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Polityka innowacyjności  
przynosi efekty
W ostatnich dwóch latach nakłady na 
działalność badawczo-rozwojową rosły  
w rekordowym tempie, szybko zwiększa się też 
liczba firm zaangażowanych w prace B+R.

Transformacja energetyczna  
– twardy orzech do zgryzienia 
Zamiana węgla na atom i OZE w polskim miksie 
energetycznym to ogromne wyzwanie przed 
państwem, wymagające nakładów liczonych 
w bilionach złotych – mówili uczestnicy debaty 
„Bezpieczeństwo energetyczne” podczas VI 
Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”. 

Stany Zjednoczone  
patronem Trójmorza
W zeszłym tygodniu izba niższa Kongresu 
Stanów Zjednoczonych jednogłośnie przy-
jęła ponadpartyjną rezolucję wspierającą 
Inicjatywę Trójmorza.

Polskie meble  
komfortowe i poszukiwane
Polska plasuje się w pierwszej dziesiątce 
największych globalnych producentów 
mebli. Kryzys związany z pandemią 
trochę pomógł branży – ludzie siedzący 
w domach zaczęli zmieniać wystrój 
swoich mieszkań.
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Spis treści
Transformacja energetyczna  
– twardy orzech do zgryzienia
Zamiana węgla na atom i OZE w polskim miksie 
energetycznym to ogromne wyzwanie przed państwem, 
wymagające nakładów liczonych w bilionach złotych – mówili 
uczestnicy debaty „Bezpieczeństwo energetyczne” podczas 
VI Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”. 
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Polityka innowacyjności  
przynosi efekty
W ostatnich dwóch latach nakłady na 
działalność badawczo-rozwojową rosły  
w rekordowym tempie, szybko zwiększa 
się też liczba firm zaangażowanych  
w prace B+R. 
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Kioski Ruchu wracają  
z nowym inwestorem
Zgodnie zapowiedziami PKN Orlen 
przejął kontrolę nad spółką Ruch. Stało 
się to po objęciu przez płocki koncern 
65 proc. akcji dystrybutora prasy.
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Budowa szpitala  
tymczasowego na Pomorzu
Trwają prace związane z organizacją 
szpitala tymczasowego w Gdańsku.  
W placówce budowanej przez LOTOS 
stanie ponad 400 łóżek dla pacjentów 
chorych na COVID-19.
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Stany Zjednoczone  
patronem Trójmorza
W zeszłym tygodniu izba niższa Kongresu 
Stanów Zjednoczonych jednogłośnie 
przyjęła ponadpartyjną rezolucję 
wspierającą Inicjatywę Trójmorza.
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s.10 Polskie meble komfortowe  
i poszukiwane
Polska plasuje się w pierwszej dziesiątce 
największych globalnych producentów mebli. 
Kryzys związany z pandemią trochę pomógł 
branży – ludzie siedzący w domach zaczęli 
zmieniać wystrój swoich mieszkań.

Wstęp

Po kilkuset latach wydobywania w Polsce węgla nasz kraj za-
mierza odejść od tego paliwa na rzecz innych źródeł energii. 
W ostatnich latach Polska znalazła się pod coraz większą presją 
ze strony rynków finansowych i Unii Europejskiej, w której nowy 
Zielony Ład wymaga jak najszybszego pozbywania się paliw 
kopalnych. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że węgiel 
w Polsce jest wydobywany z pokładów znajdujących się na 
głębokości 1 kilometra. Powoduje to stosunkowo wysokie kosz-
ty produkcji, zwłaszcza w porównaniu z kopalniami, gdzie węgiel 
jest na znacznie mniejszych głębokościach, czy –  jak w Austra-
lii – jest wydobywany tanimi metodami odkrywkowymi.
Według ambitnego, rządowego planu stopniowego odchodzenia 
od górnictwa węgla kamiennego, cel ten ma być osiągnięty do 
2049 r., na rok przed terminem, w którym cała Unia Europejska 
ma stać się neutralna klimatycznie. 
Zmiany w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych będą jednak 
dokonywane  przy utrzymaniu strategicznej roli węgla, ale z jego 
malejącym udziałem w miksie energetycznym. Udział czarnego 
złota w produkcji energii elektrycznej w 2030 roku nie będzie 
przekraczać 56 procent. – Przy podwyższonych cenach upraw-
nień do emisji CO2 może spaść nawet do poziomu 37,5 procent 
– czytamy w PEP 2040, dokumencie będącym przewodnikiem 
po polskiej transformacji energetycznej.
W 2033 r. ma zostać uruchomiony w Polsce pierwszy blok ją-
drowy o mocy 1–1,6 GW. Kolejne mają powstawać co 2–3 lata. 
Łącznie na terenie naszego kraju pracować będzie sześć bloków 
dających 6–9 GW mocy. Według rządowego scenariusza atom 
uzupełniony energią z gazu, morskich farm wiatrowych oraz 
fotowoltaiki będzie podstawą systemu energetycznego. – Elek-
trownie jądrowe zapewnią stabilność wytwarzania energii przy 
zerowej emisji zanieczyszczeń powietrza. Jednocześnie możliwa 
jest dywersyfikacja struktury wytwarzania energii po racjonal-
nym koszcie – podkreślił resort klimatu w dokumencie. 
Co w takim razie stanie się z blisko stu tysiącami polskich gór-
ników? Jak zapewniają nasi rozmówcy, każdy górnik, który będzie 
chciał kontynuować pracę w sektorze wydobywczym, nie straci 
etatu aż do swojej emerytury. Jaki jest na to plan? O tym prze-
czytacie Państwo w aktualnym numerze „Patriotyzmu Gospo-
darczego”, do lektury którego serdecznie zapraszam. PG

Paweł Woźniak
redaktor naczelny 
@Pawel_Wozniak 
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Pomimo pandemii rośnie eksport 
polskiej żywności
Koronawirus nie zmniejszył apetytu na  
polską żywność. W ciągu trzech pierwszych 
kwartałów 2020 r. wartość eksportu towarów 
rolno-spożywczych przekroczyła 25 mld euro, 
co oznacza prawie 7-proc. wzrost w stosunku 
do analogicznego okresu ubiegłego roku.
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Świątecznego targowania  
w tym roku nie będzie
W związku z epidemią koronawirusa tegoroczny jarmark 
bożonarodzeniowy na Rynku Głównym w Krakowie się nie 
odbędzie. Podobną decyzję podejmują praktycznie wszystkie 
miasta w Polsce i Europie, w których świąteczne targowiska 
odbywały się od lat. Jarmarkowy handel, podobnie jak ten 
codzienny, w coraz większym stopniu przenosi się do sieci.
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W ocenie Artura Sobonia, pełnomocnika 
rządu do spraw transformacji spółek 
energetycznych i górnictwa węglowego 
oraz wiceministra aktywów państwowych, 
skuteczna transformacja polskiej ener-
getyki jest jednym z filarów bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski. – Przed nami, 
w perspektywie kilku dekad, jest zapew-
nienie stabilnego źródła zasilania, które 
w ramach miksu energetycznego zastą-
piłoby węglową energetykę konwencjo-
nalną. Takim projektem jest budowa 
polskich bloków jądrowych – powiedział 
Soboń. 
Według wiceszefa MAP podstawowym 
zadaniem transformacji, obok oczywistych 
korzyści klimatycznych, jest zahamowa-
nie wzrostu cen energii. – Trzeba sprawić, 
aby polska energia nie była nadmiernie 
droga, aby stała się konkurencyjna na 
poziomie europejskim – mówił Soboń. 
Dodał, że trzeba będzie zapewnić też 
odpowiednio duże moce wytwórcze. – Nie 
może dochodzić w polskim systemie 
energetycznym do niedoborów mocy, 
które pociągają za sobą niekorzystne 
zjawiska z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa energetycznego. Import energii 
powinien być zjawiskiem marginalnym 
– podkreślił, przypominając, że niedobór 
energii jest dziś kompensowany impor-
tem. – W ubiegłym roku sięgnął on 9 proc. 
naszego systemu energetycznego, co 
z punktu widzenia bezpieczeństwa jest 
zjawiskiem niekomfortowym – wskazał 
wiceminister. 

Polski zielony ład

Drugim, obok atomu, rozwijanym filarem 
polskiego koszyka energetycznego mają 
być odnawialne źródła energii (OZE). 
Ogromne inwestycje w ich zakresie za-
powiedziała w swojej nowej strategii PGE 
Polska Grupa Energetyczna. – Nowa 
strategia PGE przyspieszy polskie inwe-
stycje w odnawialne źródła energii, a jed-
nocześnie w okresie przejściowym za-
pewni bezpieczeństwo energetyczne 
Polski – wskazała prezes PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna, Wioletta 
Czemiel-Grzybowska. – Strategia stawia 
przed naszą spółką bardzo dużo wyzwań, 
przede wszystkim podział na część wę-
glową oraz pozawęglową. PGE będzie 
dalej rozwijać energetykę zieloną, która 
odseparowana od aktywów węglowych 
będzie miała możliwość łatwiejszego 
pozyskiwania źródeł finansowania przede 
wszystkim na instalacje wiatrowe i foto-
woltaiczne – wyjaśniła prezes PGE GiEK.
Przypomniała, że pozostała część, czyli 
aktywa węglowe, korzystając z pomocy 
publicznej ma funkcjonować do roku 
2050. – Te aktywa mają być eksploato-
wane jako fundament systemu elektro-
energetycznego w Polsce aż do momen-
tu, gdy zastąpi je energetyka jądrowa 
tudzież inne rozwinięte, alternatywne 
źródła energii, które pozwolą przejść 
Polsce do tego zielonego ładu. Należy 
jednak wyraźnie podkreślić, że na dzień 
dzisiejszy i na przyszłe dziesięciolecia 
aktywa węglowe będą w polskim systemie 
energetycznym stanowiły fundament, bo 
z roku na rok nie uda się zbudować od 
podstaw obszaru tzw. zielonej energii – 
tłumaczyła Czemiel-Grzybowska.
Wiceminister Soboń zauważył jednak, że 
prognozowanie w tak długim okresie 
czasu jest trudne, bo „gdybyśmy rozma-

wiali dekadę temu, to nikt z nas nie 
przypuszczałby, jak zaawansowane tech-
nicznie będą technologie oparte o odna-
wialne źródła energii”. – Obecnie trudno 
przewidywać, w jaki sposób te technolo-
gie będą ewoluowały. Nasze spółki ener-
getyczne pracują dzisiaj nad wieloma 
rozwiązaniami związanymi z czystą ener-
getyką – wskazywał pełnomocnik rządu. 
Wymienił tu technologie w zakresie elek-
tromobilności, wodoru i innych paliw 
alternatywnych, a także technologie 
magazynowania energii, systemów po-
miarowych i zarządzania energią czy 
„innych rozwiązań, które są związane 
z nowoczesną energetyką”. – Nasze naj-
większe spółki mają w tym zakresie swój 
potencjał i starają się wykorzystać te 
możliwości, które niosą najnowsze od-
krycia – zapewnił.
Zwrócił też uwagę na czyste technologie 
węglowe. – To są nowoczesne technologie 
znane już na świecie i nad tymi rozwią-
zaniami pracujemy też w Polsce. Zoba-
czymy, w jaki sposób będą one mogły 
być komercjalizowane, ale byłoby to 
niezwykle pożądane, aby kilka z nich 
w najbliższych latach udało się wdrożyć, 
tak aby pokazać, że można realizować 
inwestycje oparte o niską emisję, jedno-
cześnie w których paliwem jest węgiel 
– zaznaczył Soboń, podkreślając, że po-
siadanie przez Polskę złóż to jedno, a tech-
niczne i ekonomiczne możliwości ich 
eksploatacji to drugie. – Z tym jest nie-
stety coraz trudniej ze względu na geo-
logię – zauważył wiceszef aktywów pań-
stwowych.

Co więc z węglem?

Soboń zaznaczył, że budowanie alterna-
tywy wobec energetyki węglowej powin-
no następować przy jednoczesnym roz-
poznaniu, jak wielkie znaczenie z punktu 
widzenia polskiego systemu energetycz-
nego ma w najbliższej perspektywie 
czasowej energetyka oparta na węglu. 
Jak mówił, w przypadku węgla kamien-
nego jest to nie tylko ponad 80 tys. za-
trudnionych, ale także około 135 tys. 
osób, które są pośrednio związane z wy-
dobyciem węgla kamiennego i energe-
tyką na nim opartą. Jeżeli wliczymy tak-
że produkcję branż powiązanych z węglem, 
ich wartość przekroczyłaby 80 mld zł. 
Koncentrują się one przede wszystkim 
w regionie śląskim, w 43 gminach górni-
czych, które bez rozłożenia transformacji 
energetycznej w czasie w sposób plano-
wy i przemyślany zostałyby dotknięte 
skutkiem redukcji związanej z odchodze-
niem od produkcji węgla, a tym samym 
z odchodzeniem od energetyki wytwórczej 
opartej na węglu. 
Stanowi to gigantyczne wyzwanie dla 
polskiej gospodarki. – To wyzwanie po-
winno być rozłożone w czasie, powinno 
być zaplanowane – podkreślił Soboń. – 
Powinno też być wsparte dodatkowymi 
środkami zarówno europejskimi, jak i kra-
jowymi, np. środkami zarządzanymi w ra-
mach europejskiego funduszu sprawie-
dliwej transformacji, a także w ramach 
pomocy publicznej, którą będzie objęta 
i elektroenergetyka oparta na węglu, i samo 
górnictwo. Tak jak to miało miejsce w Niem-
czech – wskazał wiceminister aktywów 
państwowych.
Soboń nawiązał też do utrudnień w fi-
nansowaniu spółek, które mają w port-

felu aktywa węglowe. Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank 
Inwestycyjny i banki komercyjne mają 
w tym zakresie sztywną politykę. W jego 
ocenie finansowanie inwestycji opartych 
na węglu poprzez banki prawdopodobnie 
nie będzie możliwe, w związku z tym 
sektor będzie musiał liczyć na wsparcie 
państwa. Chociaż sposób realizacji tych 
przedsięwzięć nie jest jeszcze doprecy-
zowany, to jednak wiadome jest, że ich 
rolą będzie zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego państwu oraz wykorzy-
stanie potencjału węgla jako paliwa, 
które Polska posiada. – Pomimo wszystkich 
istniejących obciążeń regulacyjnych 
i rynkowych węgiel będzie przez długie 
jeszcze lata stanowił podstawowe paliwo 
dla polskiej elektroenergetyki, więc kon-
solidacja sektora pozwoli w pełni wyko-
rzystać ten potencjał – powiedział Soboń. 
– Sytuacja wygląda zupełnie inaczej 
z węglem koksowym, który jest krytycz-
nym surowcem w Unii Europejskiej, nie-
zbędnym do produkcji metalu. Będzie 
mógł być finansowany z zewnątrz także 
przez banki. Tutaj mamy daleko idące 
plany inwestycyjne, przede wszystkim 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej – dodał 
Soboń.

Wygaszanie kopalń

Zgodnie z porozumieniem ze stroną spo-
łeczną Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych planuje rozłożyć czas wygaszania 
kopalń i produkcji do roku 2049. Zdaniem 
wiceszefa resortu jest to plan spójny z po-
lityką energetyczną państwa do roku 
2040, która w zależności od cen emisji 
zostawia po roku 2040 również miejsce 
dla energetyki opartej na węglu. Jedno-
cześnie ministerstwo omawia z Komisją 
Europejską rozwiązanie oparte na anali-
zie ekonomicznej i technicznej, w ramach 
której ma zostać utworzony ranking ko-
palni. Ich produkcja będzie ewentualnie 
wygaszana ze względu na ich efektywność. 
Kopalnie są dodatkowo powiązane z opar-
tymi na węglu blokami energetycznymi. 
Analogicznie ministerstwo pracuje nad 
transformacją spółek energetycznych 
i wydzieleniem tychże bloków energe-
tycznych do odrębnego podmiotu, który 
będzie realizował politykę bezpieczeństwa 
energetycznego państwa. Podmiot ten 
będzie gwarantował stabilność systemu 
przez następne lata, ale jednocześnie 
nie będzie obciążał możliwości rozwoju 
i inwestowania w inne źródła wytwórcze 
polskich spółek energetycznych, nieza-
leżnie od ich docelowego kształtu. – Dzi-
siaj chcielibyśmy doprowadzić do sepa-
racji między aktywami węglowymi 
opartymi na węglu a pozostałymi akty-
wami wytwórczymi – przyznał Soboń. – To 
jest proces, który będzie realizowany 
w najbliższym czasie. Chcielibyśmy już 
na przełomie roku mieć wstępną strate-
gię, jak tego dokonać. Prawdopodobnie 
w pierwszym kwartale przyszłego roku 
będą prowadzone konsultacje w ramach 
rządu oraz ze stroną społeczną, a także 
z samorządami i ze wszystkimi zaintere-
sowanymi procesem, tak aby był on 
transparentny, publicznie znany. Kolejne 
kwartały przyszłego roku to etap wdra-
żania tego procesu. Nie będzie on łatwy, 
dotyczy bowiem aktywów o gigantycznej 
wartości, które mają znaczenie i dla sa-
mych spółek energetycznych, i z punktu 
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Transformacja energetyczna  
– twardy orzech do zgryzienia

Zamiana węgla na atom i OZE w polskim miksie energetycznym to ogromne wyzwanie przed państwem, 
wymagające nakładów liczonych w bilionach złotych – mówili uczestnicy debaty „Bezpieczeństwo 
energetyczne” podczas VI Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”. Ich zdaniem takiej 

transformacji nie można dokonać z dnia na dzień, ale perspektywa trzech dekad jest jak najbardziej realna. 
Przekonywali też, że każdy pracujący obecnie górnik, który będzie chciał kontynuować swoją pracę  

w sektorze wydobywczym, będzie miał taką możliwość aż do swojej emerytury.
Tekst Paweł Woźniak
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Polsce jeszcze daleko do światowych liderów 
innowacyjności. W tegorocznym Światowym 
Indeksie Innowacyjności(Global Innovation 
Index), opracowywanym od kilkunastu lat 
przez Światową Organizację Własności Inte-
lektualnej ONZ (WIPO), Uniwersytet Cornell’s 
SC Johnson College of Business oraz Szkołę 
Biznesu INSEAD, nasz kraj uplasował się na 
38. miejscu wśród 131 gospodarek świata 
(o jedną pozycję wyżej niż rok wcześniej). Jest 
jednak szansa, że w kolejnych edycjach po-
zycja Polski znacznie wzrośnie. Ostatnie kilka 
lat było bowiem okresem intensywnych zmian 
w rozwoju innowacyjności. Wprowadzono 
wiele korzystnych zmian prawnych, ulg po-
datkowych, zachęcających firmy do prowa-
dzenia działalności rozwojowo-badawczej. 
Uruchomiono m. in. program dla startupów 
Start In Poland, a w ramach programów unij-
nych zrealizowano wiele proinnowacyjnych 
projektów.

Rosną nakłady na 
badania i rozwój

Według danych GUS w 2019 r. nakłady krajo-
we brutto na działalność B+R (GERD) wzrosły 
w stosunku do poprzedniego roku o 18,1 proc. 
i osiągnęły wartość ponad 30 mld zł. Wskaźnik 
intensywności prac B+R, stanowiący udział 
nakładów krajowych brutto na działalność 
B+R w PKB, wzrósł do 1,32 proc. (w 2018 r. 
– 1,21 proc.). – To efekt wszystkich reform 
podejmowanych, aby zwiększyć poziom in-
nowacyjności naszego kraju, w tym głównie 
tych ukierunkowanych na stworzenie ram 
prawnych, które zachęcają przedsiębiorców 
do podejmowania prac badawczo-rozwojowych. 
Stymulują one tworzenie i rozwój innowacji. 
Przykładem takich rozwiązań jest ulga podat-
kowa B+R oraz ulga IP Box – skomentował 
Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwo-
ju, pracy i technologii.
Wśród sektorów wykonawczych najwięcej, bo 
aż 19 mld zł, na prowadzenie badań nauko-
wych i prac rozwojowych przeznaczył sektor 
przedsiębiorstw. Stanowiło to 62,8 proc. na-
kładów krajowych brutto na działalność B+R 
. Drugim pod względem wielkości nakładów 
sektorem jest szkolnictwo wyższe (35,6 proc.). 
W 2019 r. nastąpił wzrost, w porównaniu z po-
przednim rokiem, nakładów na działalność 
B+R dla wszystkich – poza rządowym – sek-
torów wykonawczych, przy czym największy 
odnotowano w sektorze szkolnictwa wyższe-
go (32,7 proc.). Biorąc pod uwagę skalę inwe-
stycji w B+R, równie pozytywnie oceniany jest 
wzrost o 12,3 proc. w sektorze przedsiębiorstw. 
Według resortu rozwoju, pracy i technologii 
korzystne zmiany w zakresie działalności 
B+R widać również na przykładzie syste-
matycznie poprawiających się danych do-
tyczących liczby podmiotów w działalności 
B+R oraz personelu zaangażowanego w dzia-
łalność badawczo-rozwojową. Choć pod 
względem wskaźnika intensywności prac 
B+R Polska odstaje od unijnej średniej (w 2018 
r. relacja GERD/PKB dla UE-28 wynosiła 2,11 
proc.), dystans ten jest systematycznie 
nadrabiany dzięki utrzymującej się wysokiej 
dynamice wzrostu nakładów, głównie sek-
tora przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy dostrze-
gają potrzebę inwestowania w prace ba-
dawcze i rozwojowe oraz korzyści płynące 
z tego tytułu. Z ulgi B+R na prace badaw-
czo-rozwojowe skorzystało w 2019 r. 1277 
podatników CIT oraz 1192 podatników PIT. 
Podatnicy CIT odliczyli w ubiegłym roku od 
podstawy opodatkowania 2,162 mln zł (wzrost 
o 29 proc.), a podatnicy PIT 275 mln zł i było 
to więcej o 54 proc. Z ulgi IP Box skorzysta-

ło w 2019 r. 1650 podatników IP Boxa, a kwo-
ta zapłaconego przez nich „IP podatku” 
wyniosła 44 mln zł.

Pandemia przyspieszyła 
procesy innowacyjne 

Paradoksalnie, do rozwoju innowacyjności 
w Polsce może przyczynić się kryzys wywo-
łany pandemią COVID-19. Badania prowa-
dzone przez Polską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości (PARP) pokazują, że 
przedsiębiorstwa stawiające na rozwój radzą 
sobie znacznie lepiej niż ich mniej innowa-
cyjni konkurenci. W latach 2017–2019 firmy 
innowacyjne stanowiły 30 proc. przedsię-
biorstw. To organizacje, które wprowadziły 
w tym czasie przynajmniej jedną innowację 
produktową w zakresie wyrobów, usług lub 
procesów biznesowych. Firmy te stanowiły 
29 proc. mikroprzedsiębiorstw i 39 proc. 
małych firm. Wśród średnich firm stanowiły 
43 proc., a wśród dużych – aż 57 proc. – Już 
teraz wiemy, że pandemia COVID-19 urucho-
miła w firmach innowacje procesowe i orga-
nizacyjne, których celem było zaadaptowanie 
się do nowej sytuacji. Projekty odkładane 
w przeszłości, w szczególności informatycz-
ne, stają się w tej chwili priorytetowe. Potrze-
ba innowacji wcale się nie zmniejszyła w wy-
niku kryzysu, za to wiadomo, w jakich 
konkretnie segmentach innowacyjność jest 

bardzo potrzebna. Dlatego odsetek innowa-
cyjnych firm może się utrzymać lub nawet 
podnieść w latach 2020–2022 – podkreśla 
Paulina Zadura, dyrektor Departamentu 
Analiz i Strategii w PARP. Jej zdaniem firmy 
będą więcej i częściej współpracowały, pró-
bując, w oparciu o połączone know-how 
szybciej zaadaptować się do zmian. To też 
wpłynie na rozwój nowych produktów i usług.

Polska w grupie liderów 
cyfrowej rewolucji

Pandemia znacząco przyspieszyła też proces 
cyfryzacji Polski. Według analizy firmy McKin-
sey & Company w okresie od stycznia do maja 
2020 r. rozwój gospodarki cyfrowej był 2,5-krot-
nie wyższy niż średni wzrost w poprzednich 
dwóch latach, osiągając poziom 18,4 proc. 
Z raportu „Digital Challengers in the next 
normal. Central and Eastern Europe on a path 
to digitally-led growth” McKinsey & Company 
wynika, ze Polska jest jednym z dziesięciu 
krajów regionu, które ze względu na cyfrowy 
potencjał mogą być postrzegane jako tzw. 
cyfrowi challengerzy ( pretendenci). Oprócz 
Polski w skład tej grupy wchodzą: Bułgaria, 
Czechy, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia i Węgry. W regionie Euro-
py Środkowo-Wschodniej w latach 2017–2019 
gospodarka cyfrowa rosła na poziomie niemal 
8 proc. w skali roku, osiągając wartość 94 mld 

euro w 2019 r. Polska w tym okresie zanoto-
wała wzrost gospodarki cyfrowej o 7,2 proc., 
do poziomu 32,7 mld euro. Ten dynamiczny 
rozwój znacznie przewyższył tempo zmian 
zachodzących w największych gospodarkach 
zachodnioeuropejskich. Jednak poziom cyfry-
zacji zarówno w Polsce, jak i w pozostałych 
krajach z regionu jest wciąż niższy niż u cy-
frowych liderów z Europy Północnej, którym 
udało się rozwijać nawet szybciej. 

Plan odbudowy i rozwoju 
gospodarki

Rozwój innowacyjności ma być jednym z ele-
mentów planu odbudowy i rozwoju polskiej 
gospodarki, przygotowywanego przez resort 
rozwoju, pracy i technologii. – Potrzebujemy 
planu na przyszłość – precyzyjnego planu 
działań restartu gospodarki. Będzie to prze-
myślana sekwencja działań na okres po pan-
demii. Liczymy na to, że plan odbudowy 
i rozwoju będzie można wdrażać od trzeciego 
kwartału przyszłego roku. Ratowanie tych, 
w których uderzyła pandemia, jest obowiąz-
kiem państwa. Jednak dynamiczny rozwój 
osiągniemy wtedy, gdy postawimy na branże, 
które są lokomotywami rozwojowymi. Jeżeli 
chcemy zwiększać przewagi konkurencyjne 
polskich firm, to musimy w większym stopniu 
stawiać na nowoczesne technologie– stwierdził 
wicepremier Gowin.  PG

INWESTYCJE BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

widzenia bezpieczeństwa państwa, więc 
będzie trzeba go rozłożyć na pewne eta-
py, ale chcielibyśmy go w przyszłym roku 
rozpocząć –dodał wiceminister.

Bełchatów przynajmniej 
na dwie dekady

W strukturach nowej spółki węglowej 
z pewnością znajdzie się Elektrownia 
Bełchatów. Jak mówiła prezes PGE GiEK, 
nie oznacza to jednak, że Bełchatów 
w jakikolwiek sposób będzie marginali-
zowany. – Nie patrzymy na omawianą 
transformację przez pryzmat ogranicze-
nia roli Bełchatowa, bo nawet jeżeli bę-
dziemy rozwijać alternatywne źródła 
energii, to zajmie to lata – stwierdziła 
Wioletta Czemiel-Grzybowska. 
Warto przypomnieć, że Elektrownia Beł-
chatów i cały kompleks Bełchatów to 
obecnie 20 proc. dostaw energii w skali 
całej Polski. Przystosowane do takiego 
układu są nie tylko aktywa PGE, ale tak-
że cała sieć elektroenergetyczna, która 
jest układem wieńcowym na terenie 
województwa łódzkiego i która pozwala 
spółce dystrybuować z przepustowością 
5 tys. MW. Podejmując przez ostatnie 
miesiące bardzo szeroko zakrojone dzia-
łania w zakresie projektów alternatywnych, 
PGE chciałoby wykorzystać funkcjonują-
cą sieć elektroenergetyczną do tego, aby 
w Bełchatowie nadal produkować energię. 
Jednak złoże, z którego korzysta elek-
trownia Bełchatów, jest złożem na wy-
czerpaniu. Szacuje się, że około 2040 r. 
zakończy się jego eksploatacja. 
– Dlatego sytuacja ta bardzo dobrze wpi-
suje się w całą transformację energetycz-
ną – zauważyła Czemiel-Grzybowska. – Mamy 
też nadzieję, że przez te lata powstaną 
alternatywne źródła energii, natomiast nie 
ma szans, aby w ciągu najbliższych 10 lat 
przenieść serce polskiej energetyki z Beł-
chatowa w inne miejsce – kontynuowała.
Prezes PGE GiEK podkreśliła, że w Bełcha-
towie spółka angażuje się nie tylko w do-
tychczasową działalność opartą na górnic-
twie, ale „wykorzystując kompetencje, 
zaangażowanie i oddanie tysięcy pracow-
ników oraz potencjał i majątek, którym 

dysponuje na tym terenie” chce też rozwi-
jać produkcję energii w formule odmiennej 
od tradycyjnej. – Rozważane są tu także 
projekty, które dotyczą wykorzystania przy-
najmniej przejściowo gazu, oraz innowacyj-
ne rozwiązania w zakresie wykorzystania 
wodoru. W związku z tym nie poprzestaje-
my na tym, aby rezygnując za te kilkanaście 
lat z węgla wygasić kompletnie na tym 
terenie działalność energetyczną. Wręcz 
przeciwnie – już podejmujemy działania, 
aby w tym miejscu za kilka, kilkanaście lat 
były używane inne źródła energii – podkre-
śliła szefowa energetycznej spółki.

Transformacja społeczna

Istotna część dyskusji nawiązywała do 
wymiaru społecznego transformacji. Zda-
niem pełnomocnika rządu mechanizmy 
zawarte we wrześniowym porozumieniu 
dotyczącym zasad i tempa transformacji 
górnictwa są podstawą dla skutecznego 
odejścia Polski od węgla. – Zgoda społecz-
na jest korzystna nie tylko sama w sobie, 
bo oczywiście zawsze lepiej jest realizować 
duże projekty gospodarcze przy powszech-
nym konsensusie, ale przede wszystkim 
ma znaczenie dla efektywności całego 
procesu – zauważył Soboń. – Bo jeśli pro-
jekt ma wymiar gospodarczy i społeczny, 
jeśli jesteśmy w stanie wśród interesariu-
szy znaleźć porozumienie, to łatwiej jest 
realizować cele przedsięwzięcia, także te, 
które zostały wyznaczone w ramach Unii 
Europejskiej. Ta zgoda ma więc funda-
mentalne znaczenie i dlatego dzisiaj bez 
przeszkód możemy realizować to porozu-
mienie – dodał wiceminister. 
Jak zaznaczył, we wszystkich grupach 
górniczych pracują zespoły, które realizu-
ją to porozumienie w różnych dziedzinach: 
w obszarze złóż, w obszarze możliwości 
ich komercjalizacji oraz w obszarze likwi-
dacji kopalń i skutków tej likwidacji dla 
pracowników. W tym ostatnim, społecznym 
obszarze pracuje zespół do spraw czystych 
technologii. Ministerstwo planuje także 
utworzenie zespołu do spraw pomocy 
publicznej. Do Komisji Europejskiej zosta-
ły już wysłane wstępne propozycje kształ-
tu tego wsparcia. – Ta kwestia wymaga 

specjalnego traktowania Polski, nasz kraj 
jest bowiem w wyjątkowej sytuacji, jeśli 
chodzi o węgiel. W przeszłości podobna 
sytuacja miała miejsce w Niemczech – 
zaznaczył Soboń. Przypomniał, że Polska 
posiada zgodę Komisji Europejskiej na 
łagodzenie skutków likwidacji kopalń, 
która obowiązuje do roku 2027. 
Prezes Czemiel-Grzybowska zwróciła 
uwagę, że z jednej strony transformacja 
wymaga czasu i nakładów finansowych, 
a z drugiej pociąga za sobą dużą zmianę 
mentalności społecznej. – Jeżeli mówimy 
o górnictwie, zarówno kamiennym jak 
i brunatnym, to mówimy o pokoleniach 
górników, którzy na dzień dzisiejszy nie 
wyobrażają sobie innego funkcjonowania 
w swoich społecznościach – podkreślała 
szefowa PGE GiEK. 
Przypomniała, że obecnie w ramach ak-
tywów węgla brunatnego w PGE zatrud-
nionych jest około 18 tys. ludzi. – Do tej 
liczby doliczyć należy usługobiorców, 
usługodawców, ale także wykonawców 
i podwykonawców. Trzeba pamiętać, że 
transformacja dotyczy ich wszystkich. 
W ramach strategii PGE zostały wyzna-
czone kierunki, które pozwalają podej-
mować działania do jej operacjonalizacji. 
Miedzy innymi realizowany jest projekt 
związany z instalacjami termicznego 
przekształcania odpadów z odzyskaniem 
energii; utworzono farmy wiatrowe; ko-
lejne grunty na terenie Bełchatowa zo-
stały przeznaczone pod farmy wiatrowe 
czy elektrownie słoneczne. Inwestycje 
są lokowane przede wszystkim w tych 
miejscach, w których obecnie podstawo-
we zatrudnienie jest zatrudnieniem w gór-
nictwie węgla brunatnego – wyjaśniła.

Emerytury częścią 
rozwiązania

Istnieje jeszcze jeden ważny aspekt spo-
łecznego wymiaru transformacji. – Obec-
nie w całym PGE ponad 50 proc. osób 
zatrudnionych w górnictwie i w elektrow-
niach węglowych stanowią osoby powyżej 
50. roku życia. W ciągu najbliższych 10 
lat ponad połowa tych pracowników na-
będzie prawa emerytalne. W ciągu ostat-

nich lat i w roku 2020 uprawnienia eme-
rytalne nabyło około 8 tys. osób. 
Transformacja energetyczna w ramach 
PGE nie będzie zatem przebiegała poprzez 
utratę miejsc pracy. Nie będzie zwolnień, 
nie będzie programów dobrowolnych 
odejść – zapewniała szefowa PGE GiEK, 
dodając, że grupa kapitałowa PGE prze-
widuje, że będzie bazować przede wszyst-
kim na naturalnych odejściach. Do 2030 r. 
50 proc. zatrudnionych uzyska uprawnie-
nia emerytalne, a tym samym około  
12 tys. pracowników odejdzie na emery-
turę. W ich miejsce powstaną nowe miej-
sca pracy oparte już o nowe technologie.
– Proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli 
ktoś ma dzisiaj trzydzieści czy trzydzieści 
kilka lat, to do roku 2050 spokojnie dopra-
cuje i również uzyska prawa emerytalne 
– zauważyła Czemiel-Grzybowska. – To też 
jest warte podkreślenia, bo te obawy, któ-
re związane są z transformacją energe-
tyczną, przede wszystkim bazują na tym, 
że będą likwidowane miejsca pracy. Stra-
tegia tego nie uwzględnia, mamy przecho-
dzić przez to ewolucyjnie, a nie rewolucyj-
nie, i wszyscy ci, którzy na dzień dzisiejszy 
są zatrudnieni w ramach PGE, mogą spo-
kojnie pracować w swoim miejscu pracy 
i doczekać emerytury – uspokajała prezes.
Podobnego zdania był wiceminister Soboń. 
– Jeśli przyjrzymy się górnictwu węgla ka-
miennego i temu, w jaki sposób pracowni-
ków w poszczególnych grupach górniczych 
będzie ubywać, to także tutaj górnicy będą 
mieli możliwość dopracowania spokojnie 
do swojej górniczej emerytury, tak aby nie 
zdarzały się dramatyczne sytuacje związa-
ne ze zwolnieniami – powiedział. Podkreślił, 
że dodatkowo będzie istniała możliwość 
alokacji pracowników do innych zakładów 
górniczych. – Chcemy także, w oparciu 
o ustawę, stworzyć możliwości wcześniej-
szego świadczenia emerytalnego dla pra-
cowników podziemnych, dla pracowników 
przeróbki, być może także wypłaty jedno-
razowe dla pracowników, którzy będą chcie-
li z takich świadczeń skorzystać – uzupełnił. 
– Zakładamy, że wychodzenie z sektora 
górniczego będzie procesem rozłożonym 
w czasie i będzie pozwalało tym osobom, 
które będą chciały pracować w górnictwie, 
aby dopracowały do swojej emerytury 
– zapewnił wiceminister Soboń. PG
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Polityka innowacyjności  
przynosi efekty

Wprowadzanie rozwiązań zachęcających przedsiębiorców do rozwoju innowacyjności, 
takich jak ulga podatkowa B+R czy ulga IP Box, przynosi efekty. W ostatnich dwóch latach 
nakłady na działalność badawczo-rozwojową rosły w rekordowym tempie, szybko zwiększa 

się też liczba firm zaangażowanych w prace B+R.
Tekst Andrzej Ratajczyk
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Podstawowym 
zadaniem 

transformacji, 
obok oczywistych 

korzyści 
klimatycznych, 

jest zahamowanie 
wzrostu cen 

energii.
 #



LOTOS został wyznaczony przez rząd do zor-
ganizowania szpitala tymczasowego w Gdań-
sku. Powstanie on w halach wystawienniczych 
AmberExpo, których właścicielem są Między-
narodowe Targi Gdańskie. Jest to kolejny 
element wsparcia przez podmioty nadzoro-
wane przez Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych. Inwestycja będzie refinansowana ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
W placówce budowanej przez LOTOS stanie 
ponad 400 łóżek dla pacjentów chorych na 
COVID-19. Prace prowadzone są zgodnie 
z planem, zakończono już kwestie koncep-
cyjne, a wkrótce zostanie zainstalowany duży 
zbiornik na ciekły tlen. W celach rekrutacyj-
nych rozpoczęła działanie specjalna platfor-
ma: www.szpitaletymczasowe.gda.pl, na 
której znajdują się wszystkie istotne informa-
cje dotyczące pracy w nowopowstających 
placówkach. Zgłaszać mogą się lekarze, 
ratownicy medyczni i pielęgniarki. Przewi-
dziano przywileje dla cudzoziemców, którzy 
nie pracują w zawodzie, a obecnie przeby-
wają w Polsce. Zagwarantowano im wsparcie 
przy nostryfikacji dyplomów oraz kart poby-
tu. Zainteresowanym zostanie zapewnione 
zakwaterowanie. Wszystkich, których inte-
resuje praca w szpitalu tymczasowym, mogą 
wysyłać wiadomości na adres: amberszpital@
copernicus.gda.pl lub ochotnicy.med@gdańsk.
uw.gov.pl oraz kontaktować się telefonicznie 
pod numerem: 797 336 289 lub 58 307 76 
99 (w godzinach od 8 do 16).

Grupa LOTOS już od początku pandemii koro-
nawirusa angażowała się w przekazywanie do 
wybranych punktów medycznych m.in. łóżek 
z materacami przeciwodleżynowymi, urządzeń 
do dezynfekcji powietrza z użyciem plazmy, 
aparatów USG, kardiomonitorów czy kombine-
zonów ochronnych. Szczególną troską objęto 
szpitale zakaźne, które są na pierwszym fron-
cie zmagań z koronawirusem. LOTOS przekazał 
również wszystkim ówczesnym szpitalom 
jednoimiennym 400 specjalnych kart paliwo-
wych o łącznej kwocie 2 mln zł, z których 
mogli korzystać kierowcy karetek, aby bezpłat-
nie napełnić bak. Ponadto do pomorskich 
placówek medycznych trafiło 6 samochodów 
do przewożenia pacjentów, próbek z testami 
na COVID-19 i innych materiałów medycznych. 
Wsparcie LOTOSU w walce z koronawirusem 
obejmowało nie tylko służby medyczne, ale 
także jednostki mundurowe zaangażowane 
w działania związane z ograniczeniem roz-
przestrzeniania się epidemii, które mogły 
bezpłatne skorzystać z ciepłych napojów na 
stacjach paliw w trakcie pracy. Darmowe pa-
liwo, niezbędne do mobilnych działań opera-
cyjnych, udostępniono również Pomorskiej 
Brygadzie Wojska Obrony Terytorialnej. PG
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W placówce  
budowanej przez 

LOTOS stanie 
ponad 400 łóżek dla 
pacjentów chorych 
na COVID-19. Prace 

prowadzone są 
zgodnie z planem, 

zakończono już 
kwestie koncepcyjne, 

a wkrótce zostanie 
zainstalowany duży 

zbiornik na ciekły tlen.
 #

Budowa  
szpitala tymczasowego  

na Pomorzu
Trwają prace związane z organizacją szpitala tymczasowego w Gdańsku. Projekt koordynuje 

Grupa LOTOS. W najbliższych dniach na terenie hal AmberExpo zostanie zainstalowany zbiornik 
na tlen. Wszyscy zainteresowani pracą w nowopowstającej placówce mogą zgłaszać się za 

pomocą specjalnej platformy online: www.szpitaletymczasowe.gda.pl.
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Kolportaż i prenumerata, szeroka sprzedaż 
detaliczna, e-commerce czy nawet logi-
styka – tym wszystkim chce zajmować się 
Ruch w nowym otwarciu. Firma zarządza-
jąca znanymi od dziesięcioleci kioskami 
wreszcie uwolniła się od spraw związanych 
z wnioskami o ogłoszenie upadłości, po-
stępowaniami układowymi oraz wypowia-
danymi przez partnerów umowami. Legen-
darna marka, z ponad 100-letnią historią, 
szczęśliwie przetrwała zawirowania, choć 
była już na krawędzi bankructwa. Dziś 
z nowym inwestorem spółka zamierza 
poprawić efektywność działania, zwiększyć 
własną sieć sprzedaży oraz – we współpra-
cy z Orlenem – przygotować nowy format 
punktów sprzedaży, który umożliwi poka-
zanie realnej zmiany w swojej działalności. 

Orlen wchodzi do Ruchu

Zgodnie zapowiedziami PKN Orlen przejął 
kontrolę nad spółką Ruch. Stało się to po 
objęciu przez płocki koncern 65 proc. akcji 
dystrybutora prasy. Odbywające się we 
wtorek Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Ruchu zdecydowało o podwyższeniu kapi-
tału zakładowego spółki oraz emisji nowych 
akcji. Działania te były wypełnieniem pod-
pisanej w czerwcu tego roku umowy, któ-
ra zakładała, że akcjonariuszem większo-
ściowym Ruchu zostanie PKN Orlen, 
pozostałymi zaś akcjonariuszami: PZU i PZU 
Życie oraz Alior Bank.
Zanim doszło jednak do podpisania umowy, 
Orlen przeprowadził analizy rynkowe, któ-
re potwierdziły potencjał rozwoju formatu 
poza stacjami paliw z wykorzystaniem 
aktywów spółki Ruch. Dodatkowo ostatnie 
wyniki płockiej firmy pokazały, że segment 
detaliczny w Polsce ma olbrzymi potencjał. 
Tylko w trzecim kwartale br. obszar ten 
wypracował dla Orlenu rekordowy zysk 
EBITDA na poziomie 1 mld zł. Plany roz-
woju biznesu detalicznego wpisują się też 
w obecne trendy w Europie Środkowo-
-Wschodniej. 
Transakcja oznacza dla Orlenu nowy, do-
datkowy kierunek rozwoju obszaru deta-
licznego, opartego o lokalizacje poza 
stacjami paliw. Jak wskazywał Daniel 
Obajtek, prezes PKN Orlen, dzięki przeję-
ciu kontroli na Ruchem Orlen może od 
razu wykorzystać pewne synergie, które 
wzmacniają spółkę i wprowadzą jej biznes 
detaliczny na wyższy poziom. – Na bazie 
spółki Ruch chcemy m.in. rozwijać segment 
usług kurierskich oraz nowe formaty ga-
stronomiczno-sklepowe – wyjaśnił Obajtek. 
– Poprzez efektywne wykorzystanie akty-

wów Ruch i Grupy Orlen znacząco wzbo-
gacimy naszą ofertę, na czym niewątpli-
wie skorzystają klienci, a także nasi 
akcjonariusze – dodał szef multienerge-
tycznego koncernu.

Nowy inwestor  
i nowy prezes

Dla Ruchu wejście nowego inwestora to 
przede wszystkim możliwość działania na 
pełnych obrotach, co do tej pory było 
utrudnione przez prowadzone sprawy  
sądowe.
Nad sprawną organizacją pracy będzie 
czuwać nowy prezes spółki. Wczoraj sta-
nowisko to objął bowiem jej dotychczaso-
wy wiceszef Piotr Regulski. W rozmowie 
z naszym magazynem zapewnił, że przy 

wsparciu partnerów o silnej pozycji rynko-
wej, takich jak PKN Orlen czy pozostałe 
spółki będące akcjonariuszami, możliwe 
będzie wypracowanie zakładanych efektów, 
wynikających z trwającego procesu odbu-
dowy znaczenia rynkowego Ruchu. – Wtor-
kowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Ruch S.A. podjęło decyzję kluczową dla 
dalszej działalności spółki. Podjęta została 
uchwała w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Ruch S.A. To wydarzenie 
zwieńczyło proces restrukturyzacji spółki, 
a było uzależnione od prawomocnego 
wyroku stwierdzającego wykonanie układów 
z wierzycielami Ruch S.A. Do spłaty zobo-
wiązań doszło w ubiegłym tygodniu, wczo-
raj możliwe było więc przejęcie spółki przez 
docelowych właścicieli – wyjaśnił Regulski.
Fakt uregulowania przez Orlen zobowiązań 
Ruchu względem wierzycieli – wydawców 
prasy, zgodnie z warunkami spłaty wierzy-

telności, w ramach przyspieszonych po-
stępowań układowych oznaczało zakoń-
czenie trwającego ponad 2 lata procesu 
restrukturyzacji sądowej Ruchu.

Perspektywiczny partner 
biznesowy

Jak zaznaczył Regulski, ostatnie wydarze-
nia są przełomem dla spółki. – Obecnie 
Ruch otwiera nowy rozdział w swojej histo-
rii – podkreślił, dodając, że teraz spółka 
może wreszcie skupić się na jak najbardziej 
efektywnym biznesowo podejściu do wy-
pracowania kluczowych dla niej – oraz jej 
właścicieli – obszarów działalności. – Wszyst-
kie nasze aktywności sprowadzać będą się 
do dwóch kluczowych priorytetów: zaspo-
kajania potrzeb klientów aktywnych na 
wielu rynkach, korzystających z określonych 
produktów i usług, oraz synergii bizneso-
wych z obecnym właścicielem, który już 
na etapie złożenia pierwszej oferty inwe-
stycyjnej dostrzegał szansę na dywersyfi-
kację przychodów w obrębie własnej dzia-
łalności biznesowej – wskazał Regulski.
Szef Ruchu podkreślił, że firma zamierza 
iść drogą zrównoważonego rozwoju, który, 
jak wskazał, „niesie za sobą jeszcze jeden 
ważny aspekt”. – Stajemy się perspekty-
wicznym partnerem biznesowym. Myślę 
tutaj o naszych dostawcach, klientach czy 
kluczowych partnerach w postaci wydaw-
ców prasy, którzy mogą planować długo-
terminową współpracę z naszą organizacją 
– zapewnił Regulski. – Ruch jest także 
solidnym partnerem dla osób zaintereso-
wanych prowadzeniem własnego punktu 
prasowego – kiosku czy saloniku prasowe-
go. Planujemy rozwijać własną sieć sprze-
daży, będziemy też wdrażać nowe forma-
ty opracowane wspólnie z PKN Orlen 
– dodał. W jego ocenie wszystkie te dzia-
łania przekładają się na szanse rozwoju 
zawodowego dla obecnych oraz potencjal-
nych, przyszłych współpracowników Ruchu.
– Przed nami lata rozwoju we wszystkich 
obszarach działalności firmy – od kolpor-
tażu i prenumeraty, przez logistykę i usłu-
gi kurierskie po e-commerce i sprzedaż 
detaliczną. Będziemy wdrażać nowe roz-
wiązania, tak by nadążać za ciągle zmie-
niającymi się potrzebami naszych klientów. 
Wierzę, że efekty naszej pracy przełożą 
się także na zrównoważony wzrost udzia-
łu Ruchu w rynku sprzedaży prasy, co 
będzie niosło za sobą namacalny dowód 
na to, że współpraca z naszą firmą przy-
nosi dla wydawców wymierne korzyści – 
podsumował prezes spółki.  PG

Kioski Ruchu 
wracają  
z nowym 

inwestorem 
Obecnie Ruch otwiera nowy rozdział w swojej historii  

– powiedział nowo wybrany prezes Ruch S.A.  
Piotr Regulski po objęciu przez PKN Orlen 65 proc. akcji 

dowodzonej przez niego spółki. Płocki koncern chce 
m.in. rozwijać segment usług kurierskich oraz nowe 
formaty gastronomiczno-sklepowe. Nowy szef Ruchu 

pomysłów na biznes ma jednak więcej.   
Tekst Paweł Woźniak
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biorstw, ok. 400 średnich, a także ok. 
1,7 tys. małych, zatrudniających do 49 
osób firm działających w meblarstwie. 
Liczbę mikroprzedsiębiorstw szacuje się 
tu na ok. 5 tys. – one też mają pełne ręce 
roboty. Wystarczy poszukać tapicera albo 
dobrego stolarza, a zauważymy, jak 
trudno o fachowca, bo większość z nich 
ma mnóstwo zleceń. Ponadto działa po-
nad 20 tys. przedsiębiorstw z różnych 
branż powiązanych z produkcją mebli 
(np. elementów stalowych czy szklanych). 
Łącznie przy produkcji mebli znajduje 
zatrudnienie ponad 125 tys. osób, a wkład 
branży meblarskiej w polski PKB szaco-
wany jest na ponad 2 proc. Dlatego rząd 
przeznaczył dużą pomoc dla firm w utrzy-
maniu zatrudnienia, uelastycznienie 
czasu pracy, rozliczenie całej tegorocz-
nej straty w przyszłym roku, przedłuże-
nie bankowych kredytów obrotowych czy 
podniesienie limitu pomocy de minimis 
z 200 tys. do 800 tys. euro. To tylko nie-

które z rozwiązań antykryzysowych, z któ-
rych mogą korzystać polscy producenci 
mebli. W 2019 r. branża meblarska za-
notowała wzrost zatrudnienia i wysoki 
poziomom nakładów inwestycyjnych. 
Dlatego epidemia koronawirusa to wy-
zwanie dla całego sektora meblarskiego 
w Polsce. 

Wygoda to podstawa

Pojawiają się jednak również szanse. 
Klienci szukają przede wszystkim wy-
godnych mebli do pracy w domu. To 
ważne, bo dziś pracą zdalną, często 
przy biurku, zajmuje się nawet 8 mln 
Polaków. – Nie każdy z nas może sobie 
pozwolić na przebywanie w pozycji sie-
dzącej przez długi czas – podkreśla 
Aldona Mioduszewska, ekspert Galerii 
Wnętrz Domar. Szkodliwe jest zwłaszcza 

siedzenie w nieodpowiedniej pozycji. 
– Wpływa negatywnie na kręgosłup, 
powodując jego przeciążenie oraz dłu-
gotrwały, doskwierający ból. Dlatego 
praca biurowa, nawet wykonywana 
w domu, jest wbrew pozorom ciężkim 
doświadczeniem dla naszego organizmu 
– podkreśla ekspertka. Jej zdaniem brak 
odpowiedniej postawy siedzącej podczas 
wielogodzinnej pracy przy komputerze 
może grozić nam różnymi schorzeniami, 
wpływającymi nie tylko na nasz stan 
zdrowia i samopoczucie, ale także i sam 
wygląd. – Przede wszystkim zła postawa 
siedząca powoduje problemy z odcin-
kiem lędźwiowym, co uznawane jest za 
jedną z podstawowych chorób cywiliza-
cyjnych naszych czasów. Oprócz tego 
nasze organizmy mogą zmagać się 
również z uciskami na tętnice udowe, 
kończącymi się zatorami w przepływach 
tętniczych i wpływającymi na złe krą-
żenie krwi w nogach. Nie zapominajmy 
także o uciskach szyjno-barkowych, 
powodujących duże dolegliwości bólowe 
głowy, cieśni nadgarstka lub kręgosłu-
pa krzyżowego. Oczywiście poza pro-
blemami wewnętrznymi, złe nawyki 
w siedzeniu odbijają się na naszym 
wyglądzie – mamy wtedy tendencję do 
postawy „kurzego skłonu”, czyli ścią-
gania ramion, garbienia się oraz pod-
kurczania szyi i karku. Wyglądamy wte-
dy jak kura siedząca na grzędzie 
– wyjaśnia. Według ekspertki przede 
wszystkim trzeba siedzieć prosto, a od-
cinek lędźwiowy wspierać odpowiednio 
ustawionym podparciem znajdującym 
się na krześle. – Podczas długotrwałego 
siedzenia przy komputerze lordoza sta-
je się najbardziej narażona na ucisk 
całej masy naszego ciała. Jeżeli chcemy 
siedzieć zdrowo, to musimy robić to na 
krześle wyposażonym w regulację wy-
sokości oraz podporę pod odcinek lędź-
wiowy. Wysokość krzesła i siedziska 
musi być odpowiednia w stosunku do 
blatu, na którym pracujemy. Chodzi o to, 
aby nogi nie były zawieszone w powie-
trzu lub miały problem z mieszczeniem 
się w przestrzeni pod stołem. Najbardziej 
optymalną opcją jest ich położenie na 
podpórkę, tak aby kąt nie był klasycznie 
prosty, dzięki czemu nogi i uda mogą 
być lekko odciążone – radzi.

Oprócz samej techniki odpowiedniego 
siedzenia na nasze zdrowie wpływa rów-
nież wyposażenie stanowiska pracy. A w tej 
kwestii każdy element jest w równym 
stopniu ważny – od dopasowanego krze-
sła, po odpowiednie oświetlenie. – W przy-
padku biurka, musi być ono w taki sposób 
ustawione, aby nasz kręgosłup był wy-
prostowany, a ręce spoczywały naturalnie 
i bezpośrednio na blacie. Wybierajmy 
więc tylko te modele, które posiadają 
regulowaną wysokość, dającą nam moż-
liwość idealnego dopasowania do pozycji 
siedzącej – wyjaśnia Aldona Mioduszew-
ska. – Dbając o odpowiednią postawę 
siedzącą, pamiętajmy, że w grę wchodzi 
również kwestia pozycji monitora. Powi-
nien być on ustawiony w odległości przy-
najmniej równej długości naszej wypro-
stowanej ręki. Dlaczego? Ponieważ 
stanowi to optymalną odległość ekranu 
od naszych oczu i nie powoduje u nas 
odruchu garbienia się. Oprócz tego nie 
zapominajmy również o odpowiednim 
oświetleniu. Lampa musi być tak usta-
wiona, aby nie oświetlała monitora ani 
naszych oczu, lecz rozjaśniała przestrzeń 
na biurku przed nami – dodaje. Wszystko 
to jednak za mało, jeśli nie będziemy 
robić przerw w pracy. Dobrze jest po pro-
stu co jakiś czas wstać od biurka i starać 
się rozluźnić spięte od pracy mięśnie 
ramion i barki oraz „rozchodzić” nogi, 
w których przy siedzeniu zbiera się krew. 
– Dzięki temu zmniejszymy prawdopodo-
bieństwo powstawania żylaków lub pa-
jączków. Kiedy wykonujemy swoją pracę 
w domu, warto wykonywać ćwiczenie 
o nazwie kołyska. Podczas niego połóżmy 
się plecach, złapmy się za łydki i wyko-
nujmy ruchy kołysania się w kołysce. Tego 
typu aktywność stanowi znakomity od-
poczynek dla naszego zmęczonego krę-
gosłupa. Oprócz tego antidotum na do-
legliwości związane z pracą biurową mogą 
być spacery, na przykład nordic walking 
– zaznacza ekspertka.

Większość mebli 
wyjeżdża z Polski

Pomimo wielu opinii wykonywanie pra-
cy biurowej naraża nas na wiele scho-
rzeń, które mogą wpływać nie tylko na 
drastyczne pogorszenie naszego stanu 
zdrowia, ale również wyglądu. Aby się 
przed tym ustrzec, warto więc zainwe-
stować w wyposażenie stanowiska pra-
cy, pozwalające na bezpieczne i zdrowe 
wykonywanie codziennych obowiązków. 
Na szczęście wybór jest duży, bo według 
statystyk największą wartościowo gru-
pę produktów dostarczanych przez 
polskie przedsiębiorstwa stanowią me-
ble tapicerowane, w tym fotele i krzesła 
(ok. 29-proc. udział w produkcji sprze-
danej), a dopiero w następnej kolejności 
meble do jadalni czy sypialni. 
Eksport wyrobów meblarskich wciąż 
rośnie, a branża meblarska należy tu 
do najsilniejszych w Polsce, skutecznie 
konkurując z motoryzacją i innymi prze-
mysłowymi firmami. Około 95 proc. 
produkcji mebli trafia do zagranicznych 
odbiorców. Import mebli do Polski jest 
stosunkowo niewielki i stanowi zaledwie 
ok. 15 proc. wartości polskiego ekspor-
tu tego rodzaju produktów. Najwięcej 
wyrobów meblarskich sprowadza się 
z Niemiec, Chin, Włoch oraz Francji. PG

W 2019 r. branża 
meblarska 

zanotowała wzrost 
zatrudnienia  

i wysoki poziomom 
nakładów 

inwestycyjnych. 
Dlatego epidemia 

koronawirusa 
to wyzwanie dla 
całego sektora 
meblarskiego  

w Polsce.
 #

Druga fala kryzysu uderzyła w producentów 
mebli, głównie poprzez zamknięcie sklepów 
meblarskich. Dlatego wicepremier i minister 
rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin 
rozmawiał z przedstawicielami tej branży, 
by im pomóc. – Jeżeli uda nam się wypra-
cować odpowiednie rozwiązania sanitarne, 
a równocześnie unikniemy generalnego 
lockdownu, to być może już wkrótce sklepy 
meblowe będą dostępne dla klientów – po-
wiedział wicepremier Gowin. Dodał, że 
resort rozwoju nie chciał zamykania sklepów 
meblowych, jednak przeważyło stanowisko 
resortu zdrowia. – My proponowaliśmy, aby 
sklepy meblowe były dostępne, Ministerstwo 
Zdrowia uważało, że one stwarzają spore 
zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa. 
Przeważyło zdanie resortu zdrowia – po-
wiedział wicepremier. Rząd ostatecznie nie 
zdecydował się na otwarcie sklepów me-
blowych, choć ten wyjątek był w projekcie 
rozporządzenia. Oznacza to, że duże skle-
py meblowe, znajdujące się w galeriach 

i parkach handlowych, czy same mające 
powierzchnię ponad 2 tys. m2 muszą być 
zamknięte.

Meble od polskich 
producentów

W związku z dopisaniem do listy podmio-
tów handlowych objętych urzędowym 
zakazem pracy sklepów meblowych pre-
zesi pięciu największych polskich firm 
z branży meblarskiej zrzeszonych w Ogól-
nopolskiej Izbie Gospodarczej Producen-
tów Mebli, a także reprezentujących 
Grupę Meblową Szynaka, Black Red Whi-
te, Meble Wójcik, Forte i sieć Agata za-
apelowali o przywrócenie możliwości 
handlu w zamkniętych przez rząd salonach. 
W piśmie skierowanym do najważniejszych 
osób w państwie zwrócili oni uwagę na 

trudną sytuację, w jakiej ponownie, w krót-
kim czasie po wiosennym lockdownie 
znalazła się branża meblarska. Podkre-
ślili, że w ponad 90 proc. sklepów oferta 
handlowa pochodzi od polskich produ-
centów mebli. – Chcielibyśmy podkreślić, 
że branża meblarska jest jedną z najwięk-
szych w Polsce, bazującą na polskim 
kapitale i zatrudniającą ponad 180 tys. 
pracowników – czytamy w oświadczeniu. 
Autorzy listu podkreślili, że wiele sklepów 
meblowych oraz producentów mebli do 
tej pory nie odrobiło strat z wiosennego 
lockdownu i notuje obecnie znacznie 
gorsze wyniki finansowe. Dodatkowo 
branża boryka się z notorycznym brakiem 
komponentów do produkcji oraz wysoką 
absencją wśród pracowników (zachoro-
wania, kwarantanny), co pogarsza jej 
sytuację. Firmy ostrzegają, że kolejne 
tygodnie bez możliwości sprzedaży spo-
wodują falę upadłości wśród przedsię-
biorstw z branży meblarskiej, co będzie 

skutkować również zwolnieniami pracow-
ników i zwiększonym bezrobociem oraz 
odłożeniem w czasie lub zaniechaniem 
inwestycji liczonych w setkach milionów 
złotych. Zdaniem autorów apelu salony 
meblowe to zazwyczaj bardzo duże po-
wierzchnie wystawiennicze, w których 
nie jest generowany duży ruch klientów. 
Doświadczenia z wiosennego lockdownu 
pokazały również, że meble w minimalnym 
stopniu sprzedają się w kanale e-com-
merce. – Sprzedaż internetowa nie jest 
obecnie dla branży meblarskiej alterna-
tywą wobec handlu tradycyjnego w skle-
pach stacjonarnych – przekonują prezesi.

Nasze meble 
z potencjałem

Polski przemysł meblarski ma duży po-
tencjał – to ok. 100 dużych przedsię-
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Polskie meble 
komfortowe  

i poszukiwane
Nasza branża meblarska należy do najsilniejszych 

gałęzi gospodarki w Polsce. Odnosi też duże sukcesy na 
świecie. Obecnie Polska plasuje się w pierwszej dziesiątce 

największych globalnych producentów mebli. Kryzys 
związany z pandemią trochę pomógł branży – ludzie 

pozostający w domach zaczęli zmieniać wystrój swoich 
mieszkań. Zmiany wywołane przez pandemię COVID-19 
wpłynęły też na to, że dla wielu osób dom stał się nagle 

miejscem pracy. 
Tekst Mariusz Andrzej Urbanke
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PROJEKT INICJATYWA TRÓJMORZA 

W zeszłym tygodniu izba niższa Kongresu 
Stanów Zjednoczonych jednogłośnie przy-
jęła ponadpartyjną rezolucję wspierającą 
Inicjatywę Trójmorza w jej wysiłkach na rzecz 
zwiększenia niezależności energetycznej 
i połączeń infrastrukturalnych w regionie. 
– USA są silnym zwolennikiem tej polityczno-
-gospodarczej idei i jej celów w regionie – 
podkreśliła ambasador USA w Polsce Geor-
gette Mosbacher . 

USA murem za naszym 
regionem

Przyjęty przez reprezentantów dokument 
wyraża poparcie dla Inicjatywy Trójmorza 
w jej wysiłkach na rzecz uniezależnienia 
energetycznego oraz rozwoju infrastruktury 
logistycznej, transportowej oraz informatycz-
nej i telekomunikacyjnej w naszej części 
Europy. Zdaniem amerykańskich kongres-
menów Inicjatywa wzmacnia bezpieczeństwo 
nie tylko Europy, ale również Stanów Zjed-
noczonych i jest przeciwwagą zarówno dla 
mocarstwowej polityki Kremla, jak i rosnącej 
potęgi Chin. 
– Niniejsza rezolucja wyraża zdecydowane 
poparcie dla Inicjatywy Trójmorza, mającej 
na celu przyspieszenie rozwoju infrastruk-
tury transgranicznej w regionie – powiedzia-
ła Marcy Kaptur, demokratka z Ohio, główna 
sponsorka rezolucji. – Wysiłek ten oznacza 
silne poparcie Kongresu dla sojuszu trans-
atlantyckiego i jest kluczowym krokiem w kie-
runku realizacji wizji Europy niepodzielnej, 
dostatniej, bezpiecznej i wolnej od złośliwych 
wpływów Rosji i Chin – dodała.
Dokument przypomina także o narzuconych 
Europie Środkowej i Wschodniej rządach 
komunistycznych, które pozostawiły region 
ze znacznymi brakami w infrastrukturze.
W rezolucji zauważa się, że niedostateczny 
rozwój infrastruktury powoduje nadmierną 
zależność krajów regionu od Rosji, a Kreml, 

wykorzystując m.in. dostawy energii, dąży 
do osłabienia instytucji demokratycznych 
i wolności w Europie.
– Podczas gdy Rosja chce wziąć naszych 
europejskich sojuszników jako zakładników 
przy pomocy gazociągu Nord Stream 2, 
Inicjatywa Trójmorza stara się przeciwdziałać 
jej złośliwym wpływom – powiedział Adam 
Kinzinger, republikanin z Illinois. – Współpra-
ca między krajami Europy Wschodniej po-
może wzmocnić ich wzajemne połączenia 
regionalne, aby zabezpieczyć rynki energe-
tyczne naszych najważniejszych partnerów. 
Ta ambitna inicjatywa zyskała imponujące 
wsparcie ponadpartyjne oraz transatlantyc-
kie – dodał republikanin.

Zbieżne interesy

Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych, 
Pawła Jabłońskiego, przyjęta jednogłośnie 
rezolucja wyrażająca wsparcie dla Inicjatywy 
Trójmorza świadczy o tym, że Amerykanie 
traktują ten projekt jako kluczowy dla roz-
woju Europy Środkowej. – Stany Zjednoczo-
ne widzą, że mamy rosnące zagrożenia ze 
strony Rosji, postępującą rywalizację z Chi-
nami – wskazał Jabłoński. W jego ocenie 
współpraca polsko-amerykańska będzie się 
zacieśniała niezależnie od tego, czy rządzić 
będzie prezydent z partii republikańskiej, 
czy partii demokratycznej. – Można się spo-
dziewać różnych korekt. Każdy nowy prezy-
dent wprowadza różnego rodzaju zmiany, 
ale najczęściej dotyczą one przede wszystkim 
polityki krajowej. W polityce zagranicznej 
najczęściej jest tak, że interesy międzyna-
rodowe Stanów Zjednoczonych i Polski czy 
Stanów Zjednoczonych i większości krajów 
Unii Europejskiej są przeważnie zbieżne, bo 
tym głównym interesem jest bezpieczeństwo 
– stwierdził wiceminister. Dlatego jego zda-
niem możemy się spodziewać kolejnych 
inwestycji amerykańskich w naszym regionie.

Pieniądze na inwestycje

Nasze oczekiwania co do amerykańskich 
inwestycji idą w parze z deklaracjami płyną-
cymi zza oceanu. W rezolucji o wsparciu 
Trójmorza kongres podtrzymuje zobowiązanie 
amerykańskiego rządu do partycypacji w wy-
sokości miliarda dolarów w Fundusz Trójmorza, 
będący gospodarczym zapleczem Inicjatywy. 
Dla powołanego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego Funduszu to doskonała wiadomość, 
bo finansowy udział Amerykanów podwoiłby 
środki, jakimi ten wehikuł finansowy obecnie 
dysponuje. Jak do tej pory łączne zaangażo-
wanie akcjonariuszy w Fundusz wynosi ok. 
800 mln euro. Suma ta urosła o 250 mln euro 
po podniesieniu swojego zaangażowania 
przez BGK, ogłoszonego w październiku pod-
czas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Tallinnie. 
Prezes polskiego banku rozwoju oraz prze-
wodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trój-
morza, Beata Daszyńska-Muzyczka, zauwa-
żyła wtedy, że pandemia COVID-19 
negatywnie wpływa na sytuację ekonomicz-
ną wszystkich krajów i wymusza podjęcie 
niestandardowych działań. – Wyjście z kryzy-
su potrwa wiele lat, a długoterminowe inwe-
stycje infrastrukturalne to dobry sposób na 
stymulowanie gospodarek – mówiła. – Zwięk-
szenie zasobów Funduszu pozwoli na realiza-
cję większej liczby projektów niosących dłu-
gofalowe korzyści dla całego regionu. Stąd 
nasza decyzja o podwyższeniu zaangażowa-
nia o 250 mln euro – powiedziała. 
Jak przypomniała, Fundusz Trójmorza anga-
żuje się w inwestycje na zasadach komercyj-
nych. Jest więc dobrym kandydatem do in-
westycji nie tylko dla International Development 
Finance Corporation (IDFC) – amerykańskiej 
instytucji rozwoju, która zarządzałaby rządo-
wymi środkami zaangażowanymi w Polsce, 
ale również dla wielu prywatnych amerykań-
skich funduszy, które miałyby szanse na 
spore zyski. 

Nie od dziś wiadomo bowiem, że potencjał 
gospodarczy Trójmorza jest ogromny. Jak 
wskazuje raport firmy doradczej Spot Data, 
połączenie cech rynków wschodzących i roz-
winiętych czyni z krajów regionu obszar bardzo 
atrakcyjny inwestycyjnie. „Na Trójmorze skła-
dają się bowiem kraje, które łącznie notują 
wyższy wzrost gospodarczy niż rynki rozwi-
nięte (co jest cechą rynków wschodzących), 
ale też są znacznie bardziej stabilne pod 
względem instytucjonalnym niż typowe rynki 
wschodzące” – konkludują autorzy analizy. 

Fundusz Trójmorza się 
rozrasta

Ostatnio do dwóch wcześniejszych członków 
Funduszu – Polski i Rumunii – dołączyły dwa 
kolejne kraje – Łotwa i Estonia. Radę nadzorczą 
Funduszu tworzą natomiast instytucje rozwoju 
z Polski, Rumunii, Łotwy, Estonii oraz Republi-
ki Czeskiej. Założyciele Funduszu są przeko-
nani, że po załatwieniu wszelkich wewnętrznych 
formalności dołączą do nich pozostałe państwa 
tworzące Inicjatywę Trójmorza.
Tymczasem amerykańscy politycy są zdania, 
że wzmocnieniu Inicjatywy może przysłużyć 
się zaangażowanie w nią następnych krajów 
Europy Wschodniej. Dlatego wezwali do 
poszerzenia wizji regionalnej współpracy 
infrastrukturalnej na państwa niebędące 
członkami UE, w tym na Ukrainę, Mołdawię 
i kraje Bałkanów Zachodnich. Obecnie do 
grupy należy dwanaście państw położonych 
między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem 
Czarnym, czyli Austria, Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Ru-
munia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Wszyst-
kie należą do Unii Europejskiej. Poszerzenie 
Inicjatywy Trójmorza, postrzeganej przez 
Europę Zachodnią jako organizacja wewnątrz-
unijna, o kraje niebędące członkami UE, 
będzie więc dużym wyzwaniem na przyszłość 
dla jej inicjatorów i członków. PG

Stany Zjednoczone 
patronem Trójmorza 

Ostatnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych rozgrzały ten kraj do czerwoności. 
Uwidoczniły też wiele podziałów zarówno w amerykańskim społeczeństwie, jak i wśród 

tamtejszych decydentów. Jest jednak rzecz, która łączy Amerykanów, a na pewno wszystkich 
polityków zasiadających w Izbie Reprezentantów. To powołana w 2015 r. przez prezydentów 

Polski i Chorwacji – Andrzeja Dudę i Kolindę Grabar-Kitarović – Inicjatywa Trójmorza.   
Tekst Paweł Woźniak
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Według danych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w okresie od stycznia do wrze-
śnia br. wartość eksportu artykułów rolno-
-spożywczych z Polski wyniosła 25 070 mln 
euro. To wynik znacznie lepszy, niż można 
było się spodziewać po wybuchu pandemii 
COVID-19. – Po doświadczeniach ograniczeń 
w gospodarce oraz transporcie w czasie 
pierwszej fali pandemii dobrze przygotowa-
liśmy branżę rolno-spożywczą, zakłady 
produkcyjne i logistykę na drugą falę. Naj-
nowsze dane dotyczące trzech pierwszych 
kwartałów tego roku potwierdzają wzrost 
eksportu polskiej żywności w stosunku do 
analogicznego okresu 2019 r. o 6,7 procent. 
Wyniki te potwierdzają bardzo dobrą jakość 
polskiej żywności i jej konkurencyjność na 
globalnym rynku – komentuje Grzegorz Puda, 
minister rolnictwa i rozwoju wsi. – Cały czas 
utrzymuje się również dodatnie saldo w wy-
mianie handlowej produktami rolno-spożyw-
czymi – podkreśla minister Puda. W porów-
naniu do analogicznego okresu ubiegłego 
roku dodatnie saldo obrotów handlowych 
towarami rolno-spożywczymi wzrosło o oko-
ło 11 proc. i wyniosło 8,578 mld euro.
Jak wynika z najnowszych statystyk, sprzedaż 
do państw Unii Europejskiej (łącznie z Wielką 
Brytanią) wzrosła w tym roku o 4,4 proc. do 
wartości 20,085 mld euro. W strukturze eks-
portu rolno-spożywczego udział państw UE 
w porównaniu do trzech kwartałów 2019 r. 
zmniejszył się z 81,9 proc. do 80,1 proc. Naj-
więcej artykułów rolno-spożywczych w okre-
sie styczeń–wrzesień 2020 r., jak ma to miej-
sce od lat, sprzedano do Niemiec. Wartość 
tej sprzedaży wyniosła 6,231 mld euro i w po-
równaniu z tym samym okresem 2019 r. był 
to wzrost o 10,3 proc. Eksport do Niemiec 
stanowił blisko 25 proc. wartości całego eks-
portu rolno-spożywczego, zrealizowanego 
w pierwszych trzech kwartałach 2020 r.

Rośnie znaczenie 
sprzedaży na rynki 
pozaunijne 

Warte odnotowania jest rosnące znaczenie 
polskiego eksportu towarów rolno-spożyw-
czych do państw spoza Unii Europejskiej. 
W okresie styczeń–wrzesień 2020 r. wartość 
tego eksportu wyniosła 4,985 mld euro, co 
w porównaniu do analogicznego okresu ubie-
głego roku oznacza wzrost o około 17 proc. 
– W analizowanym okresie zanotowaliśmy 
znaczący wzrost eksportu polskiej żywności 
do krajów pozaunijnych, co nie jest bez zna-
czenia w przypadku spodziewanych ograniczeń 
wynikających z bezumownego brexitu. W dal-
szym ciągu głównymi naszymi odbiorcami są 
jednak kraje UE, do których trafiły polskie 
produkty rolno-spożywcze o wartości 20,1 
mld euro – wskazuje minister Puda.
Największą dynamikę, jeśli chodzi o wzrost 
wartości sprzedaży, odnotowano w ekspor-
cie do państw na kontynencie afrykańskim, 
w tym m.in. do RPA i Maroka (ponad dwu-
krotny wzrost) oraz do Algierii (wzrost o 86 
proc.). Ponadto istotnie wzrosła wartość 
eksportu do Ghany i Senegalu. Do grona 
liczących się odbiorców polskich towarów 
rolno-spożywczych dołączyła w bieżącym 
roku również Tanzania. Wyraźnie zwiększyła 
się również wymiana handlowa z państwami 
Bliskiego Wschodu. Tu z kolei największym 
odbiorcą była Arabia Saudyjska (ponad dwu-
krotny wzrost). Ponadto zwiększył się eksport 
także do Kuwejtu (prawie dwukrotnie) oraz 
do Turcji (o 22 proc.). Na kontynencie azja-
tyckim największym odbiorcą artykułów 

rolno-spożywczych z Polski nadal pozostają 
Chiny, jednak największy wzrost wartości 
eksportu odnotowano w przypadku sprze-
daży do Singapuru (ponad dwukrotny) oraz 
do Wietnamu (o 18 proc.).

Wsparcie dla producentów 
i eksporterów

Wzrost eksportu polskiej żywności, zwłasz-
cza na rynki pozaunijne, nie jest dziełem 

przypadku. Chociaż eksport polskich 
produktów rolno-spożywczych systema-
tycznie się zwiększał, to wybuch pande-
mii koronawirusa zasadniczo zmienił 
warunki handlu międzynarodowego. 
Zamknięcie granic, utrudnienia w mię-
dzynarodowym transporcie, zerwanie 
łańcuchów dostaw stworzyło ogromne 
problemy dla producentów i eksporterów 
ze wszystkich branż, w tym sektora rolno-
-spożywczego. Wielu producentów żyw-
ności z dnia na dzień zostało zmuszonych 
do ograniczenia, a nawet całkowitego 

zawieszenia swojej sprzedaży zagranicz-
nej. Dlatego konieczne stało się szukanie 
nowych rynków i nowych odbiorców dla 
produkowanej w Polsce żywności. W tych 
działaniach dużą rolę odegrało Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które m. 
in. uruchomiło na swojej stronie interne-
towej specjalną zakładkę informującą 
o możliwościach eksportowych dla polskich 
produktów rolno-spożywczych w różnych 
krajach świata. Poprzedni szef resortu 
rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, wy-
stosował też list do ambasadorów RP 
z prośbą o informowanie o możliwościach 
eksportowych dla polskiej żywności w kra-
jach akredytacji. 
Polskie placówki dyplomatyczne wspie-
rają też starania Głównego Lekarza We-
terynarii, mające na celu zniesienie 
ograniczeń eksportowych wprowadzonych 
z uwagi na wystąpienie w Polsce ognisk 
HPAI (grypy ptaków) czy ASF ( afrykański 
pomór świń). Dzięki tym działaniom np. 
do Królestwa Arabii Saudyjskiej mogą 
być ponownie eksportowane mięso dro-
biowe oraz produkty z mięsa drobiowego, 
jaja oraz pozyskane z nich przetwory. 
Sfinalizowano też negocjacje dotyczące 
uzgodnienia wzoru świadectwa zdrowia 
na wywożone z Polski do Singapuru mię-
so wieprzowe i wieprzowe produkty mię-
sne z wyłączeniem konserw wieprzowych 
sterylizowanych. W związku z tym eksport 
mięsa i produktów z zakładów zatwier-
dzonych przez służbę właściwą Singapu-
ru mógł zostać wznowiony.

Jakość atutem polskiej 
żywności 

Żywność to jeden z polskich hitów ekspor-
towych. Dzięki wysokiej jakości i konku-
rencyjnym cenom polskie produkty rolno-
-spożywcze są znane i cenione nawet na 
bardzo egzotycznych rynkach. Od momen-
tu wejścia Polski do Unii Europejskiej eks-
port produktów rolno-spożywczych wzrósł 
kilkukrotnie. W 2004 r. Polska sprzedała 
za granicę żywność za 5,2 mld euro. Na-
tomiast w 2019 r. wartość polskiego eks-
portu produktów rolno-spożywczych wy-
niosła 31,4 mld euro (wzrost o 5,8 proc. 
w stosunku do roku poprzedniego). 
Polska jest europejskim i światowym lide-
rem w produkcji i eksporcie drobiu, jabłek, 
owoców miękkich (czarnej porzeczki i ma-
lin) oraz marchwi i kapusty. W ścisłej 
czołówce europejskiej jest też jeśli chodzi 
o produkcję i sprzedaż ziemniaków, tru-
skawek, rzepaku, cebuli, grzybów. Na 
zagranicznych rynkach ceniona jest też 
m.in. polska wołowina, zboża, mleko, ser, 
masło, a także głęboko mrożone owoce 
i warzywa, soki z jabłek, wiśni, czarnej 
porzeczki, truskawek i aronii. 
Z danych Biura Analiz i Strategii Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że 
w strukturze towarowej polskiego eksportu 
produktów rolno-spożywczych znaczącą 
pozycję zajmuje żywiec, mięso i jego prze-
twory. W 2019 r. wywieziono z Polski 1,4 mln 
ton mięsa czerwonego, uzyskując 3,8 mld 
euro. Wartość eksportu 1,5 mln ton mięsa 
drobiowego (łącznie z podrobami) osiągnę-
ła poziom 2,6 mld euro. Znaczące kwoty 
uzyskano też z eksportu tytoniu i wyrobów 
tytoniowych (3,7 mld euro), przetworów 
zbożowo-mącznych (2,9 mld euro), produk-
tów mlecznych (2,3 mld euro) oraz ryb 
i przetworów (2,2 mld euro).  PG
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Pomimo  
pandemii 

rośnie eksport 
polskiej 

żywności 
Koronawirus nie zmniejszył apetytu na polską 

żywność. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 
2020 r. wartość eksportu towarów rolno- 

-spożywczych przekroczyła 25 mld euro, co 
oznacza prawie 7-proc. wzrost w stosunku 
do analogicznego okresu ubiegłego roku.  

Tekst Andrzej Ratajczyk

Od ponad wieku pod koniec listopada kra-
kowski Rynek zapełniał się drewnianymi 
kramami, w których rzesze turystów oraz 
mieszkańcy miasta i okolicznych wsi kupo-
wali tradycyjne świąteczne jedzenie, gustow-
ne bożonarodzeniowe pamiątki czy unika-
towe wyroby rękodzielnicze. Krakowski 
jarmark bożonarodzeniowy znany był też 
z licznych występów artystycznych: śpiewa-
ków, kuglarzy czy mimów. 

Puste rynki w miastach

W tym roku, w okresie świątecznym, podob-
nie zresztą jak podczas większości dni 2020 
r., krakowski Rynek pozostanie pusty. To tym 
bardziej smutne, że targi bożonarodzeniowe 
w Grodzie Kraka były w przeszłości najważ-
niejszą atrakcją turystyczną Polski końca roku, 
uznane przez brytyjski dziennik „The Guardian” 
za jedno z najciekawszych miejsc w Europie, 
które można odwiedzić w czasie zimowych 
ferii świątecznych. Krakowskie Targi Świątecz-
ne zostały też wyróżnione w 2007 r., kiedy to 
wydano we Włoszech książkę, w której zna-
lazły się opisy najciekawszych targów świą-
tecznych w Europie. Z kolei amerykańska 
telewizja informacyjna CNN wymieniła kra-
kowski kiermasz wśród 10 najlepszych targów 
bożonarodzeniowych na świecie obok świą-
tecznych jarmarków w takich miastach jak: 
Wiedeń, Berlin, Strasburg czy Praga. 
Ale nawet w tych europejskich miastach w tym 
roku zabraknie tradycyjnych, świątecznych 
kiermaszów. W stolicy Czech, na Rynku Sta-
rego Miasta, ustawiono już wprawdzie ogrom-
ną, blisko 20-metrową choinkę przyozdobio-
ną wspaniałymi dekoracjami, ale nie podano 
nawet dokładnej daty zapalenia na niej ilu-
minacji. Wszystko dlatego, aby uniknąć gro-
madzenia się ludzi podczas epidemii. Władze 
miasta odwołały też świąteczny targ.
Podobnie uczyniono we Włoszech. Tam orga-
nizacja jarmarków została zabroniona przez 
rząd. Niemniej jednak już wcześniej lokalne 
władze, np. w Trydencie i Górnej Adydze, 
zdając sobie sprawę z fatalnej sytuacji epide-
micznej w kraju, odwoływały słynne w całej 
Europie świąteczne targi, na które co roku 
przybywały tysiące ludzi z wielu krajów, umoż-
liwiając niezły zarobek lokalnym handlowcom.
Również w Polsce sprzedawcy pamiątek 
w tym roku nie zarobią zbyt wiele. Tradycyj-
ne jarmarki bożonarodzeniowe odwołują 
bowiem kolejne miasta. Na bielskiej starów-
ce nie będzie ani świątecznego kiermaszu, 
ani sylwestrowej zabawy na powietrzu. 
Skromniejsza będzie też świąteczna ilumi-
nacja, za to na centralnym pl. Chrobrego 
pojawi się kolorowa choinka oraz ustawione 
zostaną świetlne postacie bohaterów kre-
skówek Studia Filmów Rysunkowych. Na 
odwołanie jarmarku oraz sylwestrowej za-
bawy zdecydował się też Koszalin, a w ramach 
oszczędności iluminacje świąteczne mają 
być znacznie skromniejsze niż zwykle.
Z kolei jarmark bożonarodzeniowy, który co 
roku organizowany był na wrocławskim Ryn-
ku, tym razem odbędzie się w późniejszym 
terminie. Miasto liczy, że uda się go zorgani-
zować jeszcze zimą – w styczniu lub w lutym.

Jarmarki online  
– konieczność czy znak 
naszych czasów?

Jeszcze inne miasta, jak Gdańsk czy Kiel-
ce, wpadły na pomysł organizacji jarmar-

ków w internecie. W rozpoczętym już 
w zeszłym tygodniu gdańskim Wirtualnym 
Jarmarku Bożonarodzeniowym bierze 
udział 50 wystawców. Zakupy online, 
podczas imprezy organizowanej przez 
Międzynarodowe Targi Gdańskie Ambe-
rExpo, można robić do 31 grudnia. W ofer-
cie jest wszystko to, co można było nabyć 
w ubiegłych latach: sztuka ludowa, ce-
ramika, świąteczne dekoracje, ręcznie 
tkane ubrania, unikatowa biżuteria czy 
prace trójmiejskich artystów. Do korzy-
stania ze swoich usług zachęcają też 
lokalni gastronomowie, u których można 
zamówić jedzenie na wynos, ale również 
nabyć kupony na romantyczną kolację 
czy vouchery na świąteczny catering.
Tym samym ogólnoświatowy trend prze-
noszenia handlu do internetu objął też 
jarmarki bożonarodzeniowe. Na znacząco 
przyspieszającą sprzedaż online wpływ 
ma też pandemia. Według Głównego 
Urzędu Statystycznego udział sprzedaży 
przez internet w sprzedaży detalicznej 
tylko w jednym miesiącu – październiku 
– wzrósł o 0,5 punktu procentowego do 
7,3 proc. z 6,8 proc. we wrześniu. W tym 
okresie odnotowano też wzrost wartości 
sprzedaży detalicznej przez internet aż 
o 9,1 proc. 
Z badania zleconego przez firmę doradczą 
CBRE wynika, że ze względu na pandemię 
już 76 proc. osób korzystających z inter-
netu co najmniej raz w miesiącu wybiera 
się na zakupy online. Tylko 21 proc. ankie-
towanych decyduje się na wirtualne zaku-
py rzadziej niż raz w miesiącu, a zaledwie  
4 proc. nie robi tego w ogóle. Co ciekawe, 
3 proc. osób buszuje po wirtualnych skle-
pach codziennie, a 11 proc. nawet kilka 
razy w tygodniu. Najczęściej przez internet 
kupujemy ubrania, sprzęt RTV i AGD, ko-
smetyki i perfumy oraz książki i płyty. 
Nadal jednak nie jesteśmy przekonani do 
robienia zakupów spożywczych przez ine-
trnet, bo decyduje się na to tylko 12 proc. 
osób.
Przewiduje się, że jeszcze w tym roku udział 
zakupów online w całkowitej sprzedaży może 
zbliżyć się nawet do 10 proc.

Na świąteczne 
handlowanie poczekamy 
do 2021 r., chyba że...

Chociaż handel w coraz większym stopniu 
przenosi się do internetu, to jednak jar-
marki bożonarodzeniowe online nie mają 
uroku porównywalnego z tymi tradycyjny-
mi. Póki co wirtualna rzeczywistość nie jest 
w stanie zastąpić nam doznań, których 
mamy okazję doświadczać podczas trady-
cyjnego świątecznego jarmarku: widoku 
pięknej żywej choinki, zapachu wspaniałych 
polskich dań czy wykonywanej na żywo 
świątecznej muzyki ludowej.
Czy w takim razie na takie atrakcje przyj-
dzie nam czekać aż cały rok? Dodatkowo 
ze świadomością, że stanie się tak tylko 
w przypadku poradzenia sobie przez świat 
z pandemią koronawirusa? Być może nie. 
Dla zagorzałych fanów świątecznego tar-
gowania jest mała dobra wiadomość. Otóż 
jest jedno duże miasto w Polsce, które 
zorganizuje w tym roku niewielki, trady-
cyjny jarmark bożonarodzeniowy. Z uwa-
gi na sytuację epidemiczną w kraju nie 
zdradzę jednak, które to miasto. Mam 
wrażenie, że mogłoby nas tam zbyt wielu 
przyjechać… PG

Świątecznego 
targowania  
w tym roku 
nie będzie 

W związku z epidemią koronawirusa tegoroczny 
jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym 
w Krakowie nie odbędzie się. Podobną decyzję 

podejmują praktycznie wszystkie miasta 
w Polsce i Europie, w których świąteczne 

targowiska odbywały się od lat, a w niektórych 
wypadkach nawet od wieków. Jarmarkowy 

handel, podobnie jak ten codzienny, w coraz 
większym stopniu przenosi się do sieci,  

a pandemia w ogromnym stopniu przyspiesza 
to zjawisko. Czy zatem świąteczną pamiątkę 

wykonaną przez ludowego artystę będzie można 
kupić w tym roku wyłącznie przez internet?  
Na szczęście odpowiedź na to pytanie brzmi 

„nie”, chociaż możliwość takiego zakupu będzie 
bardzo mocno ograniczona.

Tekst Paweł Woźniak
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