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Spis treści
Wysokie zyski i duże  
dochody dla budżetu 
Spółki należące do Skarbu Państwa znów 
chwalą się bardzo dobrymi wynikami.  
To dowód, że są profesjonalnie zarządzane, 
a wyprzedawanie w nich udziałów w minio-
nych latach było błędem.

s.04

Promocja polskiej przedsiębiorczości  
i patriotyzmu gospodarczego 
Rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu „Polski przedsię-
biorca »Gazety Polskiej Codziennie«”, którego celem jest 
promowanie postaw rodzimych przedsiębiorców, wspie-
rających rozwój polskiej gospodarki i przyczyniających 
się do propagowania patriotyzmu gospodarczego.

s.06

Będziemy więzić gaz cieplarniany 
Świat zaczyna dostrzegać, że zaspokojenie rosnącego 
zapotrzebowania na energię wyłącznie z wiatru czy słońca 
jest w najbliższej przyszłości nierealne. Dlatego coraz więcej 
krajów interesuje się możliwością ograniczania emisji CO2 
za pomocą technologii wychwytywania i trwałego składo-
wania go pod ziemią lub dnem morza. 

s.08

Klastry platformą współpracy  
biznesu z nauką 
Firmy działające w klastrach są bardziej innowacyjne niż 
nienależące do sieci. Rejestrują więcej znaków towarowych 
i ubiegają się o więcej patentów, a także współpracują 
i eksportują więcej od firm spoza klastrów. Klastry są też 
doskonałym narzędziem integrowania nauki z gospodarką. 

s.10

„Węglówki” dają bezpieczeństwo  
Kryzys surowcowy i energetyczny jest tak poważny, że 
władze Chin zaleciły firmom zrobienie zapasów węgla, 
i to pomimo szybujących cen tego paliwa. Na dobrej 
koniunkturze węglowej mają szansę zarobić też polskie 
spółki. Kolejki po węgiel pod kopalniami są tego najlep-
szym przykładem. 

s.12

Europę czeka zimna, mroczna  
rosyjska zima Putina 
W obliczu zbliżającej się zimy i nieładu w Europie Kreml nigdy 
nie będzie miał lepszej okazji do wykorzystania zależności  
energetycznej, jednej z broni totalnej wojny hybrydowej 
– ostrzegają były dowódca armii USA w Europie gen. Ben Hod-
ges i prof. Julian Lindley-French.

s.14

Większe preferencje  
dla innowacyjnych firm 
Rządowy program Polski Ład wprowadza rozwiązania, które 
mają poprawić sytuację polskich przedsiębiorców i przyczy-
nić się do promowania nowoczesnej i innowacyjnej gospo-
darki. Od nowego roku firmy będą mogły korzystać z więk-
szej liczby ulg podatkowych związanych z innowacjami. 

s.16

Wstęp

Dzięki rozwojowi technologicznemu możliwe są dziś dzia-
łania, o których dawni radzieccy eksperci od wojny psy-
chologicznej mogli tylko pomarzyć. Obecnie jedynie przy 
pomocy internetu i mediów społecznościowych oraz 
właściwie dobranej informacji lub dezinformacji możliwa 
jest zmiana polityki wewnętrznej innych państw. 
Wpływanie na całe społeczeństwa to tylko jedna z broni 
używanych przez Kreml w wojnie hybrydowej, którą Ro-
sja wytoczyła Zachodowi. Przykłady wojennych działań 
Moskwy bez użycia armii można już mnożyć. To ataki 
hakerskie na Stany Zjednoczone i wielopoziomowa próba 
wpływania na tamtejsze społeczeństwo, podstępny za-
mach na zakłady zbrojeniowe w Czechach czy wpychanie 
nielegalnych migrantów na granice Unii Europejskiej, 
w tym Polski i krajów bałtyckich. 
Oczywiście w swojej dawnej sferze wpływów Rosja wy-
daje się bardziej bezczelna. Na Ukrainie Kreml stosuje 
tzw. doktrynę Gierasimowa już od kilku lat, wspierając 
i podsycając waśnie i konflikty, by później wykorzystać 
je jako pretekst do zajmowania kolejnych terytoriów 
i wywołania kolejnych starć na wschodzie kraju. 
Z nadchodzącą zimą agresywne działania Kremla tylko 
się wzmocnią. Rosyjskie wojsko pod bronią czeka na 
wejście na kolejne tereny Ukrainy. Putin nie zawaha się 
też przed ukaraniem Europy, jeśli uzna to za opłacalne, 
i swój gazowy szantaż cenowy zamieni na zakręcenie 
kurka. Właśnie przekonuje się o tym Mołdawia, która 
w tym tygodniu otrzymała od Gazpromu ostrzeżenie 
o możliwym przerwaniu dostaw błękitnego paliwa.
Polski rząd stoi na stanowisku, że obecne działania Mo-
skwy to największa od 30 lat próba destabilizacji Unii 
Europejskiej. Zdaniem Warszawy istnieją liczne przesłan-
ki, że przez wiele miesięcy, a nawet lat, ten kryzys geo-
polityczny będzie kontynuowany. Ujawniane są intensyw-
ne działania inicjowane na Wschodzie – cyberataki czy 
manipulacje cenami i dostawami gazu, które mają na 
celu wywołanie kryzysu energetycznego. W rękach Rosji 
pojawiło się też nowe narzędzie szantażu – planowane 
uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. 
Niestety, Putin ma w ręku cały arsenał, aby tej zimy za-
mrozić Europę, a przynajmniej znaczną jej część.

Zapraszam do lektury PG

Paweł Woźniak
redaktor naczelny

www.facebook.com/GPCodziennie

www.twitter.com/GPCodziennie

www.gpcodziennie.pl
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Czołowy światowy producent miedzi 
i srebra – KGHM po III kwartałach od-
notował nie tylko wzrost produkcji i zy-
sków, ale wydaje też duże pieniądze na 
inwestycje. Produkcja miedzi płatnej 
w Grupie Kapitałowej KGHM po 9 mie-
siącach br. była wyższa o 10,1 proc. 
w porównaniu z analogicznym okresem 
2020 r. i wyniosła 574 tys. ton. Grupa 
zanotowała też wzrost skorygowanej 
EBITDA (zysk operacyjny – przyp. red.) 
o 3 mld 312 mln zł. Dotyczy to przede 
wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. 
(wzrost o 1 mld 220 mln zł), ale też 
chilijskiej kopalni Sierra Gorda, gdzie 
odnotowano blisko trzykrotny wzrost 
zysku operacyjnego do 1 mld 458 mln 
zł. Dzięki temu cała Grupa Kapitałowa 
zwiększyła wynik finansowy netto aż 
4,1-krotnie – o 3 mld 590 mln zł. 

KGHM stale inwestuje

Niedawno została uruchomiona nowo-
czesna, spełniająca wyśrubowane nor-
my ekologiczne Kwatera Południowa 
stanowiąca element Obiektu Unieszko-
dliwiania Odpadów Wydobywczych 
Żelazny Most. To największa inwestycja 
KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r. – To 
kluczowy element w procesie produkcji 
miedzi. Miedź ma przed sobą świetny 
czas. Robimy wszystko, aby go jak naj-
lepiej wykorzystać. Nasze wyniki i in-
westycje pokazują, że robimy to dobrze 
– powiedział prezes KGHM Marcin Chlu-
dziński. Wyniki spółki docenia też wi-
cepremier i minister aktywów państwo-
wych Jacek Sasin. – Jestem dumny 

z tego, że KGHM potrafi sprostać wy-
zwaniom, jest firmą o zasięgu globalnym 
i jest dobrze zarządzany – podkreśla. 
– KGHM ciągle się rozbudowuje, staje 
się coraz bardziej innowacyjny, nowo-
czesny. Zyski firmy są rekordowe. War-
tość KGHM w czasie, kiedy prezesem 
jest Marcin Chludziński i kiedy MAP 
nadzoruję firmę, zwiększyła się o 20 
mld zł – zaznacza.

Banki korzystają na 
ożywieniu po pandemii

Coraz lepszymi wynikami chwalą się też 
należące do Skarbu Państwa banki. 
Trzeci kwartał br. przyniósł kontynuację 
dynamicznego odbicia wyników finan-
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Wysokie zyski i duże 
dochody dla budżetu 

Spółki należące do Skarbu Państwa znów chwalą się bardzo dobrymi 
wynikami. To dowód, że są profesjonalnie zarządzane, a wyprzedawanie  

w nich udziałów w minionych latach było błędem.
Tekst Mariusz Andrzej Urbanke

Spółki Skarbu 
Państwa regularnie 

płacą wysokie 
podatki do budżetu. 
Jak informuje resort 
finansów, na koniec 

sierpnia br. w budżecie 
odnotowano 

nadwyżkę w kwocie 
43,4 mld zł. 

 #
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sowych Banku Pekao S.A. – skonsolido-
wany zysk netto był o 70 proc. wyższy 
niż w analogicznym okresie rok wcze-
śniej. – Trzeci kwartał był czasem kon-
tynuacji gospodarczego ożywienia po 
pandemii, a my potrafiliśmy przekuć to 
odreagowanie na dobre wyniki naszego 
banku. Wróciły już one na dobre do 
poziomów sprzed pandemii. Co ważne, 
aktywność naszych klientów rośnie nie 
tylko w porównaniu z poprzednim ro-
kiem, ale i poprzednim kwartałem, 
mamy duży popyt na kredyty, zwłaszcza 
wśród małych i średnich firm i klientów 
indywidualnych. Za wzrost rentowności 
banku odpowiada też nasza ciągła pra-
ca nad efektywnością i niższe koszty 
operacyjne. Dzięki tym działaniom po-
wtarzalne ROE (rentowność kapitału 
własnego – przyp. red.) w trzecim kwar-
tale wyniosło ponad 9 proc., a to w śro-
dowisku wyższych stóp procentowych 
powoduje, że spodziewamy się szyb-
szego, niż zakładaliśmy w strategii, 
osiągnięcia dwucyfrowego poziomu tego 
wskaźnika – mówi Leszek Skiba, prezes 
Banku Pekao S.A. Zysk netto grupy Alior 
Banku w trzecim kwartale 2021 r. wzrósł 
do 150,4 mln zł z 81,8 mln zł rok wcze-
śniej. Zysk okazał się o 14 proc. wyższy 
od oczekiwań analityków, którzy pro-
gnozowali, że wyniesie 132 mln zł. Alior 
może się pochwalić szybkim wzrostem 
biznesu – zysk netto w III kwartale br. 
wzrósł o 84 proc. rok do roku. Po trzech 
kwartałach 2021 r. zysk netto grupy 
Alior Banku wynosi już 382,3 mln zł, 
podczas gdy rok wcześniej, w szczycie 
kryzysu związanego z pandemią, bank 
miał 431,6 mln zł straty. „Wzrost port-
fela kredytowego oraz postępująca 
cyfryzacja usług w połączeniu z popra-
wą efektywności operacyjnej stwarza 
podstawę do poprawy wyników banku 
w kolejnych okresach” – prognozują 
przedstawiciele Alior Banku.

W ubezpieczeniach wciąż 
stabilnie

Grupa PZU także zwiększa sprzedaż 
i zysk. Po trzech kwartałach 2021 r. 
wypracowany zysk netto przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej 
wzrósł rok do roku ponad dwukrotnie 
– do 2,4 mld zł. To najwyższa wartość 
zanotowana od 6 lat. PZU znajduje się 
wśród najbardziej rentownych ubezpie-
czycieli w Europie, osiągając po trzech 
kwartałach br. zwrot na kapitale na 
poziomie 17,9 proc. – Od początku tego 
roku konsekwentnie prezentujemy bar-
dzo dobre wyniki. Po trzech kwartałach 
wypracowaliśmy ponad dwukrotnie 
wyższy zysk netto rok do roku, osiąga-
jąc już w tej części roku poziom 127 
proc. wyniku za cały rok 2020. Wskaźnik 
ROE za ten okres wyniósł 17,9 proc., co 
oznacza poprawę rok do roku aż o 8,6 
punktu procentowego i przekroczenie 
poziomu założonego w strategii – pod-
kreśla dr hab. Beata Kozłowska–Chyła, 
prezes PZU. – Pierwszy raz w historii 
PZU po trzecim kwartale roku przekro-
czyliśmy próg 18 mld zł przypisu skład-
ki. Jej nominalny wzrost brutto po trzech 
kwartałach to blisko miliard złotych 
w porównywaniu do analogicznego 
okresu ubiegłego roku. To rezultaty 
osiągnięte przede wszystkim dzięki ro-
snącej sprzedaży i dobrej rentowości 

produktów ubezpieczeniowych. Szcze-
gólnie mocne wzrosty obserwowaliśmy 
w ubezpieczeniach majątkowych poza-
komunikacyjnych zarówno w ofercie dla 
klienta indywidualnego, jak korporacyj-
nego. Po trzech kwartałach tego roku 
składka zebrana z tych ubezpieczeń 
wzrosła o ponad 16 proc. rok do roku. 
Jest to efekt wielkiego zaufania, jakim 
darzą nas klienci, oraz pracy i zaanga-
żowania naszych pracowników, agentów, 
współpracujących z nami multiagencji, 
brokerów – zaznacza.
W listopadzie agencja S&P Global Ra-
tings podtrzymała dla Grupy PZU ocenę 
ratingową na poziomie A- z perspekty-
wą stabilną. – To jedna z najwyższych 
ocen w polskim sektorze finansowym. 

Naszą siłę kapitałową agencja S&P osza-
cowała na najwyższym poziomie AAA. 
Nawet po uwzględnieniu wypłaty dywi-
dendy w rekordowej w tym roku wyso-
kości ponad 3 mld zł wskaźnik wypła-
calności Solvency II pozostaje na 
poziomie znacznie przekraczającym 
założone w strategii 200 proc. To poka-
zuje, że jesteśmy dobrze przygotowani 
na najróżniejsze scenariusze gospodar-
cze – podkreśla Tomasz Kulik, członek 
zarządu PZU i dyrektor finansowy.
Bardzo dobre rezultaty przyniósł rozwój 
synergii z bankami z Grupy PZU. Skład-
ka pozyskana poprzez Bank Pekao i Alior 
Bank wzrosła rok do roku ponad dwu-
krotnie – do 1,04 mld zł. PZU sukcesyw-
nie wprowadza nowe produkty do ban-

kowego kanału sprzedaży. Ta współpraca 
przynosi korzyści również bankom – na 
koniec sierpnia tego roku suma kredytów 
i depozytów pozyskanych przez PZU dla 
Pekao przekroczyła 860 mln zł. Ubezpie-
czyciel jest jednym z największych ze-
wnętrznych partnerów tego banku m.in. 
w sprzedaży ROR za pośrednictwem 
aplikacji Pekao360. Wspólnie z Alior 
Bankiem rozwija portal PZU Cash, gdzie 
do pożyczek i kredytów banku dostęp 
ma już ok. 260 tys. pracowników polskich 
firm – dużych i z segmentu MŚP.
Spółki Skarbu Państwa regularnie płacą 
wysokie podatki do budżetu. Jak informu-
je resort finansów, na koniec sierpnia br. 
w budżecie odnotowano nadwyżkę w kwo-
cie 43,4 mld zł.  PG
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Organizowany od sześciu lat przez „Ga-
zetę Polską Codziennie” konkurs stara się 
promować polską przedsiębiorczość, na-
gradzając najlepszych, najbardziej pomy-
słowych i innowacyjnych przedsiębiorców, 
eksporterów, którzy z powodzeniem sprze-
dają na zagranicznych rynkach swoje 
produkty, a także filantropów, dzielących 
się swoim sukcesem finansowym z potrze-
bującymi. Nominowanymi do nagrody 
w konkursie mogą zostać tylko osoby le-
gitymujące się obywatelstwem polskim, 
zarządzające bądź będące właścicielami 
podmiotu gospodarczego mającego sie-
dzibę na terytorium Polski i posiadającego 
większościowy udział polskiego kapitału. 
– Szczególnie w obecnych czasach, kiedy 
próbuje się zaburzyć wszelkie wartości, 
należy wspierać ideę patriotyzmu w polskim 
społeczeństwie, w tym także ideę patrio-
tyzmu gospodarczego. Dlatego „Gazeta 
Polska Codziennie” od 6 lat wyróżnia przed-
siębiorców, którzy budują siłę polskiej 
gospodarki, promują markę „Made in Poland” 
– mówiła Beata Dróżdż, prezes zarządu 
Forum S.A., wydawcy „Gazety Polskiej Co-
dziennie”, podczas uroczystej gali zorga-
nizowanej w Renaissance Warsaw Airport 

Hotel. – Gdyby nie patriotyzm gospodarczy, 
gdyby nie siła polskich firm, zwłaszcza tych 
małych i średnich, polska gospodarka nie 
poradziłaby sobie z kryzysem wywołanym 
pandemią – podkreślał Tomasz Sakiewicz, 
redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Ga-
zety Polskiej Codziennie”. 

Tarcze antykryzysowe 
uratowały tysiące firm

Potrzebę promowania polskiej przedsię-
biorczości podkreślił też w swoim przesła-
niu do organizatorów konkursu wicepremier 
Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Spra-
wiedliwości. – Cieszę się, że „Gazeta Polska 
Codziennie” uczestniczy w zmaganiach 
o lepszą Polskę. I to nie tylko w roli, jaka 
z natury rzeczy przynależy prasie, lecz 
także za pośrednictwem takich inicjatyw 
jak konkurs „Polski przedsiębiorca”, kształ-
tujący dobry klimat wokół rodzimej przed-
siębiorczości – wskazał prezes Kaczyński. 
Pisma do organizatorów i uczestników 
uroczystości skierowali też Elżbieta Witek, 
marszałek Sejmu, oraz premier Mateusz 

Morawiecki. „Jestem przekonana, że po-
dobnie jak w ubiegłych latach, tak i obecnie 
jury konkursu nie miało łatwego zadania 
przy wyłanianiu laureatów. Rodzimi przed-
siębiorcy niejednokrotnie już udowodnili, 
że ich produkty nie odbiegają jakością od 
zagranicznych, a często nawet je przewyż-
szają, z powodzeniem konkurując na świa-
towych rynkach. Polscy przedsiębiorcy 
wdrażają nowe technologie, są kreatywni 
i otwarci na opinie konsumentów” napisa-
ła marszałek Witek. Z kolei Mateusz Mora-
wiecki, gratulując wyróżnionym przedsię-
biorcom, nawiązał do nowych wyzwań, 
z którymi musieli się oni zmierzyć w obliczu 
globalnej pandemii. – W pandemii mogliśmy 
się przekonać, że w niepewnych czasach 
to państwo musi wyjść z inicjatywą i wziąć 
na siebie odpowiedzialność. Dzięki tarczom 
antykryzysowym udało się uchronić przed 
upadkiem tysiące firm, miejsc pracy Pola-
ków. Nie udałoby się to jednak bez poten-
cjału polskiego biznesu, bez umiejętności 
i elastyczności polskich przedsiębiorców, 
którzy potrafili szybko dostosować się 
do nowej, trudnej rzeczywistości i przetrwać 
największy kryzys – podkreślił premier 
Morawiecki.

Wyłoniono laureatów 
w pięciu kategoriach

Podobnie jak w poprzednich latach w ramach 
konkursu „Polski przedsiębiorca 2020 »Ga-
zety Polskiej Codziennie«” wyłoniono lau-
reatów w pięciu kategoriach: eksporter, 
innowator, lider przemysłu, reprezentant 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz fi-
lantrop. W kategorii eksporter laur przypadł 
inż. Antoniemu Stolarskiemu, prezesowi 
firmy SaMASZ Sp. z o.o., jednego z najwięk-
szych polskich producentów maszyn rolni-
czych zielonkowych, tj. kosiarek, przetrzą-
saczy, zgrabiarek oraz maszyn komunalnych, 
w tym ramion wysięgnikowych, a także 
pługów i posypywarek do śniegu. Roczna 
produkcja firmy SaMASZ to 10 tys. sztuk 
maszyn w ponad 350 modelach, które 
sprzedawane są na polskim rynku i rynkach 
ponad 60 krajów na całym świecie. – Cieszę 
się, że wśród wyróżniających się polskich 
firm są producenci żywności, ale też przed-
siębiorstwa zaopatrujące rolników w sprzęt 
wykorzystywany w Polsce, jak i w wielu 
krajach świata – stwierdził uczestniczący 
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Promocja polskiej 
przedsiębiorczości 

i patriotyzmu gospodarczego



PATRIOTYZM GOSPODARCZY7

w gali Henryk Kowalczyk, wicepremier, 
minister rolnictwa i rozwoju wsi.
W kategorii lider przemysłu laureatem 
tegorocznej edycji konkursu został Mar-
cin Chludziński, prezes zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A., jednego z największych 
przedsiębiorstw w kraju o kluczowym 

znaczeniu dla polskiej gospodarki, który 
swoją działalność prowadzi na czterech 
kontynentach. Koncern, który łącznie 
zatrudnia ponad 34 tys. pracowników, 
jest jednym z czołowych producentów 
miedzi na świecie (7. miejsce ) oraz sre-
bra (2. miejsce). – KGHM pokazał, że 

polska firma nie tylko może rywalizować 
z zagranicznymi koncernami, ale i tę 
rywalizację wygrywać. W czasie pande-
mii spółka nie tylko wykonała plany, ale 
nawet je przekroczyła, inwestując przy 
tym miliardy złotych w rozwój – stwierdził 
Maciej Małecki, wiceminister aktywów 
państwowych. 
Nagrodę w kategorii innowator przyzna-
no firmie farmaceutycznej Biomed Lublin 
Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., 
która produkuje unikatowe, innowacyjne 
leki w takich segmentach jak: wakcyno-
logia, onkologia, immunoterapia i gine-
kologia w oparciu o materiał biologiczny, 
a przede wszystkim drobnoustroje i oso-
cze ludzkie. Głównym rynkiem działalno-
ści Biomed Lublin jest Polska, ale spółka 
systematycznie zwiększa też sprzedaż 
eksportową. Obecnie produkty Biomed 
Lublin sprzedawane są do ok. 30 krajów 
na 4 kontynentach. 

Laureaci  kategorii 
MŚP, filantrop i nagroda 
specjalna

Laureatem kategorii reprezentant małych 
i średnich przedsiębiorstw w tegorocznej 
edycji konkursu został Łukasz Wójcik, pre-
zes Wójcik Spółka Jawna. Małżeństwo 
Ilona i Łukasz Wójcikowie, właściciele 
Cukierni Wójcik Domowe Specjały w Kar-
pinie, w ciągu 15 lat przeszli drogę od 
małej cukierni do rozpoznawalnej  w całej 
Polsce marki słodkości. Z kolei w kategorii 
filantrop zwyciężyła Ewa Błaszczyk-Jan-
czarska, prezes zarządu Fundacji Ewy 
Błaszczyk „Akogo?”, która zajmuje się 
systemowym rozwiązywaniem problemów 
osób w śpiączce. Fundacja wybudowała 
klinikę „Budzik” – pierwszy w naszym 
kraju wzorcowy ośrodek rehabilitacyjny 
dla dzieci w śpiączce. Do września 2021 r. 
w klinice „Budzik”, która działa od lipca 
2013 r., wybudziło się ponad 80 dzieci. 
Kilka lat temu fundacja podjęła działania 
zmierzające do stworzenia kliniki „Budzik” 
dla dorosłych, która ma powstać przy 
Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. 
Specjalnym wyróżnieniem redakcja „Ga-
zety Polskiej Codziennie” uhonorowała 
Jakuba Chełstowskiego, marszałka woje-
wództwa śląskiego, który swoją działal-
nością daje przykład, jak samorząd może 
sprawnie współpracować z rządem, śro-
dowiskiem biznesu dla rozwoju regionu.  
 /ar/
 PG
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Rodzimi 
przedsiębiorcy 
niejednokrotnie 

już udowodnili, że 
ich produkty nie 

odbiegają jakością 
od zagranicznych, 

a często nawet 
je przewyższają, 
z powodzeniem 
konkurując na 

światowych rynkach. 
Polscy przedsiębiorcy 

wdrażają nowe 
technologie, są 

kreatywni i otwarci na 
opinie konsumentów 

– napisała 
do organizatorów 

i uczestników 
uroczystości 

marszałek Elżbieta 
Witek. 

#

Rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu „Polski 
przedsiębiorca »Gazety Polskiej Codziennie«”, 

którego celem jest promowanie postaw rodzimych 
przedsiębiorców, wspierających rozwój polskiej 

gospodarki i przyczyniających się do propagowania 
patriotyzmu gospodarczego. Konkurs odbywał się pod 

honorowym patronatem Mateusza Morawieckiego, 
prezesa Rady Ministrów.
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Dziś wszyscy zgadzają się, że zmiany klima-
tu mają miejsce; niemal wszyscy, że mają 
one związek z działalnością człowieka, a więk-
szość, że trzeba je próbować zatrzymać. Ale 
co do tego, jak to zrobić, są już rozbieżności. 
Kraje wytwarzające paliwa kopalne przeko-
nują, że znalazły sposób na ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla (CO2) bez zatrzymy-
wania produkcji.

Sekwestracja CO2 za chwilę 
będzie koniecznością

Podczas zakończonej niedawno w Glasgow 
ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 
pewna liczba krajów, będących dużymi pro-
ducentami lub użytkownikami paliw kopalnych, 
m.in. Norwegia, Arabia Saudyjska, Chiny, 
Australia, Japonia czy kraje skupione w OPEC, 
lobbowała na rzecz technologii wychwytywa-
nia i trwałego składowania dwutlenku węgla 
pod ziemią (CCS, z ang. carbon capture and 
storage). Zwolennikiem takich rozwiązań 
stały się też Stany Zjednoczone. Kraje te 
twierdzą, że technologie CCS mogłyby rady-
kalnie obniżyć emisje paliw kopalnych z elek-
trowni i niektórych sektorów przemysłu. 
CCS, czyli sekwestracja dwutlenku węgla, to 
proces zapobiegania emisji dużych ilości CO2 
do atmosfery z punktowych źródeł zanieczysz-
czeń, takich jak elektrownie czy fabryki prze-
mysłu ciężkiego. Polega na wychwyceniu CO2 
ze spalin, przetransportowaniu na składowisko 
i zdeponowaniu tak, aby uchronić go przed 
dostaniem się do atmosfery. Dwutlenek węgla 
może być składowany w formacjach geolo-
gicznych, w tym w złożach ropy i gazu, pokła-
dach węgla, których nie da się wydobyć, oraz 
w głębokich zbiornikach solankowych. Dzia-
łania te mają na celu ograniczenie wpływu 
emisji dwutlenku węgla, będącego gazem 
cieplarnianym nie tylko na globalne ocieplenie, 
ale również zakwaszanie oceanów. 
Niedawny raport Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej (MAE) „Net Zero 2050” pod-
kreśla, że tylko powszechne wdrożenie tech-
nologii CCS w kilku kluczowych sektorach 
pozwoli zbudować system energetyczny 
zbilansowany na zero, jeśli chodzi o emisje. 
Wśród przedsiębiorstw potencjalnie zainte-
resowanych urynkowieniem tych rozwiązań 
raport MAE wymienia zakłady nawozowe, 
cementowe i chemiczne oraz huty.

Składowanie CO2 zaczyna 
się opłacać

Co ciekawe, pomimo iż CO2 jest wtłaczany 
w formacje geologiczne od kilku dekad w róż-
nych celach, wliczając wspomaganie wydo-
bycia ropy naftowej, koncepcja długotermi-
nowego składowania gazu pod ziemią jest 
relatywnie nowa, a rozwijane obecnie tech-
nologie stosunkowo jeszcze kosztowne.
Niemniej jednak podczas konferencji COP26 
eksperci przekonywali, że przy odpowiedniej 
skali działania technologie CCS mogą być już 
opłacalne, szczególnie że sprzyja temu trend 
rosnących w zawrotnym tempie cen emisji 
dwutlenku węgla (ETS). Przedstawione zosta-
ły również sposoby budowania solidnych 
podstaw biznesowych w tym obszarze, a nawet 
możliwości transferu technologii CCS do krajów 
rozwijających się. Wskazywano również na 
perspektywiczność technologii CCS. Instalacje 
mogą nie tylko zmniejszać emisje, ale nawet 
usuwać dwutlenek węgla z atmosfery. Co 
więcej, wychwycony gaz oprócz składowania 
może być także wykorzystywany w produktach, 

np. jako dodatek cementu. Wpompowywany 
do mieszanki cementowej CO2 zestala się 
w twardy minerał węglanowy, co zapobiega 
przedostawaniu się gazu do atmosfery. 

Brakuje rozwiązań 
prawnych

Od około dekady technologia CCS znana jest 
również w Polsce, ale stosunkowo niedawno 
rozpoczęto prace zmierzające do usankcjo-
nowania zasad jej stosowania. Niedawno 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przepro-
wadziło konsultacje publiczne w tym zakresie. 
W ich ramach spółka Lotos Petrobaltic zapre-
zentowała Zieloną Księgę z rekomendacjami 
do zmian w prawie, mających umożliwić 
uruchomienie w Polsce wielkoskalowych, ko-
mercyjnych projektów dotyczących podziem-
nego składowania dwutlenku węgla w tech-
nologii CCS. Zdaniem Grzegorza Strzelczyka, 
prezesa spółki, wdrożenie CCS to bardzo 
istotna sprawa w kontekście szerszego spoj-
rzenia na bezpieczeństwo energetyczne 
kraju. – Ta technologia pozwala na wydłużenie 
funkcjonowania energetyki konwencjonalnej 
poprzez możliwość składowania dwutlenku 
węgla w sposób bezpieczny i neutralny dla 
środowiska – podkreślił Strzelczyk. 
Wyjaśnił, że Lotos Petrobaltic posiada pod-
ziemne struktury geologiczne w polskiej 
wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu 
Bałtyckim, które mogą służyć składowaniu 
dwutlenku węgla w systemie CCS. – Nie 
ukrywam, że wpływ na to, że przyspieszyliśmy 
w ostatnim czasie opracowanie Zielonej 
Księgi, są rosnące opłaty z tytułu emisji dwu-
tlenku węgla – przyznał szef firmy. Przypo-
mniał, że obecnie cena dla emitenta wynosi 
powyżej 60 euro za tonę. – W związku z tym 
technologia CCS staje się również opłacalna, 
jeżeli chodzi o podejście biznesowe. Jako 
Lotos Petrobaltic od strony technicznej i tech-
nologicznej jesteśmy przygotowani do wdro-
żenia CCS już dziś, ale brakuje rozwiązań 
prawnych – zaznaczył Strzelczyk.
Polska, której energetyka oparta jest na wy-
korzystywaniu węgla kamiennego, emituje 
do atmosfery rocznie ok. 320 mln ton dwu-
tlenku węgla. Szacunki wskazują, że pod-
ziemne struktury zlokalizowane w polskiej 
wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku 
mogłyby pomieścić ok. 900–950 mln ton 
dwutlenku węgla. 

Zainteresowanie rośnie

Rządy kilku państw przeznaczają na CCS po-
tężne pieniądze, a technologie są rozwijane 
zarówno przez państwowe instytuty naukowe, 
jak i prywatne koncerny energetyczne. W ostat-
nim czasie zainteresowanie CCS wyrażają też 
najbogatsi ludzie oraz największe firmy świata. 
Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i pro-
wokujących wpisów internetowych prezes 
Tesli Elon Musk zapowiedział, że wyznacza 
nagrodę 100 mln dolarów za wynalezienie 
opłacalnej technologii wychwytywania dwu-
tlenku węgla. Z kolei amerykański koncern 
technologiczny Microsoft przeszedł już do 
działania. W Norwegii będzie badał możliwości 
przechowywania CO2 pod dnem morskim. 
W zeszłym roku podpisał w tym celu umowę 
z tamtejszą spółką Equinor. Gigant kompute-
rowy zobowiązał się do zainwestowania 1 mld 
dolarów w technologię składowania dwutlenku 
węgla. Sam chce do 2050 r. usunąć taką ilość 
CO2, by uwzględnić wszystkie swoje emisje od 
czasu powstania firmy w 1975 r.   PG

Będziemy  
więzić  
gaz  

cieplarniany
Świat zaczyna dostrzegać, że 

zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania 
na energię wyłącznie z wiatru czy Słońca 

jest zarówno teraz, jak i w najbliższej 
przyszłości nierealne. Dlatego coraz 

więcej krajów interesuje się możliwością 
ograniczania emisji dwutlenku węgla 
nie dzięki masowemu przechodzeniu 
na zeroemisyjne źródła, a za pomocą 
technologii wychwytywania i trwałego 

składowania dwutlenku węgla pod ziemią 
lub dnem morza. 

Tekst Paweł Woźniak
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Klaster to skoncentrowana przestrzennie 
(geograficznie) grupa przedsiębiorstw 
pochodzących z tego samego lub pokrew-
nych sektorów, a także instytucji i orga-
nizacji powiązanych ze sobą siecią piono-
wych i poziomych zależności, konkurujących 
i współpracujących ze sobą. – Klastry łączą 
ponad 120 tys. organizacji zatrudniających 
około 20 proc. populacji Unii Europejskiej. 
I prawdopodobnie są najskuteczniejszą 
formą wspierania przedsiębiorstw, w tym 
małych i średnich. Ze względu na sieciowy 
charakter wspólnie prowadzą wiele mię-
dzysektorowych projektów pomiędzy 
przedsiębiorcami i naukowcami z różnych 
krajów członkowskich Unii Europejskiej – 
wskazuje Krzysztof Krystowski, prezes 
Śląskiego Klastra Lotniczego, prezes Związ-
ku Pracodawców Klastry Polskie i wicepre-
zes European Clusters Alliance.
Związek Pracodawców Klastry Polskie 
(ZPKP) reprezentuje ponad 40 klastrów 
i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają 
ponad 3 tys. firm reprezentujących bran-
że innowacyjne z terenu całej Polski. Z da-
nych ZPKP wynika, że wszystkie działają-
ce w Polsce klastry skupiają ponad 4 tys. 
firm i zatrudniają łącznie niemal 500 tys. 

pracowników. Jednak nie szybko rosnąca 
liczba klastrów ma kluczowe znaczenie, 
ale ich rola w nowoczesnej gospodarce. 
– Klastry to silne organizacje, których 
pracownicy mają wysokie kompetencje. 
Są efektywną platformą między nauką 
a biznesem. Aktywizują firmy, aby były 
bardziej widoczne na rynku – mówiła Mo-
nika Antonowicz z Polskiej Agencji Rozwo-
ju Przedsiębiorczości podczas listopado-
wego, 7. Kongresu Klastrów Polskich, 
zorganizowanego przez ZPKP.

Wsparcie dla inicjatyw 
kosmicznych

Firmy działające w ramach polskich klastrów 
reprezentują niemal wszystkie sektory go-
spodarki, w tym te najbardziej innowacyjne. 
Ostatnio np. organizacje wchodzące w skład 
Podkarpackiej Doliny Lotniczej podpisały 
porozumienie powołujące Klaster Technologii 
Kosmicznych. – To bardzo ważny krok w kie-
runku rozwijania zasobów polskiego przemy-
słu kosmicznego, który z pewnością dostar-
czy innowacyjnych rozwiązań dla tego 

sektora – stwierdziła Małgorzata Jarosińska-
-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki 
regionalnej, uczestnicząca w uroczystości 
podpisania porozumienia, która miała miejsce 
podczas listopadowego Kongresu 590. 
Klaster technologii kosmicznych jest inicja-
tywą firmy Exatel – państwowego operatora 
telekomunikacyjnego, Województwa Podkar-
packiego, Politechniki Rzeszowskiej i Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekono-
micznej w Jarosławiu. Współpraca ma tworzyć 
ramy instytucjonalno-finansowe dla aktyw-
nego wspierania inicjatyw kosmicznych. 
Celem klastra jest wzmocnienie konkuren-
cyjności polskich przedsiębiorstw działających 
w branży technologii kosmicznych. Klaster 
grupuje 20 czołowych firm reprezentujących 
tę branżę w Polsce. – Firmy działające w kla-
strach są bardziej innowacyjne niż firmy 
niezrzeszone w nich, rejestrują więcej znaków 
towarowych i ubiegają się o więcej patentów, 
a także współpracują i nawiązują więcej 
kontaktów od firm spoza klastrów. Jednak 
receptą na sukces jest nie tylko sam pomysł 
i jego wdrożenie, ale ścisła współpraca śro-
dowiska biznesowego, branży technologicz-
nej oraz przedstawicieli świata nauki – pod-
kreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Nowa polityka klastrowa 

Od kilku lat działania wspierające organizacje 
klastrowe podejmuje Ministerstwo Rozwoju i Tech-
nologii (wcześniej funkcjonujące jako resort 
rozwoju, pracy i technologii). Z jego inicjatywy 
w ubiegłym roku przygotowano dokument 
pt. „Kierunki polityki klastrowej po 2020 r.”. Nowa 
polityka klastrowa zakłada m. in. zaangażowanie 
klastrów w realizację zadań z zakresu: cyfryzacji, 
dostosowania do potrzeb Przemysłu 4.0, gospo-
darki obiegu zamkniętego, gospodarki nisko-
emisyjnej, transformacji energetycznej, eduka-
cji, promocji gospodarczej, sieciowania, budowy 
platform. Celem działań prowadzonych na po-
ziomie centralnym jest wzmocnienie koncentra-
cji wysiłków i zasobów na określonej, zidentyfi-
kowanej w drodze otwartego konkursu grupie 
Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK), rozumia-
nych jako klastry o istotnym znaczeniu dla go-
spodarki kraju i wysokiej konkurencyjności 
międzynarodowej. System wyboru KKK składa 
się z oceny pięciu obszarów funkcjonowania 
klastrów: zasoby ludzkie, infrastrukturalne i fi-
nansowe, potencjał gospodarczy klastra, two-
rzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz poli-
tyk publicznych, orientacja na klienta. 
Status Krajowego Klastra Kluczowego posiada 
obecnie kilkanaście podmiotów, wśród których 
są m.in.: Klaster Dolina Lotnicza, Mazowiecki 
Klaster ICT, Klaster Polska Grupa Motoryzacyj-
na, Klaster LifeScience Kraków, Silesia Auto-
motive & Advanced Manufacturing, Śląski 
Klaster Lotniczy czy Zachodniopomorski Klaster 
Chemiczny Zielona Chemia. – Status KKK 
ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych 
i poprawia wizerunek klastra głównie na ryn-
kach zagranicznych. Jest to sporą wartością 
dla firm działających w klastrze – mówiła dr 
Marta Mackiewicz z Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii podczas Kongresu Klastrów Pol-
skich. – Status KKK jest bardzo dobrym pomy-
słem, bo dzięki temu jako klaster możemy 
realizować projekty internacjonalizacyjne, je-
steśmy też bardziej rozpoznawalni – potwierdził 
Jarosław Bulanda ze Śląskiego Klastra Lotni-
czego. Krajowe Klastry Kluczowe mogą starać 
się o dofinansowanie kompleksowych usług 
wspierających wprowadzanie na rynki zagra-
niczne oferty klastra lub jego członków w ra-
mach unijnego programu Inteligentny Rozwój. 

Odpowiednie organizacje 
do wdrażania polityk 
gospodarczych

Klastry nie tylko budują innowacyjność przed-
siębiorstw i regionów, ale zostały uznane 
przez Komisję Europejską za podmioty wdra-
żające Europejski Zielony Ład w małych 
i średnich przedsiębiorstwach UE. Pełnią też 
ważną rolę we wdrażaniu praktycznych za-
gadnień związanych z Przemysłem 4.0. 
W opinii Krzysztofa Krystowskiego klastry są 
odpowiednimi organizacjami do wdrażania 
polityk gospodarczych, ponieważ funkcjonu-
ją jako sieć sieci i docierają do licznych firm. 
Ta cecha organizacji w naszym kraju jest 
szczególnie istotna w kontekście prowadze-
nia zmian związanych z Zielonym Ładem 
z uwagi na to, że dla polskich przedsiębiorców 
wstrząsem była zmiana podejścia z trakto-
wania rozwiązań proekologicznych jako 
osobnego sektora do horyzontalnego, zakła-
dającego, że nie ma takiego obszaru gospo-
darki, który mógłby być wolny od działań na 
rzecz środowiska. PG

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ROLA KLASTRÓW W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE
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Klastry platformą 
współpracy biznesu  

z nauką
Firmy działające w klastrach są bardziej innowacyjne niż nienależące do 

sieci. Rejestrują więcej znaków towarowych i ubiegają się o więcej patentów, 
a także współpracują i eksportują więcej od firm spoza klastrów. Klastry są też 

doskonałym narzędziem integrowania nauki z gospodarką. 
Tekst Andrzej Ratajczyk
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Eksperci i politycy od lat ostrzegają przed 
kosztownymi i zgubnymi dla gospodarki 
skutkami polityki energetycznej Komisji Eu-
ropejskiej, która chce natychmiastowego 
zaprzestania spalania węgla w domowych 
piecach, a przede wszystkim w energetyce. 
Niestety, biurokraci w Brukseli lekceważą te 
głosy. Cały czas przekonują o doskonałości 
odnawialnych źródeł energi. Dlatego nie chcą 
ani gazu, ani elektrowni jądrowych. Tymcza-
sem o zawodności OZE przekonaliśmy się 
wielokrotnie. Potwierdził to przebieg ostat-
niego COP26 w Glasgow, kiedy to po raz 
kolejny wiatrowe źródła zawiodły i trzeba 
było skorzystać z innych, żeby ekologiczny 
zlot mógł trwać. Brytyjczycy mają już prze-
ćwiczone warianty awaryjne i w takich sytu-
acjach włączają elektrownie węglowe. Tak 
było i tym razem. Uczestników COP26 ura-
towały przed ciemnościami stare i sprawdzo-
ne „węglówki”. Pomijając prestiżową wpadkę, 
awaryjne przełączanie energetyki odnawial-
nej na tradycyjną jest bardzo kosztowne. 
Dwie jednostki opalane węglem w Drax 
otrzymywały 4 tys. funtów za megawatogo-
dzinę. – To prawie sto razy więcej niż przed 
wybuchem obecnego kryzysu energetycz-
nego – podkreśla. posłanka PiS Izabela Kloc. 

Węgiel, gaz i atom wciąż 
na topie

To kolejny dowód na to, że warto mieć w od-
wodzie niezawodne i bezpieczne źródła ener-
gii, jakimi są elektrownie węglowe. –  By do-
starczać energię elektryczną w sposób ciągły, 
24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, 
bo inaczej społeczeństwa nie są w stanie 
funkcjonować, mamy do dyspozycji trzy tech-
nologie: węgiel, gaz i atom. Od energetyki 
jądrowej Europa powoli odchodzi, gazu zabra-
kło, więc został nam węgiel. I tak będzie przez 
następne sto lat. Mogę to zagwarantować – 
mówi w rozmowie z portalem netTG.pl prof. 
Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroener-
getyki Politechniki Łódzkiej. Zdaniem prof. 
Mielczarskiego obecnie węgiel kamienny jest 
taki drogi, bo jest on substytutem dla gazu, 
którego brakuje. –  Wszystkie kraje zaczęły 
produkować energię z węgla. Nawet Niemcy, 
którzy oficjalnie twierdzą, że odchodzą od 
tego surowca, ale jak tylko coś się dzieje, to 
do niego wracają. Jest takie polskie powiedze-
nie: jak trwoga, to do Boga, które w wydaniu 
niemieckim powinno brzmieć: jak trwoga, to 
do węgla – zaznacza ekspert.
Polska i inne kraje Europy Środkowej nie roz-
staną się więc z „węglówkami” szybko. Nowe 
tego typu elektrownie powstają w Chinach, 
Indiach i wielu innych państwach. Polskie firmy 
liczą, że mogą zarobić na tego typu inwesty-
cjach. Na początku tego miesiąca katowicki 
FAMUR S.A. sfinalizował umowę na dostawę 
zestawu urządzeń klasy Mikrus dla kontrahen-
ta w Chinach. To innowacyjny i w pełni zauto-
matyzowany system służący do podziemnej 
eksploatacji niskich pokładów węgla kamien-
nego. Wartość umowy wynosi blisko 15 mln 
euro. Kontrakt z chińskim partnerem to kolej-
na umowa Grupy na tamtejszym rynku. –  Jest 
to już drugi kontrakt Grupy na dostarczenie 
urządzeń klasy Mikrus do Chin, co niewątpliwie 
jest dla nas istotnym osiągnięciem. Chiny to 
największy producent węgla na świecie – mówi 
Szymon Jarno, dyrektor ds. sprzedaży ekspor-
towej FAMUR SA. Wcześniej FAMUR SA oraz 
Gerbang Daya Mandiri PT podpisały umowę 
na dostawę do kopalni w Indonezji urządzeń 
wydobywczych o wartości ok. 10 mln euro. 
Kontrakt jest kontynuacją współpracy, jaką 
oba podmioty rozpoczęły w 2019 r. 

Na węglowej koniunkturze 
zarabiają polskie kopalnie

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 
poinformował, że skonsolidowane wyniki fi-
nansowe Grupy za trzy kwartały br. były 
znacznie wyższe niż w ub.r. Przychody ze 
sprzedaży netto wyniosły 1 mld 668,5 mln zł, 
a zysk netto 164,8 mln zł. Natomiast produk-
cja węgla handlowego w omawianym okresie 
wyniosła 7,5 mln ton, a sprzedaż 7,2 mln ton.
Zyskuje też Bumech, który kupił niechcianą 
przez Czechów kopalnię Silesia w Czecho-
wicach-Dziedzicach. W trzecim kwartale br. 
Bumech osiągnął ponad 38 mln zł zysku 
netto. To znaczna poprawa w porównaniu 
z analogicznym okresem minionego roku, 
kiedy zysk spółki wyniósł 1,32 mln zł. Przed-
stawiciele Bumechu argumentują, że tak 
dobre wyniki udało się osiągnąć dzięki prze-
jęciu kopalni Silesia. Bumech sfinalizował 
transakcję zakupu Przedsiębiorstwa Górni-
czego Silesia od czeskiego koncernu EPH 
pod koniec stycznia br., a w marcu ruszyły 
wstrzymane przez poprzedniego właścicie-
la prace przygotowawcze, który pozwoliły 

uratować kopalnię przed zamknięciem 
i utrzymać ciągłość produkcji. Z danych 
spółki wynika, że od przełomu 2020 i 2021 r. 
obserwowany jest zwiększony popyt na 
polski węgiel. Zapotrzebowanie generowa-
ne jest ze strony energetyki zawodowej, 
a zbiega się to ze znaczącym zmniejszeniem 
zakupów importowych. Gospodarka zaczy-
na nadrabiać przestoje po stagnacji okresu 
pandemii, przez co popyt na energię rośnie. 
W tym samym czasie nastąpił również dy-
namiczny wzrost cen tego surowca na ryn-
kach światowych. 

Węgiel koksowy z polskiej 
kopalni

Dzięki temu poprawia się też sytuacja finan-
sowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). 
W trzecim kwartale br. Grupa Kapitałowa JSW 
wypracowała zysk netto w wysokości 267,8 
mln zł. – Od połowy sierpnia obserwujemy 
dynamiczny wzrost notowań węgli koksujących. 
Rynek nam sprzyja, tym bardziej że wzrasta 
też zapotrzebowanie na węgiel koksowy poza 
Chinami. Pamiętajmy, że rynek koksu jest 

rynkiem globalnym, a koks z Polski konkuruje 
z dostawami tego surowca z całego świata – 
wyjaśnia Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW 
SA. – Światowy handel koksem wyniósł w dru-
gim kwartale tego roku 7,2 mln ton i był to 
najwyższy kwartalny wynik od co najmniej 
dziesięciu lat – zaznacza. Ogólna sprzedaż 
węgla wyprodukowanego w kopalniach JSW 
wzrosła w ciągu 9 miesięcy tego roku o 11 proc. 
w porównaniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego i wyniosła 11,1 mln ton. Wielkość 
sprzedaży koksu wzrosła o 1,4 proc. i wyniosła 
2,7 mln ton. Warto zwrócić uwagę, że w oma-
wianym okresie wzrosły również ceny węgla 
metalurgicznego (koksowego) i koksu odpo-
wiednio o 4,5 proc. oraz 40,8 proc. W rezulta-
cie przyczyniło się to do wzrostu przychodów 
ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW aż  
o 31,1 proc. Od początku roku do końca wrze-
śnia 2021 r. przychody Grupy Kapitałowej JSW 
osiągnęły poziom ponad 6,7 mld zł. Warto 
dodać, że Grupa Kapitałowa JSW jest najwięk-
szym producentem wysokiej jakości węgla 
koksowego typu hard i znaczącym producentem 
koksu w Unii Europejskiej. Grupa od lat zajmu-
je kluczową pozycję na polskim i europejskim 
rynku, a węgiel koksowy uznawany jest za 
surowiec strategiczny w Unii Europejskiej.  PG

„Węglówki”  
dają bezpieczeństwo

Kryzys surowcowy i energetyczny jest tak poważny, że władze Chin 
zaleciły firmom zrobienie zapasów węgla, i to pomimo szybujących 

cen tego paliwa. Na dobrej koniunkturze węglowej mają szansę 
zarobić też polskie spółki. Kolejki po węgiel pod kopalniami są tego 

najlepszym przykładem. 

Tekst Mariusz Andrzej Urbanke
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Nowa rosyjska teoria prowadzenia działań 
wojennych, oparta na doktrynie generała 
Walerija Gierasimowa – szefa rosyjskich 
sił zbrojnych, nie polega na otwartych 
działaniach zbrojnych, a na zakulisowym 
wpływaniu na społeczeństwo przeciwnika. 
Działania niewojskowe nie są jedynie for-
mą wspomagania działań wojennych, ale 
podstawową metodą osiągnięcia zwycię-
stwa – są de facto działaniami wojennymi. 
To wizja hybrydowej wojny partyzanckiej, 
prowadzonej na wszystkich frontach za 
pomocą najróżniejszych narzędzi i osób: 
mediów, przecieków informacji, tzw. fake-
newsów, a także hakerów czy biznesmenów. 
Jedna z batalii tej wojny rozgrywa się na 
froncie energetyki.

Berlin przyspał

Decyzja niemieckiego regulatora energe-
tyki o zawieszeniu certyfikacji gazociągu 
Nordstream 2 może być tylko procedural-
nym trikiem, ale może być także pierwszym 
realnym dowodem na to, że Berlin w koń-
cu myśli strategicznie – uważają gen. Ben 
Hodges i prof. Julian Lindley-French. Ich 
zdaniem jeśli tak jest w rzeczywistości, to 
nie jest jeszcze za późno, aby się zatrzy-
mać. – Europa pilnie powinna ponownie 
przemyśleć wszystkie działania, które 
w jakikolwiek sposób pogłębiają jej zależ-
ność energetyczną od Rosji, nawet jeśli 
oznaczać to będzie brak realizacji celów 
w zakresie emisji dwutlenku węgla – wska-
zują eksperci. Ich zdaniem narażanie 
wolności Europejczyków na ryzyko tylko 
po to, by osiągnąć arbitralne cele w za-
kresie zmian klimatycznych, byłoby stra-
tegicznym analfabetyzmem.
Hodges i Lindley-French uważają, że 
prezydent Putin zawsze będzie wykorzy-
stywał władzę, jaką daje mu Europa, 
przeciwko niej samej. Wielkim celem 
strategicznym Kremla jest zmuszenie 
znacznej części Europy Wschodniej, 
w tym państw bałtyckich, do akceptacji 
nowej rosyjskiej strefy wpływów. Dlate-
go tysiące zdesperowanych migrantów 
są wykorzystywane jako ludzkie pionki 
i zmuszane do przekraczania granicy 
białoruskiej z Polską, Litwą i Łotwą. Jed-
nocześnie Białoruś grozi przerwaniem 
dostaw gazu do znacznej części Europy 
Wschodniej, a 90 tys. żołnierzy najlep-
szych rosyjskich jednostek wojskowych 
gromadzi się na wschodnich i północnych 
granicach Ukrainy. – To działająca dok-
tryna Gierasimowa, za pomocą której 
Moskwa jednocześnie stosuje „strate-
giczną maskirowkę” (oszustwo) i dezin-
formację oraz tzw. „aktywne środki” 
w celu utrzymania głęboko rozczłonko-
wanej i słabej politycznie Europy, z za-
chwianą równowagą w sferze militarnej 
– stwierdzają eksperci. Bezpośrednim 
celem Moskwy ma być uniemożliwienie 
Ukrainie przekroczenia rosyjskiej „czer-
wonej linii”, jaką byłoby formalne wejście 
tego kraju do NATO. Putin w swoim wrze-
śniowym tekście do mediów zaprzeczał, 
że Ukraina kiedykolwiek była niepodle-
głym państwem, wskazując, że zawsze 
była integralną częścią Rosji. Dlatego 
prezydent Biden powiedział niedawno 
prezydentowi Zełenskiemu, że członko-
stwo w NATO jest teraz wspólnym celem 
strategicznym Sojuszu. Dodał jednak, że 
Ukraina musi spełnić ustalone kryteria. 
Jednym z nich miałaby być integracja 
Ukrainy z wolną Europą.

Wojna już trwa

– Użycie maskirowki i dezinformacja to część 
wojny, która „nie jest wojną w szarej strefie 
między wojną a pokojem” – mówi były na-
czelny dowódca sił NATO, generał Phil Bre-
edlove. Jak twierdzi, Moskwa już się widzi 
w stanie wojny z Zachodem, a jej wybraną 
na teraz bronią jest dezinformacja. To część 
strategii wojennej 5D (destruction, disin-
formation, destabilisation, disruption, de-
ception), czyli niszczenie, dezinformacja, 
destabilizacja, zakłócenia i oszustwa. Według 
Breedlove’a sygnał do użycia strategii jest 
kierowany z samego szczytu państwa ro-
syjskiego. W obliczu zbliżającej się zimy 
i nieładu w Europie Putin może sądzić, że 
nigdy nie będzie miał lepszej okazji do wy-
korzystania szóstego „D” (dependence), 
czyli zależności, w tym wypadku energe-
tycznej. Dotychczas tchórzliwa w kontaktach 
z Moskwą Bruksela wydawała się przerażo-
na, że Rosja i jej marionetkowa Białoruś 
odetną dostawy gazu do znacznej części 
Europy. – Ostatnie wysiłki Moskwy, by zmu-
sić Komisję Europejską do zatwierdzenia 
Nordstream 2 poprzez podniesienie cen 
gazu na rynku spot, dokładnie pokazały, 
dlaczego Rosja nigdy nie będzie wiarygod-
nym ani zaufanym partnerem energetycz-
nym – wskazują Hodges i Lindley-French. 
– Gdyby Niemcy doprowadziły Europę do 
jeszcze większego uzależnienia od rosyj-
skiego gazu, co wciąż jest możliwe, zwią-
załyby z Moskwą nie tylko Berlin, ale także 
większość reszty Europy – dodają.

Polska atakowana 
z dwóch stron

Eksperci podkreślają, że dotychczasowa 
odpowiedź Brukseli była „kpiną z pustej 
retoryki suwerenności UE”. Rzeczywiście, 
dotychczasowa reakcja UE była bardzo 
uspokajająca, chociaż Horst Seehofer, nie-
miecki minister spraw wewnętrznych, 
przyznał niedawno, że to Kreml był archi-
tektem obecnych napięć. – Jeśli UE nie 
może wezwać potęgi dyplomatycznej i go-
spodarczej, by wywrzeć nacisk na Kreml, 
by powstrzymał Białoruś przed zamienianiem 
zdesperowanych migrantów w pionki, nie 
ma nadziei, że Europejczycy zdołają odwieść 
Rosję od realizacji jej większych ambicji – 
zaznaczają Hodges i Lindley-French. 
Zamiast skupiać się na płotce Łukaszence 
i Białorusi będącej de facto rosyjską kolo-
nią, UE powinna skierować swój gniew na 
Moskwę – wskazują. – Unia woli jednak 
krytykować Polaków za to, jak radzą sobie 
w rozpaczliwej sytuacji, podobnie jak nie-
dawno Bruksela skrytykowała Kijów za 
użycie dronów do odwetu na rosyjskiej 
artylerii, która wcześniej zabiła ukraińskich 
żołnierzy – dodają. Przekonują, że chociaż 
groźba sankcji wobec linii lotniczych wo-
żących migrantów do Mińska jest mile 
widziana, to pod pewnymi względami 
pomaga sprawie rosyjskiej, wywołując 
jeszcze większe napięcia z Turcją. Hodges 
i Lindley-French jednocześnie ostrzegają, 
że istnieje również możliwość niebezpiecz-
nej i szybkiej eskalacji napięć na polsko-
-białoruskiej granicy, zwłaszcza jeśli bia-
łoruscy pogranicznicy dostaną rozkazy do 
konfrontacji zbrojnej, puentując, że wszyst-
ko to może zdarzyć się na strategicznie 
ważnej granicy oddzielającej świat Zacho-
du od świata Wschodu.  PG

Europę 
czeka zimna, 

mroczna rosyjska 
zima Putina

W obliczu zbliżającej się zimy i nieładu 
w Europie Kreml nigdy nie będzie miał 

lepszej okazji do wykorzystania zależności 
energetycznej, jednej z podstawowych broni 

totalnej wojny hybrydowej. – Ta wojna już 
trwa. Putin nie zawaha się użyć każdego 

z dostępnych mu środków – ostrzegają były 
dowódca armii USA w Europie gen. Ben 

Hodges i prof. Julian Lindley-French, prezes 
think tanku The Alphen Group. Wskazują, 

że Unia Europejska powinna kierować swój 
gniew na Moskwę, a zamiast tego woli 

krytykować Polskę.

Tekst Paweł Woźniak
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w PZU wspierają Twoje plany.
#żyjdługoiszczęśliwie��
#maszwpływnaswojeżycie

Odwiedź Oddział PZU, Agenta,  
wejdź na pzu.pl/zyj-dlugo-i-szczesliwie lub zadzwoń na 801 102 102* 
 *Opłata zgodna z taryfą operatora

REKLAMA



PATRIOTYZM GOSPODARCZY16 PODATKI ULGI NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

Pod względem innowacyjności gospodarki 
Polska jeszcze odbiega od najbardziej roz-
winiętych gospodarczo krajów świata. Po-
kazuje to m.in. ostatni ranking Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), 
analizujący ponad 80 różnych współczyn-
ników, w którym Polska zajęła 40. miejsce 
na 132 przebadanych krajów. W Europie 
nasz kraj uplasował się dopiero na 27. po-
zycji. Znacznie lepiej Polska wypadła w te-
gorocznym rankingu Bloomberg Innova-
tion Index, w którym zanotowała awans 
z 25. na 23. miejsce. W zestawieniu najbar-
dziej innowacyjnych krajów Polska wyprze-
dziła sąsiadów z Europy Środkowej – Czechów, 
Węgry i Słowację, ale także kraje z południa 
Europy – Grecję i Hiszpanię. Nadal jednak 
do globalnych i europejskich liderów inno-
wacyjności naszemu krajowi jest daleko. 
Dlatego tak istotne są systemowe rozwią-
zania, służące zwiększeniu innowacyjności 
i konkurencyjności polskiej gospodarki. 

Polski Ład wspiera 
innowacyjność

Wspieranie innowacyjności gospodarki od 
lat należy do priorytetów polityki gospo-
darczej rządu. Impulsem do przyśpieszenia 
tego procesu ma być rządowy program 
Polski Ład, który zawiera wiele rozwiązań 
zachęcających przedsiębiorców do inwe-
stowania w nowatorskie, innowacyjne 
przedsięwzięcia. Część z nich to modyfi-
kacja istniejących już preferencji i ulg 
przewidzianych dla innowacyjnych firm, 
ale są też nowe rozwiązania. – Program 
Polski Ład proponuje rozwiązania pozwa-
lające rozwijać się firmom. Zarówno firmom 
dużym, jak i tym z sektora MŚP. To także 
impuls konsumpcyjny i proinnowacyjny 
wpływający pozytywnie na gospodarkę – 

zapewnia Olga Semeniuk, wiceminister 
rozwoju i technologii. 
Według informacji Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii przedsiębiorcy w 2022 r. będą 
mogli skorzystać m.in. z ulg: na prototyp, 
na robotyzację przemysłową, na ekspansję 
zagraniczną, na wsparcie innowacyjnych 
pracowników, a także ulgi IP Box oraz B+R. 
Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej 
i wprowadzenia na rynek nowego produktu. 
Wspiera koszty poniesione na etapie testo-
wania nowego produktu, przed rozpoczęciem 
produkcji na masową skalę i przed sprze-
dażą. Ulga jest dla firm, które opracowują 
nowe produkty – dotąd nieoferowane na 
rynku – wyróżniające się wydajnością tech-
niczną, użytecznością i funkcjonalnością. 
Ulgę będzie można zastosować nie tylko 
w najbardziej zaawansowanych innowacjach 
(na przykład konstrukcja elektrycznego 
samochodu czy hybrydowego pociągu). 
Wystarczy, że produkt będzie nowością 
w skali firmy i że dzięki niemu przedsiębior-
ca rozwinie swoją ofertę i zdobędzie nowe 
rynki zbytu.
Z kolei ulga na robotyzację przemysłową 
jest skierowana do firm, które chcą zasto-
sować roboty przemysłowe, żeby usprawnić 
produkcję. Ma pomagać firmom w zwięk-
szaniu produktywności i konkurencyjności 
na rynkach krajowym i międzynarodowym. 
Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy 
opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania 
przychodów poniesionych w danym roku 
na robotyzację. Ulgę będzie można zasto-
sować do kosztów uzyskania przychodów 
poniesionych na robotyzację w latach 2022–
2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za 
2022 r.
Jeśli w danym roku przedsiębiorca nie od-
liczył od swojego dochodu w zeznaniu 
rocznym kwot ulgi na działalność badawczo-
-rozwojową (ulga B+R), ponieważ w danym 
roku podatkowym poniósł stratę albo wy-

sokość przysługującej mu ulgi przekracza-
ła wysokość osiągniętego dochodu, to ma 
możliwość odliczenia kwoty tej ulgi od za-
liczek na podatek odprowadzanych od 
wynagrodzeń pracowników. Jest to ulga na 
wsparcie innowacyjnych pracowników. Ulga 
dotyczy przychodów pracowników, których 
czas pracy przeznaczony na realizację dzia-
łalności badawczo-rozwojowej wynosi co 
najmniej 50 proc. ogólnego czasu pracy. 

Będzie możliwość 
łącznego stosowania ulg 

Od 2022 r. przedsiębiorca, który komercja-
lizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych 
i osiąga z nich dochody kwalifikowane 
(w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz 
ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R, 
będzie mógł stosować obie ulgi jednocze-
śnie. Komercjalizacja wyników prac B+R to 
takie wykorzystanie tych wyników, żeby 
osiągnąć korzyści finansowe na rynku. Może 
to być np. sprzedaż wyników B+R czy udzie-
lenie licencji.
Ulga na działalność rozwojową (ulga B+R) 
polega na możliwości odliczenia od podsta-
wy opodatkowania wydatków związanych 
z działalnością innowacyjną. Odliczeniu 
podlegają koszty związane z działalnością 
badawczo-rozwojową wskazane w ustawie 
o PIT albo ustawie o CIT. Wysokość odlicze-
nia zależy od wielkości przedsiębiorstwa 
oraz od tego, czy firma ma status centrum 
badawczo-rozwojowego. Natomiast ulga IP 
Box polega na preferencyjnym opodatko-
waniu dochodów z praw własności intelek-
tualnej, które podlegają ochronie prawnej 
(np. patent, autorskie prawo do programu 
komputerowego) i zostały wytworzone, 
rozwinięte lub ulepszone w ramach działal-
ności B+R przedsiębiorcy. Jeżeli firma w Pol-

sce dysponuje prawami własności intelek-
tualnej (np. posiada patent na wynalazek), 
to zyski z nich są opodatkowane stawką 5 
proc.

Ważna rola funduszy 
unijnych 

Bodźcem rozwojowym dla innowacji są 
programy unijne. Najważniejszym z nich 
jest program Inteligentny Rozwój (POIR), 
w ramach którego zawarto ogółem około 
12,8 tys. umów o dofinansowanie o łącznej 
wartości ponad 70 mld zł, z czego wkład 
UE stanowi 41,5 mld zł. Następcą POIR jest 
negocjowany z Komisją Europejską program 
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 
Gospodarki 2021–2027 (FENG). Będzie to 
największy krajowy program wspierania 
innowacyjności w UE. – Naszym celem jest 
dopasowanie odpowiednich form wsparcia 
do specyfiki projektów, poziomu ryzyka 
związanego z ich realizacją oraz możliwości 
finansowych beneficjentów. W FENG do-
stępne będą klasyczne dotacje, dotacje 
warunkowe, granty, a także szereg instru-
mentów finansowych – kapitałowych oraz 
gwarancyjnych – poinformowała Małgorza-
ta Jarosińska-Jedynak, wiceminister fundu-
szy i polityki regionalnej.
W ramach programu zakłada się komplek-
sowe wsparcie dla przedsiębiorstw podej-
mujących działalność innowacyjną, ze 
szczególnym uwzględnieniem transforma-
cji niskoemisyjnej i cyfrowej przedsiębiorstw. 
Oferta programu będzie dostosowana do 
potrzeb firm, które będą mogły realizować 
projekty dotyczące prowadzenia prac ba-
dawczo-rozwojowych, wdrożenia ich wy-
ników, rozwoju infrastruktury B+R i roz-
woju niezbędnych kompetencji czy 
cyfryzacji. PG
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Większe preferencje  
dla innowacyjnych firm

Rządowy program Polski Ład wprowadza 
rozwiązania, które mają poprawi sytuację polskich 

przedsiębiorców i przyczyni się do promowania 
nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Od nowego 
roku firmy będą mogły korzystać z większej liczby 

ulg podatkowych związanych z innowacjami. 
Modyfikacji ulegnie część istniejących już ulg, 

wprowadzone zostaną też nowe.  

Tekst Andrzej Ratajczyk


	1125_GC_DOD_PG_01_00
	1125_GC_DOD_PG_02_00
	1125_GC_DOD_PG_03_00
	1125_GC_DOD_PG_04_00
	1125_GC_DOD_PG_05_00
	1125_GC_DOD_PG_06_00
	1125_GC_DOD_PG_07_00
	1125_GC_DOD_PG_08_00
	1125_GC_DOD_PG_09_00
	1125_GC_DOD_PG_10_00
	1125_GC_DOD_PG_11_00
	1125_GC_DOD_PG_12_00
	1125_GC_DOD_PG_13_00
	1125_GC_DOD_PG_14_00
	1125_GC_DOD_PG_15_00
	1125_GC_DOD_PG_16_00

