumenci z roku na rok coraz 
bardziej oczekują od firm za-
angażowania w rozwiązywanie 
wyzwań społecznych i wspie-
rania lokalnych społeczno-
ści. Ta mentalna zmiana w na-
turalny sposób powoduje więc, 
że społeczna odpowiedzial-
ność biznesu (CSR) staje się nie 
tyle modą, ile pożyteczną ko-
niecznością i nowym sposobem 
funkcjonowania dla przedsta-
wicieli biznesu.
Grupa  Enea  od  lat  tworzy 

i  wspiera  programy  oraz  pro-
jekty  społecznie odpowiedzial-
ne,  których  celem  jest  troska 
o środowisko naturalne, promo-
wanie zdrowych i proekologicz-
nych  postaw,  patriotyzmu,  czy 
pomaganie najbardziej  potrze-
bującym  oraz  angażowanie  się 
w szeroką rozumianą edukację.

Punkty dla dzieci
Jednym z najważniejszych pro-
jektów  społecznych  zainicjowa-
nych  przez  Fundację  Enea  jest 
program „Biegamy – Zbieramy 
–  Pomagamy”.  Zaangażowani 
uczestnicy tego projektu – pra-
cownicy  Grupy  Enea,  biegając, 
spacerując,  jeżdżąc  na  rowerze 
czy  na  rolkach  zbierają  punk-
ty, które następnie są przelicza-
ne  na  złotówki.  Zebrana  suma 
przeznaczana  jest  na  realizację 
wspólnego celu. W 2022 r. pra-
cownicy przez sześć tygodni mo-
gli  dodawać  swoje  aktywności, 
rejestrując  je  w  specjalnej  apli-
kacji. Minimalny dystans wynosił 
1,5  km,  dodatkowo  punktowane 
były dojazdy do pracy rowerem 
oraz wykonanie kilku aktywności 
sportowych dziennie. Wspólnym 
celem w ostatniej edycji progra-
mu było zebranie 50  tys.  zł na 
termomodernizację  budynku 
wybranego domu dziecka. 

walory edukacyjne. Uczestnicy, 
po pokonaniu określonej liczby 
kilometrów,  otrzymywali  daw-
kę wiedzy o Celach Zrównowa-
żonego Rozwoju (SDGS).
– Cieszymy się, że tak wie-

lu  pracowników  zechciało  się 
włączyć w  realizację wspólne-
go celu, poświęcając swój czas 
i  energię  na  pomoc  dzieciom. 
Nasz projekt połączył ze sobą 



ODPOWIEDZIALNY BIZNES Grupa Enea
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niopomorskie)  i  Sierakowie 
(woj.  wielkopolskie). W ośrod-

ku  tymczasowego  po-
bytu w Starym Tar-
taku  pod  Lublinem 
pracownicy  Lubel-
skiego Węgla Bog-
danka  udostępni-
li  miejsca  dla  ok.  
40  osób.  Do  dziś 
pod  opieką  Grupy 
Enea  znajduje  się 
160  osób,  głównie 
kobiet z dziećmi. 
Dzieci i młodzież 

z  Ukrainy  przeby-
wające  w  ośrod-
kach Enei cały czas 

mogą liczyć na wspar-
cie  Fundacji  Enea  w  zakresie 
zapewnienia  pomocy  nauko-
wych i niezbędnych artykułów. 
W tym celu Fundacja – wspól-

Do  tej  pory  na  ten  cel  Grupa 
przeznaczyła  Ukrainie  ponad  
5,5  mln  zł.  Pomoc  otrzyma-
ły m.in.  Caritas,  Lubelskie Ho-
spicjum dla Dzieci  im. Małego 
Księcia  czy  Fundacja  Wolność 
i  Demokracja  zajmująca  się 
m.in.  pomocą  Polakom  i  oso-
bom  polskiego  pochodze-
nia, które pomimo działań wo-
jennych  pozostały  na  terenie 
Ukrainy.  Grupa  wsparła  też 
m.in.  proces  odbudowy  znisz-
czonego  ukraińskiego  syste-
mu  elektroenergetycznego 
oraz udostępniła swoje ośrod-
ki  wypoczynkowe,  zapewniając 
uchodźcom bezpieczne  schro-
nienie.
Już  w  pierwszych  tygo-

dniach  po  brutalnym  najeź-
dzie  wojsk  rosyjskich  pod-
czas  zbiórek  organizowanych 

w spółkach Grupy w całej Pol-
sce zebrano ponad  13  ton da-
rów:  środków  czystości, 
żywność  długoter-
minową i przedmioty 
codziennej  potrze-
by.  Zbiórki  odby-
wały  się  w  50  lo-
kalizacjach,  a  dary 
zostały  przekaza-
ne  do  punktów  PCK, 
ośrodków  recepcyj-
nych w dużych mia-
stach  oraz  ośrodków 
wypoczynkowych 
Grupy  Enea,  w  któ-
rych  w  najtrudniej-
szym  momencie 
wojny schronienie zna-
lazło około 270 osób. Uchodźcy 
mieszkali  w  Hotelu  Energetyk 
w Kozienicach (woj. mazowiec-
kie),  Dziwnowie  (woj.  zachod-

nie  z  Caritas  Polska  –  zreali-
zowała  projekt  wyposażenia 
wszystkich ukraińskich uczniów 

uczęszczających  do  szkoły 
w  wyprawki  szkolne.  Funda-
cja doposaża także uchodźców 
każdorazowo w razie potrzeby 
w  niezbędne  artyku-
ły  życia  codzienne-
go,  takie  jak  odzież 
i  środki  czystości 
lub  inne,  na  które 
zgłoszą  zapotrze-
bowanie  admini-
stratorzy ośrodków.
Warto też zazna-

czyć,  że  pracowni-
cy  Enei  –  poza  or-
ganizacją  zbiórek 
i  ich  transportem – 
mocno  zaangażo-
wali  się  finansowo 
w niesienie pomocy, 
wpłacając  środki  na 
specjalne  konto  uruchomione 
przez Fundację Enea. Wsparcie 
to zostało przekazane organi-
zacjom, które w sposób profe-

sjonalny pomagają uchodźcom 
na  terenach  przygranicznych 
i w ośrodkach w głębi kraju.

Daj siebie innym
Bardzo  ważnym  i  skutecznie 
rozwijanym  przez  Fundację 
Enea  projektem  społecznym 

jest  program  grantowy 
„Potęga  poMocy”, 
w  ramach  którego 
Fundacja  przekazuje 
granty  na  realizację 
pomysłów  i  przed-
sięwzięć  społecz-
nie  pożytecznych, 
zgłaszanych  przez 
pracowników  Gru-
py Enea wraz z part-
nerem  społecznym. 
W  tym  roku  Fun-
dacja  Enea  planuje 
cztery  edycje  (pięć 
zwycięskich  pro-

jektów  w  każdej  edycji) 
„Potęgi poMocy”.
Fundamentem  inicjatyw  na 

rzecz  pomocy  potrzebującym 
i  wspierania  społeczności  lo-

kalnych  jest  wolontariat.  Gru-
pa Enea od wielu  lat bazuje na 
aktywizacji swoich pracowników 
poprzez  włączanie  ich  w  pro-
gramy wolontariatu kompeten-
cyjnego. Dzięki temu pracowni-
cy Grupy obecni są w szkołach 
i przedszkolach, prowadząc tam 
lekcje  o  bezpiecznym  obcho-
dzeniu  się  z  prądem  i  o  jego 
oszczędzaniu w ramach projek-
tu edukacyjnego „Nie taki prąd 
straszny”.  Pracownicy  umieją-
cy  udzielać  pierwszej  pomo-
cy działają w zespołach  ratow-
niczych,  uczą  dzieci,  młodzież 
i  dorosłych  tej  bardzo  waż-
nej  umiejętności.  Ta  inicjaty-
wa edukacyjna powstała wśród 
energetyków  na  co  dzień  pra-
cujących  przy  liniach  energe-
tycznych.  Muszą  oni  posiadać 
umiejętności  ratownika  me-
dycznego, by w  razie wypadku 
pomóc  poszkodowanemu,  za-
nim dotrze do niego karetka.
Bardzo  istotnym  elemen-

tem działań w ramach wolonta-
riatu  jest  także  wolontariat  ak-
cyjny  obejmujący  działania  na 
rzecz  podmiotów  użyteczności 
publicznej,  organizowanie  ak-
cji  dobroczynnych,  zbiórek  ko-
leżeńskich  dla  potrzebujących, 
remontów,  spotkań  z  osobami 
potrzebującymi,  a  także  pomoc 
zwierzętom. 
–  Dostarczamy  energię 

elektryczną  naszym  klien-
tom, nie zapominając przy tym 
o niesieniu pomocy tam, gdzie 
jest  ona  niezbędna.  To  wielka 
odpowiedzialność,  ale  i  satys-
fakcja z działania na rzecz na-
szych małych ojczyzn – tłuma-
czą  przedstawiciele  Fundacji 
Enea. 

Na pomoc  
Ukrainie Grupa Enea  

przeznaczyła już 
ponad 5,5 mln zł. 
Wsparła też m.in. 
proces odbudowy 

zniszczonego  
ukraińskiego systemu  
elektroenergetycznego 

 oraz udostępniła 
uchodźcom ośrodki 

wypoczynkowe.

Pracownicy Grupy 
obecni są w szkołach 

i przedszkolach, 
prowadząc tam lekcje 

o bezpiecznym 
obchodzeniu się 

z prądem i o jego 
oszczędzaniu 

w ramach projektu 
edukacyjnego  
„Nie taki prąd 

straszny”.

Paweł
MAJEWSKI

– Mobilizacja do pomocy w tej trud-
nej sytuacji jest kluczowa. Widzimy, że 
jest ona potrzebna w długiej perspekty-
wie czasowej. Angażując się we wszel-
kie formy pomocy, solidaryzujemy 
się z osobami dotkniętymi działania-
mi wojennymi, które przebywają u nas 
w Polsce lub które pozostały w swojej 
ojczyźnie. Ogromnie dziękuję wszyst-
kim pracownikom, dzięki którym udaje 
nam się nieść pomoc na tak wielu kie-
runkach – podkreśla Paweł Majewski,  
prezes zarządu Enei.  
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Góry  i  okolic  zasadziła  drze-
wa  w  ramach  akcji  „Posadź-
my razem las!”. Natomiast Lasy 
Państwowe  przy  współpra-
cy  z  Eneą Operator  od  same-
go początku akcji zaangażowa-
ły  się w  ochronę  zagrożonego 
w  Polsce wyginięciem  ryboło-
wa. Dzięki współpracy, na dwu-
dziestometrowych  słupach 
energetycznych Enei Operator 
w Wielkopolsce  i  na  Pomorzu 
Zachodnim  zamontowanych 
zostało  kilkadziesiąt  platform, 
z  których  mogą  korzystać  te 
piękne ptaki. O rybołowy war-
to  dbać  szczególnie  –  w  Pol-
sce  jest  ich mniej  niż  par  orła 
przedniego.
Enea Operator od lat zaan-

gażowana  jest  w  ochronę  za-
grożonych  gatunków.  W  pół-
nocno-zachodniej Polsce, czyli 
na  obszarze  działania  spółki, 
znajdują się gniazda nie tyl-
ko rybołowów, ale też po-

nad 3,3  tys.  bocianich 
„lokali”  założonych 

przez  te  ptaki  na  słu-
pach  energetycznych.  Prawie 
3,1  tys.  Enea  Operator  umie-
ściła  na  specjalnych  platfor-
mach.  Warto  wspomnieć,  że 
wynoszenie gniazd na platfor-
my ma już ponad trzydziesto-
letnią tradycję.
Inicjatywy  organizowane 

w  ramach  „Enea  EkoProjekty” 
kierowane  są  przede  wszyst-
kim do lokalnych społeczności 
z terenu działania Grupy Enea. 
W tym roku akcja będzie kon-
tynuowana  –  w  ramach  part-
nerstw  prośrodowiskowych 
z  podmiotami  użyteczności 
publicznej  odbędzie  się  m.in. 
sadzenie  drzew  (akcja  wspie-

rająca  przechodzenie  klientów 
Enei  na  faktury  elektroniczne), 
sprzątanie  terenów  leśnych 
i  plaż  (#TrashChallengeEnei), 
a także tworzenie ścieżek edu-
kacyjno-rekreacyjnych  oraz 
organizacja warsztatów eduka-
cji ekologicznej. 

Oszczędzaj energię
Troskę  o  środowisko  naturalne 
Enea  wpaja  również  najmłod-
szym  mieszkańcom  nasze-
go  kraju.  W  ramach  projektu 
„Oszczędzaj  Energię  z  Krzy-
siem  Elektrykiem”,  który  łą-
czy  w  sobie  elementy  wiedzy 
o  prądzie,  bezpieczeństwa 
z nim związanego i jego wpły-
wu  na  środowisko,  wolonta-
riusze  Enei  opowiadają  dzie-
ciom,  jak  powstaje  prąd,  jakie 
są  źródła  pozyskiwania  ener-
gii oraz jakie zagrożenia wyni-
kają z nieprawidłowego korzy-
stania  z  energii  elektrycznej. 
Dodatkowo  dzieci  poznają  za-
sady bezpiecznego korzystania 
z urządzeń elektrycznych oraz 
utrwalają wiedzę o oszczędza-
niu energii i tego, w jaki sposób 
przekłada się to na działalność 
proekologiczną.
W 2023 r. Enea pracuje nad 

odświeżeniem  formatu  całej 
akcji  i  wzbogaceniem  projek-
tu  o  dodatkowe  treści  związa-
ne  z  odnawialnymi  źródłami 
energii oraz z szeroko pojętym 
oszczędzaniem  energii,  jako 
istotnym  elemencie  wpływu 
na  środowisko  naturalne. Wo-
lontariusze Enei ruszą do szkół 
wyposażeni  w  nowe materiały 
dydaktyczne – książeczki oraz 
stworzoną na potrzeby projek-
tu animację. 

Wspólna troska
o środowisko

Poszanowanie środowi-
ska naturalnego jest in-
tegralną częścią strate-

gii Grupy Enea. Zgodnie z nią 
podmioty wchodzące w skład 
Grupy stawiają sobie za cel 
zrównoważony rozwój w ca-
łym łańcuchu wartości: od wy-
dobycia poprzez wytwarza-
nie, dystrybucję i sprzedaż 
energii elektrycznej oraz re-
alizację kompleksowych dzia-
łań prośrodowiskowych. Troska 
przyszłych pokoleń o środo-
wisko naturalne nierozerwal-
nie wpływa na zrównoważony 
rozwój, do którego dąży Gru-
pa Enea.

Projekty ekologiczne
Wyrazem  tej  troski  jest  pro-
gram  „Enea  EkoProjekty”. 
Obejmuje  on  inicjatywy,  któ-
rych celem jest uświadamianie, 
jak ważna  jest  ochrona  środo-
wiska i  jak wiele zależy od za-
angażowania  wszystkich  grup 

społecznych.  Realizowany  jest 
od  2019  r.  wspólnie  z  Lasami 
Państwowymi,  które 
prowadząc  gospo-
darkę  leśną,  dbają 
o dobry stan zarzą-
dzanych  terenów, 
w  tym  o  zachowa-
nie  walorów  przy-
rodniczych  i  krajo-
brazowych.  Lasy  to 
przyrodniczy  skar-
biec  Polski.  W  ich 
pieczy  znajdują  się 
siedliska  najcen-
niejszych  gatunków 
roślin  i  zwierząt.  Dbają  o  po-
większanie  zasobów  leśnych, 
dostarczają gospodarce odna-
wialnego surowca,  stale  trosz-
cząc  się  o  trwałość  i  integral-
ność ekosystemów. 
Projekt  z  jednej  strony  ma 

wymiar  edukacyjny,  z  drugiej 
uczestniczenie  w  nim  jest  do-
skonałą  okazją  do  spędzenia 
aktywnie czasu. W jego ramach 

odbywa  się  m.in.  sadzenie 
drzew  i  krzewów  miododaj-

nych,  organizowane  są 
festyny  przyrodni-
czo-edukacyjne  po-
łączone  ze  zbiórką 
elektrośmieci,  po-
wstają ścieżki eduka-
cyjne i trasy biegowe 
z  punktami  eduka-
cyjno-rekreacyjnymi.  

Na ratunek 
ptakom
Rozpoczynając  pro-
gram w 2019 r., Enea 

wspólnie  z  Nadleśnictwem 
Zielona  Góra,  w  trakcie  spo-
tkania z mieszkańcami Zielonej 

Dbałość o środowisko naturalne jest jedną z najważniejszych zasad  
„Kodeksu Etyki Grupy Enea”, zgodnie z którym pracownicy włączają się  
do działań i aktywnie uczestniczą w akcjach informacyjno-edukacyjnych  
na rzecz ochrony środowiska. W 2023 r. Grupa Enea i Fundacja Enea  
będą kontynuowały realizację akcji i projektów proekologicznych.

Troska przyszłych 
pokoleń  

o środowisko 
naturalne 

nierozerwalnie 
wpływa na 

zrównoważony 
rozwój, do którego 
dąży Grupa Enea.
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jarzone  przez  jak  największą 
liczbę Polaków”. W ramach ini-
cjatywy  „Szczecin niepokorny”, 
podczas  konferencji  historycz-
no-dydaktycznej,  nauczyciele 
otrzymują  pakiety  edukacyjne 
dla swoich klas. Organizowany 
jest  też  konkurs  na  pracę  lite-
racką i opowieść fotograficzną.
Innym  projektem  z  zakre-

su edukacji patriotycznej,  który 
realizuje Grupa Enea,  jest kon-
kurs  „Z  Wielkopolski  do  Wol-
nej Polski”. Ma on na celu sze-
rzenie  wiedzy  wśród  młodego 
pokolenia  na  temat  Powstania 
Wielkopolskiego i jego znacze-
nia dla budowania niepodległej 
Polski.  W  styczniu  odbyła  się  
II edycja konkursu, której tema-

tem  było  „Powstanie  Wielko-
polskie,  niezapomniane  zwy-
cięstwo”.  Uczestnicy  –  młodzi 
pasjonaci  historii  z  klas  7  i  8 
szkół  podstawowych  z  całego 
kraju – mieli  za  zadanie przy-
gotować  pracę  konkursową 
o  tematyce  Powstania Wielko-
polskiego w jednej z trzech ka-
tegorii:  film,  praca  plastyczna 
lub praca tekstowa.
–  Jesteśmy  firmą,  która  dba 

o  pamięć  najważniejszych  wy-
darzeń w dziejach naszego kra-
ju. Takim niewątpliwie  jest zwy-
cięskie Powstanie Wielkopolskie. 
Naszym obowiązkiem jest przy-
pominać odwagę i heroizm tam-
tych  dni,  szczególnie młodsze-
mu  pokoleniu  –  mówi  Joanna 

uznanie zyskali  również młodzi 
muzycy: mistrzowie  gitary,  gry 
na fortepianie i śpiewu, przyszła 
artystka sceny musicalowej oraz 
fotograf przyrody.
Spośród pomysłów zgłoszo-

nych przez szkoły i organizacje 
nagrodzono  m.in.:  organizację 
wakacyjnych  zajęć  edukacyj-
nych i  teatralnych, rozwój Mło-
dzieżowej Drużyny  Pożarniczej, 
organizację dziecięcego turnieju 
piłkarskiego, imprezy sportowej 
w  wieloboju  dla  najmłodszych, 
półkolonii  popularyzujących 
dyscyplinę pływania artystycz-

nego,  warsztatów 
muzyki  i  tańca  kre-
sowego  czy  wyjazdu 
młodzieży do Obser-
watorium  Astrono-
micznego  Uniwersy-
tetu  Pedagogicznego 
w Krakowie, znajdują-
cego się w Gorcach.

Narodowa 
tożsamość
Grupa  Enea  zaan-
gażowana  jest  także 
w  projekty  z  zakre-
su edukacji historycz-
nej.  Obecność  trwa-
łych zasad moralnych 
w  życiu  publicznym 

oraz  polska  pamięć  narodowa 
to wartości, którymi powinni się 
kierować Polacy, którzy w przy-
szłości  będą  decydować  o  ob-
razie  gospodarczo-społeczno-
-politycznym naszego kraju.
„Szczecin  niepokorny”  to 

program  realizowany  przez 

Eneę  we  współpracy    z  To-
warzystwem  Projektów  Edu-
kacyjnych.  Ma  przypomnieć 
starszym,  a młodszym uzmy-
słowić,  że  budowanie  i  umac-
nianie  polskości  Pomorza  Za-
chodniego  to  proces  trwający 
wiele  wieków.  Można  go  zo-
baczyć  chociażby  w  wyda-
rzeniach  z  ostatnich  stu  kilku-
dziesięciu  lat,  jak  powstanie 
i  działalność  szczecińskiej  Po-
lonii, Zlot  1946, druga konspi-
racja,  Grudzień  1970,  czy  po-
rozumienia  sierpniowe.  Jak 
tłumaczą  pomysłodawcy  ini-
cjatywy,  „pora,  by  fakty  te 
przestały  być  znane  jedynie 
historykom  czy  lokalnym  pa-
triotom, ale by zaczęły być ko-

Wspieranie talentów i budowanie postaw patriotycznych

F lagowym programem 
Grupy, który zakłada ak-
tywne wspieranie dzieci 

i młodzieży  w rozwoju ich na-
ukowych, sportowych i arty-
stycznych pasji, jest projekt Enea 
Akademia Talentów. To wspólna 
inicjatywa Enei i Fundacji Enea, 
której celem jest wspieranie 
rozwoju młodych talentów po-
przez pomoc finansową w po-
staci stypendiów i grantów.

Pozytywne wzorce
Program  Enea  Akademia  Ta-
lentów  angażuje  z  jednej  stro-
ny utalentowane dzieci i ich ro-
dziców,  z  drugiej  –  placówki 
edukacyjne  i  inne  organizacje 
z  inicjatywą  realizujące  autor-
skie  i  innowacyjne projekty dla 
uczniów.  O  stypendium  mogą 
się  ubiegać  uczniowie  szkół 
podstawowych  (od  IV  klasy) 
i ponadpodstawowych. O gran-
ty z kolei publiczne szkoły pod-
stawowe  i  ponadpodstawowe, 
organizacje pozarządowe (m.in. 
fundacje i stowarzyszenia), klu-
by  sportowe,  uczniowskie  klu-
by  sportowe,  związki  sportowe, 
państwowe  i  samorządowe  in-
stytucje  kultury,  a  także  domy 
dziecka.
Znamy  już  wyniki  IV  edycji 

projektu.  Stypendia  o  wartości 
3 tys. zł wywalczyło 43 uczniów. 
20 szkół oraz organizacji otrzy-
mało granty w wysokości 10 tys. 
zł,  które  zostaną  przeznaczo-
ne na organizację dodatkowych 
zajęć  i  projektów wspierających 
rozwój  młodzieży.  Zwycięz-
cy  zostali  wyłonieni 
przez jury i internau-
tów. 
Wśród  nagro-

dzonych  uczniów  IV 
edycji Enei Akademii 
Talentów  w  katego-
rii  sport  są  m.in.  te-
nisistka,  miłośniczka 
squasha,  zapaśnicz-
ka,  miłośnicy  tańca, 
żeglarstwa,  gimna-
styczka  specjalizują-
ca  się  w  skokach  na 
ścieżce,  rekordzist-
ka  świata  juniorek 
na  dystansie  50  m 
w  pływaniu  w  płe-
twach  (finswimming), 
orientalistki, czyli pasjonatki bie-
gów na orientację, a także mistrz 
świata  do  lat  16  w  szachach 
szybkich. Dzięki stypendium od 
Enei swoje naukowe pasje będą 
mogli  rozwijać  np.  pasjonaci 
elektroniki, biologii i matematy-
ki. W  oczach  jury  i  internautów 

W trosce o przyszłe pokolenia Grupa Enea angażuje 
się w działania edukacyjne wspierające młodzież 
w rozwijaniu zainteresowań i pasji.  
Nie zapomina też o historii, wartościach patriotycznych, 
podtrzymywaniu tradycji oraz nieustannym  
działaniu na rzecz rozwoju Polski.

Stypendia  
o wartości 3 tys. zł 

 wywalczyło  
43 uczniów. 20 szkół 

oraz organizacji 
otrzymało granty 

w wysokości 10 tys. 
zł, które zostaną 
przeznaczone 
na organizację 
dodatkowych 

zajęć i projektów 
wspierających  

rozwój młodzieży.



ODPOWIEDZIALNY BIZNES
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ły podzielone na kilka kategorii 
w  zależności  od  liczby miesz-
kańców.  Dokument  ukazuje 

sposób,  w  jaki  polskie 
samorządy  działa-
ją na rzecz realizacji 
Agendy 2030, czy-
li 17 Celów Zrówno-
ważonego  Rozwo-
ju  przyjętych  przez 
ONZ.  Opracowa-
nie zawiera  również 
głos  przedstawicieli 
biznesu,  organiza-
cji  pozarządowych, 
środowisk młodzie-
żowych  oraz  admi-
nistracji publicznej.
W  ramach  te-

gorocznej  współpracy 
z  UNAP,  oprócz  Raportu,  Gru-
pa Enea wsparła dwa dodatko-
we  projekty:  Ambasadora/-kę 
Zrównoważonego Rozwoju oraz 
Letnią  Akademię  Zrównoważo-
nego  Rozwoju.  Celem  obu  ini-
cjatyw  jest  wspieranie  edukacji 
młodych zarówno poprzez bez-
płatne  warsztaty,  jak  i  promo-
wanie działań już realizowanych 
przez aktywnych studentów i li-
cealistów,  zwiększając  dostęp-
ność wiedzy o zrównoważonym 
rozwoju. 

Mularczyk, kierownik Biura Spo-
łecznej  Odpowiedzialności  Biz-
nesu w Enei.

Zwolnieni z teorii
Grupa Enea po raz czwarty part-
neruje  ogólnopolskiej  olimpia-
dzie  dla  uczniów  i  studentów 
„Zwolnieni z teorii”. W ramach tej 
coraz  bardziej  popularnej  plat-
formy, założonej przez Fundację 
„Zwolnieni  z  Teorii”,  uczestnicy 
olimpiady  –  studenci  i  liceali-
ści,  samodzielnie  lub  w  zespo-
łach działają dla dobra swojego 
najbliższego  otoczenia,  realizu-
jąc swoje pomysły oraz zdoby-
wając  praktyczne  umiejętności 
i  doświadczenie  w  planowaniu 
i zarządzaniu projektami. Po re-
jestracji  na  platformie  każdy 
użytkownik  uzyskuje  dostęp  do 
praktycznych  informacji  z dzie-
dziny  zarządzania  projektami 
i  pokrewnych,  które  umożliwia-
ją  skuteczne  działanie  na  rzecz 
rozwiązania wybranego proble-
mu społecznego. Za zrealizowa-
ny w praktyce projekt uczestnicy 
uzyskują  międzynarodowe  cer-
tyfikaty biznesowe.
W obecnej edycji Grupa Enea 

objęła  swoim  patronatem  pro-
jekty  z  zakresu  nauki  i  medy-

cyny.  Zwieńczeniem  całego 
przedsięwzięcia  będzie  Wielki 
Finał  Olimpiady,  podczas  któ-
rego nagrodzone zosta-
ną  najciekawsze  pro-
jekty.  Warto  dodać, 
że w ramach progra-
mu  pod  patronatem 
Grupy Enea zrealizo-
wano  dotychczas  28 
projektów dla 1,3 mln 
beneficjentów.

Współpraca 
z UNAP
Enea wspiera też edu-
kację  na  rzecz  Ce-
lów Zrównoważonego 
Rozwoju w Polsce. Fir-
ma  kontynuuje  rozpo-
czętą jesienią 2021 r. współpra-
cę z United Nations Association 
– Poland (UNAP), stowarzysze-
niem,  które  upowszechnia  wie-
dzę na temat Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych. 
W  ramach  tej  współpra-

cy  Grupa  Enea  została  part-
nerem  strategicznym  II  edycji 
raportu  „Zrównoważony  roz-
wój miast  w  Polsce  –  od  teorii 
do praktyki”. W raporcie udział 
wzięło  30  miast  ze  wszyst-
kich  województw,  które  zosta-

Grupa Enea  
po raz czwarty 

partneruje 
ogólnopolskiej 
olimpiadzie dla 

uczniów i studentów 
„Zwolnieni z teorii”. 
W obecnej edycji 

objęła swoim 
patronatem projekty 

z zakresu nauki 
i medycyny.



dać lokalu, jeśli nie ma i jedne-
go, i drugiego. Dla naszej branży 
jest  to  chleb  powszedni  i  co-
dzienność. Rozporządzenie, wa-
runki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać  budynki  i  ich  usy-
tuowanie,  nakazują  inwesto-
rom,  również  inwestorom  indy-
widualnym, spełnienie pewnych 
poziomów  energooszczęd-
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Bezemisyjność budynków do 2028 r. 
to wysoko zawieszona poprzeczka

Świadectwa energetyczneNIERUCHOMOŚCI

Ze strony aktualnych i przy
szłych właścicieli nie ma zapo
trzebowania na funkcjonujące 
od ponad dekady świadectwa 
energetyczne. Ludzie nie rzuci
li się, żeby zlecać ich wykona
nie. Czy one są komuś w ogóle 
potrzebne, czy jest to kolejne 
biurokratyczne podnoszenie 
kosztów i utrudnianie życia?

Z  punktu  widzenia  dewelo-
pera już od wielu lat mamy ob-
ligo,  żeby  wykonywać  charak-
terystykę energetyczną obiektu 
przed  budową  oraz  świadec-
two  energetyczne  po  uzyska-
niu  pozwolenia  na  użytkowa-
nie. Zgodnie z przepisami, które 
aktualnie  w  Polsce  obowiązu-
ją,  deweloper  nie może  sprze-

Nie sądzę, żeby udało się zrealizować zerową 
emisyjność do 2028 r. dla wszystkich nowo 
powstających budynków, szczególnie dla budynków 
mieszkalnych, które w przeciwieństwie do hoteli 
czy biurowców są dość prostą konstrukcją – uważa 
Marcin Walewski, główny ekspert ds. technicznych 
Polskiego Związku Firm Deweloperskich.   
 Rozmawiał Tomasz CUKIERNIK



spodarką a  interwencjonizmem 
państwowym.  Pewne  obsza-
ry muszą być zarządzane cen-

tralnie,  jak  energetyka, 
szkolnictwo,  służ-
ba zdrowia i środo-
wisko. Gdyby rzucić 
je na pożarcie reguł 
rynkowych,  to  one 
by po prostu prze-
padły.

Nie zgadzam się 
z tym punktem wi
dzenia. Wróćmy 
jednak do głów
nego wątku naszej 
rozmowy. Z tego, 
co się orientuję, 

audytor czy też cer
tyfikator energetyczny nawet 
nie ogląda budynku w celu 
wystawienia świadectwa 
energetycznego, tylko robi to 
zdalnie. Nawet niewiele wyli
cza, bo robi to za niego system 
na podstawie zadeklarowa

Unia Europejska chce, by bu
dynki posiadały też paszporty 
energetyczne – renowacji oraz 
efektywności energetycznej. 
Co to jest? Co to oznacza dla 
właścicieli budynków miesz
kalnych?
Oznacza  to  dwie  rzeczy: 

obowiązek  zlecenia  i  wykona-
nia takich obliczeń oraz w rezul-
tacie posiadanie dokumentu, na 
podstawie którego będzie mógł 
ubiegać się w gminie o dofinan-
sowanie. Niestety dofinansowa-
nia nie dotyczą przedsiębiorców. 
Przedsiębiorcy budujący miesz-
kania nie dostają żadnych dota-
cji.  W  przypadku  paszportów 
energetycznych  myślę,  że  to 
będzie obowiązek, ale i przywi-
lej, bo jeśli mówimy o efektyw-
ności energetycznej, to w ślad za 
tymi  przepisami  przyjdą  rów-

nież  pieniądze  z  Unii, 
które  przynajmniej 
w jakimś stopniu po-
kryją  nakłady  inwe-
stycyjne  wspólnot 
i  osób  indywidual-
nych.  Jak  wykazać, 
że  budynek  prze-
szedł  poprawnie 
termomodernizację? 
Można  właśnie  po-
kazać  taki  paszport 
energetyczny.  Jest 
on  potwierdzeniem, 
że  ktoś  coś  zrobił 
w  kierunku  ochrony 

środowiska  i  poszano-
wania energii i może ubiegać się 
o częściowy zwrot kosztów.

Zgodnie z unijnymi propozy
cjami od 2026 r. nowe budynki 
publiczne, a od 2028 r. wszyst
kie nowe budynki w UE mają 

być bezemisyjne. Co to zna
czy?
Bezemisyjność  to  jest  po-

przeczka,  która  jest  dość  wy-
soko  zawieszona.  Nie  sądzę, 
żeby udało się zrealizować ze-
rową  emisyjność  do  2028  r. 
nawet  dla  nowych  budyn-
ków,  a  szczególnie  budynków 
mieszkalnych,  które  w  prze-
ciwieństwie  do  hoteli  czy  biu-
rowców  są  dość  prostą  kon-
strukcją.  Budynki  mieszkalne 
nie  posiadają  rekuperacji,  od-
zysku ciepła, skomplikowanych 
systemów wentylacyjnych. Ze-
roemisyjność to neutralny ślad 
węglowy. W teorii jest możliwy 
do  zrealizowania,  ale  wymaga 
sporych nakładów finansowych 
oraz dostępnej i taniej techno-
logii – paneli fotowoltaicznych, 
pomp ciepła, rekuperacji ciepła 
z  wentylacji  pomieszczeń.  Na 
dziś ciepło, które jest potrzeb-
ne,  żeby  ogrzać  wodę  w  ła-
zience  i  w  kaloryferach,  oraz 
energia  elektryczna,  którą  zu-
żywamy w budynku, są dostar-
czane  przez  miejskie  zakłady 
elektrociepłownicze.  Te  zakła-
dy w 80 proc. pozyskują ener-
gię z węgla.

Czy to jest realne, żeby to za
działało w naszym klimacie 
i w naszych warunkach?
Jeszcze 20 lat temu wszyscy 

w  to  powątpiewali,  natomiast 
technologia  bardzo  idzie  do 
przodu, więc tak – jest to moż-
liwe. Oczywiście są bariery kli-
matyczne. Trzeba przyznać, że 
w Polsce (ze względu na niższe 
temperatury  oraz  mniej  słoń-
ca) mamy trudniej niż w krajach 
zachodniej i południowej Euro-

ności.  Wartości  te  wyraża 
się  skrótem  EP  –  czyli  energia 
pierwotna.  Jest  ona  podawana 
w  charakterystyce  energetycz-
nej,  jak  również  w  świadectwie 
energetycznym.  Rozporządze-
nie nie definiuje maksymalnego 
poziomu  emisji  dwutlenku  wę-
gla w przeliczeniu na metr kwa-
dratowy  budynku.  Jeśli  chodzi 
o EP, to taka wartość jest podana. 
Aktualnie dla budynków wielo-
rodzinnych nie może ona prze-
kroczyć 65 kWh/m² na rok. 

Czy te dokumenty, definicje są 
potrzebne? 
Jest  potrzebny  jakiś  stan-

dard  obliczeniowy,  który  bę-
dzie  potwierdzał,  że  dany  bu-
dynek spełnia bądź nie spełnia 
wymogów  energetycznych.  Nie 
musi to być konkretnie wskaźnik 
EP. Może  to  być  inny wskaźnik, 
który w  sposób bardziej  obiek-
tywny niż EP potwierdzi energo-
oszczędność  budynku.  Budyn-
ki  zmieniły  się  przez  ostatnie 
10  lat.  Zużywają  mniej  energii 
nie  tylko  na  papierze,  ale  rów-
nież w rzeczywistości. Jako oso-
ba czynnie uczestnicząca w tym 
procesie  mogę  potwierdzić,  że 
są  to  konkretne  rozwiązania 
techniczne. 

Czy to jest potrzebne właści
cielowi budynku?
Może  nie  jest  to  potrzebne 

stricte  właścicielowi  budynku, 
ale  jest  częścią  szerszej  strate-
gii  w UE  związanej  z  poszano-
waniem  energii  i  ogranicza-
niem  wpływu  na  środowisko. 
Jest  to  taki  kierunek,  który wy-
daje  się  trendem  ogólnoświa-
towym. Oczywiście Chiny,  Indie 

czy  Stany  Zjednoczone  tworzą 
własną politykę w tym zakresie. 
W zależności  od  tego,  jak  bar-
dzo  zmiany  klimatyczne  będą 
im doskwierać, prędzej czy póź-
niej będą się dostosowywać. 

Czyli jest to potrzebne poli
tykom, biurokratom, a nieko
niecznie właścicielom budyn
ków…
Biurokratom,  technokratom… 

Jako kierowca chętnie bym po-
jechał więcej niż 50 km/h w te-
renie  zabudowanym,  ale wiem, 
że jest przepis i trzeba się tego 
przepisu trzymać. Podobnie jest 
z charakterystyką energetyczną 
i  świadectwem energetycznym. 
To  jest  jeden  ze  sposobów eg-
zekwowania przepisów w zakre-
sie  zarządzania  energią  w  bu-
dynku,  sprawdzenia,  czy  dany 
budynek  spełnia  dane 
standardy  i  wymo-
gi.  No  bo  jeśli mamy 
emitować mniej  dwu-
tlenku  węgla,  mamy 
zużywać  mniej  ener-
gii,  to  jakąś  miarę 
trzeba zastosować.

No ale jeśli nie było
by nawet tego narzę
dzia, a ktoś by chciał 
wybudować dom, to 
też pomyśli o tym, 
że lepiej wybudować 
energooszczędnie, 
by mieć potem niższe 
koszty w czasie jego eksplo
atacji. Więc co najmniej część 
ludzi na pewno o tym myśli, 
niezależnie od tego, czy jest 
przepis, czy go nie ma. 
To  jest  odwieczny  spór  po-

między samoregulującą się go-

nych danych, a człowiek tylko 
kasuje sporą sumkę. Czy to ma 
jakąkolwiek wartość?
Rzeczywiście  certy-

fikator  nie  przyjeż-
dża na miejsce. Czasy 
się  trochę  zmieniły. 
Akredytowany  in-
żynier,  który  wydaje 
świadectwa  energe-
tyczne,  podlega  ry-
gorom  karnym,  więc 
ocenia odpowiedzial-
nie. Trzeba wziąć pod 
uwagę,  że  gdyby  on 
przyjechał  obejrzeć 
dom,  to  nie  wziął-
by 400 zł,  tylko 800 
zł.  Pewne  czynności 
przeniosły  się  do  In-
ternetu, wykonujemy je zdalnie. 
Oczywiście  certyfikator  powi-
nien  zapoznać  się  z  dokumen-
tacją takiego budynku i rzetelnie 
potwierdzić, czy budynek mieści 
się w parametrach, które są dzi-
siaj określone w rozporządzeniu. 
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Cena energii  
będzie na tyle 

wysoka, że każdy 
właściciel starego 

budynku sam 
będzie chciał go 
unowocześnić 

i ocieplić, żeby płacić 
mniejsze rachunki. 
Ludzie nie będą się 

zastanawiać,  
tylko to zrobią.

Oszczędność  
energii to 

w uproszczeniu 
dobra izolacja 

termiczna ścian 
i okien po to, żeby 

energia nie uciekała 
nam przez przegrody 

zewnętrzne. 
Współczesne 

budownictwo spełnia 
te wymogi.
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gii – mniejsze jej zużycie oraz 
sposoby  na  produkcję  energii 
lokalnie.  Należy  pamiętać,  że 
będzie również duża presja na 

modernizację  energe-
tycznych  systemów 
krajowych  oraz 
odejście od węgla.

Do 2050 r. wszyst
kie budynki już ist
niejące mają zostać 
p r z e k s z t a ł c o n e 
w bezemisyjne. 
Kto za to zapłaci?
Cena energii bę-

dzie na tyle wysoka, 
że  każdy  właściciel 
starego  budynku 
sam  będzie  chciał 
go  unowocześnić 
i ocieplić, żeby pła-
cić  mniejsze  ra-

chunki.  Wysokie  ceny  ener-
gii  spowodują,  że  ludzie  nie 
będą  się  zastanawiać,  tylko  to 
zrobią.  Postęp  technologiczny 
w  tej  branży  przez  najbliższe 
27 lat powinien również pomóc 
w procesie transformacji. 

py. Jest  jeszcze drugi składnik, 
który  nie  zależy  od  inwesto-
ra,  tylko od  tego,  jaką politykę 
prowadzi  państwo  w  zakresie 
energetyki,  czy  rozwija  infra-
strukturę przesyłową.

No ale jeśli w budynku dodat
kowo instaluje się fotowolta
ikę, akumulatory, to trzeba 
by wziąć pod uwagę również 
to, że przy ich produkcji też 
mamy do czynienia z emisją.
Ma Pan słuszność. Ja mówi-

łem o śladzie węglowym emi-
syjnym,  a  Pan mówi  o  śladzie 
węglowym wbudowanym,  któ-
ry  na  dzień  dzisiejszy  nie  jest 
rozliczany.  Aktualnie  według 
szacunków podczas użytkowa-
nia  budynków  na  całym  świe-
cie  emitowane  jest  30  proc. 
śladu węglowego, a 10 proc. to 
jest  ślad  węglowy  wbudowa-
ny, czyli  ile CO2 wyemitowano 
podczas  produkcji  materiałów 
czy urządzeń.

Co dla Polaków oznacza 
transformacja energetycz

na w zakresie budynków, jaką 
wymusza UE? Co będzie trze
ba remontować i w jakim za
kresie? 
Jeżeli  patrzę  na  bu-

dynek,  to  widzę 
dwie  kategorie.  Jed-
na  to  jest  oszczęd-
ność  energii,  a  dru-
ga  –  produkcja 
energii  na  miejscu. 
Oszczędność  ener-
gii  to  w  uproszcze-
niu  dobra  izola-
cja  termiczna  ścian 
i  okien  po  to,  żeby 
energia  nie  ucieka-
ła  nam  przez  prze-
grody  zewnętrzne. 
Współczesne  bu-
downictwo  spełnia 
te wymogi. Pozostaje 
nam  termomoderni-
zacja obiektów starszych. Drugi 
aspekt to jest produkcja energii 
na miejscu, o której wspomnia-
łem wcześniej. Wydaje mi  się, 
że  transformacja  energetycz-
na w UE to będą te dwa kierun-
ki,  czyli  poszanowanie  ener-

Budynki zmieniły  
się przez ostatnie  
10 lat. Zużywają 
mniej energii nie 
tylko na papierze, 

ale również 
w rzeczywistości. 

Jako osoba czynnie 
uczestnicząca 

w tym procesie 
mogę potwierdzić, 
że są to konkretne 

rozwiązania 
techniczne.



słaby stan niektórych, co unie-
możliwiło  ich  przewóz. 

Jednak  pracy  dla 
odpowiedzialnych 
za  urządzenie  eks-
pozycji dzieł i tak nie 
zabrakło  –  „Dziew-
czynę z perłą” trze-
ba  było  przywieźć 
z Hagi, a np. „Kobie-
tę z wagą” aż z Wa-
szyngtonu.
Poprzednia,  po-

równywalnie  duża 
wystawa  artysty, 
miała miejsce 27 lat 

temu w muzeum w Ha-
dze. Tam jednak zebrano o kilka 
prac mniej – zwiedzający mo-
gli podziwiać 22 obrazy.

Biletów brak
Wystawa  Vermeera  ma  po-
trwać  do  4  czerwca,  lecz  już 
w dwa dni po ogłoszeniu sprze-
daży biletów  te  zostały  całko-
wicie wyprzedane. Okazało się, 
że pół miliona biletów  to zde-
cydowanie za mało. 
Na razie nie powiększono ich 

liczby,  lecz  władze  Rijskmu-
seum  zapowiedziały  dodat-
kowe  wejściówki  na  wieczorne, 
czyli  po  godzinie  17.00,  zwie-
dzanie  wystawy.  Miejmy  na-
dzieję, że tak się stanie, bo być 
może już nie dostaniemy kolej-
nej szansy na ujrzenie „Dziew-
czyny  z  perłą”,  „Piszącej  list” 
czy  „Mleczarki” w  tym samym 
miejscu i czasie. 

tajemnicze  życie  sprawiają,  że 
nieliczne  wystawy  jego 
płócien zawsze cieszą 
się  niezwykłą  popu-
larnością  wśród  mi-
łośników sztuki.
Wystawa  obra-

zów Vermeera w ho-
lenderskim  muzeum 
narodowym  –  Rijk-
smuseum  –  jest  jak 
dotychczas  najwięk-
szym zbiorem obra-
zów  malarza  z  Del-
ft.  Pokazano  ich  28, 
co stanowi znakomitą 
większość jego obecnie 
znanych prac. Na wystawie nie 
przedstawiono wszystkich  jego 
malowideł ze względu na zbyt 

Vermeer urodził się 
w 1632 r. w holenderskim 
miasteczku Delft poło-

żonym niedaleko Amsterdamu, 
tam też zmarł – dość wcześnie, 
bo zaledwie 43 lata później. Po-
czątkowo malował obrazy o te-
matyce wówczas powszechnej, 
czyli religijnej lub historycznej, 
później jednak skoncentrował 
się przede wszystkim na sce-
nach rodzajowych i portretach 
zwykłych kobiet: mleczarek 
czy koronczarek. Vermeer żył 
w okresie tak zwanego złotego 
wieku sztuki holenderskiej, kie-
dy kultura, nauka, gospodarka, 
ale też wpływy polityczne Ho-
landii sięgały szczytów. (Szacuje 
się, że w XVII-wiecznej Holandii 
powstało aż 7 mln obrazów!).

Mistrz nastroju
Malarz ten dzisiaj jest często po-
równywany  do  dwóch  innych 
mistrzów  holenderskiego  baro-
ku – Rembrandta i Fransa Halsa. 
Vermeer  jednak  malował  oso-
by,  które  według  obowiązują-
cych  wówczas  przekonań  na  to 
nie zasługiwały. Zwykle były  to 
bowiem  proste  kobiety  w  trak-

cie  wykonywania  codziennych 
czynności.  Jego  obrazy  mają 
wyjątkowy,  niezwykle  spokoj-
ny nastrój. Bardzo ciekawie o tej 
cesze  jego sztuki mówi historyk 
sztuki dr Bożena Fabiani:
– Kiedy się ogląda jego obra-

zy, a ściślej obrazki, bo są głów-
nie  niewielkich  rozmiarów,  czas 
się  zatrzymuje.  Wchodzi  się 
w  jakiś  rodzaj medytacji.  Panu-
je  tu niezwykły klimat,  tytułowa 
postać  jest  skupiona,  zatopio-
na  w  swoim  świecie,  jakby  nie-
świadoma czyjejś obecności. Po-
nadto  ta  gra  światła  i  cudowne, 
żywe kolory. Vermeer nie malo-
wał tak mrocznie jak Rembrandt, 
on otworzył okna i wpuścił świa-
tło  do  swojej  pracowni.  A  jego 
przedmioty  lśnią  nie  tyle  dla-
tego,  że  są  wypolerowane,  ale 
dlatego,  że  ręka  ludzka  je  czę-
sto dotykała. Lśni również perła 
w uchu dziewczyny.

Wiele sekretów
Historia –  ta, którą dzisiaj zna-
my  –  doceniła  mistrza  świa-
tła  i  cienia  dopiero  około  200 
lat po jego śmierci, bo w XIX w. 
Do dziś liczba znanych obrazów 

Vermeera  pozostaje  tajemni-
cą – mówi się o 31, 34 czy na-
wet  38  (autentyczność  niektó-
rych  prawdopodobnych  jego 
dzieł  jest  podważana).  Twór-
czość  Vermeera  skrywa  jed-
nak  więcej  sekretów.  W  ostat-
nich bowiem latach za pomocą 
nieinwazyjnych,  nowoczesnych 
technik udało się wychwycić, co 
skrywają płótna Holendra.  I  tak 
pod  wierzchnią  warstwą  far-
by  odkryto  częściowe  lub  na-
wet  pełne  szkice  innych  obra-
zów, które artysta z nieznanych 
nam  przyczyn  postanowił  za-
malować.
Tak więc  skromna  liczba ob-

razów  autorstwa  Johanne-
sa Vermeera i  jego krótkie,  lecz 
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Rynek sztuki

Pół miliona biletów na wystawę Vermeera to za mało!
O amsterdamskiej wystawie dzieł jednego 
z najwybitniejszych malarzy holenderskich 
Johannesa Vermeera mówiono, że będzie 
najważniejszym tegorocznym wydarzeniem 
w europejskich muzeach. Otwarta 10 lutego, 
zdążyła pobić kilka rekordów. Mimo że 
potrwa do czerwca, wszystkie bilety na nią 
już zostały wyprzedane. Barbara  HOFMAN

BIZNES

fo
t. 
Ko
en
 v
an
 W
ee
l/
EP
A
/P
A
P

Skromna liczba 
obrazów autorstwa 

Johannesa Vermeera 
i jego krótkie lecz 
tajemnicze życie 

sprawiają, że 
nieliczne wystawy 

jego płócien zawsze 
cieszą się niezwykłą 

popularnością.
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Jak dowiedziałem się, 
że jestem
mordercą
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BNP Paribas bardzo mocno reklamuje się jako 
bank „zielony”, a w związku z tym udostępnia 
kalkulator śladu węglowego. W serii szczegóło-

wych pytań trzeba zadeklarować, w jakiego typu bu-
dynku się mieszka, jaką ma on klasę energetyczną, ja-
kiej klasy energetycznej są używane w domu sprzęty 
AGD, czy jeździ się samochodem, z ilu osób składa się 
gospodarstwo, jakiego typu produkty i w jakich opa-
kowaniach się kupuje – i tak dalej. Gdy się już przez 
to przesłuchanie przebrnie, dowiemy się, jaki pro-
cent emisji dwutlenku węgla generuje-
my w odniesieniu do średniej pol-
skiej, europejskiej oraz światowej. 
A na koniec – ilu planet potrzebo-
wałaby ludzkość, gdyby wszyscy na 
świecie generowali tyle CO2 co osoba 
rozwiązująca quiz. 
No  i  ja  sobie  ten  quiz  zrobiłem. 

Wyszło  mi,  że  generuję  162  proc. 
średniej  polskiej,  194  proc.  średniej 
europejskiej  i  aż  271  proc.  średniej 
światowej.  A  gdyby  wszyscy  zacho-
wywali  się  tak  nieodpowiedzialnie  jak  ja,  ludzkość 
potrzebowałaby aż 14 planet, aby przetrwać!
Zawstydziłem się strasznie. Uświadomiłem sobie, że 

prysznic biorę co najmniej siedem razy w tygodniu (ta-
kie pytanie było), jeżdżę samochodem z wolnossącym 
silnikiem benzynowym o pojemności 2,5 l, nie korzy-
stam z transportu miejskiego, zimą lubię mieć w domu 
22  °C,  a  mój  telewizor  ma  najniższą  możliwą  klasę 
energetyczną, choć jest całkiem nowy. Jednym słowem 
– jestem zabójcą klimatu.
Postanowiłem  sprawdzić,  co  by  było,  gdybym  żył 

inaczej. Zacząłem więc rozwiązywać quiz od nowa, ale 
tym  razem  postawiłem  na  rozwiązania  maksymal-
nie ekologiczne: mieszkanko 25 m², ogrzewanie  i cie-

pła woda z pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, bu-
dynek pasywny, prysznic raz w tygodniu, zimą w domu 
komfortowe  14  °C,  wyłącznie  używane  ubrania,  brak 
lodówki,  telewizora  i  pralki.  No  i  oczywiście  żadnego 
mięsa.  
Bardzo  z  siebie  zadowolony,  że  oto  odkrywam 

wreszcie  właściwy  sposób  życia,  kliknąłem  przycisk 
„zakończ”.  Tym  razem  rezultat był  imponujący:  zale-
dwie  44  proc.  średniej  polskiej,  53  proc.  europejskiej 
oraz 74 światowej. Spojrzałem  jednak niżej  i – zmar-

twiałem.  Nawet  gdyby  wszyscy  zacho-
wywali  się  tak  odpowiedzialnie, wciąż 
potrzebowalibyśmy czterech planet!
Co począć? Odpowiedzi są właści-

wie  tylko  dwie.  Pierwsza,  którą  suge-
rowałbym wszystkim w pełni świado-
mym  klimatycznej  katastrofy,  brzmi: 
trzeba  uwolnić  planetę  od  nadmia-
ru ludzi. Najlepiej zatem powstrzymać 
się od oddychania. Myślę, że  tutaj od 
siebie powinna zacząć Grecia. W koń-
cu była pierwszym apostołem młodej 

zielonej rewolucji. 
Druga  odpowiedź  jest  wstrętna,  cyniczna  i  pole-

cam  ją  tylko  tak  zdegenerowanym  osobnikom  jak  ja 
sam: skoro niezależnie od  tego,  jak bardzo będziemy 
się starać, i tak nie wystarczy nam jedna planeta – bo 
jaka to różnica, czy potrzebowalibyśmy ich czternastu 
czy czterech, jeżeli mamy tylko jedną – to dajmy sobie 
spokój z tymi wariactwami i róbmy dalej to, co lubimy. 
Latajmy  samolotami,  jeźdźmy własnymi  spalinowymi 
samochodami  i  rozkoszujmy się  smakiem wybornych 
wołowych steków tyle razy w tygodniu, ile chcemy. No 
i pozwalajmy sobie na ten niebywały zbytek, jakim jest 
codzienny prysznic. To i tak niczego nie zmieni, a przy-
najmniej będzie nam się milej żyło.

FELIETON

Gdyby wszyscy 
zachowywali się tak 
nieodpowiedzialnie 

jak ja, ludzkość 
potrzebowałaby 
aż 14 planet, aby 

przetrwać!



Hrabia Tyszkiewicz
i jego automobil
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i  aparatów  latających.  Dwa  lata 
później  Stefan  Tyszkiewicz  roz-
począł  studia  na  Uniwersytecie 
Oksfordzkim.
Swoje  pierwsze  studenckie 

wakacje spędzał u rodziny, gdy 
nadeszła wieść o wybuchu I woj-
ny  światowej.  Dzięki  koneksjom 
ojca  prawdopodobnie  mógł 
się wymigać  od udziału w woj-
nie, jednak zgłosił się na ochot-
nika  do  rosyjskiego  Czerwone-

go  Krzyża.  Dostrzeżono 
jego  odwagę,  gdy 
w  czasie  ciężkie-
go  ostrzału  wyniósł 
z  pola  bitwy  sied-
miu rannych carskich 
żołnierzy. Niebawem 
polski  arystokrata 
został  odznaczony 
Orderem  Świętego 
Jerzego IV klasy.

Ślub i rewolucja
W 1915 r. został zmo-
bilizowany  przez 
carską armię i wysła-

ny do Szkoły Oficerskiej 
Korpusu Paziów w Sankt Peters-
burgu,  którą  ukończył w  1916  r. 
Arystokratyczne  pochodzenie 
otworzyło  mu  drogę  do  obję-
cia  zaszczytnej  funkcji  adiutan-
ta księcia Mikołaja Mikołajewicza 
Romanowa,  głównodowodzą-
cego  frontu  kaukaskiego.  Wej-

Oczekując, aż Polska po-
nownie „dorobi się” wła-
snej marki samochodów 

osobowych, przypomnijmy jed-
no z osiągnięć naszej motoryza-
cji w czasach II Rzeczypospolitej. 
Wkrótce po wojnie polsko-bol-
szewickiej i de facto siedmiu la-
tach walk (I wojna światowa i do 
1921 r. wojna o polskie granice) 
nasi inżynierowie potrafili skon-
struować i wdrożyć do produkcji 
kilka modeli samochodów. Jed-
nym z nich był automobil mar-
ki Ralf-Stetysz zaprojektowany 
przez polskiego wynalazcę, kon-
struktora i patriotę Stefana Tysz-
kiewicza. Tak, miło to napisać, bo 
w owym czasie pojęcie „polski 
konstruktor” bardzo często było 
równoznaczne z pojęciem patrio-
tyzmu gospodarczego.

Młodość w trudnych czasach
Stefan Eugeniusz Maria hr. Tysz-
kiewicz-Łohojski  z  Landwarowa  
h. Leliwa urodził się w Warszawie 
w 1894 r. jako drugie dziecko Wła-

dysława i Krystyny Marii z Lubo-
mirskich.  Już w dzieciństwie wy-
kazywał  zdolności  techniczne.  
Z pewnością w  ich  roz-
wijaniu  (i  w  później-
szej  karierze)  Stefa-
nowi  pomogło  to,  że 
pochodził  z  zamoż-
nej  rodziny.  Ukoń-
czył  gimnazjum 
gen.  Pawła  Chrza-
nowskiego  w  War-
szawie,  a  następnie 
szkołę  samochodo-
wą w Mediolanie. Ro-
dzice Stefana widząc, 
że syna od najmłod-
szych  lat  fascynują 
automobile, postano-
wili  ułatwić mu kształ-
cenie  się  w  tym  kierunku.  Mło-
dy  Stefan  był  bardzo  pojętnym 
uczniem.  Mając  14  lat,  uzyskał 
w  Mediolanie  zawodowe  prawo 
jazdy, a kilka lat później miał już 
na  koncie  pierwsze wynalazki  – 
w 1911 r. opatentował dwa: doty-
czące  ogrzewania  samochodów 

Czy wyobrażacie sobie Państwo, że Polska ma 
fabrykę samochodów w jednym z europejskich 
państw? Tak było w przypadku zapomnianej 
dziś polskiej marki, która miała swoją fabrykę 
pod Paryżem i której samochód zdobył nagrodę 
w Rajdzie Monte Carlo. Był nim Ralf-Stetysz hrabiego 
Stefana Tyszkiewicza. Jarosław  MAŃKA
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Stefan Tyszkiewicz

Ralf-Stetysz  
hrabiego 

Tyszkiewicza 
prezentowany był 

w latach 1926 i 1927  
na międzynarodowym 

Salonie 
Samochodowym 
w Paryżu, gdzie 

zyskał opinię dobrej 
klasy pojazdu… 
„kolonialnego”.
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Ralf-Stetysz zo-
stał nagrodzony 
Złotym Meda-
lem Minister-
stwa Robót Pu-
blicznych.
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Od  1921  r.  Tyszkiewicz  rozpo-
czął  studia  na  paryskiej  uczel-
ni École des Sciences Politiques. 
Równolegle,  jako  wolny  słu-
chacz,  uczęszczał   na  wykłady 
na  uczelniach  technicznych,  by 
kształcić  się  w  dziedzinie  kon-
strukcji samochodów.

Polska terenówka
Rok po ukończeniu studiów hra-
bia Tyszkiewicz rozpoczął prace 
konstruktorskie  nad  samocho-
dem. Założył w tym celu w Bo-
ulogne pod Paryżem spółkę Au-
tomobiles Ralf-Stetysz (skrót od: 
Rolniczo-Automobilowo-Lot-
nicza  Fabryka  Stefana  Tyszkie-
wicza)  i w  rezultacie wielu prób 
oraz dzięki wykorzystaniu osią-
gnięć francuskiej  techniki  już na 
początku 1925 r. powstał udany 
prototyp zdolny poruszać się (co 

było  głównym  założe-
niem) w ciężkich wa-
runkach drogowych. 
Fabryczka  w  Bo-

ulogne niezwłocznie 
rozpoczęła  produk-
cję.  Auto  oferowane 
było  w  dwóch  wa-
riantach:  z  4-cy-
lindrowym  silni-
kiem  Continental 
o  pojemności  1500 
ccm  i  mocy  20  KM 
oraz  z  6-cylindro-
wym silnikiem o po-
jemności  2760  ccm 
i mocy 42 KM. 
T y s z k i e w i c z 

wprowadził  kilka 
istotnych  autorskich  innowacji, 
np. blokadę mechanizmu różni-
cowego.  Jak  pisał:  „Blokowanie 
dyferencjału zostało zastosowa-
ne specjalnie na nasze drogi. Au-

ście w sferę najwyższych kręgów 
carskiej  rodziny  niespodziewa-
nie zaowocowało małżeństwem. 
Hrabia Tyszkiewicz-Łohojski po-
znał Helenę – pasierbicę księcia 
Mikołaja, córkę księżnej Anasta-
zji  i  Jerzego Maksymilianowicza 
szóstego  księcia  Leuchtenburgu, 
siostrzenicę królowej Włoch He-
leny. W lipcu 1917 r., kiedy Tysz-
kiewicz  żenił  się  z  Heleną,  nikt 
z carskiej rodziny nie przypusz-
czał,  że  za  niespełna  pół  roku 
wybuchnie  bolszewicka  rewolu-
cja. Młodzi cieszyli się hucznym 
weselem w Jałcie, podczas które-
go Helena otrzymała w prezen-
cie ślubnym brylantową broszkę 
należącą  uprzednio  do…  carycy 
Katarzyny.
Wybuch rewolucji zastał mał-

żeństwo na Krymie. Na szczęście 
na  Krymie.  Rewolucja  zbierała 
już  bowiem  krwawe  żniwo,  naj-
pierw  w  największych  miastach 
niedawnego imperium. Z tej per-
spektywy Krym był jeszcze spo-
kojnym azylem.
Hrabia  Tyszkiewicz  nie  po-

został  bierny.  Dzięki  koneksjom 
pomagał,  jak  mógł  w  powrocie 
do Polski wielu rodakom, których 
wtedy na Krymie nie brakowało. 

Sam z żoną odpłynął do Włoch, 
skąd  wrócił  do  kraju.  Niestety, 
w Warszawie nie mógł zająć się 
budowaniem  szczęścia  rodzin-
nego,  gdyż  nad  odrodzoną  oj-
czyzną  zawisły  czarne  chmury. 
Polska musiała odpierać bolsze-
wicką  nawałę.  Tyszkiewicz  znów 
zgłosił się na ochotnika do woj-
ska  i  walczył  w  oddzia-
le polskiej kawalerii na 
Wileńszczyźnie.

Po wojnie – nauka
W styczniu  1921  r.  na 
świat  przyszła  córka 
Tyszkiewiczów –   Na-
talia.  Szczęście  ro-
dzinne  zbiegło  się 
z  powodzeniem  Ar-
mii Polskiej, która sku-
tecznie  przepędza-
ła  Armię  Czerwoną 
z ziem polskich. 
Po  zakończeniu 

działań  wojennych 
Tyszkiewicz nadal słu-
żył  ojczyźnie,  biorąc 
udział  w  obradach  Komisji  Ligi 
Narodów  podczas  wytyczania 
granicy polsko-litewskiej.
Nie  zapomniał  też  o  swo-

ich  motoryzacyjnych  pasjach. 

W konstrukcji 
podwozia Tyszkiewicz 

zastosował daleko 
posuniętą unifikację 

elementów 
i przewidział 

możliwość łatwej 
ich wymiany. 

Wykorzystane przez 
niego rozwiązania 

są używane 
w samochodach 

terenowych także 
dziś.

Stefan Tyszkiewicz

mechanika do szpitala. Nie nad-
robiono  już  straty  (ekipa  doje-
chała  do  Monte  Carlo  po  za-
mknięciu  punktu  kontrolnego), 
jednak samochód – już poza raj-
dem – zdobył I nagrodę w kon-
kursie  komfortu  jazdy  i wytrzy-
małości. 

Koniec marzeń 
Już  w  1927  r.  Tyszkiewicz  pod-
jął kroki, by przenieść produkcję 
auta do Polski. Jego decyzja była 
podyktowana  całkowicie  wzglę-
dami  patriotycznymi.  Fabryka 

miała wspierać  polski  przemysł 
i  przyczyniać  się  do  gospodar-
czego  wzrostu  kraju.  Przeno-
sząc produkcję, Tyszkiewicz bar-
dzo ryzykował. Dużo łatwiej było 
prowadzić  interes  w  zamożnej 
Francji,  która miała  w  tym  cza-
sie  sporo  kolonii,  więc  samo-
chód,  oceniony  jako  „kolonial-
ny”, z pewnością schodziłby tam 
na  pniu.  W  zrujnowanej  woj-
nami  biednej  Polsce  Ralf-Ste-
tysz skazany był na dużo mniej-
sze zainteresowanie. Tyszkiewicz 
jednak  zaryzykował  cały  swój 

tomobilista polski jeździ bowiem 
przeważnie  po  wybojach,  po 
straszliwych kocich łbach, a nie-
rzadko przez piasek lub po gru-
bym pokładzie błota czy śniegu 
(...) Jeżeli przy jeździe w tych wa-
runkach jedno z kół tylnych za-
cznie się ślizgać, wówczas przez 
zblokowanie dyferencjału łączy-
my  je  z  drugim  kołem,  co  po-
zwala na znacznie łatwiejsze po-
konanie ciężkiego przejazdu”. 
Rozwiązania  zastosowa-

ne  w  zawieszeniu  czy  budowie 
ramy pojazdu  znacznie  podno-
siły  komfort  jazdy  po  bezdro-
żach. Sam pojazd wyglądał  zaś 
–  jak pisano – „modnie, rasowo 
i elegancko”.
W  konstrukcji  podwozia  inż. 

Tyszkiewicz  zastosował  dale-
ko posuniętą unifikację elemen-
tów  i przewidział możliwość  ła-
twej ich wymiany. Wykorzystane 
przez niego rozwiązania są uży-
wane  w  samochodach  tereno-
wych także dziś.

Międzynarodowa sława
Ralf-Stetysz  prezentowany  był 
(w 1926 i 1927 r.) na Międzyna-
rodowym  Salonie  Samocho-
dowym  w  Paryżu,  gdzie  zyskał 
opinię  dobrej  klasy  pojazdu… 
„kolonialnego”. 
Tyszkiewicz  poszedł  za  cio-

sem  i  zgłaszał  swój  pojazd  do 
udziału w  imprezach  turystycz-
nych i sportowych, np. do słyn-
nego  VIII  Rajdu  Monte  Carlo 
w 1929 r. Samochód sprawił się 
tam nadzwyczaj dobrze. W Pa-
ryżu  był  na  czele  rajdu,  a  pra-
sa  uznała  Polaków  za  naj-
poważniejszych  kandydatów  do 
zwycięstwa.  Jednak  za  Lyonem 
polska  ekipa  musiała  odwieźć 
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nisławem Mackiewiczem  Stefan 
wydawał  tygodnik  „Lwów  i Wil-
no” i w Turynie – gdzie pracował 
w  fabryce  Fiata.  Wkrótce  zain-
teresowała go elektronika i w tej 
dziedzinie  także  opatentował 
kilka wynalazków, m.in. na urzą-
dzenie Stenovox, jeden z pierw-

szych systemów dykto-
wania  i  odtwarzania 
na  odległość.  Udo-
skonaloną jego wer-
sją  był  Stetypho-
ne.  Za  te  wynalazki 
otrzymał grand prix 
na  wystawie  Expo 
w Brukseli w  1958 r. 
Opracował też urzą-
dzenie  służące  do 
oszczędzania  pali-
wa w dieslach i w sil-
nikach  o  zapłonie 
iskrowym  (Stetair), 
wyróżnione w 1974 r. 
na  Salonie  Samo-
chodowym  w  Ge-
newie.  Nawet  za-
projektowany  przez 

Tyszkiewicza  zszywacz 
do  papieru  został  wyróżniony 
w Brukseli i Genewie. Złote me-
dale  na  wystawach  wynalaz-
ków w Genewie  i Nowym  Jorku 
zdobył  z  kolei  wózek  inwalidz-
ki (i bagażowy) jego konstrukcji, 
który  mógł  się  poruszać  także 
po schodach. Tyszkiewicz współ-
pracował też z międzynarodową 
organizacją ELDO zajmującą się 
konstruowaniem rakiet nośnych. 
Osiągnięcia  Tyszkiewicza  były 
jednak w PRL pomijane milcze-
niem ze względów politycznych. 
Stefan Eugeniusz Maria Tysz-

kiewicz-Łohojski zmarł w 1976 r. 
w Londynie, gdzie pochowano go 
na Cmentarzu Brompton. 

majątek  (łącznie  z  ową  broszą 
żony,  z  86-karatowym  szma-
ragdem,  która  została  sprzeda-
na).  W  1928  r.  produkcję  prze-
niesiono do warszawskiej fabryki 
„K. Rudzki i S-ka”, z którą współ-
pracowała  produkująca  nadwo-
zia fabryka lotnicza Plage i Laś-
kiewicz w Lublinie. 
Wszystko szło świetnie. Do 11 

lutego  1929  r.,  kiedy  to  fabrykę 
strawił  pożar.  Spaliło  się  6  go-
towych i 27 prawie ukończonych 
aut (na szczęście zdołano urato-
wać samochód, który potem po-
jechał w Rajdzie Monte Carlo). 
Tyszkiewicz  chciał  reaktywo-

wać  fabrykę,  ale  akcjonariusze 
nie  wyrazili  zgody.  Górę wzięła 
chciwość  i brak szerszych hory-
zontów myślowych – akcjonariu-
sze chcieli żywą gotówkę z ubez-
pieczenia,  a  że  nowa  fabryka 
mogła zwielokrotnić zyski… 
Wielka  szkoda,  gdyż  stety-

szowi  –  zwłaszcza  po  Rajdzie 
Monte Carlo – sukces był pisa-
ny. Tak więc skończyło się na ok. 
200  wyprodukowanych  samo-
chodach Ralf-Stetysz.

Wojenny szlak
Po fiasku planów z odbudową fa-
bryki Tyszkiewicz zajął się spro-
wadzaniem  do  Polski  aut  Mer-
cedesa  i  Fiata.  Na  sercu  leżała 
mu  sprawa  rozwoju  motoryza-
cji  w  Polsce,  dlatego  zainicjował 
powstanie  Ligi  Drogowej,  której 
w 1933 r. został prezesem. Publi-
kował też artykuły na temat mo-
toryzacji.  Za  swoją  działalność 
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. 
We  wrześniu  1939  r.  wraz 

z  rodziną  schronił  się  na  Litwie 
Kowieńskiej,  gdzie  zajmował  się 
przerabianiem  silników  benzy-

nowych  na  gazowe  (wobec  po-
wszechnego  braku  benzyny). 
Pomagał  też  polskim  uchodź-
com  –  mając  dobre  kontakty 
z poselstwem włoskim w Repu-
blice  Litewskiej,  ułatwiał  wyjaz-
dy  rodaków do Włoch. Niestety 
sam nie wyjechał, toteż po anek-
sji Litwy przez bolszewi-
ków w czerwcu 1940 r. 
został  aresztowany 
i przewieziony do Mo-
skwy,  gdzie  odrzu-
cił  ofertę  współpracy 
z NKWD. 
I  tak  zamiast  do 

Włoch  trafił  do  so-
wieckiego  więzienia, 
z  którego – po umo-
wie  Sikorski-Majski 
–  został  zwolniony. 
Dalszy kierunek mógł 
być tylko jeden – Ar-
mia  Andersa,  gdzie 
został  szefem  służ-
by  samochodowej 
PSZ w ZSRR. W 1944 r. 
awansował  na  oficera 
łącznikowego  w  II  Kor-
pusie  Polskim.  We  Włoszech 
organizował  Polski  Czerwony 
Krzyż.  Jego  zmysł  wynalazczy 
i  niekonwencjonalne  myślenie 
zaowocowało  kolejnym  pomy-
słem w  czasie  bitwy  pod Mon-
te  Cassino.  Tyszkiewicz  wyna-
lazł  i  skonstruował  urządzenie 
pozwalające  wykryć  drewnia-
ne  miny  przeciwpiechotne  nie-
widoczne dla detektora  (zresztą 
także polskiego wynalazku), tym 
samym ratując życie wielu swo-
im kolegom.

Kolejne wynalazki
Po wojnie Tyszkiewicze mieszkali 
w Londynie – gdzie wraz ze Sta-

W 1927 r.  
Tyszkiewicz podjął 
kroki, by przenieść 
produkcję auta do 

Polski. Jego decyzja 
była podyktowana 

względami 
patriotycznymi. 
Fabryka miała 
wspierać polski 

przemysł 
i przyczyniać 
się do rozwoju 
gospodarczego  

kraju
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Strategiczne gry

Z aczęło się 2 lutego, kie-
dy chiński balon został 
dostrzeżony nad Stana-

mi Zjednoczonymi, co wywoła-
ło wysyp nagrań publikowanych 
w sieci. Od razu wzbudził emo-
cje. W przeszłości takie balony 
latały już nad USA, ale zdecy-
dowanie wyżej, dlatego nie były 
widoczne z ziemi. 
Ten  leciał ok.  18  km nad zie-

mią,  czyli  w  stratosferze  (wy-
żej niż latają samoloty pasażer-
skie).  Został  zestrzelony  przez 
najnowocześniejsze  myśliwce 
F22 dwa dni później – 4 lutego, 
gdy znajdował się nad Atlanty-
kiem. Amerykańska zwłoka wy-
nikała – jak tłumaczyły władze – 
z potencjalnego zagrożenia, jakie 
mógłby  wywołać  jego  upadek. 
Dzień  później  (5  lutego)  miała 
się odbyć, odwołana w dniu ze-
strzelenia  balonu,  wizyta  sze-
fa  amerykańskiej  dyplomacji 
Anton’ego  Blinkena  w  Chinach. 
Tego dnia przypadało w Chinach 
także  popularne  Święto  Latar-
ni  kończące  obchody  chińskie-

go Nowego Roku. W tym czasie 
wszędzie wieszane są tam lam-
piony wyglądające jak małe ba-
lony,  a  jednym  z  popularnych 
zwyczajów  jest  rozwiązywanie 
zagadek zapisanych na przycze-
pionych do nich na karteczkach.

Kierunek Hawaje?
Od  momentu  pojawienia  się 
chińskiego balonu w amerykań-
skiej strefie powietrznej w więk-
szości  mediów  amerykańskich, 
a  następnie  światowych,  poja-
wiło  się  określenie  „chiński  ba-
lon szpiegowski”. Amerykańskie 
władze mówiły o naruszeniu su-
werenności ich terytorium i moż-
liwym działaniu wywiadowczym 
(balon  leciał  m.in.  nad  stanem 
Montana, gdzie znajduje się jed-
na  z  baz  amerykańskiego  lot-
nictwa wyposażona w wyrzutnie 
rakiet), a balony tego typu mogą 
być – zdaniem ekspertów – ta-
nim  i  skutecznym  narzędziem 
wywiadowczym. 
Przelot  balonu  potępiła  tak-

że  Kanada,  nad  której  teryto-

Balonowy spektakl nad Ameryką
Uwagę światowej opinii publicznej przykuła 
i nadal przykuwa sprawa chińskich 
balonów. Może wydawać się groteskowa, 
ale jednocześnie traktowana jest przez 
wiele krajów jako realne zagrożenie ich 
bezpieczeństwa. To z pewnością element 
strategicznej gry, także wizerunkowej 
i psychologicznej, prowadzonej przez Chiny, 
ale również przez USA. Niebezpiecznej gry.
 Konrad  RAJCA
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Jak poinformowali Amerykanie,  
po wyłowieniu szczątków balonu 
z oceanu miał on ok. 60 m  
wysokości i przewoził ładunek  
wielkości samolotu pasażerskiego.
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Z kolei w USA prezydent Biden 
ma u siebie jastrzębi z Partii Re-
publikańskiej,  którzy  w  kwestii 
„rozwiązania  kwestii  chińskiej” 
prezentują  ostrzejsze  stanowi-
sko.  Kwestia  stanowczych  dzia-
łań  wobec  Chin  zdecydowa-
nie  łączy  amerykańską  klasę 
polityczną  w  przeciwieństwie 
do  dalszego  wsparcia  Ukrainy 
w wojnie z Rosją, które po stro-

nie głównie republikań-
skiej ma wielu prze-
ciwników.
Pojawił  się  jed-

nak  i  inny  czynnik  
– niedawne otwarcie 
gospodarcze  Chin, 
rezygnacja  z  poli-
tyki  „Zero-covid” 
i  wzmożenie  chiń-
skiej  ofensywy  dy-
plomatycznej  ukie-
runkowanej  na 
przywódców  euro-
pejskich.  Chiny  od-
wiedzili  niedawno 

kanclerz  Olaf  Scholz 
i szef Rady Europejskiej Charles 
Michel,  a  niebawem  planowa-
ne są wizyty prezydenta Francji 
i premier Włoch.  

 
O co toczy się gra
Obserwując  relacje  chińsko-
-amerykańskie, widać wyraźnie, 
że  ta sytuacja  i powrót Chin do 
gry jako „normalne państwo” nie 
jest do końca na rękę Ameryka-
nom, których celem jest izolacja 
Chin  i  budowanie  szerokiej  an-
tychińskiej koalicji. Przed plano-
waną wizytą Blinkena w amery-
kańskich  mediach  pojawiły  się 
informacje o militarnym wspie-
raniu  Rosji  przez  Chiny.  Miała 
ona polegać na sprzedaży przez 

rium  też  przeleciał.  Chińczycy 
z kolei wyrazili ubolewanie z po-
wodu  sytuacji  i  poinformowali, 
że  był  to  balon meteorologicz-
ny,  który  zboczył  z  kursu. Wy-
razili  oburzenie  zachowaniem 
Amerykanów,  którzy  zestrzeli-
li ich zabłąkany balon i zażądali 
oddania swojej własności, czego 
jednak Amerykanie nie uczynili. 
Podobny balon pojawił się także 
nad Ameryką Łacińską. 
Najnowsze  doniesienia  me-

dialne  (Reuters), powołujące się 
na  „informacje  od  anonimowe-
go  amerykańskiego  urzędni-
ka”,  mówią,  że  balon  nad  USA 
tak naprawdę leciał nad Hawaje 
(znajdowała się tam słynna baza 
Perl Harbor, na którą atak rozpo-
czął wojnę japońsko-amerykań-
ską)  i Guam, ale zwiało go nad 
kontynent. To mocna symbolika.
Jak  poinformowali  Amery-

kanie,  po  wyłowieniu  szczątków 
balonu z oceanu miał on ok. 60 
m  wysokości  i  przewoził  ładu-
nek wielkości samolotu pasażer-
skiego. Pentagon twierdzi, że ma 
„sto procent pewności”, iż chiński 
balon był pojazdem wojskowym, 
a  sterowiec  służył  do  szpiego-
stwa,  a nie do zbierania  łagod-
nych  cywilnych  danych  me-
teorologicznych.  Chińczycy  nie 
pozostali  dłużni  i  także  oskar-
żyli USA o latanie przynajmniej  
10  balonami  w  ostatnim  roku, 
także nad Tybetem i Xinjiangiem.
Chiny potępił także sekretarz 

generalny  NATO  Jens  Stolten-
berg, ostrzegając przed „zinten-
syfikowaniem  działań  wywia-
dowczych  przez  Chiny  i  Rosję”, 
a Japonia poinformowała, że nad 
jej  krajem  także  latały  chińskie 
balony. Tego typu balony poja-

wiły się podobno także nad Ru-
munią, a szczątki chińskiego ba-
lonu  na  swoich  wodach  znalazł 
także w ostatnim czasie, o czym 
sam poinformował, Tajwan.

Nie ma przypadków
Co  wynika  z  powyższej  sytu-
acji? Aby to ocenić, trzeba spoj-
rzeć  na  to,  w  jakim  kontekście 
miała  ona  miejsce.  Jak  mawiał 
ks.  Bronisław  Bozowski 
–  „nie  ma  przypad-
ków,  są  tylko  znaki”. 
Skąd  więc  ten  balon 
na  amerykańskim 
niebie?  Kto  za  tym 
stoi  i  jak  oceniać  re-
akcje  i  skutki  tego 
wydarzenia?
Balon  był  bez 

wątpienia  chiński 
i pojawił się nad USA 
kilka  dni  przed  pla-
nowaną  wizytą  se-
kretarza  stanu  An-
ton’ego  Blinkena, 
najwyższego rangą go-
ścia amerykańskiego, który miał 
odwiedzić Chiny w ostatnich la-
tach. Możliwe,  że  ktoś  tej wizy-
ty po stronie chińskiej lub ame-
rykańskiej  po  prostu  nie  chciał, 
a miała ona być  kolejnym kro-
kiem  w  chwilowej  amerykań-
sko-chińskiej  odwilży  po  nie-
dawnym  spotkaniu  prezydenta 
Joe  Bidena  z  Xi  Jinpingiem  na 
Bali.  W  Chinach  w  marcu  od-
będzie  się  tzw. Podwójna Sesja, 
czyli kluczowe obrady chińskie-
go  głównego  ciała  doradczego 
i  fasadowego  parlamentu,  któ-
re  ma  zatwierdzić  władze  wy-
konawcze (premiera, ministrów), 
a  miękka  postawa  wobec  USA 
jest nie na  rękę wizerunkowi Xi. 

mi potentatami w obsza-
rze  półprzewodników. 
To ograniczenia,  które 
mocno odczuje chiński 
sektor technologiczny.
Faktem  jest,  że 

Chiny  retorycznie 
wpierają  Rosję,  z  któ-
rą  łączy  je  podobna 
wizja  ładu  światowe-
go,  w  której  mniejszą 
rolę  miałyby  odgry-
wać  Stany  Zjedno-
czone.  Postawa  Chin 
wobec Rosji nie wyni-

ka jednak z sympatii do Rosji czy 
niechęci do Ukrainy, ale z faktu, 
że Putin walczy de facto z USA. 
Sytuacja  osłabienia  Rosji,  która 
wpada  gospodarczo  stopniowo 
w chińskie ręce i zaangażowanie 
USA w Europie, a nie na Pacyfi-
ku,  jest  po  prostu  pragmatycz-
nym Chińczykom na rękę. Chiny 
unikają  jednak wsparcia militar-
nego, bo nie chcą wpaść pod za-

chodnie  sankcje,  co  dla  ich  go-
spodarki,  mocno  zintegrowanej 
ze  światem, byłoby mocno od-
czuwalne.
Inaczej wygląda interes ame-

rykański.  Ustawienie  Chin  jako 
partnera  i  militarnego  sojusz-
nika  Rosji  umacnia  amerykań-
ską  narrację  walki  autokracji 
z  demokracjami  i  izoluje  Chiny 
w świecie zachodnim. O to  tutaj 
toczy się gra.

Chiński test
Nie znamy w  100 proc. genezy 
pojawienia  się  chińskiego  balo-
nu  nad  Ameryką.  Jeżeli  jednak 
to  chińska  prowokacja  w  kon-
tekście  amerykańskich  działań 
wobec  Chin  i  sytuacji  wewnątrz 
chińskiego obozu władzy, co jest 
mocno  prawdopodobne,  to  ce-
lem Chińczyków mogło być wy-
wołanie  chaosu,  niepewności, 
pokazania własnej  pozycji,  chęć 
zbadania  reakcji USA  i pokaza-
nia „ofensywnej” postawy Ame-
rykanów światu.
Do  sprawy  balonu  odniósł 

się sam prezydent Biden w orę-
dziu  o  stanie  Unii,  w  którym  
przyrzekł,  że  będzie  „chronić 
kraj”. Wcześniej  był  krytykowa-
ny  przez  republikanów  za  zbyt 
późne zestrzelenie balonu, cze-
go  oczekiwało  od  niego  wie-
lu Amerykanów.      Jednocześnie 
stwierdził potem w mediach, że 
chiński balon nie zaszkodził sto-
sunkom z Chinami i nie stanowił 
poważnego  zagrożenia  bezpie-
czeństwa.  
Wygląda na to, że tym razem 

amerykańsko-chiński  spek-
takl nie zakończył się tragicznie, 
jednak przed nami z pewnością 
dalszy jego ciąg i kolejne akty. 

chińskie państwowe fir-
my  kamizelek  ku-
loodpornych  i  heł-
mów  tamtejszej 
armii.  Amerykanie 
wpisali  także  na  li-
stę  sankcyjną  jedną 
z chińskich firm sek-
tora  kosmicznego 
–  Spacety,  oskar-
żaną  o  udostępnie-
nie Grupie Wagnera 
zdjęć  satelitarnych 
Ukrainy.  Wła-
dze  amerykańskie 
ogłosiły,  że  „badają,  czy o  tym 
wsparciu  wiedzą  chińskie  wła-
dze”, próbując naciskać na Pekin 
i ustawiając Chiny jako sojuszni-
ka militarnego Władimira Puti-
na.  Jednocześnie zaostrzane są 
amerykańskie  sankcje dotyczą-
ce  eksportu  najnowocześniej-
szych technologii do Chin, które 
poparły w dużej  części  Japonia 
i  Holandia,  będące  światowy-

Obserwując 
relacje chińsko-
-amerykańskie, 

widać wyraźnie, że 
ta sytuacja i powrót 

Chin do gry jako 
„normalne państwo” 
nie jest do końca na 
rękę Amerykanom, 

których celem 
niezmiennie jest 

izolacja Chin.

Prezydent Joe 
Biden stwierdził 
w mediach, że 
chiński balon nie 
zaszkodził sto-
sunkom z China-
mi i nie stanowił 
poważnego za-
grożenia bezpie-
czeństwa.

Strategiczne gry

Pentagon twierdzi, 
że ma „sto procent 

pewności”, iż chiński 
balon był pojazdem 

wojskowym, 
a sterowiec służył 
do szpiegostwa, 

a nie do zbierania 
cywilnych danych 

meteorologicznych.

fo
t. 
C
hr
is
 K
le
po
ni
s/
C
N
P 
Ph
ot
o/
N
ew
sc
om
/P
A
P/
N
ew
sc
om



cus Cup. W halowych mistrzo-
stwach  Polski,  które  kilkanaście 
dni  później  również  odbyły  się 
w Toruniu, osiągnęła czas 7.10. 
Wracając do zawodów w Ło-

dzi, warto wspomnieć, że w kon-
kursie  skoku  wzwyż  zwyciężył 
Norbert  Kobielski  (skoczył  na 
wysokość 2,33), 3. miejsce z wy-
nikiem 5,70 m. w skoku o tycz-

ce zajął Piotr Lisek, a w czołówce 
znaleźli się też polscy kulomio-
ci  –  Konrad  Bukowiecki  pchnął 
kulę  na  odległość  20,71  m, 
a  Michał  Haratyk  w  najlepszej 
próbie uzyskał rezultat 20,17 m. 
Dało  im  to  odpowiednio  
3.  i  5.  miejsce.  Pozytywnie  za-
wody  zakończyli  także  polscy 
sprinterzy – Dominik Kopeć za-

dapeszcie  –  powiedziała  za-
wodniczka.  Główna  impreza 
lekkoatletyczna  tego  sezonu 
rozpocznie  się  w  stolicy  Wę-
gier 19 sierpnia. Do tego czasu 
Skrzyszowska  powinna  wrócić 

do zdrowia i optymalnej 
dyspozycji.  Na  po-
czątku  sezonu  musi 
zadowolić  się  rekor-
dem mityngu ORLEN 
Copernicus Cup.

Swoboda w formie
Z  wysokiego  puła-
pu  sezon  rozpoczęła 
też  Swoboda.  Nasza 
najlepsza  sprinterka 
pierwszy  swój  tego-
roczny  występ  mię-
dzynarodowy zakoń-

czyła  zwycięstwem  w  ORLEN 
Cup. W Łodzi dystans 60 m po-
konała  w  czasie  7.14.  –  Gdzie-
kolwiek idę, to słyszę: „Ewa, kie-
dy  będzie  poniżej  7  sekund?”. 
Kiedy będzie, wtedy będzie. Nie 
ma się co spieszyć – mówiła re-
kordzistka kraju.
Wynik z Łodzi Swoboda po-

prawiła w Toruniu. Podczas OR-
LEN  Copernicus  Cup  uzyskała 
czas 7.11,  co dało  jej 2. miejsce. 
Polkę  wyprzedziła  Szwajcar-
ka  Mujinga  Kambundji  (7.06). 
–  Na  pewno  będę  biegać  co-

To już tradycja, że nowy 
lekkoatletyczny sezon 
rozpoczynają między-

narodowe mityngi, których pa-
tronem jest PKN ORLEN. Ta-
kie, które czerpią z najlepszych 
tradycji imprez sportowych or-
ganizowanych od ponad deka-
dy na stadionach i w halach 
polskich miast – Bydgoszczy, 
Warszawy, Szczecina, a te-
raz Łodzi i Torunia. Dość wspo-
mnieć, że to na tych imprezach 
o rekordy walczyli multimeda-
liści i największe gwiazdy Kró-
lowej Sportu: Asafa Powell, 
Tomasz Majewski, Anna Ro-
gowska, Monika Pyrek, Chri-
stian Cantwell, Reese Hoffa, 
Renaud Lavillenie czy Mutaz 
Essa Barshim. Gwiazd, zarów-
no wśród Polaków, jak i zawod-
ników z zagranicy, nie zabrakło 
i tym razem.
W  Łodzi  największy  popis 

dały  Pia  Skrzyszowska  i  Ewa 
Swoboda.  Pierwsza  wygrała 
sprinterski bieg płotkarski z re-
welacyjnym czasem 7.78, druga 
nie miała sobie równych w ry-
walizacji na dystansie 60 m. 

Jedna setna 
21-letnia  Skrzyszowska  od  sa-
mego  początku  tego  sezonu 
znajduje  się  w  wybornej  dys-

pozycji.  Wynik,  który  osiągnę-
ła  podczas  ORLEN  Cup,  był 
gorszy  od  rekordu  Polski  Zo-
fii  Bielczyk  sprzed  ponad  40 
lat  zaledwie  o  jedną  setną  se-
kundy.  –  Cieszę  się,  bo  przy-
najmniej mam motywa-
cję na kolejne starty. 
Potwierdziłam  dziś 
słowa,  że  napraw-
dę stać mnie na re-
kord Polski – mówiła 
płotkarka.
Kilka  dni  póź-

niej  podczas  OR-
LEN Copernicus Cup 
w  Toruniu  pobiegła 
wolniej  o…  kolejną 
jedną  setną  sekun-
dy. I kiedy wydawało 
się, że w marcowych 
halowych  mistrzostwach  Euro-
py  będziemy  kibicować  Pii  nie 
tylko w walce o medal, ale tak-
że o pobicie rekordu Polski, za-
wodniczkę  dopadł  wielki  pech. 
Okazało  się,  że  Skrzyszowska 
doznała  drobnego  urazu  mię-
śnia  dwugłowego  i  w  związku 
z  tym musi  opuścić  resztę  se-
zonu  halowego.  Do  Stambułu 
na HME więc nie pojedzie. – Te-
raz  najważniejsze  jest  zdrowie. 
Przede  mną  nowe  cele  spor-
towe,  a  tym  najważniejszym 
będą mistrzostwa świata w Bu-

raz  szybciej.  Mistrzostwa  Pol-
ski  to  już  jest  nasz  sprawdzian 
przed  mistrzostwami  Europy 
w  Stambule.  Przed  rokiem  na 
mistrzostwach  Polski  w  Toru-
niu  uzyskałam  czas  6.99,  więc 
wstydem  byłoby  pobiec  wol-
niej. Ale nie, takie 7.05 też mnie 
zadowoli  –  mówiła  Swoboda 
po  starcie  w  ORLEN  Coperni-
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Sezon lekkoatletyczny rozpoczęty z przytupem
Lekkoatletyczny rok został zainaugurowany w bardzo dobrym stylu. 
Zarówno podczas ORLEN Cup w Łodzi, jak i na ORLEN Copernicus Cup 
w Toruniu polskie i zagraniczne gwiazdy pokazały wysoką formę na progu 
sezonu, którego punktem kulminacyjnym będą Halowe Mistrzostwa Europy 
w Stambule oraz mistrzostwa świata w Budapeszcie.

SPORT ORLEN Cup i ORLEN Copernicus Cup

Adrianna Sułek 
wynikiem 4860 pkt 
ustanowiła rekord 
kraju w pięcioboju. 
To wynik o 9 pkt 

lepszy niż ten, który 
uzyskała rok temu 
w Belgradzie, gdy 

zdobywała srebrny 
medal HMŚ.
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ła srebrny medal HMŚ. – Wró-
ciła  moja  wysoka  dyspozycja 
w skoku wzwyż, z czego jestem 

bardzo  zadowolona,  bo 
nie  ukrywam,  że  tro-
szeczkę przesadziłam 
w  tym  roku  z  trenin-
giem siłowym. Jestem 
piekielnie  silna,  jak-
bym była  panią,  któ-
ra  podnosi  ciężary, 
a nie lekkoatletką. Ten 
sezon  jest  dla  mnie 
ogromną  lekcją  na 
przyszłość.  Popeł-
niłam  parę  błędów 
przez sportową ambi-
cję. Cieszę się  jednak, 

że na ostatniej prostej udaje mi 
się to naprawiać. W Turcji powin-
no być wszystko w porządku – 
powiedziała po zawodach Sułek.
Ciekawie  jak  zwykle  było 

w  finale  konkursu  pchnię-
cia  kulą  panów.  Złoty  medal 
wynikiem  21,55  m  wywalczył 
Konrad  Bukowiecki.  Drugi  był 
Michał Haratyk (21,09 m). Buko-
wiecki narzekał na drobne pro-
blemy z  łokciem,  ale poza  tym 
przyznał,  że  czuje  się  bardzo 
dobrze  motorycznie  i  siłowo. 
Dodał,  że  chciałby  w  Stambu-
le  nawiązać  do  swojego  sukce-
su  z  2017  r.  z  Belgradu,  gdzie 
wygrał  HME,  ale  ma  świado-
mość,  że  będzie  o  to  bardzo 
trudno. Wynik  uzyskany  w  To-
runiu  przez  Bukowieckiego  jest 
czwartym w tym roku na świecie 
i trzecim w Europie. 

jął  2.  miejsce  na  płaskim  dy-
stansie z czasem 6.60, a w ry-
walizacji  płotkarzy  drugi  był 
Jakub Szymański z czasem 7.59, 
a  czwarty  Krzysztof  Kijan,  któ-
ry przebiegł 60 m w czasie 7.62. 
Wszyscy  spełnili  minimum 
PZLA na HME w Stambule. 
Sypnęło rekordami
Jak  już  wspomnieliśmy,  równie 
ciekawie  jak  w  Łodzi  było  pod-
czas  ORLEN  Copernicus  Cup 
w  Toruniu.  Tam  oprócz  rekor-
du  Skrzyszowskiej  ustanowio-
no  także  dwa  inne  rekordy mi-
tyngu  ORLEN  Copernicus  Cup 
– Brytyjka Keely Hodgkinson na 
800 m uzyskała najlepszy wy-
nik w tym roku na świecie 1:57.87, 
podobnie jak Grek Miltiadis Ten-
toglou w skoku w dal – 8,40 m. 
Natomiast  Etiopka  Gudaf  Tse-
gay próbowała ustanowić rekord 
świata  w  biegu  na  jedną  milę. 
Zabrakło  jej  do  tego  niespełna 
trzech  sekund.  Drugie  miejsce 
w tym biegu zajęła Polka Wero-
nika Lizakowska z czasem 13 se-
kund gorszym od zwyciężczyni.
W  toruńskim mityngu  z  do-

brej  strony  w  biegu  na  60  m 
przez  płotki  pokazał  się  Jakub 
Szymański,  który  zajął  3.  miej-
sce.  Również  trzeci  z  wynikiem 
2,24 m w konkursie skoku wzwyż 
był  Norbert  Kobielski.  Pozo-
stali  Polacy  zajęli  niższe  miej-
sca.  Szósty  z  wynikiem  5,72 m 
w  konkursie  tyczkarzy  był  naj-
lepszy z Biało-Czerwonych Piotr 
Lisek. W biegu kobiet na 400 m 
na czwartym miejscu finiszowa-
ła Kinga Gacka. Na 800 m szó-
sta  była  Margarita  Koczanowa, 
podobnie jak Martyna Galant na 
dystansie  3000 m. Wśród  pa-
nów czwarty na 400 m był Kaje-

tan Duszyński, tak samo jak Ma-
teusz Borkowski na 800 metrów 
i Michał Rozmys na 1500 m. 

Mistrzyni Sułek
Kilkanaście  dni  po 
ORLEN  Copernicus 
Cup w Arenie Toruń 
odbyły  się  halowe 
mistrzostwa  Polski, 
które  dla  kilku  na-
szych  lekkoatletów 
stanowiły  spraw-
dzian  generalny 
przed  marcowy-
mi HME w Stambu-
le.  Gwiazdą  zawo-
dów  była  Adrianna 
Sułek, która wynikiem 4860 pkt 
ustanowiła  rekord  kraju  w  pię-
cioboju. To wynik o 9 pkt lepszy 
niż ten, który uzyskała rok temu 
w  Belgradzie,  gdy  zdobywa-

SPORT

Wynik, który  
Pia Skrzyszowska 

osiągnęła podczas 
ORLEN Cup, był 

gorszy od rekordu 
Polski Zofii Bielczyk 

sprzed ponad  
40 lat zaledwie 
o jedną setną 

sekundy.

 
Partnerem artykułu jest
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