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Światową gospodarkę 
czeka długa rekonwalescencja

Zarówno Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak i Światowa Organizacja Handlu
przewidują, że globalna gospodarka długo będzie się zmagać ze skutkami pandemii.
W takiej sytuacji przedwczesne wycofywanie się rządów z programów pomocowych
może być błędem. Działania podejmowane dotychczas przez rządy i banki centralne
różnych krajów pozwoliły złagodzić negatywne skutki pandemii.



Jak podaje brytyjski dziennik „The
Guardian”, najnowsze prognozy
dla światowej gospodarki na 2020

i 2021 rok są nieco lepsze niż te z czerw-
ca, kiedy przewidywano w tym roku
spadek globalnego PKB aż o 4,9 proc.
Mimo lepszych prognoz i tak trzeba się
spodziewać, że rok 2020 będzie dla go-
spodarki na świecie najgorszy od cza-
su II wojny światowej.

Zarówno MFW, jak i WTO zgadza-
ją się, że gospodarcze skutki epidemii
mogą być mniejsze, niż przypuszczano
jeszcze 6 miesięcy temu. Również dane
za II i III kwartał napawają niewielkim
optymizmem. Przyczyną złagodzenia
skutków kryzysu są gigantyczne sumy
przeznaczone przez rządy na wsparcie
gospodarstw domowych i firm. Szacu-
je się, że na całym świecie przezna-
czono na ten cel 12 bln dol.

Jeśli nie dojdzie do nieprzewidzia-
nych okoliczności, światową gospo-
darkę czaka długi proces wychodzenia
z kryzysu. Według MFW będzie on wy-
jątkowo burzliwy, a wzrost może okazać
się bardzo niepewny. Procesowi wy-
chodzenia z zapaści może towarzy-
szyć wzrost bezrobocia, zwiększona
liczba bankructw, a nawet zaburzenia
w systemie edukacji. Dlatego ważne jest,
by rządy nie wycofywały się zbyt wcze-
śnie z projektów wspierania gospo-
darki.

Najgorszy II kwartał 2020 roku
Największe dotychczas załamanie

miało miejsce w II kwartale br. Na ofi-
cjalnej stronie rządowej czytamy: „Świa-
towa gospodarka przeżywa obecnie
najgłębszą recesję od czasu Wielkiego
Kryzysu w latach trzydziestych XX w.,
przy czym w wielu krajach OECD spa-
dek PKB w Q2 i wzrost bezrobocia wy-
niósł ponad 20%. W większości państw
Organizacji aktywność gospodarcza
spadła w trakcie gospodarczego za-
mknięcia o nawet 20-30%. Spośród roz-
winiętych gospodarek, OECD przewi-
duje, że PKB będzie w tym roku szcze-
gólnie niskie w Europie, co odzwier-
ciedla wdrożenie rygorystycznych środ-
ków ograniczających rozprzestrzenia-
nie się choroby przez stosunkowo dłu-
gi czas”.

Państwa Unii Europejskiej bardzo
mocno odczuły skutki zamrożenia
gospodarki w II kwartale. PKB całej
Wspólnoty zmniejszył się rok do roku aż
o 14,4 proc., a strefy euro nawet o 15 proc.

Spośród państw unijnych najgorszy
wynik zanotowała Hiszpania – spa-
dek o 22,1 proc. Również dane z Fran-
cji nie są optymistyczne – PKB zmniej-
szył się tam o 19 proc. Największa
unijna gospodarka – Niemiec – zano-
towała natomiast spadek o 11,7 proc
rok do roku.

Wielka Brytania, która oficjalnie
wystąpiła już z Unii Europejskiej, za-
notowała spadek PKB o 21,7 proc.,
czyli niewiele mniejszy od Hiszpanii.
Znacznie lepiej pandemię przetrwała
gospodarka amerykańska. Jak podaje
portal Bankier.pl, spadek w USA wyniósł
9,5 proc. rok do roku. Chiny zanotowały
w tym czasie wzrost PKB o 3,2 proc.
Z oficjalnych danych wynika, że po za-
łamaniu wzrostu PKB w pierwszych

trzech miesiącach udało się im odrobić
stratę i w II kwartale uzyskać nawet
wzrost w ujęciu rocznym. Jednak Ban-
kier.pl pisze: „Analizując powyższe
dane, warto pamiętać o stałych zarzu-
tach wobec chińskich statystyków. Po
pierwsze, wzrost PKB nie oddaje fak-
tycznego wzrostu produktywnej dzia-
łalności gospodarczej, lecz wzrost ak-
tywności, także tej, która nie ma eko-
nomicznego sensu, tzn. jej koszty prze-
kraczają powstałą wartość. Co prawda
Pekin porzucił (na jak długo?) szkodli-
wą praktykę wyznaczania pożądanego
tempa wzrostu, które było następnie re-
alizowane, ale w realiach kryzysu mu-
siał podjąć walkę z gospodarczymi
skutkami epidemii, wracając do nie-
bezpiecznie szybkiej ekspansji kredy-
towej”.

Pandemia zwiększy 
rozwarstwienie społeczne 
na świecie

Bank Światowy – pisze na swym por-
talu brytyjska telewizja BBC – przewi-
duje, że w tym roku po raz pierwszy od
1998 roku na świecie wzrośnie odsetek
ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Do
tej kategorii ma zostać zepchnięte aż
115 mln ludzi. Obok pandemii do wzro-

stu przyczynią się konflikty zbrojne
i zmiany klimatu. W 2021 roku liczba
osób żyjących w skrajnym ubóstwie
zwiększy się o kolejne 150 mln.

Za skrajne ubóstwo uważa się sy-
tuację, kiedy dana osoba musi przeżyć
za mniej niż 1,9 dol. dziennie. Ostatni raz
odsetek takich osób wzrósł w 1998 roku
po azjatyckim kryzysie finansowym.
Przed wybuchem pandemii – podaje
BBC – spodziewano się zmniejszenia
obszaru skrajnego ubóstwa do 7,9 proc.
światowej populacji w 2020 roku. Obec-
nie przewiduje się, że odsetek ten wzro-
śnie nawet do 9,4 proc.

Przez ostatnie 30 lat obserwowali-
śmy znaczny spadek udziału ludzi ży-
jących w skrajnej biedzie w stosunku do
populacji świata. W 1990 roku przekra-

czał on 35 proc. Bank Światowy plano-
wał nawet zmniejszenie tego odsetka do
3 proc. w 2030 roku, jednak bez zdecy-
dowanych działań cel może okazać się
teraz trudny do osiągnięcia.

Z drugiej strony – podaje BBC – for-
tuny najbogatszych osiągną rekordowe
wielkości. Łączna wartość majątków
najbogatszych ludzi na świecie zwięk-
szyła się między kwietniem a lipcem
2020 roku aż o 27 proc. Zwiększenie
rozwarstwienia społecznego jest kon-
sekwencją wielu kryzysów gospo-
darczych.

Nie można obecnie powiedzieć
z całą pewnością, jak przebiegać bę-
dzie proces wychodzenia z kryzysu.
Wszystko zależy od skali, jaką przybierze
druga fala pandemii. Na razie liczba za-
każeń rośnie lawinowo w wielu krajach,
w tym w Polsce. Jak czytamy na portalu
Forsal.pl: „Niepokojący jest przykład
Izraela, w którym zarządzono ponowny
lockdown z powodu zwiększonej liczby
zachorowań na COVID-19. OECD pro-
gnozuje, że każdy miesiąc lockdownu
powoduje ubytek rocznego wzrostu
PKB o 2 proc., a niektóre sektory, takie
jak turystyka i hotelarstwo, doświad-
czają znacznie głębszego spadku, się-
gającego nawet 70 proc.”. �
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Państwa Unii Europejskiej bardzo mocno odczuły
skutki zamrożenia gospodarki w II kwartale. PKB
całej Wspólnoty zmniejszył się rok do roku aż 
o 14,4 proc., a strefy euro nawet o 15 proc. 
Spośród państw unijnych najgorszy wynik 
zanotowała Hiszpania – spadek o 22,1 proc.
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Jaka strategia przyświeca inwesty-
cjom planowanym przez Zarząd Portu
Gdańsk?

– Dla Portu Gdańsk najważniejsze
są podmioty działające na terenie por-
tu i korzystające z naszej infrastruktu-
ry. Inwestycje w nabrzeża, place, układ
drogowo-kolejowy realizujemy z myślą
o aktualnych i przyszłych klientach, tak
aby realizowane przez nich procesy
przeładunków były jak najbardziej
efektywne i aby skutkowały zwiększa-
niem przeładunków. Często porównu-
jemy nasz port do wielkiego centrum
handlowego, z tą różnicą, że jest to cen-
trum bez dachu, a jego powierzchnia
to prawie 700 hektarów. To bardzo ob-
razowe porównanie oddaje istotę na-
szej działalności. Obecnie na naszych
terenach mamy ponad 200 aktywnych
umów z ponad setką naszych klientów,
z czego ponad 20 podmiotów realizu-
je swoje przeładunki w relacji morskiej.

Nasze środki cały czas przeznaczamy
na polepszanie infrastruktury portu. Za-
robione pieniądze inwestujemy w in-
frastrukturę, a ona napędza gospo-
darkę.
Jeśli miałby pan wskazać kluczowe in-
westycje, co by to było?

– Jest to między innymi przebudo-
wa nabrzeży stanowiących obudowę
wewnętrzną toru wodnego i prace
czerpalne w wewnętrznym torze wod-
nym, w tym rozbudowa i przebudowa
Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej
i Nabrzeża Mew, rozbudowa Nabrze-
ża Zbożowego, Nabrzeża Wisłoujście
i Dworzec Drzewny. W ramach tej in-
westycji w porcie wewnętrznym prze-
budowujemy blisko 5 km nabrzeży,
pogłębiamy tor wodny na odcinku do
wyspy Ostrów, czyli do Stoczni Re-
montowej, do 12 m, i dalej już w Kanale
Kaszubskim do 10,8 m. Kolejną bardzo
ważną inwestycją, której większość

prac zostało już zrealizowanych, jest
rozbudowa i modernizacja sieci dro-
gowej i kolejowej w Porcie Zewnętrz-
nym. Chodzi tu o budowę nowych dróg
i układów torowych wyprowadzanych
ze stacji Port Północy do bram po-
szczególnych terminali. W przypadku
największego z nich, czyli terminalu
DCT, będą to dwie dedykowane linie.
Oprócz tego powstanie droga, która
wyprowadzi bezkolizyjne ruch z termi-
nala i dalej na południe Polski. Co istot-
ne, budujemy zupełnie nowy układ
drogowy, który spowoduje, że miejsca
do tej pory kolizyjne staną się miej-
scami bezkolizyjnymi. Dwie dedyko-
wane jezdnie w układzie 2 plus 2 do ter-
minala kontenerowego spowodują, że
wyprowadzenie kontenerów będzie
jednym z prostszych w Europie. Jedy-
nym miejscem od wyjazdu z termina-
la, w którym trzeba zwolnić, będą
bramki na autostradzie.

Rosnąca pozycja Portu Gdańsk
Od 2016 do 2019 roku
przeładunki w Porcie
Gdańsk zwiększyły się 
o 40 proc. To niesamowity
wynik, z którego jesteśmy
dumni. Wyniki, które osią-
gamy pomimo spadku
przeładunków spowodo-
wanych w dużej mierze
światową pandemią i kry-
zysem gospodarczym, po-
zwalają nam ze spokojem
patrzeć w przyszłość. 
Port w Gdańsku broni się
lepiej niż jego europejscy
konkurenci – mówi 
Łukasz Greinke, prezes
Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk SA.



Jaka wizja zarządzania przekłada się na
silną pozycję portu?

– W Porcie Gdańsk stawiamy na sta-
ły rozwój. Nasz udział w polskim rynku
morskim stanowi obecnie 48 proc.  Już
teraz jesteśmy największym portem
morskim w Polsce i drugim portem
kontenerowym na Bałtyku. Planowana
budowa Portu Centralnego w Gdańsku,
jednego  z największych w Europie pro-
jektów w branży morskiej, wartego
12 mld zł, który obejmie ok. 1,4 tys. ha
akwenu oraz 410 ha powierzchni lądu,
z pewnością przyczyni się do umoc-
nienia tej pozycji. 

Stawiając na ciągły rozwój, zarów-
no terytorialny, jak i technologiczny,
zwiększamy swoją pozycję na rynku. Już
teraz jesteśmy najszybciej rozwijają-
cym się hubem transportowym w Eu-
ropie. Dostrzegają to nasi obecni part-
nerzy biznesowi. Obecnie Port Gdańsk
obsługuje 22 regularne połączenia mor-

skie. Oprócz Europy stałymi kierunka-
mi obrotu towarów są USA, Ameryka
Środkowa i Południowa oraz Azja. W ra-
mach oferowanych połączeń oce-
anicznych – aliansów: 2M i Ocean
Alliance – Port Gdańsk jest jedynym bał-
tyckim portem, który obsługuje bezpo-
średnie połączenia kontenerowe z Chi-
nami.

Nasza współpraca biznesowa to
jednak nie tylko połączenia żeglugowe.
Jesteśmy także zaangażowani w rozwój
małych i początkujących przedsię-
wzięć. W ramach programów akcele-
racyjnych współpracujemy ze start-
upami, które skutecznie realizują wy-
zwania, jakie stoją przed nami i na-
szymi kontrahentami. Podejmowane
działania pozwalają w nowoczesny, in-
nowacyjny oraz wysoko technologicz-
ny sposób rozwiązywać problemy oraz
wskazywać nowe kierunki rozwoju
portu.

Jakie korzyści płyną ze współpracy
z Portem Gdańsk dla kontrahentów?

– Jesteśmy bardzo dobrze skomu-
nikowanym portem, co pozwala trans-
portować towary w łatwy i szybki spo-
sób. Oprócz oczywistych połączeń mor-
skich z innymi portami mamy dogodny
dostęp do portu od strony lądowej.
Wpływa na to dobrze rozbudowana
infrastruktura kolejowa, która dociera do
praktycznie każdego miejsca portu,
oraz infrastruktura drogowa, dzięki któ-
rej dojazd z każdego terminalu porto-
wego do drogi krajowej i autostrady A1
możliwy jest w 15–20 minut.

Ponadto jesteśmy portem uniwer-
salnym. Możemy obsługiwać wszystkie
możliwe rodzaje towarów, m.in. konte-
nery, automotive, paliwa płynne, ma-
sowe suche oraz produkty chemiczne.
W Porcie Gdańsk oferujemy szeroką
gamę możliwości obsługi suchych ła-
dunków masowych, wymagających
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specjalistycznych technologii przeła-
dunku i składowania. Są to np. nawo-
zy, minerały, ruda żelaza, kruszywa,
zboża, pszenica, jęczmień czy fosfory-
ty. Dodatkowo jesteśmy portem bez
ograniczeń. Tor głębokowodny pozwa-
la nam przyjmować jednostki zanurzo-
ne do 17 m głębokości w Porcie Ze-
wnętrznym, a brak pływów, czyli stała
głębokość wody, oraz brak jej za-
marzania sprawiają, że pracujemy
przez cały rok.

Naszym niewątpliwym atutem jest to,
że na terenie Portu Gdańsk jest zloka-
lizowana strefa Wolnego Obszaru Cel-
nego – wokół Basenu Władysława IV.
Znajduje się ona na wejściu do części
wewnętrznej Portu Gdańsk. Wolny Ob-
szar Celny to także strefa traktowana jak
obszar leżący za granicą. Stanowi to
atrakcyjne rozwiązanie biznesowe dla
przedsiębiorców, którzy importują to-
wary i prowadzą centra składowe lub
świadczą usługi w zakresie logistyki.
Prowadzona jest tu przede wszystkim
działalność przeładunkowa w zakresie
ładunków drobnicowych, w tym owo-
ców, samochodów handlowych, ryb
mrożonych oraz owoców morza. Na te-
renie WOC działają spedytorzy, liczne
agencje celne, firmy kontrolne oraz
wielu importerów. Dogodna lokalizacja

transportowa stwarza szczególnie ko-
rzystne warunki dla prowadzenia wy-
miany handlowej.

Port Gdańsk jako hub transportowy
w basenie Morza Bałtyckiego posiada
gęstą siatkę regularnych połączeń że-
glugowych. Są to linie dowozowe łą-
czące porty bałtyckie i porty Morza
Północnego oraz linie oceaniczne do
Ameryki Północnej i Środkowej oraz
Afryki. Dominującą rolę odgrywają po-
łączenia azjatyckie i związane z nimi
serwisy kontenerowe do portów chiń-
skich.
Jak maluje się przyszłość dla Portu
Gdańsk?

– Idea, która nam przyświeca: „We
are Port Gdańsk”, zaczyna się urzeczy-
wistniać. Obecnie prowadzimy inten-
sywne prace nad systemem zaawan-
sowanej analityki w ramach departa-
mentu handlowego. Naszym celem jest
móc skutecznie planować i błyska-
wicznie reagować na aktualną sytu-
ację na rynku. W ciągu ostatnich 4 lat
skomercjalizowaliśmy ponad 33 ha do-
datkowej powierzchni. Przed nami ko-
lejne kilkadziesiąt hektarów, które chce-
my udostępnić kolejnym zainteresowa-
nym podmiotom. Są to tereny dedyko-
wane głównie pod projekty magazyno-
wo-logistyczne, ale też produkcyjne.

Z pewnością do naszych planów
należy zaliczyć koncepcję budowy Por-
tu Centralnego, która budzi zaintere-
sowanie wszędzie tam, gdzie ją pre-
zentujemy. We wrześniu ogłosiliśmy
postępowanie konkursowe na zalądo-
wienie i dzierżawę terenów bezpo-
średnio na wodach Zatoki Gdańskiej.
Stawiamy znak równości pomiędzy in-
westorem a operatorem. Zależy nam
na partnerach, którzy mają bardzo sil-
ną pozycję na światowych rynkach
przewozów towarowych. Liczymy na to,
że rozwiną oni działalność na nabrze-
żach Portu Centralnego, co w dłuższej
perspektywie spowoduje znaczne
zwiększenie przeładunków oraz po-
szerzenie portfela ładunków porto-
wych. 

Od 2016 do 2019 roku przeładunki
w Porcie Gdańsk zwiększyły się o 40 proc.
To niesamowity wynik, z którego jeste-
śmy dumni. Wyniki, które osiągamy
pomimo spadku przeładunków spo-
wodowanych w dużej mierze światową
pandemią i kryzysem gospodarczym,
pozwalają nam ze spokojem patrzeć
w przyszłość. Port w Gdańsku broni się
lepiej niż jego europejscy konkurenci.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska
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Wrozmowie z Bogdanem Ry-
manowskim Sasin stwierdził:
„Jesteśmy zdeterminowani, by

scenariusz lockdownu z wiosny się nie
powtórzył. Nie możemy sobie na to po-
zwolić. Bez dobrze działającej gospo-
darki nie uda się zapewnić środków
chociażby na funkcjonowanie ochrony
zdrowia” (cytat za Money.pl). 

Zdaniem wicepremiera rząd bę-
dzie się koncentrował przede wszystkim
na ograniczaniu społecznej aktywności
i przemieszczania. Ograniczone zosta-
ną również pewne aktywności w sferze
edukacji, rozrywki i kultury. To one bo-
wiem generują obecnie najwięcej pro-
blemów. Ograniczenia kierowane będą
w konkretne miejsca, tak by generować
możliwie najmniejsze straty. 

Apelował również do opozycji, by
udało się znaleźć konsensus w kwestii
walki z COVID-19, nie jest to bowiem te-
mat, który powinien być przedmiotem
walki politycznej. W wywiadzie udzie-
lonym Polskiemu Radiu Sasin prze-
strzegał przed rozpowszechnianiem
fałszywych informacji mogących zwięk-
szyć niepokój w społeczeństwie. Przy-
znał jednocześnie, że rząd czeka naj-
prawdopodobniej podejmowanie wie-
lu trudnych decyzji. 

Kontrowersyjna wypowiedź 
o zaangażowaniu lekarzy

W wywiadzie dla Polskiego Radia
zarzucił części środowiska lekarskiego
brak zaangażowania w walkę z pan-
demią. Jak stwierdził: „Niestety wystę-
puje taki problem, jak brak woli części
środowiska lekarskiego. Oczywiście
bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, per-
sonelu medycznego z wielkim poświę-
ceniem wykonuje swoje obowiązki, ale
część tych obowiązków wykonywać nie
chce” (Polskie Radio 24).

Wypowiedź ta spotkała się z ostrą
krytyką środowiska lekarskiego. W In-
ternecie pojawiły się krytyczne wpisy
w stosunku do Sasina, a wielu lekarzy
zaczęło zamieszczać wpisy ilustrujące
ich pracę w trudnych warunkach szpi-
tali zakaźnych. 

Jak podkreśla portal Gazeta.pl, zgod-
nie z ustawą minister zdrowia i woje-
wodowie mogą wyznaczyć personel
medyczny i inne osoby do zwalczania
epidemii na terenie Polski. Praca taka
może trwać nawet 3 miesiące. Z obo-
wiązku wyłączone są osoby, które są bar-
dziej narażone na zakażenia ze wzglę-
du na wiek, lub wychowujące dzieci, je-
śli nie mogą im zapewnić opieki. 

Według ministra Sasina problem
pojawił się, ponieważ jedynie niewielki
odsetek lekarzy stawia się do pracy na
wezwanie wojewodów. Jako przykład
podaje on województwa mazowieckie
i opolskie. Na Mazowszu spośród
235 lekarzy skierowanych do walki
z COVID-19 zgłosiło się tylko 18, zaś
w województwie opolskim na 88 skie-
rowanych zgłosiło się trzech. W związ-
ku z tym konieczne są nowe regulacje
ułatwiające walkę z pandemią. Jeśli
zaś chodzi o łóżka szpitalne i respiratory,
służba zdrowia dysponuje wystarcza-
jącą ich liczbą.

Jak jednak pisze portal Gazeta.pl,
powołując lekarzy do walki z pandemią,
nie zwracano uwagi na ich sytuację.

Chociaż zaistniały obiektywne prze-
szkody uniemożliwiające lekarzom pod-
jęcie pracy, zostali oni ukarani finan-
sowo na kwotę 5 tys. zł. 

Czy lekarze odmawiają pracy
przy COVID-19?

Dziennik „Gazeta Prawna” posta-
nowił sprawdzić, jak wygląda problem
z kierowaniem lekarzy do walki z pan-
demią. Na swoim portalu opublikował
odpowiedzi na pytania skierowane do
urzędów wojewódzkich w tej sprawie. 

Wynika z nich, że w wojewódz-
twach: pomorskim, lubuskim i łódzkim
nie odnotowano przypadku odmowy
stawienia się do walki z pandemią,
wielkopolski urząd wojewódzki nie kie-
rował lekarzy do walki z pandemią, po-
dobnie było w województwie podkar-
packim. W województwie kujawsko-
pomorskim na 8 osób skierowanych od-
wołały się 2, również w województwie
dolnośląskim odwołały się 2 osoby, ale
na 70 skierowań, w województwie lu-
belskim na 14 osób odwołała się jedna.
Problem nie dotyczy więc całej Polski. 

Słowa Sasina wywołały również
falę krytyki polityków opozycyjnych i czę-
ści mediów. W „Gazecie Wyborczej”
czytamy: „Pytanie zatem brzmi, czy po
takich słowach lekarze będą chcieli
brać dodatkowe dyżury, pracować
w niezabezpieczonych miejscach, na-
rażać swoje życie lub de facto leczyć na
dwa etaty. Czy ortopeda stawi się na co-
vidowy oddział?”.

Szef Platformy Obywatelskiej Borys
Budka zaapelował do Jarosława Ka-
czyńskiego o powstrzymanie „fali nie-
nawiści” w stosunku do lekarzy. Stwier-
dził: „Niestety ze strony rządzących po
raz kolejny widać ten stały mechanizm
- znalezienia wroga, kogoś, kogo ta pro-
paganda będzie obciążać tymi wszyst-
kimi błędami, które popełnili rządzący”
(cytat za Interia.pl). �

Jacek Sasin o walce z pandemią
Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin twierdzi, że w tej chwili rząd
„jest mądrzejszy”, niż był jeszcze na wiosnę, i wie, że można walczyć z pandemią bez
całkowitego zamykania gospodarki. Jego zdaniem w ramach tarczy antykryzysowej 
pozostały środki, które trzeba przeznaczyć na wsparcie dla branż, które stracą dochody
w wyniku obostrzeń spowodowanych drugą falą koronawirusa.

Wojciech Ostrowski

Wicepremier i minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin
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Pandemia przyśpieszy rządowe
plany cyfryzacji

Od kilku lat rząd deklaruje, że jego celem jest cyfryzacja Polski. O planach cyfryzacji
wiele mówił premier Mateusz Morawiecki, który w tej chwili włączył do swoich zadań
bezpośredni nadzór nad resortem cyfryzacji. Zdaniem Morawieckiego za 10–15 lat 
Polska powinna stać się krajem wysokich technologii. Cel ten ma zostać osiągnięty 
między innymi przez cyfryzację. Tylko w ten sposób możemy sprostać czwartej 
rewolucji przemysłowej.



Może się okazać, że pandemia
wesprze te plany. Coraz więcej
obywateli decyduje się na

stworzenie podpisu elektronicznego
lub profilu zaufanego. Zakupy i roz-
rywka w Internecie rekompensują ogra-
niczenia związane z brakiem możliwo-
ści korzystania w pełni z innych możli-
wości. Również urzędy zostały zmu-
szone do przeniesienia części swojej
działalności do Internetu.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji
czytamy: „Systemowe zmiany całych
sektorów gospodarki, oparte na no-
woczesnych technologiach wykorzy-
stujących cyfrową postać danych jako
siłę napędową, stanowią istotę doko-
nującej się transformacji cyfrowej. Opar-
cie gospodarki na technologiach cy-
frowych oraz większe zaangażowanie
państwa i przedsiębiorców w transfor-
mację cyfrową może przyczynić się do
znaczącego przyspieszenia gospo-
darczego oraz zmniejszyć różnice roz-
wojowe w stosunku do najbardziej za-
awansowanych ekonomicznie krajów
Europy”.

Okazuje się, że nic tak nie przy-
śpiesza rozwoju pewnej dziedziny jak
odpowiedni klimat. Kontakty Polaków ze
światem zewnętrznym podlegają ko-
lejnym ograniczeniom. Skala drugiej fali
pandemii pokazała, że problem jest da-
leki od rozwiązania. Międzynarodowe
instytucje przewidują, że zmagania
z wirusem COVID-19 potrwają jeszcze
2 lata, a w roku 2021 należy oczekiwać
dalszych ograniczeń w przemieszcza-
niu.

Pandemia zmieniła 
nawyki Polaków

Ubocznym skutkiem pandemii może
być rewolucja technologiczna. Zakupy
w sieci, praca zdalna, wykłady online
mogą być coraz popularniejsze na sku-
tek obostrzeń związanych z walką z wi-
rusem. Takie rozwiązania często ozna-
czają dla firm niższe koszty, co może
uczynić je atrakcyjnymi ekonomicznie.
Władze niektórych prywatnych uczelni
już rozważają, czy nie lepiej prowadzić
wykłady zdalnie i uniknąć przez to
kosztów utrzymania części pomiesz-
czeń. W warunkach pandemii dla wie-
lu osób konieczne okazało się posia-
danie podpisu elektronicznego lub pro-
filu zaufanego, co umożliwia zdalne
załatwianie spraw w urzędach i innych
instytucjach.

Według Riccarda Genginiego, prze-
wodniczącego grupy technicznej ESI
Europejskiego Instytutu Norm Teleko-
munikacyjnych (ETSI), pandemia ra-
dykalnie zmieniła sposób postrzegania
technologii przez miliony ludzi, co jest
podstawą trwałych zmian. „Nie jest
już konieczne, by codziennie dojeż-
dżać do pracy ani spotykać się osobi-
ście, by zrobić konferencję. Jednak
musi iść to krok w krok z cyberbezpie-
czeństwem. Nowe doświadczenia
mogą stać się częścią usług zaufania
i pomóc w ich międzynarodowym roz-
woju” – stwierdził podczas Europej-
skiego Forum Podpisu Elektronicznego
i Usług Zaufania (cytat za dziennikiem
„Gazeta Prawna”).

Zwiększenie bezpieczeństwa w sie-
ci ma zapewnić Strategia Cyberbez-
pieczeństwa RP na lata 2019–2024. Je-
den z jej elementów stanowi rozwój
Krajowego Systemu Cyberbezpie-
czeństwa, którego celem jest ochrona
informacji w sektorach: publicznym,
militarnym, a także prywatnym. Po-
nadto ma zostać zapewniona większa
koordynacja działań organów ściga-
nia w celu zwalczania przestępczości
w Internecie.

Aktywność w Internecie 
bije rekordy

Konieczność pozostania w domu
wpłynęła również na branżę rozrywko-
wą. O ile firmy turystyczne i przewozo-
we notują straty na całym świecie, to
znaczny wzrost sprzedaży zanotowali
producenci gier elektronicznych. Jak po-
daje „Rzeczpospolita”, niektórzy do-
stawcy w marcu 2020 roku podwoili
sprzedaż.

Podczas zamknięcia gospodarki
dostawcy usług streamingowych za-
notowali rekordowy wzrost liczby klien-
tów – w niektórych przypadkach nawet
o kilkadziesiąt procent w ciągu mie-
siąca. Jednocześnie lawinowo rosła
sprzedaż online. Na Allegro liczba
transakcji zwiększyła się aż o 42 proc.
Rosną też dochody firm dostarczających
jedzenie i leki do domu. Jak utrzymuje

„Rzeczpospolita”, Internet zastępuje
ludziom przyjemności odebrane przez
pandemię, takie jak spotkania ze zna-
jomymi i wyjście do miasta. Spadki no-
tuje za to sprzedaż usług transporto-
wych i turystycznych.

Z kolei portal Podatki.biz podaje, że
już ponad 70 proc. Polaków dokonuje
zakupów w sieci, co stanowi wzrost
o 11 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
„Coraz więcej klientów decyduje się
również na zakup drogich produktów
z dziedziny elektroniki. O ile do nie-
dawna większość z nas nie wyobraża-
ła sobie zakupu pralki czy telewizora
bez wizyty w sklepie stacjonarnym i na-
macalnego przekonania się o słuszno-
ści wyboru, o tyle w czasie pandemii

bardziej „ryzykujemy” i ufamy opisom
oraz opiniom o danym produkcie. Oka-
zuje się, że ryzyko utraty zdrowia jest
dużo większe od ryzyka źle ulokowa-
nych pieniędzy w sprzęcie AGD czy
RTV” – czytamy.

Nauka zdalna – oszczędności
dla szkół wyższych

W semestrze letnim uczelnie zo-
stały zmuszone do prowadzenia zajęć
w trybie zdalnym. Jak się okazało, pro-
wadzenie zajęć w ten sposób nie jest dla
wielu szkół zbyt dużym wyzwaniem,
generuje za to spore oszczędności.
Oczywiście, możliwość taka nie dotyczy
wszystkich aktywności akademickich,
jednak część zajęć, np. wykłady, nie wy-
maga obecności studentów na uczelni,
a Internet daje możliwość zadawania
pytań oraz dyskusji.

Istnieje duże prawdopodobieństwo,
że część uczelni prywatnych zdecydu-
je się na takie rozwiązanie również po
zakończeniu pandemii. Umożliwia ono
np. większą elastyczność w zatrudnia-
niu wykładowców. Mogą oni prowadzić
zajęcia z dowolnego miejsca na świe-
cie, co znacznie redukuje koszty dojazdu
i zakwaterowania. Dla uczelni prze-
niesienie części wykładów do sieci sta-
nowi też dodatkowe oszczędności zwią-
zane z mniejszą liczbą sal niezbędnych
do prowadzenia zajęć. �

www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA 15

Podczas zamknięcia gospodarki dostawcy usług
streamingowych zanotowali rekordowy wzrost
liczby klientów. Jednocześnie lawinowo rosła
sprzedaż online. Rosną też dochody firm dostar-
czających jedzenie i leki do domu. 

Wojciech Ostrowski



www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA16

Czym aktualny kryzys gospodarczy
różni się od poprzednich?

– Obserwacja historii ogólnoświa-
towych kryzysów gospodarczych pro-
wadzi do ciekawych wniosków. Na
przykład wielki kryzys z lat 30. ubie-
głego wieku doprowadził do spadku in-
deksów giełdowych o ponad 90 proc.
i ogarnął praktycznie całą światową
gospodarkę. W wyniku upadku insty-
tucji finansowych konsekwencje po-
niosły nawet dobrze funkcjonujące
przedsiębiorstwa. Jednak od tego cza-
su znacznie wzrosła nasza wiedza
o procesach rządzących gospodarką,
toteż możemy zapobiegać sytuacjom
kryzysowym zarówno na poziomie
władz państwowych, jak i w ramach
formułowania strategii poszczegól-
nych przedsiębiorstw. Między innymi
dlatego ogromny krach giełdowy
z 1987 roku odbił się głównie na bran-
ży inwestycyjnej. W 2001 roku dotknię-
ty został głównie przegrzany sektor do-
tcomów, a w 2008 roku – branża nie-
ruchomości i związana z nią część sek-
tora finansów.

Obecny kryzys jest jeszcze bar-
dziej selektywny. Dość szybko okazało
się, że dotyczy on tylko niektórych ga-
łęzi gospodarki, inne pozostawiając
nietknięte, a jeszcze innym dając nowe
możliwości rozwoju. Oznacza to, że
dla przedsiębiorstw ważne jak nigdy
staje się zarządzanie strategiczne. Mu-
szą one przeanalizować aktualne zja-

wiska w otoczeniu gospodarczym i do-
stosować do nich swoje strategie ryn-
kowe. Firmy dotknięte kryzysem muszą
znaleźć odpowiedni sposób na prze-
trwanie. Z kolei przedsiębiorcy, którzy
dzięki kryzysowi dostali niespodzie-
waną szansę, muszą szybko zrozu-
mieć przyczyny swojego sukcesu
– w przeciwnym razie będzie on trwał
bardzo krótko.
Jakie konkretne działania powinni pod-
jąć przedsiębiorcy?

– Oczywiście zależą one od sytuacji,
w jakiej znalazła się firma w wyniku kry-
zysu. Wpływ pandemii na poszczegól-
ne sektory gospodarki został bardzo cie-
kawie zobrazowany przez macierz spo-
rządzoną przez międzynarodową firmę
konsultingową Roland Berger. Jest ona
stworzona po części na wzór słynnej
macierzy BCG i dzieli poszczególne sek-
tory gospodarki na cztery grupy w za-
leżności od ich krótkoterminowej sytu-
acji płynnościowej i długoterminowej
prognozy rentowności.

Bezdyskusyjnie w najlepszej sytuacji
są firmy z branży medycznej, szcze-
gólnie te zajmujące się nowymi tech-
nologiami, a także sektor handlu de-
talicznego dobrami szybko zbywalny-
mi, cała branża e-commerce, przed-
siębiorstwa dostarczające narzędzia
typu CRM czy rozwijające nowe tech-
nologie związane z płatnościami. Są
one określane jako „gwiazdy”. Ich per-
spektywy wzrostu są korzystne zarów-
no w krótkim, jak i w długim okresie.
Oczywistym elementem strategii tych
przedsiębiorstw powinno być zwięk-
szenie wydatków marketingowych
w celu pozyskania nowych klientów.
Ponadto muszą one zacząć myśleć

o ucieczce przed konkurencją poprzez
inwestycje w rozwój aktualnych i no-
wych produktów.

Dość istotną grupę stanowią przed-
siębiorstwa potocznie określane jako
„tygrysy w klatkach”. Ich sytuacja fi-
nansowa stała się niezbyt dobra wsku-
tek kryzysu, jednak perspektywy na
przyszłość mogą być oceniane jako
dobre. Do takich przedsiębiorstw nale-
żą m.in. firmy logistyczne, pożyczkowe
i motoryzacyjne. Tygrysy w klatkach, aby
przetrwać, są zmuszone przeprowadzić
aktywne działania dostosowawcze, ta-
kie jak zamrożenie lub redukcja wy-
datków czy poprawa jakości oferowa-
nych dóbr i usług. Powinny także spró-
bować w kreatywny sposób zrobić uży-
tek ze swoich zasobów, gdyż część
z nich może być niewykorzystana w wy-
niku przestojów związanych z pande-
mią.

W analogicznej sytuacji są „poten-
cjalni pacjenci”. To firmy, które dobrze
funkcjonują dzięki kontraktom zawartym
przed epidemią, ale gdy skończą ich re-
alizację, mogą nie otrzymać następ-
nych. Przykładem mogą być firmy bu-
dowlane. Obie grupy przedsiębiorstw,
aby przetrwać ciężkie czasy, mogą
zdecydować się na próbę restruktury-
zacji zadłużenia. 

Niestety istnieje również dosyć istot-
na grupa „pacjentów w stanie ciężkim”.
Są to firmy z sektora turystycznego zaj-
mujące się organizacją imprez maso-
wych, a także część sektora detalicz-
nego (z wyłączeniem firm zajmujących
się dobrami szybko zbywalnymi). Za-
równo aktualna sytuacja płynnościowa,
jak i długoterminowe perspektywy są
dla tych przedsiębiorstw bardzo nie-

Narzędzia do walki z kryzysem
W dłuższej perspektywie skutecznie przeprowadzone po-
stępowania restrukturyzacyjne są korzystne zarówno dla
dłużników, jak i dla wierzycieli. Bez wątpienia w najbliższej
przyszłości będą stanowić bardzo ważny element procesu
odzyskiwania równowagi przez polską gospodarkę – mówi
Mariusz Grajda, partner zarządzający firmy doradczej
MGW CCG, w rozmowie o optymalnych sposobach reak-
cji przedsiębiorstw na kryzys gospodarczy.



korzystne. W tej sytuacji najczęściej po-
trzebna jest głęboka restrukturyzacja
przedsiębiorstwa. Jej elementami z re-
guły są redukcje personelu, rezygnacja
z kosztów związanych z wynajmem
powierzchni handlowych i biurowych
oraz całkowite lub częściowe przejście
na model pracy z domu. Konieczne
może być również poszukiwanie no-
wych rynków albo wręcz zupełna zmia-
na branży, w jakiej działa przedsię-
biorstwo, w miarę możliwości z wyko-
rzystaniem aktualnie dostępnych za-
sobów.

Co robić, gdy przestajemy kontrolować
sytuację finansową przedsiębiorstwa?

– Gdy sytuacja jest bardzo trudna,
przede wszystkim należy ją uporząd-
kować. Nie możemy dopuścić do tego,
aby przedsiębiorstwem zaczął rządzić
chaos. Z jednej strony cały czas musi-
my aktywnie poszukiwać metod zwięk-
szenia przychodów i ograniczenia kosz-
tów, z drugiej zaś – musimy pamiętać,
że środki prawne przysługują nie tylko
wierzycielom. Również dłużnicy mają do
dyspozycji skuteczne narzędzia, które
powinny być użyte bez wahania, aby ra-

tować firmę przed upadkiem. W szcze-
gólności mam na myśli uregulowania
dotyczące postępowań restrukturyza-
cyjnych.

Nowa ustawa Prawo restruktury-
zacyjne funkcjonuje od stycznia 2016 ro-
ku. Z jej przepisów mogą korzystać
wszystkie podmioty gospodarcze, w tym
prowadzone w formie działalności jed-
noosobowej. Obecnie na mocy prze-
pisów tarczy antykryzysowej otwarcie
postępowania restrukturyzacyjnego
przebiega bardzo sprawnie i może się
odbyć bez udziału sądu. Natychmia-
stowa korzyść dla przedsiębiorcy znaj-
dującego się w kłopotach finansowych
polega na tym, że na okres trwania po-
stępowania następuje zawieszenie
obowiązku spłaty zobowiązań, nie moż-
na też dokonywać żadnych egzekucji
na poczet zobowiązań objętych po-
stępowaniem ani wypowiedzieć umów
o kluczowym znaczeniu dla dłużnika,
np. umów kredytowych bądź umów
najmu.

www.rynekinwestycji.pl
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Dość szybko okazało się, że obecny kryzys 
dotyczy tylko niektórych gałęzi gospodarki, inne
pozostawiając nietknięte, jeszcze innym dając
nowe możliwości rozwoju. Oznacza to, że dla
przedsiębiorstw ważne jak nigdy staje się 
zarządzanie strategiczne.

�



Jak chętnie przedsiębiorcy korzystają
z tych przepisów?

– Poziom wiedzy o przepisach do-
tyczących prawa restrukturyzacyjne-
go wśród przedsiębiorców jest niestety
niezbyt satysfakcjonujący. Ale to tylko je-
den z problemów. Zauważmy, że nawet
wiedząc o obowiązujących przepisach,
firmy często zwlekają z otwarciem po-
stępowania restrukturyzacyjnego aż
do momentu, kiedy sytuacja firmy sta-
je się naprawdę zła. Tymczasem po-

stępowanie restrukturyzacyjne w zało-
żeniu powinno stanowić narzędzie słu-
żące do odbudowy sytuacji finansowej
i pozycji rynkowej. Należy pamiętać, że
uruchomione przez państwo środki po-
mocowe wypłacane przedsiębiorcom
w dłuższej perspektywie nie wystarczą
do zapewnienia pełnego finansowania
działalności.

Warto w tym miejscu przywołać
opracowanie analityków mBanku, któ-
re wskazuje, iż pożyczki zaciągnięte
przez przedsiębiorców w PFR na mocy
tarczy antykryzysowej będą musiały
być spłacone w ok. 60 proc. i to w krót-
kim, bo 24-miesięcznym okresie. Więk-
szość przedsiębiorców zakładało przy
pozyskiwaniu tych pożyczek, iż ko-
nieczność spłaty będzie obejmować
tylko ok. 25 proc. udzielonego finanso-
wania. Ponieważ sytuacja rynkowa
w wielu sektorach gospodarki nadal nie
jest korzystna, może okazać się, że dla
wielu przedsiębiorstw realizacja zobo-
wiązań wobec PFR będzie stanowić
kolejne źródło problemów.

Z pewnością możemy uznać, że
z punktu widzenia długoterminowego in-
teresu przedsiębiorcy obowiązujące
prawo restrukturyzacyjne stanowi
znacznie skuteczniejsze narzędzie dla
odbudowy firmy niż jakakolwiek do-
stępna forma państwowego dofinan-
sowania. Dzięki przerwie w regulowa-
niu zobowiązań przedsiębiorstwo może

uporządkować swoją sytuację i zapla-
nować proces odzyskiwania równo-
wagi. W konsekwencji może to ułatwić
późniejsze rozmowy z wierzycielami.

W ostatnim czasie odnotowujemy
wzrost liczby podmiotów decydujących
się na otwarcie postępowań restruktu-
ryzacyjnych. Ma to zapewne związek
z utrzymującą się w pewnych sektorach
słabą sytuacją rynkową. Rośnie również
zainteresowanie uproszczoną formą
postępowania restrukturyzacyjnego,

wprowadzoną czasowo do polskiego
porządku prawnego – do 30 czerwca
2021 roku.
Jakie inne korzyści może odnieść
przedsiębiorca w wyniku postępowania
restrukturyzacyjnego?

– O tym decydują sami wierzyciele,
głosując nad przedstawioną im propo-
zycją. Planem minimum powinno być
osiągnięcie porozumienia umożliwia-
jącego wierzycielowi spłatę zobowiązań
w ratach dostosowanych do jego moż-
liwości. Elementem ugody może też
być umorzenie części zobowiązań, np.
odsetek lub kar umownych. 

Trzeba przy tym pamiętać, iż samo
postępowanie restrukturyzacyjne jest
jednym z narzędzi bądź – mówiąc ina-
czej – platformą umożliwiającą opra-
cowanie i zaimplementowanie działań
niezbędnych do przywrócenia ren-
towności firmy lub uzdrowienia jej
płynności. Kluczowym zagadnieniem
jest jednak skuteczne zdiagnozowanie
prawdziwych powodów złej sytuacji fir-
my, a w następstwie stworzenie spój-
nego planu restrukturyzacji, opartego
o zweryfikowane dane, oraz wdroże-
nie go.

Dzięki postępowaniu restruktury-
zacyjnemu przedsiębiorca i grono do-
radzających mu ekspertów może sku-
pić się na wprowadzaniu niezbędnych
zmian, a nie na próbie ucieczki przed
wierzycielami. Ostateczną korzyścią

z postępowania jest więc skuteczne
wdrożenie planu restrukturyzacji, a tak-
że poprawa efektywności działania
przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie za-
czyna ono funkcjonować lepiej niż przed
kryzysem, mając jednocześnie zre-
strukturyzowane zadłużenie.
Przedsiębiorca w trakcie kryzysu czę-
sto jest poddany presji. Trudno mu
obiektywnie ocenić przyczyny sytu-
acji kryzysowej, może też mieć pro-
blemy z opracowaniem i sfinansowa-
niem planu wyjścia z niekorzystnej sy-
tuacji. Jak rozwiązać ten problem?

– W procesie restrukturyzacji przed-
siębiorstwo winno współpracować
z profesjonalnie przygotowanym pod-
miotem wyposażonym w niezbędną
wiedzę na temat postępowań restruk-
turyzacyjnych oraz z szerokim zespołem
ekspertów, którzy będą umieli ocenić
przyczyny złej sytuacji, stworzyć odpo-
wiedni program i pomóc go wdrożyć.
Obserwując wiele procesów restruktu-
ryzacyjnych, mogę stwierdzić, iż taka
współpraca jest kluczowa dla rozwią-
zania problemów firmy i odzyskania
przez nią pozycji rynkowej. Dlatego
warto poświęcić trochę czasu na wy-
branie właściwego partnera do takiego
procesu.

Oczywistym jest też fakt, że proces
restrukturyzacji pociąga za sobą kosz-
ty. W sytuacji, w której znajdują się takie
firmy, trudno liczyć na możliwość udzie-
lenia im pożyczki przez banki komer-
cyjne. Dlatego z dużym zadowoleniem
odnotowaliśmy wejście w ostatnich
dniach w życie Ustawy o pomocy pu-
blicznej w celu ratowania lub restruk-
turyzacji przedsiębiorców. Na jej pod-
stawie przedsiębiorcy mogą uzyskać
wsparcie finansowe przeznaczone na
pokrycie bieżących kosztów funkcjo-
nowania, opracowanie analiz nie-
zbędnych do sporządzenia planu re-
strukturyzacji, kosztów opracowania
planu restrukturyzacji oraz kosztów
jego wdrożenia. Obserwujemy spore za-
interesowanie przedsiębiorców tym ro-
dzajem pomocy finansowej, wyrażają-
ce się dużą liczbą spraw, jakie w ich
imieniu prowadzimy. 

W dłuższej perspektywie skutecznie
przeprowadzone postępowania re-
strukturyzacyjne są korzystne zarówno
dla dłużników, jak i dla wierzycieli. Bez
wątpienia w najbliższej przyszłości
będą stanowić bardzo ważny element
procesu odzyskiwania równowagi przez
polską gospodarkę.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.rynekinwestycji.pl
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Z punktu widzenia długoterminowego interesu
przedsiębiorcy obowiązujące prawo restruktury-
zacyjne stanowi znacznie skuteczniejsze narzę-
dzie dla odbudowy firmy niż jakakolwiek dostę-
pna forma państwowego dofinansowania. Dzięki
przerwie w regulowaniu zobowiązań przedsię-
biorstwo może uporządkować swoją sytuację 
i zaplanować proces odzyskiwania równowagi.
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Gdy tylko został pan prezesem PGNiG,
zapowiedział pan, że spółka dokona
zielonego zwrotu w kierunku OZE i pa-
liw alternatywnych. Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo kończy z ropą
i gazem?

– Na pewno nie. Jesteśmy spółką
strategiczną odpowiedzialną za bez-
pieczeństwo energetyczne kraju w za-
kresie dostaw gazu ziemnego. Dopóki
jest zapotrzebowanie na gaz, będziemy
go dostarczać. I nie spodziewamy się tu-
taj gwałtownego załamania popytu.
Przeciwnie – według danych Minister-
stwa Środowiska w 2019 roku zużycie
gazu w Polsce wyniosło prawie 19 mld m3,
co oznacza wzrost o miliard metrów sze-
ściennych względem 2018 roku. Za-
kładamy, że ten dynamiczny wzrost bę-
dzie utrzymany w kolejnych latach.
Tylko siąść i patrzeć, jak rośnie… 

– I to byłaby pułapka, której możemy
uniknąć, dokonując zielonego zwrotu.
Złota era gazu ziemnego w Polsce nie
będzie trwać wiecznie. Jej koniec wy-
znaczają trendy gospodarcze i regula-
cje unijne. Celem jest gospodarka ze-
roemisyjna. Gaz jest najczystszym spo-

śród paliw kopalnych, dlatego wciąż jest
tolerowany, ale jego rola będzie stop-
niowo ograniczana. Chcemy się do
tego przygotować, dywersyfikując naszą
działalność i wchodząc w nowe tech-
nologie, które odpowiadają na wyzwa-
nia Europejskiego Zielonego Ładu.
W przeciwnym razie wypadniemy z gry.
Jakie nowe obszary biznesowe szcze-
gólnie interesują PGNiG?

– Chcemy budować na tym, co już
mamy – w czym jesteśmy naprawdę do-
brzy. PGNiG to spółka gazowa i może
nią być również w przyszłości, pod wa-
runkiem że gaz ziemny uzupełni bio-
metanem, a później wodorem. Ta zmia-
na będzie zachodzić stopniowo, ale
dzięki temu, że podejmujemy ją już te-
raz, mamy komfort działania w sposób
ewolucyjny. Chemicznie biometan i gaz
ziemny to w zasadzie to samo. Można
je więc mieszać w dowolnych propor-
cjach, przesyłać tymi samymi rurami,
stosować w tych samych urządzeniach.
Jednocześnie biometan jest zaliczany do
odnawialnych źródeł energii, pozwala
utylizować odpady z produkcji rolno-
-spożywczej, daje szansę na rozwój

energetyki rozproszonej i na nowe miej-
sca pracy na terenach wiejskich. W cią-
gu 6 lat chcemy produkować około mi-
liarda metrów sześciennych biometanu.
Za 10 lat krajowa produkcja tego pali-
wa może sięgnąć 4 mld m3, a więc ilo-
ści porównywalnej z wolumenem gazu
ziemnego wydobywanego obecnie
w Polsce.

Kolejnym krokiem będzie wodór,
który jest już paliwem zeroemisyjnym. Tu
skala wyzwań związanych z produkcją,
przesyłem, magazynowaniem i wyko-
rzystaniem jest dużo większa niż w przy-
padku biometanu. Ale w przypadku
wodoru w zasadzie wszyscy są na po-
czątku drogi. Dlatego jeżeli wyruszymy
w nią już teraz, będziemy mogli być
współtwórcami gospodarki wodorowej,
a nie tylko biorcami technologii wymy-
ślonych przez kogoś innego. W maju
ogłosiliśmy nasz nowy program wo-
dorowy, który zakłada, że PGNiG
uruchomi produkcję wodoru jeszcze
w 2022 roku.
Ile to wszystko będzie kosztować?

– Nie chcę podawać konkretnych
kwot, dopóki nie ogłosimy aktualizacji
strategii GK PGNiG na lata 2017–2022
z perspektywą do 2026 roku, co nastą-
pi jeszcze w tym roku. Warto jednak pod-
kreślić jedną rzecz. Wydatki, które po-
nosimy dziś na inwestycje związane
z gazem ziemnym, mają uzasadnienie
również w perspektywie wykorzysta-
nia alternatywnych paliw gazowych.
Polska Spółka Gazownictwa z naszej
Grupy Kapitałowej intensywnie rozbu-
dowuje sieć dystrybucji gazu ziemnego,
którą będzie można przesyłać również
biometan oraz mieszankę tych dwóch
gazów i wodoru. Zielony zwrot PGNiG
nie będzie zatem gwałtownym skrętem
w tę lub tamtą stronę. To strategia ewo-
lucji, która pozwoli wykorzystać stare,
aby budować nowe.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Zielona strategia ewolucji
Złota era gazu ziemnego w Polsce nie będzie trwać wiecznie. Jej koniec wyznaczają
trendy gospodarcze i regulacje unijne. Celem jest gospodarka zeroemisyjna. Gaz jest
najczystszym spośród paliw kopalnych, dlatego wciąż jest tolerowany, ale jego rola bę-
dzie stopniowo ograniczana. Chcemy się do tego przygotować, dywersyfikując naszą
działalność i wchodząc w nowe technologie, które odpowiadają na wyzwania Europej-
skiego Zielonego Ładu – mówi Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG SA.





www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA22

Misją Instytutu jest dostarcza-
nie nauce i gospodarce no-
woczesnych, ekonomicznych,

ekologicznych i społecznie atrakcyj-
nych rozwiązań służących zrównowa-
żonemu rozwojowi kraju i regionów
w obszarze surowcowym i energetycz-
nym.

Misja ta jest realizowana pod ha-
słem: „Surowce i energia dla społe-
czeństwa”.

Zespół pracowników naukowo-ba-
dawczych Instytutu to szeroka grupa
doświadczonych specjalistów w za-
kresie zarówno prac naukowo-ba-
dawczych, jak i badawczo-rozwojo-
wych. Kadra pracowników naukowych
posiada duże doświadczenie w reali-
zacji prac naukowo-badawczych, kra-
jowych i międzynarodowych projek-
tów, prac badawczo-rozwojowych dla
podmiotów gospodarczych, a także

w zakresie działalności popularyza-
torskiej i szkoleniowej, w szczególności
w obszarze zrównoważonej produkcji
surowców ze złóż kopalin oraz ze źró-
deł wtórnych i odpadowych, źródeł
energii (głównie odnawialnych źródeł
energii), mikroenergetyki i efektywności
energetycznej.  

Instytut prowadzi statutową działal-
ność naukowo-badawczą, realizuje pro-
jekty badawcze finansowane ze źródeł

Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN po-
wstał w 1986 roku i od tego czasu systematycznie się rozwija. Obec-
nie zatrudnia około 110 osób, w tym niemal 60 pracowników
naukowych oraz około 30 pracowników inżynieryjno-technicznych. 



krajowych (zwłaszcza NCBiR i NAWA)
i zagranicznych (Horyzont 2020, KIC
Raw Materials, EEA Grants i inne), pro-
wadzi prace badawczo-rozwojowe dla
podmiotów gospodarczych oraz orga-
nizuje sześć konferencji cyklicznych.

Centrum Zrównoważonej Go-
spodarki Surowcami i Energią

Projekt „Centrum Zrównoważonej
Gospodarki Surowcami i Energią”
(CZGSiE), realizowany od kwietnia
2020 roku przez Instytut Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi i Energią PAN
(IGSMiE PAN), jest współfinansowany ze
środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014–2020 (Oś priorytetowa 1 Go-
spodarka wiedzy, Działanie 1.1. Infra-
struktura badawcza sektora nauki).
Partnerami Instytutu są: Zakłady Gór-
niczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., Geo-
termia Mazowiecka S.A. oraz EGM S.A.

Projekt ma na celu przede wszystkim
wspieranie rozwoju nowoczesnej ener-
getyki, zwłaszcza w zakresie odna-
wialnych źródeł energii, oraz pozyski-
wanie surowców, szczególnie ze źródeł
wtórnych i odpadowych.

W jakim celu realizujemy 
projekt CZGSiE? 

Poprzez badania i usługi realizo-
wane dzięki Centrum Instytut będzie
współkształtował i wpływał na: 
• zrównoważoną produkcję surowców
ze złóż kopalin, zwłaszcza w odniesie-
niu do górnictwa węgla kamiennego,
rud cynku i ołowiu oraz surowców skal-
nych, 
• zwiększenie wykorzystania gospo-
darczego odpadów wydobywczych,
przemysłowych i komunalnych (w funk-
cji energetycznej i surowcowej); 
• realizację badań surowców natu-
ralnych i odpadowych pod kątem uzy-
skiwania sorbentów gazów powstają-
cych w wyniku spalania paliw kopal-
nych, 
• zrównoważone pozyskiwanie surow-
ców i energii dzięki rozwojowi modelo-
wania procesów geologicznych, górni-
czych i energetycznych, 
• optymalizację gospodarowania ener-
gią elektryczną i cieplną w skali lokal-
nej, regionalnej i krajowej, 
• zwiększenie liczby instalacji OZE roz-
proszonych w Małopolsce, zwłaszcza
bazujących na wykorzystaniu ciepła
Ziemi oraz biomasy, 
• ograniczanie geozagrożeń, w tym
występujących na terenach górniczych
i pogórniczych, poprzez ich identyfika-
cję metodami geofizycznymi. 

Co budujemy? 
W Krakowie przy ul. Wybickiego do

kwietnia 2023 roku powstanie nowocze-
sny budynek laboratoryjno-biurowy, skła-
dający się z sześciu kondygnacji części
naziemnej oraz parkingu podziemnego.
Planowana powierzchnia użytkowa to
około 2 150 m2. Ma to być budynek wy-
soce energooszczędny, wykorzystujący
odnawialne źródła energii. 

W obiekcie zlokalizowane zostaną
trzy kompleksy laboratoriów: 
• Laboratorium Kompleksowych Ba-
dań Odpadów i Biomasy, składające
się z dwóch stanowisk specjalistycz-
nych:
- Stanowiska Kompleksowych Badań
Odpadów 
- Stanowiska Badań Biomasy
• Laboratorium Modelowania Inży-
nierskiego, obejmujące pięć stanowisk
specjalistycznych, głównie laboratoria
dziedzinowe w zakresie modelowania: 
- geologiczno-złożowego i analityki gór-
niczej, 
- geoinżynierskiego, 
- procesów geotermalnych i systemów
energetycznych,

- zrównoważonej gospodarki surow-
cami,
- zrównoważonej gospodarki energią
• Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej
(rozbudowa istniejącego Laboratorium).

Dodatkowo rozbudowane zostanie
Laboratorium Geotermalne w Bańskiej
Niżnej koło Nowego Targu, które w lip-
cu 2020 roku zostało wpisane na Polską
Mapę Infrastruktury Badawczej jako
strategiczna infrastruktura badawcza
pn. „Krajowe Centrum Geotermii i Pomp
Ciepła”. 

Wierzymy, że powstanie zupełnie
nowych laboratoriów oraz rozbudowa
istniejących umożliwią znaczną po-
prawę oferty Instytutu w obszarach te-
matycznych dotyczących zrównowa-
żonego gospodarowania surowcami
i energią.

Jakie usługi chcemy rozwinąć
i zaoferować dzięki realizacji
CZGSiE?

Realizacja projektu pozwoli rozwi-
nąć nowe obszary prac naukowo-ba-
dawczych i badawczo-rozwojowych
w naszym Instytucie, szczególnie w za-
kresie: 
• modelowania procesów geotermal-
nych i systemów energetycznych w gó-
rotworze wraz z wykorzystaniem po-
siadanego wyposażenia Laboratorium
Geotermalnego,
• modelowania geologiczno-złożowego
oraz modelowania i optymalizacji pro-
cesów górniczych, 
• analizy i modelowania gospodarki
surowcami mineralnymi, 
• analizy i modelowania gospodarki
energią, 
• modelowania geoinżynierskiego wraz
z pomiarami z wykorzystaniem posia-
danego wyposażenia Laboratorium
Geofizyki Inżynierskiej, 
• określania możliwości zagospodaro-
wania odpadów wydobywczych i innych
odpadów przemysłowych. 

Zapraszamy do współpracy wszyst-
kich zainteresowanych, chętnych do
realizacji prac badawczo-rozwojowych
w zakresie zrównoważonego gospo-
darowania surowcami i energią, zmie-
niających na lepsze naszą rzeczywi-
stość i wpisujących się z założenia Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu.

Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN

ul. J. Wybickiego 7A,31-261 Kraków
tel. (+48) 12 632 33 00

centrum@min-pan.krakow.pl
www.min-pan.krakow.pl
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Jeszcze 31 sierpnia 2020 roku minister
finansów deklarował w publicznym
wystąpieniu, że resort nie pracuje

nad podniesieniem podatków ani nad
wprowadzeniem nowych. Silnikiem na-
pędowym polskiej gospodarki w wyjściu
z kryzysu spowodowanego pandemią
wirusa COVID-19 miała być zwiększo-
na konsumpcja oraz zachęty dla przed-
siębiorców, choćby w postaci tzw. es-
tońskiego CIT.

Jednak jak pokazuje historia, naj-
prostszym sposobem finansowania
działalności państwa jest głębsze się-
ganie do kieszeni przedsiębiorców. Co
jednak zrobić, by nie zostać posądzo-
nym o złamanie obietnic lub, co gorsza,
o kłamstwo? Formalnie nie podwyż-
szyć podatków i nie wprowadzać no-
wych, a jedynie objąć już istniejącymi
szerszy krąg podmiotów.

Spółki komandytowe i spółki
jawne podatnikami CIT

Projekt Ustawy o zmianie Ustawy
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, Ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, Ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne oraz niektórych in-

nych ustaw z 15 września 2020 roku
(nr projektu UD126) regulacją art. 2 roz-
szerza krąg podmiotów będących po-
datnikami podatku dochodowego od
osób prawnych o mające siedzibę na te-
rytorium Polski spółki komandytowe
oraz spółki jawne, których wspólnikami
nie są wyłącznie osoby fizyczne, a któ-
re nie złożą przed rozpoczęciem roku
obrotowego właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego określonej infor-
macji o podatnikach i prawie do udzia-
łu w zysku.

Co to oznacza? Każda spółka ko-
mandytowa stanie się płatnikiem po-
datku CIT. Bez względu na wielkość i ro-
dzaj prowadzonej działalności. Do tego
nowym płatnikiem podatku dochodo-
wego od osób prawnych staną się te
spółki jawne, których jednym ze wspól-
ników jest np. spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością, a które zapomną
dopełnić bądź nie dopełnią określonych
w ustawie obowiązków informacyjnych.
Skąd ten pomysł? Według zapewnień
Ministerstwa Finansów, jak wynika
z uzasadnienia projektu ustawy, służyć
ma to uszczelnieniu systemu podatko-
wego, m.in. poprzez eliminację możli-
wości uchylania się wspólników tych
spółek od opodatkowania.

Kolejnych 45 000, a może 
nawet 80 000 spółek 
do opodatkowania

Jakie jest drugie dno wprowadzanej
nowelizacji? Jak informuje Główny
Urząd Statystyczny, na koniec 2015 ro-
ku w Polsce było zarejestrowanych
20 391 spółek komandytowych. Rok póź-
niej było ich już 25 647, w 2017 roku
– 30 654, w 2018 roku – 35 826, a w 2019 ro-
ku – 40 576. Matematyka jest prosta – na
przestrzeni 4 lat liczba przedsiębiorców
prowadzących działalność w formie
spółki komandytowej wzrosła dwukrotnie,
a co istotniejsze, widoczna jest stała, wy-
raźna tendencja wzrostowa tej liczby
– każdego roku przybywa ok. 5 tys. no-
wych spółek komandytowych.

Wniosek? Jeśli nic nie zakłóci ryn-
kowej tendencji, od 1 stycznia 2021 roku
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Kolejne opodatkowanie
przedsiębiorców. 

Tym razem 
spółek jawnych 

i komandytowych
Rządzący mówili, że nie będzie nowych podatków, 

jednak złamali obietnice. 28 września 2020 roku rząd
przyjął projekt nowelizacji ustaw podatkowych, w tym

ustawy o CIT. Podatek CIT to podatek dochodowy 
od osób prawnych. Oznacza to, że znów najbardziej 

po kieszeni dostanie się przedsiębiorcom.



fiskus zyska od razu ok. 45 tys. nowych
podatników CIT, których grono powięk-
szać się będzie corocznie o kolejnych
5 tys. Mowa tu tylko o podatnikach,
przedsiębiorcach prowadzących dzia-
łalność w formie spółki komandytowej.
Tylko, bo przecież nowymi podatnikami
podatku dochodowego od osób praw-
nych stanie się również część spółek jaw-
nych. Działalności gospodarczych pro-
wadzonych w formie spółki jawnej na ko-
niec 2019 roku było ponad 35 tys. (4 lata
wcześniej było ich tylko o kilkaset mniej).

Od kiedy nowe 
opodatkowanie?

Wypłata zysków ze spółek koman-
dytowych i spółek jawnych, wygenero-
wanych przed 1 stycznia 2021 roku, bę-
dzie podlegać dotychczasowym regu-
łom. Dotyczy to także zobowiązań wspól-

ników w PIT. Nowe przepisy będą mieć
zastosowanie do wypłat z zysków po-
wstałych po tej dacie. W przypadku gdy
spółka przyjęła do rozliczeń inny rok po-
datkowy niż kalendarzowy, i nie kończy
się on 31 grudnia 2020 roku, i tak z tą
datą powinna zamknąć księgi i od
1 stycznia 2021 roku rozliczać już po-
datek CIT.

Wyższa podstawa 
opodatkowania

Omawianą nowelizacją fiskus za-
pewni sobie wyższe wpływy podatkowe
nie tylko poprzez poszerzenie grona po-
datników, ale i dzięki odebraniu im jed-
nej z możliwości obniżenia podstawy
opodatkowania. Jak stanowi art. 7 Usta-
wy o CIT, przedmiotem opodatkowania
podatkiem dochodowym jest dochód
stanowiący sumę dochodu osiągnięte-

go z zysków kapitałowych oraz docho-
du osiągniętego z innych źródeł przy-
chodów, poza wskazanymi w tym arty-
kule wyjątkami, gdy przedmiotem opo-
datkowania jest wyłącznie przychód.

Projektodawcy ustawy zmieniają-
cej chcą od nowego roku odebrać
przedsiębiorcy możliwość obniżenia
postawy tego opodatkowania o stratę,
jeśli przejął on inny podmiot lub nabył
przedsiębiorstwo lub zorganizowaną
część przedsiębiorstwa, w tym w drodze
wkładu niepieniężnego, lub otrzymał
wkład pieniężny, za który nabył przed-
siębiorstwo lub zorganizowaną część
przedsiębiorstwa, w wyniku czego:
a) przedmiot faktycznie prowadzonej
podstawowej działalności gospodar-
czej po takim przejęciu lub nabyciu,
w całości lub w części, był inny niż
przedmiot faktycznie prowadzonej przez
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niego podstawowej działalności przed
takim przejęciem lub nabyciem;
b) co najmniej 25 proc. udziałów (akcji)
przedsiębiorcy posiada podmiot lub
podmioty, które na dzień kończący rok
podatkowy, w którym podatnik poniósł
taką stratę, praw takich nie posiadały.

Dotyczyć to będzie wszystkich po-
datników CIT, nie tylko tych nowych.

Spółka nieruchomościowa, 
19 proc. podatku i 1 mln zł kary

Do Ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych zostanie wprowa-
dzona nowa definicja: spółka nieru-
chomościowa. Ustawa będzie rozpo-
znawać pod nią podmiot, w tym niebę-
dący spółką, w którym co najmniej
50 proc. wartości rynkowej aktywów
w dowolnym okresie 12 kolejno bezpo-
średnio następujących po sobie mie-
sięcy stanowiły nieruchomości położo-

ne na terytorium RP lub prawa do takich
nieruchomości.

Pośród szeregu obowiązków ciążą-
cych na takim podatniku najważniej-
szym z punktu widzenia fiskusa będzie
ten stanowiący, że w przypadku zbycia
udziałów (akcji), ogółu praw i obo-
wiązków, tytułów uczestnictwa lub praw
o podobnym charakterze zapłaci on
19-procentowy podatek od dochodu
z tego tytułu, jeżeli co najmniej jedną ze
stron transakcji jest podmiot niemający
siedziby lub zarządu na terytorium Pol-
ski lub osoba fizyczna niemająca na tym
terytorium miejsca zamieszkania. Jeśli
nie zapłaci, fiskus będzie mógł dodat-
kowo nałożyć na spółkę karę pieniężną
w wysokości do 1 mln zł.

Sprawozdanie z realizacji 
strategii podatkowej

Karę do 1 mln zł naczelnik urzędu
skarbowego będzie mógł nałożyć rów-
nież za brak realizacji innych obowiąz-
ków, np. za niesporządzenie i/lub nie-

podanie do publicznej wiadomości
sprawozdania z realizacji strategii po-
datkowej za rok podatkowy. Jak wynika
z treści projektu ustawy, sprawozdanie
to obejmować ma m.in.: opis podejścia
podatnika do procesów oraz procedur
dotyczących zarządzania wykonywa-
niem obowiązków wynikających z prze-
pisów prawa podatkowego i zapew-
niających ich prawidłowe wykonanie
oraz do dobrowolnych form współpra-
cy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej czy też informacje dotyczą-
ce dokonywania rozliczeń podatko-
wych w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową.

Kolejne zmiany 
w cenach transferowych

Nowelizacja niesie dla przedsię-
biorców jeszcze szereg innych zmian,
do których będą musieli dostosować

swoją działalność lub co najmniej się
z nimi zapoznać i zniwelować ryzyko
poniesienia ewentualnych negatyw-
nych konsekwencji ich nieznajomości.
To m.in. zmiany w zakresie realizacji
obowiązków ustalania i dokumentacji
cen transferowych, zarówno co do
podmiotowości tego obowiązku, jak
i jego przedmiotu. Np. ustawa zmie-
niająca wprowadza do Ustawy o CIT
nowy przepis art. 11k ust. 2a stanowiący,
że w przypadku transakcji kontrolo-
wanych z podmiotem mającym miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na
terytorium lub w kraju stosującym szko-
dliwą konkurencję podatkową próg
dokumentacyjny wynosi 100 tys. zł, nie-
zależnie od rodzaju transakcji.

Nie tylko ustawa o CIT
Omawiany projekt nie tylko noweli-

zuje opodatkowanie podatkiem do-
chodowym od osób prawnych, lecz
także wprowadza zmiany w innych
ustawach:

• o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych;
• o zryczałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne;
• o rachunkowości;
• o podatku tonażowym;
• o aktywizacji przemysłu okrętowego
i przemysłów komplementarnych;
• o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych
• Kodeksie spółek handlowych.

Projekt nowelizacji trafił do Sejmu.
Zmiany mają wejść w życie z dniem
1 stycznia 2021 roku.

Uszczelnianie podatków 
i walka z COVID-19 
kosztem przedsiębiorców

Składając w imieniu rządu dekla-
rację, że nie zostaną wprowadzone
nowe podatki i nie zostaną podniesio-
ne istniejące, minister finansów nie po-
wiedział, że nie rozciągnie ich na nowy
krąg podmiotów. I choć teoretycznie
słowa nie złamał, to w praktyce dla
ok. 80 tys. przedsiębiorców oznacza to
po prostu objęcie ich nowym opodat-
kowaniem.

Hasło „uszczelniania systemu po-
datkowego” już od wielu lat daje fisku-
sowi zielone światło do nakładania na
przedsiębiorców kolejnych ciężarów.
Co gorsza, teraz do tego hasła doszło
jeszcze głośniejsze, pozwalające w jesz-
cze większym stopniu umywać ręce fi-
skusa od odpowiedzialności za skutki
gospodarcze oraz głębiej sięgać do
kieszeni przedsiębiorców. To „walka
z pandemią COVID-19”.

O jakich skutkach mowa? Pogor-
szenie sytuacji finansowej firm, co w naj-
czarniejszym scenariuszu skutkuje ich
upadłością, albo przeprowadzka biz-
nesu za granicę – do bardziej liberal-
nych, korzystniejszych i przyjaznych ju-
rysdykcji podatkowych przez tych, któ-
rzy takiego czarnego scenariusza będą
chcieli uniknąć.

Robert Nogacki, radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się 

w ochronie majątku, doradztwie strategicznym
dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu 

sytuacjami kryzysowymi.
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Hasło „uszczelniania systemu podatkowego” już
od wielu lat daje fiskusowi zielone światło do 
nakładania na przedsiębiorców kolejnych cięża-
rów. Co gorsza, teraz do tego hasła doszło 
jeszcze głośniejsze, pozwalające w jeszcze więk-
szym stopniu umywać ręce fiskusa od odpowie-
dzialności za skutki gospodarcze oraz głębiej
sięgać do kieszeni przedsiębiorców. To „walka 
z pandemią COVID-19”.
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9lipca 2020 roku do systemu Rzą-
dowego Centrum Legislacyjnego
wpłynęło kilka projektów nowych

aktów prawnych, m.in. projekt rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie
określenia dłuższego okresu pobierania
zasiłku opiekuńczego w celu przeciw-
działania COVID-19 oraz projekt roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie przeniesienia planowanych
dochodów i wydatków budżetowych,
w tym wynagrodzeń, określonych w usta-
wie budżetowej na rok 2020. Ogółem od
14 marca 2020 roku, czyli od dnia ogło-
szenia w Polsce stanu zagrożenia epi-
demicznego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, a zwłaszcza po
wprowadzeniu niespełna tydzień później
stanu epidemii, władze tworzyły nowe
rozwiązania prawne mające przede
wszystkim ratować krajowy rynek, miej-
sca pracy i polskich przedsiębiorców.

Istniała spora szansa, że opubliko-
wany 9 lipca projekt ustawy autorstwa
Ministerstwa Finansów o zmianie Usta-
wy o obrocie instrumentami finanso-
wymi oraz niektórych innych ustaw (nr
z wykazu UC33) przejdzie niezauważony
i bez echa. Projekt wprowadza kilka-
dziesiąt zmian w:
• ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ob-
rocie instrumentami finansowymi;
• ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 
• ustawie z dnia 11 września 2015 roku
o działalności ubezpieczeniowej i rease-
kuracyjnej.

Po przekazaniu projektu do opinio-
wania Bankowy Fundusz Gwarancyjny
nie zgłosił do niego żadnych zastrzeżeń.
Na kilka formalno-proceduralnych
aspektów uwagę zwróciły Narodowy
Bank Polski i Urząd Komisji Nadzoru Fi-
nansowego. Zastrzeżenia zgłosił nato-

miast prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Niedopowiedzenia dają furtkę
do naruszania praw ochrony
danych osobowych

W piśmie z 21 lipca 2020 roku prezes
UODO (nr DOL.401.300.2020.WL.MW)
wyraził swoje wątpliwości m.in. co do
art. 1 pkt. 9 projektu ustawy wprowa-
dzającego nowe brzmienie art. 131k
ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi. Stwierdza, że: „Na żąda-
nie Komisji (chodzi o Komisję Nadzoru
Finansowego – przyp. aut.) lub jej upo-
ważnionego przedstawiciela osoby
uprawnione do zatwierdzonego pod-
miotu publikującego lub zatwierdzo-
nego mechanizmu sprawozdawczego
(...) niezwłocznie sporządzają i przeka-
zują, na koszt tego podmiotu, kopie do-
kumentów i innych nośników informacji

Fiskus 
jak Wielki Brat

Podczas wprowadzania wielu głośnych zmian w prawie, głównie pod sztandarem niesie-
nia pomocy przedsiębiorcom w obliczu kryzysu gospodarczego i w imię walki z koronawi-
rusem, polskie władze, a przede wszystkim fiskus, po cichu forsują regulacje, które pozwolą
zwiększyć i tak już rozległą inwigilację rynku, a zatem i tworzących go przedsiębiorców.



oraz udzielają pisemnych lub ustnych
wyjaśnień”.

Prezes UODO zwrócił uwagę, że nie
zostało w tym przepisie dopowiedziane,
czy ww. dokumenty i nośniki dotyczą tak-
że danych o charakterze osobowym
podmiotu, na którego temat informacje
mają być udzielone. A jeśli tak jest, to
nowe przepisy muszą wyraźnie to wy-
jaśniać i jednocześnie wskazywać ka-
talog informacji, jakie mogą być spo-
rządzane i przekazywane na temat
tego podmiotu, a także cel i zakres ich
przetwarzania. W przeciwnym razie
proponowana regulacja silnie naruszy
prawo ochrony danych osobowych,
a dokładnie art. 5 ust. 1 Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ro-
ku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz
UE z 4 maja 2016 r., L 119/1], zwanego
potocznie RODO, poprzez złamanie
zasad przetwarzania danych, takich jak
minimalizacja danych, ograniczenie
celu, prawidłowości, ograniczenie prze-
chowywania, rzetelności, przejrzystości,
integralności i poufności.

Co to są 
„informacje niezbędne”?

Prezes UODO odniósł się krytycznie
również do projektowanego art. 3 pkt. 2
nowelizacji, który do Ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej i reasekuracyj-
nej wprowadza art. 213a ust. 2, stano-

wiący, że „Organ nadzoru (którym rów-
nież jest KNF – przyp. aut.) przekazuje nie-
zwłocznie zainteresowanym organom
nadzorczym informacje niezbędne dla
właściwego funkcjonowania platformy”.

Chodzi o platformę współpracy
z EIOPA – Europejskim Urzędem Nad-
zoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Pro-
gramów Emerytalnych. Użyty w nim
zwrot „informacje niezbędne” jest rów-
nież nieprecyzyjny co do zakresu i ka-
talogu informacji, jakie w ramach funk-
cjonowania platformy będą groma-

dzone na temat podmiotów i przekazy-
wane do KNF. Zwrot ten pojawia się tak-
że w kolejnych przepisach forsowa-
nych przez ministra finansów, zmie-
niających Ustawę ubezpieczeniową
– w art. 213b ust. 4 i art. 213c ust. 4. Zmia-
ny prawa w takim kształcie również gro-
żą naruszeniem zasad art. 5 RODO.

Czy jest się czego bać?
Komisja Nadzoru Finansowego

sprawuje w Polsce nadzór nad ryn-
kiem finansowym, m.in. poprzez nadzór: 
• bankowy;
• ubezpieczeniowy;
• nad rynkiem kapitałowym;
• nad instytucjami płatniczymi, małymi
instytucjami płatniczymi, dostawcami
świadczącymi wyłącznie usługę dostę-
pu do informacji o rachunku, biurami
usług płatniczych, instytucjami pienią-
dza elektronicznego, oddziałami za-
granicznych instytucji pieniądza elek-
tronicznego;
• nad spółdzielczymi kasami oszczęd-
nościowo-kredytowymi;
• nad pośrednikami kredytu hipotecz-
nego oraz ich agentami,
• emerytalny, sprawowany zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 roku o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych.

Krótko mówiąc, KNF nadzoruje każ-
dą istotną dziedzinę życia, w której do-
chodzi do obrotu pieniądzem. Nadzo-
ruje zatem każdego, kto ma z tym pie-
niądzem styczność, przede wszystkim
przedsiębiorców, bo przecież ideą po-
dejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej jest zarabianie pieniędzy.

Jak największa kontrola 
nad uczestnikami rynku

Zgodnie z art. 2 Ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym celem tego
nadzoru jest zapewnienie prawidłowe-
go funkcjonowania przedmiotowego
rynku, jego stabilności, bezpieczeń-
stwa oraz przejrzystości, zaufania, a tak-
że zapewnienie ochrony interesów jego
uczestników, również poprzez rzetelną
informację dotyczącą funkcjonowania
tego rynku. 

Tyle że w przepisie tym chodzi o za-
pewnienie, poprzez rzetelne informo-
wanie, ochrony interesów uczestników
rynku, a nie zapewnienie władzy do-
stępu do wszelkich zażądanych przez
nią informacji na temat tych uczestni-
ków. Warto zastanowić się nad tym, kto
wchodzi w skład KNF. To m.in.: minister
finansów, minister właściwy do spraw
gospodarki, minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego, przed-
stawiciel Prezydenta RP, przedstawi-
ciel Premiera, a nawet, jeśli został wy-
znaczony, przedstawiciel ministra
– członka Rady Ministrów właściwego
do spraw koordynowania działalności
służb specjalnych.

Trudno nie ulec wrażeniu, że forsu-
jąc ustawy, takie jak omawiana, władze
chcą poszerzać zakres inwigilacji i wła-
snych uprawnień do kontroli nad uczest-
nikami obrotu gospodarczego. Komisja
Nadzoru Finansowego jest naczelnym
organem administracji państwowej.

Czego wymaga prawo 
w zakresie ochrony 
danych osobowych

Jakie zapisy znajdują się w art. 5
ust. 1 RODO? Zgodnie z tym przepisem
dane osobowe muszą być m.in.:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rze-
telnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
której dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych
i prawnie uzasadnionych celach i nie-
przetwarzane dalej w sposób niezgod-
ny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograni-
czone do tego, co niezbędne do celów,
w których są przetwarzane;
d) przetwarzane w sposób zapewnia-
jący odpowiednie bezpieczeństwo da-
nych osobowych, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z pra-
wem przetwarzaniem.

Dodatkowo pkt 2. tego artykułu sta-
nowi, że „Administrator jest odpowie-
dzialny za przestrzeganie przepisów
ust. 1 i musi być w stanie wykazać ich
przestrzeganie”. Czy będzie to możliwe
w przypadku projektowanych przez Mi-
nisterstwo Finansów przepisów zawie-
rających sformułowania, które pozwa-
lają odpowiednim organom władzy
zbierać o przedsiębiorcach i innych
uczestnikach rynku „niezbędne infor-
macje”?

Kosmetyczne zabiegi 
poszerzające zakres inwigilacji

Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych zauważył nawet, że Mini-
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Każdy przedsiębiorca dostał 5 tys. (albo i więcej)
i trzymiesięczne zwolnienie z ZUS. Nieważne, czy
miał spadek przychodów, czy nie. Teraz władze,
a przede wszystkim fiskus, chcą coś w zamian
– pełną kontrolę i nadzór nad każdym z nich.
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sterstwo Finansów proponowaną no-
welizacją próbuje dokonać zmiany w re-
gulacji działalności spółek prowadzą-
cych rynek regulowany w ten sposób, że
z opisu zakresu uprawnień do prowa-
dzenia przez nie działalności, do której
należy m.in. prowadzenie działalności
jako dostawca usług w zakresie udo-
stępniania informacji o transakcjach
(art. 21 ust. 2 ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi), chce wykreślić
zwrot: „o transakcjach”.

Tym, wydaje się kosmetycznym, mar-
ginalnym, a jednak znaczącym, sprytnym
zabiegiem Ministerstwo Finansów spra-
wi, że spółka prowadząca rynek regu-
lowany nie będzie już mogła odmówić
odpowiedniemu organowi udzielenia
wszelkich żądanych przez niego infor-
macji na temat uczestników tego rynku,
bo nie będzie już mogła się powołać na
to, że nie jest do tego uprawniona, jako
legitymowana jedynie do udostępniania
informacji „o transakcjach”.

Czy to jeszcze demokracja?
Obecnie w Chinach coraz szerzej

stosowany jest System Wiarygodności
Społecznej (Shehui Xinyong Xitong).
Poprzez program punktowania i karania
obywateli za ich określone zachowania,
jak i dzięki setkom milionów kamer roz-
mieszczonych w całym kraju, umożliwia
on komunistycznej partii całkowitą kon-
trolę społeczeństwa. Jak napisał Michał

Banasiak z Instytutu Nowej Europy w ar-
tykule z 21 stycznia 2020 roku „Orwel-
lowski system. Jak działa totalna inwigi-
lacja w Chinach?”: „Zaplusować można
np. chwaląc rząd w Internecie. Punkty
ujemne m.in. za oszukiwanie w grach on-
line i protesty przeciwko władzy”.

W artykule z 4 września 2019 roku
Dziennik.pl opisał działanie funkcjonu-
jącego w Polsce od kilku lat i użytkowa-
nego przez służby, najprawdopodobniej
CBA, systemu Pegasus: „Bez wiedzy
użytkownika potrafi odczytywać dane
z telefonu, nagrywa rozmowy czy obraz
z kamery. (…) Opozycja twierdzi, że służ-
by tego systemu używają nielegalnie”
(www.technologia.dziennik.pl).

Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku
o zmianie niektórych ustaw w zakresie
systemu ochrony zdrowia związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem wirusa COVID-19 (Dz.U.
2020, poz. 567) pod egidą walki z koro-
nawirusem wprowadzono w kraju obo-
wiązek korzystania przez objętych kwa-
rantanną obywateli, także u których nie
wykryto zakażenia, a jedynie wjeżdża-
jących do kraju, z aplikacji posiadającej
geolokalizację, pozwalającą służbom
śledzić każdy ruch jej użytkownika. Na
początku sierpnia minister cyfryzacji
Marek Zagórski w rozmowie z Onetem
poinformował o stworzeniu w ramach
przeciwdziałania COVID-19 systemu,
który bez wiedzy użytkowników telefo-
nów komórkowych monitoruje ścieżki ich
przemieszczenia się.

Czy to jest normalne, a przede
wszystkim legalne?

W marcu 2020 roku rzecznik praw
obywatelskich Adam Bodnar poinfor-
mował, że poprosił Europejski Trybunał
Praw Człowieka o zgodę na przedsta-
wienie opinii tzw. przyjaciela sądu (ami-
cus curiae) w sprawie wniesionych do
tego Trybunału skarg przeciw Polsce do-
tyczących zakresu dopuszczalnej inwi-
gilacji stosowanej przez służby spe-
cjalne wobec obywateli. Jak napisał
rzecznik, w jego ocenie obecne przepisy
zezwalające na skarżoną inwigilację na-

ruszają kluczowe prawa i wolności oby-
watelskie, gwarantowane przez Kon-
stytucję RP i prawo europejskie.

Z końcem 2019 roku ETPC zwrócił
się do polskiego rządu o złożenie wy-
jaśnień co do prowadzonej przez ww.
służby inwigilacji w oparciu o przepisy
ustawy o Policji oraz Ustawy antyterro-
rystycznej. „Na konieczność zmian co
do zasad inwigilacji wskazał Trybunał
Konstytucyjny w lipcu 2014 roku, jednak
przyjęte w 2016 r. tzw. ustawa inwigi-
lacyjna i ustawa antyterrorystyczna
zwiększyły uprawnienia służb, nie wpro-
wadzając mechanizmu kontroli”
(Oświadczenie RPO nr VII.501.46.2020,
www.rpo.gov.pl).

Przedsiębiorca przenoszący
działalność za granicę jak 
uciekinier z więzienia

Zaprojektowana przez Ministerstwo
Finansów Ustawa o zmianie Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw to kolejna
próba totalnej inwigilacji przedsiębior-
ców, obywateli, podatników, zacierają-
ca coraz mocniej istnienie w demokra-
tycznym państwie prawa reguł swobo-
dy gospodarczej. Ba, nawet gwaranto-
wanych swobód osobistych. 

To dlatego na całym świecie rządy
takich właśnie „demokratycznych”
państw zwalczają tzw. niewspółpracu-
jące jurysdykcje przyjazne przedsię-
biorcom. W ostatnich miesiącach naj-
większym propagatorem tego zwal-
czania zagranicznych konkurencyjnych
systemów podatkowo-prawnych są wła-
dze w Polsce. Bo jurysdykcje te dają
schronienie przedsiębiorcom, którzy
rozpoczynając prowadzenie swojej
działalności, wierzyli w istnienie wolnych
rynków oraz w swobodę prowadzenia
działalności gospodarczej. Pozwalają im
uniknąć tej nieustannej inwigilacji, za-
pewniają dyskrecjonalne prowadzenie
biznesu, najwyższy stopień poufności in-
formacji na ich temat, jak i na temat sa-
mych podmiotów zawieranych trans-
akcji. A przecież nikt z inwigilujących, tu-
dzież pilnujących – jak w zakładzie za-
mkniętym – nie lubi, gdy mu osadzony
z tego zakładu ucieka.

Jeszcze w styczniu tego roku toczy-
ła się zagorzała polityczna wojna
o 2 mld zł przekazane przez rząd na te-
lewizję publiczną. Czym są dziś te 2 mi-
liardy w porównaniu z 312 mld zł, które
teraz rząd rozdaje na walkę z korona-
wirusem. Każdy przedsiębiorca dostał
5 tys. (albo i więcej) i trzymiesięczne
zwolnienie z ZUS. Nieważne, czy miał
spadek przychodów, czy nie. Teraz wła-
dze, a przede wszystkim fiskus, chcą coś
w zamian – pełną kontrolę i nadzór nad
każdym z nich. W połączeniu z plana-
mi Ministerstwa Sprawiedliwości doty-
czącymi wprowadzenia tzw. konfiskaty
prewencyjnej pozwoli to władzom i fi-
skusowi robić z majątkami przedsię-
biorców i samymi przedsiębiorcami co
chcą i kiedy chcą.

Kinga Hanna Stachowiak
wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawnej
Skarbiec specjalizującej się w ochronie ma-
jątku, doradztwie strategicznym i zarządzaniu

sytuacjami kryzysowymi, prezes zarządu 
spółek z branży nieruchomości i consultingu

biznesowego
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KNF nadzoruje każdą istotną dziedzinę życia,
w której dochodzi do obrotu pieniądzem. Nadzo-
ruje zatem każdego, kto ma z tym pieniądzem
styczność, przede wszystkim przedsiębiorców, bo
przecież ideą podejmowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej jest zarabianie pieniędzy.





www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA34



www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA 35

Dzięki innowacjom wprowadza-
nym przez internetowe startupy
sztuczna inteligencja coraz od-

ważniej wkracza w świat naszych fi-
nansów osobistych. Dzieje się tak dla-
tego, że instytucje finansowe posiada-
ją ogromne ilości uporządkowanych
danych. Można je analizować na naj-
różniejsze sposoby, a dodatkowy impuls
do rozwoju daje nieustannie rosnący
sektor e-commerce. Dzięki niemu apli-
kacje finansowe mają dostęp do danych
z sektora detalicznego.

Aplikacje finansowe mogą poma-
gać konsumentom na przykład w po-
równywaniu produktów i znajdowaniu
najlepszych dostępnych ofert. Inną ty-
pową decyzją, jaką może podjąć opro-
gramowanie oparte na sztucznej inte-
ligencji, jest podział rozporządzalnych
środków na spłatę zadłużenia i inwe-
stycje, przy uwzględnieniu czynników
indywidualnych i długoterminowych
konsekwencji. Biorąc pod uwagę to, jak
wiele osób w krajach rozwiniętych nie
radzi sobie z codzienną dyscypliną fi-
nansową, produkty te mogą przyczynić
się do znaczącej poprawy jakości ży-
cia.

W finansach osobistych kluczem do
sukcesu jest postępowanie według
planu. Dlatego cyfrowi doradcy mogą
nam pomóc pozbyć się naszych naj-
większych wad, czyli niezdyscyplino-
wania i braku konsekwencji. Na wstę-
pie zachęcą nas do ustalenia długo-
terminowego celu, np. zaoszczędzenia
określonej kwoty lub spłaty zadłużenia

z karty kredytowej. Oprogramowanie
z jednej strony będzie nam przypomi-
nać o spłacaniu rat w określonych
terminach lub automatycznie robić to
za nas, zaś z drugiej strony pomoże
nam optymalizować nasze wydatki.
Poszukiwanie optymalnych ofert jest
czasochłonne, więc nie zawsze mamy
czas na oszczędzanie. Tu właśnie
może pomóc sztuczna inteligencja.
Według jednej z potocznych, opisowych

definicji jest ona po prostu sposobem
na radzenie sobie z ogromną ilością
danych. Może więc robić dokładnie to,
na co my nie mamy czasu, w dodatku
w sposób bardziej uporządkowany
i skuteczny.

Przyczyną problemów finansowych
i niskiej wiarygodności kredytowej nie-
których konsumentów są ich niewła-
ściwe zwyczaje dotyczące wydatków.
Dzięki analizie historii transakcji apli-
kacje finansowe mogą pomóc w ich
identyfikacji. Mogą nas ostrzegać przed
zbyt dużymi wydatkami w restaura-
cjach albo przypominać o subskryp-
cjach, z których nie korzystamy. Koszty
użytkowania aplikacji są znacznie niż-
sze niż w przypadku korzystania z usług

tradycyjnych doradców finansowych.
Dzięki innowacyjnym aplikacjom kon-
sumenci dostają do ręki narzędzia po-
dobne do tych, które do tej pory były uży-
wane do zarządzania finansami dużych
przedsiębiorstw.

Innowacje internetowych startupów
finansowych prawdopodobnie już wkrót-
ce zupełnie zmienią detaliczną część
sektora bankowego. Obecnie ze wzglę-
du na obowiązujące niskie stopy pro-

centowe banki nie są w stanie zaofe-
rować klientom atrakcyjnych produktów
depozytowych. Udzielanie kredytów też
stało się bardzo ryzykowne ze względu
na spowolnienie gospodarcze.

Sektor bankowy stanął w obliczu ko-
nieczności całkowitej modyfikacji swo-
jej strategii. Aby przetrwać, banki nie
mogą tylko rozliczać transakcji, prze-
chowywać oszczędności i udzielać kre-
dytów. Szansą dla bankowości deta-
licznej jest wzięcie przykładu z dyna-
micznie rozwijającego się sektora fin-
tech. Produkty pomagające w optyma-
lizacji finansów osobistych są dla ban-
ków szansą, by zaproponować klientom
nowe, przydatne narzędzia, za które
będą gotowi zapłacić. �

Czy wkrótce powierzymy 
nasze finanse robotom?
Dzięki aplikacjom finansowym budowanym przy użyciu sztucznej inteligencji, 
łatwiej nam będzie realizować nasze cele finansowe, takie jak zaoszczędzenie 
określonej kwoty lub spłata zadłużenia.

Dzięki innowacyjnym aplikacjom konsumenci
dostają do ręki narzędzia podobne do tych, które
do tej pory były używane do zarządzania finan-
sami dużych przedsiębiorstw.

Bartosz Tomczyk
przewodniczący rady nadzorczej
polskiego fintechu Provema
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Podczas pandemii COVID-19
przedsiębiorcy szukają instru-
mentów wsparcia, które zapewnią

im realizację planów rozwoju. Jednym
z nich jest Polska Strefa Inwestycji, któ-
ra oferuje szereg zachęt, począwszy od
ulgi podatkowej po doradztwo inwe-
stycyjne i pomoc w pozyskaniu partne-
rów biznesowych. Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna nie odczuwa bra-
ku zainteresowania wsparciem. Przed-
siębiorcy nadal chcą inwestować, a co
ważne, zwiększa się liczba inwestycji re-
alizowanych przez mikrofirmy oraz
małe i średnie przedsiębiorstwa.

– W bieżącym roku wydaliśmy już
24 decyzje o wsparciu, w tym 10 dla du-
żych przedsiębiorców oraz 14 dla MŚP.
Zauważamy coraz większe zaintere-
sowanie mikro- i małych przedsiębior-
ców, którzy mają świadomość, że bez in-
westowania tracą konkurencyjność na
rynku. Cieszę się, że udaje nam się wy-
grywać ze stereotypem, że wsparcie de-
dykowane jest jedynie dużym przed-
siębiorcom, ponieważ nic bardziej myl-
nego – to właśnie dla MŚP mamy naj-
większe ulgi – mówi Przemysław Sztan-
dera, prezes Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

Pomimo trudnej sytuacji Strefa nie-
ustannie wydaje decyzje o wsparciu
i pomaga inwestorom poprzez do-
radztwo inwestycyjne. – Zespół za-
działał szybko i skutecznie, dostoso-
wując wewnętrzne procesy i wydając
kolejne decyzje o wsparciu. Decyzje wy-
dajemy w trybie online, natomiast or-

ganizowane wraz z BGK seminaria re-
alizujemy w formie webinarów – doda-
je prezes Sztandera. 

Strefa rozwija rejon województwa
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
nie tylko dzięki pozyskiwaniu nowych
przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca
pracy. Dodatkowo inwestuje m.in. w in-
frastrukturę drogową, która przyczy-
nia się do zwiększenia atrakcyjności te-
renów inwestycyjnych. Przykładem jest
ulica w Grudziądzu prowadząca do te-
renów inwestycyjnych. To także pierw-
sza w kraju ulica o nazwie „Polskiej Stre-
fy Inwestycji”. – Nowe drogi to ważne ini-
cjatywy otwierające możliwości terenów

inwestycyjnych. Ulica Polskiej Strefy In-
westycji w Grudziądzu odblokowała
teren o powierzchni 27 ha. Takie dzia-
łania prowadzą do zwiększania atrak-
cyjności, pozyskiwania nowych firm,
a co za tym idzie – tworzenia nowo-
czesnych miejsc pracy – mówi prezes
Pomorskiej SSE.

Działania Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej na tym się nie
kończą. Spółka nieustannie wspiera
inwestorów, a tym samym gospodarkę
regionu. Jak podkreśla prezes Sztan-
dera, plany spółki w są konsekwentnie
wdrażane, zmieniły się jedynie narzę-
dzia ich realizacji. �

Nowe inwestycje w Pomorskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Inwestorzy chętnie korzystają z ulgi podatkowej udzielanej w ramach Polskiej Strefy
Inwestycji. 24 decyzje o wsparciu, 493 mln zł deklarowanych nakładów inwestycyjnych,
3110 deklarowanych i utrzymanych miejsc pracy to efekt dotychczasowych działań Po-
morskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2020 roku, który mija pod znakiem pandemii.

Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techbud Cydzik, Żuchowski SJ
ul. Gdańska 20, 87-100 Toruń, tel. 56 645 73 53, 

e-mail: techbud-torun@wp.pl, www.techbud-torun.pl

Usługi budowlano-remontowe dla
przemysłu to nasza specjalność.

Konstrukcje stalowe, instalacje tech-
nologiczne i rurociągi przemysłowe

to nasza codzienność i pasja.

zmontujemy
każdy projekt

Dołącz do naszych 
zadowolonych klientów. 

Warto nam zaufać.
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Według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego w 2019 roku
liczba ludności Polski wyniosła

38 382 576 osób i była o 28 572 niższa niż
rok wcześniej, natomiast spadek liczby
ludności w stosunku do roku 2011, kie-
dy to populacja naszego kraju osiągnęła
najwyższy poziom, wyniósł 155 871
osób. Można więc powiedzieć, że w cią-
gu 10 lat z mapy Polski znikło jedno śred-
niej wielkości miasto.

W okresie ostatnich 30 lat obser-
wowaliśmy również spadek udziału
ludności miejskiej w całej populacji.
O ile w 1991 roku ludność miast stano-
wiła 62 proc., to w 2019 roku udział lud-

ności miejskiej spadł do 60 proc. Jeśli
weźmiemy pod uwagę okres poprzed-
nich 30 lat, łatwo zauważyć, że upadek
komunizmu odwrócił wcześniejszy trend
do zwiększania się udziału ludności
miejskiej w populacji. Między rokiem
1961 a 1990 udział ten zwiększył się
z 48,5 proc. do 61,8 proc.

Z danych GUS wynika również, że
za spadek liczby ludności Polski od-
powiadają miasta. Przyrost naturalny na
wsi jest znacznie wyższy. Znacznie
więcej ludzi przeprowadza się rów-
nież z miast na wieś niż ze wsi do miast.

Negatywnie na liczbę ludności wiejskiej
wpływają natomiast zmiany admini-
stracyjne, np. nadawanie praw miej-
skich i zmiany granic administracyj-
nych. Również saldo migracji zagra-
nicznej jest wyższe w miastach niż na
wsi, choć w obu przypadkach pozostaje
dodatnie.

Urodzenia, zgony, migracje
Liczba żywych urodzin i zgonów

w latach 2015–2019 przedstawiała się
następująco: liczba urodzin w roku 2015
– 369,3 tys., liczba zgonów – 394,9 tys.;
w roku 2016 – analogicznie – 382,3 tys.
i 388,0 tys.; w roku 2017 – 402,0 tys. i 402,9

tys.; w roku 2018 – 388,2 tys. i 414,2 tys.;
w roku 2019 – 375 tys. i 409,7 tys. Przy-
rost naturalny jest zatem ciągle ujemny.

Sytuację ratuje nieco saldo migra-
cji zagranicznej. O ile przed 2016 rokiem
więcej ludzi wyjeżdżało z Polski, niż
przyjeżdżało, to później nastąpiło od-
wrócenie tego trendu. W roku 2016 do
Polski przeniosło się o 1,5 tys. ludzi
więcej, niż stąd wyjechało. Dla następ-
nych lat nadwyżka ta kształtowała się
w następujący sposób: 2017 – 1,4 tys.,
2018 – 3,6 tys., 2019 – 6,1 tys. Widać więc
szybki wzrost.

W tym samym czasie rosła migracja
z miast na wieś. W 2016 roku na wieś
przeprowadziło się o 25 tys. ludzi więcej
niż ze wsi do miast. Dla kolejnych lat
współczynnik ten wynosi: 2017 – 25,9 tys.,
2018 – 28,3 tys., 2019 – 29,4 tys. W 2019
roku liczba imigrantów, którzy za-
mieszkali na polskiej wsi, wyniosła
2,2 tys.

Miasta wojewódzkie 
– gdzie w 2019 roku wzrosła,
a gdzie zmalała populacja?

W 2019 roku spośród 18 miast, któ-
re są stolicami województw, siedziba-
mi urzędów marszałkowskich lub urzę-
dów wojewódzkich, jedynie w 8 odno-
towano wzrost liczby mieszkańców.
W pozostałych liczba ludności spadła.
Częściowo za wyludnianie się miast od-
powiada przenoszenie się mieszkań-
ców do okolicznych miejscowości w po-
szukiwaniu tańszych działek budow-
lanych, a niekiedy mieszkań. Na przy-
kład w Kielcach w 2019 roku w porów-
naniu z rokiem poprzednim ubyło
922 mieszkańców, ale w powiecie kie-
leckim liczba ludności zwiększyła się
o 568 osób.

Spośród miast wojewódzkich trzy
pierwsze miejsca pod względem liczby
ludności zajmują: Warszawa – 1 790 658
mieszkańców, Kraków – 779 115 i Łódź
– 679 941. Na trzech ostatnich miejscach
znalazły się: Opole – 128 035 mieszkań-
ców, Gorzów Wielkopolski – 123 609 i Zie-
lona Góra – 101 222.

W liczbach bezwzględnych naj-
większy wzrost populacji w 2019 roku za-
notowały: Warszawa – 12 989 osób,
Kraków – 8 046 osób oraz Rzeszów
4 644 osób. 

Polska się wyludnia
Liczba ludności naszego kraju zmniejsza się systematycznie od 2012 roku. Program
500+ spowodował wprawdzie pewien wzrost liczby urodzin w pierwszych 2 latach
funkcjonowania, ale od 2017 roku liczba ta znów spada. Przez ostatnie 5 lat nie udało
się doprowadzić do sytuacji, w której liczba urodzin przewyższyłaby liczbę zgonów. 
Sytuację ratuje nieco saldo migracji, które szybko rośnie w ostatnich 5 latach.

Wojciech Ostrowski

W okresie ostatnich 30 lat obserwowaliśmy rów-
nież spadek udziału ludności miejskiej w całej
populacji. O ile w 1991 roku ludność miast stano-
wiła 62 proc., to w 2019 roku udział ludności miej-
skiej spadł do 60 proc.



Pod względem procentowego
wzrostu liczby ludności klasyfikacja
wygląda następująco:
• Rzeszów – 196 208 mieszkańców,
wzrost o 4 644, czyli 2,42 proc.
• Kraków – 779 115 mieszkańców,
wzrost o 8046, czyli 1,04 proc.
• Gdańsk – 470 907 mieszkańców,
wzrost o 4 276, czyli 0,92 proc.
• Warszawa – 1 790 658 mieszkań-
ców, wzrost o 12 686, czyli 0,71 proc.
• Zielona Góra – 101 222 miesz-
kańców, wzrost o 925, czyli 0,66
proc.
• Wrocław – 642 869 mieszkańców,
wzrost o 2221 czyli 0,35 proc.
• Lublin – 339 784 mieszkańców,
wzrost o 102, czyli 0,03 proc.
• Białystok – 297 554 mieszkańców,
wzrost o 95, czyli 0,03 proc.

Największy spadek populacji
w liczbach bezwzględnych zanoto-
wały: Łódź – 5344 osób, Bydgoszcz
– 1988 osób i Katowice – 1736 osób.

Pod względem procentowego
spadku liczby ludności kolejność
jest następująca:
• Łódź – 679 941 mieszkańców, spa-
dek o 5344, czyli 0,77 proc.
• Katowice – 292 774 mieszkańców,
spadek o 1736, czyli 0,59 proc.
• Bydgoszcz – 348 190 mieszkańców,
spadek o 1988, czyli 0,57 proc.
• Kielce – 194 852 mieszkańców,
spadek o 922, czyli 0,47 proc.
• Toruń – 201 447 mieszkańców,
spadek o 627, czyli 0,31 proc.
• Poznań – 534 813 mieszkańców,
spadek o 1625, czyli 0,30 proc.
• Gorzów Wielkopolski – 123 609
mieszkańców, spadek o 312, czyli
0,25 proc.
• Olsztyn – 171 979 mieszkańców,
spadek o 383, czyli 0,22 proc.
• Szczecin – 401 907 mieszkańców,
spadek o 558, czyli 0,13 proc. 
• Opole – 128 035 mieszkańców,
spadek o 102, czyli 0,08 proc.

Po przemianach zapoczątko-
wanych w 1989 roku największy
spadek populacji miast wojewódz-
kich w liczbach bezwzględnych do-
tyczył Łodzi. Liczba mieszkańców
spadła tam od 1990 roku o 168 tys.
i zbliża się do poziomu z 1939 roku.
Ludność Warszawy w latach 1990–
2019 wzrosła o 135 tys. i jest to naj-
większy przyrost w liczbach bez-
względnych. Najwyższy procentowy
wzrost liczby ludności zanotował
w tym czasie Rzeszów – 28,1 proc.,
najgorszy wynik osiągnęły Katowice
– spadek o 20,16 proc.                       �
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JAKOŚĆ           BEZPIECZEŃSTWO 

Dla nas nie ma zamówień niemożliwych.

Firma CASTELIOR Sp. j. konsekwentnie realizuje strategię zgodną
z hasłem: „Bezpieczeństwo ponad wszystko”, oferując rozwią-
zania dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

Przyjęta wizja rozwoju zakłada systematyczne wprowadzanie na
polski rynek najnowszych technologii i produktów w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa towarów w transporcie i magazynowa-
niu. Spełniają one rygorystyczne normy i standardy militarne, a tym
samym doskonale nadają się dla wojska i lotnictwa.

CASTELIOR to jedyny w Polsce multidystrybutor opakowań
i skrzyń transportowo-ochronnych, posiadających wiele uznanych
certyfikatów. Oferujemy produkty największych graczy na rynku
(m.in. EXPLORER, SKB, AEGIS, ECS), dla których – tak jak dla nas
– nadrzędną wartością jest jakość, idąca w parze z terminowością
i wysoką kulturą obsługi klienta.

W stałej ofercie posiadamy produkty realizowane w dwóch tech-
nologiach: wysokociśnieniowej (skrzynie polipropylenowe – PP)
i rotomoulding (skrzynie polietylenowe – PE), a w tym roku podpi-
saliśmy umowę z firmą ECS – amerykańskim pionierem skrzyń
i opakowań transportowych, której jesteśmy wyłącznym przedsta-
wicielem na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. 



www.castelior.pl

Centrala Wrocław  
ul. Jerzmanowska 107, 54-530 Wrocław

biuro@castelior.pl

Castelior Górecki i Piotrowski Sp. j.

ELASTYCZNOŚĆ           INNOWACYJNOŚĆ

Naszą unikalną propozycją są produkty na bazie materiałów kom-
pozytowych (żywice epoksydowe) wzmacniane włóknem szkla-
nym, węglowym lub bazaltowym. 

Technologia ta:
• daje niespotykane możliwości w zakresie elastyczności projektu,
a tym samym pozwala realizować usługi „szyte na miarę”
• zapewnia niedostępną do tej pory lekkość produktu (o 30–40
proc. niższa waga niż produktów z PP i PE), znacznie wyższą od-
porność mechaniczną i większą szczelność
• nie stawia ograniczeń w zakresie rozmiarów skrzyni.

W ramach współpracy z ECS oferujemy:
• serię VIP i FRP, czyli skrzynie epoksydowo-szklane, różniące
się techniką wytwarzania
• serię Carbon, czyli skrzynie wzmacniane włóknem węglowym.

Posiadamy własny dział konstrukcyjno-wdrożeniowy, dzięki czemu
jesteśmy w stanie zaproponować indywidualnie zaprojektowane roz-
wiązania oraz dodatkowe zabezpieczenia produktów w piankach
polietylenowych i poliuretanowych. Nowoczesny park maszynowy
umożliwia nam na samodzielną produkcję, a tym samym pozwala
zaoferować kompleksową usługę.
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Wtej chwili stabilność polskich fi-
nansów publicznych jest za-
grożona. Nie tylko ja, lecz wie-

lu ekonomistów ostrzega, że rozmon-
towywanie reguł fiskalnych, kreatywna
księgowość w celu omijania tych reguł
i PR-owej poprawy mierników stanu fi-
nansów publicznych, zapowiedzi znie-
sienia konstytucyjnego progu zadłuże-
nia oraz wprowadzanie kolejnych trwa-
łych wydatków bez pokrycia w trwałych
dochodach – mogą doprowadzić do po-
ważnej nierównowagi w finansach pań-
stwa.

Niektórzy jednak posuwają się tak
daleko, że wprost przykładają Polskę do

historii Grecji. To prawda, że Grecja jest
dobrym przykładem, czym może się
skończyć nieodpowiedzialna polityka
budżetowa. Jednak nie pasuje wprost do
obecnej sytuacji naszego kraju. Aby to
ocenić, należy głębiej wniknąć w historię
tego, jak przez dziesiątki lat Grecja
dochodziła do kryzysu fiskalnego.

Gospodarka to system naczyń po-
łączonych. Układanka złożona z wielu
równie ważnych klocków. Pandemia
pokazała, że zarówno gospodarka, jak
i finanse publiczne muszą być silne i sta-
bilne, aby zapewnić bezpieczeństwo
zdrowotne swoim obywatelom. To ostat-
nie wymaga bowiem bezpieczeństwa
ekonomicznego, bo to firmy i jej pra-
cownicy zapewniają dochody finansów
państwa. Nie da się jednak zapewnić

bezpieczeństwa ekonomicznego bez
stabilnych finansów publicznych.

Gospodarcza układanka przypo-
mina więc wieżę ułożoną z klocków, przy
czym finanse publiczne to jej fundament.
Grecy natomiast zamiast budować so-
lidną wieżę, zaczęli grać w „Jengę”. Chy-
ba każdy z nas zna tę grę i wiemy, czym
się ona kończy. Grecy zaczęli wyciągać
klocki z podstawy wieży, aby budować
jak najwyżej. Ta gra trwała kilkadziesiąt
lat. Omijano regułę zadłużenia, stoso-
wano inżynierię finansową, aby zaniżać
dług publiczny. Dochodziło do fałszo-
wania greckich statystyk opracowywa-
nych na potrzeby UE. Jeszcze w latach
60. Grecja miała dług poniżej 50 proc.
Potem dwie najważniejsze partie przez
kilka kadencji na zmianę licytowały się

Budżetowa „Jenga”. 
Czy Polska może być drugą Grecją?

Dalsze rozmontowywanie reguł fiskalnych i kreatywna księgowość w wykonaniu pań-
stwa spowodują w Polsce kryzys jak w Grecji – ostrzegają niektórzy ekonomiści. Nie,
Polska nie jest dziś drugą Grecją. Ale to nie znaczy, że nie grozi nam kryzys fiskalny.

dr Sławomir Dudek 
główny ekonomista 
Pracodawców RP



obietnicami politycznymi. Były tam m. in.
trzynastki, czternastki, bony, krótszy
wiek emerytalny itd. W jednej z kampanii
było nawet hasło „Pieniądze są”. Brzmi
znajomo? Grecki dług zaczął szybko ro-
snąć. Do tego doszło jeszcze kilka kry-
zysów: naftowy, DotCom, azjatycki, fi-
nansowy… To wybiło dług na astrono-
miczne poziomy. W latach 2008–2011
Grecy w dolnej części swojej „Jengi” wy-
jęli ostatnie klocki. Ich zadłużenie się-
gnęło ponad 100 proc. PKB i wieża ru-
nęła.

W Polsce przez ostatnich kilka lat
oczekiwania społeczeństwa zostały
mocno rozbudzone. Wpadliśmy w pu-
łapkę populizmu. Teraz już ze wszystkich
stron padają liczne obietnice: 200+,
300+,, bony, zwolnienia podatkowe tej
czy innej grupy społeczeństwa, emery-
tury bez podatków. Co najgorsze, więk-
szość polityków jawnie lub milcząco
uznaje, że obniżenie wieku emerytal-
nego to nie problem. Czy istnieje więk-
szy absurd ekonomiczny? Przykład na
brak odpowiedzialności za państwo w
wieloletniej perspektywie?

Jesteśmy na początku spirali popu-
listycznych obietnic. Do tego mamy
ogromny konflikt polityczny, społe-
czeństwo jest podzielone na pół. Politycy
są przekonani, że jeśli nie będą obie-

cywać coraz więcej, to przegrają. A już
za 3 lata mamy kolejne wybory. Nasza
gra w „Jengę” dopiero wystartowała, ale
zaczynamy grać w tym samym stylu co
Grecy.

Wyścig na obietnice 
w mętnej wodzie

Zdecydowana większość ekonomi-
stów, dziennikarzy i komentatorów jest
zgodna, że polskie finanse publiczne są
nieprzejrzyste. Taką opinię wyraziła też
Najwyższa Izba Kontroli w swojej oce-
nie budżetu za 2019 rok. Nieprzejrzy-
stość panuje w Polsce od lat, ale skala
manipulacji, kreatywności osiągnęła
teraz niebotyczne rozmiary. Warto przy-
pomnieć przesuwanie zwrotów w VAT,
co zakłóca obraz dynamiki tego po-

datku, przesuwanie wydatków między
funduszami, omijanie konstytucyjnej
definicji długu, uwypuklanie deficytu
budżetu centralnego zamiast deficytu
całego sektora, brak konsultacji no-
welizacji budżetu z RDS. Do tego do-
chodzi omijanie i rozluźnianie reguły wy-
datkowej.

Zagrożeniem dla finansów pu-
blicznych jest także ogłaszanie kolej-
nych, drogich pokazowych projektów in-
westycyjnych o wątpliwej efektywności
dla przyszłego rozwoju gospodarczego.
Chodzi np. o przekop Mierzei Wiślanej,
budowę Centralnego Portu Komunika-
cyjnego w sytuacji załamania się trans-
portu lotniczego czy inwestycje w ener-
getykę węglową. W Grecji było podob-
nie, nie wspominając o obiektach spor-
towych w związku z organizacją Igrzysk
Olimpijskich.

Grecy przed kryzysem fiskalnym
mieli słabszą gospodarkę i fundamenty
gospodarcze od Polski. My mamy wię-
cej solidnych klocków u podstawy wie-
ży. Komisja Europejska od tego czasu
wzmocniła nadzór fiskalny. Europej-
skie statystyki finansów publicznych
są bardziej odporne na kreatywność.

Ale przyszłość nie jest kolorowa.
Czeka nas kryzys demograficzny, co
może oznaczać wyciągnięcie nawet

kilku klocków. Ubędzie ok. 10 mln osób
w wieku produkcyjnym, a wzrost PKB
według prognoz KE spowolni do 1 proc.
A my obniżamy wiek emerytalny, nie po-
siadamy żadnej polityki migracyjnej,
wprowadzamy transfery socjalne znie-
chęcające do aktywności zawodowej.

Jesteśmy też w konflikcie z KE w za-
kresie praworządności. Na razie bez
konsekwencji, ale może to się skończyć
okrojeniem funduszy. Na pewno po-
gorszy klimat inwestycyjny w Polsce. To
kolejny wyciągnięty klocek.

Polska Grecją Międzymorza?
Nie jesteśmy Grecją, ale nie jeste-

śmy też potęgą gospodarczą lub tech-
nologiczną. Stabilności naszych finan-
sów publicznych nie możemy porów-

nywać do Niemiec, Japonii czy Francji.
Oni u podstaw swojej wieży gospodar-
czej mają klocki, którymi my nie dys-
ponujemy. Jesteśmy w UE, ale nie nale-
żymy do krajów bogatych. Nie jesteśmy
nawet w strefie euro! Do tego klocki
u nas są wyciągane losowo, bez prze-
widywania kilku ruchów do przodu.
W wielu płaszczyznach funkcjonowania
państwa nie ma długoterminowych
strategii, co dodatkowo destabilizuje na-
szą wieżę.

Polska nie jest dziś na miejscu Gre-
cji, ale na rozdrożu. Jeśli pójdzie w ślad
krajów skandynawskich czy Niemiec, to
zażegna niebezpieczeństwo kryzysu fi-
skalnego. Gdyby jednak karnawał obiet-
nic wyborczych miał trwać tak, jak w
Grecji, to jeśli nie uszczelnimy i nie
wzmocnimy naszych reguł fiskalnych, je-
żeli nie odbudujemy przejrzystości fi-
nansów publicznych, przyszłość Polski
nabierze greckich barw. Globalne
wstrząsy koniunktury mogą ten pro-
ces tylko przyspieszyć.

Kryzys fiskalny nie musi oznaczać
natychmiastowego bankructwa. To osta-
teczność. Wcześniej nastąpią silne osła-
bienie złotego, wzrost kosztów obsługi
długu, które wypchną z budżetu inne po-
trzebne wydatki. Pojawi się wzrost in-
flacji, spadek PKB, wzrost bezrobocia.
Ostateczną cenę zapłaci społeczeń-
stwo, nie politycy.

Dlatego trzeba skupić się na obro-
nie fundamentu naszych finansów pu-
blicznych. To reguła fiskalna zapisana
w konstytucji. Niemcy nazywają ją „ha-
mulcem zadłużenia” i słusznie, bo sta-
bilizuje ona finanse publiczne. Jest to naj-
ważniejszy instrument broniący nasze
finanse przed politykami chcącymi za-
grać w „Jengę”. W Polsce wiele klocków
u podstaw finansów zostało już wycią-
gniętych. Mimo to dalej mamy szansę,
aby nie powtórzyć pełnego greckiego
scenariusza. Postarajmy się o to. �
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W Polsce przez ostatnich kilka lat oczekiwania
społeczeństwa zostały mocno rozbudzone. 
Wpadliśmy w pułapkę populizmu. Teraz już ze
wszystkich stron padają liczne obietnice, 200+,
300+, bony, zwolnienia podatkowe tej czy innej
grupy społeczeństwa, emerytury bez podatków.

Pracodawcy RP są najstarszą i najwięk-
szą organizacją pracodawców w Polsce.
Działają od 1989 roku, reprezentują
19 000 firm, zatrudniających ponad 5 mln
osób. Pracodawcy RP jako reprezenta-
tywna organizacja pracodawców należą
do Rady Dialogu Społecznego. Biorą ak-
tywny udział w dialogu na rzecz zapew-
nienia warunków rozwoju społeczno-gos-
podarczego oraz zwiększenia konkuren-
cyjności polskiej gospodarki i spójności
społecznej.
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Wieczór 9 października okazał
się ostatnim możliwym termi-
nem, kiedy gala VIP mogła się

odbyć bez dodatkowych restrykcji
w związku z ogłoszeniem żółtej strefy
w całym kraju. Mimo niewesołych oko-
licznościach, jakie zafundowała pan-
demia, udało się – jak niezmiennie od
8 lat – zorganizować galę VIP, podczas
której wyróżnieni zostali wzorowi me-
nedżerowie, znani i lubiani ludzie kul-
tury oraz cenieni przedstawiciele życia

publicznego, a także marki, produkty
i miejsca godne VIP-a.

Uroczystość poprowadziła z wro-
dzonym wdziękiem Monika Zama-
chowska, a w dobry nastrój wprowa-
dziła gości swym występem młoda
utalentowana wokalistka – Paulina
Szarek. Witając gości, gospodarz gali,
redaktor naczelny „Magazynu VIP”
Mariusz Gryżewski podkreślił, jak nie-
wiele dzieliło tegoroczne spotkanie od
katastrofy. Działaniom związanym z or-

ganizacją gali do ostatniej chwili to-
warzyszyła niepewność, nie brakowa-
ło też problemów, ale te okazały się ni-
czym w porównaniu z radością, gdy
okazało się, że coroczna uroczystość
mimo wszystko się odbędzie. – Cieszę
się, że wbrew wszystkiemu możemy się
dziś spotkać, by jak co roku nagrodzić
najlepszych w swojej dziedzinie. Dzię-
kuję, że są państwo z nami – mówił Ma-
riusz Gryżewski, życząc wszystkim uda-
nego wieczoru.

Najlepsi z najlepszych nagrodzeni
przez „Magazyn VIP”

W piątkowy wieczór 9 października 2020 roku, jak co roku w gościnnych progach 
hotelu Sheraton w Warszawie, odbyła się Gala VIP. Ze względu na okoliczności ósma

edycja wydarzenia miała nieco bardziej kameralny charakter, co nie wpłynęło na organi-
zacyjny rozmach ani na nastroje przybyłych gości. Zarówno oficjalna część wręczenia

nagród najlepszym przedsiębiorcom, wybitnym osobowościom medialnym, produktom
oraz markom godnym rekomendacji, jak i atrakcje zaplanowane na dalszą część 

uroczystości, dostarczyły wielu emocji.

�
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LAUREACI 8. GALI VIP

VIP Biznesu 2020  Bogdan Hadała
VIP Biznesu 2020  Piotr Wróblewski
VIP Biznesu 2020  Jacek Rutkowski
VIP Biznesu 2020  Dorota Kuźnicka
VIP Biznesu 2020  Michał Szatanek
VIP Biznesu 2020  Jarosław Bihun

VIP Biznesu 2020  Kazimierz Okińczyc
VIP Biznesu 2020  Józef Dąbek

VIP Biznesu 2020  Marek Malinowski
VIP Biznesu 2020  Marcin Woźniak

Samorządowiec Roku 2020  Tadeusz Czajka
Samorządowiec Roku 2020  Krzysztof Pietrzykowski
Samorządowiec Roku 2020  Krzysztof Harmaciński

VIP w Ochronie Zdrowia 2020  Ewa Trzepla

VIP Defence 2020  Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. k.
VIP Defence 2020  Castelior Górecki i Piotrowski Sp. j.

Rekomendacja VIP-a 2020  Expres-Konkurent Sp. z o.o. Sp.k.
Rekomendacja VIP-a 2020 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 

w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Rekomendacja VIP-a 2020 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Produkt VIP-a 2020 Zdalny dozór wideo, ALFA GROUP Sp. z o.o.
Produkt VIP-a 2020 Auto na abonament, High Level Service Sp. z o.o.

Deweloper Roku 2020  Patio Deweloper Sp. z o.o.

Architekt Roku 2020  Małgorzata Muc

Marka VIP-a 2020  
Zakład Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o.

Marka VIP-a 2020  MARCHEWKA
Marka VIP-a 2020  HYGEAmed

Marka VIP-a 2020  MUSZYNIANKA
Marka VIP-a 2020  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

TECHBUD Cydzik, Żuchowski Spółka Jawna

Klinika VIP-a 2020  Centrum Medyczne Orbita
Klinika VIP-a 2020  Drzazga Clinic

Hotel VIP-a 2020  Talaria Resort & SPA
Hotel VIP-a 2020  Hotel SKAL****

VIP 2020  Bożena Dykiel
VIP 2020  Dariusz Kordek

VIP 2020  Maciej Miecznikowski
VIP 2020  Robert Janowski

VIP 2020  Maciej Orłoś
VIP 2020  Przemysław Talkowski

VIP 2020  Teo Vafidis

Osobowość Roku 2020  Marcin Ruta



Podczas części oficjalnej statuetki
VIP Biznesu odebrali najlepsi mene-
dżerowie, z sukcesami zarządzający
przedsiębiorstwami, a także szczegól-
nymi jednostkami – placówką ochrony
zdrowia i gminą. W dalszej części ce-
remonii na scenie pojawili się aktorzy,
muzycy, dziennikarze – ci, których do-
ceniono tytułem VIP-a 2020 za imponu-
jący dorobek, pasję do pozazdrosz-
czenia i konsekwencję w realizacji dzia-
łań, które składają się na sympatię wi-
dzów i uznanie dla ich wieloletnich do-
konań. 

W tej grupie nagrodę odebrali: za-
rażająca uśmiechem i pozytywną ener-
gią Bożena Dykiel, krzycząca ze sceny
ku pokrzepieniu: „Precz z pandemią!”,
jej kolega po fachu Dariusz Kordek, ar-
tyści obdarzeni wyjątkowym wokalem
– Maciej Miecznikowski oraz Robert
Janowski, a także dziennikarze: Maciej
Orłoś, wieloletni prowadzący „Tele-
expressu”, obecnie związany z nowymi
mediami, i Przemysław Talkowski, któ-
ry z zapałem od lat prowadzi autorski
program „Państwo w Państwie” w sta-
cji Polsat News. Wisienką na torcie byli
w tej kategorii Teo Vafidis – Grek, który
wspaniale promuje w Polsce grecką kul-

turę i sztukę kulinarną, m.in. poprzez
programy telewizyjne, organizowane
eventy i własną restaurację Meze, oraz
Marcin Ruta – honorowy konsul Czar-
nogóry, który od lat umacnia relacje mię-
dzy Polską a Czarnogórą.

Wśród tegorocznych laureatów nie
zabrakło też  najlepszych klinik i hote-
li, które wzorowo dbają o zdrowie, uro-
dę i samopoczucie klientów, marek
i produktów, które dzięki przedsiębior-
czości, intuicji i doświadczeniu ich twór-
ców podbijają rynek, oraz rekomenda-
cji VIP-a, czyli firm, które poprzez swo-
ją wieloletnią działalność zasługują na
uznanie i zaufanie odbiorców. Branża
nie była tu najważniejsza – w gronie lau-
reatów znaleźli się m.in. przedstawiciele
budownictwa, przemysłu, motoryzacji,
branży ochroniarskiej i medycznej. Łą-
czy ich jakość oferty, innowacyjność
i idealne wyczucie potrzeb konsu-
menckich.

Po części oficjalnej na gości czeka-
ły kulinarne i muzyczne przeboje
– pierwsze w wykonaniu szefa kuchni
hotelu Sheraton, drugie – Roberta Ja-
nowskiego, który czarował gości gali
swoim wyjątkowym głosem i znanymi
wszystkim melodiami. We foyer można

było nie tylko oddać się kuluarowym roz-
mowom – prywatnym i biznesowym,
lecz także spróbować szczęścia w ka-
synie. Goście chętnie pozowali w blasku
fleszy, udzielali wywiadów i zdradzali se-
krety swojego sukcesu. O ich dobry na-
strój zadbali również partnerzy gali – MV
Poland zapewniło bar, w którym bar-
mani z wprawą serwowali autorskie
drinki na bazie wódki premium U’luvką,
zaś Karol Majewski częstował Nalew-
kami Staropolskimi i opowiadał o ich
produkcji oraz pasji, z której zrodziła się
imponująca kolekcja trunków. We foyer
można było także podziwiać samo-
chody wystawione przez firmę HLS i do-
stępne w ramach nagrodzonego pro-
duktu „Auto na abonament”.

Oprócz wręczenia statuetek tego-
rocznym laureatom wielu emocji do-
starczyła loteria wizytówkowa, w której
do wygrania było wiele atrakcyjnych na-
gród ufundowanych przez partnerów
gali – od zestawów kosmetyków i eks-
kluzywnych alkoholi, przez eleganckie
karafki, po vouchery na pobyt w hotelu
lub jazdę testową na weekend. Zwień-
czeniem gali były tańce do białego
rana w rytm znanych i lubianych prze-
bojów. �
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Partnerzy Gali
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Tegoroczne Zgromadzenie Ogól-
ne, podobnie jak wszelkie spo-
tkania w większym gronie, odby-

ło się w szczególnych warunkach, z za-
chowaniem reżimu sanitarnego. Pan-
demia koronawirusa wymusiła przeło-
żenie pierwotnie zaplanowanego ter-
minu posiedzenia.

Obradom przewodniczył Andrzej
Płonka, prezes zarządu Związku Po-
wiatów Polskich, starosta bielski. – Pierw-
szy raz w historii Związku Zgromadze-
nie poświęcone m.in. posumowaniu
pracy naszej organizacji w roku po-
przednim odbywa się w okresie, w któ-
rym możemy powoli zacząć podsumo-
wywać również bieżący rok – podkreślił
szczególne okoliczności.

Słowo pisane od władz 
państwowych

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związ-
ku Powiatów Polskich, najwyższy or-
gan ZPP, zebrało się, aby zgodnie ze sta-
tutem przedyskutować najważniejsze
dla samorządów problemy, przyjąć za-
łożenia do programu działania ZPP
oraz podjąć decyzje w sprawach sta-

tutowych. We wrześniowym posiedzeniu
wzięli udział delegaci, zaproszeni go-
ście, przedstawiciele powiatu Saarpfalz,
a także Andrzej Dera, sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta, który odczytał
list prezydenta RP Andrzeja Dudy skie-
rowany do zgromadzonych w Ossie.
„Godny uznania jest dorobek państwa
organizacji – Związku Powiatów Pol-
skich. (…) Cieszę się, że Związek Po-
wiatów Polskich promuje i upowszech-
nia ideę demokracji lokalnej, stano-
wiącą jeden z konstytucyjnych filarów
naszego ładu ustrojowego” – napisał
w liście. „Samorządy powiatowe wy-
pełniają ogromnie ważną rolę w naszej
wspólnej walce z pandemią. Znajdują-
ce się w państwa gestii szpitale po-
wiatowe to bardzo istotne ośrodki dia-
gnozowania i leczenia choroby wywo-
łanej przez COVID-19” – czytamy dalej.

Odczytano również listy od pre-
miera Mateusza Morawieckiego i mar-
szałka Senatu Tomasza Grodzkiego.
„Jako rząd wspieramy i będziemy wspie-
rać państwa wysiłki, bo wierzymy, że Pol-
ska potrzebuje sprawnie działającej
władzy jak najbliżej ludzi. Dzięki takiej

współpracy możemy efektywnie pod-
nosić poziom życia Polek i Polaków”
– napisał premier. Podziękował też wszyst-
kim samorządowcom za ich codzienną
pracę, dodając: „Wierzę głęboko, że ra-
zem możemy budować Polskę silną i no-
woczesną. Polskę solidarną”.

Rząd i samorządy 
o problemach i współpracy

O ogromnej roli samorządów pisał
też marszałek Senatu. „Odrodzenie
samorządu terytorialnego to jedno z naj-
większych osiągnięć naszego państwa
po 1989 roku, a Senat – także odrodzony
– od ponad trzech dekad konsekwent-
nie samorząd wspiera”– przekonywał
w liście Tomasz Grodzki. „Bez pań-
stwa ciężkiej pracy i zaangażowania
rozwój powiatów na tak imponującą
skalę nie byłby możliwy” – podkreślił
znaczenie pracy starostów. Zapewnił
również o gotowości Senatu do rozmów
i współpracy z samorządami.

W spotkaniu uczestniczył także po-
seł Dariusz Klimczak, który podziękował
starostom za ich pracę, szczególnie
trudną w warunkach pandemii. Odniósł
się także do współpracy strony samo-
rządowej z rządem, przekonując, że
głos starostów jest zawsze doceniany
przez parlamentarzystów. Poseł Tade-
usz Chrzan, przez wiele lat związany
z samorządem terytorialnym, w swoim
przemówieniu odniósł się do oświaty
w Polsce. – Można zadać retoryczne py-
tanie o to, jak dziś wyglądałaby polska
szkoła, gdyby nie przejął jej samorząd
powiatowy? Mówimy dziś o wyremon-
towanych szkołach, tablicach interak-
tywnych, ale także o problemach
– zwracał uwagę. Poruszył również
kwestię ochrony zdrowia i nieocenionej
pracy szpitali powiatowych w czasie
pandemii. Zauważył, że mimo wielu pro-
blemów, które jeszcze przed nami, jest

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich w pigułce
W dniach 29–30 września w Ossie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego
ZPP, poświecone m.in. sytuacji szpitali powiatowych, walce z koronawirusem oraz 
działalności ZPP w 2019 roku. Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród 
laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2019 rok.



miejsce na optymizm. Na zakończenie
odniósł się do działalności ZPP.  – Z per-
spektywy ostatniego półrocza, gdy wi-
dzę pracę ekspertów Związku Powiatów
Polskich na komisjach i podkomisjach
sejmowych, muszę przyznać, że jest to
praca wyjątkowo merytoryczna, na bar-
dzo wysokim poziomie, doceniana przez
wszystkich parlamentarzystów i pra-
cujących i bez zbędnego politycznego
nawisu – mówił.

Udaną współpracę pomiędzy po-
wiatami podkreślił starosta powiatu
Saarpfalz, dr Theophil Gallo. – Na-
szym celem powinno być, aby Polska,
Niemcy i Francja współpracowały pod
dachem Trójkąta Weimarskiego. Na-
szym celem powinno być utrzymanie
mostów, które zostały już zbudowane
– przekonywał. Mówił też, że każdy po-
wiat, gmina i szkoła powinny posiadać
partnerstwo i w ten sposób rozwijać
współpracę międzynarodową.

O konieczności rozwoju pracowni-
ków samorządowych mówiła dr Iwona
Wieczorek, dyrektor Narodowego In-
stytutu Samorządu Terytorialnego.
Wprawdzie epidemia wymusiła zmianę
trybu przeprowadzania szkoleń dla sa-
morządów na formę zdalną, jednak od
początku 2020 roku z oferty szkoleniowej
NIST skorzystało prawie 2,5 tys. osób ze
starostw powiatowych w całej Polsce.

Sytuacja szpitali powiatowych
Kluczowym tematem dyskusji pod-

czas Zgromadzenia Ogólnego ZPP
była aktualna sytuacja w szpitalach
powiatowych. – W naszej służbie zdro-
wia sytuacja raczej zawsze była pod
górkę, zawsze brakowało środków
– mówił Krzysztof Żochowski, wicepre-
zes Ogólnopolskiego Związku Praco-
dawców Szpitali Powiatowych. Wskazał
dwa filary, na których opiera się dzia-
łalność OZPSP – apolityczność i mery-
toryczność działania. Podkreślił rolę
OZPSP we wsparciu działań samorzą-
dowych i podziękował za dotychcza-
sową – bardzo udaną – współpracę
z przedstawicielami powiatów.

Z kolei prezes zarządu ZPP zwrócił
uwagę na to, jak istotne są dane doty-
czące działalności szpitali powiato-
wych, które OZPSP przekazuje Związ-
kowi Powiatów Polskich. Mają one bo-
wiem niebagatelne znaczenie podczas
rozmów prowadzonych z Ministerstwem
Zdrowia, a te przynoszą rezultaty.
– Mogę tu wymienić przekazanie szpi-
talom dodatkowych środków w wyso-
kości 3 proc. kontraktu oraz wprowa-
dzenie rozliczenia 1/12 kontraktu nieza-

leżnie od wykonania, w najbardziej new-
ralgicznym momencie, gdy przy utrzy-
mywaniu pełnej gotowości do udzielania
świadczeń mieliśmy mniej pacjentów
– mówił Andrzej Płonka. – Udało się
wreszcie włączyć w system walki z pan-
demią koronowirusa lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej, dzięki czemu,
mam nadzieję, w szpitalnych oddziałach
ratunkowych zmniejszy się liczba pa-
cjentów, którzy na SOR w ogóle nie po-
winni byli trafić – wyliczał dobre zmiany.

Andrzej Płonka mówił również
o przepisie, który wejdzie w życie 1 stycz-
nia 2021 roku. Wprowadzi on do Usta-
wy o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty zapis o tym, że co najmniej 6 mie-
sięcy szkolenia specjalizacyjnego ma
odbywać się w szpitalach I i II stopnia
w module podstawowym z chirurgii
ogólnej, chorób wewnętrznych i pedia-
trii. Prezes ZPP podkreślił też koniecz-
ność zracjonalizowania przepisów do-
tyczących norm zatrudniania pielę-
gniarek, które dzisiaj nijak mają się do
rzeczywistych potrzeb. Za konieczne
uznał wsparcie NFZ. Z tym postulatem
wiąże się potrzeba uproszczenia drogi
dostępu do wykonywania zawodu me-
dycznego w Polsce lekarzom zza
wschodniej granicy.

W swoim przemówieniu Andrzej
Płonka wspomniał też o koncepcji zmian
legislacyjnych przedstawionych przez
Ministerstwo Zdrowia dotyczących roz-
wiązania problemu ustalania dyżuru ap-
tek w porze nocnej. Mówił też o aktual-
nych pracach Związku Powiatów Pol-
skich mających na celu zmniejszenie
wymaganego minimalnego poziomu
wykonania ryczałtu w 2020 roku. – Z da-
nych otrzymanych z NFZ wiemy, że wy-
konanie ryczałtu w szpitalach powia-
towych I i II stopnia na koniec czerwca
2020 roku było na poziomie 37-42 proc.,
a w normalnych okolicznościach po-
winno być w granicach 50 proc. W tej
sprawie Biuro ZPP przygotowało szcze-
gółowy raport. Będziemy również wal-
czyć o stworzenie sensowych warunków
dla powiatowych podmiotów leczni-
czych w nowym rozdaniu sieci szpitali
– mówił.

O nowym Prawie zamówień
publicznych i ekoenergetyce

W dyskusji poruszono też kwestię
nowej Ustawy o zamówieniach pu-
blicznych, która wkrótce ma wejść w ży-
cie. Michał Rogalski, członek Rady Za-
mówień Publicznych, nawiązał do sta-
nowiska Związku Powiatów Polskich
dotyczącego przesunięcia terminu wej-

ścia w życie ustawy z 1 stycznia na 1 lip-
ca 2021 roku. Mówił także o urucho-
mionej niedawno Szkole Zamówień
Publicznych, w ramach której organi-
zowane są kursy online na temat nowej
ustawy.

Nie mniej ważną kwestią poruszoną
podczas XXVI Zgromadzenia Ogólne-
go ZPP była ekologia. O nadchodzącej
rewolucji w dziedzinie energetyki mówił
Józef Neterowicz, radca Ambasady Kró-
lestwa Szwecji w Polsce, ekspert ZPP.
Zwrócił uwagę na pojawiające się co-
raz częściej anomalie pogodowe, zgo-
ny związane z niską emisją. Odniósł się
też do problemu selekcji odpadów i ry-
zyka blackoutu. – Poprzez prowadzenie
różnego rodzaju spotkań informacyj-
nych musimy doprowadzać do uświa-
damiania społeczeństwa. A następnie
to społeczeństwo wymoże zmiany
u tych, którzy tworzą prawo – przeko-
nywał.

Przyjęte uchwały i stanowiska
Podczas obrad Związku Powiatów

Polskich na Zgromadzeniu Ogólnym
przyjęto sprawozdanie prezesa zarzą-
du ZPP z działalności zarządu i spra-
wozdanie finansowe za rok 2019 oraz
uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu
ZPP na 2020 rok.

Przy okazji spotkania odbyły się
także wybory uzupełniające do zarzą-
du Związku Powiatów Polskich. Jego no-
wym członkiem został starosta brzeski
Andrzej Potępa. Ponadto przedstawio-
no założenia do programu działania
ZPP na bieżący rok.

Zgromadzenie Ogólne ZPP pod-
czas posiedzenia przyjęło 8 stanowisk
w sprawach: współdziałania dla po-
prawy zdalnego świadczenia usług,
edukacji w dobie COVID-19 oraz przy-
wrócenia samorządom samodzielności
w zarządzaniu oświatą, szpitali powia-
towych, sytuacji finansowej jednostek sa-
morządu terytorialnego, terminu wej-
ścia w życie nowego Prawa zamówień
publicznych, wynagrodzeń w sektorze
samorządowym, roli powiatów w za-
pewnieniu mobilności, ochrony samo-
dzielności realizacji zadań przez po-
wiaty. Każde stanowisko zostało szcze-
gółowo opisane w Dzienniku Warto Wie-
dzieć. �
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Pierwszy dzień Zgromadzenia Ogólnego
ZPP zwieńczyła gala wręczenia nagród
laureatom Ogólnopolskiego Rankingu
Gmin i Powiatów 2019.
Lista laureatów jest dostępna na stro-
nie Związku Powiatów Polskich.
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Przykładem tak ukierunkowanych
działań są punkty obsługi miesz-
kańców i punkty informacyjne

urzędu miasta w hipermarketach oraz
galeriach handlowych. Można w nich
m.in. wymienić lub uzyskać dowód oso-
bisty, wymienić prawo jazdy, zareje-
strować samochód, nadać numer
PESEL lub zostawić korespondencję
do urzędu. Poza tym uruchomiono in-
folinię urzędu miasta i sms miejski – plat-
formę, przez którą mieszkańcy są in-
formowani o zbliżających się wydarze-
niach kulturalnych oraz lokalizacjach
stacji benzynowych oferujących naj-
niższe ceny paliw. Jest także możliwość
umówienia się w urzędzie przez stronę

internetową. – Wszelką potrzebną po-
moc uzyskują także inwestorzy, którzy
planują utworzenie na terenie Rzeszo-
wa swoich firm. Wszystkich informacji na
temat formalności, warunków i możli-
wości inwestowania w Rzeszowie udzie-
la Biuro Obsługi Inwestora – mówi Ta-
deusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.

Zdrowie przede wszystkim
Miasto stara się wychodzić na-

przeciw osobom niepełnosprawnym.
W urzędzie zamontowano specjalny
system komputerowy, który umożliwia
tłumaczenie z języka migowego. Oprócz
tego na przystankach i w autobusach
jest informacja w języku Braille’a. Mia-
sto zapewniło osobom niedowidzącym
bezpłatne piloty, które uruchamiają
system głośnomówiący na przystan-
kach. Z kolei pilotażowy program „Ak-
tywny Samorząd” ma na celu wyelimi-

nowanie lub ograniczenie barier unie-
możliwiających pełne uczestnictwo w ży-
ciu społecznym, zawodowym i w do-
stępie do edukacji dla osób niepełno-
sprawnych.

Wkrótce samorząd przystąpi wraz
z Centrum Medycznym „Medyk” do
programu, który pozwoli na to, aby
Rzeszów był najlepszym miastem na
świecie, jeśli chodzi o opiekę i profilak-
tykę kardiologiczną. Program przewi-
duje m.in. zakup kilkuset defibrylatorów,
które będą umieszczone na przystan-

kach autobusowych. Kilkaset osób otrzy-
ma opaski na ręce, dzięki którym będzie
można uruchomić sygnał alarmowy
i wezwać pomoc pogotowia ratunko-
wego. Powstaną również „książeczki
zdrowia” z informacją o zdrowiu miesz-
kańca, które posłużą służbom ratun-
kowym.

Nowoczesny transport
W ostatnich latach miasto zakupiło

110 komfortowych, ekologicznych au-

tobusów miejskich, w tym 100 pojazdów
zasilanych gazem ziemnym oraz 10 au-
tobusów elektrycznych. Pojazdy są wy-
posażone w monitoring, system zlicza-
nia pasażerów wsiadających i wysia-
dających, biletomaty oraz system mul-
timedialnej informacji pasażerskiej za-
powiadający kolejne przystanki oraz
prezentujący ogłoszenia kulturalne
i społeczne. Zastosowano także system
zapowiedzi głosowych oraz napisy w ję-
zyku Braille’a dla niedowidzących.
Wprowadzono również Elektroniczny
Pobór Opłat (E-Bilet). Podróżni mają
do dyspozycji 44 biletomaty stacjonar-
ne, 130 biletomatów mobilnych za-
montowanych w autobusach, jak rów-
nież sklep internetowy, a także aplika-
cje mobilne służące do zdalnego za-
kupu biletów. – Dążymy do tego, aby
nasz transport miejski był nowoczesny
i ekologiczny. W najbliższym czasie
chcemy kupić autobusy zasilane wo-
dorem – mówi prezydent Ferenc.

W mieście powstał również Rze-
szowski Inteligentny System Transpor-
towy (RIST). Jego centralnym informa-
tycznym punktem jest Zintegrowany
System Zarządzania Ruchem i Trans-
portem Publicznym, który ma na celu
bieżący nadzór nad prawidłowym prze-
biegiem wykonywania zadań przewo-
zowych MPK. Dzięki lokalizacji GPS
autobusów uzyskano wgląd w aktualną
sytuację na drogach i dostosowano
transport do ruchu na ulicach miasta.
W trakcie jazdy i na każdym przystan-
ku system zbiera dane z ponad 20 róż-
nych czujników w autobusach, m.in. do-
tyczące lokalizacji pojazdu i jego pręd-
kości.

Rzeszów jako pierwsze miasto w Pol-
sce wprowadził innowacyjne wiaty przy-
stankowe klimatyzowane latem i ogrze-
wane zimą, których zasilanie wspo-
magają ogniwa fotowoltaiczne, co ob-
niża koszty ich eksploatacji. Do wypeł-
nienia ścian i dachu zastosowano szy-
by zespolone z laminowanego szkła har-
towanego. Na dachu i w gablocie na
rozkłady jazdy umieszczono oświetlenie
LED. Wprowadzono również pasy ruchu
przeznaczone dla autobusów.

Rzeszów – inteligentne miasto
Władze Rzeszowa od wielu lat inwestują w nowoczesną infrastrukturę, aby ułatwić życie
mieszkańcom i dać bodziec do działania innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dążymy do tego, 
aby nasz transport
miejski był nowocze-
sny i ekologiczny. 
W najbliższym czasie
chcemy kupić 
autobusy zasilane
wodorem.

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa



Porozumienie Miasta Rzeszów
z firmą Microsoft

W ramach podpisanego porozu-
mienia Rzeszów i firma Microsoft pod-
jęły współpracę mającą na celu po-
lepszenie warunków i sposobu na-
uczania we wszystkich rzeszowskich
szkołach poprzez wprowadzenie naj-
nowszych rozwiązań informatycznych
zarówno w obszarze nauczania, jak i za-
rządzania placówkami. Od paździer-
nika 2018 roku każdy z 3600 nauczycieli
oraz 30 tysięcy uczniów wszystkich
szkół publicznych w Rzeszowie uzy-
skał bezpłatny dostęp do oprogramo-
wania Office 365 oraz prawo do jego in-
stalacji na 5 komputerach, 5 tabletach
oraz 5 smartfonach. Dzięki temu mło-
dzież i pedagodzy mają możliwość
swobodnego korzystania z najnow-
szych rozwiązań chmurowych Microsoft
w szkole, w domu i w każdym innym
miejscu, z którego przychodzi im się
uczyć bądź pracować. Jest to pierwszy
efekt wspólnego wdrażania Pakietu In-
nowacyjna Edukacja w mieście. W ra-
mach pakietu Office 365 uczniowie i na-
uczyciele z Rzeszowa mają dostęp do
programów: Word, Excel, Outlook, Po-
wer Point, OneNote, Publisher, Access,
One Drive, Exchange, Skype, Teams,
Sway, Forms oraz Stream.

Kolejnym krokiem w ramach poro-
zumienia będzie uruchomienie w jednej
z rzeszowskich placówek modelowej
„Szkoły w Chmurze” prowadzonej przez
Microsoft w całej Polsce. Nadrzędną
ideą przyświecającą programowi Szkół
w Chmurze Microsoft jest kształcenie
uczniów tak, aby rozwijali swoje umie-
jętności w obszarze wykorzystania tech-
nologii w różnych dziedzinach.

Minecraft Demo Day 
w Rzeszowie

Uczniowie rzeszowskich szkół sys-
tematycznie są angażowani w zajęcia
pozaszkolne rozwijające umiejętności
informatyczne. 17 czerwca br. wzięli
udział w warsztatach edukacyjnych
Minecraft: Education Edition – w wirtu-
alnym świecie gry zbudowali przyszłe
oblicze Rzeszowa. Wydarzenie reali-
zowane było przez Urząd Miasta we
współpracy z Microsoft oraz partnerską
szkołą programowania dla dzieci
MindCloud, przy wsparciu firmy DELL,
która dostarczyła laptopy do przepro-
wadzenia warsztatów.

Celem wydarzenia była promocja
projektu „Innowacyjna Edukacja”, w ra-
mach którego już od września 2019 ro-
ku w szkołach podstawowych w Rze-

szowie dla chętnych uczniów zostaną
zorganizowane zajęcia pozalekcyjne
z informatyki, których przedmiotem bę-
dzie nauka programowania w oparciu
o popularną grę Minecraft. Dzięki współ-
pracy Urzędu Miasta z Microsoft ponad
50 rzeszowskich uczniów szkół pod-
stawowych będzie mogło spróbować
swoich sił w programowaniu w Mine-
craft jeszcze w tym roku szkolnym.

Sieć 5G
W ubiegłym roku prezydent Rze-

szowa Tadeusz Ferenc podpisał list
intencyjny z przedstawicielami trzech
firm (Exatel, Fibrain, Varioedge) w spra-
wie partnerstwa, którego celem są
prace badawcze i wdrożeniowe tech-

nologii 5G w Rzeszowie – pierwszej
funkcjonującej w Polsce publicznej sie-
ci 5G.

Pierwszym projektem będzie auto-
nomiczny autobus, który będzie woził
rzeszowian na jednej z tras. Pojazdy au-
tonomiczne wymagają sieci o szcze-
gólnych parametrach – musi ona być
niezawodna, elastyczna, o krótkim cza-
sie opóźnienia i zawsze dostępna. Żeby
pojazd mógł się poruszać samodzielnie
i bezpiecznie po drogach publicznych,
musi wykorzystywać m.in. komunikację
V2X (ang. vehicle to everything). Za jej
pomocą zbiera on informacje o trasie
i innych uczestnikach ruchu drogowego
oraz wysyła dane diagnostyczne i kon-
trolne do systemu zarządzania ruchem.

Sieć 5G to narzędzie niezbędne do
funkcjonowania, a przede wszystkim
szybkiego rozwoju współczesnego mia-
sta typu smart city. Pozwala ona ściągać
dane z co najmniej 10-krotnie większą
prędkością niż obecnie sieć LTE czwar-
tej generacji. Aby było to możliwe w jak
najbliższym czasie, miasto udostępni
własne zasoby, przede wszystkim miej-
sca do umieszczania mikronadajników
5G wraz z zasilaniem, które mają nie-
wielką moc promieniowania, ale i nie-
wielki zasięg – około 200–300 m.

Bardzo istotny jest aspekt pełnej
kontroli nad wszystkimi nadajnikami
5G przez merytoryczne komórki sa-
morządowe miejskie, żeby żaden z pa-
rametrów ich pracy nie przekroczył
dopuszczalnych wartości. Ta ciągła
i pełna kontrola sieci bezpośrednio
przez społeczeństwo gwarantuje, że
instalacja 5G w Rzeszowie będzie
przede wszystkim w pełni bezpieczna
dla wszystkich mieszkańców. �
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Elektryczny autobus

Rynek w Rzeszowie



Komfortowe pokoje | Apartamenty z jacuzzi
Restauracje | Sauny |Jacuzzi | Grota Solna

Sala fitness| Sala Zabaw
www.skal-hotel.pl

SKAL HOTEL****
ul. Bolesława Chrobrego 80, 78-111 Ustronie Morskie
tel. +48 94 35 32 060, e-mail: recepcja@skal-hotel.pl

Cisza i Relaks 150 m od morza

Ustronie Morskie

naturalnie 
nad morzem



Największe miasto południowo-wschodniej Polski.

Stolica województwa podkarpackiego oraz centrum Rzeszowskiego
Obszaru Metropolitalnego. 

Siedziba władz samorządowych i wojewódzkich, instytucji
rządowych oraz sądowniczych.

Stanowi centrum ekonomiczne, akademickie, kulturalne i rekreacyjne
południowo-wschodniej Polski. 

Pełni funkcję ważnego
ośrodka przemysłu
lotniczego,
informatycznego,
chemicznego,
handlowego,
budowlanego 
i usługowego. 

Jest dynamicznie
rozwijającym się
miastem młodych 
i przedsiębiorczych ludzi.

www.rzeszow.pl




