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Bez pomocy rządu  
turystyka i linie lotnicze  
nie wyszłyby z zapaści
Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły pod hasłem 
#LOTnaWakacje letnią siatkę połączeń. 
W lipcu i sierpniu pasażerowie będą mogli się 
udać na urlop do 36 najbardziej popularnych 
europejskich kurortów.

Na jesieni pokażemy projekty, 
dzięki którym dogonimy 
Europę Zachodnią 
Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA była 
pewnego rodzaju klamrą spinającą wielomiesięczne 
prace, mówi Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes 
zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Firmy bez podatku?  
Do Polski wchodzi  
estoński CIT
Oczekiwany z wielkim entuzjazmem pomysł  
wprowadzenia w Polsce tzw. estońskiego CIT-u,  
wspomniany przez premiera Mateusza Morawieckiego  
po raz pierwszy jesienią zeszłego roku w trakcie listopa-
dowego exposé, zaczyna nabierać realnych kształtów.

Polska nie może przegapić 
czwartej rewolucji 
przemysłowej
Na szybkie wyjście z kryzysu największą szansę 
mają firmy innowacyjne, zwłaszcza z branży 
IT. Potwierdził to premier Mateusz Morawiecki 
podczas wizyty w firmie SelfMaker.
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Spis treści

Na jesieni pokażemy projekty, dzięki  
którym dogonimy Europę Zachodnią 
Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA była pewnego 
rodzaju klamrą spinającą wielomiesięczne prace. Przygoto-
wania do projektów są na bardzo zaawansowanym etapie.  
To będą ogromne inwestycje tworzące infrastrukturę trans-
portową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza. Poka-
żemy je na jesieni, mówi Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes 
zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
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Polska nie może przegapić czwartej 
rewolucji przemysłowej 
Na szybkie wyjście z kryzysu największą szansę mają 
firmy innowacyjne, zwłaszcza z branży IT. Potwierdził to 
premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie 
SelfMaker. – Nie chcemy przegapić czwartej rewolucji 
przemysłowej, a kryzys spowodowany pandemią stano-
wi dla nowoczesnych firm także szansę na sukces – po-
wiedział premier w Łodzi. 
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Firmy bez podatku?  
Do Polski wchodzi estoński CIT 
Oczekiwany z wielkim entuzjazmem wśród przedsiębiorców 
pomysł wprowadzenia w Polsce tzw. estońskiego CIT-u, 
wspomniany przez premiera Mateusza Morawieckiego po 
raz pierwszy jesienią zeszłego roku w trakcie listopadowe-
go exposé, zaczyna nabierać realnych kształtów. W najbliż-
szych dniach resort finansów ma przedstawić projekt tego 
przełomowego dla polskiej gospodarki rozwiązania.
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Home centrality,  
czyli sztuka zarządzania domem
Powszechnie uważa się, że dystans społeczny, zakaz opusz-
czania domów oraz zawieszenie działalności firm i instytucji 
w czasie trwania pandemii COVID-19 postawiły świat na 
głowie. Pewna zmiana nastąpiła także w życiu domowym 
społeczeństw: ludzie zamknięci w domach zaczęli piec wła-
sny chleb, uczyć własne dzieci, sprzątać własny bałagan, 
sadzić warzywa we własnych ogródkach. Arystoteles z pew-
nością uznałby, że świat w jego wymiarze ekonomicznym 
i wspólnotowym nie tylko nie stanął na głowie, ale wreszcie 
wrócił do normalności.

s.14

Bez pomocy rządu turystyka  
i linie lotnicze  nie wyszłyby z zapaści
Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły pod hasłem #LOTna-
Wakacje letnią siatkę połączeń. W lipcu i sierpniu pasa-
żerowie będą mogli się udać na urlop do 36 najbardziej 
popularnych europejskich kurortów, oferowanych 
z dziesięciu krajowych portów lotniczych. To szansa nie 
tylko na odbudowę pozycji LOT-u, lecz także turystyki,  
która ponosi wielkie straty w wyniku pandemii.
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s.12 Pożyczki dla dużych firm w ramach 
Tarczy tylko w PKO Banku Polskim
Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm, zatrudnia-
jących co najmniej 250 pracowników, z obrotem 
powyżej 50 mln zł, to program obsługiwany przez 
Polski Fundusz Rozwoju S.A. Łączna wartość trzech 
instrumentów finansowych, które wchodzą w jej 
skład to 25 mld zł. Firmy mogą już składać wnioski, 
aby z niej skorzystać.

Wstęp

Trwająca pandemia koronawirusa rujnuje gospodarki większości 
państw świata. Do tego nikt dziś nie jest w stanie z całą odpo-
wiedzialnością powiedzieć, na jakim etapie tej pandemii obec-
nie się znajdujemy, ani przewidzieć, ile ona jeszcze może po-
trwać. Pomimo tego rządy niektórych krajów wycofują się 
z pozycji defensywnej, rozpoczynając odmrażanie coraz większej 
ilości branż, aby w końcu uwalniać całe gospodarki. Musi się to 
jednak odbywać w pewnym reżimie sanitarnym. Tak też dzieje 
się w Polsce.
Trwające już jedenasty tydzień luzowanie obostrzeń nie przynio-
sło jak dotąd – poza lokalnymi wyjątkami – nagłej fali nowych 
zachorowań na COVID-19. 
Czas więc na ruchy wyprzedzające. – Nie możemy czekać na 
stabilizację sytuacji zdrowotnej. Już teraz należy przystąpić do 
działania, choćby poprzez wdrażanie nowych programów proro-
zwojowych – mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz. – Tego, kiedy 
będziemy w pełni bezpieczni, dziś nikt nie może odpowiedzialnie 
przewidzieć – ocenia minister rozwoju.
Dlatego właśnie został ogłoszony przez premiera Mateusza Mo-
rawieckiego plan wdrożenia estońskiego CIT-u – silnie proinwe-
stycyjnego rozwiązania, pozwalającego na gromadzenie kapita-
łu w  spółce. Częścią większego pakietu, który zacznie 
obowiązywać od przyszłego roku, będzie też ulga robotyzacyjna. 
– W obecnej sytuacji jak największa liczba inwestycji, nie tylko 
publicznych, ale też prywatnych, jest bardzo potrzebna gospo-
darce w celu nie tylko tworzenia i utrzymywania miejsc pracy, 
lecz także modernizowania wyposażenia przedsiębiorstw – mówi 
z kolei minister finansów Tadeusz Kościński.
Nie mniej ważne od dobrych rozwiązań legislacyjnych będą wiel-
kie inwestycje infrastrukturalne. Mogą być one kluczem do szyb-
kiego wejścia przez Polskę na ścieżkę wzrostu po szoku wywo-
łanym epidemią. Oprócz inwestycji rządowych, jak CPK czy 
przekop Mierzei Wiślanej, pojawią się też prywatne. I to nie tylko 
w Polsce, lecz w całym regionie Trójmorza. Współpraca państw 
Europy Środkowo-Wschodniej pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem 
a Morzem Czarnym w ramach Funduszu Trójmorza ma nie tylko 
sprawić, że ta część Europy nadgoni dzielący ją dystans w za-
kresie infrastruktury do krajów Zachodu, ale – jak twierdzi Paweł 
Nierada, pierwszy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego 
– znacząco przyspieszy rozwój poszczególnych gospodarek.
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer miesięcznika „Patrio-
tyzm Gospodarczy”, który będzie się ukazywał jako dodatek do 
„Gazety Polskiej Codziennie”. Będziemy w nim promowali odpo-
wiedzialność za polską gospodarkę, popierali postawy prokon-
sumenckie ukierunkowane na rynek krajowy oraz dopingowali 
działalność polskich przedsiębiorców. Nie zapomnimy również 
o pracownikach, bo to ich codzienna praca w dużej mierze skła-
da się na sukces polskiej gospodarki. PG
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Na jesieni 
pokażemy 
projekty, 

dzięki którym 
dogonimy 

Europę 
Zachodnią 

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA była 
pewnego rodzaju klamrą spinającą wielomiesięczne 

prace. Przygotowania do projektów są na bardzo 
zaawansowanym etapie. To będą ogromne inwestycje 
tworzące infrastrukturę transportową, energetyczną 

i cyfrową w regionie Trójmorza. Pokażemy je na jesieni. 
O pierwszych projektach, które ruszą w ramach 
Funduszu Trójmorza, a także o możliwościach ich 

finansowania opowiada Paweł Nierada, pierwszy 
wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,  

w rozmowie z Pawłem Woźniakiem.
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Niedawno minął rok od powstania 
Funduszu Trójmorza. Co udało się 
zrobić do tej pory?

To był bardzo intensywny i zdecydowa-
nie kluczowy czas dla powodzenia tego 
przedsięwzięcia i nabrania przez nie 
dynamiki. Był to okres na domykanie 
wszystkich aspektów regulacyjnych 
i uruchomienie Funduszu. W szczegól-
ności był to czas, który poświęciliśmy 
na priorytetowy proces towarzyszący 
powstawaniu Funduszu, a mianowicie 
na wybór doradcy inwestycyjnego, któ-
rego obowiązkiem i zadaniem jest wy-
szukiwanie, ocena i prezentacja wybra-
nych projektów, a także w późniejszym 
okresie ich realizacja. Tę funkcję pełnić 
będzie firma Amber Infrastructure. Do-
radca jest odpowiedzialny za przygoto-
wanie listy potencjalnych inwestycji do 
zrealizowania przez Fundusz Trójmorza. 
Doradca odpowiada również za pozyski-
wanie inwestorów do Funduszu, w szcze-
gólności – bo to jest niezwykle istotnym 
elementem tego przedsięwzięcia – in-
westorów prywatnych, międzynarodowych 
i globalnych. 
Znalezienie odpowiedniego podmiotu, 
z doświadczeniem i kompetencjami, nie 
było zadaniem łatwym, bo mówimy tu-
taj o funduszu infrastrukturalnym, który 
będzie odpowiedzialny za bardzo skom-
plikowane i złożone projekty inwesty-
cyjne. Nawet na rynku globalnym nie 
ma wielu podmiotów mogących się 
wykazać prowadzeniem takich projektów, 
które nie dość, że kończą się sukcesem, 
to jeszcze potrafią wygenerować atrak-
cyjne zyski dla inwestorów. Pamiętajmy 
o tym, że Fundusz Trójmorza jest przed-
sięwzięciem komercyjnym, którego 
celem jest wygenerowanie zysku dla 
inwestorów.

Na czas domykania spraw formal-
nych nałożyła się pandemia ko-
ronawirusa.

Pandemia i towarzyszące jej obostrzenia 
na pewno nie ułatwiły nam zadania, ale 
teraz te prace bardzo sprawnie posu-
wają się do przodu. W tej chwili nasz 
doradca inwestycyjny analizuje kilka-
dziesiąt projektów. Naszą intencją było, 
żeby na szczycie Trójmorza w Tallinie, 
który pierwotnie miał się odbyć w czerw-
cu tego roku, zaprezentować pierwsze 
dwa, trzy takie projekty, które dostały 
zielone światło i miały pójść do realiza-
cji z udziałem Funduszu. Kilka projektów 
jest już przygotowanych i chociaż nie 
mogę jeszcze ujawnić szczegółów, będą 
to inwestycje bardzo interesujące i z du-
żym potencjałem. Oczywiście my jako 
inwestor nie będziemy mogli decydować 
o tym, czy te projekty ostatecznie będą 
realizowane, czy nie, bo o tym postano-
wi niezależny komitet inwestycyjny. Są 
to jednak projekty bardzo celnie wpisu-
jące się w założenia, które nam przy-
świecały – dotyczą interesujących nas 
sektorów gospodarki, a także przynoszą 
wartość dodaną, która ma wpływ na cały 
region Trójmorza.

Co dla inicjatywy oznacza ubie-
głotygodniowa wizyta prezyden-
ta Andrzeja Dudy w Stanach Zjed-
noczonych?

Należy pamiętać, że Fundusz Trójmorza 
jest przedsięwzięciem ekonomicznym 

i biznesowym, ale oczywiście bardzo moc-
no związanym z Inicjatywą Trójmorza, 
która jest czymś o wiele szerszym, obej-
mującym nie tylko współpracę gospodarczą, 
ale też pozostałe obszary, jak np. opiekę 
zdrowotną czy współpracę na poziomie 
uczelnianym, R&D i wiele innych. Co war-
to podkreślić, z perspektywy Funduszu 
wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA 
jest pewnego rodzaju klamrą. Idea Fundu-
szu powstała bowiem u nas, w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, podczas szczy-
tu w 2017 roku, kiedy prezydent Andrzej 
Duda spotkał się z prezydentem Donaldem 
Trumpem w Warszawie. To wydarzenie 
zainspirowało nas do tego, aby zastanowić 
się, w jaki sposób my jako bank rozwoju 
i instytucja wspierająca gospodarkę na 
zasadach komercyjnych możemy partycy-
pować w bardzo dobrym pomyśle, jakim 
jest Inicjatywa Trójmorza. Właśnie wtedy 
wyszliśmy z ideą stworzenia wraz z naszy-
mi odpowiednikami w innych krajach re-
gionu funduszu inwestycyjnego.
Region Trójmorza uczynił milowy krok 
w budowaniu relacji między krajami Trój-
morza a Stanami Zjednoczonymi. W stycz-
niu 2020 roku w Waszyngtonie odbyła 
się seria spotkań z przedstawicielami 
amerykańskiej administracji rządowej 
i międzynarodowych instytucji finanso-
wych. W delegacji uczestniczyli przed-
stawiciele krajów Funduszu Trójmorza 
z Polski (BGK), Rumunii (EximBank), 
Estonii (biuro prezydenta Estonii), Łotwy 
(Altum), Czech (CMZRB). W rozmowach 
udział wzięli także doradcy inwestycyjni 
Funduszu. Tematem była możliwość 
współpracy regionu z partnerami ze Sta-
nów Zjednoczonych. Podczas wizyty 
w Waszyngtonie delegacja krajów Trój-
morza spotkała się z Bankiem Światowym, 
Międzynarodowym Funduszem Waluto-
wym, Atlantic Council i innymi ważnymi 
interesariuszami mającymi wpływ na 
relacje gospodarcze z USA.

Na jakie zaangażowanie Stanów 
Zjednoczonych możemy liczyć? 
Czy chodzi o pieniądze, know-how 
i technologie, czy może jeszcze 
coś innego?

Na pewno będą to pieniądze. Deklarację 
sekretarza stanu Mike’a Pompeo o prze-
kazaniu miliarda dolarów na inwestycje 
energetyczne na rzecz państw należą-
cych do Inicjatywy Trójmorza, która 
padła w trakcie Monachijskiej Konferen-
cji Bezpieczeństwa, potwierdził w ubie-
głym tygodniu prezydent Donald Trump 
podczas wizyty polskiej delegacji.
My, Fundusz Trójmorza, szukamy kolej-
nych możliwości finansowych. Oczywiście 
dodatkową wartością dla regionu jest 
know-how obejmujące budowę czy re-
strukturyzację projektów infrastruktu-
ralnych. Zarządzający są w stanie prze-
kształcić w  taki sposób niektóre 
projekty, które na początku wydają się 
nie do zrealizowania, że można spiąć je 
finansowo i wygenerować zwrot dla in-
westorów. Za negocjowanymi przez obu 
prezydentów inwestycjami podąża nie 
tylko know-how czy transfer nowych 
technologii, ale pewien postęp, zmiana 
jakościowa. Mamy szansę nauczyć się 
nowych rozwiązań, jak realizuje się duże 
projekty infrastrukturalne, ale również 
uruchamiać projekty, które będą się 
stawały ośrodkami generującymi inno-
wacje i nowe rozwiązania właśnie tutaj, 
w krajach regionu Trójmorza.

Oprócz środków własnych BGK 
i instytucji rozwoju z innych kra-
jów liczą Państwo na zaangażo-
wanie się globalnych inwestorów. 
Skąd do Trójmorza mogą napłynąć 
pieniądze?

Stany Zjednoczone jako kraj partnerski 
Inicjatywy Trójmorza są oczywistym kie-
runkiem, z którego mógłby napłynąć 
kapitał. Jest Kanada, z którą wiążemy 
pewne nadzieje. Chcemy też angażować 
fundusze azjatyckie – mówimy o Korei 
Południowej, Japonii, Singapurze. Zain-
teresowanie wyrażają również inwestorzy 
z Australii, ale także z bliższych kierunków, 
jak choćby z Izraela czy Norwegii, z któ-
rymi również podjęliśmy rozmowy.

Realizacja których projektów jest 
najbliżej rozpoczęcia?

Zgodnie z założeniami Funduszu to 
projekty dotyczące trzech obszarów: 
energii, transportu i  infrastruktury 
cyfrowej. Projekty, które wydają się 
być naturalnymi propozycjami dla 
Funduszu, to linie cyfrowe wzdłuż bu-
dowanych autostrad, rurociąg gazowy 
od polskiego terminala LNG na południe 
Europy, interkonektory gazowe na 
granicach Polski czy kolejowe trasy 
cargo łączące poprzez huby logistycz-
ne najważniejsze porty nad Bałtykiem, 
Adriatykiem i nad Morzem Czarnym. 
Jednak o szczegółach będziemy mogli 
porozmawiać na jesieni.

Czy w grę wchodziłoby też par-
tycypacowanie w budowie elek-
trowni jądrowej, o której mówi 
się coraz więcej, także w kontek-
ście amerykańskiej wizyty prezy-
denta Dudy?

Najpierw ten projekt musi się zmate-
rializować. Dopiero kiedy będzie reali-
zowany, jego właściciel może definio-
wać obszar i zakres tego, w jaki sposób 
inwestorzy finansowi – w tym w szcze-
gólności Fundusz Trójmorza – mogliby 
się zaangażować, oczywiście w przy-
padku Funduszu z uwzględnieniem 
ograniczeń inwestycyjnych wynikających 
z jego strategii oraz poszczególnych 
udziałowców. Niewątpliwie temat ener-
getyki jądrowej w Polsce jest czymś 
ciekawym, szczególnie w kontekście 
zielonych wymagań, które narzuca 
nam Unia Europejska. Jednak wiele 
instytucji finansowych, w tym europej-
skich, wyklucza finansowanie energe-
tyki nuklearnej. Dodatkowo, abstrahu-
jąc od tego, czy Fundusz byłby 
w stanie się zaangażować w projekt 
energetyki nuklearnej, to duże elek-
trownie jądrowe są wielomiliardowymi 
projektami. Fundusz docelowo ma 
dysponować kwotą między 3 a 5 mld 
euro, a każdy fundusz inwestycyjny 
jest obowiązany do dywersyfikowania 
inwestycji, co ma wpływ na maksymal-
ną wielkość pojedynczego zaangażo-
wania. Nasz region stoi przed trudnym 
zadaniem likwidacji ogromnej luki in-
frastrukturalnej względem krajów Eu-
ropy Zachodniej. Skuteczna realizacja 
tego zadania jest wielkim wyzwaniem 
dla rządów i finansów publicznych 
krajów Trójmorza. Do realizacji ambit-
nych celów Inicjatywy Trójmorza ko-
nieczne jest więc pobudzenie kapitału 
prywatnego.  PG

Doradcą 
inwestycyjnym 

Funduszu została 
firma Amber 

Infrastructure. 
Jej zadaniem jest 
wyszukiwanie, 

ocena i prezentacja 
wybranych 

projektów, a także 
w późniejszym 

okresie ich  
realizacja.

 #
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INICJATYWA TRÓJMORZA to mię-

dzynarodowa idea skupiająca  

12 państw Unii Europejskiej po-

łożonych w pobliżu mórz Bałtyc-

kiego, Czarnego i Adriatyckiego. 

Została zawiązana przez prezy-

dentów Polski i Chorwacji, Andrzeja 

Dudę i Kolindę Grabar-Kitarović, 

w celu wzmocnienia tej części UE 

i wyrównania różnić w rozwoju infra-

strukturalnym i jakości życia miesz-

kańców regionu Trójmorza z zachod-

nią częścią UE. Jest realizowana na 

trzech poziomach: prezydenckim, 

rządowym oraz ekonomiczno-finan-

sowym. Wymiarem gospodarczym 

Inicjatywy Trójmorza jest powołany 

w 2019 roku przez Bank Gospo-

darstwa Krajowego oraz rumuński 

EximBank Fundusz Trójmorza, który 

będzie finansował projekty tworzące 

infrastrukturę transportową, energe-

tyczną i cyfrową w regionie.
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Firmy specjalizujące się w usługach IT dobrze 
sobie radzą podczas obecnego kryzysu, 
wielu inwestorów giełdowych stawia na nie 
i się nie zawodzi, bo akcje tej branży są 
w cenie. Jednak część z nich też poniosła 
straty z powodu pandemii koronawirusa. 
Mimo to przedsiębiorcy z tego sektora dość 
optymistycznie patrzą w przyszłość, bo 
w nowej rzeczywistości gospodarczej poja-
wiają się też nowe szanse. 

Przedsiębiorcy spoza IT 
ograniczyli inwestycje

Jak wynika z najnowszego badania „Wpływ 
COVID-19 na twój biznes”, całkowita suma 
wykazanych strat przez małe i średnie pol-
skie firmy specjalizujące się w usługach IT 
wynosi 52 849 000 zł. Spośród tych strat aż 
38 659 000 zł zostało oznaczonych jako 
utrata projektu – co oznacza, że przedsię-
biorcy z innych branż ograniczyli mocno 
inwestycje, nawet w rozwiązania prorozwo-
jowe. 
– Badanie „Wpływ COVID-19 na twój biznes” 
zostało zrealizowane przez Związek Praco-
dawców Usług IT – SoDA (Software Deve-
lopment Association Poland). Organizacja 
zrzesza 92 polskie firmy technologiczne, 
zajmujące się m.in. produkcją i rozwojem 
oprogramowania (tzw. software house), 
zatrudniające od 20 do 800 osób. W badaniu 
wzięło udział 117 firm informatycznych. 
Ankietowani nie musieli należeć do organi-
zacji SoDA, mogli natomiast odpowiedzieć 
na wybrane pytania – wyjaśnia Łukasz Czaj-
kowski, ekspert SoDA. – Według Organizacji 
Pracodawców Usług IT, będącej głosem MŚP 
polskiego sektora IT, w małych i średnich 
firmach programistycznych zatrudnionych 
jest nawet 50 tys. pracowników, spośród 
ponad 250 tys. osób, które w naszym kraju 
pracują jako programiści. Ogólnie około  
1000 polskich firm kwalifikuje się do miana 
producenta oprogramowania. Choć organi-
zacja zrzesza 92 firmy, przedsiębiorstw 
w nieformalnej sieci jest kilkaset – dodaje. 
Wspomniane badanie pokazało jednocześnie, 
że dochodzi także do zmniejszenia zakresu 
danego projektu lub obniżenia wynagrodze-
nia za jego wykonanie. Dla niektórych przed-
siębiorców może to oznaczać konieczność 
redukcji zatrudnienia lub nawet zamknięcie 
biznesu.

Zachodnie koncerny 
kupują od nas technologie

Kryzys, w którym znalazł się świat w związ-
ku z pandemią koronawirusa jest ogromnym 
wyzwaniem dla wszystkich. Jak jednak pod-
kreślił premier Morawiecki w Łodzi, jest 
jednocześnie szansą, czego przykładem są 
produkty firmy SelfMaker, służące m.in. do 
dezynfekcji rąk. SelfMaker to firma techno-
logiczna specjalizująca się w projektowaniu 
i tworzeniu profesjonalnych multifunkcyjnych 
urządzeń samoobsługowych. Projektowane 
przez spółkę kioski samoobsługowe wspie-
rają procesy obsługi klientów w różnych 
gałęziach przemysłu, takich jak: sprzedaż 
detaliczna, restauracje, recepcje, bankowość, 
transport zbiorowy. 
– To jest na pewno gospodarka 4.0. To jest 
ta czwarta rewolucja przemysłowa, której 
nie chcemy przegapić, bo poprzednie trzy 
w ciągu ostatnich 200 lat przeszły nam koło 
nosa – powiedział Mateusz Morawiecki. Za-
uważył, że SelfMaker zatrudnia nowych 

pracowników i zwiększa sprzedaż w Polsce 
oraz za granicą. Podkreślił, że kiedy ma 
okazję zobaczyć, co robi taka firma jak Self-
Maker, to jest „pełen najbardziej optymi-
stycznych myśli co do przyszłości gospodar-
czej Polski”. – To jest coś bardzo, bardzo 
budującego – dodał. Jak powiedział, firma, 
która powstała sześć lat temu, wykluła się 
z pewnej idei, pewnych pomysłów – auto-
matyzacji, licznych procesów i wykorzysta-
nia samoobsługi w wielu miejscach. Zdaniem 
premiera widać to na świecie, który idzie 

w tym kierunku. Także założyciel i prezes 
firmy SelfMaker Marek Wieteska podkreślał, 
że zachodnie koncerny kupują od nas tech-
nologie, które stosują u siebie. 
Podczas wizyty w Łodzi premier Mateusz 
Morawiecki spotkał się również z zarządem 
Centrum Kreatywności Fabryka oraz przed-
stawicielami start-upów. Premier życzył 
w Łodzi powodzenia wszystkim polskim 
firmom, które zajmują się automatyką, au-
tomatyzacją, cyfryzacją różnych procesów. 
– Nowoczesność to jest i może być nasze 

drugie polskie imię i w ten sposób będziemy 
podbijać gospodarczo kolejne kraje i przez 
to podnosić poziom gospodarczy w Polsce 
– ocenił szef rządu.

Najbardziej docenianym 
towarem będzie zaufanie

Według danych Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości innowacyjne branże po-

Polska nie może  
przegapić czwartej 

rewolucji przemysłowej 
Na szybkie wyjście z kryzysu największą szansę mają firmy innowacyjne, 
zwłaszcza z branży IT. Potwierdził to premier Mateusz Morawiecki podczas 

wizyty w firmie SelfMaker. – Nie chcemy przegapić czwartej rewolucji 
przemysłowej, a kryzys spowodowany pandemią stanowi dla nowoczesnych 

firm także szansę na sukces – powiedział premier w Łodzi. 
Tekst Mariusz Andrzej Urbanke
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winny szukać szansy rozwoju głównie w usłu-
gach. Pracuje tam już 75 proc. pracowników 
całej branży IT/ICT, a jej udział w krajowym 
PKB to aż 8 proc. To ogromny potencjał 
mający coraz większy wpływ na naszą go-
spodarkę. 
Ze wspomnianego wyżej badania wynika 
również inny optymistyczny wniosek – moż-
liwe, że będziemy świadkami nowej epoki 
dla branży IT, w której najbardziej docenia-
nym towarem będzie zaufanie. – Transfor-
macja cyfrowa została przyśpieszona – pod-

kreśla Łukasz Czajkowski. – W  tym 
momencie jeszcze ważniejszą kwestią jest 
bycie odpowiedzialnym i spolegliwym wobec 
osób, które będą korzystały z usług danej 
firmy – dodaje. Zwłaszcza że sytuacja ryn-
kowa zmienia się bardzo dynamicznie, i tak 
też będzie w kolejnych miesiącach. – Mniej-
sze firmy najszybciej reagowały na wyda-
rzenia związane z COVID-19, a teraz progra-
my oszczędnościowe zaczynają wdrażać 
duże organizacje i te decyzje wpłyną nega-
tywnie na branżę IT w drugiej połowie roku 

– diagnozuje Paweł Pustelnik, dyrektor za-
rządzający Future Processing.
Sytuacja firm z sektora nowych technologii 
jest jednak i tak lepsza niż przedstawicieli 
innych branż. – Zgodnie z raportem SoDA 
blisko 30 proc. firm z branży IT nie odczuło 
dotychczas zmian w swojej sytuacji bizne-
sowej z powodu koronawirusa – podkreśla 
Łukasz Czajkowski. – W przypadku 6 proc. 
wpływ był nawet pozytywny – zaznacza. Jak 
to możliwe? Zdaniem ekspertów COVID-19 
może prowadzić m.in. do przyspieszonej 

cyfryzacji biznesów z innych branż. A to 
z kolei zwiększy popyt na usługi IT. – Niektó-
rzy właściciele firm podkreślają, że pandemia 
przyczyniła się też do wzmożonej koncen-
tracji na działalności badawczo-rozwojowej. 
Według opinii przedsiębiorców uczestniczą-
cych w badaniu w dłuższej perspektywie 
czeka nas z kolei boom inwestycyjny w wir-
tualizację świata – prognozuje Czajkowski.

Koronawirus może się 
stać bodźcem do rozwoju

Michał Moroz z firmy Makimo, przewodni-
czący komitetu badań i analiz SoDA, również 
jest optymistą co do długofalowego wpływu 
koronawirusa na sytuację software house’ów. 
– Będzie on pozytywny, jeśli firmy pozbędą 
się nieskutecznych projektów IT na rzecz 
przemyślanych, o kluczowym znaczeniu dla 
funkcjonowania biznesu. Za tym pójdzie 
wzrost zapotrzebowania na jakość i bezpie-
czeństwo usług IT. A obrazu dopełni wzrost 
zaufania, ponieważ z każdym miesiącem 
coraz łatwiej będzie się nam porozumieć na 
odległość – przewiduje Moroz.
Zdaniem Łukasza Czajkowskiego polskie 
firmy usług IT wciąż dość dobrze bronią się 
przed negatywnymi skutkami globalnego 
kryzysu. – Jako SoDA będziemy przeprowa-
dzali cykliczne badania na temat stanu 
branży, ale jednak jest ważne, by w tej 
trudnej sytuacji wspierać krajowe software 
house’y, a nie obciążać je dodatkowymi 
kosztami czy podatkami – zaznacza. – Wów-
czas koronawirus może się przerodzić nawet 
w bodziec do rozwoju w tym segmencie 
polskiej gospodarki. Z naszych obserwacji 
wynika, że duże międzynarodowe firmy 
dotknięte COVID-19 szukają w ramach 
oszczędności nowych partnerów bizneso-
wych, co stwarza realne szanse dla polskich 
software house’ów na przejęcie projektów 
– dodaje.
O wsparcie dla rodzimego biznesu apelują 
też sami przedsiębiorcy. – Polskie firmy IT 
codziennie walczą, by zachować miejsca 
pracy i konkurencyjność na międzynarodo-
wych rynkach. Na razie robią to skutecznie, 
ale warto podkreślić, że nasze realia kapi-
tałowe są inne niż technologicznych gigan-
tów z zagranicy – mówi Konrad Weiske, 
założyciel firmy Spyrosoft i jeden z inicjato-
rów powstania SoDA.  FPG

Nowoczesność to 
jest i może być 

nasze drugie polskie 
imię i w ten sposób 
będziemy podbijać 

gospodarczo kolejne 
kraje i przez to 

podnosić poziom 
gospodarczy 

w Polsce  
– ocenił szef 

premier Mateusz 
Morawiecki.

 #
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Kapitał ma narodowość i warto walczyć 
o jego wzmocnienie, dlatego zastosujemy 
najnowocześniejsze rozwiązanie podatko-
we, czyli estoński CIT – poinformował nie-
dawno premier Morawiecki. Jak dodał, to 
prorynkowe i propracownicze rozwiązanie 
jest odpowiedzią na oczekiwania firm m.in. 
w zakresie opodatkowania dochodów.  
– I właśnie takie rozwiązania, jeszcze bar-
dziej korzystne niż dotychczas, zaczną 
działać od 2021 roku. Chcemy odpowiadać 
na potrzeby pracowników i przedsiębiorców 
– podkreślił szef rządu.

Inwestowanie premiowane 
brakiem podatku

Na czym zatem polega – określany w Mi-
nisterstwie Finansów jako rewolucja w po-
datkach – estoński CIT? W największym 
skrócie to forma opodatkowania zysków, 
która przesuwa jakikolwiek podatek na 
czas wyciągania zysków z firmy. W trady-
cyjnym podatku CIT firma płaci podatek 
od dochodów w momencie ich powstania 
(co miesiąc, co kwartał, co rok). W przy-
padku estońskiego rozwiązania – firma 
płaci podatek dopiero wtedy, gdy wypłaca 
zyski. Taki mechanizm ma silnie proinwe-
stycyjny charakter. Estoński CIT zwiększa 
zasoby dostępnego kapitału, zwłaszcza 
w sektorze małych i średnich przedsię-
biorstw, które na ogół mają trudność w po-
zyskaniu środków na działalność.
Brak cyklicznej – comiesięcznej, cokwar-
talnej czy corocznej – zapłaty podatku to 
również brak wielu obowiązków dla firm, 

a przez to duża oszczędność czasu. To 
koniec rachunkowości podatkowej, liczenia 
kosztów czy amortyzacji.
Według zapowiedzi ministra finansów Ta-
deusza Kościńskiego projekt estońskiego 
CIT-u zostanie przedstawiony do konsulta-
cji w ciągu najbliższych tygodni. Szef re-
sortu finansów stwierdził, że wprowadzenie 
estońskiego CIT-u teraz to dobre rozwią-
zanie. – Zachęcamy przedsiębiorców do 
zostawienia zysków w firmie i ich inwesto-
wania – wyjaśnił. – W obecnej sytuacji jak 
największa liczba inwestycji, nie tylko 
publicznych, ale też prywatnych, jest bar-
dzo potrzebna gospodarce w celu m.in. 
tworzenia i utrzymywania miejsc pracy 
oraz modernizowania wyposażenia przed-
siębiorstw – dodał Kościński, podkreślając, 
że w dłuższej perspektywie w ramach 
nowego rozwiązania do budżetu będzie 
wpływało więcej pieniędzy.

Z estońskiego 
CIT-u skorzystają firmy 
i pracownicy

Badania OECD pokazują, że co trzeciej 
firmie z sektora MŚP nie udaje się pozyskać 
potrzebnego jej kapitału. Przekłada się to 
na strukturę finansowania majątku trwa-
łego w przedsiębiorstwach. W 2016 roku 
w grupie polskich małych i średnich firm 
aż 67 proc. nakładów inwestycyjnych 
zostało sfinansowanych środkami własny-
mi. Brak możliwości korzystania ze środ-
ków obcych zamykał polskim firmom 

z sektora MŚP ścieżkę do poprawy ich 
rentowności z wykorzystaniem efektu 
dźwigni finansowej. 
I to właśnie ma się zmienić. Według re-
sortu finansów największymi beneficjen-
tami estońskiego CIT-u będą przedsiębior-
stwa – szczególnie mniejsze, mające 
problemy z pozyskiwaniem finansowania 
inwestycji – które poprzez wzrost kapita-
łów własnych poszukują środków na nowe 
inwestycje i rozwój biznesu. To z kolei 
pociągnie za sobą korzyści dla pracowni-
ków, bo zwiększy się popyt na pracę, 
a inwestycje wpłyną na wzrost jej efek-
tywności. Mają powstać nowe miejsca 
pracy, które dzięki wzmocnionej płynności 
firm będą bezpieczniejsze wobec skutków 
wahań koniunktury. Poprawi się też zdol-
ność kredytowa firm oraz ich produktyw-
ność. „Tym samym wzrost gospodarczy 
ma szansę przyspieszyć i zwiększyć kon-
kurencyjność całej gospodarki, co prze-
łoży się na wzrost atrakcyjności inwesty-
cyjnej Polski” – zakładają w Ministerstwie 
Finansów. – Nie ma bardziej prorozwojo-
wego opodatkowania niż estoński CIT  
– ocenił wiceminister finansów Jan Sar-
nowski, który odpowieda w resorcie za 
przygotowanie projektu. 

Bezprecedensowe  
wyniki w Estonii

Estonia, która wprowadziła nowe rozwią-
zanie podatkowe jako pierwszy kraj już 
w 2000 roku, nie znalazła wielu naśladow-
ców. Nie dlatego, że pomysł ten nie odniósł 

sukcesu, lecz dlatego, że na początku 
zastosowanie nowego schematu jest dosyć 
kosztowne dla budżetu. Jak wyliczył resort 
finansów, już w pierwszym roku polski 
budżet będzie to kosztowało kilka miliardów 
złotych. Jednak dane z Estonii potwierdza-
ją, że warto ponieść ten wysiłek.
Po wprowadzeniu rozwiązania stopa in-
westycji w tym bałtyckim kraju podwoiła 
się w ciągu zaledwie trzech lat (wzrost 
o 17,2 pkt proc.), a wzrost inwestycji 
w tym samym czasie był o około 40 pkt proc. 
szybszy niż w państwach sąsiadujących. 
Przedsiębiorcy mieli o 2–3 pkt proc. wyż-
szą płynność po reformie oraz 8 pkt proc. 
wyższy udział zysków reinwestowanych. 
Zadłużenie z tytułu pożyczek spadło  
o 17 pkt proc.
Zwiększone oszczędności pomogły w prze-
trwaniu kryzysu gospodarczego z 2008 roku, 
co potwierdziło 99 proc. estońskich przed-
siębiorców. Reforma podatkowa doprowa-
dziła też do 9,1-proc. wzrostu w bilansie 
obrotów kapitałowych, wzrostu konsump-
cji o 1,4 proc. i wzrostu PKB Estonii o 2,9 proc.
Odejście od corocznego poboru podatku 
znacznie zmniejszyło tam opłacalność 
agresywnej optymalizacji podatkowej. 
Efektem reformy CIT-u było też istotne 
ograniczenie ukrywania dochodów przez 
firmy, a w konsekwencji – zwiększenie 
szczelności systemu podatkowego. – Efek-
ty reformy w Estonii widać do dzisiaj, 
większość tych pozytywnych trendów 
przetrwała już dwie dekady – zauważył 
wiceminister Sarnowski.
Jak dodał, zmiany wprowadzane w Polsce 
są wynikiem wielomiesięcznych rozmów 
z przedstawicielami estońskiego resor-
tu finansów. – Wskazali nam mankamen-
ty swojego systemu i ścieżki, by je na-
prawić – zaznaczył, dodając, że kwestie 
te dotyczyły m.in. utrzymania dużego 
tempa wzrostu inwestycji po kilku latach 
od zmiany sposobu rozliczania, zatrzy-
mywania w spółkach zysku, który miał 
małą produktywność, czy szczelności 
systemu w początkowej fazie. – Opiera-
jąc się na estońskich doświadczeniach, 
ograniczyliśmy działanie systemu tylko 
do firm, które rzeczywiście istnieją, 
funkcjonują i chcą się rozwijać – pod-
kreślił wiceminister.

Innowacje już teraz,  
a nie po pandemii

Estoński CIT wprowadzany w Polsce może 
być zresztą częścią większego pakietu 
prorozwojowego. Jak zapowiedziała wi-
cepremier i minister rozwoju Jadwiga 
Emilewicz, razem z nim rząd może wdro-
żyć ulgę robotyzacyjną. – Nie możemy 
czekać na stabilizację sytuacji zdrowot-
nej. Już teraz należy przystąpić do dzia-
łania, choćby poprzez wdrażania nowych 
programów prorozwojowych – podkre-
śliła minister Emilewicz. – Tego, kiedy 
będziemy w pełni bezpieczni, dziś nikt 
nie może odpowiedzialnie stwierdzić  
– oceniła.
Dodała, że dlatego właśnie został ogłoszo-
ny przez premiera Mateusza Morawieckie-
go plan wdrożenia estońskiego CIT-u z za-
łożeniami do ustawy. – Ulga robotyzacyjna 
stanie się więc częścią większego pakietu. 
Pracujemy nad nią wspólnie z Ministerstwem 
Finansów. Być może zostanie włączona do 
jednego pakietu ustawowego razem z es-
tońskim CIT-em już w 2021 roku – zapo-
wiedziała wicepremier. PG
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Firmy bez podatku?  
Do Polski wchodzi estoński CIT 
Oczekiwany z wielkim entuzjazmem wśród przedsiębiorców pomysł wprowadzenia 

w Polsce tzw. estońskiego CIT-u, wspomniany przez premiera Mateusza 
Morawieckiego po raz pierwszy jesienią zeszłego roku w trakcie listopadowego 

exposé, zaczyna nabierać realnych kształtów. W najbliższych dniach resort finansów 
ma przedstawić projekt tego przełomowego dla polskiej gospodarki rozwiązania.

Tekst Paweł Woźniak
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Bez pomocy rządu  
turystyka i linie lotnicze  
nie wyszłyby z zapaści

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły pod hasłem #LOTnaWakacje letnią siatkę połączeń. 
W lipcu i sierpniu pasażerowie będą mogli się udać na urlop do 36 najbardziej popularnych 

europejskich kurortów, oferowanych z dziesięciu krajowych portów lotniczych.  
To szansa nie tylko na odbudowę pozycji LOT-u, lecz także turystyki,  

która ponosi wielkie straty w wyniku pandemii.
Tekst Mariusz Andrzej Urbanke
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Wszystkich zaskoczyła sytuacja wywo-
łana chorobą COVID-19, z którą obecnie 
boryka się świat i cała gospodarka. Jak 
wynika z danych Związku Regionalnych 
Portów Lotniczych, w trakcie zaledwie 
pięciu tygodni obowiązywania zakazu 
lotów, czyli od 16 marca do 19 kwietnia 
2020 roku, Polska Agencja Żeglugi Po-
wietrznej odnotowała na trzynastu pol-
skich lotniskach regionalnych tylko 1705 
startów i lądowań, to jest o 19 799 mniej, 
czyli stanowi aż 92,1-proc. spadek w po-
równaniu z podobnym okresem minio-
nego roku. 

100 mln podróżnych 
mniej, niż zakładano

Jak jednak podkreśla Piotr Adamczyk 
z biura prasowego Katowice Airport, 
lotniska regionalne szybko przystosowa-
ły się do nowej sytuacji. Obecnie kato-
wicki port spełnia już wszystkie wytycz-
ne Agencji Unii Europejskiej do spraw 
Bezpieczeństwa Lotniczego (European 
Union Aviation Safety Agency – EASA) 
oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego, nie-
zbędne do wznowienia lotów. Adamczyk 
przypomina też, że w Pyrzowicach cały 
czas odbywa się ruch cargo – lotnisko 
należy do największych operatorów 
w Polsce pod tym względem – obsługi-
wane są też loty związane z serwisowa-
niem samolotów. Na razie odloty odby-
wają się tylko z najstarszego terminala A. 
Nowszy i większy terminal B jest rozbu-
dowywany. Port ma też inne bardzo bo-
gate plany inwestycyjne. Pandemia 
mocno je jednak komplikuje. 
– Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 
i jej negatywne konsekwencje to sytuacja 
bez precedensu w historii polskich lotnisk 
regionalnych. – Związek Regionalnych 
Portów Lotniczych szacuje, że duże spad-
ki ruch pasażerskiego dotkną wszystkie 
porty lotnicze w Polsce, i to minimum do 
końca roku – zauważa Artur Tomasik, 
prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lot-
niczego oraz Związku Regionalnych 
Portów Lotniczych.
Jak wynika z danych ACI Europe (Airport 
Council International/Międzynarodowa 
Rada Portów Lotniczych), tylko od stycz-
nia do marca 2020 roku europejskie 
lotniska obsłużyły o 100 mln podróżnych 
mniej w porównaniu z prognozą. 

UE debatuje, zamiast 
podejmować decyzje

Zdaniem ACI Europe tylko w trakcie 
trzech pierwszy miesięcy bieżącego 
roku porty mogły utracić około 2 mld 
euro przychodów, a to w wyniku niż-
szych wpływów z działalności lotniczej, 
działalności komercyjnej oraz obsługi 
naziemnej i innych usług. To poważny 
problem również dla Polski, która dy-
namicznie rozwijała swoją siatkę połą-
czeń. Z danych ZRPL wynika, że na 
trzynastu lotniskach funkcjonujących 
w regionach zatrudnionych jest już 
ponad 30 tys. osób. i odpowiadają one 
za ok. 2,5 proc. PKB. 
Dlatego też John Lammers, prezydent 
europejskiego oddziału ACI, skierował 
list otwarty do ministrów transportu UE 
oraz Komisji Europejskiej z propozycją 
stworzenia programu pomocowego dla 

lotnictwa europejskiego, które w związ-
ku z pandemią koronawirusa pogrąża się 
w kryzysie. UE jak zwykle debatuje, za-
miast podejmować decyzje. 
Dużo sprawniejsze są państwa narodowe, 
które – jak np. Niemcy – otwarcie wspie-
rają swoich flagowych przewoźników 
i porty. Polski rząd też zdecydował, że 
do pomocy publicznej będą kwalifikowa-
ły się wszystkie lotniska, które ucierpia-
ły na skutek pandemii, proporcjonalnie 
do swoich kosztów. – Wielu ta decyzja 
pozytywne zaskoczyła, gdyż wbrew 
wcześniejszym informacjom lotnisko 
w Modlinie nie zostanie pozbawione 
możliwości skorzystania z pomocy pu-
blicznej – komentuje Marek Serafin z por-
talu Pasażer.pl. Jego zdaniem taka de-
cyzja nie miałaby zresztą  żadnego 

uzasadnienia biznesowo-rynkowego. – 
Oznaczałaby ogromne ograniczenie 
możliwości korzystania z tanich przewo-
zów przez mieszkańców znacznej części 
Polski oraz tych, którzy chcieliby tam 
przylecieć – dodaje ekspert. Uważa on, 
że najważniejsze decyzje muszą jednak 
podjąć same linie lotnicze, które stoją 
przed wyzwanie związanym z odbudową 
siatki połączeń. 

Polska celem podróży 
gości z zagranicy

Wiadomość, że LOT wznawia loty mię-
dzynarodowe, ucieszyła nie tylko polską 
branżę lotniczą, lecz także operatorów 
turystycznych. Liczą oni bowiem, że 
Polska znów stanie się celem podróży 
dla wielu gości z zagranicy.
 – Nasi goście nie chcą rezygnować z wy-
poczynku i to bardzo cieszy. Dla nas to 
znak, że nasi goście mają do nas zaufa-
nie, są lojalni i chcą nadal korzystać 
z naszych usług – podkreśla Lucjan Ka-
rasiewicz, prezes Nadwiślańskiej Agencji 
Turystycznej. – Warto podkreślić, że mamy 
stałych klientów. Wielu z nich to miesz-
kańcy Śląska, którzy sami budowali 

ośrodki nadmorskie, gdy zarządzały nimi 
kopalnie. Dziś przyjeżdżają nad Bałtyk 
i nie tylko tam odpoczywają, lecz także 
pokazują znajomym – tu pracowałem, tu 
budowałem hotel. Mamy też gości przy-
wiązanych do danego miejsca ze wzglę-
du na poziom obsługi. Niektórzy przy-
jeżdżają do ośrodka i  proszą, żeby 
obsługiwały ich panie, dzięki którym 
wybrali dobrą ofertę. Według danych za 
rok 2019 aż 47 proc. naszych gości to 
stali klienci sieci, którzy albo korzystają 
z oferty jednego ośrodka, albo wybiera-
ją kolejne lokalizacje, poznając w ten 
sposób dzięki nam Polskę – dodaje. 

Bony turystyczne 
zachęcą do wczasów 
w kraju

Jednak w Kołobrzegu i Świnoujściu NAT 
ma też wielu turystów z Niemiec, a nad 
całym Bałtykiem – ze Skandynawii. – Dla 
nich liczy się nie tylko dobra jakość 
usług, przystępna cena, ale i bezpie-
czeństwo, które zapewnia dziś Polska. 
Wszystko to oferujemy – dodaje. Prezes 
NAT-u liczy też, że większość rodaków 
wybierze wczasy w kraju, w czym po-
mogą bony turystyczne. – To ważny 
projekt, wyjątkowy o tyle, że dotyczy 
tylko naszej branży. Jednak warto pod-
kreślić, że turystyka jest dziś niezwykle 
ważną gałęzią gospodarki, dającą zna-
czące dochody do budżetu i przyciąga-
jącą miliony gości do kurortów. Dlatego 
też nasza spółka przez cały czas włącza 
się w akcje wspierające polskie marki 
turystyczne inicjowane przez Polską 
Izbę Turystyki i Polską Organizację Tu-
rystyczną – zaznacza Lucjan Karasiewicz. 
Prezes NAT-u uważa, że bez pomocy 
rządu dla branży nie byłaby ona w sta-
nie przetrwać. – Dzięki temu teraz, gdy 
gospodarka jest odmrażana, płynnie 
wracamy do podstawowej działalności 
– mówi.

Maseczki na lotniskach 
już na zawsze?

Podobnie jest w branży lotniczej, która 
też jako jedna z pierwszych odczuła 
skutki pandemii, jednak już stara się 
wznowić działalność na dotychczasowym 
poziomie. W porcie lotniczym w Pyrzo-
wicach, podobnie jak w innych portach 
krajowych, już od połowy czerwca  
wszystko jest gotowe do wznowienia 
ruchu krajowego. W Katowice Airport  
od 17 bm. wznowił działalność Wizz Air, 
a Ryanair i LOT powinny wrócić do ob-
sługi połączeń z Pyrzowic 1 lipca br. 
Natomiast Lufthansa rozpocznie loty 
z Katowice dopiero 1 września br. 
Przypomnijmy, że wcześniej, od 1 czerw-
ca, Polskie Linie Lotnicze uruchomiły 
połączenia z Warszawy do Gdańska, 
Krakowa i Poznania. Port w Katowicach 
długo przygotowywał się na ten mo-
ment, wprowadzając liczne nowe za-
sady odprawy – zminimalizowano licz-
bę osób w terminalach, pojawiły się też 
obowiązkowe maseczki, i to nawet 
wtedy, gdyby poza lotniskami nakaz 
ten został uchylony. Władze lotniska 
liczą na odbudowę ruch pasażerskiego 
do końca roku. PG
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Polski rząd 
zdecydował, 

że do pomocy 
publicznej będą 
kwalifikowały 
się wszystkie 
lotniska, które 
ucierpiały na 

skutek pandemii, 
proporcjonalnie 

do swoich 
kosztów.

 #
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Tarcza Finansowa PFR jest istotnym ele-
mentem pakietu antykryzysowego dla 
firm, który pomoże ocalić wiele miejsc 
pracy i wrócić na ścieżkę wzrostu. Firmy 
mogą już składać w Polskim Funduszu 
Rozwoju wnioski o preferencyjnie opro-
centowane pożyczki płynnościowe i po-
życzki preferencyjne będące rekompen-
satą strat spowodowanych restrykcjami 
sanitarnymi związanymi z COVID-19 
w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Du-
żych Firm. Łączna wartość obu instrumen-
tów finansowych to 17,5 mld zł. 

PKO Bank Polski jako lider sektora ban-
kowego postawił sobie za cel wspieranie 
polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w tym 
trudnym czasie. Jest jedynym bankiem, 
który w ramach Tarczy będzie obsługiwał 
te pożyczki.  Rolą banku jest m.in.:  pro-
wadzenie rachunków przeznaczonych do 
wypłaty środków przyznanych w ramach 
programu, rejestracja i monitoring po-
życzki oraz zabezpieczeń, jak również 
obsługa operacyjna. 
Preferencyjnie oprocentowane pożyczki płyn-
nościowe (łączna kwota wsparcia – 10 mld zł), 

 których celem jest zabezpieczenie płynności 
przedsiębiorstw, udzielane są na okres do  
4 lat do wartości 1 mld zł. Również na okres 
do 4 lat udzielane są pożyczki preferencyjne 
(łączna kwota wsparcia – 7,5 mld zł)  będące 
rekompensatą strat spowodowanych restryk-
cjami sanitarnymi związanymi z COVID-19 
z elementem wsparcia płynności. Tu kwota 
maksymalna może wynieść 750 mln zł. Za-
letą tego rozwiązania jest możliwość umo-
rzenia nawet do 75 proc. wartości.
Wniosek można złożyć za pomocą spe-
cjalnego formularza dostępnego na stro-

nie Polskiego Funduszu Rozwoju www.
pfrsa.pl/tarcza250. Co ważne, przedsię-
biorstwa mogą łączyć ze sobą różne 
formy pomocy. Łączenie wsparcia jest 
dopuszczalne, jednak w granicach limitów 
przewidzianych przez odpowiednie prze-
pisy prawa oraz decyzje Komisji Europej-
skiej, w szczególności związane z łącze-
niem pomocy publicznej.
Program dedykowany jest dużym firmom 
w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,  
zatrudniającym więcej niż 249 pracow-
ników (stan na 31 grudnia 2019 roku), 

Pożyczki dla dużych firm  
w ramach Tarczy  

tylko w PKO Banku Polskim
Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm, zatrudniających co najmniej 250 pracowników, z obrotem powyżej 
50 mln zł, to program obsługiwany przez Polski Fundusz Rozwoju SA. Łączna wartość trzech instrumentów 

finansowych, które wchodzą w jej skład, to 25 mld zł. Firmy mogą już składać wnioski, aby z niej skorzystać. 
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z wyłączeniem właściciela, lub których 
roczny obrót za 2019 roku przekracza  
50 mln euro oraz suma bilansowa na  
31 grudnia 2019 roku przekracza 43 mln euro. 
Co ważne, o pożyczki może starać się 
również firma sektora MŚP, jednak aby 
mogła ona skorzystać z Tarczy PFR dla 
Dużych Firm, musi najpierw wyczerpać 
możliwości finansowania z programu 
rządowego Tarcza Finansowa PFR dla 
MŚP. Dodatkowo firma MŚP, która chce 
skorzystać z Tarczy PFR dla Dużych Firm 
musi zatrudniać powyżej 150 pracow-

ników (stan na 31 grudnia 2019 roku)
z wyłączeniem właściciela, a jej roczny 
obrót w 2019 roku przekraczać 100 mln zł. 
Takie przedsiębiorstwo musi  również 
spełniać dodatkowy warunek: jego luka 
finansowania zgodnie z projekcjami 
finansowymi powinna przekraczać kwo-
tę 3,5 mln zł.
Udzielanie finansowania w ramach Tarczy 
Finansowej dla Dużych Firm będzie reali-
zowane przez Polski Fundusz Rozwoju 
w terminie do 31 grudnia 2020 roku, 
a wypłaty środków w ramach pomocy 

publicznej mogą trwać maksymalnie do 
31 grudnia 2021 roku.
Od prawie dwóch miesięcy ze wsparcia 
z Tarczy Finansowej PFR mogą korzystać 
mikro, małe i średnie firmy. Do tej pory 
z pomocy skorzystało 290 tys. firm, 
a łączna kwota udzielonych subwencji 
to już prawie 53 mld zł.
PKO Bank Polski jest liderem dystrybu-
cji subwencji zarówno pod względem 
wartości przekazanych środków, jak 
i  liczby firm, które otrzymały pomoc. 
Bank aktywnie wspiera przedsiębiorców 

w procesie wnioskowania o subwencje: 
do tej pory środki o łącznej wartości  
9,8 mld zł otrzymało już prawie 57 tys. 
przedsiębiorstw będących klientami PKO 
Banku Polskiego. Firmy te zatrudniają 
blisko 435 tys. pracowników. 
Więcej informacji można uzyskać na 
stronie internetowej banku: www.pkobp.
pl/klienci-indywidualni/e-urzad/tarcza-
-finansowa-pfr/. PG
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Od prawie 2 miesięcy ze wsparcia z Tarczy Finansowej PFR mogą 
korzystać mikro, małe i średnie firmy. Do tej pory z pomocy 

skorzystało 290 tys. firm, a łączna kwota udzielonych subwencji 
to już prawie 53 mld zł.

 #

PKO Bank Polski jako lider sektora bankowego postawił sobie 
za cel wspieranie polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w tym 

trudnym czasie.
 #
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Jednym z bardziej intrygujących pojęć opi-
sujących zmiany, jakie zaszły w życiu jedno-
stek i społeczności dotkniętych konsekwen-
cjami pandemii COVID-19, jest tzw. centralność 
domu (ang. home centrality). Autorzy kon-
cepcji, Daniel Isenberg i Eric Schulz, próbują 
za jej pomocą uchwycić tendencję wzrostu 
znaczenia domu jako centrum komunikacji 
i kontroli, ośrodka zdolnego zaspokoić szerszy 
zakres potrzeb człowieka, niż wcześniej to 
sobie wyobrażano. 
Jakże zaskakujący jest fakt, że tematem 
pierwszej księgi traktatu Arystotelesa „Po-
lityka”, napisanego w IV wieku p.n.e., jest 
właśnie home centrality, czyli sztuka za-
rządzania gospodarstwem domowym. Fi-
lozof określa ją mianem EKONOMII (z gr. 
oikos „dom” + nomos „zarządzanie”). 
W jego postrzeganiu przedmiotem ekono-

mii nie jest nabywanie i konsumowanie 
bogactw materialnych. Ekonomia dla Ary-
stotelesa jest także sferą z gruntu odrębną 
od polityki rozumianej jako sztuka zarzą-
dzania państwem. Mimo że obydwie dzie-
dziny mają spójne cele, odróżnia je sposób 
ich osiągania. Wystarczy powiedzieć, że 
dla Arystotelesa, podobnie jak dla innych 
greckich myślicieli, „polityka ekonomiczna” 
byłaby koncepcją wewnętrznie sprzeczną. 
Arystotelesowskie home centrality, po-
dobnie jak cała Arystotelesowska teoria 
ekonomii, wykracza daleko poza zwykłą 
kontrolę czy zaspokajanie materialnych 
potrzeb człowieka. Obejmuje nie tylko 
sztukę zdobywania środków potrzebnych 
do przeżycia, ale także umiejętność bu-
dowania właściwych relacji z domowni-
kami oraz pracę nad własnym doskona-

leniem. Wszystkie trzy pozornie różne 
kompetencje dla filozofa stanowią jedną 
spójną całość, z czego łatwo wywniosko-
wać, że Arystotelesowskiej ekonomii 
bliżej jest do etyki niż do matematyki, 
statystyki czy nauk politycznych, z któ-
rymi powszechnie się ją dzisiaj łączy. 

Burzenie ścian nie 
pomoże

W czasie izolacji spowodowanej koronawi-
rusem przeniesienie życia zawodowego na 
grunt domowy wywołało rewolucję w wie-
lu rodzinach. Zamknięcie w jednej prze-
strzeni z bliskimi miało bowiem doprowadzić 
do wzmożonego stresu, wzrostu przypadków 

depresji, lęków i przemocy – zjawisk, któ-
rych nasilenie obserwuje się okresowo 
także w Boże Narodzenie i letnie wakacje.
Psychologowie nie szczędzili rad, które 
miały pomóc w zniwelowaniu stresu, po-
czynając od wskazówek architektonicznych 
(ściany izolują, więc lepiej je zlikwidować, 
ale brak własnej przestrzeni jest jeszcze 
gorszy, więc ostatecznie lepiej je zosta-
wić) po zalecenia higieniczne i rutyny 
stabilizujące naszą psychikę: „nie spędzaj 
dnia w piżamie”, „bierz codzienny prysz-
nic”, „rób cotygodniowe pranie”. Wprost 
trudno uwierzyć, że tak podstawowe 
elementy ludzkiej egzystencji wymagały 
tak precyzyjnych wytycznych ekspertów. 
Jednak dalszy rozwój wydarzeń pokazuje, 
że home centrality nie jest jedynie zja-
wiskiem przejściowym, istniejącym w ode-

Home  
centrality,  

czyli sztuka 
zarządzania 

domem
Powszechnie uważa się, że dystans 

społeczny, zakaz opuszczania domów 
oraz zawieszenie działalności firm 

i instytucji w czasie trwania pandemii 
COVID-19 postawiły świat na głowie. 

Pewna zmiana nastąpiła także w życiu 
domowym społeczeństw: ludzie zamknięci 
w domach zaczęli piec własny chleb, uczyć 

własne dzieci, sprzątać własny bałagan, 
sadzić warzywa we własnych ogródkach. 

Arystoteles z pewnością uznałby, że 
świat w jego wymiarze ekonomicznym 
i wspólnotowym nie tylko nie stanął na 

głowie, ale wreszcie wrócił do normalności.
Tekst Anna Woźniak
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rwaniu od pozostałych sfer społeczno-
-gospodarczych, który można już puścić 
w niepamięć. 
Arianna Huffington, amerykańska kon-
sultantka doradzająca korporacjom w dzie-
dzinie well-being (ang. „dobre samopo-
czucie”, „dobrobyt”), sugeruje, że przed 
powrotem przedsiębiorstw do właściwej 
działalności menedżerowie winni z każ-
dym pracownikiem przeprowadzić wywiad 
dotyczący jego sytuacji osobistej, zapy-
tać o chorych w rodzinie, o bliskich zwol-
nionych z pracy, o edukację domową 
dzieci, a następnie przygotować program, 
który zajmie się czynnikami wywołujący-
mi u pracownika stres. Tak skonstruowa-
na strategia pomoże, zdaniem Huffington, 
w podniesieniu produktywności siły ro-
boczej w firmie. 

Fakt, że nawet korporacje próbują włączyć 
się w życie domowo-rodzinne swoich pra-
cowników, pokazuje tylko, ile mądrości 
okazał Arystoteles, uważając umiejętność 
zarządzania domem za wielkie dobro 
wspólnotowe. Jednak dla filozofa było jasne, 
że jest to dobro narodowe, służące dobro-
bytowi całego państwa. Przywołany przy-
kład pokazuje, że relacja wzajemnego 
wsparcia między rodziną a państwem nie 
zachodzi jednak automatycznie, ale trzeba 
nad nią pracować, bo z jej bogactw czerpać 
mogą także inne wspólnoty pozanarodowe. 

Dom jako dobro 
konsumowane

Znaczenie koncepcji ekonomii zdefiniowa-
nej przez Arystotelesa jako sztuka zarzą-
dzania domem zostało radykalnie zmody-
fikowane przez myślicieli oświeceniowych, 
w szczególności przez Adama Smitha, 
który miał nadać ekonomii jej obecny cha-
rakter. W wydaniu Smitha ekonomia staje 
się „nauką o bogactwie narodów” – bogac-
twie przede wszystkim materialnym.
Zmienia się radykalnie rozłożenie akcentów 
– z tematów twórczości, wytwórczości 
i działania przesuwają się na konsumpcję. 
Jeżeli rzeźnik ma więcej mięsa, niż może 
skonsumować – tłumaczy Smith – piekarz 
więcej chleba, niż może zjeść, a piwowar 
więcej piwa, niż może wypić, wówczas 
mogą oni te nadwyżki sprzedać z zyskiem 
dla siebie i innych. I to ten drugi etap ich 
działalności staje się przedmiotem szcze-

gólnego zainteresowania ekonomii Smitha. 
W swoich spekulacjach Smith wykonuje 
pewien rzadko zauważany przez badaczy 
gest – opisuje jako sferę ekonomiczną 
przede wszystkim tę działalność człowieka, 
która tłumaczy jego wymianę nadwyżki, 
a nie sam akt wytwarzania dobra dla siebie 
i innych. Zgodnie z tą logiką „dobro” staje 
się dobre, wówczas gdy można je sprzedać, 
gdy znajduje konsumenta. 
„Konsumpcja jest jedynym celem i racją 
każdej produkcji” – tłumaczy Smith. I rze-
czywiście, zależność ta tkwi u podstaw 
wielu rodzajów działalności gospodarczej. 
Jednak myśliciel przenosi ją także na 
grunt filozofii, nauki, edukacji i sztuki. 
Rozważana z perspektywy Smitha praca 
w domu i dla domu staje się dobrem mało 
użytecznym, bo poza domownikami, 
którzy zresztą za nią nie płacą, nikt nie 
jest zainteresowany jej konsumpcją. 
Według Smitha miarą bogactwa i ubóstwa 
jest ilość pracy, którą człowiek może nabyć 
od innych. A zatem bogaty to ten, który 
może zapłacić za to, aby dla niego ugoto-
wano posiłek, aby mu umilano czas, aby 
wychowywano jego dzieci i rozwiązano 
jego problemy, a nie ten, kto umie i jest 
w stanie zadbać o to wszystko sam. Stąd 
tylko krok do paradoksu, który zauważył 
już Gilbert Keith Chesterton w odniesieniu 
do kobiet: „Kobieta uważa się za wolną, 
służąc swojemu pracodawcy, a za niewol-
nicę, pomagając własnemu mężowi”. Od 
czasów Chestertona zjawisko nabrało 
szerszych rozmiarów, niezależnych od płci. 

Dom jako dobro tworzone

Powszechność zasady konsumpcjonizmu 
sprawia, że gospodarstwo domowe tak-
że zostaje nią objętą. Staje się dobrem 
konsumowanym, a nie – jak utrzymywał 
Arystoteles – dobrem tworzonym, przed-
miotem kreatywnej twórczości człowieka. 
Tak jak filozofia czy sztuka, praca w domu 
ma wartość wewnętrzną, niezależną od 
tego, czy i jak jest konsumowana. Jest 
dobra, gdy jest uznana za dobrą przez 
osobę ją wykonującą. 
Niestety osobie, która została uformowana 
przez racje Adama Smitha, trudno znaleźć 
w pracach domowych sens. Dom został 
przyłączony do kategorii dóbr konsump-
cyjnych, a gdy takiej wartości mu zabrak-
nie, staje się zbyteczny i uciążliwy. Ekono-
mia w wersji Smitha jest powszechnie 
nauczana na uniwersytetach i w szkołach 
biznesu, co może tłumaczyć, dlaczego jej 
studentowi należy przypominać, aby spę-
dzając dzień w domu, zmieniał piżamę na 
ubranie, nawet jeżeli taka czynność nie 
ma jakiejkolwiek innej wartości poza tą, 
że jest czynnością samą w sobie stosowną.
Warto pamiętać, o czym przypominają 
powszechnie teoretycy i praktycy zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, że najważniej-
szą i najbardziej przydatną kompetencją 
w XXI wieku będzie elastyczność pracow-
nika, pozwalająca mu na szybkie zdoby-
cie nowych umiejętności i skuteczne 
przekwalifikowanie się. Być może kryzys 
COVID-19 oraz wywołane nim przywró-
cenie centralnego znaczenia domowi 
pokazuje, że zarządzanie domem, czyli 
ekonomia par excellence, jest nowym 
kierunkiem rozwoju zawodowego o nie-
bagatelnym potencjale.  PG

Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych 
i wykładowcą akademickim. 

FO
T. A

D
O

B
E

 S
TO

C
K

W czasie  
izolacji 

spowodowanej 
koronawirusem 
przeniesienie 

życia 
zawodowego na 
grunt domowy 

wywołało 
rewolucję 
w wielu 

rodzinach. 
 #



PARTNER WYDANIA

PARTIOTYZM
GOSPODARCZY


	0630_GC_ALL_PL_01_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_02_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_03_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_04_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_05_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_06_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_07_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_08_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_09_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_10_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_11_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_12_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_13_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_14_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_15_00.pdf
	0630_GC_ALL_PL_16_00.pdf
	0630_GC_DOD_PTV_01_01.pdf
	0630_GC_DOD_PTV_02_01.pdf
	0630_GC_DOD_PTV_03_01.pdf
	0630_GC_DOD_PTV_04_01.pdf
	0630_GC_DOD_PG_01_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_02_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_03_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_04_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_05_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_06_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_07_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_08_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_09_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_10_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_11_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_12_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_13_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_14_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_15_00.pdf
	0630_GC_DOD_PG_16_00

