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Polska transformacja  
energetyczna nabiera rozpędu
W Polsce zapanował konsensus, że 
transformacja energetyczna jest nieunikniona. 
Jednak narzucony nam przez Brukselę termin 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. 
jest dla polskiej energetyki, wciąż w większości 
opartej na węglu, ogromnym wyzwaniem.

Czytelnictwo ma  
w nas sprzymierzeńca 
Aby przetrwać, firmy muszą się dostosowywać do 
panującej sytuacji. (…) Staramy się wyczuwać trendy 
klientów oraz szukać nowych formatów sprzedaży 
tak, by móc zapewnić naszą ofertę wszędzie tam, 
gdzie są potencjalni klienci – mówi w wywiadzie  
Piotr Regulski, członek zarządu Ruch S.A. 

Miłość bliźniego  
jako źródło dobrobytu
Święty Augustyn i jego teoria ekonomii włącza w relacje 
międzyludzkie element miłości, dzięki czemu pozwala 
zrozumieć gospodarkę jako twór nieustannie otwarty  
i dynamiczny, poruszany bowiem nie za sprawą ograni-
czonego i zamkniętego systemu finansowego, ale wskutek 
twórczości ludzkiej, nieograniczonej w swoich środkach.

Polska to wciąż silny magnes 
dla inwestycji zagranicznych
Polska, w przeciwieństwie do wielu europejskich 
krajów, nie wstrzymała inwestycji w związku  
z kryzysem związanym z pandemią. Dzięki temu 
polityka gospodarcza ukierunkowana na wspieranie 
rozwoju i prowadzona przez rząd premiera Mateusza 
Morawieckiego przynosi efekty. 
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Czytelnictwo ma  
w nas sprzymierzeńca
Aby przetrwać, firmy muszą się dostosowywać do 
panującej sytuacji. (…) Staramy się wyczuwać tren-
dy klientów oraz szukać nowych formatów sprze-
daży tak, by móc zapewnić naszą ofertę wszędzie 
tam, gdzie są potencjalni klienci – mówi w wywia-
dzie Piotr Regulski, członek zarządu Ruch S.A. 
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Polska to wciąż silny magnes dla 
inwestycji zagranicznych
Polska, w przeciwieństwie do wielu europejskich 
krajów, nie wstrzymała inwestycji w związku z kry-
zysem związanym z pandemią. Dzięki temu polityka 
gospodarcza ukierunkowana na wspieranie rozwoju 
i prowadzona przez rząd premiera Mateusza Mora-
wieckiego przynosi efekty. 
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Liderzy polskiego  
biznesu nagrodzeni
Znamy już laureatów 5. edycji konkursu Polski 
Przedsiębiorca „Gazety Polskiej Codziennie”, które-
go celem jest promowanie postaw przedsiębiorców 
wspierających rozwój polskiej gospodarki i przy-
czyniających się do propagowania patriotyzmu 
gospodarczego.
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Miłość bliźniego  
jako źródło dobrobytu
Święty Augustyn i jego teoria ekonomii włącza 
w relacje międzyludzkie element miłości, dzięki 
czemu pozwala zrozumieć gospodarkę jako twór 
nieustannie otwarty i dynamiczny, poruszany bo-
wiem nie za sprawą ograniczonego i zamkniętego 
systemu finansowego, ale wskutek twórczości  
ludzkiej, nieograniczonej w swoich środkach.
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s.10 Polska transformacja  
energetyczna nabiera rozpędu
W Polsce zapanował konsensus, że transformacja 
energetyczna jest nieunikniona. Jednak narzuco-
ny nam przez Brukselę termin osiągnięcia neu-
tralności klimatycznej do 2050 r. jest dla polskiej 
energetyki, wciąż w większości opartej na węglu, 
ogromnym wyzwaniem.

Wstęp

Pandemia nie odpuszcza światu. Kolejne przerażające liczby 
zachorowań i śmierci każą z niepokojem patrzeć w najbliższą 
przyszłość. 
Kolejne całkowite lockdowny stają się coraz bardziej prawdo-
podobne. Światowa gospodarka, chociaż bardziej przygotowa-
na na zaburzenia niż na początku roku, staje w obliczu fatalne-
go w skutkach pogłębienia się kryzysu. 
A przecież już wiosenne wstrzymanie aktywności zaprowadziło 
wiele branż na skraj zapaści. Jedną z najmocniej doświadczo-
nych pandemią COVID-19 gałęzi polskiej gospodarki stała się 
turystyka. I chociaż dostała ona właśnie kolejną kroplówkę od 
rządu w postaci branżowej tarczy turystycznej, to jednak długi 
firm, szczególnie tych najmniejszych, wciąż rosną. W wielu 
innych branżach sytuacja wcale nie jest lepsza.
Pomimo tych problemów Polska jawi się jednak jako kraj, któ-
rego gospodarka nie ucierpi bardziej niż gospodarki innych 
państw. 
W przeciwieństwie do wielu europejskich krajów nie wstrzyma-
liśmy inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych czy miesz-
kaniowych. Powstaje gazociąg Baltic Pipe, który wzmocni nasze 
bezpieczeństwo energetyczne, budowane są nowe drogi, mo-
dernizowane tory kolejowe. Wkrótce wybierzemy też technolo-
gię dla wartej dziesiątki miliardów złotych elektrowni jądrowej, 
a sama budowa ma ruszyć za kilka lat. 
Zresztą sami Polacy zaczęli inwestować w energetykę. Rządo-
wy program „Mój prąd”, dofinansowujący małe instalacje foto-
woltaiczne, chociaż jeszcze się nie zakończył, to już odniósł 
ogromny sukces, a panele PV w ogródkach i na dachach domów 
zakupione w ramach programu przynoszą coraz większy i zna-
czący wkład w polski miks energetyczny.
Ogromnym wsparciem dla tych małych, prywatnych inwestycji 
oraz wciąż niezachwianej konsumpcji w Polsce jest ochrona 
rynku pracy. Dzięki rządowym tarczom antykryzysowym udało 
się uratować ponad 5 mln stanowisk.
To m.in. dlatego ponad 60 proc. Polaków uważa, że mimo pan-
demii poziom ich wydatków nie uległ zmianie, 14 proc. twierdzi 
zaś, że ich wydatki nawet wzrosły. Oby podobne dane można 
było zobaczyć za kilka miesięcy… PG

Zapraszam do lektury

Paweł Woźniak
redaktor naczelny 
@Pawel_Wozniak 
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Turystyka  
w opałach
Poprawie kondycji branży turystycznej doświad-
czonej pandemią COVID-19 ma służyć rządowa 
pomoc w ramach tzw. tarczy turystycznej, w której 
przewidziano m.in. zwolnienia ze składek ZUS oraz 
świadczeń postojowych dla firm. 
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Czytelnictwo 
ma w nas 

sprzymierzeńca
Aby przetrwać, firmy muszą się 
dostosowywać do panującej sytuacji. 
Takie działania podejmujemy 
w Ruchu. Staramy się wyczuwać 
trendy klientów oraz szukać 
nowych formatów sprzedaży 
tak, by móc zapewnić naszą 
ofertę wszędzie tam, gdzie są 
potencjalni klienci. Wierzymy, 
że wraz z inwestorem uda 
nam się przywrócić spółce 
jej dawny blask  
– mówi Piotr Regulski,  
członek zarządu Ruch S.A. 
w rozmowie  
z Pawłem Woźniakiem. 
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Mieliśmy okazję rozmawiać w ze-
szłym roku, niedługo po tym, jak 
w spółce powołany został nowy 
zarząd. Opowiadał Pan wtedy 
o tym, jak chcecie zmieniać Ruch, 
aby stał się miejscem przyjaznym 
dla klienta, z dostępem do inter-
netu, gdzie można np. napić się 
kawy przed pójściem do pracy.

Ta wizja się nie zmieniła. W międzyczasie 
zdarzyło się natomiast kilka rzeczy. Jesteśmy 
już na końcówce procesu przejęcia nas przez 
PKN Orlen i liczymy, że to wkrótce się wy-
darzy. Ostatnie półtora roku było dla nas 
okresem bardzo intensywnej pracy, gdzie 
z jednej strony musieliśmy ratować spółkę 
i robić wszystko, żeby ona mogła dalej 
funkcjonować, a z drugiej strony szukaliśmy 
pomysłów, jak ją po wejściu inwestora szyb-
ko postawić na nogi, żeby mogła skutecznie 
konkurować na rynku. W międzyczasie 
pojawiła się nowa rzeczywistość w postaci 
pandemii koronawirusa, która całkowicie 
zmieniła myślenie o biznesie. 

Czy COVID mocno uderzył w Ruch?

Paradoksalnie okazało się, że lokalizacje 
kiosków położonych relatywnie blisko po-
tencjalnego klienta – przy przystankach 
komunikacji miejskiej czy przejściach dla 
pieszych – sprawdziły się. Oczywiście Ruch 
odczuł spadki przychodów, które na począt-
ku pandemii wynikały przede wszystkim 
z tego, że na ulicach zamarł ruch. Ludzie 
nie podróżowali, nie kupowali biletów, nie 
przemieszczali się. Za chwilę okazało się, 
że do kiosku jednak przychodzą, np. po 
produkty pierwszej potrzeby, po prasę czy 
po te produkty, które były im potrzebne na 
szybko. Ludzie, czując zagrożenie i niepew-
ność sytuacji, chcieli jak najszybciej zrobić 
zakupy i wrócić do domu. Tym bardziej 
potwierdziło się, że te nasze pomysły stwo-
rzenia nowoczesnego, lokalnego punktu 
sprzedaży z dostępem do prasy, do produk-
tów FMCG czy drobnych usług były trafione. 
Takie punkty jak kioski Ruchu są po prostu 
jak najbardziej potrzebne.

Pandemia przeobraża biznes i chce-
cie na tę zmianę się załapać.

Aby przetrwać, firmy muszą się dostosowy-
wać do panującej sytuacji. Pandemia przy-
spiesza też niektóre nieodwracalne zmiany. 
Proszę zauważyć, jak wystrzelił handel 
w internecie, który wcześniej i tak przecież 
dynamicznie wzrastał. Dla nas to dobra 
wiadomość, bo nasze usługi Paczka w Ruchu 
stały się jeszcze bardziej popularne. Klienci 
doceniają, że mogą zamówić sobie coś 
w dowolnym sklepie internetowym i odebrać 
przesyłkę w kiosku obok swojego domu. 
Zresztą przesyłki można odbierać nie tylko 
w kioskach. Takich punktów odbioru, do 
których dowozimy paczki przy okazji do-
starczania codziennej prasy, jest już w Pol-
sce kilka tysięcy.

Jak obecnie wygląda odbudowa 
sieci sprzedaży?

Rok temu mieliśmy około 1350 kiosków. 
Dzisiaj działających mamy 1250. Przede 
wszystkim udało nam się opanować ten-
dencję spadku ich liczby. Ta różnica stu 
obiektów wynika już z sytuacji epidemicznej, 
która spowodowała, że naturalnie zamknę-
ły się pewne lokalizacje: punkty na uczelniach 
czy niektórych dworcach kolejowych. Mamy 
świadomość, że spora część naszych part-

nerów biznesowych to są osoby, które na-
leżą do grupy podwyższonego ryzyka, i oni 
– często świadomie i po wspólnych uzgod-
nieniach z nami – podejmowali decyzję, 
żeby na pewien czas zawiesić działalność, 
dopóki ta rzeczywistość, która nas otacza, 
nie będzie dla nich bardziej sprzyjająca, 
bardziej bezpieczna. To m.in. dlatego jeste-
śmy w gotowości, aby w razie polepszenia 
się sytuacji móc otwierać kolejne kioski.
Patrząc na tę naszą historię, to, co się dzia-
ło w ubiegłym roku oraz tegoroczną sytuację 
z koronawirusem i spowodowanym nim 
kryzysem, to uznajemy utrzymanie sieci 
sprzedaży w obecnej formie za ogromny 
sukces. Proszę zauważyć, że w warunkach 
kryzysu wielkość naszej sieci sprzedaży nie 
zmniejszyła się bardziej niż innym uczest-
nikom rynku, a niektórzy stracili przecież 
dużo więcej. 

Czy wszystkie kioski działają na 
zasadzie współpracy agencyjnej, 
czy Ruch prowadzi chociaż drob-
ną, własną sieć sprzedaży?

Każdy punkt jest prowadzony przez nasze-
go partnera biznesowego, który ma własną 
działalność. Pomimo że praca w kiosku jest 
trudna, to jako własny biznes jest wspania-
łym wyzwaniem dla każdej przedsiębiorczej 
osoby i daje naszym agentom mnóstwo 
satysfakcji. 
Jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych polskich firm z ponad stuletnią trady-
cją. Za chwilę wejdzie do nas Orlen jako 
inwestor. Cały czas pracujemy też nad no-
wymi pomysłami biznesowymi, a także 
nowymi formatami. Dzięki temu wszystkie-
mu stajemy się bardzo atrakcyjnym part-
nerem biznesowym dla ludzi szukających 
pracy. Na razie od miesięcy bezrobocie 
w kraju utrzymuje się na podobnym pozio-
mie, jednak pojawia się niepewność na 
rynku pracy, co moim zdaniem czyni naszą 
ofertę stałej współpracy jeszcze bardziej 
interesującą.
Czwarty kwartał dla wielu firm będzie 
trudny. Wcześniej większość podmiotów 
próbowała przeczekać kryzys, korzystając 
z tarcz antykryzysowych. Te środki finan-
sowe w pewnym momencie jednak się 
skończą i pojawi się pytanie, co robić 
dalej. Sądzę, że w takich branżach jak 
gastronomia, usługi, hotelarstwo, wynajem 
samochodów czy nawet bankowość zmia-
ny w zakresie miejsc pracy na pewno 
nastąpią i zwolnienia są nieuniknione. 
U nas jest wręcz odwrotnie, jesteśmy 
przygotowani, zapraszamy i czekamy na 
to, żeby móc pozyskiwać partnerów biz-
nesowych. Obronną ręką wyszliśmy z wio-
sennego lockdownu i cały czas mamy 
gotowe nowe lokalizacje, które możemy 
praktycznie od ręki uruchamiać. W mię-
dzyczasie przygotowaliśmy też nowe 
portfolio produktowe, które cały czas 
udoskonalamy. Jesteśmy elastyczni. Pan-
demia zmusza nas do tego, aby nasz 
asortyment był dostosowywany do szyb-
ko zmieniających się potrzeb naszego 
klienta, i tym szlakiem podążamy. 

Czy portfolio produktowe jest 
standardowe i takie samo we 
wszystkich kioskach Ruchu?

Nasz asortyment produktów tylko w części 
jest wystandaryzowany. W każdym kiosku 
można przecież kupić te same gazety czy 
słodycze. Ale dajemy też naszym agentom 
pewną swobodę i możliwość dostosowania 
oferty do danej lokalizacji.

W kiosku w Warszawie usytuowanym, daj-
my na to, przy wyjściu z metra, wiosną 
można np. kupić dobrej jakości okulary 
przeciwsłoneczne, a jesienią, przy gorszej 
pogodzie, ten sam kiosk zaproponuje para-
sol. Z kolei latem, szczególnie w miejsco-
wościach turystycznych, zaoferujemy naszym 
klientom krem do opalania czy wodę mine-
ralną. Chcemy, aby naszą przewagą była 
wspomniana już wcześniej elastyczność 
i możliwość szybkiej reakcji na otaczającą 
nas rzeczywistość.

Czyli agent będzie w pewnym za-
kresie decydował o tym, co będzie 
sprzedawane w kiosku Ruchu.

Chcemy, żeby nasz partner był rzeczywiście 
bardzo istotnym uczestnikiem tego procesu. 
Oczywiście ze względu na korzyści skali, 
w postaci choćby lepszych cen, pewne za-
kupy zawsze będą dokonywane hurtowo 
dla wielu kiosków. Centralnie negocjowane 
umowy dają bowiem dużo większe korzyści 
biznesowe. 
Chcemy jednocześnie doprowadzić do 
takiego stanu, żeby agent, który prowadzi 
kiosk, czuł się jego gospodarzem i czynnie 
uczestniczył w procesie zamawiania pro-
duktów. Jeżeli ktoś od wielu lat prowadzi 
kiosk, to zna ludzi, którzy go odwiedzają, 
i najlepiej wie, czego oni potrzebują. Z jed-
nej strony chcemy naszemu partnerowi 
zapewnić możliwość skorzystania z nasze-
go wieloletniego doświadczenia, a także 
umiejętności handlowych oraz najnowszej 
technologii, która jest u naszego inwesto-
ra, a z drugiej strony posiłkować się wiedzą 
agenta na temat lokalnej społeczności i jej 
potrzeb. W tym mariażu upatrujemy na-
szego sukcesu.

Czy myśli Pan, że w związku z tym 
czerpaniem od inwestora kiosk 
Ruchu może niedługo upodobnić 
się do stacji paliw Orlenu, oczy-
wiście bez możliwości zakupu 
paliwa?

Orlenowi udało się osiągnąć ogromny suk-
ces m.in. na bazie swojej części detalicznej. 
Jeszcze kilka lat temu na stacjach oprócz 
paliwa nie było właściwie nic do kupienia. 
Obecne stacje wyglądają bardzo atrakcyjnie. 
Wręcz przyciągają kierowców. Dziś na sta-
cjach Orlenu nie dość, że dostępne są tak 
chętnie kupowane produkty pochodzenia 
polskiego o znakomitej jakości, to jeszcze 
ich wybór jest ogromny. Spójrzmy na ofertę 
cateringową. Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zarówno amator jedzenia tradycyjnego, jak 
i jarosz czy wegetarianin, a nawet osoba 
uczulona na niektóre składniki. Można zjeść 
na zimno, na ciepło, na słodko albo pikant-
nie – do wyboru do koloru. 
Takie właśnie standardy chcielibyśmy im-
plementować do naszych kiosków, przede 
wszystkim do tych, które będziemy stawiać 
po wejściu inwestora.
Ale chcemy zachować też pewną auto-
nomiczność. Kiosk i stacja paliw to jednak 
trochę inny format sprzedaży, o trochę 
innej wielkości. U nas np. znaczącym 
elementem sprzedaży są książki i prasa. 
Ten segment chcemy też dalej rozwijać, 
aby stać się istotnym graczem na rynku. 
Mamy kilka poważnych atutów. Jednym 
z nich jest elastyczność logistyczna. Co-
dziennie dojeżdżamy do 16 tys. punktów 
i codziennie rano jesteśmy tam ze świe-
żą gazetą. Dodatkowo zakres dostaw 
zawsze możemy jeszcze rozwijać o wie-
le innych produktów. 

Nasze usługi 
Paczka w Ruchu 
stały się jeszcze 

bardziej 
popularne. Klienci 

doceniają, że 
mogą zamówić 

sobie coś 
w dowolnym 

sklepie 
internetowym 

i odebrać 
przesyłkę 

w kiosku obok 
swojego domu. 

Zresztą przesyłki 
można odbierać 

nie tylko 
w kioskach.
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Chcemy też wypełniać lukę na rynku i za-
istnieć w mniejszych miejscowościach, 
gdzie kioski z książkami i prasą mogłyby 
liczyć na znacznie mniejszą konkurencję.

Jednak sprzedaż prasy to dzisiaj 
spore wyzwanie. Jak zamierzacie 
wzbudzić modę na czytanie druku?

Czytelnictwo ma w nas sprzymierzeńca. 
W moim odczuciu kilka rzeczy w tym aspek-
cie się zmienia na lepsze. Nawet w najcięż-
szym lockdownie niektórzy wychodzili 
z domów, by kupić gazetę. Okazuje się, że 
są osoby, które interesuje nie tylko szybka 
informacja z internetu czy telewizji, ale chcą 
mieć dostęp do szerszej wiedzy, a co naj-
ważniejsze, do takiej wiedzy, która jest 
wiarygodna. Niezależnie od tematyki prasa 
drukowana jest postrzegana jako bardziej 
wiarygodna, sprawdzona czy udokumento-
wana od tego, co się pojawia w internecie. 
Ludzie chcą takiej wiedzy, chcą móc wery-
fikować swoje poglądy w oparciu o dostęp 
do takiej właśnie informacji. 
Chcemy więc pokazać, że prasa jest ważna 
nie tylko w „normalnych” czasach, ale może 
nawet jeszcze bardziej w tych trudniejszych 
okresach. 
Będąc spółką Skarbu Państwa oraz mając 
tę świadomość znaczenia prasy, chcemy 
też docierać do innych podmiotów państwo-
wych i pokazywać im, że zarówno z powo-
dów biznesowych, ale i społecznych, oszczę-
dzanie na zakupie prasy to nie jest właściwy 
kierunek, że warto z nami jako partnerem 
biznesowym, a może nawet strategicznym, 
podejść do tego procesu trochę na nowo. 

Ruch rozpoczyna też nowy rozdział 
współpracy z sieciami handlowy-
mi. Na czym będzie on polegał?

Uruchamiamy projekty aktywizujące sprze-
daż w dużych sklepach. Indywidualne po-
dejście do każdej z sieci pozwala nam 
zmieniać dotychczasowy model sprzedaży 
prasy, polegający na wystawianiu gdziekol-
wiek regału z nadzieją, że gazety sprzeda-
dzą się same.
Jednym z elementów tej współpracy będzie 
pojawienie się prasy w widocznych miejscach 
oraz takie wystandaryzowanie tych miejsc, 
aby stawały się coraz lepiej rozpoznawalne 

przez klientów. Negocjujemy też kwestie 
dotyczące odpowiednich narzędzi sprzeda-
żowych, jak choćby zaprojektowanych pod 
te sieci specjalnych regałów z prasą. Dyspo-
nując takimi narzędziami, będzie nam znacz-
nie łatwiej zarządzać procesem sprzedaży. 
Z jednym z graczy na rynku prowadzimy 
właśnie test na jedenastu jego lokalizacjach 
położonych zarówno w większych miastach, 
jak i mniejszych miejscowościach. Badamy, 
jak odbywa się ruch klientów, co kupują, 
w jakich godzinach. Na podstawie tych 
danych zaprojektowaliśmy i przygotowaliśmy 
już specjalne narzędzie ekspozycyjne, któ-
re potrafi pomieścić aż 95 tytułów. To ponad 
dwukrotnie więcej niż tradycyjne stojaki, 
których do tej pory używaliśmy. Jesteśmy 
więc przygotowani na zwiększenie palety 
tytułów, które możemy zaoferować przy-
chodzącemu do sklepu klientowi. 
Wciąż jednak testujemy miejsca, w których 
taki innowacyjny ekspozytor mógłby stanąć. 
Naturalnym miejscem wydaje się obszar 
przed kasą, ale w grę wchodzą też lokaliza-
cje przy słodyczach, przy wejściu oraz przy 
pieczywie. Sprawdzamy, które miejsce 
będzie najlepiej „performowało”.
Planujemy też wprowadzić działania cross 
sellingowe. W naszym przypadku oznacza 
to, że mamy jedno główne miejsce, gdzie 
cała prasa jest eksponowana, ale również 
część tytułów jest wystawiona w innych 
miejscach. Poradnik majsterkowicza będzie 
stał przy narzędziach, tytuły o zdrowiu przy 
eko żywności, zaś magazyny life-stylowe 
przy kosmetykach. Tym samym dajemy 
klientowi szansę na zakup gazety przy oka-
zji wyborów innych produktów, na zasadzie 
wyboru spontanicznego. 
Na wszystkie te testy, odbywające się w wa-
runkach normalnej sprzedaży, dajemy sobie 
3 do 6 miesięcy. Jeśli testy przyniosą ocze-
kiwane przez nas rezultaty, sposoby w nich 
zastosowane będziemy wprowadzać w ko-
lejnych sieciach handlowych.
Nowe rozwiązania zaproponujemy wszyst-
kim partnerom, z którymi już teraz współ-
pracujemy, m.in. sieciom Dino, Biedronka 
i Żabka.

A czy coś można zaradzić na to, 
aby w punktach sprzedaży fizycz-
nie nie brakowało egzemplarzy 
danej gazety? Na to skarżyli się 

niejednokrotnie czytelnicy „Gaze-
ty Polskiej Codziennie”.

Działania, które podejmujemy, zwiększają 
efektywność sprzedaży, a to zdecydowanie 
ułatwia zarządzanie produktem, jakim jest 
prasa, w zakresie optymalizacji nadziałów. 
Zaczęliśmy pracę nad procesem, przy pomocy 
którego będziemy zdalnie monitorować sprze-
daż w poszczególnych punktach sprzedaży. 
Tam, gdzie to rozwiązanie już działa, a mamy 
wpiętych pierwszych klientów, możemy bardzo 
dobrze zdiagnozować, ile danego tytułu mamy 
dostarczyć. Dołączenie pozostałych partnerów 
biznesowych pod to rozwiązanie onlinowe 
diametralnie poprawi sytuację. Rzecz jasna ze 
względu na cykl transportowy największe wy-
zwanie istnieje w przypadku dzienników, na-
tomiast wszystkie tytuły pojawiające się raz 
w tygodniu i rzadziej mogą być już teraz sku-
tecznie dowiezione, jeżeli nagle pojawia się 
w jakimś punkcie wyprzedaż. 
Kluczem jest narzędzie informatyczne, nad 
którym pracujemy. Będziemy sukcesywnie 
podłączać pod nie kolejnych sprzedawców, 
co w moim odczuciu poprawi ekonomikę 
tego procesu, a to spowoduje znaczący 
spadek zwrotów.

Kiedy ostatecznie Orlen wejdzie 
do Ruchu?

Mamy nadzieję, że stanie się to lada chwi-
la. Dwa miesiące temu sąd zatwierdził po-
rozumienia układowe z wierzycielami. Zło-
żyliśmy wniosek o klauzulę wykonalności 
tego układu, a Orlen wpłacił na rachunek 
nadzorcy sądowego pieniądze, które są 
przeznaczone dla wydawców na spłatę tego 
układu. Niestety w ostatnim możliwym 
terminie jeden z wydawców złożył zażalenie 
na wykonanie tego układu. Sytuacja jest 
taka, że czekamy na akta sądowe dotyczą-
ce tego zażalenia. Jak tylko je formalnie 
dostaniemy, to złożymy skargę na to zaża-
lenie i będziemy czekali na orzeczenie sądu. 
Po pozytywnym orzeczeniu nastąpi realiza-
cja układu i pojawienie się nowych inwesto-
rów. Jest umowa inwestycyjna podpisana 
pomiędzy Orlenem, PZU i Alior Bankiem, 
i taka to będzie struktura właścicielska.

Na koniec spójrzmy nieco dalej 
w przyszłość. Niedawno w War-

szawie przy placu Unii Lubelskiej 
Ruch otworzył pierwszy samoob-
sługowy kiosk. Tutaj kioskarza 
zastąpiły maszyny. Brzmi trochę 
jak science-fiction. 

Rzeczywiście samoobsługowy kiosk Ruchu 
już działa. Maszyny pozwalają na sprzedaż 
ponad 175 artykułów spożywczych oraz 
niespożywczych, dostosowanych do lokali-
zacji oraz potrzeb klientów. Transakcja za-
kupowa zajmuje zazwyczaj nie więcej niż 
kilkanaście sekund. Wystarczy wybrać 
produkty oraz zrealizować płatność w formie 
bezgotówkowej na dedykowanym termina-
lu płatniczym. 
Staramy się wyczuwać trendy klientów oraz 
szukać nowych formatów sprzedaży, tak by 
móc zapewnić naszą ofertę wszędzie tam, 
gdzie są potencjalni klienci. Samoobsługo-
wy punkt sprzedaży to z jednej strony wy-
godne miejsce zakupów, a z drugiej możli-
wość działania w trybie non-stop. Jesteśmy 
przekonani, że tego typu pomysł przyjmie 
się na rynku i już niebawem będziemy mo-
gli zwiększać sieć samoobsługowych kiosków, 
w których będzie można kupić najpotrzeb-
niejsze rzeczy, coś zjeść, a przy tym wypić 
smaczną kawę lub herbatę 
Cały projekt jest oczywiście sprawą przy-
szłości, ale na podstawie tych doświadczeń 
ze stolicy, z testów tego – opartego o ma-
szyny vendingowe – rozwiązania będziemy 
chcieli skorzystać przy stawianiu takich 
maszyn przy kioskach obsługiwanych przez 
agentów. Takie hybrydowe rozwiązania 
uelastycznią godziny funkcjonowania kiosku, 
bo będzie można dokonać zakupów, nawet 
jeśli sprzedawcy nie będzie już w pracy. 
Ale ta robotyzacja sprzedaży absolutnie nie 
oznacza, że nie stawiamy na człowieka. Wręcz 
przeciwnie, ludzie są nam potrzebni, dlatego 
nieustannie zapraszam do współpracy osoby 
poszukujące możliwości swojego rozwoju 
poprzez tworzenie wspólnego biznesu. 
Z nami jest to możliwe – jesteśmy spółką 
Skarbu Państwa, z grupy PZU, a za chwilę, 
w co głęboko wierzę, głównym udziałowcem 
stanie się Orlen. To zapewni nam perspekty-
wę stabilnego działania i rozwoju. Wspólnie 
z Orlenem mamy plan budowy nowych for-
matów, wiec jeśli ktoś szuka pewnej pracy, 
a jednocześnie chce być przedsiębiorcą, to 
zapraszamy do współpracy z Ruchem. PG
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Jak wynika z nowych danych GUS, dewelope-
rzy ruszyli we wrześniu z budową 17 tys. 
mieszkań. To najwyższy miesięczny wynik 
w historii. 

Mieszkaniówka nie 
odczuwa pandemii

Wrzesień był dla deweloperów bardzo udanym 
miesiącem. Sprzedaż szła dobrze – w wielu 
przypadkach nawet lepiej niż w rekordowym 
2019 r. – podkreśla Bartosz Turek, główny 
analityk HRE Investments. – Złożyło się na to 
kilka czynników: niemal nieoprocentowane 
lokaty, co kusi do zakupu mieszkania na wy-
najem, najtańsze kredyty mieszkaniowe w hi-
storii czy fakt, że część kupujących nie zreali-
zowała swoich marzeń o własnych czterech 
kątach w 2 kwartale i zrobili to kwartał później 
– wyjaśnia. 
 Jak wynika z jesiennej edycji raportu firmy 
Spectis „Rynek budowlany w Polsce 2020–2027”, 
dzięki stosunkowo dobrym wynikom budow-
nictwa odnotowanym w pierwszym półroczu 
prognozy na 2020 r. zostały zweryfikowane 
w górę. Ucierpiało wiele firm, ale dzięki pod-
jętym działaniom antykryzysowym (tarcza 
finansowa i ochrona miejsc pracy, obniżka 
stóp procentowych, czerwcowe otwarcie go-
spodarki) wpływ epidemii koronawirusa na 
dynamikę budownictwa mieszkaniowego 
będzie mniej dotkliwy. Po rekordowym roku 
2019 (207 tys. nowych mieszkań i domów), 
liczba mieszkań oddanych do użytkowania 
w 2020 r. ustanowi kolejny rekord III RP i wy-
niesie ok. 220 tys. lokali.

Polska przyciąga

Wysoki popyt wynika też z tego, że sytuacja 
finansowa Polaków nie pogorszyła się pomi-
mo kryzysu. Ponad 60 proc. Polaków uważa, 
że mimo pandemii poziom ich wydatków nie 
uległ zmianie. 33 proc. ograniczyło niektóre 
wydatki, 14 proc. zaś twierdzi, że ich wydat-
ki wzrosły. Ważne znaczenie ma tu ochrona 
rynku pracy – dzięki rządowym tarczom 
antykryzysowym udało się uratować ponad 
5 mln stanowisk – oraz przyciąganie inwe-
stycji zagranicznych. Jak wynika z raportu 
„Why Invest in Poland”, opracowanego przez 
Walter Herz, PAIH i People, Polska pozostaje 
atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów zagra-
nicznych, i to nawet tych z odległych krajów. 
Według badań Amerykańskiej Izby Handlowej 
w Polsce działa ponad 1,5 tys. firm z udziałem 
kapitału amerykańskiego. Szczególną cechą 
wyróżniającą te firmy jest przede wszystkim 
ich wielkość i rentowność w porównaniu 
z innymi podmiotami zagranicznymi obec-
nymi w naszym kraju. – Amerykańskie firmy, 
obecne w Polsce od ponad 30 lat zarówno 
w sektorze produkcji przemysłowej, jak i usłu-
gach, posiadają aktywa o wartości 54,5 mld 
dol. Zainwestowały one 24,4 mld dol., choć 
według naszych danych można mówić nawet 
o 62,7 mld dol., i utworzyły bezpośrednio 
ponad 267 tys. miejsc pracy – zaznacza Sta-
cy Ligas, Senior Partner, CEO w KPMG. – Dla 
inwestorów amerykańskich, dokonujących 
inwestycji typu greenfield, Polska jest jednym 
z najatrakcyjniejszych krajów w Unii Europej-
skiej i najważniejszym, jeśli chodzi o region 
Europy Środkowej i Wschodniej – podkreśla 
Stacy Ligas. Jej zdaniem klimat inwestycyjny 
w naszym kraju wydaje się nadal sprzyjać 
napływowi nowego kapitału oraz kształtuje 
rozwój przedsiębiorstw już obecnych w Polsce, 
które lokują wypracowane zyski w swój dal-

szy rozwój. Pojawiają się też nowe możliwo-
ści współpracy m.in. w obszarze energetyki 
jądrowej, jak również dywersyfikacji źródeł 
energii i infrastruktury energetycznej, cyber-
bezpieczeństwa, technologii obronnych oraz 
nauk ścisłych.

Zadziała siła inwestycji 
w infrastrukturze 
i energetyce

Według specjalistów firmy Spectis w najbliż-
szych latach inwestycje GDDKiA i PKP PLK 
mogą być istotnym elementem stabilizującym 
koniunkturę w branży inżynieryjnej. Służyć 
temu będzie m.in. Fundusz Inwestycji Samo-
rządowych, którego budżet na lata 2020–2021 
ostatecznie ustalono na 12 mld zł. W latach 
2021–2023 istotnym elementem pobudzania 
wzrostu gospodarczego będą też inwestycje 
publiczne, finansowane poprzez unijny Instru-
ment na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Od-
porności na lata 2021–2023 (57 mld euro 
grantów i pożyczek dostępnych dla Polski) 
oraz 7-letni budżet unijny na lata 2021–2027, 
w ramach którego Polska może liczyć na 67 
mld euro grantów. Jednocześnie do końca 
2023 r. realizowane będą inwestycje z budże-
tu na lata 2014–2020. Kombinacja kilku zna-
czących źródeł finansowania oznacza, że 
w latach 2022–2023 sektor inżynieryjny po-
winien stabilizować dynamikę rynku budow-
lanego.
Najbardziej spektakularne inwestycje mogą 
się pojawić w energetyce. Aktualnie w Polsce 
w fazie budowy znajdują się cztery projekty 
o wartości przekraczającej 3 mld zł netto. 
Łączna wartość tych megainwestycji to blisko 
17 mld zł netto. Jak wynika z raportu firmy 
Spectis, do grupy największych inwestycji 
w fazie budowy zaliczyć można rozpoczętą 

w styczniu 2020 r. realizację projektu Polime-
ry Police w Zakładach Chemicznych Police, 
a także budowy bloków energetycznych w Ja-
worznie, Bogatyni i Ostrołęce. Natomiast 
szacunkowa wartość 25 kolejnych planowanych 
megainwestycji to 295 mld zł, z czego blisko 
połowę stanowią budowle przemysłowe, 
związane głównie z szeroko rozumianym 
sektorem energetycznym. W przypadku in-
westycji energetyczno-przemysłowych za 
blisko połowę kwoty (ok. 70 mld zł) odpowia-
dają planowane na Pomorzu bloki jądrowe, 
a kolejne 50 mld zł przypaść może na reali-
zację dwóch pierwszych morskich farm wia-
trowych. Szacowana wstępnie na 35 mld zł 
realizacja Centralnego Portu Komunikacyjne-
go, stanowiącego miks inwestycji lotniskowych, 
drogowych i kolejowych, odpowiada natomiast 
za ok. 12 proc. wartości planowanych mega-
inwestycji. Spośród 16 województw tylko 
w łódzkim, dolnośląskim i opolskim nie ziden-
tyfikowano ani jednej planowanej megainwe-
stycji, przy czym w opolskim taka inwestycja 
została niedawno ukończona (dwa bloki wę-
glowe w Elektrowni Opole), a w dolnośląskim 
realizacja znaczącego projektu dobiega właśnie 
końca (blok energetyczny w Elektrowni Turów 
w Bogatyni). 

Mamy szansę przejąć 
procesy realizowane 
w innych rejonach świata

Duże transakcje pojawiły się też w ostatnich 
miesiącach w sektorze nieruchomości komer-
cyjnych, trwa też rozwój segmentu usług dla 
biznesu w naszym kraju. Polska w ciągu ostat-
nich 20 lat przyciągnęła inwestycje o wartości 
około 196 mld dol. Jak wynika ze wspomnia-
nego raportu „Why Invest in Poland”, dzięki tak 
dużej aktywności inwestorów uplasowaliśmy 

się na piątym miejscu w Europie pod względem 
wartości bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych i na drugim pod względem liczby miejsc 
pracy, które dzięki nim powstały. W ciągu 
ostatnich lat na gwiazdę polskiej gospodarki 
wyrósł sektor nowoczesnych usług dla biznesu. 
Staliśmy się w Europie Środkowo-Wschodniej 
liderem tak pod względem liczby centrów BSS 
(centra usług biznesowych, ang: Business 
Services Sector), jak i wolumenu zatrudnienia 
w branży. W Polsce działa ponad 1,5 tys. cen-
trów, to niemal 70 proc. wszystkich centrów 
BSS funkcjonujących na obszarze CEE. Pracu-
je w nich już ponad 300 tys. osób, tj. prawie 
połowa zatrudnionych w branży w całym re-
gionie. Teraz, właśnie ze względu na dokonu-
jące się globalne zmiany, mamy szansę prze-
jąć procesy realizowane w centrach usług dla 
biznesu w innych rejonach świata. Grzegorz 
Słomkowski, wiceprezes w Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu ocenia, że głównym atutem 
Polski w pozyskiwaniu projektów sektorowych 
jest przede wszystkim wykształcona i wykwa-
lifikowana kadra, posługująca się wieloma ję-
zykami obcymi. – Nie bez znaczenia jest też 
strategiczne położenie naszego kraju w Euro-
pie, w strefie czasowej, która pozwala na 
współpracę z firmami z całego świata, a także 
rozwój nowoczesnej infrastruktury okołobizne-
sowej i ekosystemu wspierającego działalność 
inwestorów – informuje Grzegorz Słomkowski. 
Ważnym trendem, jaki możemy ostatnio ob-
serwować, jest rozwój centrów badań i roz-
woju, z których wiele związanych jest z seg-
mentem IT, jak choćby uruchomiona w maju 
2020 r. badawcza sieć 5G firmy Ericsson. 
 – Zagraniczne firmy coraz częściej dążą do 
tego, aby tworzyć w Polsce globalne huby, 
czyli centra specjalizujące się w wybranych 
procesach, które mają zasięg ogólnoświatowy 
– zwraca uwagę Słomkowski. – Wynika to z doj-
rzałości polskiego rynku, co pozwala lokować 
w kraju coraz bardziej zaawansowane usługi 
– konkluduje ekspert. PG
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Polska to wciąż  
silny magnes dla inwestycji 

zagranicznych
Polska, w przeciwieństwie do 

wielu europejskich krajów, nie 
wstrzymała inwestycji w związku 

z kryzysem związanym 
z pandemią. Dzięki temu polityka 

gospodarcza ukierunkowana na 
wspieranie rozwoju i prowadzona 

przez rząd premiera Mateusza 
Morawieckiego przynosi 

efekty. Zgodnie z założeniami 
prowadzone są infrastrukturalne 

inwestycje krajowe, a także 
mieszkaniowe.  

Tekst Mariusz Andrzej Urbanke
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T egoroczna uroczystość ogłoszenia zwycięz-
ców konkursu miała bardzo kameralny cha-
rakter. Ze względu na obostrzenia związane 
z  pandemią na uroczystą galę, zorganizo-

waną w hotelu Marriott Courtyard, nie można by-
ło zaprosić nawet wszystkich nominowanych przed-
siębiorców. A tych było w tym roku wyjątkowo wie-
lu. – O zwycięstwo w pięciu kategoriach (Eksporter, 
Innowator, Lider Przemysłu, Reprezentant Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw oraz Filantrop) rywalizo-
wało 23 nominowanych przedsiębiorców. A kapituła 
konkursu podczas tegorocznych obrad nie miała ła-
twego zadania, gdyż z roku na rok rośnie liczba pręż-
nie działających polskich firm, które mogą poszczy-
cić się wymiernymi osiągnięciami, zarówno na rynku 
krajowym, jak i rynkach zagranicznych – poinformo-
wała Beata Dróżdż, prezes zarządu Forum SA, wy-
dawcy „Gazety Polskiej Codziennie”. 

Konkurs to metoda promocji
W  organizowanym od pięciu  lat konkursie na-

gradzani są przedsiębiorcy najbardziej prężni, in-
nowacyjni, skutecznie promujący polskie produk-

ty na świecie oraz propagujący patriotyzm gospo-
darczy. – Staramy się szukać przede wszystkim ta-
kich przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces po-
mimo nie zawsze sprzyjających warunków, a  ich 
firmy wykazały się w trudnych czasach zdolnością 
do  przetrwania – stwierdził, otwierając galę To-
masz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej 
Codziennie”, przypominając, że właśnie mija dzie-
więć lat od utworzenia gazety, której prawie nikt 
nie dawał większych szans na zaistnienie na bardzo 
konkurencyjnym rynku medialnym w Polsce. Kon-
kurs, oprócz nagradzania wyróżniających się przed-
siębiorców, ma na celu także propagowanie idei pa-
triotyzmu gospodarczego. – Patriotyzm gospodarczy 
to czynienie wszystkiego, co służy rozwojowi pol-
skiej gospodarki, umacnia jej pozycję. Dlatego waż-
ne jest, żeby produkty polskich firm miały zbyt za-
równo na krajowym, jak i zagranicznych rynkach, 
żeby przedsiębiorcy inwestowali, wprowadzali in-
nowacje. Trzeba te działania wspierać. To zadanie 
m.in. mediów i organizacji społecznych. Konkurs 
„Gazety Polskiej Codziennie” można uznać za ele-
ment tego wsparcia, gdyż promuje przedsiębiorców 

najbardziej aktywnych i skutecznych w tych działa-
niach – podkreślił w swoim przesłaniu do uczestni-
ków gali Jarosław Kaczyński, wicepremier, prezes 
Prawa i Sprawiedliwości.

Budują siłę polskiej marki
Uwolnienie potencjału polskiej gospodarki oraz pro-

mocja polskich produktów i usług to jeden z głów-
nych celów organizowanego od pięciu lat Kongre-
su 590. Zostało to dostrzeżone przez kapitułę kon-
kursu Polski Przedsiębiorca 2019, która nagrodę 
w kategorii Innowator przyznała Remigiuszowi Ko-
poczkowi, prezesowi firmy Kongres 590  sp. z  o.o., 
organizującej imprezę. – Obecna sytuacja nie sprzy-
ja organizacji kongresów, dlatego przygotowaliśmy 
wersję imprezy online. Zapewnia to autorska plat-
forma Lokkarto, która umożliwia zdalne uczestnic-
two w wirtualnych audytoriach czy zwiedzanie wir-
tualnych stoisk – powiedział podczas odbierania na-
grody Remigiusz Kopoczek. Nowatorskie rozwiązanie 
organizatorów Kongresu 590 ma być wykorzystane 
podczas piątej edycji imprezy, którą przesunięto na 
wiosnę przyszłego roku. 

WYDARZENIE \ Wyłoniono laureatów 5. edycji konkursu Polski Przedsiębiorca „Gazety Polskiej Codziennie”

Liderzy polskiego biznesu nagrodzeni
Znamy już laureatów 5. edycji konkursu Polski Przedsiębiorca „Gazety Polskiej Codziennie”, którego celem jest promowanie postaw 

przedsiębiorców wspierających rozwój polskiej gospodarki i przyczyniających się do propagowania patriotyzmu gospodarczego. 
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Laureatem tegorocznej edycji konkursu w katego-
rii Eksporter został Bogdan Pęski, prezes zarządu 
B.D. Art Sp. z o.o. Sp. k. Firma, obchodząca w tym 
roku 25-lecie działalności, specjalizuje się w pro-
dukcji artykułów dekoracji wnętrz, takich jak ramy, 
listwy ramiarskie, lustra, które sprzedaje za po-
średnictwem współpracujących sieci handlowych 
i poprzez sklep internetowy w kilkudziesięciu kra-
jach na wszystkich kontynentach. – Działalność 
takich firm wzmacnia nie tylko potencjał polskiej 
gospodarki, lecz buduje markę polskich wyrobów 
na świecie – stwierdziła, wręczając nagrodę, Anna 
Gembicka, wiceminister finansów, funduszy i poli-
tyki regionalnej. Jak poinformował Bogdan Pęski, 
firma nie tylko rozwija eksport, lecz także realizuje 
nowe inwestycje w kraju. B.D. Art oczekuje obecnie 
na ostateczną decyzję w sprawie pozwolenia na bu-
dowę huty szkła płaskiego na Lubelszczyźnie. Po-
wstanie huty nie tylko przyczyni się do powstania 
nowych miejsc pracy w zakładzie produkcyjnym, 
ale też stworzy szansę rozwoju współpracy z lokal-
nymi przedsiębiorcami i dostawcami.

Rolnictwo, eksport,  
prawo konstytucyjne

W  kategorii Lider Przemysłu laureatem został 
Piotr Wojciechowski, prezes zarządu WB Electro-
nics SA, największego polskiego producenta nowo-
czesnych technologii obronnych, który oferuje za-
awansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego 
świata. Z kolei w kategorii MŚP nagrodzono Toma-
sza Bieńkowskiego, prezesa zarządu Polskiej Fe-
deracji Ziemniaka, która podejmuje różnego typu 
działania służące rozwojowi produkcji ziemniaka 
w naszym kraju oraz eksportu, dzięki którym Pol-
ska ma znowu stać się ziemniaczaną potęgą. Na-
tomiast w kategorii Filantrop zwycięzcą konkursu 
został Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Instytu-
tu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który zaj-
muje się m.in. promocją dorobku polskiego prawa 
konstytucyjnego przez działania na rzecz ochrony 
wartości konstytucyjnych oraz wolności człowie-
ka, w szczególności wolności religii i przywiązania 
do polskiego dziedzictwa narodowego, a także pol-
skiej kultury prawnej.

Specjalne wyróżnienie „Gazety Polskiej Codzien-
nie” przyznano Anatolowi Timoszukowi, prezeso-
wi zarządu firmy AC SA, producentowi zestawów 
i podzespołów do samochodowych systemów insta-
lacji gazowych LPG/CNG, który eksportuje do ponad 
50 krajów świata. Z kolei wyróżnienie „za budowa-
nie wspólnej przyszłości, wspieranie polskiego po-
tencjału i talentów” trafiło do British American To-
bacco Polska. Fabryka koncernu w Augustowie jest 
jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych 
Grupy BAT na świecie.

(ar) 
Zdjęcia: Filip Błażejowski
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został Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Instytu-
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(ar) 
Zdjęcia: Filip Błażejowski

PATRONAT HONOROWY PATRONAT

Partnerzy Główni

Partnerzy Medialni

PARTNERZY+

PARTNERZY



PATRIOTYZM GOSPODARCZY10 POLITYKA KLIMATYCZNA ENERGETYKA KONWENCJONALNA I ZIELONY ŁAD

Jednym z kierunków transformacji są 
odnawialne źródła energii (OZE). Kosz-
ty produkcji energii elektrycznej wyko-
rzystującej OZE stale spadają. Nie sta-
nowią już bariery w wytwarzaniu czystej 
energii jak było jeszcze kilka lat temu. 
Dzieje się tak również w Polsce, czego 
najlepszym przykładem jest trwający 
obecnie rządowy program „Mój Prąd”.

Program, który pozwolił 
Polakom uwierzyć w OZE

Chociaż nabór wniosków w drugiej edy-
cji „Mojego Prądu” planowano zakończyć 
18 grudnia 2020 r., to może się okazać, 
że środków zabraknie dużo wcześniej. 
I to pomimo pandemii, która spowodo-
wała, że dysponujący środkami Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej od ponad pół roku 
przyjmuje wnioski wyłącznie online. 
Zainteresowanie programem przerosło 
najśmielsze oczekiwania. Dotychczas 
dofinansowanie otrzymało już ponad 
88 tys. beneficjentów, ale dynamika 
napływania wniosków ani trochę nie 
zmalała. 

Trwający od końca sierpnia 2019 r. pro-
gram przyczynił się do bezprecedenso-
wego wzrostu mocy w technologii PV. Na 
dzień 1 października 2020 r. moc zain-
stalowana fotowoltaiki w Krajowym Sys-
temie Elektroenergetycznym wyniosła 
blisko 2,7 GW i była większa o ponad 
154 MW niż 1 września 2020 r. W skali 
miesiąca oznacza to wzrost o 6,1 proc., 
w ujęciu rocznym polska fotowoltaika 
urosła zaś aż o ponad 166 proc.
Oprócz niespotykanych przyrostów mocy 
„Mój prąd” przyniósł jeszcze jedną ważną 
zmianę. Dokonała się ona w sferze men-
talnej Polaków, którzy realnie zobaczyli, 
że można samemu wytwarzać prąd ze 
słońca, w dodatku można na tym jeszcze 
zaoszczędzić sporo pieniędzy. Dzięki pro-
gramowi uwierzyliśmy w OZE.
Według Projektu Polityki Energetycznej 
Polski do 2040 r. (PEP2040), dokumentu 
będącego przewodnikiem polskiej trans-
formacji energetycznej na najbliższe 
dziesięciolecia, do 2030 r. nastąpi istot-
ny wzrost mocy zainstalowanych w fo-
towoltaice do ok. 5–7 GW i ok. 10–16 GW 
w 2040 r. Projekt wskazuje, że znaczna 
część potencjału w zakresie technologii 
solarnych występuje w małych instala-
cjach dachowych. Liczba prosumentów 

w 2030 r. wzrośnie do 1 mln z obecnych 
ok. 270 tys.

Przyszłość należy do 
energetyki prosumenckiej

Niewątpliwy sukces „Mojego prądu” poka-
zuje, że zakładane w Projekcie PEP2040 
poziomy przyrostu mocy w technologii PV 
nie są tylko pobożnymi życzeniami, ale są 
jak najbardziej osiągalne. Dlatego właśnie 
rząd przymierza się do kontynuacji progra-
mu w 2021 r., być może w zmienionej nieco 
formule. Jak zdradził Ireneusz Zyska, wice-
minister klimatu i środowiska oraz pełno-
mocnik rządu ds. OZE, rozważane jest 
wsparcie rozwoju nie tylko prosumenckich 
instalacji fotowoltaicznych w zakresie wy-
twarzania energii elektrycznej, ale też moż-
liwości dofinansowania ładowarek samo-
chodów elektrycznych, pomp ciepła czy 
nawet domowych magazynów energii.  
– Program przyniósł znakomite rezultaty 
odnośnie rozwoju rynku, branży fotowolta-
icznej, i chcielibyśmy ten program kontynu-
ować. Jednocześnie chcemy bilansować 
wytwarzanie energii w miejscu wytwarzania 
– wskazał Zyska. 

Domowa energia ze słońca jest częścią tzw. 
generacji rozproszonej oraz energetyki pro-
sumenckiej, dla której surowcem obok 
słońca może być także wiatr, gorąca woda, 
biomasa czy nawet biogaz. To bardzo pożą-
dane zjawisko na rynku, przełamuje bowiem 
oligopol przedsiębiorstw energetycznych na 
wytwarzanie energii, zakładając istotny 
udział tzw. mikroźródeł prosumenckich, 
czyli instalacji o małej mocy, które pracują 
przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb 
gospodarstwa domowego, z możliwością 
odsprzedaży do sieci nadwyżek wyprodu-
kowanej energii. Dodatkowo generacja 
rozproszona zwiększa bezpieczeństwo ener-
getyczne, nie jest bowiem podatna na duże 
awarie, sprzyja rozwojowi odnawialnych 
źródeł energii, gwarantuje wsparcie gospo-
darstw domowych, a także nie wymaga 
ogromnych inwestycji.

Bloki jądrowe w podstawie

Chociaż energetyka prosumencka ma mnó-
stwo zalet, to rzecz jasna w dającej się 
przewidzieć przyszłości nie zastąpi ona 
całkowicie scentralizowanego modelu tra-
dycyjnego, który zakłada istnienie kilku lub 

Polska 
transformacja 
energetyczna 

nabiera rozpędu
W Polsce zapanował konsensus, że transformacja 

energetyczna jest nieunikniona. Jednak narzucony nam 
przez Brukselę termin osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r. jest dla polskiej energetyki, wciąż w większości 
opartej na węglu, ogromnym wyzwaniem. Dlatego nasz 

kraj nie zadeklarował dotychczas dojścia w trzy dekady do 
proponowanego celu klimatycznego. Nie znaczy to jednak, 

że nie będziemy podejmowali prób. Co więcej, działania 
w tym kierunku nabierają w Polsce coraz szybszego tempa.

Tekst Paweł Woźniak
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kilkunastu dużych lub bardzo dużych źródeł 
energii transportowanej następnie do od-
biorców, często na spore odległości, przez 
sieci przesyłowe i dystrybucyjne. 
Jednym z takich dużych źródeł energii ma 
być w Polsce energetyka jądrowa, której 
podstawową zaletą jest brak emisji szkodli-
wych dla środowiska gazów oraz pyłów, 
czyli to, o co w transformacji energetycznej 
chodzi.
Program Polskiej Energetyki Jądrowej prze-
widuje wybór technologii jądrowej w przy-
szłym roku oraz początek budowy pierwszej 
elektrowni w 2026 r. Pierwszy blok jądrowy 
miałby zacząć działać w 2033 r. Docelowo, 
w 2043 r. Polska miałaby 6 bloków o łącznej 
mocy 6–9 GW. 
Zgodnie z planami rządu elektrownie jądro-
we będzie budować i eksploatować spółka, 
która początkowo będzie w 100 proc. wła-
snością Skarbu Państwa, a docelowo do 49 
proc. będzie miał w niej wybrany partner 
strategiczny.
Jest niemal przesądzone, że partner ten 
będzie pochodzić ze Stanów Zjednoczonych. 
Kilka dni temu zawarto polsko-amerykańską 
międzyrządową umowę o współpracy, ma-
jącą na celu rozwój Programu Polskiej Ener-
getyki Jądrowej oraz cywilnego przemysłu 
jądrowego w Polsce. Ta umowa niewiele 

jeszcze przesądza, ale znacząco posuwa 
polskie plany dotyczące atomu w przód.  
Zgodnie z jej zapisami w ciągu 18 miesięcy 
Polska i USA przygotują wspólny raport, 
który będzie stanowił podstawę dla polskie-
go rządu do decyzji o ostatecznym wyborze 
partnera do realizacji jądrowego programu.
Amerykanie deklarują nie tylko dostawę 
technologii, ale również finansowanie pro-
jektu. Doświadczenia międzynarodowe 
pokazują bowiem, że energia jądrowa po-
trzebuje ogromnego zastrzyku środków fi-
nansowych. W przypadku Polski eksperci 
podają kwoty rzędu od 15 do prawie 20 mld 
zł za 1 GW mocy.

Spółki Skarbu Państwa 
przybierają zielone barwy

W Projekt PEP2040 w coraz większym za-
kresie wpisują się już spółki Skarbu Państwa. 
Przełomem stała się opublikowana kilka dni 
temu strategia Polskiej Grupy Energetycznej, 
największego polskiego przedsiębiorstwa 
elektroenergetycznego. Dokument przewidu-
je, że w ciągu 30 lat grupa osiągnie pełną 
neutralność klimatyczną. To bardzo ambitny 
plan, bo obecny portfel wytwórczy spółek 

wchodzących w skład PGE jest w ponad 80 
proc. oparty na węglu kamiennym i brunatnym. 
Transformacja energetyczna PGE, która ma 
zostać osiągnięta poprzez realizację inwe-
stycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii 
oraz infrastrukturę sieciową, została podzie-
lona na dwa etapy. Do 2030 r. nastąpi zwięk-
szenie udziału energetyki odnawialnej w port-
felu Grupy do poziomu 50 proc. oraz 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 85 
proc., co oznacza 120 mln ton mniej emisji 
CO2. Ma to kosztować PGE ok. 75 mld zł. 
Natomiast do 2050 r. spółka zamierza osią-
gnąć neutralność klimatyczną, czyli zero 
emisji netto CO2 oraz zapewniać 100 proc. 
zielonej energii dla swoich klientów.
Aby osiągnąć te cele, w ciągu najbliższej 
dekady PGE zamierza wybudować 3 GW w fo-
towoltaice, 2,5 GW nowych mocy w morskich 
farmach wiatrowych oraz rozbudować portfel 
lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 
GW. Wielkoskalowym projektom będzie to-
warzyszyć komplementarny program maga-
zynowania energii na co najmniej 0,8 GW, co 
pozwoli na wsparcie bezpiecznej i elastycznej 
pracy systemu elektroenergetycznego. 
– W nowej strategii odpowiedzieliśmy na 
oczekiwania społeczne, zmiany regulacyjne 
oraz rynkowe i zdecydowanie postawiliśmy 
na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Na-
szym długoterminowym celem strategicznym 
jest, aby w 2050 r. 100 proc. energii sprze-
dawanej przez PGE pochodziło ze źródeł 
odnawialnych.  Aby go zrealizować, przy-
spieszamy proces zmian w spółce. Już w 2030 
r. Grupa PGE będzie całkowicie innym przed-
siębiorstwem – stwierdził prezes PGE Wojciech 
Dąbrowski.
Jego zdaniem jednym z warunków pozyski-
wania potrzebnego finansowania transfor-
macji będzie wydzielenie aktywów węglowych 
do nowej spółki. – Spółka węglowa powinna 
powstać do końca 2021 r. Konwencjonalna 
energetyka zapewni stabilność polskiego 
systemu energetycznego do czasu wybu-
dowania w Polsce elektrowni jądrowej – oce-
nił Dąbrowski.
Według wicepremiera, ministra aktywów 
państwowych Jacka Sasina, strategia PGE 
to dokument przełomowy dla polskiej ener-
getyki. – Strategia PGE będzie punktem 
odniesienia dla podobnych dokumentów 
kolejnych firm energetycznych, które final-
nie złożą się na spójną strategię transfor-
macji energetycznej Polski – ocenił Sasin.

Gaz jako paliwo 
przejściowe

Obok PGE również inne spółki Skarbu 
Państwa zapowiadają zwrot w kierunku 
OZE. Dojście do neutralności emisyjnej 
w 2050 r. ogłosił niedawno PKN Orlen. 
Zielona transformacja płockiej spółki rów-
nież zakłada dochodzenie do zeroemisyj-
ności etapami. Do 2030 r. koncern prze-
znaczy 25 mld zł na realizację ponad 60 
projektów, które doprowadzą do redukcji 
emisji CO2 o 20 proc. w aktywach rafine-
ryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. 
CO2/MWh wyprodukowanej energii elek-
trycznej w sektorze energetycznym. Emi-
syjność Orlenu, wynosząca obecnie 350 
kg CO2 na MWh, zostanie w ciągu 10 lat 
zredukowana do 250 kg CO2/MWh.
Zielonego zwrotu dokonuje też Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo. Spółka, 
która już w przyszłym roku ma się połączyć 
z Orlenem, chce coraz więcej przychodów 
wypracowywać dzięki rozwiązaniom speł-
niającym wymogi neutralności klimatycznej. 

W polskiej transformacji energetycznej, 
Grupa PGNiG ma jednak ważniejszą misję 
do wypełnienia. Chodzi o zabezpieczenie 
dla kraju odpowiednich ilości gazu ziemne-
go, który będąc paliwem kopalnym o znacz-
nie mniejszej emisyjności od węgla został 
uznany przez Unię Europejską za paliwo 
przejściowe w transformacji energetycznej.
To dlatego PGNiG kontraktuje coraz to nowe 
dostawy, próbując jednocześnie zwiększać 
wydobycie własne, przede wszystkim na 
norweskim szelfie kontynentalnym. Spółka 
mocno interesuje się też zwiększeniem swo-
jego udziału na zachodnich złożach Ukrainy.
Jednocześnie Polska inwestuje ogromne środ-
ki w infrastrukturę magazynową i przesyłową. 
Moc regazyfikacyjna eksploatowanego od 
2016 r. Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w Świnoujściu zostanie wkrótce 
rozbudowana o 50 proc., za dwa lata gaz 
z Norwegii będzie płynął przez budowany 
właśnie podmorski rurociąg Baltic Pipe, a w pla-
nach jest też postawienie pływającego termi-
nalu LNG w Zatoce Gdańskiej. 
W budowie lub zaawansowanych planach 
są też znaczące fragmenty sieci przesyłowej 
zarówno na terenie kraju, jaki i na granicach 
Polski. Budowa tej infrastruktury pozwala 
z optymizmem patrzeć nie tylko na możli-
wości zapewnienia gazu dla Polski, ale rów-
nież ambicje uruchomienia w kraju hubu 
gazowego gotowego do dzielenia się surow-
cem z naszymi sąsiadami.

A co z węglem?

W polskim miksie energetycznym wciąż 
dominuje węgiel, który odpowiada za ok. 
77 proc. proc. produkcji energii elektrycznej. 
W perspektywie najbliższych kilkunastu lat 
będzie on wciąż podstawowym źródłem 
paliwa dla polskiego systemu energetycz-
nego, ale wraz ze zmianami w polskim 
miksie energetycznym jego rola będzie 
coraz mniejsza.
Już dzisiaj kopalnie w Polsce zmuszone są 
wydobywać czarny surowiec z coraz głęb-
szych złóż, co czyni produkcję droższą 
i bardziej niebezpieczną. Dodatkowo prąd 
wytwarzany z węgla jest obłożony kosztem 
środowiskowym.
Pod koniec września górnicy i rząd podpisali 
porozumienie w sprawie zasad i tempa trans-
formacji górnictwa. Uzgodniono, że ostatnia 
kopalnia węgla kamiennego na Śląsku ma 
zakończyć działalność w 2049 r. Zgodnie 
z ustaleniami obecnie pracujący górnicy mają 
mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, 
a jeśli nie będzie to możliwe – zostaną objęci 
osłonami socjalnymi. Rząd powoła pełnomoc-
nika ds. społeczno-gospodarczej transforma-
cji terenów pogórniczych. Treść porozumienia 
ma być teraz notyfikowana w Komisji Euro-
pejskiej. Zdaniem Artura Sobonia, wicemini-
stra aktywów państwowych, mechanizmy 
zawarte w porozumieniu są gwarancją sku-
tecznego odejścia Polski od węgla w sposób 
planowy i w zgodzie społecznej.
Czy zatem w perspektywie kilkudziesięciu 
lat węgiel całkowicie zniknie z polskiej go-
spodarki? Być może tak będzie, chociaż 
wciąż podnoszone są głosy, że surowiec 
może być wykorzystywany na mniejszą 
skalę. Można go przecież zgazować, można 
z niego wytwarzać paliwa, może on być też 
przydatny w przemyśle chemicznym. 
Niektórzy wskazują nawet, że przyjdą jesz-
cze takie czasy, że przypomnimy sobie o na-
szym porzuconym czarnym złocie i będzie-
my je eksploatować przy pomocy nowych, 
nieznanych nam jeszcze technologii. PG

W perspektywie 
najbliższych 
kilkunastu 
lat węgiel 

będzie wciąż 
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polskiego systemu 
energetycznego, 
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Miłość  
bliźniego  

jako źródło 
dobrobytu

Święty Augustyn i jego teoria ekonomii, usunięta 
z programów nauczania na wyższych uczelniach, 
włącza w relacje międzyludzkie element miłości, 

dzięki czemu pozwala zrozumieć gospodarkę jako 
twór nieustannie otwarty i dynamiczny, poruszany 

bowiem nie za sprawą ograniczonego i zamkniętego 
systemu finansowego, ale wskutek twórczości ludzkiej, 

nieograniczonej w swoich środkach.
Tekst Anna Woźniak
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George Stigler i Gary Becker, ekonomiści 
Uniwersytetu w Chicago, laureaci Nagrody 
Nobla, wydali w 1977 r. wspólny manifest, 
w którym oświadczyli, że ekonomia jako 
nauka jest w stanie wytłumaczyć zacho-
wanie człowieka skuteczniej i precyzyjniej 
niż inne nauki społeczne, takie jak antro-
pologia czy psychologia, a to za sprawą 
powiązania zmian w zachowaniu ludzi ze 
zmianami cen i dochodów. Dlatego, według 
Stiglera, ekonomia powinna zyskać status 
„nauki królewskiej”. Stigler przewidywał, 
że logika ekonomii przeniknie wszystkie 
dziedziny nauk o człowieku, co będzie zna-
mionowało przełom w ich historii. 
Od lat 70. logika ekonomiczna rzeczywiście 
zakrólowała w wielu dziedzinach nauki, a co 
za tym idzie – przedostała się także do 
większości analiz ekonomiczno-społecznych, 
zyskując decydujący wpływ na życie pu-
bliczne. Rachunek ekonomiczny objął nawet 
tak pozornie dalekie od gospodarki dzie-
dziny jak edukacja i badania naukowe, 
których cel coraz częściej definiuje się jako 
służba gospodarce rynkowej i jej wymaga-
niom, a nie służba prawdzie i przygotowa-
nie do jej poznawania. 

Osoba jako środek

W osobliwy sposób ekonomia zawładnęła 
także postrzeganiem osoby, co jest szcze-
gólnie jaskrawo dostrzegalne w kwestiach 
polityki senioralnej. Wartość seniorów coraz 
częściej definiowana jest ich wartością dla 
rynku pracy. Znamienny wyraz znalazło to 
w agendzie zrównoważonego rozwoju Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych. W jednym 
z dokumentów ONZ pt. „Starzenie się, osoby 
starsze i agenda 2030 na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju” czytamy, że „starzenie się 
społeczeństw stwarza duże możliwości dla 
zrównoważonego rozwoju [...] związane z ak-
tywnym udziałem starszych pokoleń w go-
spodarce, rynku pracy i społeczeństwie. Ze 
względu na swoje doświadczenie, wiedzę 
i umiejętności osoby starsze są ważnymi 
podmiotami w społecznościach”. 
Według autorów raportu seniorzy wnoszą 
kluczowy wkład w obszary gospodarki po-
przez udział w formalnej lub nieformalnej 
sile roboczej, poprzez płacenie podatków, 
konsumpcję oraz transfer aktywów i zasobów 
do swoich rodzin i społeczności, a dzięki 
kontynuowaniu pracy także na emeryturze 
seniorzy dodatkowo zwiększają wydajność 
siły roboczej w skali globalnej. Użyteczność 
seniorów, zdaniem ONZ, potęguje dodatko-
wo ich nieodpłatna praca opiekuńcza w ich 
rodzinach, tworzenie grup lobbingowych 
oraz partii politycznych, a także ich udział 
w „kapitale społecznym”, na który składa 
się przede wszystkim praca społeczna i wo-
lontariat seniorów.
Dokument ONZ i jego narracja ujawnia 
przekonanie autorów, że osoba (w tym 
przypadku senior) nie jest dobra sama 
w sobie, ale tylko o tyle, o ile jest uży-
teczna dla rynku pracy. Innymi słowy, 
to rynek jest dobrem, w stosunku do 
którego osoba wypełnia rolę służebną. 
Jest środkiem pozwalającym na osią-
gnięcie dobra właściwego, jakim jest 
wąsko pojęty wzrost gospodarczy. 

Ekonomia bez historii

Ciekawą wymowę posiada inny fakt: 
kilka lat wcześniej ten sam profesor, 

który postulował hegemonię ekonomii, 
George Stigler, przedsięwziął kampanię 
mającą na celu zniesienie obowiązku 
uczestniczenia kandydatów do tytułu 
doktora nauk ekonomicznych w zajęciach 
z historii myśli ekonomicznej. Alma ma-
ter Stiglera zniosła ten obowiązek w 1972 
r., a jej śladem podążyły inne uczelnie. 
W konsekwencji ekonomia otrzymała 
status przypominający naukę ścisłą, 
abstrakcyjną, pozbawioną swoich korze-
ni w filozofii. Dlatego współcześnie, 
nawet jeżeli w obrębie debat ekonomicz-
nych wyłaniają się różne punkty widze-
nia, reprezentują one to samo, nowożyt-
ne spojrzenie na kwestie gospodarcze, 
nie uwzględniając koncepcji filozofii 
starożytnej i scholastycznej, w szczegól-
ności Arystotelesa, św. Augustyna i św. 
Tomasza z Akwinu. Tymczasem koncep-
cje tych ostatnich, rozszerzając rozumie-
nie ekonomii na dziedziny pozamaterial-
ne, reprezentują wielką wartość, 
szczególnie w czasach osłabienia ko-
niunktury gospodarczej.

Augustyna teoria 
ekonomii

W czasach starożytnych, w ramach swo-
jej koncepcji ekonomii Arystoteles wy-
pracował teorię dystrybucji odnoszącą 
się do dobra wspólnego w sferze spo-
łecznej i politycznej. W ekonomii Arysto-
telesa brakowało jednak dwóch koncep-
cji: „twórczości” i „osoby”. Brak ten 
uzupełnił św. Augustyn. Według niego 
każdą osobę – Boską czy ludzką – moty-
wuje do działania miłość do jakiejś oso-
by bądź osób, włączając w to własną 
osobę. Augustyn zauważył, że najgłębiej 
ukrytym motywem działania człowieka 
nie jest miłość do pieniędzy, ale miłość 

do siebie samego. Nawet jednak w skraj-
nych przypadkach człowiek działa także 
mając na względzie dobro innych osób. 
Na tym polega wolność wyboru człowie-
ka, która pokazuje, że każdy wybór w sfe-
rze ekonomicznej zawiera w sobie jed-
nocześnie wybór w sferze moralnej. 
Augustyn opracował teorię dystrybucji 
osobistej, zauważając, że każda osoba 
ludzka za sprawą swojej współzależności 
w stosunku do innych osób posiada oso-
bistą wewnętrzną zasadę rozdzielania 
użytkowania swojego bogactwa pomiędzy 
siebie i inne osoby. Tą zasadą jest miłość 
względem innych w relacji do miłości 
względem siebie samego. 
Zdaniem Augustyna czynnikiem spaja-
jącym społeczeństwo są odruchy dawa-
nia i otrzymywania. Jednakże wymiana 
na nich oparta może posiadać dwie za-
sadniczo odmienne postacie: sprzedaży 
bądź daru. Najogólniej mówiąc, dajemy 
nasze bogactwo bez żadnego wynagro-
dzenia osobom, które kochamy, a sprze-
dajemy je lub wymieniamy się nimi 
z osobami, których nie kochamy. 
Za Arystotelesem Augustyn przyjął de-
finicję miłości jako pragnienie dobra dla 
osoby miłowanej. Rozwinął ją jednak 
tłumacząc, że część dóbr, którymi osoba 
dzieli się z innymi, względem udziału 
dóbr, które zachowuje dla siebie, jest 
proporcjonalna do miłości tej osoby wo-
bec osób obdarowanych względem mi-
łości, jaką rzeczona osoba darzy siebie 
samą. Z kolei dwie osoby decydują się 
wymienić posiadanymi dobrami, gdy 
obiektem miłości są dla nich dwie różne 
osoby, a środki, które obierają, są ze 
sobą kompatybilne (np. dobro pierwszej 
osoby może służyć dobru rodziny drugiej 
osoby, a dobro drugiej osoby dobru ro-
dziny pierwszej z nich). 

Niewidzialna ręka jako 
zasada ekonomii

Adam Smith, współcześnie powszechnie 
uważany za twórcę i „ojca” nauk ekono-
micznych, znał filozofię scholastyczną. 
Jednak pragnął zmienić jej wizję ekonomii, 
sprowadzając ją do jednej zmiennej, wzo-
rując się przy tym na Newtonie, który 
sprowadził całą swoją fizykę do jednej 
przejrzystej zasady grawitacji. Taką za-
sadą w ekonomii Smitha był praca. 
Ponadto Smith oparł swoją wizję czło-
wieka na modelu deterministycznym, 
pozbawiając go władz rozumu i wolnej 
woli. Rozumienie człowieka ograniczył 
do jego zdolności interpretacji faktów. 
Nie posiadając zatem woli, człowiek 
w modelu Smitha nie jest zdolny do mi-
łości. Takie ujęcie zmusiło szkockiego 
myśliciela do oparcia relacji ludzkich nie 
na zasadzie miłości, ale na sympatii. 
W konsekwencji w teorii Smitha to nie 
osoby decydują o swoich środkach i ce-
lach, ale decyduje o nich opatrzność, 
swoiście pojęta przez Smitha jako zwod-
nicza dusza świata, wyrażona w jego 
koncepcji niewidzialnej ręki wolnego 
rynku. Taki duchowy byt, według Smitha, 
pociąga bogatych do chciwości i ego-
izmu, a pozostałe masy deprawuje za-
zdrością wobec bogaczy. W takich oko-
licznościach każda osoba pragnie 
jedynie własnego zysku, a realizując go 
dąży do niezamierzonego przez siebie 
celu, ale raczej jest do niego wiedziona 
przez niewidzialną rękę. 
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Takie ujęcie całkowicie zmienia wizję 
dobrobytu społecznego wypracowanego 
przez św. Augustyna i scholastyków. 
Wyeliminowany zostaje twórczy wpływ 
konkretnych osób oraz waga ich władz 
intelektualnych i wolitywnych w podej-
mowanych przedsięwzięciach, a przede 
wszystkim usunięty zostaje wpływ miło-
ści na budowane przez osoby relacje 
społeczne. Teoretyczne zmiany wprowa-
dzone przez Adama Smitha dadzą w przy-
szłości asumpt dla katastrofalnie błędnej 
analizy ekonomiczna Karola Marksa.
Wpływ Smitha, pomimo wielu późniejszych 
korekt wprowadzanych przez kolejne 
pokolenia teoretyków myśli ekonomicznej, 
dominuje w teorii i praktyce współczesnej 
gospodarki. O ile jednak omawiane braki 
koncepcyjne nie są zauważalne w okre-
sach wzrostu gospodarczego, gdy obfitość 
i dostatek przesłaniają ubóstwo i niedo-
statek intelektualny panujący na uniwer-
sytetach, o tyle w okresach kryzysów – 
gospodarczych, społecznych, a przede 
wszystkim moralnych – ujawniają się ze 
zdwojoną siłą. Ich rozpoznanie pozwala 
dostrzec pokłady potencjału niedocenia-
nego przez w okresie obfitości opartej na 
wierze w niewidzialną rękę. 

Dyktat globalnego 
ekosystemu finansowego

Przyjęte w narracji ONZ rozumienie oso-
by jako dobrej ze względu na jej użytecz-
ność dla rynku pracy jest dopełnione 
jeszcze jednym ważnym elementem 
teoretycznym – koncepcją niewidzialnej 
ręki, która w dokumentach ONZ zyskuje 
postać „globalnego ekosystemu finan-
sowego”. 
W raporcie wydanym we wrześniu bieżą-
cego roku z okazji 75-lecia powstania ONZ, 
zatytułowanym „Mapa drogowa na przy-
szłość, której chcemy i ONZ, której potrze-
bujemy”, dużo uwagi poświęcono tematy-
ce odbudowy „sprawiedliwej postcovidowej 
gospodarki globalnej”. Jednym z rozważa-
nych zagadnień jest struktura „globalnego 
ekosystemu finansowego” oraz braku jego 
przystosowania do wspierania realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju na pozio-
mie gminnym i miejskim. Dokument głosi, 
że tenże ekosystem „faworyzuje” kraje 
posiadające dostęp do rynków kapitałowych 
oraz duże firmy. Aby zminimalizować to 
negatywne zjawisko, w ramach agend ONZ 
tworzy się fundusze przeznaczone wyłącz-
nie do finansowania projektów realizujących 
cele zrównoważonego rozwoju, w tym 
także te związane z polityką senioralną. 
Lwi udział w tych działaniach przypisuje się 
sektorowi non-profit, który, zdaniem auto-
rów raportu, wymaga jednak zasilenia ze 
źródeł „globalnego ekosystemu finanso-
wego”. 
Oenzetowska narracja pokazuje niczym 
w soczewce współczesny sposób myśle-
nia, który obrał ekonomię nie tylko za 
królową nauk, ale także za rację bytu 
dla inicjatyw niekomercyjnych. Pomimo 
że wiele z nich nosi miano „charytatyw-
nych” (od fr. charité: miłość, miłosierdzie), 
według powyżej opisanych wzorców 
myślowych, faktyczną i ostateczną racją 
ich istnienia nie jest miłość, ale globalny 
ekosystem finansowy, swojego rodzaju 
nowa nazwa dla koncepcji niewidzialnej 
ręki opracowanej przez Adama Smitha. 
Na czym polega różnica między pojmo-
waniem inicjatyw charytatywnych w ka-

tegoriach systemów finansowych a ich 
ujęciem w kategorii miłości? Otóż poj-
mowanie nadrzędnej przyczyny moty-
wującej działanie człowieka w kategorii 
systemu finansowego jest wyrazem 
wiary, że zachowanie ludzkie jest zde-
terminowane przez tenże system, a nie 
przez konkretną osobę podejmującą 
działanie. Jest to pogląd fałszywy, sys-
temy finansowe są bowiem dziełem 
inicjatywy człowieka i jako takie nie są 
racją jej istnienia, ale jej owocem. 
Innymi słowy, postrzeganie globalnego 
ekosystemu finansowego czy prościej 
rzecz ujmując potocznie pojętego „pie-
niądza” w kategoriach czynnika deter-
minującego ludzkie czyny zaciemnia 
faktyczną przyczynę sprawczą działania 
w kontekście społecznym. Tą przyczyną, 
o czym nauczał św. Augustyn, jest miłość 
człowieka, czyli faktyczne pragnienie 
dobra dla drugiej osoby. Tak pojęty akt 
miłości, jak z kolei mawiał św. Maksymi-
lian, jest rzeczywiście twórczy i jako taki 
w modelu scholastycznym jest istotną 
racją dobrobytu społecznego.
Ujęcie św. Augustyna pokazuje, że po-
wszechnie przyjęty podział gospodarki 
na sektor for-profit i sektor non-profit nie 
oddaje w pełni wagi wpływu miłości na 
ekonomię. Takie rozróżnienie nie opisu-
je w pełni znaczenia miłości w budowa-
niu dobrobytu gospodarczego, ale raczej 
go zaciemnia. Zastosowanie w analizie 
ekonomicznej modelu człowieka rozu-
mującego i kierującego się wolną wolą, 
a zatem zdolnego do miłości bliźniego, 
pokazuje bowiem, że może on budować 
nowe ekosystemy finansowe niezależne 
od systemów zastanych. 

Waluta miłości

Ekonomia Augustyna nie jest w dzisiej-
szych czasach jedynie czczą abstrakcją, 
nieposiadającą przełożenia na współcze-
sne warunki. Istnieje wiele przykładów, 
które pokazują, że w czasach kryzysów, 
nawet wówczas gdy, mówiąc językiem 
ONZ, globalny ekosystem finansowy nie 
faworyzuje jakiejś wspólnoty, jej człon-
kowie potrafią stworzyć mechanizmy 
alternatywne, pomagające zachować 
wymianę gospodarczą i scholastycznie 
pojęty dobrobyt. 
Jednym z takich przykładów jest japońska 
waluta lokalna Fureai Kippu (jap.: bilet 
serdecznej relacji), będąca systemem 
wzajemnego wsparcia jej członków, któ-
rych celem jest zapewnienie opieki oso-
bom starszym poprzez wymianę kredytów 
czasowych. Model oparty jest na tzw. 
bankowości czasu. Geneza jej powstania 
sięga 1973 r., kiedy to Teruko Mizushima, 
gospodyni domowa z Osaki, stworzyła 
pierwszy na świecie bank czasu, Bank 
Pracy Wolontariackiej (Volunteer Labour 
Bank, VLB). Mizushima postrzegała czas 
jako alternatywę dla pieniądza. Oparła 
swój bank na prostym założeniu, że każ-
da godzina poświęcona na pracę dla innych 
osób może przynieść osobie pracującej 
godzinę świadczenia jakiejś usług w przy-
szłości. Twórczyni idei banku czasu wyszła 
z założenia, że ludzie mogą poświęcać 
czas, gdy pozwalają im na to siły i inne 
obowiązki, aby skorzystać z tak zgroma-
dzonych godzin, gdy będą mieli tego 
potrzebę, np. na starość. 
W ramach VLB powstała także waluta, 
którą jej autorka nazwała, nomen omen, 

„walutą miłości”. W odróżnieniu od walut 
konwencjonalnych nie podlegała inflacji, 
a jej oprocentowaniem, jak twierdziła jej 
twórczyni, miała być przyjaźń. Począt-
kowo waluta skierowana była do innych 
kobiet pracujących w domach dla rodzin, 
a jej kluczowym elementem była opieka, 
w tym opieka nad osobami starszymi. 
W ramach systemu VLB zdrowi członko-
wie zarabiali walutę miłości w oparciu 
o godziny, w których pomagali potrze-
bującym uczestnikom systemu, którzy 
z kolei płacili za otrzymaną pomoc tym 
samym środkiem zapisanym na ich kon-
tach osobistych. Pomoc wolontariusza 

można było uzyskać tylko poprzez wy-
mianę pracy za walutę miłości, a nie za 
jeny. Tym sposobem system został ogra-
niczony do członków–posiadaczy waluty 
miłości. W latach 70. VLB uzyskał status 
ogólnokrajowy. W jego ramach działało 
3 tys. członków, a do 1992 r. liczba ta 
wzrosła do 4 tys. osób zgrupowanych 
w 326 oddziałach w całej Japonii.

Fureai Kippu 

W 1994 r. Japonia osiągnęła zdefiniowa-
ny przez ONZ status społeczeństwa 
starzejącego się (osoby po 65. roku ży-
cia stanowiły 14 proc. społeczeństwa). 
Gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na 
usługi opieki nad osobami starszymi, 
jednak poza opieką rodzinną zasoby były 
skrajnie ograniczone i często niedostęp-
ne. Ustawowa opieka społeczna dla osób 
starszych wymagających opieki była 
uzależniona od dochodów i słabo rozwi-
nięta. Usługi prywatne były jeszcze 
bardziej ograniczone i zbyt kosztowne 
dla większości osób starszych i ich rodzin. 
Brakowało organizacji samopomocowych. 

Zaistniałe okoliczności dostarczyły bodź-
ców do tworzenia oddolnych inicjatyw 
i grup wzajemnej pomocy. Okazało się 
jednak, że nieodpłatna praca społeczna 
na dłuższą metę nie była trwałym spo-
sobem rozwiązania problemu. Pojawiały 
się coraz częstsze przypadki „wolonta-
riatu odpłatnego”, co prowadziło do 
komercjalizacji usług i degradacji relacji 
między wolontariuszami a ich podopiecz-
nymi. Skutecznych rozwiązań organiza-
cyjnych w dziedzinie opieki nad senio-
rami dostarczyły banki czasu, działające 
od 1995 r. pod nazwą Fureai Kippu. 
W ramach nowej waluty seniorzy poma-
gali sobie nawzajem i zarabiali kredyty 
czasowe. Alternatywnie to członkowie 
rodzin w innych społecznościach zara-
biali kredyty i przekazywali je swoim 
rodzicom mieszkającym w odległych 
regionach kraju. Użytkownicy mogli tak-
że zachować skumulowany kredyt na 
czas choroby lub starości i wówczas go 
wykorzystać. Badania pokazały, że oso-
by starsze wolały usługi świadczone 
przez wolontariuszy opłacanych przez 
Fureai Kippu niż tych opłacanych w je-
nach. Ponadto rozwiązanie to miało 
szereg innych pozytywnych skutków dla 
społeczności, takich jak budowanie re-
lacji osobistych i więzi społecznych, 
poprawa zdrowia psychicznego i fizycz-
nego uczestników, promowanie odpo-
wiedzialności związanej z opieką nad 
osobami potrzebującymi. 
W latach 1992–1998 liczba oddziałów 
Fureai Kippu wzrosła ze 113 do 302. Ich 
rozwój znacząco ograniczyła podpisana 
w 1997 r. przez rząd japoński ustawa 
o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych. 
Jednak gdy w 2005 r. okazało się, że 
rozwiązanie rządowe generuje gigan-
tyczne koszty i obejmuje opieką jedynie 
niedużą część wszystkich seniorów, 
zainteresowanie Fureai Kippu znowu 
odżyło. Ostatnie szacunki wskazują na 
istnienie blisko 400 centrów. 
Pomimo że Fureai Kippu nie stało się 
uniwersalnym panaceum na problemy 
polityki senioralnej, było i jest wartościo-
wym i niezbędnym dodatkiem do innych 
form opieki. Przede wszystkim jednak 
pomimo swojej ograniczoności w czasie 
i przestrzeni pokazało, że globalny sys-
tem finansowy nie jest jedynym możliwym 
i kompletnym tworem, ale wynikiem 
twórczej działalności człowieka posiada-
jącego zdolność do budowania systemów 
alternatywnych, pozwalających na za-
chowanie ciągłości wymiany między 
poszczególnymi uczestnikami życia 
społeczno-gospodarczego, pomimo po-
zornego braku przychylności systemu 
globalnego względem nich. 
Św. Augustyn w swojej teorii ekonomii, 
usuniętej z programów nauczania na wyż-
szych uczelniach, włącza w relacje mię-
dzyludzkie element miłości, dzięki czemu 
pozwala zrozumieć gospodarkę jako twór 
nieustannie otwarty i dynamiczny, poru-
szany bowiem nie za sprawą ograniczo-
nego i zamkniętego systemu finansowego, 
ale w skutek twórczości ludzkiej, nieogra-
niczonej w swoich środkach. Jej uwzględ-
nienie w analizach ekonomicznych na 
szczeblu osobistym, w gospodarstwach 
domowych i w gospodarkach narodowych 
pozwala na kreatywne wykorzystanie 
czasu i doświadczenia recesji w różnych 
jej przejawach.  PG

AUTORKA JEST DOKTOREM NAUK EKONO-
MICZNYCH I WYKŁADOWCĄ AKADEMICKIM. 
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Pandemia na kilka miesięcy sparaliżowała 
turystykę przyjazdową i wyjazdową. Efektem 
tego jest pogarszająca się sytuacja finansowa 
firm z szeroko rozumianej branży turystycznej. 
Według danych Bisnode Polska w bardzo 
dobrej kondycji finansowej jest nieco ponad 
3 proc. badanych przedsiębiorstw turystycz-
nych, w dobrej niespełna 30 proc., w raczej 
słabej 55 proc. i w bardzo złej – 12 proc. 
Szczególnie niepokoi fakt, że aż 55 proc. ze 
wszystkich blisko 5 tys. badanych firm jest 
w raczej słabej kondycji finansowej. To właśnie 
one w niedalekiej perspektywie czasu mogą 
stać się potencjalnymi kandydatami do ban-
kructwa czy likwidacji działalności.
Znamienny jest również fakt licznych za-
wieszeń działalności w branży turystycznej, 
wywołanych przez pandemię. Od początku 
roku do połowy października w polskiej 
branży turystycznej Polacy zdecydowali 
się na zawieszenie blisko 1,5 tys. działal-
ności. Dotyczy to jednakowo biur podróży, 
działalności agentów turystycznych, orga-
nizatorów, pilotów itp. W porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubiegłego 
stanowi to wzrost o ponad 55 proc.

Rosną długi firm 
turystycznych

Skalę problemów finansowych branży 
turystycznej potwierdzają dane Krajowe-
go Rejestru Długów (KRD), pokazujące 
wzrost zarówno liczby dłużników i nieza-
płaconych zobowiązań, jak i sumy zale-
głości firm sektora. Obecnie w bazie danych 
KRD figuruje 529 podmiotów z branży 
turystycznej. Przed pandemią, w lutym, 
było ich 488. Zdecydowana większość 
(386) to mikrofirmy prowadzone w formie 
jednoosobowej działalności gospodarczej, 
które obciąża 16,2 mln zł długu. Reszta 
(3 mln zł) to zaległości większych przed-
siębiorstw turystycznych i spółek cywil-
nych. W epidemii wzrosła też liczba nie-
zapłaconych zobowiązań, jak również 
wartość całego zadłużenia branży tury-
stycznej (z 14,2 mln zł do 19,2 mln zł).
– Jednoosobowe działalności gospodarcze, 
najmniejsze podmioty na rynku, nie mają 
poduszki finansowej, dlatego najmocniej 
odczuły problemy. W takiej sytuacji ich za-
dłużenie niestety będzie się pogłębiać. Sek-
tor turystyki, choć poszkodowany najbardziej 
ze wszystkich, otrzymał takie samo wsparcie, 
jak inne gałęzie gospodarki. Nie mogło ono 
zrekompensować tragicznych skutków pan-
demii, jakie dotknęły naszą branżę – komen-
tuje Marek Ciechanowski, prezes zarządu 
Izby Turystyki Rzeczpospolitej
Pod względem kategorii ten dług rozkłada się 
mniej więcej po równo między organizatorów 
turystycznych a agentów (pośredników). Na 
pierwszych przypada 10,1 mln zł (256 dłuż-
ników), na drugich 9,1 mln zł (273 dłużników). 
– W przypadku biur podróży i agentów tury-
stycznych od wielu lat obserwowaliśmy pewien 
schemat. W okolicach lutego-marca ich za-
dłużenie notowane w KRD malało, by w oko-
licach października-listopada znowu zacząć 
rosnąć. Było to zgodne z rytmem wyjazdów 
Polaków. Najpierw ferie zimowe, potem ma-
jówka, weekend czerwcowy, a następnie 
wakacje. Po lecie częstotliwość wyjazdów 
malała, więc firmy, które nie odłożyły pienię-
dzy albo nie zarobiły ich tyle, aby pokryć 
koszty funkcjonowania w kolejnych miesiącach, 
przestawały płacić. Często przyczyną kłopo-
tów była zbyt niska marża, jaką naliczają 
biura podróży czy niedopasowanie oferty do 
potrzeb, np. zamówienie zbyt dużej liczby 

pokoi w hotelach bądź miejsc w czarterowa-
nych samolotach – wyjaśnia Adam Łącki, 
prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej.

Turyści pozostali w kraju

 Pomimo sytuacji epidemicznej duża część 
polskich rodzin nie zrezygnowała z planów 
wakacyjnych. Potwierdzają to badania Pol-
skiego Instytutu Ekonomicznego przeprowa-

dzone wspólnie z Polskim Funduszem Roz-
woju. Z odpowiedzi zebranych na początku 
wakacji wynikało, że 42 proc. badanych 
zamierzało wyjechać na wakacje (wyjazd co 
najmniej na tydzień). W drugiej fali badania, 
realizowanej pod koniec lipca, zapytano o zre-
alizowane w lipcu i planowane na sierpień 
wyjazdy wakacyjne. W lipcu skorzystało 
z nich 20 proc. badanych, a wśród tych, 
którzy jeszcze nie wyjeżdżali, 23 proc. zade-
klarowało plany wyjazdu na sierpień. Z trze-
ciej fali badań zrealizowanej pod koniec 
sierpnia wynika, że 35 proc. badanych wy-

jechało na wakacje, co stanowi o 7 pkt. proc. 
mniej niż deklarowano na początku wakacji. 
Ponad 3/4 wyjeżdżających (76 proc.) obrało 
jako kierunek wyjazdu Polskę, 12 proc. wy-
brało się za granicę, natomiast 3 proc. było 
na wakacjach w Polsce i za granicą.
Według ekspertów Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego wyniki badań pokazują, 
że obawy o sytuację branży turystycznej 
w okresie wakacji 2020 r. nie sprawdziły 
się. Udział osób, które wyjechały na waka-
cje w 2020 r., nie różnił się znacząco od 
odsetka tych osób w poprzednim roku. 
W 2019 r., w miesiącach typowo wakacyj-
nych (lipiec-sierpień) wyjechało turystycz-
nie (łącznie wyjazdy krajowe i zagraniczne) 
na 5 dni lub dłużej 12,7 mln osób w wieku 
15 lat lub więcej, czyli 39 proc. mieszkań-
ców Polski w tym przedziale wiekowym. 
Niewątpliwie wzrostowi wyjazdów sprzy-
jała też możliwość skorzystania od 1 sierp-
nia 2020 r. z bonu turystycznego.
Trwające długo lato wbrew oczekiwaniom 
branży nie pomogło jednak biurom podróży 
i agentom turystycznym. – KRD rejestruje 
długi wpisane przez polskich wierzycieli, 
nie ma natomiast informacji o zobowiąza-
niach organizatorów turystycznych wobec 
zagranicznych hoteli czy linii lotniczych. 
Doświadczenie z poprzednich lat uczy, że 
w przypadku tych drugich mogą być one 
znacznie wyższe niż krajowe. Taką prawi-
dłowość obserwowaliśmy w większości 
przypadków biur podróży, które w poprzed-
nich latach ogłosiły upadłość – podkreśla 
Adam Łącki.

Fundusz rzuca koło 
ratunkowe

Aby ratować sytuację polskiej branży tury-
stycznej, na początku października został 
uruchomiony pakiet wsparcia – Turystyczny 
Fundusz Zwrotów. Biura podróży i klienci 
mogą składać tam wnioski o zwrot pieniędzy 
za odwołane wycieczki. – Turystyka to jed-
na z najmocniej doświadczonych gałęzi 
polskiej gospodarki, ale bardzo ją wspiera-
my i branża turystyczna może liczyć na 
naszą dalszą, punktową pomoc – zadekla-
rował Jarosław Gowin, wicepremier, minister 
rozwoju, pracy i technologii, podczas nie-
dawnego spotkania z przedstawicielami 
organizacji turystycznych. 
W ramach tarczy turystycznej, obok Tury-
stycznego Funduszu Zwrotów, przewidzia-
no utworzenie Turystycznego Funduszu 
Pomocowego, gromadzącego pieniądze na 
zwroty za imprezy turystyczne, które nie 
odbędą się w przyszłości w związku z nie-
przewidzianymi sytuacjami, jak np. pande-
mia czy wybuch wulkanu, a także ustano-
wieniu dodatkowego postojowego oraz 
zawieszenia składek ZUS dla wskazanych 
działalności w obszarze turystyki.
Od 15 października przedsiębiorcy mogą 
już wnioskować do ZUS o wsparcie w ramach 
tarczy turystycznej. Płatnicy sektora tury-
stycznego, hotelarskiego, organizacji i ob-
sługi targów, konferencji, wystaw będą 
mogli skorzystać m.in. ze zwolnienia z opła-
cania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. 
Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. 
prowadzenie działalności przed 30 czerwca 
2020 r. Należy również wykazać 75 proc. 
spadek przychodów w porównaniu z mie-
siącami z 2019 r . Prowadzący firmy będą 
mogli wnioskować także o świadczenie 
postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby, 
które prowadzą działalność jako agenci 
turystyczni i przewodnicy turystyczni.  PG
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Turystyka  
w opałach 

Turystyka to jedna z najmocniej doświadczonych 
pandemią COVID-19 gałęzi polskiej gospodarki. 

Poprawie kondycji branży turystycznej ma 
służyć rządowa pomoc w ramach tzw. tarczy 

turystycznej, w której przewidziano m.in. 
zwolnienia ze składek ZUS oraz świadczeń 

postojowych dla firm. 
Tekst Andrzej Ratajczyk
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