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 Obyś żył w ciekawych czasach. Jak wiele ponadczasowej prawdy zawiera się 
w tym starym chińskim przekleństwie. Dziś jednak na przekór temu, co nas 

niepokoi – nawrotowi pandemii, sytuacji na białoruskiej granicy, zagrożeniu 
rosyjską inwazją na wschodzie Ukrainy czy problemom związanym z inflacją – 
nie zamierzam przywoływać żadnego z tych tematów. 
Po egzemplarz naszego magazynu niektórzy z czytelników sięgną zapewne 
w któryś ze spokojnych świątecznych dni. A to najlepszy czas, by pomówić 
o nietypowej formie kontaktu z książkami i biznesie, jaki z małej niszy rynkowej 
wyewoluował w konkurenta klasycznej lektury zadrukowanego papieru 
i elektronicznych e-booków. Chodzi, rzecz jasna, o audiobooki. 
Nasi młodzi czytelnicy nie pamiętają na pewno, jak to się zaczęło. W latach 80. 
można było znaleźć w polskich księgarniach nieliczne książki nagrane na kasety, 
ale za to radiowa Trójka promowała literaturę, prezentując cykl „Codziennie 
powieść w wydaniu dźwiękowym”. Miłośnicy tej formy kontaktu z literaturą 
wymieniali między sobą kasety z trójkowymi adaptacjami. Najsprytniejsi, udając 
osoby niedowidzące, zapisywali się do bibliotek dla niewidomych, bo tam można 
było znaleźć dzieła czytane przez najlepszych polskich aktorów. 
Kiedy pojawiły się w sprzedaży płyty CD, kilka wydawnictw nieśmiało zaczęło 
eksperyment z audiobookami. Niezbyt udany. Słuchanie z nieporęcznych 
odtwarzaczy płyt kompaktowych było kłopotliwe, podobnie jak przegrywanie z CD 
na niedoskonałe czytniki. Wszystko zmienił genialny pomysł Steve’a Jobsa, czyli 
iPhone. Pionierski smartfon pozwalał na korzystanie z biblioteki Apple’a z muzyką 
i audiobookami. Niestety, w większości były to książki angielskie. W naszym kraju 
przełom stanowiło pojawienie się Audioteki, a potem Empiku Go i kilku innych 
firm oferujących w ramach subskrypcji dostęp do coraz to większego zbioru 
książek. Wkrótce potem pojawiły się superprodukcje, czyli wielkie słuchowiska 
z udziałem znanych aktorów, audioseriale, a w ślad za nimi podcasty i audycje 
specjalistyczne. Rosnący rynek audiobooków ma swoje gwiazdy – świetnych 
lektorów, wśród których prym wiodą Krzysztof Gosztyła i Jan Peszek.
Bardzo mnie to cieszy, ponieważ dzięki malutkim słuchawkom AirPods 
(też wymyślonym przez Jobsa) codziennie słucham książek. Nie irytuję się stratą 
czasu, stojąc w warszawskich korkach, czekając na spóźnialskich klientów 
i znajomych czy myjąc naczynia... Jednego mi brakuje – chciałbym znów 
posłuchać genialnych trójkowych realizacji pereł literatury światowej. Podobno 
upowszechnienie tego zbioru blokują niegdysiejsze zaniedbania w dziedzinie 
praw autorskich. Naprawdę warto odkurzyć ten skarb. O taki właśnie prezent 
na Gwiazdkę – dla siebie i tysięcy innych miłośników słuchania książek – 
proszę panią Agnieszkę Kamińską, prezes Polskiego Radia.

Piotr Cegłowski 
redaktor naczelny
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RESTRUKTURYZACJE
TO NASZA SPECJALNOŚĆ
Doradca 360 to odpowiedź na problemy tysięcy polskich 
firm, które obecnie narażone są na problemy prawne 
i skarbowe, a także wynikające z negatywnego obrazu, 
który w sytuacjach kryzysowych kreują media. Doradca 360 
jest nowoczesną i unikatową na rynku prawniczym firmą, 
zatrudniającą adwokatów, radców prawnych, doradców 
restrukturyzacyjnych i ekspertów PR.

Po pierwsze 
gospodarka 
Adam Abramowicz, Rzecznik Małych 
i Średnich Przedsiębiorców,  
mówi o inicjatywach i pracy urzędu, 
ustawie Polski Ład, a także o własnych 
doświadczeniach biznesowych 
i politycznych

OD REDAKCJI
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Pekao S.A. O nowych wyzwaniach 
stojących przed Bankiem 
Pekao S.A., przede wszystkim 
o transformacji cyfrowej 
i finansowaniu zielonej 
transformacji, mówią Leszek 
Skiba, prezes zarządu, i Paweł 
Strączyński, wiceprezes 
nadzorujący Pion Finansowy

Historia Banku Pekao S.A. to hi-
storia nowoczesnej bankowości: 
pierwszy w Polsce bankomat, 
pierwsza karta kredytowa, Biuro 
Maklerskie, pierwsze zastosowanie 
w praktyce biometrii. Czy wciąż 
widzicie siebie jako lidera w tym 
sektorze?

Leszek Skiba: Bez wątpienia takie 
mamy cele strategiczne. Chcemy 
być wiodącym bankiem w polskim 

sektorze. Dodam, że pierwszy w Pol-
sce kompleksowy system płatno-
ści i akceptacji mobilnych PeoPay 
dał nam też palmę pierwszeństwa 
i w tym obszarze. W okresie pande-
mii nasze konto na selfie stało się 
jednym z popularniejszych sposo-
bów nawiązywania relacji z ban-
kiem. Tu też byliśmy pionierami. 
Mocno stawiamy na transformację 
cyfrową naszego banku, by być bli-
żej klienta i jego potrzeb. 

bank
transformacji

Leszek Skiba
 

prezes Zarządu 
Banku Pekao S.A.Paweł Strączyński

wiceprezes nadzorujący 
Pion Finansowy

MANAGER REPORT 
grudzień 2021

MANAGER REPORT 
grudzień 2021

7
MANAGER REPORT 

grudzień 2021
MANAGER REPORT 

grudzień 2021

6



Interesują ich projekty związane 
z poprawą jakości powietrza 
i środowiska, zaprzestaniem 
używania paliw kopalnych itp. 
Jeżeli nie odpowiedzielibyśmy 
na oczekiwania akcjonariuszy, 
byłby to fundamentalny błąd. 

Jak wygląda to w praktyce?

P.S.: Nasze zaangażowanie 
w transformację energetyczną 
ma odzwierciedlenie w strategii 
banku, jak również w realizacji 
strategii ESG. Warto raz jesz-
cze podkreślić, że nasz plan 
zakłada, iż Pekao S.A. zosta-
nie liderem tej transformacji 
w dziedzinie finansowania, 
a także doradztwa. Pamiętaj-
my, że inwestycje w energetyce 
są obliczone na lata. Pierwsze 
farmy offshore’owe, według 
najbardziej optymistycznego 
scenariusza, będą produkowały 
zieloną energię w 2026 r. Zakła-
damy, że cena uprawnień do 
emisji CO2 będzie rosła. Właśnie 
przekroczyła 70 euro za tonę. 
Będzie to oznaczało, że Polska, 

jeszcze przed paru laty kraj o najtańszej 
energii, będzie teraz miała najwyższe ce-
ny w całej Unii Europejskiej. A to ogromne 
zagrożenie dla naszej konkurencyjności. 
Głównym problemem jest czas. Zgodzi-
liśmy się na transformację, a to proces 
rozłożony w czasie. Tymczasem okazuje 
się, że to już nie jest transformacja, tylko 
rewolucja. A na rewolucję energetyczną 
w Polsce nie powinno być zgody. Może 
to zagrażać naszemu bezpieczeństwu 
energetycznemu, negatywnie wpływa-
jąc na całą gospodarkę. Nie wolno nam 
zaakceptować rewolucji polegającej na 
uzależnieniu się od niestabilnych do-
stawców. Przypomnijmy, co w ostatnim 
okresie działo się na rynkach gazu, który 
jako narzędzie nacisku staje się paliwem 
politycznym. Nasz kraj pozyskuje środki 
ze sprzedaży ciągle przydzielanej puli 
darmowych uprawnień do emisji CO2. 
Proszę pamiętać, że z roku na rok będzie 

ich kominów – a trzeba wiedzieć, że 
unosząca się z nich para wodna jest 
mylona z dymem – mamy do czynienia 
z czystszym powietrzem niż to, którym 
oddychamy na ulicy. Bruksela stawia 
przed nami cele redukcyjne. Mamy przed 
sobą jeden realny scenariusz. Jak wszyscy 
wokół musimy się transformować. Nie 
jesteśmy wyspą. Jesteśmy dużym krajem 
z rozwiniętą gospodarką, położonym 
w centrum Europy, i jednocześnie ważną 
częścią Unii Europejskiej. 
Jesteśmy w stanie zbudować źródła zielo-
nej energii. Najważniejszym elementem 
nowego systemu elektroenergetycznego 
Polski, czyli transformacji energetycz-
nej, będzie budowa nowej podstawy. Na-
zwijmy ją roboczo neokonwencjonalną. 
Musi być ona oparta na źródłach, które 
pracują stabilnie, na żądanie i są łatwo 
regulowane. Jeśli więc oprzemy nasz 
system energetyczny na energii jądrowej 

Paweł Strączyński
Hobby › „Od 20 lat kolekcjonuję banknoty. Jestem fanem kolei żelaznej. Zbieram 
stare rozkłady jazdy PKP, a ich lektura zawsze jest dla mnie inspiracją do nowych 
podróży. Oczywiście pociągami”.

Wypoczynek › „Odwiedziłem 106 krajów. Przekładając to na kilometry – 
okrążyłem kulę ziemską ponad 50 razy. Każda podróż jest przygodą”. 

Kuchnia  › Polska, włoska i azjatycka, i czasem według własnego przepisu”.

transformację wyniosą w najbliższych 20 
latach, według różnych szacunków, mię-
dzy 1 bln a 1,5 bln zł. To są tak ogromne 
wydatki. Takiego programu inwestycyj-
nego w historii Polski nie było, pomijając 
może odbudowę kraju po zaborach i po 
drugiej wojnie światowej. Jako gospodar-
ka możemy potraktować transformację 
energetyczną jako dodatkowy bodziec 
do stałego, stabilnego wzrostu PKB. Sek-
tor bankowy boryka się z problemem 
nadpłynności. Pieniędzy jest dużo. Jako 
bank chcemy być liderem finansowa-
nia, tworzyć konsorcja, proponować 
różnego rodzaju instrumenty zielone: 
zielone obligacje i inne papiery oparte 
na programach ekologicznych. W strategii 
przyjęliśmy, że chcielibyśmy zaangażować 
się w projekty na co najmniej 30 mld zł, 
w tym 8 mld naszego zaangażowania, 
a w przypadku 22 mld jako organizator, 
czyli np. emitent obligacji. 

Akcjonariusze będą na tym zarabiać?

P.S.: Nie ma co do tego żadnych wątpli-
wości. Projekty oparte na zielonej energii 
cieszą się na całym świecie ogromnym 
zainteresowaniem inwestorów, zarów-
no instytucjonalnych, jak i indywidual-
nych. Spełniają one dwa oczekiwania. Po 
pierwsze, dają solidne i stabilne zwroty. 
Pamiętajmy, że w energetyce planuje się 
nie na 5, 10 czy 15 lat. To są projekty na 
lat 25, 30, a nawet do 60 lat. Oczywiście, 
związane jest z tym pewne ryzyko, ale 
również wysoka premia. Transforma-
cja energetyczna to naprawdę szeroki 
program zrównoważonego rozwoju, do-
tyczący wielu obszarów: budownictwa, 
transportu i finansów. Akcjonariusze 
banków i instytucji finansujących coraz 
częściej nie chcą zasilać projektów, któ-
re nie wpisują się w Europejski Zielony 
Ład i nie są zgodne z wytycznymi ESG. 

Dlatego bank w aktywny sposób włączył 
się w proces zielonej transformacji?

Paweł Strączyński: Chcemy mieć czyste 
powietrze. Chcemy szanować naszą pla-
netę i zostawić ją kolejnym pokoleniom 
w niepogorszonym stanie. Oznacza to 
ogromne wyzwanie, szczególnie dla 
Polski, która od lat stoi węglem jako 
głównym źródłem pozyskiwania ener-
gii. Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, 
ponieważ dopiero po 1989 r. zaczęto 
poważnie mówić o ochronie środowi-
ska. Dobrym przykładem są elektrownie 
i elektrociepłownie, a przede wszyst-
kim elektrociepłownie zawodowe. Te 
w ostatnich latach bardzo się zmieniły, 
dzięki ogromnym inwestycjom w dzie-
dzinie redukcji emisji pyłów, tlenków 
siarki i azotu. Znakomite technologie 
powodują, że nasze elektrociepłownie 
są naprawdę ekologiczne. W pobliżu 

jako stabilnej podstawie, powinniśmy 
uzupełnić go mnóstwem źródeł odna-
wialnych. Przede wszystkim powinien to 
być offshore. Właśnie wiatraki na Bałtyku 
będą stanowiły nasze główne źródło zie-
lonej energii. Można ich postawić dużo, 
bo plany sektora elektroenergetyczne-
go oscylują między 10 a 13 gigawatów. 
Sprawność tych instalacji jest na poziomie 
czterdziestu kilku procent. Docelowo 
mogą więc w zupełności zastąpić bloki 
węglowe o wysokiej sprawności. Można 
powiedzieć, że taki współczynnik ekwi-
walentności offshore’u do tych bloków 
zbliży się do 1:1. Offshore musi zostać 
uzupełniony magazynami energii, żeby 
źródła te uczynić bardziej stabilnymi. 
Dzięki magazynom źródła staną się bar-
dziej sterowalne. Pozwoli to rozwiązać 
wspomniany przez pana problem. Sys-
tem zostanie wzbogacony o nowoczesne 
farmy wiatrowe. W efekcie powstanie 
miks energetyczny odpowiadający ocze-
kiwaniom Unii. Dzisiaj cena energii jest 
obciążona ogromnym parapodatkiem. 
To już 320 zł w każdej megawatogodzinie 
i ciągle rośnie. Jest to związane z opłatami 
za emisję CO2. Parapodatek zostanie zdję-
ty, więc będziemy mogli znowu wrócić do 
cen energii na poziomie 240 zł za MWh. 
Oczywiście, mam na myśli ceny hurtowe. 
W miarę rozwoju tych źródeł i wzrostu 
ich efektywności, ze względu na postęp 
technologiczny, cena jednostkowa energii 
będzie spadała. 

Na czym polega rola Pekao S.A. w tym 
procesie?

L.S.: Nasz bank chce być liderem finan-
sowania transformacji energetycznej 
Polski. W tej transformacji pokładamy 
ogromne nadzieje. Projekty, które dzi-
siaj są przygotowywane w sektorze, to 
nie są projekty ideologiczne. Opierają 
się na solidnych, ekonomicznych pod-
stawach. Oznacza to, że będą dawały 
stabilne i zadowalające stopy zwrotu. 
Jako instytucja finansująca wypracujemy 
zyski dla naszych akcjonariuszy dzięki 
zaangażowaniu się w proces transforma-
cji energetycznej. W Polsce nakłady na tę 

N
ie tylko praca…

N
ie tylko praca…

Leszek Skiba

Hobby › „Dużo czytam, 
głównie literaturę 
faktu, ale także książki 
o tematyce historycznej. 
Często sięgam też 
po analizy współczesnych 
trendów dynamicznie 
zmieniającego się świata 
biznesu”. 

Sport › „Kiedy tylko 
mam okazję, siadam 
na rower albo zaglądam 
na siłownię. Jestem też 
wiernym kibicem piłki 
nożnej i koszykówki”.

Wypoczynek › „Całą 
rodziną zwiedzamy piękne 
zakątki naszego kraju. 
Ostatnio zakochaliśmy się 
w Warmii i Mazurach”.

Kuchnia › „Domowa,  
ale czasem przychodzi 
ochota na kulinarne 
eksperymenty”.
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ona coraz mniejsza, ale są to pieniądze, 
które Polska chce przeznaczać na trans-
formację energetyczną. Jeżeli mówimy 
o 130 mln ton darmowych uprawnień, 
to są to naprawdę ogromne kwoty, z któ-
rych transformacja może być finanso-
wana. Nie ma możliwości kierowania 
bezpośrednio pieniędzy ze sprzedaży 
uprawnień do emisji CO2 do określonego 
sektora. Można to jednak zrobić przez 
różnego rodzaju miksy programów ze 
środków krajowych i unijnych. Uważam, 
że pieniędzy na transformację nie za-
braknie.

Jakie jeszcze cele strategiczne stoją 
przed bankiem?

L.S.: Jesteśmy najsilniejszym bankiem 
w Polsce pod względem obsługi klienta 
korporacyjnego, ale chcemy podobnie 
rosnąć w siłę w innych obszarach. Za-
mierzamy wdrożyć i wykorzystywać za-
awansowaną analitykę danych, a także 
automatyzację i robotyzację. Chcemy 
rozwinąć obsługę klienta w oparciu 
o chatboty i voiceboty, które zapewnią 
klientom banku szerokie możliwości 
samoobsługi. Planujemy, aby aplikacja 
mobilna PeoPay stała się centralnym 
narzędziem obsługi klientów, zarów-
no w obszarze dokonywania płatności, 
w tym w segmencie e-commerce, jak 
i w udzielaniu pożyczek. Stoi przed nami 

Leszek Skiba
Od 2015 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2019–2020 pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wcześniej, w latach 2009–2015, pracował w Narodowym Banku Polskim. 
Jest absolwentem SGH i autorem licznych publikacji.
Pytany o karierę zawodową, odpowiada: „Dużo dała mi praca w NBP, gdzie mogłem poszerzyć kompetencje 
ekonometryczne i prognostyczne. W ministerstwie zdobyłem unikalną wiedzę, funkcjonując na styku realnej gospodarki 
i strefy fiskalnej. Te doświadczenia dały mi zdolność patrzenia na zagadnienia finansowe z różnych perspektyw”.

Paweł Strączyński
Posiada dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz MBA. Pełnił funkcję prezesa zarządu Tauron Polska 
Energia S.A. i był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, a wcześniej wiceprezesem 
ds. finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pracował także w zarządach kilku innych dużych firm.
O swojej pracy mówi: „Jestem z tych finansistów, którzy muszą poznać biznes. Nie patrzę na świat przez pryzmat 
Excela. Przełomowym punktem mojej kariery był konkurs na dyrektora finansowego polskiego oddziału Steinhoff 
International Holdings, który wygrałem w wieku 31 lat. Jest to grupa, która na całym świecie zatrudnia tysiące 
ludzi, a w Polsce ma 7 fabryk. Była to dla mnie solidna szkoła międzynarodowego biznesu. Później pracowałem 
w największych spółkach energetycznych, co dziś pozwala mi ocenić trafnie inwestycje w tym sektorze”.

kluczowe wyzwanie, jakim jest zwiększe-
nie udziału sprzedaży i zakresu obsługi 
w bankowości mobilnej. Zmiany mają 
prowadzić do tego, że chcemy powrócić 
do płacenia swoim inwestorom wysokich 
dywidend – w przedziale 50–75 proc. 
osiąganego zysku. Dlatego dla osiągnię-
cia wzrostu zwrotu na kapitale (ROE) 
kluczowe będą inwestycje w obszarze 
transformacji cyfrowej, zaawansowa-
nej personalizacji opartej na analityce 
danych oraz doskonałości procesowej. 
Wspomniane inwestycje pozwolą nam 
zrealizować ambitny plan wzrostu oparty 

na istotnym zwiększeniu udziałów w naj-
bardziej rentownych segmentach. Jedno-
cześnie zachowamy silny i bezpieczny 
profil ryzyka i profil kapitałowy, pozosta-
jąc jednym z najbardziej odpornych na 
kryzys banków w sektorze europejskim.

Na koniec pytanie klucz dla naszego pi-
sma. Co stanowi o sukcesie managera?

L.S.: Nie będę odkrywczy w stwierdzeniu, 
że przywództwo to zdolność przekładania 
wizji na rzeczywistość. Żeby to zrobić, 
potrzebna jest nie tylko armia ludzi, lecz 
także liderzy, za którymi ci ludzie podążą, 
by zrealizować wizję. W naszym banku 
kładziemy nacisk na budowanie kompe-
tencji liderów, na transformację kultury 
organizacji, która będzie przyciągać nie 
tylko wizjonerów, lecz także tych, którzy 
pomogą te wizje zrealizować.

P.S.: W pełni się z tym zgadzam. Sukces 
jest zawsze efektem pracy całego zespo-
łu. Osiągnięciem pojedynczej osoby 
może być np. odkrycie naukowe. Naj-
ważniejsza jest współpraca z kompe-
tentnymi, zmotywowanymi, ambitnymi 
ludźmi. Manager przede wszystkim 
powinien być motywatorem czy inspi-
ratorem. Powinien też pamiętać, że sam 
niewiele zdziała. n

rozmawiał Piotr Cegłowski

NASZ BANK  
CHCE BYĆ LIDEREM 

FINANSOWANIA 
TRANSFORMACJI 

ENERGETYCZNEJ POLSKI. 
W TEJ TRANSFORMACJI 
POKŁADAMY OGROMNE 

NADZIEJE. PROJEKTY, 
KTÓRE DZISIAJ 

SĄ PRZYGOTOWYWANE 
W SEKTORZE,  

TO NIE SĄ PROJEKTY 
IDEOLOGICZNE.  

OPIERAJĄ SIĘ 
NA SOLIDNYCH, 

EKONOMICZNYCH 
PODSTAWACH 

Warto być Polakiem
Koniec roku jest okresem, który sprzyja refleksjom nad kwestiami zasadniczymi, w tym 
przypadku dotyczącymi zagadnień z pogranicza prawa, gospodarki, spraw społecznych 
i publicznych

Możliwość analizowa-
nia zdarzeń przeszłych, 
które zaszły w mijają-
cym roku, pozwala jed-

nocześnie na formułowanie uwag i po-
stulatów co do przyszłości. Chciałbym 
podzielić się z czytelnikami właśnie 
tego typu rozważaniami, a w zasadzie 
przyczynkami pogłębionych rozważań 
obejmujących kilka kluczowych ob-
szarów, takich jak: państwo, naród, 
obywatele i społeczeństwo.
Ze względu na formułę tekstu nie będę 
przytaczał definicji tych pojęć, każdy 
może do nich sięgnąć w powszechnie 
dostępnych źródłach. Interesują mnie 
atrybuty silnego państwa, tożsamości 
narodowej, obywatelskiej identyfikacji 
z państwem oraz społeczeństwa oby-
watelskiego i wzajemne oddziaływanie 
tych kategorii, które może być bądź 
to pozytywne i konstruktywne, bądź 
negatywne i destrukcyjne. 
Z optymalnym modelem mamy do czy-
nienia wówczas, gdy obywatele identy-
fikują się z państwem i, sprowadzając 
to na grunt Polski, mają niezachwiane 
przekonanie, że warto być Polakiem, 
ale jednocześnie rozumieją, że to motto, 
wygłoszone w 2006 r. przez ówczesnego 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odnosi 
się zarówno do tożsamości i pamięci na-
rodowej, jak i do aktualnej wewnętrznej 
sytuacji w kraju oraz międzynarodowej 
roli, jaką państwo odgrywa lub do jakiej 
inspiruje. 
Politycy powinni dążyć do stanu, w któ-
rym większość obywateli identyfikuje 
się z państwem jako strukturą insty-
tucjonalną, a nie li tylko wyrażonym 
w drodze demokratycznych wyborów 
większościowym poparciem dla partii 
politycznej lub koalicji, która w rezul-
tacie otrzymuje mandat obywatelski do 

prof. nadzw. dr hab. nauk 
prawnych, specjalista 

z zakresu prawa finansowego, 
absolwent UAM (prawo) oraz 

Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu (bankowość), 

w latach 1997–2019 
pracownik naukowy KUL 
w Lublinie, od roku 2020 

prorektor ds. rozwoju 
Akademii Polonijnej 

w Częstochowie

Maciej Rudnicki

rządzenia państwem. Kolejnym nie-
zwykle ważnym aspektem tych wza-
jemnych relacji wskazanych kategorii 
jest stopień poczucia praw i wolności 
obywatelskich oraz stanu rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego. 
Obywatele muszą mieć przekonanie, 
że mają realny wpływ na kształtowanie 
otoczenia, w którym żyją, funkcjo-
nują w sferze prywatnej, rodzinnej, 
zawodowej, gospodarczej i społecz-
nej. Że władze publiczne kształtują 
i wspomagają te wszystkie działania, 
które mają na celu zapewnienie oso-
bistego i ogólnospołecznego poczucia 
komfortu życia w dobrze zorganizowa-
nym społeczeństwie obywatelskim, 
silnym swoją tożsamością i toleran-
cyjnie otwartym na prawa różnych 

mniejszości i grup. Społeczeństwie, 
w którym jest zapewniony sprawiedli-
wy podział dóbr publicznych i dostęp 
do nich, głównie w odniesieniu do 
szeroko pojętej infrastruktury tech-
nicznej, systemu ochrony zdrowia, 
edukacji i bezpieczeństwa. 
Nie ma silnego gospodarczo państwa 
bez stabilnego i przejrzystego systemu 
prawa, który kształtuje solidne pod-
stawy dla wykonywania działalności 
gospodarczej i funkcjonowania sys-
temu finansowego. Gospodarka musi 
opierać się przede wszystkim na bar-
dzo szerokiej podstawie powszechnej 
i wręcz entuzjastycznej aktywności 
gospodarczej obywateli, tworzących 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Ten 
entuzjazm w aktywności gospodarczej 
indywidualnych przedsiębiorców musi 
mieć kilka sprzyjających warunków 
do jego powstania, a mianowicie: do-
bre i zrozumiałe prawo, które w ja-
sny sposób określa prawa i obowiązki 
przedsiębiorców, przejrzysty system 
podatkowy i innych danin publicznych, 
a także dobrze funkcjonujące instytucje 
sektora finansowego, w tym głównie 
bankowe, wspomagające rozwój dzia-
łalności gospodarczej. 
W tym kontekście należy zauważyć, 
że szybka reakcja rządu w najbardziej 
krytycznym okresie pandemii i urucho-
mienie wsparcia dla przedsiębiorców 
z wykorzystaniem dostępnych instru-
mentów, mimo wystąpienia naturalnych 
w takich ekstraordynaryjnych sytuacjach 
procesów, które mogły być lepiej lub 
inaczej zarządzane, złagodziła negatywne 
skutki pandemii dla gospodarki oraz 
stworzyła solidną podstawę budowa-
nia nowej formuły zaufania w relacji: 
państwo-obywatele-rząd-gospodarka. 
Należy to w przyszłości wykorzystać. n
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Warszawa
i reszta

Ponad połowa Polaków jest przekonana o dużych różnicach 
pomiędzy regionami, na jakie dzieli się kraj – to wynik jednego 
z badań opinii społecznej (CBOS). Wynika z tego jednak, 
że niewiele mniej niż połowa rodaków – czyli bardzo dużo! – 
w takie różnice nie wierzy i to jest dopiero ciekawe, bo przecież 
one obiektywnie istnieją. Ale zostawmy już na boku uwagi 
o wykształceniu i inteligencji sporej części narodu...

 Odmienność regionalna to 
nic nadzwyczajnego. We-
wnętrznie zróżnicowane 
są wszystkie kraje, nawet te 

niewielkie. Belgia dzieli się na biedniejszą 
Flandrię i zamożniejszą Walonię. Łotwa 
to suma Kurlandii, Semigalii, Łatgalii 
i Liwonii. Czechy składają się z Czech 
właściwych, Moraw i Śląska Czeskie-
go. O Hiszpanii z Katalonią, Aragonią 
i innymi czy Wielkiej Brytanii z Anglią, 
ze Szkocją, z Walią i Irlandią Płn. lepiej 
nie wspominać. Skala różnic pomiędzy 
regionami w tych krajach jest większa 
niż w Polsce. Niestety, o ile ogólnie w UE 
dysproporcje między najbogatszymi 
a najbiedniejszymi regionami stają się 
coraz mniejsze, o tyle w naszym kraju 
wciąż się pogłębiają.
Każdy przypadek jest jednak inny, zatem 
zajmiemy się bliżej krajem nad Wisłą. 
Diabeł siedzi tu w szczegółach.
Na początek – jak dzieli się Polska? Nie 
obędzie się bez dawki teorii.
Otóż podział Polski na części to odwieczny 
ból głowy geografów, ekonomistów, histo-
ryków, etnografów i wszystkich zawodowo 
zainteresowanych. Tych podziałów jest 
bowiem wiele i wszystkie są dyskusyjne. 
To świetne pole dla magisteriów, dokto-
ratów i innych dysertacji.

Nauczany w szkołach podział fizycznoge-
ograficzny jest oczywisty tylko z pozoru. 
Oficjalnie był modyfikowany kilkakrot-
nie, ostatnio w 2018 r. Ma pięć poziomów, 
spory dotyczą zwłaszcza tych najniższych, 
czyli rozgraniczenia dolin, wysoczyzn, 
zlewni mniejszych rzek itp. 
Lecz są też grubsze problemy. Jeden 
przykład. W Polsce przedwrześniowej, 
która dysponowała niewielkim dostępem 
do morza, obejmujące ten obszar woje-
wództwo z siedzibą w Toruniu nazwano 
pomorskim. I dzisiaj województwo ze sto-
licami w Bydgoszczy i Toruniu nazywa się 
„kujawsko-pomorskie”, chociaż do morza 
ma dobre 100 km. Skoro jednak Pomorze 
wywędrowało tak daleko na południe, to 
na mapach pojawiło się Wybrzeże obej-
mujące tereny od Szczecina po Gdańsk. 
To tak duży obszar, że dla samego pasa 
nadmorskiego ktoś wymyślił Pobrzeże. 
I dzisiaj mamy Pomorze, Wybrzeże i Po-
brzeże, często zastępowane i mylące.
Podział historyczny to istne pole minowe. 
Kto pamięta, że Zielona Góra to histo-
ryczny Śląsk? A przypisywana jej Ziemia 
Lubuska (Lubusz leży za Odrą) faktycznie 
obejmuje tylko rejon Gorzowa, bez sensu 
nazwanego Wielkopolskim? Z kolei Ma-
łopolska, kojarzona dziś z Krakowskiem, 
obejmowała kiedyś okolice Radomia 

W NAJBIEDNIEJSZYCH 
REGIONACH Z ROKU 

NA ROK UBYWA 
MIESZKAŃCÓW. 

A GDZIE PRZYBYWA? 
GŁÓWNIE 

W SUBREGIONIE 
WARSZAWSKIM 
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w skali całych województw zamazują też 
istnienie rejonów biedy na południe od 
Koszalina czy w południowo-zachodniej 
części łódzkiego. Takoż bogaty i nieby-
wale dynamiczny Rzeszów jest stolicą 
województwa jako całość należącego do 
tych biedniejszych.
Jest wreszcie kłopot ze strukturą firm. 
Jeśli duża spółka ma centralę w Warsza-
wie, a trzy fabryki gdzieś „w Polsce”, to 
statystycznie zyskuje stolica, a przecież 
realne pieniądze wypłacane są pracow-
nikom w małych miastach i tam dalej 
pracują w lokalnym handlu i usługach.
Problemem są też statystyki europej-
skie, zwłaszcza porównywalność. Nawet 
najbogatsze polskie województwo nie 
wytrzyma porównania z niemieckim 
landem. Na potrzeby unijne tworzone 
są więc w Polsce jednostki wyższego 
rzędu, łączące po kilka województw, 
niekiedy nazywane makroregionami. 
Najbardziej znana z nich jest Polska 
Wschodnia, o której będziemy jeszcze 
mówić. Kłopot w tym, że takie makro-
regiony istnieją tylko na papierze, nie są 
całościowo zarządzane, bywa nawet, że 
ich części odwracają się do siebie plecami 
(casus Gdańsk-Szczecin).
Skoro jednak brak rozwiązań idealnych, 
trzeba pozostać przy regionach-woje-
wództwach. Jak zatem wygląda dzisiaj 
mapa gospodarcza Polski?

81,2 proc. Stawia to oba województwa na 
10. i 12. miejscu w kraju na 17 regionów. 
Są uboższe województwa.
Najbiedniejsze w kraju jest lubelskie. 
GUS wyliczył, że PKB na głowę wynosi 
tam zaledwie 68,2 proc. średniej krajowej. 
Niewiele lepiej jest w warmińsko-ma-
zurskim z 68,4 proc. średniej dla Polski.
Ważne, że lubelskie rozwija się szybciej 
od całego kraju. PKB dla całej Polski nie-
korygowany o inflację wzrósł w 2019 r. 
o 8,2 proc. na mieszkańca, a w wojewódz-
twie lubelskim wzrost był o 8,8 proc. na 
mieszkańca. Warmińsko-mazurskie, choć 
niezamożne, i tak rozwijało się wolno, 
7,3  proc. na mieszkańca. Najwolniej 
rozwijało się jednak województwo kujaw-
sko-pomorskie – o 6 proc. w przeliczeniu 
na mieszkańca. Dodać można, że w tego 
typu danych dziesiąta część procentu to 
znacząca zmiana.
W najbiedniejszych regionach z roku na 
rok ubywa mieszkańców. A gdzie przyby-
wa? Głównie w subregionie warszawskim. 
Ale największa różnica in minus jest we 
wcale nie najbiedniejszym wojewódz-
twie łódzkim (6. region pod względem 
PKB na mieszkańca). Tłumaczy to może 
bliskość regionu warszawskiego, gdzie 
PKB na głowę był o aż 119,8 proc. wyż-
szy od średniej krajowej, co zachęca do 
przeprowadzki. Choć te prawie 120 proc. 
przewyżki nie oznacza wcale, że pensje 
są tu o tyle wyższe od średniej krajowej. 
W Warszawie i okolicach jest po prostu 
większa możliwość znalezienia lepszej 
pracy i wyższych zarobków.

Andrzej Nierychło
publicysta prasowy i telewizyjny, 

współtwórca „Pulsu Biznesu”

Z powyższych danych wynika faktyczna 
słabość gospodarcza wschodnich regio-
nów kraju. Lecz zastrzec od razu trzeba, 
że nie jest to słabość aż tak wielka, jak było 
to w przeszłości, jakieś 30–50 lat temu, 
gdy modne – i zasadne – było mówienie 
o Polsce A i Polsce B. Szczęśliwie są to już 
dzisiaj pojęcia historyczne.
Potrzeba szybszego rozwoju tych ob-
szarów jest jednak oczywista i w kra-
ju, i w Unii Europejskiej, która – co tu 
kryć – dysponuje potężnymi środkami 
na takie cele. W języku unijnej biuro-
kracji, która dba, by nikogo nie urazić 
mówieniem o biedzie i zacofaniu (czy 
potrzebnie, to osobna kwestia), nazywa 
się to budowaniem spójności.
Takie są praźródła Programu Opera-
cyjnego Polska Wschodnia, na który 
przeznaczono jak dotąd 2 mld euro. 
Zasady programu mówią o wspieraniu 
innowacyjnej przedsiębiorczości oraz 
inwestycjach w komunikację miejską, 
drogi i kolej. Wyliczenie konkretnych 
przedsięwzięć wspartych środkami 
z POPW zajęłoby kilka stron. Cieka-
we, że do obszaru Polski Wschodniej 
zaliczono nie tylko trzy naturalnie 
wschodnie województwa – podlaskie, 
lubelskie i podkarpackie – lecz także 
warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. 
Tak zakreślona jednostka była w chwili 
startu POPW najbiedniejszym regio-
nem w skali całej Unii Europejskiej. 
Chciałoby się, aby uległo to zmianie, 
ale pamiętać trzeba, że konkurencja 
też nie śpi. n

Aż 17,6 proc.polskiego PKB powstało 
w 2019 r. (ostatnim przed pandemią) 
w regionie warszawskim stołecznym. 
W dwóch największych gospodarczo re-
gionach powstało prawie 30 proc. PKB, 
a w pięciu największych aż 56 proc. – 
wynika z analizy rozkładu polskiego pro-
duktu krajowego brutto na regiony spo-
rządzonej przez GUS. Te dwa największe 
regiony to oczywiście stolica z otoczeniem 
(bez Mazowsza) i województwo śląskie. 
Piątkę najsilniejszych uzupełniają jeszcze 
województwa wielkopolskie, dolnośląskie 
i małopolskie.
Stolica i jej okolice zdominowały PKB, 
jeśli chodzi o sektor finansowy, powsta-
je tu 27,4 proc. jego krajowej wartości 
dodanej. Wysoki jest też udział tego 
regionu w handlu – aż 22,4 proc. Naj-
większa koncentracja przemysłu jest 
w województwie śląskim (15,7 proc. 
wartości dodanej przemysłu w kraju) 
i wielkopolskim (11,1 proc.). Najbardziej 
rolniczym regionem jest województwo 
mazowieckie z wyłączeniem regionu 
Warszawy (18,3 proc. wartości dodanej).
Najmniej polskiego PKB powstawało 
w województwach opolskim i lubuskim. 
Ale uwaga! Nie jest tak, że są to najbied-
niejsze regiony Polski. Wszystko zależy 
przecież od liczby mieszkańców. I tak 
PKB na mieszkańca opolskiego wynosiło 
79,1 proc. średniej krajowej, a lubuskiego 

i Lubelszczyznę aż po rzekę Liwiec, bli-
sko Warszawy. Z kolei wschodnie granice 
dawnej Małopolski to temat delikatny, 
wrażliwy dla nacjonalistów ukraińskich.
Za symboliczny uznać można przykład 
pewnej dużej mazurskiej wsi. W niemiec-
kich Prusach nosiła ona nazwę Puppen 
(Lalki). Jakiś niezbyt gramotny urzędnik 
przetłumaczył to w 1945 r. na Pupy. Nowi 
polscy mieszkańcy dopiero w latach 60. 
wymusili zmianę nazwy na Spychowo 
(nawiasem mówiąc, wywołując kolejny 
problem, bo miejscowość bywa uzna-
wana za Spychów, wymyślony przez 
Sienkiewicza piszącego „Krzyżaków”).
Przesunięcie granic dokonane w wyniku 
ostatniej wojny zakłóciło układ w znaczą-
cej części kraju w kwestiach większych 
niż nazewnictwo. Generalnie ziemie 
uzyskane kosztem Niemiec na zacho-
dzie i północy były w lepszym stanie od 
ziem centralnych czy wschodnich, i to 
nawet mimo wielkich zniszczeń dokona-
nych przez przetaczający się zimą 1945 r. 
front, a jeszcze bardziej przez działalność 
sowieckich wojsk już po zakończeniu 
walk. Tyle że były to wówczas ziemie 
prawie... bezludne. Napływ nowej, bardzo 
zróżnicowanej ludności i jej powolna 
aklimatyzacja w nowych warunkach 
spowodowały wieloletnie opóźnienie 
w rozwoju tych terenów.
Wreszcie, gdy chodzi o kwestie społeczne 
i gospodarcze, utarło się uważać za regio-
ny obecne „duże” województwa. Nie jest 
to rozwiązanie idealne, bo są to jednostki 
o różnej wielkości i różnym zaludnieniu. 
Umyka też uwadze wewnętrzne zróżni-
cowanie każdego z województw, a bywa 
ono spore. Przykładowo, bogata i silna 
gospodarczo oraz finansowo Warszawa 
śrubuje średnie wskaźniki dla całego wo-
jewództwa mazowieckiego i w ten sposób 
znikają z mapy relatywnie biedne obszary 
północnego Mazowsza. Różnica jest tak 
wielka, że aby uniknąć nieporozumień, 
GUS podaje część danych osobno dla 
Warszawy z okolicami i osobno dla reszty 
województwa; powstały w ten sposób 
dwie jednostki niejako wirtualne. 
W różnej skali dotyczy to wszystkich 
województw, których stolicami są naj-
większe miasta. Ale nie tylko. Rachunki 

 ODMIENNOŚĆ 
REGIONALNA TO NIC 
NADZWYCZAJNEGO. 

WEWNĘTRZNIE 
ZRÓŻNICOWANE SĄ 
WSZYSTKIE KRAJE, 

NAWET TE NIEWIELKIE. 
SKALA RÓŻNIC 

POMIĘDZY REGIONAMI 
W EUROPIE JEST 
NAWET WIĘKSZA 

NIŻ W POLSCE

Źródło: GUS.

Udział regionów  
w tworzeniu PKB  w 2019 r.
w proc.

PKB na mieszkańca 
w 2019 r. 
w proc. średniej dla Polski
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Na straży 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz, wybitny diabetolog, 
a zarazem prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego 
Związku Łowieckiego, o swojej pracy w szpitalu na Stadionie 
Narodowym, karierze zawodowej i zaangażowaniu w sprawy 
środowiska łowieckiego

Zanim pojawiły się szczepionki, a ko-
ronawirus mógł zaatakować każdego, 
podjął pan odważną decyzję o zaan-
gażowaniu się w pracę szpitala na 
Stadionie Narodowym.
W grudniu ubiegłego roku zostałem 
tam koordynatorem klinicznym. Pra-
cowałem do maja, a teraz znów dosta-
łem powołanie na to samo stanowisko. 
19 listopada szpital znów się otworzył. 
Będziemy prowadzili szkolenia dla 
lekarzy i personelu pomocniczego. 
Pierwsi pacjenci z COVID-em mają 
zostać przyjęci 25 listopada. Jest to bar-
dzo specyficzna jednostka, ponieważ 
wbrew temu, co opinia publiczna cza-
sami słyszała, przebywali tam zarówno 
pacjenci o lżejszym, jak i najcięższym 
przebiegu choroby. Funkcjonuje tam 
duży sektor respiratoroterapii. Moje 
zadanie polega na nadzorze meryto-
rycznym działalności internistycznej, 
zgodnej z kanonami leczenia COVID. 
Nie jest to proste, ponieważ pacjenci 
często wymagają bardzo różnych pro-
cedur terapeutycznych. 

Z jakim zespołem pan pracuje na sta-
dionie?
Są to głównie młodzi lekarze, często 
będący jeszcze na stażu lub w trakcie 
specjalizacji. Jestem pełen podziwu 
dla nich, ponieważ to bardzo trudna 
praca. Proszę pamiętać, że w począt-
kowym okresie, kiedy zgłaszaliśmy 
się na stadion, mieliśmy świadomość, 
że wirus może zaatakować każdego 
z nas. Szpitalem zarządza trzech koor-
dynatorów, ja jestem odpowiedzialny 
za jakość obsługi medycznej. Drugi 
z koordynatorów nadzoruje dużą grupę 
anestezjologów obsługujących respi-
ratory, a trzeci to dyrektor admini-
stracyjny. Nasze centrum dowodzenia 
przypomina trochę kontrolę lotów – na 
monitorach pojawiają się informacje 
z całej Polski. Kiedy szpital powstawał, 
pandemiczna fala narastała, koledzy 
odbierali setki telefonów o kolejnych 
zachorowaniach. Wąskim gardłem 
systemu była konieczność badania 
tomograficznego w szpitalu na Woło-
skiej, ponieważ nie dysponowaliśmy 

etyki 
i zasad 

Hipokratesa
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własnym urządzeniem. A jest to pod-
stawowe badanie, które pozwala nam 
zobaczyć, jak wyglądają płuca.

Jak wyglądała praca na stadionie 
w okresie szczególnego natężenia 
COVID?
Podjęło tam pracę wielu młodych ludzi, 
którzy byli wspaniale zmotywowani. 
Przyjeżdżali z całego kraju. Kiedy poja-
wiła się największa, trzecia fala, wszy-
scy byliśmy już zmęczeni. Przypomnę, 
że szczyt – 35 tys. zachorowań jednego 
dnia – nastąpił 1 kwietnia. Niestety, 
prognozy świadczą o tym, że to jeszcze 
nie był najwyższy wskaźnik i najgorsze 
chwile czekają nas w grudniu. Zupeł-
nie inaczej pracowało się początkowo 
z 70–80 pacjentami, z ponad 300 w póź-
niejszym okresie. Nasza praca na sta-
dionie wygląda następująco: szpital 
jest podzielony na dwie strefy – zieloną 
i czerwoną. W pierwszej lekarze pracują 
przy komputerach. Przed wejściem do 
strefy czerwonej zakładają szczelne 
kombinezony, w których pracują jedno-
razowo przez 3 godziny. Dłużej napraw-
dę nie da się wytrzymać. Maksymalny 
czas dyżuru to 12 godzin. W tych trud-
nych warunkach zebraliśmy mnóstwo 
danych, które chcemy wykorzystać pod 
kątem naukowym. Hospitalizowaliśmy 
łącznie 1,9 tys. pacjentów. Najważniej-
sze pytanie brzmi: Dlaczego niektórzy 
z nich, nawet najmłodsi i w doskona-
łej kondycji fizycznej, nie są w stanie 
przetrwać ataku wirusa? To jednostka 
chorobowa, która u podatnych osób 
rozwija się bardzo szybko i jest wyjąt-
kowo zjadliwa. Uważam, że jest to jakaś 
hybryda, która w pewnych okoliczno-
ściach wymyka się poza granice naszej 
wiedzy. Myślę, że powolutku nasza cy-
wilizacja poradzi sobie z tą epidemią. 
Mamy coraz lepsze, skuteczniejsze leki. 
Co szczególnie ważne, mamy sprawdzo-
ne szczepionki. Kolejna fala zakażeń, 
która nam zagraża, pewnie będzie więc 
mniej agresywna. 

Co myśli pan o antyszczepionkowcach?
Nie rozumiem ludzi, którzy się nie 
zaszczepili. Tym bardziej że zwykle 

W jakim stopniu może się pan poświę-
cić pracy czysto lekarskiej?
Zdecydowałem się zrezygnować ze 
Szpitala Bródnowskiego, gdzie wcze-
śniej byłem koordynatorem klinicznym 
Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrz-
nych, Diabetologii i Endokrynologii 
oraz kierownikiem kliniki WUM. 
W 2019 r. stworzyłem Centrum Dia-
betologii Klinicznej w Konstancinie, 
gdzie obowiązują najwyższe możliwe 
standardy, pacjenci z cukrzycą mają 
ciągły monitoring glikemii. 

Na czym polega specyfika zarządzania 
w służbie zdrowia? 
Jako kierownik i koordynator w szpi-
talu na Bródnie zarządzałem ponad 
100  osobami, z czego lekarze stanowili 

25 proc. Przejąłem tę klinikę jako świe-
żo upieczony docent, ponad połowę 
zespołu stanowiły osoby starsze ode 
mnie. Byli wśród nich koledzy, którzy 
pamiętali mnie jako młodego lekarza 
z okresu odbywania stażu specjaliza-
cyjnego. Nie było to łatwe, ale dałem 
sobie radę głównie dlatego, że udało mi 
się stworzyć sensowny system motywa-
cyjny. Ale to nie wszystko – uważam, 
że każdy manager musi mieć w życiu 
cel. Moim celem było uzyskanie tytu-
łu profesora belwederskiego, co dla 
lekarza stanowi zwieńczenie pracy 
zarówno zawodowej, jak i naukowej. 
Były z tym związane działania ważne 
nie tylko dla mnie. Żeby otrzymać tytuł 
profesora, trzeba mieć niemałą liczbę 
swoich specjalizantów, którzy uzyskali 

stopień doktora. W moim zespole jest 
również docent, który zrobił u mnie 
habilitację. 

Służba zdrowia to w naszym kraju 
„dyżurny chłopiec do bicia”.
Dzieje się tak nie bez powodu. Przez 
wiele lat nawarstwiło się sporo błędów. 
Za najpoważniejszy uważam przejście 
na wąskie specjalizacje i zgodę na to, 
by szpitale zamknęły się na tych naj-
trudniejszych pacjentów. To wielka 
bolączka. Wiele szpitali odmawia 
przyjęcia pacjentów internistyczno-
-geriatrycznych, mówiąc np.: my 
zajmujemy się kardiologią. Właśnie 
kardiologia kilkanaście lat temu do-
stała olbrzymi zastrzyk finansowy, a jej 
procedury zostały wysoko wycenione. 

W GRUDNIU  
UBIEGŁEGO ROKU 

ZOSTAŁEM 
KOORDYNATOREM 

KLINICZNYM SZPITALA  
NA STADIONIE 
NARODOWYM. 
PRACOWAŁEM  

DO MAJA, A TERAZ 
ZNÓW DOSTAŁEM 

POWOŁANIE 
NA TO SAMO 
STANOWISKO

są zaszczepieni na inne jednostki 
chorobowe. Jestem w stanie przy-
jąć, że mamy 5 proc. przekonanych, 
ideowych antyszczepionkowców, ale 
dziś problem dotyczy 50 proc. społe-
czeństwa. Są gminy, gdzie zaszczepio-
nych jest ok. 20 proc. Jestem w stanie 
zrozumieć wspomniane wcześniej 
5 proc. – podobnie jak ludzi, którzy 
nie jedzą mięsa, ryb, nabiału – ale 
50 proc. jest niepojęte. Dziwi mnie 
skala tego problemu. 

W niektórych krajach wprowadzono 
częściowy lockdown dla niezaszcze-
pionych. Czy uważa pan, że Polska 
powinna pójść tą drogą? 
Myślę, że tego rodzaju pełny lock-
down nie ma sensu, ale powinniśmy 
wprowadzić ograniczenia np. na im-
prezach masowych. Niezaszczepiony, 
wybierając się do kina, teatru czy 
na koncert, niepotrzebnie naraża 
innych ludzi. Prawdziwy problem 
stanowi masowa komunikacja. Jak 
sprawdzić, który z pasażerów jest 
niezaszczepiony? A w dodatku spotka 
się to z olbrzymim protestem. Ła-
twiej by było wprowadzić radykalne 
środki, gdyby skala problemu sięgała 
maksymalnie 20 proc. Polaków, ale 
to przecież prawie połowa naszego 
społeczeństwa. Największy odsetek 
niezaszczepionych występuje w wo-
jewództwach: lubelskim, podkarpac-
kim i w Małopolsce. 

Proszę, cofnijmy się w czasie, by 
opowiedzieć o pańskiej karierze za-
wodowej. 
Po ukończeniu warszawskiej Aka-
demii Medycznej poszedłem na staż 
do Szpitala Bródnowskiego, gdzie 
przepracowałem 20 lat. Przeszedłem 
wszystkie szczeble kariery zawodowej: 
byłem młodszym asystentem, potem 
asystentem, starszym asystentem, 
adiunktem, docentem, profesorem 
uczelnianym. Szczególne znaczenie 
ma dla mnie tytuł profesora belwe-
derskiego, który otrzymałem w wieku 
41 lat. Moja pierwsza specjalizacja do-
tyczyła chorób wewnętrznych, a dru-
ga – diabetologii, którą zainspirował 
mnie mój doktorat, jaki uzyskałem 
z wyróżnieniem w 2003 r. Potem była 
habilitacja dotycząca współwystępo-
wania cukrzycy z nowotworem jelita 
grubego, które to choroby dotykają 
wielu diabetyków. Była to praca, która 
miała bezpośrednie przełożenie na 
praktykę medyczną. Dzięki niej uda-
ło się przeforsować istotną zmianę 
w systemie badań – pacjentom z cu-
krzycą typu drugiego wykonuje się 
kolonoskopię raz na trzy lata, podczas 
gdy poprzednio robiono to co pięć lat. 
Niestety, wielu pacjentów w ogóle 
z tego nie korzysta. Cóż, zalecenia 
zaleceniami, a pacjenci robią swoje...

Pan nie tylko leczy, lecz także wykłada. 
Oczywiście, od 2000 r. pracuję na War-
szawskim Uniwersytecie Medycznym. 
Prowadzę tam zajęcia z grupami stu-
dentów polskich i anglojęzycznych, ze 
stażystami, specjalizującymi się leka-
rzami, z doktorantami itd. Natomiast 
od 2019 r. również pracuję na Uniwersy-
tecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, gdzie ruszył Wydział Me-
dyczny. Początkowo zdecydowałem się 
na pół etatu. Obecnie już jestem tam na 
pełnym etacie profesorskim, angażuję 
się w prace Rady Nauki i oczywiście 
Rady Wydziału. Najstarsi studenci me-
dycyny są już na trzecim roku, więc 
w przyszłym roku zaczynają zajęcia 
kliniczne. A to oznacza, że musimy 
stworzyć bazę kliniczną. 
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Dotychczasowi interniści przerzucili 
się na inne specjalizacje, a prawdzi-
wa interna została sama sobie... Jako 
manager musiałem zmierzyć się z tym 
problemem. Szpitale z konieczności 
zaczęły zatrudniać personel o nie za-
wsze najwyższych kwalifikacjach. A to 
z kolei zaowocowało licznymi skargami 
i procesami. W związku z tym wiele 
razy udzielałem wyjaśnień w proku-
raturze i sądach. Co z tego, że skargi 
w większości przypadków były bezza-
sadne. Zdarza się, że na izbę przyjęć 
trafia pacjent, który ma rozsiany proces 
nowotworowy i w ciągu doby umiera, 
a rodzina skarży szpital. Prokurator 
prowadzi postępowanie, które ma wy-
jaśnić, dlaczego pacjent zmarł. Choć 
sprawa jest ewidentna i nie ma w tym 
żadnej winy szpitala, to właśnie w taki 
sposób kształtuje się zły PR.

Wspomniał pan o brakach kadrowych.
To bardzo poważny problem. Specjali-
ści nierzadko poprzenosili się do ośrod-
ków, które lepiej płaciły. Przyjmuję 
pacjentów w wielu miejscach – pry-
watnie, ale też na fundusz. Tam, gdzie 
nie trzeba płacić, tworzą się ogrom-
ne kolejki. Z konieczności przyjmuję 
nawet 32 pacjentów w ciągu jednego 
popołudnia. 

Pańskie zaangażowanie w dziedzinie 
służby zdrowia zostało docenione.
Nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskrom-
nie, ale wśród wyróżnień, jakimi mnie 
uhonorowano, są dwa, które dla mnie 
bardzo dużo znaczą: Medal Komisji 
Edukacji Narodowej za moją pracę 
akademicką, a także Medal Zasłużony 
w Służbie Zdrowia. 

Panie profesorze, rozmawiamy w sie-
dzibie Naczelnej Rady Łowieckiej, 
nad stołem wisi skóra łosia, a ściany 
są ozdobione porożami. Nie sposób 
nie zapytać: Jak pan znalazł się w tym 
miejscu?
Często jestem pytany, czy łowiectwo 
to moje hobby. Tymczasem to, co na-
zywamy łowiectwem, stanowi syno-
nim ciężkiej pracy na rzecz wspierania 

bioróżnorodności, ochrony środowi-
ska i zabezpieczania rolników przed 
różnego rodzaju szkodami. Jesteśmy 
poddawani ciągłej krytyce, zrzuca się 
na nas obowiązki wynikające z ustawy 
o zwalczaniu afrykańskiego pomoru 
świń. Byłbym więc ostatnim w kraju 
człowiekiem, który by powiedział, że 
łowiectwo to moje hobby. Owszem, kie-
dyś to było moje hobby, ale w tej chwili 
to ciężka praca, walka, tłumaczenie, 
wyjaśnianie dziesiątkom ludzi, redak-
torom, posłom, senatorom, ludziom ze 
świata kultury i celebrytom, na czym 
naprawdę polega łowiectwo. Naprawdę 
nie jest to już żadna pasja, tylko ciężka 
praca. Narzucono nam obowiązki spra-
wozdawczości, sanitarne, epidemiczne. 
Jeżeli, przykładowo, pozyska pan dzika, 
musi pan go zabezpieczyć, zabrać w ca-
łości, zawieźć go do chłodni, następnie 
podzielić, pakując różne części do od-
powiednich worków. Na tym jednak nie 
koniec – musi pan zawiadomić wete-
rynarię, wypełnić dziesiątki papierów, 
potem być w łączności z weterynarią, 
czy wszystko zostało zrobione...

Jak to się stało, że zainteresował się 
pan łowiectwem? 
Myśliwym był mój śp. dziadek, prof. 
Wiesław Barwicz, profesor elektroniki 
na Politechnice Wrocławskiej. Mówiąc 
o swoim pochodzeniu, przytaczał dow-
cip: „Spotyka się dwóch panów. Jeden 
pyta: – Skąd jesteś? – Z Wrocławia. – A, ja 
też ze Lwowa”. Dziadek kiedyś zapropo-
nował mi wspólny wyjazd na polowanie. 
I tak się to zaczęło. Kiedy osiągnąłem 
pełnoletność, dziadek zaproponował: 
bierzemy cię na staż do naszego koła 
łowieckiego. W wieku 18 lat odebrałem 
stosowne uprawnienia. Poluję już od 
30 lat, jako członek Polskiego Związku 
Łowieckiego. Po jakimś czasie dojrza-
łem do tego, by założyć koło skupiające 
ludzi, którzy myślą i działają podobnie 
jak ja. Jako prezes tego koła zostałem 
wybrany na Zjazd Delegatów Okręgu. 
A tam z kolei wybrano mnie na Zjazd 
Krajowy. Później otrzymałem propo-
zycję, by zostać członkiem Naczelnej 
Rady Łowieckiej. Po niecałym roku 

działalności Naczelna Rada Łowiecka 
zaproponowała mi funkcję prezesa.

Podobno myśliwi to zgrane i wspiera-
jące się środowisko.
Nie zawsze się tak dzieje, w niektórych 
kołach – jak to w życiu – dochodzi do 
konfliktów. Nie akceptuję takich dzia-
łań. Koło łowieckie powinna tworzyć 
grupa ludzi, która po prostu chce ze 
sobą współpracować. Nie rozumiem 
myśliwych, którzy ze sobą wojują. 

Złośliwi twierdzą, że w naszym kraju 
zostały dwa relikty sprzed 1989 r. – 
PZŁ i PZPN. 
Zupełnie się z tym nie zgadzam. Pol-
ski model łowiectwa, choć atakowany 
z różnych stron, jest jednym z najlep-
szych na świecie. Opiera się na trzech 
filarach, z których zrezygnowały na-
sze kraje ościenne. Takiego modelu 
w Europie już nie ma. Pierwszy filar, 
najważniejszy, oznacza, że zwierzy-
na jest własnością Skarbu Państwa. 
W innych krajach funkcjonuje to tak: 
zwierzyna, która pojawia się na ziemi 
prywatnego właściciela, jest jego i może 
zrobić z nią, co chce. Drugi filar stanowi 
zasada, że obwód łowiecki nie może 
być mniejszy niż 3 tys. ha. Dlaczego? 
Daje nam to możliwość prowadzenia 
gospodarki łowieckiej. Wyobraźmy 
sobie małe obwody po 100–300 ha, 
na których granicach siedzą myśliwi, 
polują jak chcą i patrzą na siebie ze 
złością, czekając na zwierzynę. Takie 
obwody są w Czechach i system ten 
zupełnie się nie sprawdził. Był u mnie 
ostatnio czeski łowczy i prosił, byśmy 
otworzyli im możliwość zapisywania się 
do PZŁ. Trzeci z filarów określa struk-
turę organizacyjną: jest tylko jedna 
organizacja, która skupia i nadzoruje 
myśliwych i wydaje im zezwolenia. 
Taki właśnie system znakomicie się 
sprawdza, choć oczywiście nie brakuje 
jego przeciwników.

Na czym koncentrują się obecnie dzia-
łania PZŁ?
Na walce z afrykańskim pomorem 
świń i organizacji wypłat odszkodowań 

prof. Paweł Piątkiewicz

dla rolników za szkody spowodowane 
przez zwierzynę.

Czym dla pana jest polowanie?
Jest to przede wszystkim przyjemność 
obcowania z naturą, ale też kontakt ze 
wspaniałymi ludźmi. Dla mnie przyro-
da stanowi najważniejszy uniwersytet. 
Można wiele książek przeczytać, ale 
trzeba pojechać do lasu, żeby zoba-
czyć, jak to wszystko współgra, zro-
zumieć harmonię świata. Znam wielu 
fantastycznych myśliwych, którzy są 
szlachetnymi ludźmi zaangażowanymi 
w ochronę przyrody. Wbrew temu, co 

się mówi, każdy myśliwy jest prawdzi-
wym ekologiem. Nie chcę nikogo obra-
żać, ale trochę śmieszą mnie obrońcy 
przyrody, którzy robią show, przywią-
zując się do drzewa lub koparki, przy 
okazji licząc na wsparcie finansowe. 
Znamienny jest przykład kanadyjskie-
go obrońcy grizli. Kręcił o nich filmy, 
ale chyba za mało o nich wiedział, bo 
skończyło się tragicznie – niedźwiedź 
go rozszarpał i zjadł. Najwyższy czas, 
by skończyć z bambinizacją polegają-
cą na czułych opowieściach o miłych 
i niegroźnych zwierzątkach, którym 
źli ludzie mogą zrobić krzywdę. Drugi 

problem stanowi humanizacja zwierząt 
połączona z dehumanizacją człowieka. 
Pokazuję tu podstawy światopoglądo-
we, z którymi się nie zgadzam, ponie-
waż uważam, że trzeba mówić prawdę, 
a nie to, co w danej chwili jest modne 
i dobrze widziane. Ludzie na ogół nie 
wiedzą wiele o świecie zwierząt, więc 
łatwo wierzą w nieprawdziwe stereoty-
py. Chcąc nie chcąc, zarówno w kręgu 
medycznym, jak i w łowieckim próbuję 
– żartobliwie mówiąc – „nieść oświaty 
kaganek”. n

rozmawiał Piotr Cegłowski
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Hobby › „Piłka nożna. Kiedyś 
bardzo aktywnie grałem w piłkę, 
jako student w Warszawskiej Lidze 
Szóstek. Niestety, miałem kontuzję 
i musiałem się wycofać z aktywnego 
uprawiania tej dyscypliny. 
Od dziecka kibicuję Legii Warszawa, 
choć w ostatnich tygodniach, 
ze względu na słabą kondycję 
drużyny, oglądanie meczów jest 
dla mnie przykrym doświadczeniem. 
Denerwuje mnie to w takim 
stopniu, że po kilku minutach 
przed telewizorem zabieram psa 
na spacer”. 

Wypoczynek › „Najchętniej 
spędzam wakacje w Borach 
Tucholskich. Zimą jeżdżę na nartach 
w naszych polskich górach”. 

Kuchnia › włoska

Restauracja › Chianti na ul. Foksal 
w Warszawie

Gadżety › „Mam kilkanaście 
jednostek broni. Strzelam głównie 
z karabinu Blaser R8 Professional 
Success. W dziedzinie broni śrutowej 
cenię starą niemiecką firmę Merkel”.

Zegarki › „Moja ulubiona firma 
to Rolex”.

Samochód › Audi A8 
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IKE i IKZE, 

W wieku 20 lub 30 lat niewiele osób się zastanawia, jak będzie wyglądało ich życie 
na emeryturze. Niesłusznie, ponieważ umiejętność myślenia perspektywicznego 
może przynieść znakomite efekty w przyszłości

 Dlatego warto zainteresować 
się indywidualnymi kon-
tami emerytalnymi (IKE) 
i indywidualnymi kontami 

zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Są 
to dobrowolne produkty, pozwalające 
na samodzielne gromadzenie oszczęd-
ności emerytalnych przy zastosowaniu 
korzystnych rozwiązań podatkowych. 
Prawo do wpłat na IKE lub IKZE ma 
każda osoba fizyczna, która ukończyła 
16 lat. Osoby w wieku od 16 do 18 lat 
mogą dokonywać wpłat na IKE lub 
IKZE tylko w roku kalendarzowym, 
w którym uzyskują dochody z pracy 
na podstawie umowy o pracę.
Instytucjami finansowymi prowadzą-
cymi IKE lub IKZE są: 
q  fundusze inwestycyjne (oszczędzający 

może zawierać umowy o prowadzenie 
IKE lub IKZE z różnymi funduszami 
inwestycyjnymi zarządzanymi przez to 
samo TFI i dokonywać konwersji jed-
nostek uczestnictwa funduszy zarzą-
dzanych przez to samo towarzystwo), 

q  podmioty prowadzące działalność 
maklerską, 

q  zakłady ubezpieczeń, 
q  banki (w takim przypadku umowa 

o prowadzenie IKE lub IKZE ma formę 
rachunku oszczędnościowego), 

q  dobrowolne fundusze emerytalne. 
Oszczędzający może zmienić instytucję 
finansową prowadzącą jego IKE lub 
IKZE, dokonując wypłaty transferowej 

(bez obowiązku zapłaty podatku). Nad-
zór nad prowadzeniem IKE oraz IKZE 
przez instytucje finansowe sprawuje 
Komisja Nadzoru Finansowego.

Warto pamiętać, że na IKE lub IKZE 
może gromadzić oszczędności tylko je-
den oszczędzający (nie może tego robić 
wspólnie np. małżeństwo). Oszczędza-
jący na IKE ma prawo do zwolnienia 
podatkowego, jeżeli gromadzi oszczęd-
ności na jednym IKE, a oszczędzający 
na IKZE ma prawo do odliczenia od do-
chodu wpłat na IKZE, jeżeli gromadzi 
oszczędności na jednym IKZE. Podstawę 
prawną stanowi ustawa z  20 kwietnia 
2004 r. o indywidualnych kontach eme-
rytalnych oraz indywidualnych kontach 
zabezpieczenia emerytalnego (tj. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1808).

IKE – roczny limit wpłat 
i wypłata bez podatku

W ramach IKE w danym roku kalenda-
rzowym można wpłacać środki do limitu 
określonego w ustawie. W 2021 r. limit 
ten wynosi 15 777 zł.
Wypłata środków zgromadzonych na IKE 
następuje na wniosek oszczędzającego: 
q  po osiągnięciu przez niego 60 lat lub 

nabyciu uprawnień emerytalnych 
i ukończeniu 55. roku życia, 

q  po spełnieniu warunku dokony-
wania wpłat na IKE co najmniej 

w 5 dowolnych latach kalendarzo-
wych albo dokonania ponad połowy 
wartości wpłat nie później niż na 5 lat 
przed złożeniem wniosku o wypłatę 
(tego warunku nie stosuje się do środ-
ków przeniesionych z PPE na IKE).
v  Wypłata może być, w zależności od 

wniosku oszczędzającego, dokony-
wana jednorazowo albo w ratach. 

v  Oszczędzający, który dokonał wy-
płaty jednorazowej albo wypłaty 
pierwszej raty, nie może ponownie 
założyć IKE. 

v  Oszczędzający nie może dokonywać 
wpłat na IKE, z którego dokonał 
wypłaty pierwszej raty.

W przypadku IKE ulga podatkowa prze-
widziana jest na koniec oszczędzania. 
Wypłacając środki z IKE, oszczędzający 
nie płaci podatku (otrzyma całą kwotę 
zgromadzoną na IKE).

IKZE – roczny limit wpłat 
i odliczenia od podstawy 
opodatkowania

Również w ramach IKZE w danym roku 
kalendarzowym można wpłacać środki 
tylko do limitu określonego w ustawie. 
W 2021 r. wynosi on 6310,80 zł. Dla osób 
prowadzących pozarolniczą działalność, 
w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, limit ten jest podwyższony 
– w 2021 r. wynosi 9466,20 zł.

pierwszej raty, nie może ponownie 
rozpocząć gromadzenia oszczędno-
ści na IKZE. 

v  Oszczędzający nie może dokonywać 
wpłat na IKZE, jeżeli została dokona-
na wypłata pierwszej raty.

Przy wypłacie z IKZE pobierany jest 
podatek w wysokości 10% (nie pobiera 
się podatku od zysków kapitałowych, 
czyli tzw. podatku Belki). 

Zwrot w każdym czasie 
i dziedziczenie środków

Oszczędzający może w każdym czasie 
wypowiedzieć umowę o prowadzenie 
IKE lub IKZE, co spowoduje zwrot zgro-
madzonych środków. Można wystąpić 
z wnioskiem o częściowy zwrot, jeśli 
te środki pochodziły z wpłat na IKE. 
v  W przypadku, gdy na IKE oszczędza-

jącego przyjęto wypłatę transferową 
z PPE, instytucja finansowa przed 
dokonaniem zwrotu – w ciągu 7 dni, 
licząc od dnia złożenia przez oszczę-
dzającego wypowiedzenia – przekaże 
na rachunek bankowy wskazany przez 
ZUS kwotę w wysokości 30 proc. sumy 
składek podstawowych wpłaconych do 
PPE. Informacja o tej kwocie zostanie 
zaewidencjonowana na koncie ubez-
pieczonego jako składka na ubezpie-
czenie emerytalne. 

v  Podlegające zwrotowi środki z IKE 
są pomniejszone o 19-procentowy 
podatek od zysków kapitałowych.

v  Natomiast kwoty uzyskane z tytułu 
zwrotu środków z IKZE stanowią przy-
chód z innych źródeł, opodatkowany 
według skali podatkowej.

W umowie o prowadzenie IKE lub IKZE 
oszczędzający może wskazać jedną 
lub więcej osób, którym zostaną wy-
płacone środki zgromadzone na IKE 
lub IKZE w przypadku jego śmierci. 
W razie niewskazania tych osób środki 
z IKE lub IKZE wejdą do spadku (nieco 
inaczej jest w przypadku IKE lub IKZE 
w zakładzie ubezpieczeń). Nabycie tych 
środków w drodze spadku nie podlega 
podatkowi od spadków i darowizn. 

PFR Portal PPK pomaga 
przedsiębiorcom 

W promocję omawianych programów 
zaangażowany jest PFR Portal PPK, 
który prowadzi działania informacyj-
no-edukacyjne na temat PPK dla pra-
codawców i pracowników. 
W jego ofercie edukacyjnej znajdują się 
także bezpłatne szkolenia dotyczące 
rozliczenia subwencji dla przedsiębior-
ców z sektora MŚP, którzy otrzymali 
wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 
PFR 2.0. Tarcza Finansowa Polskiego 
Funduszu Rozwoju 2.0 to program ma-
jący na celu pomoc finansową firmom, 
które musiały ograniczyć lub zawiesić 
działalność z powodu sytuacji epide-
micznej związanej z COVID-19 (więcej 
informacji na stronie: www.pfrportal.
pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0/). 
Eksperci PFR Portal PPK prowadzą 
również webinaria dot. wezwań PFR do 
zawarcia umowy o zarządzanie z PPK: 
„Wezwanie do zawarcia umowy o za-
rządzanie PPK” oraz „Jak wdrożyć PPK 
po terminie?” (więcej informacji: www.
mojeppk.pl/wezwania). n

Inaczej niż w przypadku IKE przy 
IKZE przewidziano uprawnienie do 
odliczenia wpłat z danego roku ka-
lendarzowego od podstawy opodat-
kowania podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych. Wpłaty na IKZE 
odliczane są od: dochodu – przez 
podatnika opodatkowanego według 
skali podatkowej lub 19-procentowym 
podatkiem liniowym, albo przychodu 
– przez podatnika opodatkowanego 
ryczałtem od przychodów ewidencjo-
nowanych. Jeżeli wysokość dochodu 
w danym roku podatkowym jest niższa 
od wpłaty na IKZE, podatnik dokona 
odliczenia do wysokości dochodu. Po-
została kwota nie podlega odliczeniu 
w latach następnych.
Podstawą rozliczenia ulgi związanej 
z wpłatami na IKZE są dowody wpłat, to 
jest dokumenty stwierdzające poniesie-
nie wydatku, wskazujące w szczególności 
dane identyfikujące podmiot  dokonujący 
wpłaty, odbiorcę wpłaty, jej tytuł i kwotę. 
Dowód ten powinien zawierać również 
datę poniesienia wydatku, co pozwoli 
ustalić prawo do ulgi w danym roku. 

Wypłata środków zgromadzonych na 
IKZE następuje, na wniosek oszczędza-
jącego, po osiągnięciu przez niego 65 lat 
oraz pod warunkiem dokonywania 
wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach 
kalendarzowych. 
v  Wypłata może być, w zależności od 

wniosku oszczędzającego, dokony-
wana jednorazowo albo w ratach. 

v  Oszczędzający może w każdym czasie 
zmienić wniosek o dokonanie wypłaty 
w ratach i żądać wypłaty jednorazowej, 
o ile nie zostały wypłacone wszystkie 
środki zgromadzone na IKZE. 

v  Wypłata w ratach środków zgromadzo-
nych przez oszczędzającego następuje 
przez co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty 
na IKZE były dokonywane przez mniej 
niż 10 lat, wypłata w ratach może być 
rozłożona na okres równy okresowi, 
w jakim dokonywane były wpłaty.

v  Oszczędzający, który dokonał wy-
płaty jednorazowej albo wypłaty 

Aviva Investors Poland TFI
BNP Paribas TFI
BPS TFI
Compensa TUnŻ / VIG C Quadrat TFI
Esaliens TFI
Generali Investments TFI
Millennium TFI
Nationale-Nederlanden PTE
NN Investment Partners TFI
Pekao TFI
PKO TFI
Pocztylion-Arka PTE
Santander TFI
Skarbiec TFI
TFI Allianz
TFI PZU
UNIQA TFI
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Instytucje finansowe 
zarządzające PPK, posiadające 
w ofercie również produkty  
IKE/IKZE
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Po pierwsze 
gospodarka
Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich 
Przedsiębiorców, mówi o ważnych inicjatywach 
i pracy urzędu, ustawie Polski Ład, a także o własnych 
doświadczeniach biznesowych i politycznych

Występuje pan w interesie przedsię-
biorców jako pełnoprawny reprezen-
tant tego środowiska.
Zostałem przedsiębiorcą, gdy tylko 
pojawiła się taka możliwość. W 1989 r. 
skorzystałem z ustawy Wilczka umoż-
liwiającej podejmowanie działalności 
gospodarczej. Jako absolwent Wydziału 
Maszyn i Urządzeń Górniczych na Poli-
technice Lubelskiej mogłem wybrać ty-
pową ścieżkę kariery. Przez pewien czas 
pracowałem jako inżynier, ale miałem 
zupełnie inne ambicje. Postanowiłem 
uruchomić własną firmę. Środki na start, 
czyli tysiąc dolarów, zdobyłem, zbierając 
truskawki i jabłka w Szwecji. Wspólnie 
z dwoma kolegami założyliśmy hurtow-
nię spożywczą. Z dzisiejszego punktu 
widzenia wyglądało to humorystycznie – 
przywieźliśmy z Warszawy wartburgiem 
kombi i żukiem trzy palety towaru, który 
rozłożyliśmy w wynajętej hali. I tak to się 
zaczęło. Przez pierwsze trzy lata interes 
rozkwitał. Urzędnicy skarbowi zacho-
wywali się życzliwie. Podczas pierwszej 
kontroli inspektor poinstruował mnie, 
jak powinniśmy prawidłowo prowadzić 
księgę przychodów i rozchodów. Nie 
ukarał nas, tylko powiedział: „Panowie, 
trzeba to robić porządnie”. 

Ten wybuch przedsiębiorczości pro-
centuje do dziś... 
Wszystko sprzyjało wówczas rozwojo-
wi prywatnego biznesu: bardzo niskie 
składki na ubezpieczenie społeczne, 

zwolnienie z podatku dochodowego, 
słowem – eldorado. Powstawały tysiące 
firm, część z nich upadała, ale na ich 
miejscu pojawiały się kolejne. Dziś rynek 
jest tak poukładany, że gdy komuś się nie 
powiedzie, trudno mu wystartować po-
nownie. Początek lat 90. w Polsce kojarzy 
mi się ze złotym okresem przedsiębior-
czości w USA. 

Jak to wyglądało w pańskim przypadku?
Miałem cztery firmy, które zamykałem, 
i otwierałem następne. Sprzedawałem 
książki, prowadziłem szkołę języków 
obcych. Moim najbardziej udanym biz-
nesem była jednak wspomniana wcze-
śniej hurtownia, która przekształciła 
się w sieć sklepów. Kiedy pojawiła się 
zagraniczna konkurencja, założyliśmy 
sieć detalistów „Nasze sklepy”. Działa-
jąc w 23-osobowej spółce, mieliśmy 
200 sklepów franczyzowych na ścianie 
wschodniej. 

Kiedy i dlaczego skończyło się eldo-
rado?
Złożyło się na to wiele czynników. 
W 1993 r. pojawił się VAT. Urzędników 
skarbowych zaczęto nagradzać premia-
mi za kwoty naliczonych zaległości. 
Sam zostałem ofiarą tego rozwiązania, 
przez trzy lata walczyłem, przedstawia-
jąc swoje racje. W końcu wygrałem, ale 
zadziałał efekt zaciśniętego hamulca. 
Mój biznes przestał się rozwijać i zo-
stałem w tyle za kolegami. 
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Co pana skłoniło do podjęcia kariery 
politycznej?
Działałem wówczas w Białej Podlaskiej, 
której władze nie rozumiały, że w ich 
interesie jest prowadzenie polityki sprzy-
jającej lokalnym przedsiębiorcom, i sze-
roko otworzyły bramy dla zagranicznych 
sieci handlowych. Śmialiśmy się wów-
czas z kolegami, że strategia prezydenta 
miasta to supermarket na każdym rogu. 
Chcąc temu przeciwdziałać, uruchomi-
liśmy lokalną Izbę Gospodarczą, a na-
stępnie wystartowaliśmy w wyborach 
samorządowych. Jako jedyny z naszego 
grona zostałem radnym. Wyborcy doce-
nili moje zaangażowanie, wsparli mnie, 
gdy kandydowałem do Sejmu. Warto 
podkreślić, że startowałem z piątego 
miejsca na liście PiS i wygrałem. Jako 
poseł pracowałem w kolejnych komi-
sjach gospodarki i założyłem zespół na 
rzecz wspierania przedsiębiorczości zło-
żony z posłów różnych formacji. Moje 
doświadczenia z pracy w Sejmie były, 
delikatnie mówiąc, bardzo różne. Jako 
członek komisji Przyjazne Państwo kie-
rowanej przez Janusza Palikota miałem 
wielkie nadzieje na korzystne zmiany dla 
przedsiębiorców. Okazało się jednak, 
że ówczesne władze nie chciały tych 
zmian. Widziałem, jak wielokrotnie szef 
komisji odbijał się od różnych drzwi, nie 
mogąc załatwić najprostszych spraw. Po 
trzech miesiącach zorientowałem się, 
że ta komisja to zwykła zasłona dymna. 

W końcu zyskał pan jednak możliwość, 
by realnie wspomagać przedsiębiorców. 
Kiedy uchwalono Konstytucję dla Bizne-
su, premier Mateusz Morawiecki, doce-
niając moje zaangażowanie w sejmowym 
zespole, zaproponował mi w czerwcu 
2018 r. objęcie funkcji Rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. Uwzględnia-
jąc moje wcześniejsze doświadczenia, 
zwłaszcza z komisji Przyjazne Państwo, 
zapytałem: Czy tym razem będzie to 
działanie na poważnie...? Premier po-
twierdził. Złożyłem więc mandat poselski 
i zacząłem budować od podstaw urząd, 
przy którym działa dziś 318 organizacji 
przedsiębiorców. Na początku nie było 
łatwo, słyszałem opinie, że stworzono 

kolejną synekurę dla polityków. Posta-
nowiłem udowodnić, że tak nie będzie. 
Zaczynaliśmy we trzech – ja i dwóch wo-
lontariuszy – w małym pokoiku w Mini-
sterstwie Rozwoju. Kiedy w końcu udało 
nam się pokonać różne biurokratyczne, 
nierzadko absurdalne przeszkody, za-
cząłem kompletować zespół, w którym 
większość stanowią prawnicy. Wielką 
satysfakcję zarówno mnie, jak i moim 
współpracownikom sprawił prawdziwy 
wysyp nagród, jakimi uhonorowały nas 
organizacje przedsiębiorców. Udało nam 
się stworzyć urząd, który jest autentycz-
ny, działa na rzecz środowiska. 

Jak na co dzień funkcjonuje urząd 
Rzecznika?
Konstytucja dla Biznesu pozwala mi na 
wchodzenie do postępowań admini-
stracyjnych na prawach prokuratora. To 
ciężki kaliber. Korzystam z tych upraw-
nień, kiedy mam pewność, że urzędnicy 
w określonym postępowaniu łamią pra-
wo. Wiele spraw kończy się pozytywnie 
dla przedsiębiorców. Na szczęście coraz 
więcej sędziów i urzędników rozumie 
reguły rządzące biznesem. Czasem samo 
zaangażowanie Rzecznika wystarczy, by 
urzędnik z definicji nie traktował już 
przedsiębiorcy jak przestępcy, szanował 
zasadę, że co nie jest zabronione, jest 
dozwolone i rozstrzygał wątpliwości na 
rzecz pokrzywdzonego. Wszystkim tym 
zajmuje się nasz Wydział Prawny. Kolejny 
z wydziałów, legislacyjny, ma możliwość 
opiniowania projektów ustaw. Szuka-
jąc sojuszników, przedstawia własne 
rozwiązania przedstawicielom rządu 
i klubów parlamentarnych. W związku 
z tym powołałem Radę Przedsiębiorców 
przy Rzeczniku, której członkowie pra-
cują w zespołach roboczych zajmujących 
się problemami określonych branż. Co 
ważne, sporo naszych propozycji wcho-
dzi w życie. 

Niektóre z waszych interwencji są szero-
ko komentowane przez przedsiębiorców.
Niedawno, na nasze wnioski, NSA 
w tzw. siódemkowym składzie wydał 
dwie bardzo ważne dla przedsiębiorców 
uchwały, co jest niewątpliwym sukcesem 

instytucji Rzecznika MŚP. Stwierdzono, 
że sąd administracyjny ma prawo ba-
dać, czy przepisy karno-skarbowe nie 
zostały zastosowane wobec firmy instru-
mentalnie, tzn. tylko po to, by zawiesić 
bieg przedawnienia. Inny przykład to 
urzędnicza nadgorliwość, polegająca na 
próbie zmuszenia przedsiębiorcy, który 
prywatnie wynajmował kilka mieszkań, 
by zrezygnował z ryczałtowego opodat-
kowania najmu i włączył te kwoty do 
przychodów swej firmy. NSA potwierdził, 
że jeżeli mieszkania nie są w środkach 
trwałych firmy, to można przychody z ich 
wynajmu opodatkowywać ryczałtem. 
Warto dodać, że nie tylko działamy na 
rodzimym gruncie, lecz także mamy 
przedstawiciela w Brukseli. W Parla-
mencie Europejskim zapadają decyzje 
ważne dla naszego sektora, które napraw-
dę łatwiej zmienić na etapie tworzenia 
przepisów niż po fakcie. 

Codzienne zmartwienia przedsiębiorców 
dotyczą zwykle drobnych, przykrych 
spraw.
To prawda, z własnego doświadczenia 
wiem, jak tego typu historie potrafią 
utrudnić działalność. Każdy, kto pro-
wadzi firmę, musiał składać tzw. czynny 
żal w urzędzie skarbowym w przypad-
ku zmiany części ewidencyjnej JPK 
VAT. Wnioskowaliśmy, aby usunąć ten 
biurokratyczny absurd. Ustawa Polski 
Ład wprowadza w tym zakresie istotną 
zmianę. W przypadku korekty faktury 
lub błędu w dokumentach zmiana ewi-
dencji nie będzie wymagała już składania 
czynnego żalu. 

Nie sposób nie wspomnieć o waszym 
zaangażowaniu w proces powstawania 
tej, jakże ważnej dla przedsiębiorców, 
ustawy. 
Polski Ład ma wiele zalet, ale też nie 
jest pozbawiony wad. Cenna zmiana 
to 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, 
czego od dawna się domagaliśmy. Ko-
lejną zaletę stanowi podniesienie progu 
podatkowego. Trudno natomiast zgo-
dzić się ze zmianami w podatku linio-
wym wprowadzonym w 2004 r., który 
świetnie się sprawdził. Przez kolejne 

Wypoczynek › 

„Na działce nad Jeziorem 
Białym na Lubelszczyźnie. 
Podczas wakacji chętnie 
spędzam tydzień lub dwa 
w Chorwacji”.

Kuchnia › polska 

Sport  › „Bardzo lubię 
pływać, regularnie, kilka 
razy w tygodniu chodzę 
na basen. Dziesięć lat 
temu odkryłem, jak wiele 
dla zdrowia daje sauna. 
Przestałem chorować 
na grypę”. 

Hobby › „Nie ma lepszego 
lekarstwa na stres niż rock 
z lat 70. i 80. – Pink Floyd 
lub U2. Jestem też otwarty 
na nowe trendy, mam 
pięcioro dzieci i czasem 
to one mnie inspirują 
w dziedzinie muzyki”.

pięć lat nastąpił stuprocentowy wzrost 
wpływów do budżetu z tego podatku. 
Podobnie wyglądało to w ciągu ostatnich 
pięciu lat. Słowem, sukces dowodzący, 
że koncepcja krzywej Laffera jest słusz-
na. Przypomnę, że krzywa ta pokazuje, 
jak rosną wpływy z podatków i jak spa-
dają, gdy stają się one zbyt wysokie. 
Przygotowaliśmy petycję w obronie po-
datku liniowego i niepodwyższania go 
o 9 proc. składki, którą podpisało 55 tys. 
Polaków. A to najlepiej pokazuje skalę 
problemu. Nasze starania przyniosły 
częściowy efekt – składkę zmniejszono 
z 9 do 4,9 proc. W negocjacjach wspierali 
nas poseł PiS z Poznania Bartłomiej Wró-
blewski i skupiona wokół niego grupa 
posłów. Obawiam się, że budżet niewiele 
skorzysta na tych zmianach, ponieważ 
przedsiębiorcy będą szukali innych, 

korzystniejszych form opodatkowania 
przez zmiany organizacyjne w firmach. 

Jako rzecznik występuje pan w interesie 
ogromnej rzeczy Polaków.
Sektor MŚP to 2,5 mln firm, z czego 
ponad 2 mln stanowią mikrofirmy. 
Definicja MŚP dotyczy firm zatrudnia-
jących do 250 pracowników. Trzeba 
jednak pamiętać, że działania rzeczni-
ka w dziedzinie legislacyjnej dotyczą 
wszystkich podmiotów, a nie tylko MŚP. 
Na spotkania rad konsultacyjnych, które 
mamy we wszystkich województwach, 
zapraszam przedstawicieli zarówno 
sektora MŚP, jak i dużych spółek, które 
dysponują cenną wiedzą i doświadcze-
niem w wielu dziedzinach. Organizu-
jemy spotkania z dyrektorami izb skar-
bowych, żeby skrócić dystans między 

przedsiębiorstwami 
i urzędami. W tej dzie-
dzinie obserwujemy 
pozytywne zmiany. Ad-
ministracja skarbowa 
wprowadza wiele zmian 
ułatwiających podat-
nikom życie. Wkrótce 
potrzebne dokumenty, 
np. zaświadczenie o nie-
zaleganiu w podatkach, 
będzie można załatwić 
w dowolnym urzędzie 
na terenie całego kraju 
lub przez Internet. 

Podkreślał pan wielo-
krotnie, że polityczne 
antagonizmy nie po-
winny się przekładać 
na gospodarkę.
Niezależnie do zapa-
trywań mamy prze-
cież podobne cele. 
Chcemy, żeby polska 
gospodarka była silna 
i nowoczesna. Bieżąca 
polityka nie powinna 
mieć na nią wpływu. 
Rozumiał to znako-
micie, pochodzący 
z lewicowej formacji, 
Mieczysław Wilczek, 

który pod koniec lat 80. głośno mówił, 
że jedyną szansą dla naszego kraju 
jest wolny rynek. Gdyby w 1989 r. nie 
przeforsował swojej ustawy, dziś by-
libyśmy w znacznie gorszej sytuacji. 
Moje pokolenie weszło w kapitalizm 
podobnie jak bohaterowie „Ziemi 
obiecanej”. Wszyscy zaczynaliśmy od 
zera, wolność gospodarcza dała silną 
podbudowę tego, czym dysponujemy 
dzisiaj. Właśnie dlatego występujemy 
z inicjatywą budowy pomnika upa-
miętniającego pionierów transforma-
cji gospodarczej w Polsce , który ma 
uhonorować ludzi, walczących  – tak 
jak np. Stefan Kisielewski i Mirosław 
Dzielski czy Mieczysław Wilczek – 
o wolność gospodarczą. n 

rozmawiał Piotr Cegłowski

Adam Abramowicz
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W Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie 4 listopada tego roku, 
w trakcie drugiej części Kongresu 590, odbyła się Gala XIX edycji 
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

W ramach Nagrody Go-
spodarczej prezydent 
RP tradycyjnie wręcza 
wyróżnienia w pięciu 

kategoriach głównych:

r  Lider MŚP – nagroda dla mikro-, 
małych lub średnich przedsię-
biorstw, które funkcjonują na pol-
skim rynku od co najmniej 5 lat 
i z sukcesem się rozwijają, będąc 
liderem w regionie;

r  Narodowy Sukces – nagroda dla 
polskich przedsiębiorstw, które od 

„Bardzo się cieszę, że w związku z Kon-
gresem 590 i nagrodą prezydencką 
mogę po raz kolejny spotkać się z pań-
stwem tutaj właśnie, w Rzeszowie. Chcę 
wyrazić z tego powodu ogromną satys-
fakcję. Mimo że te nagrody były prze-
kazywane w maseczkach – jesteśmy 
razem, spotykamy się, działamy.
Cieszę się, że spotykamy się tu, na Pod-
karpaciu, które z punktu widzenia 
realizowanej przeze mnie od sześciu 
lat misji jest bardzo ważne. Przed kil-
kunastoma laty, jeszcze będąc przy 
boku Prezydenta Rzeczypospolitej 
prof. Lecha Kaczyńskiego, w dysku-
sjach o zrównoważonym, równym 
i sprawiedliwym rozwoju Polski padała 
cały czas kwestia wschodniej ściany 
Rzeczypospolitej, czyli tych właśnie 

województw, wśród których jest wo-
jewództwo podkarpackie. Tej części 
Polski, która była traktowana niespra-
wiedliwie, która była gorzej rozwinięta, 
w którą przez lata w sposób uczciwy nie 
inwestowano, gdzie brakowało miejsc 
pracy, dróg, brakowało nowoczesnego, 
dynamicznego rozwoju, który ciągnie 
za sobą również biznes, który stwarza 
szansę dla młodych – wszystkiego, co 
jest wielkim przesłaniem Kongresu 
Polska 590. 

Warto dodać, że prezydent może przy-
znać również Nagrodę Indywidualną 
dla osoby wyróżniającej się wybitnymi 
zasługami dla rozwoju polskiej gospo-
darki lub Nagrodę Specjalną dla pod-
miotu, który wywarł istotny wpływ na 
rozwój przedsiębiorczości w Polsce.
Do zgłaszania kandydatur do XIX edy-
cji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą 
Prezydenta RP zostało zaproszonych 
niemal 200 instytucji. Zgłoszenia 
rozpatruje Kapituła Nagrody złożona 
z wybitnych ekspertów i autorytetów 
w dziedzinie gospodarki. 
Uczestnicy uroczystości w Filharmonii 
Podkarpackiej wysłuchali przemówie-
nia prezydenta Andrzeja Dudy. Poniżej 
przytaczamy najważniejsze tezy tego 
wystąpienia: 

Nagrody 
Prezydenta RP

r  Firma Rodzinna – nagroda dla pol-
skich przedsiębiorstw z sektora mikro-, 
małych lub średnich przedsiębiorstw, 
które są jednocześnie firmami rodzin-
nymi, zarejestrowanymi i działającymi 
w Polsce co najmniej od 15 lat.

Prezydent przyznaje też nagrody 
w dwóch kategoriach specjalnych:
r  Badania + Rozwój – nagroda dla 

zespołów badawczych, jednostek 
naukowych lub przedsiębiorstw, któ-
re wdrażają innowację produktową 
lub technologiczną;

r  STARTUP_PL – nagroda dla pol-
skich przedsiębiorstw, które istnieją 
na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz 
stworzyły innowację produktową 
lub technologiczną.

co najmniej 5 lat osiągają trwały 
wzrost i zrównoważony rozwój, 
będąc wzorem funkcjonowania dla 
innych przedsiębiorstw;

r  Międzynarodowy Sukces – nagroda 
dla polskich przedsiębiorstw funk-
cjonujących od co najmniej 5 lat, 
które osiągają znaczące sukcesy na 
rynkach zagranicznych;

r  Odpowiedzialny Biznes – nagroda 
dla polskich przedsiębiorstw wyka-
zujących się aktywnymi działaniami 
związanymi ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu;

Nagrody Prezydenta RP zostały 
wręczone w Filharmonii 
Podkarpackiej w Rzeszowie  
4 listopada tego roku,  
w trakcie drugiej części 
Kongresu 590

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, 
że wśród kandydatów znalazły 
się firmy, które nawet w okresie 
pandemii koronawirusa dobrze 
sobie poradziły
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Dzisiaj Podkarpacie się rozwija, jest wpi-
sane w wielki program Trójmorza, który 
dzisiaj realizujemy wspólnie z naszymi 
sąsiadami oraz sojusznikami gospo-
darczymi i zarazem militarnymi: całej 
Europy Środkowej – od Morza Bałtyc-
kiego do Morza Czarnego i Adriatyku.
To właśnie tutaj, przez Podkarpacie, 
od dalekiej północy Polski: od granicy 
litewskiej, głębokiego Podlasia, będzie 
biegła Via Carpatia, która teraz jest 
w budowie. Droga-symbol, której przez 
wiele lat, mimo różnych starań i walk, 
w których uczestniczyłem w Parlamencie 
Europejskim, nie udawało się zbudować. 
Dziś jej budowa jest faktem. Via Carpatia 
zepnie granicę litewską, poprzez Rzecz-
pospolitą, poprzez Polskę Wschodnią, 
poprzez Lubelszczyznę, poprzez Podkar-
pacie z granicą ze Słowacją i podąży dalej 
na południe, wioząc nas w przyszłości 
nad Morze Czarne i Adriatyk.
Firmy i osoby, które dzisiaj zostały na-
grodzone, wpisują się znakomicie w tę 
właśnie myśl. Widzieli państwo film 

pokazujący, jak spacerujemy wśród wspa-
niałego, potężnego parku maszynowe-
go, wśród maszyn, przyczep, różnych 
urządzeń służących do produkcji rolnej, 
urządzeń wykorzystywanych także w go-
spodarce komunalnej. To była siedziba 
firmy Pronar, na czele której stoi prezes 
Sergiusz Martyniuk, który otrzymał dzisiaj 
doroczną Nagrodę Indywidualną. 

To wspaniały przykład, że nawet na te-
renie trudnym, właśnie na terenie Pol-
ski Wschodniej, gdzie przecież jeszcze 
do niedawna nie było dobrej drogi eks-
presowej, można było rozwinąć wspa-
niałą działalność, jedną z najpotężniej-
szych firm w Polsce. W czasie rozmów 
z prezesem usłyszałem: »Zdecydowałem 
się zbudować lotnisko, kupić kilka sa-
molotów. Dzisiaj, gdy mam poważnego 
klienta, gotów jestem lecieć po niego 
i dowieźć go do siebie, niech przyje-
dzie do nas i zobaczy, jak produkujemy; 
niech obejrzy nasze zakłady, one są 
10 razy lepsze od tego, co prezentujemy 
na jakiejkolwiek wystawie«.
Druga nagroda specjalna – indywidu-
alna – to nagroda, której wcześniej nie 
było. Wszyscy zapewne pamiętają: gdy 
pandemia coraz bardziej narastała, za-
częto mówić, że za chwilę nie będziemy 
mogli wychodzić z domów, że będziemy 
zamknięci. I zaczęły się obawy, że mo-
że dojść do paniki bankowej, że może 
zabraknąć pieniędzy, a ludzie nie będą 

W JURY NAGRODY 
PREZYDENTA 

ZASIADAJĄ EKSPERCI, 
KTÓRZY ZAJMUJĄ SIĘ 
RÓŻNYMI GAŁĘZIAMI 
EKONOMII I Z TEGO 
PUNKTU WIDZENIA 

OCENIAJĄ TO, 
CO PREZENTUJĄ 

ZGŁOSZENI DO NIEJ 
KANDYDACI

MIĘDZYNARODOWY SUKCES
KGHM 
Polska Miedź S.A.
zgłoszony przez Związek Pracodawców 
Polska Miedź

KGHM POLSKA MIEDŹ jest firmą, która 
prowadzi zaawansowaną technologicznie 
działalność poszukiwawczo- 
-wydobywczą oraz hutniczą w branży 
metali nieżelaznych. Przedsiębiorstwo 
zostało założone w 1961 r., a od 1997 r. 
akcje spółki notowane są na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 
KGHM POLSKA MIEDŹ jest jednym 
z czołowych producentów miedzi oraz 
srebra na świecie. W 2020 r. zajmowała 
2. miejsce w produkcji srebra oraz 
7. w produkcji miedzi. Spółka jest także 
jedynym w Europie producentem 
renu i nadrenianu amonu z własnych 
zasobów. Firma obecna jest na czterech 
kontynentach: poza Europą także 
w Ameryce Południowej, Ameryce 
Północnej i Azji, globalnie zatrudniając 
ponad 34 tys. pracowników.

NARODOWY SUKCES
Spółdzielnia Mleczarska 
„Mlekpol”
zgłoszona przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
w Grajewie funkcjonuje na rynku 
od ponad 40 lat. Jest jednym 
z liderów wśród producentów mleka 
i przetworów mlecznych w Polsce, 
a także jednym z dwudziestu największych 
przetwórców mleka w Europie. 
W 13 wyspecjalizowanych zakładach 
produkowane są wyroby pod markami 
Łaciate, Mazurski Smak, Milko, Rolmlecz. 
Trafiają one do ponad 90 krajów świata, 
m.in. na rynek europejski, afrykański, 
azjatycki czy amerykański. W swojej 
działalności firma stawia na tradycję 
i regionalność. Współpracuje z blisko 
9 tys. rolników, zatrudniając 3 tys. osób. 
Tylko w 2020 r. MLEKPOL przetworzył 
blisko 2 mld litrów mleka i prawie miliard 
litrów serwatki, co stanowi ponad 
16 proc. całego skupu mleka w Polsce.

LIDER MŚP
Firma Meblowa  
Nawrocki
zgłoszona przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 

Firma Meblowa Nawrocki 
z siedzibą w Brzeźnicy w gminie 
Bochnia to ceniona firma rodzinna 
z ponad 30-letnim doświadczeniem. 
Na arenie międzynarodowej jest 
polskim ambasadorem od 2003 r. 
Przedsiębiorstwo ma w swoim portfolio 
największe i najbardziej prestiżowe 
realizacje hotelowe w Polsce, we Francji 
i w innych krajach europejskich. 
Sztandarowym jej produktem są meble 
hotelowe tworzone na zamówienie 
w oparciu o indywidualny projekt. 
Firma współpracuje z najlepszymi 
biurami architektonicznymi z Francji, 
Włoch i Wielkiej Brytanii. Działa 
bezpośrednio z klientem jako firma 
polska, a nie podwykonawca firmy 
francuskiej. Zatrudnia na pełny etat 
ponad 100 pracowników.

Laureaci XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP:

Nagrodzeni 
wystąpili na scenie 
w maseczkach 
antycovidowych. 
Dołączył  
do nich  
prezydent  
Andrzej Duda
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NAGRODA INDYWIDUALNA
Sergiusz Martyniuk
prezes Rady Właścicieli Pronaru

Twórca jednej z największych polskich 
firm: producenta maszyn rolniczych, 
komunalnych i recyklingowych, a także 
globalnej marki na rynku komponentów. 
Liczące się w Europie oraz na rynku 
globalnym przedsiębiorstwo zatrudnia 
ponad 2700 pracowników w ośmiu 
potężnych fabrykach, będących 
wizytówką Podlasia oraz Polski. Firma, 
którą Sergiusz Martyniuk zarządza 
od ponad 30 lat, wyznacza nowe 
kierunki, inwestując w unikalne na skalę 
europejską rozwiązania w zakresie 
produktów i technologii. Dzięki temu 
przedsiębiorstwo staje się pionierem 
w zakresie innowacyjności. Firma 
posiada bogate zaplecze naukowo-
techniczne, na czele z Centrum 
Badawczo-Rozwojowym. Jest 
inicjatorem wielu działań całej branży, 
a wszystko to w harmonii z otoczeniem 
i ze środowiskiem – w myśl hasła 
„Technika dla natury”.

NAGRODA SPECJALNA 
prof. Adam Glapiński
prezes Narodowego Banku  
Polskiego

Prezydent RP Andrzej Duda 
postanowił uhonorować prof. 
Adama Glapińskiego Specjalną 
Nagrodą Gospodarczą za utrzymanie 
stabilności systemu bankowego 
w kryzysie spowodowanym pandemią 
wirusa SARS-CoV-2. Profesor Adam 
Glapiński to ekonomista i wykładowca 
akademicki. Od 2016 r. prezes 
Narodowego Banku Polskiego. 
Zwolennik prowadzenia przez Polskę 
niezależnej polityki pieniężnej. 
Jako prezes NBP znacząco zwiększył 
rezerwy złota w posiadaniu 
banku centralnego. Wspiera 
obrót gotówkowy jako gwarancję 
bezpiecznego i nieprzerwanego 
funkcjonowania gospodarki .

ODPOWIEDZIALNY BIZNES
PKN ORLEN S.A.
zgłoszony przez Fundację Polskiego 
Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA

Grupa ORLEN jest jedną z największych 
firm w Europie Środkowo-Wschodniej 
pod względem przychodów ze sprzedaży, 
działającą w branży paliwowo- 
-energetycznej. Prowadzi szeroką 
działalność związaną ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu. Jest 
największym sponsorem polskiego 
sportu i aktywnym mecenasem 
polskiej kultury. Za pośrednictwem 
swojej korporacyjnej fundacji pomaga 
chorym i potrzebującym, wspiera 
lokalne społeczności przez programy 
grantowe, przyznaje stypendia zdolnej 
młodzieży, pomaga podopiecznym 
rodzinnych domów dziecka, prowadzi 
program wsparcia dla jednostek straży 
pożarnej. Jako pierwszy koncern 
paliwowy w regionie zadeklarowała 
osiągnięcie neutralności emisyjnej 
do 2050 r. W ciągu najbliższej dekady 
przeznaczy ok. 30 mld zł na inwestycje 
zrównoważonego rozwoju.

KATEGORIA SPECJALNA: 
STARTUP_PL – SunRoof 
Technology Sp. z o.o.
zgłoszony przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego

SunRoof został zarejestrowany w Łodzi 
w 2019 r. Marka oferuje swoje usługi 
oraz produkty w branżach: energetyki 
odnawialnej, budowlanej oraz usług 
IT. SunRoof tworzy cały ekosystem 
rozwiązań obejmujących solarne dachy, 
fasady i carporty oraz nowatorską 
technologię zarządzania energią. 
Spółka opracowała innowacyjny 
produkt: zintegrowaną fotowoltaiczną 
zabudowę solarną (BIPV), stanowiącą 
przedmiot zgłoszenia patentowego. 
SunRoof 2w1 to najefektywniejszy 
dach solarny o najniższym śladzie 
węglowym na świecie w swojej 
klasie oraz w pełni biodegradowalnej 
podkonstrukcji. Celem działalności 
firmy jest wzmacnianie procesów 
dekarbonizacji oraz rozwoju 
cyfrowych i zdecentralizowanych 
systemów wytwarzania oraz 
wykorzystywania energii.

BADANIA + ROZWÓJ
Instytut Biocybernetyki 
i Inżynierii Biomedycznej 
im. Macieja Nałęcza PAN
zgłoszony przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości

Instytut został założony w 1975 r. 
i jest największym centrum inżynierii 
biomedycznej w Polsce. Celem jego 
działalności jest opracowywanie oraz 
wdrażanie nowych technologii, urządzeń 
i teoretycznych narzędzi wspomagających 
diagnostykę medyczną lub leczenie, 
mających zapewnić długotrwałą 
poprawę jakości życia pacjentów 
cierpiących na choroby przewlekłe oraz 
cywilizacyjne. Badania realizowane 
w instytucie łączą osiągnięcia nauk 
inżynieryjnych i przyrodniczych, stając się 
podstawą rozwiązań w obszarze nowych 
technologii biomedycznych. Instytut 
opracował produkt „VENTIL – innowacyjne 
urządzenie do niezależnej wentylacji 
płuc”, który w połączeniu z respiratorem 
jest stosowany w terapii oddechowej 
pacjenta z niewydolnością oddechową 
oraz niesymetryczną patologią płuc.

FIRMA RODZINNA 
AMZ-KUTNO S.A.
zgłoszona przez Związek Pracodawców 
Klastry Polskie

AMZ-KUTNO to działające od 1999 r. 
w Kutnie przedsiębiorstwo, które 
specjalizuje się w projektowaniu 
oraz produkcji zabudów specjalnych 
do samochodów użytkowych, m.in. 
karetek, pojazdów służb mundurowych, 
samochodów przystosowanych 
do przewozu osób niepełnosprawnych 
czy przedmiotów o znacznej wartości.  
AMZ-KUTNO jest także producentem 
pojazdów opancerzonych, 
wykorzystywanych przez polskie 
służby porządku publicznego i siły 
zbrojne, tj. „Dzik”, „Tur”, „Żubr” 
czy pływającego pojazdu „BÓBR”. 
Firma odnosi sukcesy na rynku 
zarówno polskim, jak i zagranicznym. 
Dzięki wdrożonemu systemowi 
zapewniania jakości, rozbudowanemu 
zapleczu maszynowo-technicznemu 
oraz wykwalifikowanej załodze jest 
w stanie wyprodukować ok. 750 zabudów 
i pojazdów rocznie.

w stanie podjąć swoich depozytów, po-
nieważ bankom zabraknie pieniędzy. 
W takiej sytuacji trzeba umieć kierować 
strumieniami gotówki, które są bankom 
potrzebne, tak by nie wybuchła pani-
ka, która czasem – efektem domina 
– może doprowadzić do zawalenia się 
całego systemu.
To niebezpieczeństwo było ogromne. 
Tylko prezes Narodowego Banku Polskie-
go Adam Glapiński i ja wiemy, ile razy 
w tamtym czasie spotykaliśmy się, ile 
razy prezes przychodził do mnie i mówił: 
»Panie prezydencie, spokojnie, działa-
my, panujemy nad sytuacją. Podjęliśmy 
działania, zastosowaliśmy odpowiednie 
środki, proszę się nie martwić, na pewno 
nie dojdzie do żadnej sytuacji, która może 
być rzeczywiście niebezpieczna«. Tak 
też się stało. Panie prezesie, ogromnie 
za to dziękuję. To była niezwykła próba”.

Prezydent Andrzej Duda wyjaśnił, jak 
wyglądały obrady jury:
„W jury zasiadają eksperci. Mnie nie ma 
w tym gronie ani też żadnego polityka. 
Są tam tylko eksperci, którzy zajmują 
się różnymi gałęziami ekonomii i z tego 
punktu widzenia oceniają według swojej 
wiedzy oraz doświadczenia to, co pre-
zentują zgłoszeni do nagrody kandydaci.
Wśród kandydatów znalazły się firmy, 
które nawet w okresie pandemii koro-
nawirusa dobrze sobie radziły, a ich za-
rządzający z wielkim sercem i mądrością 
podchodzili do tego, jak postępować 
w tych trudnych czasach. 
Jury wybiera firmy, które jego zdaniem 
są najlepsze, które spełniają wszystkie 
kryteria. W jednakowy sposób są przed-
stawiane prezydentowi Rzeczypospolitej, 
aby spośród tych podmiotów już osobistą, 
własną decyzją wybrał te, które w danym 

roku otrzymają nagrodę prezydencką. 
Niestety, w określonej kategorii nagro-
dę może otrzymać tylko jeden kandy-
dat. Jeżeli ktoś uważa, że ten wybór jest 
dla prezydenta Rzeczypospolitej łatwy, 
muszę powiedzieć: nie!
Dziękuję przewodniczącemu jury  
prof. Krzysztofowi Opolskiemu i wiceprze-
wodniczącemu prof. Piotrowi Wachowiako-
wi za pracę, jaką wykonali. Gdy zaprosiłem 
ich do siebie, usiedliśmy i przedstawiali 
mi firmy wybrane przez kapitułę. Zapre-
zentowali rzeczowo ich uwarunkowania, 
historię, sytuację, plusy i minusy. Chcę 
podkreślić, że wybór był trudny: wszyscy 
finaliści to wspaniałe firmy, które mają 
świetne zarządy; wspaniale działają na pol-
skim rynku, na rynkach zagranicznych 
i godnie nas tam reprezentują”. n 

Piotr Cegłowski

JURY WYBIERA FIRMY, 
KTÓRE JEGO ZDANIEM 

SĄ NAJLEPSZE, 
KTÓRE SPEŁNIAJĄ 

WSZYSTKIE KRYTERIA. 
W JEDNAKOWY 

SPOSÓB SĄ 
PRZEDSTAWIANE 
PREZYDENTOWI 

RZECZYPOSPOLITEJ, 
ABY SPOŚRÓD TYCH 

PODMIOTÓW WYBRAŁ 
TE, KTÓRE W DANYM 

ROKU OTRZYMAJĄ 
PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ
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Rzuć palenie,  
zyskaj zdrowie
Palenie papierosów  
jest szkodliwe dla całego 
organizmu. Nie tylko 
przyspiesza procesy 
starzenia, powoduje 
choroby układu krążenia, 
układu pokarmowego, 
zapalenia dziąseł, 
impotencję, lecz także 
jest główną przyczyną 
nowotworów płuca

Według Światowej Or-
ganizacji Zdrowia 
ten rodzaj raka jest 
najczęstszą przyczy-

ną zgonów spowodowanych chorobą 
nowotworową wśród mężczyzn i ko-
biet. W 1986 r. Agencja ds. Badań nad 
Rakiem (IARC) ogłosiła, że palenie 
powoduje nie tylko raka płuca, lecz 
także raka krtani, raka trzustki itd. Na 
oficjalnej liście chorób nowotworo-
wych wywołanych przez tytoń znajduje 
się 14 różnych nowotworów. 
Mimo wielu kampanii antynikotyno-
wych mnóstwo osób nadal pali papie-
rosy. Zaczyna się zwykle niewinnie, 
od spróbowania tego, co zakazane. 
Później pojawiają się presja środowiska, 
moda, wspólne przerwy na papierosa 
i wpada się w szpony nałogu. Z raportu 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
do regularnego palenia przyznaje się 
niemal jedna czwarta Polaków. Więk-
szość robi to, ponieważ uzależniła 
się fizycznie i psychicznie. Nikotyna 
została uznana przez Światową Or-
ganizację Zdrowia za narkotyk, który 
zatruwa organizm i powoduje rozwój 
wielu chorób. Papierosy zawierają 
w sobie ok. 4 tys. substancji chemicz-
nych, z czego aż 40 jest rakotwórczych. 
Podobne działanie ma alkohol, który 
zwiększa ryzyko zachorowania na kilka 
typów nowotworów.

Choroby całego organizmu
Trzy podstawowe grupy chorób zwią-
zanych z paleniem papierosów to 
nowotwory, niewydolność płuc i cho-
roba wieńcowa serca. Przewlekła 

obturacyjna choroba płuc charak-
teryzuje się dusznościami, kaszlem 
i ograniczeniem przepływu powietrza 
przez drogi oddechowe. Szkodliwe 
działanie dymu tytoniowego nie ogra-
nicza się jednak tylko do układu od-
dechowego. Trucizny przez krwiobieg 
rozprowadzane są po całym organi-
zmie. Powodują paradontozę, próch-
nicę, choroby sercowo-naczyniowe, 
działają negatywnie na układ nerwo-
wy oraz na wszystkie inne narządy 
i tkanki, między innymi tarczycę, 
nerki, trzustkę, pęcherz moczowy.
Głównym schorzeniem powodowa-
nym przez używanie nikotyny jest 
nowotwór płuca. Niestety, u więk-
szości pacjentów diagnozuje się ten 
rodzaj raka dopiero w zaawansowa-
nym stadium choroby. Nasz niepokój 
powinny wzmóc duszności, kaszel 
oraz plucie krwią. Rak płuca to jeden 
z najczęstszych i najgorzej rokujących 
nowotworów złośliwych. Może się 
rozwijać bezobjawowo nawet przez 
10 lat. Rak nie pojawia się nagle, 
zwykle ludzie sami zapracowują na 
niego lekkomyślnością, lekceważe-
niem zaleceń medycznych oraz wiarą 
w mity. Nieprawdą jest, że palenie 
papierosów redukuje stres i sprawia 

Jesteś pracodawcą? 
Dbasz o zdrowie swoich 
pracowników? 

Weź udział w programie 
PracoDawcaZdrowia. 

Więcej informacji na stronie: 
planujedlugiezycie.pl 
zakładka PracoDawcaZdrowia. 

Chcesz wiedzieć więcej, szukasz 
informacji o bezpłatnych 
badaniach, wejdź na 
www.planujedlugiezycie.pl 
lub zadzwoń na bezpłatną 
infolinię 800 190 590.  
Infolinia jest czynna 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu.

przyjemność. To tylko zaspokojenie 
głodu nikotynowego.

Objawy i leczenie
Nie można nigdy lekceważyć objawów, 
które mogą świadczyć o toczącym się 
procesie nowotworowym w płucach. 
Do duszności i bólu w klatce piersiowej 
dołączyć mogą bóle barku, opadanie 
powieki, bóle głowy, nudności. Podob-
nie jak innym nowotworom złośliwym 
rakowi płuca towarzyszy utrata masy 
ciała, brak apetytu, osłabienie, stany 
podgorączkowe oraz nadmierna potli-
wość. Leczenie nowotworu złośliwego 
płuca jest bardzo trudne. Najczęściej 
obejmuje leczenie chirurgiczne, radio-
terapię i chemioterapię. W zależności 
od rodzaju nowotworu, stopnia zaawan-
sowania, ogólnego stanu zdrowia oraz 
wieku chorego lekarze decydują się na 
jedną lub kilka metod jednocześnie.
Warto pamiętać, że bierne palenie to 
również wprowadzanie do organizmu 
szkodliwych związków. Biernie wdy-
chany dym tytoniowy zawiera 35 razy 
więcej dwutlenku węgla i 4 razy wię-
cej nikotyny niż dym wdychany przez 
palaczy. To równie niebezpieczne jak 
samo palenie. Zamiast na papierosa 
warto wyjść ze znajomymi na kawę 
lub spacer.

Walka z nałogiem
Skuteczna walka z rakiem płuca to 
zapobieganie jego rozwojowi przez 
zwalczanie nałogu palenia tytoniu oraz 
badania profilaktyczne. Wczesne stadia 
rozwoju nowotworu mogą być wykryte 
podczas badania RTG klatki piersiowej.
Decyzja o rzuceniu palenia nie jest łatwa, 
ale warto ją podjąć na każdym etapie 
życia. Pomoc można znaleźć na s tronie 
www.jakrzucicpalenie.pl oraz w Telefo-
nicznej Poradni Pomocy Palącym pod 
numerem 801 108 108 i 22 211 80 15. 
Życie bez nałogów jest pełniejsze, przy-
jemniejsze i zdrowsze. n

Kampania społeczna „Planuję długie ży-
cie” realizowana w ramach Narodowej 
Strategii Onkologicznej na lata 2020–2030, 
finansowana ze środków Ministra Zdrowia. 
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Doradca 360 
dla dużych 
i średnich firm

Doradca 360 to pierwsza tego ro-
dzaju firma doradcza na polskim 

rynku. Jej partnerem jest Kancelaria 
Prawna Law & Tax, zatrudniająca spe-
cjalistów prawa gospodarczego, któ-
rych wspomagają eksperci w dziedzinie 
podatków i finansów oraz zarządzania 
kryzysowego i relacji z mediami. 
Adresuje swe usługi do firm, które znaj-
dują się lub mogą znaleźć się w sytuacji 
kryzysowej. Unikalny atut projektu 
stanowią: połączenie wiedzy prawnej 
i ekonomicznej, znajomość reguł rynku 
finansowego i bogate doświadczenie 
w dziedzinie zarządzania procesami re-
strukturyzacyjnymi i upadłościowymi. 
Rola Doradcy 360 nie ogranicza się do 
wsparcia prawnego. Za szczególnie 
ważne uważamy umiejętne sterowanie 
relacjami zewnętrznymi, zwłaszcza 
w kontekście kontaktów z mediami, 
jak również komunikację wewnętrz-
ną z partnerami biznesowymi oraz 
pracownikami. 
Współpraca z Doradcą 360 stwarza 
szansę na przetrwanie kryzysu zwią-
zanego z pandemią firmom, które nie 
potrafiły lub nie umiały odpowiednio 
zareagować na zmianę otoczenia ryn-
kowego. 
Doradca 360 to nowatorski projekt, któ-
ry łączy zalety start-upu i tradycyjnego 
biznesu. Jest to start-up ze względu 
na filozofię działania. A jednocześnie 
opiera się na zatrudniającej uznanych 
specjalistów Kancelarii Prawnej Law 
& Tax oraz innych spółkach, które sta-
nowią support projektu. 

www.doradca360.pl
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wzorcowa
Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, o wielkich zmianach w Mielcu 
i w całym regionie oraz o kamieniach milowych swojej kariery

Podkarpacie to region, który kojarzy 
się z udaną transformacją gospodarczą. 
Tak, to prawda, możemy mówić o suk-
cesie gospodarczym Podkarpacia. Dla 
mnie jako inżyniera szczególnie ważne 
są miejsca pracy w przemyśle, które 
powstały w ostatnich latach, oraz in-
nowacyjne technologie, wprowadzane 
w znajdujących się na terenie woje-
wództwa przedsiębiorstwach. Firmy, 
które stawiają na badania i rozwój, 
lokując tu swoją działalność, wybierają 
właściwy adres. Jesteśmy otwarci na 
nowe technologie i tworzymy wszyst-
kim dogodne warunki do działania.

Pan też ma doświadczenia i swój udział 
w tworzeniu dobrej przestrzeni dla 
biznesu?
Tak, pracując w Agencji Rozwoju 
Regionalnego, byłem zaangażowany 
w powstawanie Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej w Mielcu. Współpracowałem 
też z Agencją Rozwoju Przemysłu, któ-
ra pozyskiwała kolejnych inwestorów. 
W Mieleckim Parku Przemysłowym 
działa obecnie wiele firm o znanych 
markach. Zasada „Jesteś innowacyjny 
i będziesz prowadził prace badawczo-
-rozwojowe, na pewno znajdzie się dla 

Podkarpacie

transformacja

ciebie miejsce”, ustalona na podstawie 
doświadczeń z mieleckiej strefy, obo-
wiązuje dziś także w Parku Naukowo-
-Technologicznym w Jasionce. 

Gdy wychodzi się z lotniska, od razu 
rzucają się w oczy budynki o nowo-
czesnej architekturze i świetna infra-
struktura drogowa.
Z wielu względów jest to dla nas powód 
do dumy. Na Podkarpaciu mamy świetny 

klimat dla inwestycji, a co równie ważne, 
mieszkają tu pracowici, kompetentni 
i uczciwi ludzie. Ważnym czynnikiem, 
który pobudził rozwój gospodarczy na-
szego regionu, była specjalizacja w takich 
dziedzinach, jak lotnictwo, kosmonau-
tyka, motoryzacja, informatyka i jakość 
życia. Ważnym elementem tego rozwoju 
było przemyślane wykorzystanie środ-
ków europejskich i budżetowych, które 
kieruje się przede wszystkim na badania 
i rozwój, innowacje, nowe technologie 
i na tworzenie miejsc pracy z tak zwaną 
wartością dodaną. Gdybyśmy popatrzyli 
na różnego rodzaju statystyki, Podkarpa-
cie sytuuje się obecnie bardzo wysoko. 
Myślę o danych dotyczących nakładów 
na badania i rozwój oraz naukę. To za-
sługa przedsiębiorców. W tej dziedzinie 
przegrywamy tylko z nielicznymi regio-
nami, choć ciągle jeszcze trudno nam 
konkurować z Mazowszem, które ma 
nieporównywalny potencjał. 

Jak widać, polityka zorientowana na 
innowacje daje świetne efekty. 
Jak już wspomniałem, do Strefy Eko-
nomicznej i Parku Naukowo-Technolo-
gicznego pozyskujemy firmy, które rze-
czywiście są innowacyjne. Pomagając 

PRACA NA RZECZ 
REGIONU JEST 

ZGODNA Z MOIMI 
PREDYSPOZYCJAMI. 

LUBIĘ TĘ PRACĘ, 
LUBIĘ NEGOCJOWAĆ, 

MEDIOWAĆ, 
DZIAŁAĆ NA RZECZ 

PODKARPACIA, 
WYKORZYSTUJĄC 

WCZEŚNIEJSZE 
DOŚWIADCZENIA 
MINISTERIALNE, 

PARLAMENTARNE 
I MANAGERSKIE
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finansowanych z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Są to średnie szkoły 
techniczne, których uczniowie mają 
do dyspozycji m.in. obrabiarki stero-
wane numerycznie. To zupełnie inny 
typ placówek oświatowych niż szkoły 
w starym stylu. Stanowią dużą wartość 
dla inwestorów, np. firma EME Aero 
(w niej udziałowcem jest Lufthansa), 
która zajmuje się naprawą i przeglądem 
silników lotniczych, nawiązała współ-
pracę z Zespołem Szkół w Łańcucie 
w zakresie szkolnictwa zawodowego. 
Jest to godny promocji przykład kom-
pleksowego działania na rzecz przemy-
słu i młodzieży, która wkrótce zasili, 
jako dobrze przygotowani pracownicy, 
nasze podkarpackie firmy. 
Kolejny z naszych priorytetów stanowi 
infrastruktura. Spodziewamy się, że 
droga ekspresowa S19 na odcinku Rze-
szów-Lublin zostanie oddana do użytku 
na początku przyszłego roku. Bardzo 
skróci to czas podróży z Rzeszowa do 
Lublina i dalej, do Warszawy. 

Wasze Centrum Wystawienniczo-Kon-
gresowe to ważne miejsce na eventowej 
mapie kraju. 
Inwestycja ta została sfinansowana 
z Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej. To dla nas wizy-
tówka regionu. Odbywa się tu dużo 
ważnych wydarzeń, z Kongresem 590 
na czele. Jest to miejsce, w którym 

możemy w pełni zaprezentować nasz 
region. Centrum wielokrotnie gościło 
czołowych polityków, z prezydentem 
i premierem na czele, ale też najważ-
niejszych przedstawicieli gospodarki. 
Lista imprez jest zbyt długa, by wy-
mienić je wszystkie. Wspomnę jednak 
o Aerospace and Defense Meetings 
Central Europe, gdzie spotykają się 
firmy branży lotniczej i obronnej, oraz 
o targach produktów i żywności wy-
sokiej jakości Ekogala, na których nie 
tylko prezentujemy specjalności regio-
nu, lecz także prowadzimy działania 
ukierunkowane na prezentację oferty 
polskich i zagranicznych producentów 
żywności ekologicznej.

Na Podkarpaciu działa kilka inkuba-
torów przedsiębiorczości. 
Ostatnio został uruchomiony bardzo 
nowoczesny inkubator technologiczny 
w Krośnie. Tam właśnie – podobnie 
jak w innych tego rodzaju placówkach, 
a jest ich na Podkarpaciu aż siedem 
– ulokowało się wiele interesujących 
start-upów. Pojawiają się twórcze 
rozwiązania. Ich autorami zwykle są 
młodzi ludzie, którzy niedawno jesz-
cze studiowali. Kilka firm stworzyli 
przedsiębiorcy, którzy zdecydowali 
się wrócić z zagranicy i rozpocząć 
swoją działalność właśnie w naszym 
regionie. Za szczególnie cenną uwa-
żam możliwość wymiany doświad-
czeń między firmami działającymi 
w inkubatorach. 

Kiedy zostanie uruchomione Pod-
karpackie Centrum Nauki „Łuka-
siewicz”, które wyróżnia świetna 
architektura?
W przyszłym roku. Uczcimy w ten 
sposób dwusetną rocznicę urodzin 
Ignacego Łukasiewicza, który zgodnie 
z decyzją Sejmu będzie patronem roku 
2022. Planujemy wiele wydarzeń upa-
miętniających postać tego wielkiego 
wynalazcy i jego zasługi dla rozbudo-
wy przemysłu naftowego. Chcemy na 
Expo w Dubaju w przyszłym roku nie 
tylko pokazać osiągnięcia Łukasiewicza, 
lecz także przypomnieć, że pierwsza 

im na wiele sposobów, inwestujemy 
w przyszłość regionu. Wierzymy, że 
w efekcie tych działań są szanse na 
powstanie innowacyjnych produktów 
i wartościowych prototypów. A to z kolei 
może zaowocować eksportem. Właśnie 
w taki sposób staramy się nadrobić zale-
głości, goniąc bardziej rozwinięte części 
kraju. W roku 2019 przesunęliśmy się 
w górę o jedną pozycję. Co ważne, mie-
liśmy najwyższy przyrost PKB w kraju. 

Podkarpackie startowało z niskiego 
poziomu...
To prawda, byliśmy na ostatnim lub 
przedostatnim miejscu. 

Dzisiaj region ma znakomity PR.
Jest to efekt konsekwentnego stawiania 
na innowacje, wspierania inwestorów, 
którzy wprowadzają nowe technolo-
gie, i ich aktywnego poszukiwania. Nie-
specjalnie interesuje nas współpraca 
z podmiotami, które nie chcą wiązać 
się na dłużej z regionem. Zależy nam 
na firmach, które tworzą własne centra 
badawczo-rozwojowe i planują rozwój 
na długie lata, mądrze wykorzystując 
oferowane przez nas wsparcie oraz ulgi 
i preferencje. Kolejny nasz atut to dobra 
infrastruktura: lotnisko, autostrada, bu-
dowana obecnie droga szybkiego ruchu 
S19. To wszystko – w kategoriach decyzji 
inwestycyjnych – zdecydowanie przy-
ciąga. Ktoś, kto u nas zaczyna budować 
firmę, wie, że może w sensowny sposób 
planować rozwój biznesu. Kiedy udało 
nam się pozyskać światowe marki, był to 
prawdziwy sukces, również w dziedzinie 
PR. To pomaga budować wizerunek na-
szego regionu. Te uznane firmy i marki 
potwierdzają, a nawet dają nam swoisty 
„certyfikat”, że warto na Podkarpaciu in-
westować.

Co stanowi kolejny priorytet samo-
rządu?
W naszych perspektywicznych planach 
dużą rolę odgrywa kształcenie, lepsze 
przygotowanie młodzieży do pracy. Ma-
my politechnikę, uniwersytet i wiele 
innych wyższych uczelni, utworzyliśmy 
12 centrów kształcenia praktycznego 

kopalnia ropy powstała właśnie na Pod-
karpaciu, a nie w Teksasie. 

Na czym będzie polegała działalność 
centrum?
To nasz regionalny, nieco skromniejszy, 
odpowiednik warszawskiego Centrum 
Nauki Kopernik. Zależy nam na tym, by 
wspierało ono kształcenie nowych kadr 
dla przemysłu, pomagało uruchamiać 
twórcze myślenie i inżynierskie proce-
sy. Podobną funkcję pełnił nasz mobil-
ny Podkarpacki Festiwal Nauki, który 
jeździł po całym regionie. Prezentacje 
odbywały się w szkołach, najczęściej 
w salach gimnastycznych. Widać było 
głód wiedzy wśród młodzieży, co warto 
wspierać i rozwijać.

Jak sam pan to ujął na wstępie – patrzy 
pan na świat jak inżynier. 
Studiowałem na Politechnice Rze-
szowskiej, ponieważ pociągała mnie 
motoryzacja, ale kiedy mieszka się 

DLA MNIE JAKO 
INŻYNIERA 

SZCZEGÓLNIE WAŻNE 
SĄ MIEJSCA PRACY 

W PRZEMYŚLE, 
KTÓRE POWSTAŁY 

W OSTATNICH LATACH, 
ORAZ INNOWACYJNE 

TECHNOLOGIE, 
WPROWADZANE 

W ZNAJDUJĄCYCH 
SIĘ NA TERENIE 

WOJEWÓDZTWA 
PRZEDSIĘBIORSTWACH

w Mielcu, oczywistym wyborem jest 
WSK i lotnictwo. Przez prawie 10 lat 
konstruowałem samoloty w Ośrodku 
Badawczo-Rozwojowym. Pracowałem 
m.in. nad Iskierką, Mewą i Skytruc-
kiem. Bardzo cenię sobie tamto do-
świadczenie, lubiłem próby lotniskowe. 
Kiedyś zastanawiałem się, czy słusznie 
zrobiłem, rzucając tak ciekawe zajęcie. 
Ale dziś wiem, że umiejętności inży-
nierskie przydały mi się w późniejszej 
karierze managerskiej, politycznej i sa-
morządowej. 

Co zadecydowało o zmianie zawodu?
W 1980 r., wkrótce po rozpoczęciu 
pracy, zaangażowałem się w działal-
ność NSZZ „Solidarność”, by po 1989 r. 

zostać wiceprzewodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WSK 
Mielec, zatrudniającym wówczas ponad 
20 tys. pracowników. Wkrótce potem 
zostałem przewodniczącym związku, 
działałem w krajowej sekcji przemysłu 
lotniczego. A to spowodowało, że zain-
teresowałem się problematyką rozwoju 
regionalnego. Brałem udział w szkole-
niach i spotkaniach organizowanych 
przez Fundację Gospodarczą „Solidar-
ność”. W tym okresie w WSK dużo się 
działo, walczyliśmy o przemysł lotniczy, 
wybuchły dwa potężne strajki, miałem 
kontakt z politykami z pierwszych stron 
gazet. Co ważne, zawsze uważałem, 
że powinniśmy nie tylko protestować, 
lecz także coś konstruktywnego i war-
tościowego proponować. Jest to sposób 
myślenia, który zawsze był mi bliski. 
Tym pomysłem było stworzenie insty-
tucji, która wspierała rozwój regionu 
i walczyła ze strukturalnym bezrobo-
ciem. Był to bardzo ważny problem 

Władysław Ortyl, marszałek 
województwa podkarpackiego, 
aktywnie promuje region
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– zatrudnienie w WSK spadło z ponad 
20 tys. do prawie 12 tys. osób. 

I tak powstała...
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., 
trzecia w kraju. W Komisji Zakładowej 
Solidarności WSK powstał statut, stwo-
rzyliśmy pierwszy zespół i co szczególnie 
ważne – pozyskaliśmy akcjonariuszy, 
ponieważ MARR miała formę spółki 
akcyjnej. Korzystaliśmy z doświadczeń 
Fundacji Gospodarczej NSZZ „Solidar-
ność” i ze współpracy z Agencją Rozwoju 
Przemysłu. Jako zupełni nowicjusze po-
żeglowaliśmy na bardzo głęboką wodę. 

ozonowania wody z Wisłoki, którą no-
torycznie zatruwały ścieki przemysłowe. 
Słowem, były to inwestycje prospołeczne 
i prorozwojowe. Opracowaliśmy też przy 
pomocy ekspertów z Warszawy program 
restrukturyzacji, zakładający powstanie 
wolnego obszaru przemysłowego, pier-
wowzór specjalnej strefy ekonomicznej 
i inkubatora przedsiębiorczości. Po raz 
pierwszy miałem wtedy okazję współ-
pracować ze śp. Grażyną Gęsicką. 

Później kierowała ona Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego, w którym pełnił 
pan funkcję wiceministra. 

Zanim do tego doszło, dużo się wydarzy-
ło w moim życiu. Przez osiem lat byłem 
prezesem Zarządu Agencji Rozwoju 
Regionalnego MARR S.A. i pozyskiwa-
łem znaczne środki na jej działalność. 
Zdecydowałem się wystartować w wy-
borach do samorządu województwa 
podkarpackiego. Już jako radny otrzy-
małem propozycję wejścia do zarządu 
województwa. Stało się tak za sprawą 
moich doświadczeń związanych ze 
środkami europejskimi i z rozwojem 
regionalnym. Wkrótce potem zostałem 
wicemarszałkiem. Po kolejnych wybo-
rach wróciłem do mieleckiej agencji, już 

jako zwykły pracownik. W wyborach 
2005 r. zdobyłem mandat senatora, 
a Grażyna Gęsicka zaproponowała mi 
stanowisko wiceministra. 

Po raz kolejny został pan senatorem 
w wyniku wyborów w 2007 r. i po-
nownie w 2011 r., by jednak złożyć 
mandat i objąć w 2013 r. stanowisko 
marszałka województwa. Obecnie jest 
pan marszałkiem już po raz trzeci... 
Praca na rzecz regionu jest zgodna 
z moimi predyspozycjami. Lubię tę 
pracę, lubię negocjować, mediować, 
działać na rzecz Podkarpacia, wyko-
rzystując wcześniejsze doświadczenia 
ministerialne, parlamentarne i ma-
nagerskie. 

W tym miejscu samo nasuwa się pytanie 
o pański model zarządzania.
Kluczowa jest umiejętność współpracy 
z zespołem, którego członkowie nie 
mogą konkurować między sobą. Naj-
ważniejsza jest realizacja wspólnego 
celu. Wewnętrzna walka wyniszcza. 
To zasadniczy powód, dla którego 
czasami podejmuję decyzję o zerwa-
niu współpracy z określoną osobą. 
Jak wiadomo, tego rodzaju sytuacje 
są trudne, ale można je rozwiązy-
wać w taki sposób, by w przyszłości 
uniknąć zadrażnień. Ważna jest też 
otwartość i bezpośredniość w rela-
cjach międzyludzkich. Współpraca 
ze wspomnianą wcześniej minister 
Gęsicką nauczyła mnie, by wymagać 
przede wszystkim od siebie, a dopiero 
potem od innych. Kolejna sprawa to 
zdolność pamiętania o tym, że nie 
zawsze jest się na „szczycie”. Powrót 
na zwykłe stanowisko w spółce, którą 
wcześniej kierowałem, spowodował, 
że także dzisiaj czasami sam wykonuję 
wiele zadań, które mógłbym komuś 
zlecić. Nie wolno tracić praktycznych 
umiejętności, które mogą się okazać 
niezbędne, gdy zostaniemy bez zaple-
cza, do którego przywykliśmy. Zawsze 
trzeba być gotowym do tego, by wziąć 
do ręki przysłowiową łopatę... n 

rozmawiał Piotr Cegłowski

Warto dodać, że jako aport rzeczowy 
otrzymaliśmy willę przedwojennego 
dyrektora WSK, co miało symboliczną 
wymowę. Dużym impulsem finansowym 
było wsparcie funduszy japońskich. A to 
z kolei pozwoliło nam stworzyć fundusz 
restrukturyzacyjny, pożyczkowy, pro-
mocyjny, szkoleniowy i inwestycyjny 
oraz wybudować właściwie pierwszy 
w kraju inkubator przedsiębiorczości. 
Dystrybucja tych środków była łatwiejsza 
niż dziś, gdy dzielimy pieniądze unijne. 
Dobrze je wykorzystaliśmy, m.in. na bu-
dowę światłowodu pomiędzy centralą 
telefoniczną miasta i WSK oraz stację 

FIRMY, KTÓRE 
STAWIAJĄ NA BADANIA 
I ROZWÓJ, LOKUJĄC TU 
SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ, 
WYBIERAJĄ WŁAŚCIWY 

ADRES. JESTEŚMY 
OTWARCI NA NOWE 

TECHNOLOGIE 
I TWORZYMY 
WSZYSTKIM 

DOGODNE WARUNKI 
DO DZIAŁANIA

Władysław Ortyl

N
ie tylko praca…

Hobby › „Moją pasją jest majsterkowanie. 
Zacząłem od uruchomienia starego 
motocykla WSK, który dostałem od ojca. 
Kiedyś często, a dziś już tylko czasami sam 
wykonuję prace w domu i w ogrodzie. Wielką 
przyjemność sprawia mi modelarstwo, którym 
staram się zarażać wnuki. Sklejamy rakiety 
i modele latające”.

Wypoczynek › „Bardzo lubię wykorzystywać 
urlop na pobyt w Bieszczadach, na Roztoczu 
oraz Beskidzie Niskim. W tym roku, w czerwcu, 
pływałem kilka dni po Solinie i poznałem 
zalew znacznie lepiej, z zupełnie innej strony”.

Kuchnia › „Kocham tradycyjną kuchnię, 
najbardziej w wykonaniu mojej żony”.

Motoryzacja › „To moja kolejna pasja. 
Ulubiona firma to FIAT, której jestem wierny 
od bardzo dawna. Zaczynałem od Fiata 126p, 
obecnie używam modelu 500. Preferuję 
małe samochody. Jeżdżę też na motocyklu 
Hondzie Shadow 125, który pomimo 
niewielkiego silnika świetnie sobie radzi. 
Niedawno, wspólnie z wnukiem i wnuczką, 
przejechaliśmy nim Pętlę Bieszczadzką”. 
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Nie

Mariusz Jaszczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej PFR Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych, dyrektor Departamentu Finansów i Kontrolingu Polskiego Funduszu 
Rozwoju, biegły rewident, o tarczy antykryzysowej, nowoczesnych technologiach 
wspomagających zarządzanie i zaletach programu PPK 
Proszę opowiedzieć o swojej roli 
w Polskim Funduszu Rozwoju. 
Sprawuję pieczę nad finansami PFR, 
odpowiadam też za spółki w grupie 
kapitałowej pod kątem planowania 
wyników finansowych, oceniania, 
dopytywania, dociekania, dlaczego 
gdzieś mamy różnicę... Słowem, za 
wszystko z wyjątkiem części spra-
wozdawczości statutowej, za którą 
odpowiada dyrektor Departamentu 
Rachunkowości. Konkretyzując od-
powiedź na pańskie pytanie – jestem 
odpowiedzialny za zarządzanie płyn-
nością, zbieranie i przedstawianie 
informacji zarządczych, obsługę 
obligacji i ich emisję. 

Ma pan mnóstwo zajęć.
Rzeczywiście, nie narzekam na nudę. 

Był pan aktywnie zaangażowany przy 
tarczy antykryzysowej. 
Program ruszył w bardzo krótkim 
czasie, gdy tylko pojawił się CO-
VID-19. Biorąc pod uwagę szybkość 
reakcji, było to mistrzostwo świata, 
co jednak nie jest moją zasługą, ale 
Pawła Borysa, prezesa PFR, oraz mo-
ich kolegów z PFR, którzy wdrożyli 

program, opracowali odpowiedni 
system i zautomatyzowali cały ten 
proces. Dołączyłem do PFR w chwili, 
gdy spółka musiała zdobyć finanso-
wanie pod te programy. Przejąłem 
odpowiedzialność związaną z emisją 
obligacji przez PFR, żeby można było 
skutecznie udzielać wsparcia przed-
siębiorcom. 
Finalnie pomoc w bardzo krótkim 
czasie otrzymało blisko 350 tys. firm. 
Serio uważam tempo, w jakim pro-
gram został wdrożony, za mistrzostwo 
świata. 
Na czym polegał ten program?
Byłem odpowiedzialny za pozyska-
nie finansowania na rynku. PFR nie 
dostał pieniędzy bezpośrednio ze 
Skarbu Państwa. Musieliśmy uzyskać 
dofinansowanie, oferując obligacje 
emitowane przez PFR, gwarantowa-
ne przez Skarb Państwa. Gwarancja 
odegrała bardzo ważną rolę: chodziło 
nam o to, by zachęcić inwestorów. 
Podkreślaliśmy, że pieniądze przezna-
czymy na wsparcie przedsiębiorstw 
podczas pandemii, a inwestorzy mogą 
czuć się bezpiecznie. Tutaj muszę 
wspomnieć o Bartłomieju Pawlaku, 
wiceprezesie PFR, który z ramienia 

zarządu dowodził procesem emisji 
i który nieraz w krytycznych momen-
tach ratował sytuację.
PFR otrzymał możliwość emisji obli-
gacji do 100 mld zł. Program zamknął 
się kwotą mniejszą – 73,9 mld. Za tym, 
żeby pieniądze te pozyskać, kryło się 
sporo pracy wielu ludzi (PFR, Mini-
sterstwo Finansów, polskie banki).

Jak będzie wyglądało wykupywanie 
tych obligacji? 
Program wsparcia dla przedsiębior-
ców polegał na tym, że dostali oni, 
zwłaszcza MŚP, granty lub inaczej 
mówiąc – dotacje. Znaczna część tej 
pomocy podlega umorzeniu długu po 
spełnieniu określonych warunków, 
które dotyczyły m.in. utrzymania 
stanu zatrudnienia i nieprzerwanego 
prowadzenia działalności. W Tarczy 
Finansowej PFR 1.0 można uzyskać 
do 75 proc. umorzenia. Zilustrujmy to 
prostym przykładem: jeśli otrzymał pan 
dotację w kwocie 100 zł, po spełnieniu 
wszystkich kryteriów, po 12 miesiącach 
od dnia otrzymania, musi pan oddać 
25 zł rozłożone na 24 raty. Co miesiąc 
płaci się określoną, nieoprocentowaną 
kwotę. Część z tych pieniędzy wróci 

tarcza
antykryzysowa

tylko
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do PFR w miesięcznych ratach, zresztą 
już się to dzieje. Pieniądze ze spłaty mo-
żemy przeznaczyć na dalsze wsparcie, 
a jeżeli nie ma takiej potrzeby, możemy 
wykorzystywać je na obsługę zadłuże-
nia, czyli w pierwszej kolejności zapłatę 
odsetek, a w drugiej – na ewentualne 
wcześniejsze odkupienie obligacji bądź 
po prostu na uregulowanie zadłużenia 
w chwili wymagalności długu. Brakującą 
kwotę, czyli 75 proc. wypłaconych dotacji, 
pokryje w przyszłości Skarb Państwa. 
Warto przypomnieć, że maksymalne 
umorzenie sięgało 75 proc. otrzymanej 
dotacji, ale średnie to 63 proc. Pamiętajmy, 
że umorzenie w Tarczy Finansowej 2.0 
dla wybranych grup przedsiębiorców, 
którzy zostali najbardziej dotknięci przez 
pandemię, sięga 100 proc.

Działania PFR to nie tylko tarcza...
Oczywiście. Zanim pojawił się COVID, 
PFR koncentrował się, jak każda po-
rządna spółka, na generowaniu wzrostu 
wartości dla akcjonariuszy: Skarbu Pań-
stwa i Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Chciałbym podkreślić, że – poza wypłata-
mi z tytułu tarczy – normalnie funkcjonu-
jemy i profesjonalizujemy się w obszarze 
finansów. W tym roku uruchomiliśmy 
narzędzie do konsolidacji wyników nie 
tylko PFR, lecz także spółek z grupy – PFR 
TFI, PFR Nieruchomości, PFR Ventures 
i PFR Portal PPK. Idziemy z duchem 
czasu, odchodzimy od prostych narzędzi, 
które wykorzystywaliśmy do konsolida-
cji wyników finansowych. Wdrażamy 
nowe rozwiązania automatyczne, które 
będą wykorzystywane przez wszystkie 
spółki z grupy. Pozwoli im to na bieżące 
raportowanie wyników bezpośrednio 
do centrali. Wcześniej odbywało się to 
na zasadzie przesyłania arkuszy excelo-
wych, które potem ktoś konsolidował. 
Nasz cel polega na tym, żeby wszystko 
to działo się szybko i tanio. Zależy nam, 
żeby dane jak najszybciej analizować, 
nie poświęcając czasu na ich manualną 
obsługę. Słowem, tworzymy system in-
formacji zarządczej, dostępnej od ręki. 
Chodzi o to, by proste prace manualne, 
niewymagające myślenia, wykonywane 
były automatycznie. 

PFR świetnie wypadł w tym roku w ra-
tingu inwestycyjnym.
W ratingu jednej z najważniejszych 
agencji – Standard & Poor’s – uzyskali-
śmy notowania równe ratingowi Skarbu 
Państwa. Uważam, że to duży sukces. 
Jesteśmy postrzegani jako stabilny part-
ner, a to nam otwiera możliwości dalszej 
ekspansji, bo tarcza to nie wszystko. Mo-
glibyśmy pozyskiwać finansowanie nie 
tylko w formie dokapitalizowania przez 
naszych akcjonariuszy – moglibyśmy 
finansować się długiem. Gdy zrobi się 
miks finansowania kapitału z długiem, 
rentowność dla akcjonariusza wzrasta. 

Kryzys związany z pandemią pokazał, 
że w trudnej sytuacji PFR świetnie 
sobie poradził. Jakie są cele dalszego 
działania spółki? Na czym będziecie 
się koncentrować? 
Jest to z pewnością dalsze edukowa-
nie, że warto oszczędzać w PPK z myślą 
o przyszłości. Należy dalej propagować 
ten program jako znakomite narzędzie 
wspomagające budowanie oszczędności 
emerytalnych. PPK nie jest programem, 
który ma nam coś zastąpić. On nigdy nie 
zastąpi powszechnego systemu emery-
talnego prowadzonego przez ZUS, ale 
go wspomoże. Mam nadzieję, że w nie-
dalekim terminie do PPK zapisze się 
kolejna, znacząca grupa pracowników. 
Kolejne pole, na którym będziemy się 
koncentrować, to zarządzanie aktywa-
mi funduszy inwestycyjnych. Jako PFR 

inwestujemy w fundusze infrastruktu-
ralne, które z kolei inwestują w duże lub 
średnie przedsiębiorstwa. Raz jeszcze 
przypomnę, że jesteśmy spółką, która 
ma zarabiać, więc na pewno nie odej-
dziemy od aktywności czysto komer-
cyjnej. Musimy prowadzić inwestycje 
w najlepszym interesie akcjonariuszy. 
To, że zdarzył się COVID i właśnie nam 
powierzono rolę związaną z obsługą 
tarczy finansowej, to dla nas wyróżnie-
nie, a co więcej, udowodniliśmy jako 
organizacja, że jesteśmy skuteczni. Nie 
zmienia to jednak naszego core biznesu, 
którym jest inwestowanie i pomnażanie 
tej wartości dla akcjonariuszy.

Jak rozpoczęła się pańska kariera ma-
nagerska?
Studiowałem finanse i bankowość 
w SGH. Wybrałem tę uczelnię z pełnym 
przekonaniem. W okresie, gdy zdawa-
łem maturę, obowiązywała zasada, że 
dostajemy 3 świadectwa maturalne, 
żeby móc zdawać na różne uczelnie. 
W związku z tym złożyłem podania na 
Uniwersytecie Łódzkim i tamtejszej 
politechnice oraz SGH. Zdecydowałem 
się na najlepszą uczelnię ekonomiczną 
w Polsce, czyli SGH. Zaraz po dyplo-
mie zacząłem pracę w KPMG, firmie 
z tzw. wielkiej czwórki. Pracowałem 
w departamencie audytu instytucji fi-
nansowych. Audytowałem największe 
banki w Polsce. Był okres, kiedy nasz 
departament liczył ok. 50 osób, a zajmo-
waliśmy się 10 największymi bankami 
w Polsce. Z KPMG przeszedłem do Ernst 
& Young, gdzie brałem udział w trans-
akcjach fuzji i przejęć firm w Polsce. 
W wielkiej czwórce spędziłem 7 lat, 
w trakcie których zdobyłem upraw-
nienia biegłego rewidenta. Następnie 
podjąłem pracę w Empik Media & Fa-
shion, firmie notowanej na GPW, bę-
dącej właścicielem sieci: Empik, Smyk, 
szkół językowych i sklepów modowych. 
Spędziłem tam dwa lata jako kontroler 
finansowy grupy. W tym czasie udało 
się mi ukończyć studia doktoranckie, 
również w SGH. Następnie przyjąłem 
ofertę pracy w PKO BP Powszechne 
Towarzystwo Emerytalne (PKO PTE), 
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Mariusz Jaszczyk

Hobby › „Jestem nurkiem, mam uprawnienia do głębokości 40 m, 
wydane przez organizację CMAS założoną przez legendarnego 
Jacques’a Cousteau. Nurkowanie stanowi dla mnie formę wyciszenia 
i odskoczni od spraw bieżących. To sport, w którym otacza nas cisza, 
mamy bezpośredni kontakt z fauną i florą, ważny jest regularny 
oddech i brak gwałtownych ruchów. Uczy jednocześnie dyscypliny 
i opanowania”.

Wypoczynek › „W miejscu, gdzie można nurkować. W Polsce m.in. 
w Jeziorze Powidzkim w Wielkopolsce. Cenię też inne destynacje 
typowo nurkowe: Dahab w Egipcie, Maltę ze względu możliwość 
nurkowania na licznych wrakach oraz jaskinie (cenoty) w Meksyku”.

Samochody › „Lubię auta sportowe, moje niezrealizowane marzenie 
to nieduże Porsche 718. Motoryzacją interesuję się od dzieciństwa, 
mam zbiór starych, nawet z lat 80., egzemplarzy tygodnika »Motor«. 
Obecnie jestem regularnym czytelnikiem »Auto-Świata«. Jeżdżę Škodą 
Superb i bardzo lubię to auto. Doceniam pomysły projektantów, 
którzy zadbali o mnóstwo udogodnień. Przy wlewie paliwa umieścili 
skrobaczkę, lampka bagażnika może służyć jako latarka, a w drzwiach 
kryje się parasol. Niby proste, a nikt na to wcześniej nie wpadł”.

początkowo jako zastępca dyrektora 
Biura Finansów i Sprawozdawczości, 
a następnie jako jego szef. I właśnie 
od 2012 r., kiedy zostałem dyrektorem, 
zaczęła się moja przygoda managerska. 
Zajmowałem się tam produktami dłu-
goterminowego oszczędzania, zapewne 
więc dlatego zostałem później popro-
szony o pomoc przy Pracowniczych 
Planach Kapitałowych. 

Był pan szefem zespołu przy Mini-
sterstwie Rozwoju pracującego nad 
ustawą o PPK.
Zespół ten łączył różne resorty, byli w nim 
pracownicy Ministerstwa Finansów oraz 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Mieliśmy ścisłe kontakty 
z ZUS oraz KNF. Dużą rolę odgrywał 
w nim Robert Zapotoczny (dziś prezes 
PFR Portal PPK) ze swoją wiedzą o pro-
duktach ubezpieczeniowych. Upatruję 
w tym programie wielką szansę dla mi-
lionów Polaków. Można ująć to inaczej: 

PPK to konieczność, ponieważ częściowo 
sami musimy oszczędzać na emeryturę, 
żeby stopa zastąpienia dochodów w okre-
sie po zakończeniu naszej aktywności za-
wodowej była na przyzwoitym poziomie. 

Demografia jest nieubłagana, społe-
czeństwo się starzeje. 
A poza tym żyjemy coraz dłużej, więc 
okres pobierania emerytur wydłuża 
się. A to nie może pozostać bez wpły-
wu na ich wysokość. Każdy chciałby 
przestać pracować jak najszybciej, więc 
powinniśmy jak najwięcej odłożyć na 
ten czas. Obecnie nie zajmuję się już 
bezpośrednio PPK, ale nie potrafię prze-
stać interesować się tymi sprawami. 
Wiem, że w tej dziedzinie mogę jeszcze 
coś zaproponować czy napisać. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że po pięciu 
latach w PKO PTE przeszedłem do PFR 
TFI, gdzie przez dwa lata byłem dyrek-
torem finansowym, a obecnie jestem 
przewodniczącym Rady Nadzorczej. 

A jednak odszedł pan z PFR TFI.
Bardzo dobrze wspominam okres 
współpracy z prezes PFR TFI, Ewą 
Małyszko, która odegrała znaczącą 
rolę w kształtowaniu mnie jako mana-
gera. Jednak, jak to w życiu, dostałem 
bardzo ciekawą propozycję wejścia 
do zarządu spółki technologicznej 
Telematics Technologies, gdzie przez 
kolejne dwa lata odpowiadałem za fi-
nanse i sprzedaż rozwiązań flotowych. 
Był to ważny krok w mojej karierze 
– w tamtym okresie stworzyliśmy od 
podstaw dla PZU system wykrywają-
cy wypadki drogowe i ratujący życie 
(PZU GO). Spółka ma główną siedzibę 
w Poznaniu, zatrudnia ponad 80 osób, 
głównie informatyków, deweloperów 
i testerów. Kiedy jednak przyszedł 
czas COVID-19 i pojawiła się potrzeba 
pomocy w PFR, zgodziłem się bez 
wahania. n

rozmawiał Piotr Cegłowski
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W Genewie 11 marca 
2020 r. było zimno i sucho. 
W siedzibie WHO kłębili 
się dziennikarze z całego 
świata. Wyraźnie zmęczony 
i podenerwowany szef 
WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus oświadczył: 
„Powodowana przez 
koronawirusa SARS-CoV-2 
choroba COVID-19 zostaje 
uznana za pandemię”

buddyjską, tarot i kabałę żydowską, 
mantry hinduskie i fizykę kwantową 
oraz wiarę w czarnego kota. Jeszcze 
większe zmiany w rozumieniu ducho-
wości przyniesie pandemia.
Doktor Diane Winston jest religio-
znawcą oraz medioznawcą i profesor 
nadzwyczajną na Uniwersytecie Ka-
lifornijskim.
– Koronawirus będzie przełomowym 
momentem w historii religii oraz w hi-
storii naszej duchowości. Zostaliśmy 
zmuszeni do postawienia sobie py-
tań, których nigdy przedtem sobie 
nie stawialiśmy. I te pytania dotyczące 
moralności, śmiertelności i metafizyki 
będą częścią każdej opowieści o tej 
pandemii. Kto ma przeżyć? Kto ma 
umrzeć? Kto dostaje respirator? To 
są pytania religijne, pytania etyczne. 

A my zaczynamy powoli rozumieć, że 
za każdym razem, wychodząc z domu, 
podejmujemy decyzje moralne. Prze-
cież przy kolejnej fali pandemii świat 
się już tak bardzo nie zatrzyma. Kiedy 
na jednej szali będą pytania o gospo-
darkę, a na drugiej – życie kilku osób 
wraz z ich chorobami towarzyszącymi, 
to... co zrobimy? co wybierzemy?
W czasie kolejnych fali pandemii kilka 
europejskich krajów proponowało 
wprowadzić wskaźniki „przydatności 
społecznej” obywateli. W zależności od 
liczby punktów na skali przydatności 
podejmowane będą decyzje co do wy-
boru ścieżki leczenia. Leczony będzie 
ten, kto będzie bardziej użyteczny. 
Kto włoży więcej do krajowego PKB.
Okazało się więc, że wartość naszego 
życia da się sprowadzić do prostego 
algorytmu. A my powoli zaczęliśmy 
to akceptować. Życie człowieka prze-
stało być wartością bezwzględną. Na-
sze myślenie niezauważenie zaczęło 
się zmieniać. Nasze wartości będą 
ulegać transformacji. Nie da się już 
zatrzymać tych pytań i naszych na 
nie odpowiedzi.
Dlatego też wpływ na losy świata ma 
efekt COVID-19, który często jest po-
równywany do efektu czarnej śmierci. 
Wtedy też motyl zamachał skrzydłami. 
I istniejące dotąd pewniki i instytucje 
tłumaczące człowiekowi świat się za-
chwiały. 
Zakończyło się średniowiecze, a rozpo-
częło oświecenie. Zmienił się system 
polityczny i ekonomiczny – feudalizm 
zamienił się w kapitalizm, absolutyzm 
w demokrację, a wiara – w szkiełko i oko. 
Powstały „Mona Lisa” i hiszpańska in-
kwizycja, reformacja i maszyna parowa. 
Zmieniła się nasza świadomość. 
A ludzkość stanęła przed pytaniami, 
których dotąd sobie nie stawiała. Dżu-
ma była prawdopodobnie pierwszą 
epidemią, która doprowadziła do 
zmiany paradygmatu. COVID będzie 
drugą. n

Edi Pyrek 
Imindinstitute.com

Globalai.life 

– Powrót do normalności, zachowań 
i praktyk oraz wartości i założeń z nie-
dawnej przeszłości jest niemożliwy, 
a co więcej – jest... samobójczy – 
mówił László. – Pandemia otworzyła 
dla nas nowe drzwi i możemy przez 
nie wejść. Nasz stary świat jest zde-
stabilizowany. Systemy społeczne, 
ekonomiczne, polityczne i kulturo-
we, które kształtowały nasze życie, 
zostały wstrząśnięte do korzeni. Ta 
przełomowa zmiana jest wstępem 
do całkowitej transformacji naszej 
rzeczywistości. Musimy więc przy-
gotować się na nieznane. 
Pandemia nie tylko zmusiła nas do 
zatrzymania i uświadomienia sobie, 
że nie da się żyć tak jak przedtem, 
że coś musimy zmienić, inaczej żyć, 
myśleć, działać. Także zmieniła naszą 
codzienność na każdym poziomie.
Wydaje się, że jednak najważniejsze 
zmiany, bo systemowe, zaczęły zacho-
dzić w sferze świadomości i religii. 
Wielu wiernych oczekujących pomocy 
i wsparcia ze strony Kościołów jed-
nak się zawiodło. Instytucje nie były 
zdolne do wystarczająco szybkiego 
dostosowania się do nowych potrzeb 
wyznawców. Do ich pytań.
Paul Tillich, jeden z najsłynniejszych 
teologów XX w., który opracował kon-
cept teologii korelacji, powiedział: 
„Odpowiedzi, jakie oferuje religia, 
powinny odpowiadać na pytania, które 
stawia kultura”.
Dzisiejsza zinstytucjonalizowana re-
ligia miała z tym problem już przed 
pandemią. Teraz tym bardziej nie bę-
dzie w stanie odpowiedzieć na pytania, 
jakie postawi przed nami nowy świat. 
Nawet w Polsce, gdzie blisko 90 proc. 
Polaków przyznaje się do katolicy-
zmu, tylko 5 proc. z nich jest tzw. 
katolikami prawdziwymi, wierzącymi 
w piekło, dziewictwo Maryi i nieomyl-
ność papieża. Reszta swój katolicyzm 
wzbogaca wiarą w horoskopy, karmę 
i reinkarnację. Powstają więc lawino-
wo „sałatkowe religie”, bo każdy kom-
ponuje swoją religię z tego, co chce. 
Miesza chrystusową miłość, karmę 

PANDEMIA ZMUSIŁA 
NAS DO ZATRZYMANIA 

I UŚWIADOMIENIA 
SOBIE, ŻE NIE DA SIĘ 

ŻYĆ TAK JAK 
PRZEDTEM, ŻE COŚ 
MUSIMY ZMIENIĆ, 

INACZEJ ŻYĆ, 
MYŚLEĆ, DZIAŁAĆ

Tego dnia skończył się świat, 
który znaliśmy. Pandemia 
COVID-19 jest typowym 
„efektem motyla”. W teo-

rii chaosu efekt motyla opisuje małą 
zmianę, która może mieć ogromne, 
nieprzewidywalne konsekwencje. 
Motyl trzepoczący skrzydłami w Afry-
ce powoduje tornado na Florydzie. 
A zjedzenie nietoperza przez jakiegoś 
zapracowanego Chińczyka z Wuhan 
powoduje, że Warren Buffett pozbywa 
się wszystkich akcji linii lotniczych i... 
Jakieś 750 km od Genewy mieszka 
Ervin László. Pisarz, muzyk, wizjoner 
dwukrotnie nominowany do Pokojowej 

Nagrody Nobla oraz myśliciel uznawany 
za jednego z 50 najbardziej wpływowych 
nauczycieli duchowych XX w. 
Jego dom, stara włoska średniowieczna 
kaplica, stoi na wzgórzu. Pod nim doli-
na z wąską nitką rzeki. W domu – tam, 
gdzie kiedyś był ołtarz, stoi otwarty 
fortepian. László właśnie skończył grać. 
Pod nim, pod grubą warstwą średnio-
wiecznych kamieni, jest podziemna 
kościelna krypta. Ervin nigdy jej nie 
otworzył. Nie chce wiedzieć, co tam 
jest. To jego maleńki, podziemny kot 
Schrödingera, który mu przypomina, 
że zawsze będą rzeczy, których nie 
będziemy rozumieć i wiedzieć. fo
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 Prezes Agencji Oceny Techno-
logii i Taryfikacji dr Roman 
Topór-Mądry zwrócił uwagę, 
że w porównaniu z latami 90. 

ubiegłego wieku Polki żyją dziś o 7, 
a w niektórych regionach Polski nawet 
o 8 lat dłużej. Wciąż jednak gonimy te 
europejskie kraje, w których prognozy 
przewidują o 2 lata więcej.
Zaskakujące są natomiast dane o aktyw-
ności zawodowej Polek, która dotyczy 
tylko 25 proc. naszych rodaczek po pięć-
dziesiątce. Czy to ich niezależny wybór, 
czy konieczność spowodowana złym 
stanem zdrowia – pytali uczestników 
debaty „Zdrowie kobiety – bezpieczeń-
stwo rodziny” zaniepokojeni tym stanem 
rzeczy specjaliści w dziedzinie zdrowia 
publicznego. 
Debata think tanku „Medyczna Racja 
Stanu” poświęcona obecnej sytuacji 
zdrowotnej kobiet to reakcja na dane 
wskazujące, że uznając wartość, jaką 
jest zdrowie, kobiety same o siebie nie 
dbają. Połowa nie bada się cyklicznie, 
tylko 55 proc. twierdzi, że zdrowo się od-
żywia, jedna trzecia – w tym coraz więcej 
bardzo młodych kobiet – pali papierosy, 
87 proc. pije alkohol, a połowa żeńskiej 

populacji ma problem z nadmierną wagą. 
Stąd już tylko krok do otyłości, która, jak 
przypomniał prof. Paweł Bogdański, 
kierownik Katedry i Zakładu Leczenia 
Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz 
Dietetyki Klinicznej UM w Poznaniu, 
to nie defekt estetyczny, lecz poważna, 
zagrażająca życiu choroba i brama do 
ponad 200 innych groźnych schorzeń. 
Lekarze przestrzegają, że nadmiar ki-
logramów jest bombą z opóźnionym 
zapłonem dla systemu ochrony zdrowia, 
gospodarki, budżetu państwa...
Od lat o uwagę dla wyzwań chorób meta-
bolicznych upomina się prof. Leszek Czu-
pryniak, ordynator Oddziału Klinicznego 
Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 
WUM, zwracając uwagę, że nie w każdym 
przypadku zapanowanie nad niepokoją-
cymi wskazaniami wagi zależy od silnej 
woli. Na szczęście pomaga postęp medy-
cyny. Jest już, także w Polsce, dostęp do 
analogów GLP-1, ale tylko dla pacjentów 
z bardzo zaawansowaną chorobą oty-
łościową. Tak skuteczne terapie warto 
podawać również osobom o niższym 
Body Mass Index – podkreślają lekarze.
Znaczenie skutecznego przeciwdziałania 
otyłości i jej powikłaniom akcentował 

tu o profilaktykę, a długi czas bez czytel-
nych objawów powoduje, że najczęściej 
mamy do czynienia z zaawansowanym 
procesem nowotworowym. Los kobiet 
w tak poważnym kryzysie zdrowia od-
mienił postęp medycyny. Lek z grupy 
inhibitorów PARP jest już w Polsce 
dostępny dla kobiet z mutacją BRCA1 
i BRCA2, znacząco wydłużając życie 
tej grupy pacjentek i poprawiając jego 
jakość. Dziś na podobną odmianę losu 
czeka pozostałe 70 proc. chorych bez 
mutacji, które odniosłyby korzyść z in-
nego inhibitora PARP, dostępnego już 
w 19 krajach UE. Większość pacjentek 
to kobiety aktywne zawodowo, mat-
ki, żony. Nie możemy ich pozostawić 
samych sobie. Nowoczesne leczenie 
pozwoliłoby na powrót do normalnego 
życia im i ich bliskim. Domowe budżety 
nie podołają takiemu wyzwaniu, ale 
dla budżetu państwa jest to inwestycja 
warta zaangażowania.
Doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, dy-
rektor Instytutu Zarządzania w Ochronie 
Zdrowia Uczelni Łazarskiego, poparła 
stanowisko wyrażone przez klinicy-
stów, że inwestycje w zdrowie kobiety 
są opłacalne.

lat utraconych z powodu niepełnospraw-
ności. Gdy zdamy sobie sprawę z faktu, że 
szczyt chorobowości dotyczy osób między 
30. a 50. rokiem życia, to dramatyczne 
konsekwencje dla ich sytuacji rodzinnej 
i zawodowej stają się oczywiste. Co cieka-
we, w przypadku braku odpowiedzi na 
leki zaleca się stosowanie toksyny botu-
linowej, znanej powszechnie z obszaru 
medycyny estetycznej. Dowiedziono, że 
terapia toksyną botulinową znacząco po-
prawia jakość życia, przywraca aktywność 
społeczną i zawodową.
W naszej kulturze, gdzie opiekuńczość 
wpisano we wszystkie role odgrywane 
przez kobiety, to właśnie ona staje się 
najważniejszą inwestycją. Świadomość 
znaczenia stylu życia, dostęp do nowo-
czesnej diagnostyki, fachowej pomo-
cy medycznej i innowacyjnych metod 
leczenia to ABC zdrowotnego poczu-
cia bezpieczeństwa w czasach sprzed 
pandemii. Doświadczenie COVID-19 
dodało do tej listy znaczenie bezpieczeń-
stwa lekowego, którego gwarantem jest 
w czasach globalnych kryzysów krajowa 
produkcja leków, pozwalająca zachować 
ciągłość procesu terapeutycznego – do-
dał dr Michał Sutkowski. n  P.S.

prof. Artur Mamcarz, kierownik III Kli-
niki Chorób Wewnętrznych i Kardiolo-
gii WUM, przypominając, że kobiety 
doświadczają poważnych incydentów 
sercowo-naczyniowych nie tyle rzadziej 
niż mężczyźni, ile później. A już pierw-
szy zawał może być w ich przypadku 
powodem śmierci.
Największym zabójcą polskich kobiet 
nadal jednak pozostają choroby nowo-
tworowe, stanowiąc poważne zagroże-
nie w latach największej aktywności, 
czyli między 25. a 60. rokiem życia. 
Świadomość istniejących zagrożeń dla 
zdrowia, wybór właściwego stylu życia 
i systematyczna kontrola własnego ciała 
to niedoceniana szansa na zminima-
lizowanie ryzyka najpoważniejszego 
kryzysu zdrowia, jakim jest choroba no-
wotworowa.
O tym,jaki wpływ na życie całej rodziny 
ma diagnoza choroby onkologicznej, 
mówiła prof. Anita Chudecka-Głaz, 
kierownik Kliniki Chirurgii Gineko-
logicznej i Onkologii Ginekologicznej 
Dorosłych i Młodzieży PUM w Szcze-
cinie, podając przykład raka jajnika 
– rozpoznania, wobec którego jeszcze 
kilka lat temu byliśmy bezsilni. Trudno 

milionów
20

Polek
Według danych GUS z czerwca 2021 r. w naszym 
kraju jest 20 mln kobiet. Ponad połowa zapytana 
o najważniejsze wartości, którymi kieruje się w życiu, 
wymienia zdrowie, a 43 proc. – rodzinę

KOBIETY  
SAME O SIEBIE 

NIE DBAJĄ. 
POŁOWA NIE BADA SIĘ 

CYKLICZNIE, 
TYLKO 55 PROC. 

TWIERDZI, ŻE ZDROWO 
SIĘ ODŻYWIA, 

JEDNA TRZECIA – 
PALI PAPIEROSY, 

87 PROC. PIJE ALKOHOL, 
A POŁOWA ŻEŃSKIEJ 

POPULACJI MA PROBLEM 
Z NADMIERNĄ  

WAGĄ 

Według danych ZUS w 2020 r. świadcze-
nia związane z niezdolnością do pracy 
(renty, absencje chorobowe, zasiłki) wy-
płacone kobietom wyniosły ok. 21 mld zł.
Doktor Michał Sutkowski, rzecznik Kole-
gium Lekarzy Rodzinnych, przypomniał, 
że migrena przewlekła, doświadczana 
znacznie częściej przez kobiety, zaliczana 
jest do najbardziej uciążliwych dolegli-
wości bólowych. Światowa Organizacja 
Zdrowia uznała tę poważną chorobę neu-
rologiczną za jedną z wiodących przyczyn fo
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lekcja 
Michał Leksiński na co dzień 
wspiera korporacje w zakresie 
komunikacji i kryzysów 
wizerunkowych, wcześniej 
pomagał przy tworzeniu 
portalu Patronite w Polsce. 
Dzisiaj przekazuje wiedzę 
innym w ramach wielu 
projektów edukacyjnych

Góry i biznes – te obszary mają naprawdę 
ze sobą tak wiele wspólnego?
Zdziwiłby się pan jak wiele. Jednak war-
to sobie to wszystko usystematyzować. 
Jest kilka filarów tej wiedzy: zarządzanie 
projektowe, działanie w warunkach 
wysokiego ryzyka i stresu, budowa-
nie zespołu, fundraising, storytelling 
i w końcu najważniejsze – uniwersal-
ne wartości, które wyniesione z gór 
mogą pomagać w życiu na nizinach. 

W każdym z tych obszarów jest wiele 
mechanizmów podobnych do siebie 
w kontekście działań korporacyjnych, 
komunikacji korporacyjnej czy w końcu 
zarządzania dużymi projektami. Góry 
to mój poligon metafor i staram się go 
przenosić na co dzień do swojej pracy. 
Oczywiście działa to w dwie strony, 
ponieważ umiejętności zawodowe prze-
kładam również na grunt planowania 
ekspedycji i mniejszych wypraw.

zawodowego, wtedy zacząłem dostrze-
gać mnogość wspólnych mianowników. 
To fascynująca przygoda – porównywać 
te dwa światy i nieustannie dostrzegać 
podobieństwa. Sprawdzać, co działa, na 
którym gruncie.

Wspomina pan o trochę bardziej abs-
trakcyjnych umiejętnościach, jak story-
telling i fundraising. W pracy stratega 
komunikacji korporacyjnej to ważne 
komponenty?

Zawsze powtarzam, że dzisiaj bez lektu-
ry „Bohatera o tysiącu twarzy” Josepha 
Campbella trudno umiejętnie interpre-
tować świat i zjawiska komunikacyjne. 
Przedstawiona przez niego struktura 
monomitu jest niejako podwaliną pod 
współczesny storytelling – trend mó-
wiący o tym, żeby nasze idee, pomysły 
i produkty traktować w kategoriach 
wartościowych opowieści, a nie jed-
norazowych promocji. Storytelling ma 
w tym względzie niebagatelne znaczenie. 
Górskie przygody każdorazowo również 
staram się przekuć na wartościowe opo-
wieści. Nie wspominając już o fakcie, 
że gdy rozmawiasz ze sponsorami, aby 
zaprosić ich do wspólnej przygody, takiej 
jak wyprawa na Antarktydę czy Everest, 
trzeba umieć zbudować wokół tego war-
tościową historię. Te umiejętności są 
nieodzowne dla specjalistów zajmują-
cych się jakąkolwiek sferą komunikacji. 
Jeśli chodzi o fundraising, niewątpliwie 
nie ma przełożenia jeden do jednego 
w kontekście działań w obszarze ko-
munikacji korporacyjnej, ale zdobyte 

Zacznijmy od tego zarządzania projek-
towego, bo to chyba najpojemniejsza 
kategoria?
Zarówno w życiu zawodowym, jak 
i w górach jest ono fundamentem, na 
którym buduje się wszystko inne. Każ-
dy projekt w kontekście komunikacji 
składa się z określonych cegiełek ułożo-
nych w starannie zaplanowaną mozaikę, 
która na końcu ma przynieść określo-
ny skutek wizerunkowy. Planowanie 
wypraw w góry w tym przypadku jest 
podwójnie identyczne. Po pierwsze, tak 
samo wygląda planowanie i zarządza-
nie, a po drugie, identycznie wygląda 
sytuacja komunikacyjna przy dużych 
wyprawach, gdzie praca ze sponsorami 
jest istotnym elementem. Adaptacja, 
umiejętność przewidzenia daleko-
siężnych konsekwencji, wizualizacja 
potencjalnych kryzysów – wszystkie 
te składowe w obu przypadkach są 
równie ważne. Dla mnie to było od-
krycie dopiero po pewnym czasie. Gdy 
już miałem kilka wypraw za sobą, jak 
również trochę więcej lat doświadczenia 

MENTORZY MAJĄ 
MOC: OTACZANIE SIĘ 

LUDŹMI MĄDRZEJSZYMI 
OD NAS SAMYCH JEST 

SZALENIE WAŻNE. 
DZIĘKI TEMU SZYBCIEJ 

I LEPIEJ MOŻEMY SIĘ 
UCZYĆ I ZDOBYWAĆ 

DOŚWIADCZENIE, 
NIEZALEŻNIE 

OD DZIEDZINY

Górska
zarządzania
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doświadczenie pozwala lepiej zrozu-
mieć rynek. Wysłałem prawie 2 tys. ofert 
sponsorskich, rozmawiałem z przedsta-
wicielami działów marketingu, preze-
sami wielkich i małych spółek, piąłem 
się po szczeblach działów komunikacji, 
wielokrotnie oczywiście mi odmawiano 
– taki urok tej dziedziny. Bywało też tak, 
że ostatecznie udawało mi się za trzecim 
lub czwartym razem przekonać kogoś do 
swojej idei. Fundraising daje ogromną 
znajomość rynku, sektorów i mechani-
zmów działania struktur korporacyjnych. 
To doświadczenie z pogranicza masowe-
go networkingu. 

Zatrzymajmy się tu i wróćmy do począt-
ku – skąd te góry i czym jest właściwie 
projekt Korony Ziemi?
Góry pojawiły się w moim życiu stosunko-
wo niedawno. Dokładnie 5 lat temu, gdy 
znajomy zaprosił mnie na wyprawę na 
Mount Blanc. Wtedy byliśmy całkowitymi 
żółtodziobami górskimi i nic nie wiedzie-
liśmy o wspinaczce wysokogórskiej. Zro-
biliśmy sporo kursów i zaczęliśmy naszą 
przygodę z górami od nieudanej próby 
zdobycia Dachu Europy. Wszedłem na ten 
szczyt dopiero za trzecim razem. To spora 
lekcja pokory. Wtedy dość odważnie, żeby 
nie powiedzieć – zuchwale, podjąłem 
decyzję, że chcę podążać szlakiem gór 
Korony Ziemi – najwyższych szczytów 
poszczególnych kontynentów. Nawet 

obwieściłem to publicznie. To szalona 
przygoda i wielkie wyzwanie górskie, 
choć do prawdziwego himalaizmu takie-
mu wyzwaniu daleko. Przede wszystkim 
to 7 kontynentów i 9 gór. W wersji rozsze-
rzonej zdobywa się po dwa szczyty w Eu-
ropie i Australii – wynika to z rozbieżności 
definicji geograficznych. Tego projektu 
nie da się zaplanować od A do Z – to 
przygoda, która zawłaszcza dużą część 
twojego świata i jednocześnie żyje swoim 
własnym życiem. Wiedząc, ile to będzie 
kosztować czasu i poświęceń, uznałem, 
że chciałbym robić to w formule, która 
będzie mi umożliwiać pomaganie innym. 
By w większym lub mniejszym wymiarze 
ta wieloletnia górska wędrówka miała 
jakiś swój cel nadrzędny. Połączyłem 
siły z Fundacją Happy Kids zawiadują-
cą kilkunastoma rodzinnymi domami 
dziecka, stworzyliśmy projekt „7 Happy 
Summits”, którego motywem przewod-

Michał Leksiński 
Jest związany jako partner z firmą 
CEC Group. Z wykształcenia 
politolog i absolwent 5 kierunków 
studiów podyplomowych z zakresu 
psychologii, pisarstwa i wywiadu 
gospodarczego. Mówca. Trener 
i wykładowca Collegium Civitas. 
Współtwórca International Public 
Affairs Academy – akademii 
komunikacji korporacyjnej 
i lobbingu. 
Współtworzył serwisy dla twórców 
(Patronite.pl – największą platformę 
e-mecenatu w kraju) i podróżników 
(ShareMap.org – serwis mapowy 
do planowania i prezentowania 
podróży. Autor książki „Projekt: 
Wyprawa” o łączeniu 
świata ekstremalnych wypraw 
z biznesem. 
Zwiedził prawie 50 krajów. 
Wspinał się na 6 kontynentach. 
Kolekcjoner najwyższych skoków 
świata na bungee. Twórca 
charytatywnego projektu „7 Happy 
Summits” – Korony Ziemi dla 
Fundacji Happy Kids. Miłośnik 
alpinizmu. Były manager projektu 
i rzecznik prasowy Zimowej 
Narodowej Wyprawy na K2 2017–
2018. Opowiada o podróżach. 
Snuje historie o wyprawach. 
Interesuje go rola metafor 
w sporcie i edukacji.

nim jest właśnie Korona Ziemi, a my 
realizujemy sporo działań dookoła na 
rzecz fundacji.

Czyli warto pomagać?
Zdecydowanie. To jedna z ważniejszych 
prawd, jakie staram się przekazywać 
niezależnie od tego, czy spotykam się 
z uczniami, czy z przedstawicielami 
korporacji. Jeśli mamy taką możliwość, 
warto pomagać innym i do naszych pa-
sji czy aktywności dodać komponent 
charytatywny. 

Realizuje pan wiele działań na polu 
edukacji – od najmłodszych do pro-
fesjonalistów. 
Kiedyś poświęcałem dużo czasu na wła-
sną edukację. Z jednych studiów pody-
plomowych przeskakiwałem od razu na 
kolejne. 10 lat temu nie przewidziałbym, 
że tak potoczą się moje losy i sam będę stał 
po drugiej stronie sali w roli wykładowcy. 
Początki były niewinne, zostałem pro 
bono zaproszony na zajazd SuperBelfrów, 
aby opowiedzieć o górskich metaforach, 
które mogą być przydatne w edukacji 
i rozmowie z najmłodszymi. To był pierw-
szy mały kamień, który uruchomił całą 
lawinę. Miałem okazję spotkać się z set-
kami, jeśli nie tysiącami młodych ludzi 
w całej Polsce i rozmawiać o tym, czego 
uczą góry. Chciałem też stworzyć od pod-
staw projekt edukacyjny kierowany do 

one często definiują efektywne wyjście 
z kryzysu. Zespół jest kluczowy, bez niego 
nigdy nie osiągniemy tyle, ile byśmy 
próbowali osiągnąć sami. Współpraca, 
rozumienie potrzeb zespołu, wsparcie – 
to kluczowe elementy i w górach, i w co-
dziennej pracy. Mentorzy mają moc: 
otaczanie się ludźmi mądrzejszymi od 
nas samych jest szalenie ważne. Dzięki 
temu szybciej i lepiej możemy się uczyć 
i zdobywać doświadczenie, niezależnie 
od dziedziny. „Aby być zwycięzcą, należy 
nauczyć się być doskonałym przegrywa-
jącym” – te słowa Simone’a Moro, włoskie-
go himalaisty, w odpowiedzi na pytanie 
o to, jak ocenia porażkę Polaków pod K2 
zimą 2017/2018, stały się moją mantrą. 
W każdej drodze rozwoju porażka jest 
naturalnym elementem. Umiejętność jej 
zrozumienia jest być może najważniej-
sza na drodze do rozwoju zawodowego. 
W zarządzaniu projektami czy w górach 
– porażki będą się pojawiać. To nie pyta-
nie „Czy?”, a bardziej „Kiedy?”. Musimy 
odpowiednio do nich podchodzić, aby 
wyciągnąć najlepsze lekcje z naszych 
potknięć. 

Jakie są pana najbliższe plany zawo-
dowe i górskie?
W styczniu 2022 r. ruszam na najbar-
dziej skomplikowaną logistycznie wy-
prawę w ramach Korony Ziemi – An-
tarktydę. To projekt, który zajął mi dwa 
lata przygotowań, więc jestem w kulmi-
nacyjnej fazie. Pozyskanie sponsorów, 
przygotowania logistyczne i sprzęto-
we to proces, który pochłaniał mój 
wolny czas bez reszty. Teraz wszystko 
mam dopięte na ostatni guzik i ruszam 
3 stycznia 2022 r. na ADATA Antarctic 
Expedition. Zawodowo każdy rok jest 
inny i przynosi nowe wyzwania. Rozwój 
branży i świadomość wagi komunikacji 
korporacyjnej są dzisiaj bardzo widocz-
ne. To z pewnością sprawi, że 2022 r. 
nie będzie nudny. To też dobrze wróży 
naszej akademii – ruszamy z II edycją 
na przełomie lutego i marca 2022 r. 
i kto wie, może będzie też III i IV edycja 
jeszcze w tym samym roku. n 

rozmawiał Stefan Przygodzki 

profesjonalistów – International Public 
Affairs Academy (IPAA). Jest to projekt 
realizowany przy współpracy z CEC Gro-
up i TrendHouse w Cambridge Innova-
tion Center. IPAA to akademia lobbingu 
i komunikacji korporacyjnej, w ramach 
której zgromadziliśmy fantastycznych 
wykładowców, praktyków najwyższej 
klasy, którzy podczas dwumiesięcznego 
kursu przekazują profesjonalną wiedzę 
na temat polityki, mediów i otoczenia 
biznesowego. Wystartowaliśmy z pierw-
szą edycją w październiku i już dzisiaj 
planujemy kolejną na marzec 2022 r. – tak 
duże było zainteresowanie projektem. Nie 
ukrywam, że jestem bardzo dumny z te-
go projektu, widzę tu wielką przestrzeń 
do integracji środowiska specjalistów 
public affairs. 

Wszystko to brzmi niezwykle interesu-
jąco, ale czy jest pan w stanie zarządzać 
taką ilością projektów i jeszcze myśleć 
o wyprawach? 
Jest to jedno z najczęstszych pytań, jakie 
otrzymuję. Jestem fanem list zadanio-
wych, więc mam swoją aplikację z serii 
To Do, na której mam co najmniej 10 
kategorii, w których lokuję zadania. Każ-
dego dnia rano i wieczorem robię rewizję 
tych punktów i przesuwam je do kategorii 
„Do zrobienia dziś”. Ma to, niestety, też 
ciemną stronę – muszę uważać, żeby 
nie stać się zakładnikiem listy zadań. 
Do tego dochodzi planowanie e-maili 
i ich kategoryzacja – tak, aby odpisywać 
i nie pominąć niczego. Bywa, że dzień 
wcześniej przygotowuję drafty e-maili 
do wysłania rano. Staram się, aby pod 
koniec dnia nie mieć żadnego SMS-a, 
wiadomości na WhatsAppie, Facebooku 
czy e-maila bez odpowiedzi. No i na ko-
niec kalendarz: próbowałem wielokrotnie 
używać papierowego kalendarza, ale 
nigdy mi to nie wychodziło. Zostałem przy 
wirtualnym, w którym mogę nadawać 
priorytety zdarzeniom.

A teraz w żołnierskich słowach: proszę 
o pięć krótkich lekcji zarządzania, które 
opiera pan na wiedzy wyniesionej z gór. 
Przygotowanie i wiedza to podsta-
wa, niezależnie, czy jest to projekt 

komunikacyjny, czy wyprawa. Wie-
dza pozwala przewidywać zdarzenia 
i szybciej się adaptować do zmieniającej 
się rzeczywistości. Nie przygotujemy się 
na wszystkie kryzysy – nie da się wymy-
ślić wszystkich potencjalnych scenariu-
szy zagrożenia. Liczy się zdolność ada-
ptacji i szybkie podejmowanie decyzji. To 

ZARÓWNO W ŻYCIU 
ZAWODOWYM, 

JAK I W GÓRACH 
ZARZĄDZANIE 

PROJEKTOWE JEST 
FUNDAMENTEM, 

NA KTÓRYM BUDUJE 
SIĘ WSZYSTKO INNE 
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Nie jesteśmy 
chłopcami do bicia
O biznesie windykacyjnym, który jest oficjalną, pełnoprawną częścią rynku finansowego 
i pełni pozytywną funkcję w udrażnianiu gospodarki, mówi Jan Kuchno, prezes zarządu 
Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. 

Za nami podsumowanie III kwartału 
2021 r. Czy wyniki są zgodne z pana 
oczekiwaniami?
Wyniki są zgodne z założeniami, chciał-
bym jednak podkreślić widoczne efekty 
reorganizacji, usprawnień oraz automa-
tyzacji procesów w firmie. Szczególnie 
cieszy ponadtrzykrotny wzrost zysku 
netto w porównaniu z analogicznym 
okresem zeszłego roku, a także poprawa 
rentowności i zwiększenie efektywności 
naszej pracy. Przyjęta strategia wyraźnie 
się sprawdza. Poza tym business as usual, 
robimy swoje... 

Jeśli miałby pan uchylić rąbka tajem-
nicy – jakie są pana przewidywania co 
do II półrocza i całego roku?
Patrząc na wyniki III kwartału, sądzę, że 
II półrocze będzie przynajmniej zbliżone 
do I półrocza. A dalsza automatyzacja, 
wykwalifikowana i stabilna załoga oraz 
wyważona polityka zakupowa powinny 
przynosić pozytywne efekty także w dłuż-
szej perspektywie. 

Czy biznes oparty na odzyskiwaniu 
wierzytelności to lekki kawałek chleba?
Na początku chciałbym sprostować 
jedną kwestię. Zajmujemy się zarzą-
dzaniem wierzytelnościami, a to proces 
znacznie szerszy i bardziej skompli-
kowany niż odzyskiwanie należności, 
które stanowi tylko jego niewielką część. 
Wracając do pytania, z pewnością nie 
jest to lekki kawałek chleba. Ważni są 
odpowiedni ludzie, których pozyskanie, 

w następnych latach priorytetem dla 
wszystkich firm. To oczywiście ma swoją 
cenę, potrzebne będzie też wsparcie 
państwa. Z pewnością na takie po cichu 
liczą przede wszystkim mniejsi gracze, 
ci wielcy poradzą sobie sami. Brak po-
mocy dla małych firm oznacza, że będą 
zmuszone do konsolidacji bądź zmiany 
zakresu działania. Z ich perspektywy 
smutne jest to, że na tę chwilę temat 
jest dla decydentów marginalny i mało 
poprawny politycznie. 

Wracając do negatywnych zjawisk, 
jakie dotykają firmy windykacyjne. 
Które wskazałby pan jako szczególnie 
uciążliwe?
Poza tymi, które już wymieniłem wcze-
śniej, nie można zapominać o wciąż ak-
tualnym, złym PR. Jesteśmy traktowani 
jak czarny charakter. Zarówno społe-
czeństwo, jak i ustawodawca zdają się 
nie dostrzegać naszej pozytywnej roli 
w udrażnianiu gospodarki przez uspraw-
nianie przepływu finansowego. Pracu-
jemy w coraz bardziej niekorzystnym 
środowisku prawnym i nikt nie chce 
realnie nam pomóc. 
To jednak nie wszystko. Ostatnio za-
cząłem bliżej przyglądać się kwestii 
obowiązku alimentacyjnego, który nie 
działa właściwie za sprawą licznych luk. 
Niedoskonałości te są bez skrupułów 
wykorzystywane przez pewne grupy. Za-
stanawiający jest brak adekwatnej reakcji 
naszego państwa w tym zakresie. Alimen-
ty są zasądzane w zasadzie bezwyjątkowo. 
Traktuje się je jako rzecz oczywistą, nie-
malże dogmat. Moim zdaniem przeczy 
to zasadzie sprawiedliwości społecznej. 

pandemii, z której, moim zdaniem, wy-
szliśmy mocniejsi, bardziej przystosowani 
do funkcjonowania w świecie techniki, niż 
to było dotychczas. Jak wygląda sytuacja 
finansowa poszczególnych firm? To od-
dzielny temat, bardzo zależny od polityki 
i strategii każdej z nich oraz sposobów 
i technik zarządzania. 

Jak widzi pan przyszłość biznesu win-
dykacyjnego?
Pierwsza myśl, która przychodzi mi do 
głowy, to konieczna intensyfikacja auto-
matyzacji w branży i zwiększenie w niej 
roli IT. Jest to o tyle istotne, że jesteśmy 
częścią sektora finansowego, który musi 
dźwigać coraz większe obowiązki in-
formacyjne wynikające z wytycznych 
właściwych organów krajowych i zagra-
nicznych. Krótko mówiąc, mierzy się 
z coraz większą papierologią, różnego 
rodzaju formalnościami, częstszym 
raportowaniem itp. Muszą nas w tym 
wyręczyć komputery. Nowa technolo-
gia oznacza dla mnie wszelką możliwą 
automatyzację działalności i kontroling 
procesów. Uważam, że ten ostatni będzie 

ZAJMUJEMY SIĘ 
ZARZĄDZANIEM 

WIERZYTELNOŚCIAMI, 
A TO PROCES 

ZNACZNIE SZERSZY 
I BARDZIEJ 

SKOMPLIKOWANY 
NIŻ ODZYSKIWANIE 

NALEŻNOŚCI, KTÓRE 
STANOWI TYLKO JEGO 

NIEWIELKĄ CZĘŚĆ

wyszkolenie i związanie na długi okres 
nie jest łatwe. Bez profesjonalnej kadry 
zarządzającej oraz zaangażowanego 
w pracę zespołu nie przetrwalibyśmy 
na rynku tak długo i nie bylibyśmy tu, 
gdzie jesteśmy teraz.

GPM „Vindexus” S.A. działa na rynku 
prawie 30 lat. Jak postrzega pan biznes 
windykacyjny z perspektywy czasu? 
Czy zmiany idą w dobrym kierunku, 
czy niekoniecznie?
Z pewnością nasza branża dziś jest czymś 
zupełnie innym niż 30 lat temu. Jest 
oficjalną i pełnoprawną częścią rynku 
finansowego, a nie ubogim krewnym. 
Cechuje ją duże zróżnicowanie pod 
względem wielkości podmiotów w niej 
działających, przyjętych przez nie modeli 
działania czy specjalizacji. Na pewno 
uległa też znacznej profesjonalizacji za 
sprawą wieloletnich doświadczeń i roz-
woju, wejścia do Unii Europejskiej i ada-
ptacji regulacji unijnych czy ostatnio 
automatyzacji działań bądź procesów. 
Z perspektywy minionych lat postrze-
gam te zmiany bardzo pozytywnie. Nasz 
rynek cały czas się rozwija i – w mojej 
ocenie – będzie przez najbliższe lata 
ciągle rósł. Nie wszystko wygląda jed-
nak cukierkowo. Pomimo oczywistego 
przełożenia działalności branży windy-
kacyjnej na poprawę dochodów Skarbu 
Państwa od dawna mamy pod górkę. 
Mam na myśli okres ostatnich kilku lat 
– działania ustawodawcy spowodowały 
wręcz zachwianie pewnej równowagi we 

wzajemnych relacjach firm windykacyj-
nych i dłużników. Niestety, na korzyść 
tych drugich.

Co konkretnie zmieniło się na lepsze, 
a co na gorsze? 
O pewnych pozytywach już wspomnia-
łem. Okresowo pojawiają się jeszcze 
te będące pochodną bieżącej sytuacji 
społecznej czy gospodarczej. Pandemia 
spowodowała, że więcej podmiotów zde-
cydowało się na szybsze przekazywanie 
wierzytelności firmom windykacyjnym, 
a dobra koniunktura i stosunkowo nie-
wielkie bezrobocie przyczyniły się do 
tego, że dłużnicy chętniej spłacali swoje 
zaległe płatności.
Jeśli zaś chodzi o zmiany niekorzystne 
dla naszej branży na przestrzeni kilku 
ostatnich lat, to jest to brak przychyl-
ności politycznej do prowadzenia tego 
typu działalności. Przykłady? Chociaż-
by zmniejszenie okresu przedawnienia 
wierzytelności z 10 do 6 lat, uwzględ-
nianie przez sąd przedawnienia z urzę-
du, wzrost opłat sądowych czy coraz 
większa ochrona osoby zadłużonej ze 
strony państwa. 

Jaka jest dzisiaj kondycja rynku wie-
rzytelności?
Rynek bardzo się ustabilizował. Wzrasta 
jego mobilność, śmiało wkraczają nowe 
technologie, rośnie wartość i cena trans-
akcyjna kupowanych portfeli, co świadczy 
o dobrej kondycji naszej branży. Prawdzi-
wym papierkiem lakmusowym był okres fo
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Odnoszę wrażenie, że wrażliwość tematu 
i idące za tym przyzwolenie społeczne 
górują nad indywidualnym traktowaniem 
każdej ze spraw i w efekcie wypaczają 
regułę sprawiedliwości dla wszystkich. 

Czy mógłby pan nieco przybliżyć ten 
proceder?
Może narażę się wszystkim, ale zacząłbym 
od samej ustawy, której przepisy pozwa-
lają na przyznawanie dla swoich dzieci 
astronomicznych kwot na comiesięczne 
alimenty dla zaspokojenia ich potrzeb.

Czy jest coś w tym złego? Każdy rodzic 
chce jak najlepiej dla swoich dzieci...
Oczywiście, to z pozoru nic zdrożne-
go. Sęk w tym, że duża część tego typu 
przypadków dotyczy ucieczki przed 
wierzycielami i ma służyć do zabez-
pieczenia przed nimi swojego majątku. 
Wiadomo – alimenty dla windykatora 
są nietykalne. 
Mamy więc do czynienia, mogę to 
śmiało powiedzieć, z patologią, która 
powoduje, że finalnie wierzyciele nie 
mogą odzyskać swoich środków i tym 
samym finansują pośrednio alimenty 
swoich dłużników. I to zgodnie z wy-
rokiem sądów, które, mam wrażenie, 
mają świadomość nieprawidłowości. 
Jednak w większości przypadków ak-
ceptują taki stan rzeczy. Horrendalna 
wysokość tego typu świadczeń to ele-
ment układanki, która prowadzi do 
upadłości konsumenckiej i bezkarności. 
Przecież dzieci powinny być traktowane 
tak samo. Rozbieżności alimentacyjne 
mogą być, jednak nie powinno być aż tak 
drastycznej różnicy. Jeśli rodziców na to 
stać, mogą przecież ustanowić alimenty 
„dodatkowe”, ale te powinny być już ob-
ciążone podatkiem dochodowym. Prze-
cież chodzi tu o elementarną sprawie-
dliwość społeczną. Tę samą, która jest 
odmieniana przez wszystkie przypadki 
przez polityków. O dziwo jednak żaden 
decydent jeszcze się nad tym tematem 
nie pochylił. Może najwyższy czas okre-
ślić maksymalną opłatę alimentacyjną? 
Wszystkie pozostałe zobowiązania by-
łyby wówczas płacone przez dłużnika 
alimentacyjnego, ale tylko w przypadku, 

gdy nie ma pokrzywdzonych wierzycieli. 
Obecne przepisy tego nie precyzują 
i dlatego są niesprawiedliwe. Uważam, 
że sądy, przyznając ogromne opłaty 
alimentacyjne, powinny uwzględniać 
pewne procedury, np. nadzór państwa 
nad sposobem pozyskiwania środków 
na te roszczenia. 

Sytuacja patowa?
Cóż więcej mogę dodać? Poprawie sytu-
acji nie służą też społeczne emocje, które 
generowane są przy okazji prasowych 
rewelacji, bardzo często podkoloryzowa-
nych do granic możliwości, dotyczących 
bezwzględnych i bezdusznych praktyk 
windykacyjnych. Jesteśmy w nich kozłem 
ofiarnym. Ten obraz jest tak zafałszowa-
ny, że nie oddaje nawet w przybliżeniu 
stanu rzeczywistego. W praktyce bowiem 
to my wyciągamy do dłużnika rękę i po-
magamy mu wyjść z kłopotów finanso-
wych. Dopasowujemy harmonogram 
i wielkość spłat do możliwości danego 
klienta. Nie jesteśmy komornikiem, który 
może zająć cały majątek. Sądy zdają się 
nie brać pod uwagę tego, że są różne 
rodzaje osób zadłużonych i jeden dłużnik 
nie musi być równy drugiemu.

Czy możemy mówić o pewnej przychyl-
ności względem dłużników?
Mam wrażenie, że sądy i przy okazji 
wadliwe przepisy prawne, na podstawie 
których orzekają, nie są w stanie skutecz-
nie odsiać oszusta od osoby rzeczywiście 
potrzebującej wsparcia. Wszyscy zostali 
tu zrównani i brak jest instytucji (np. 
prokuratury), która mogłaby to zweryfi-
kować, eliminując w ten sposób różnego 
rodzaju nadużycia.

Sprawia to brak odpowiednich regulacji, 
wsparcia innych instytucji państwowych 
czy jeszcze coś innego?
Mam wrażenie, że projekt nie do koń-
ca został przemyślany i przygotowany. 
Nie wzięto pod uwagę skali zjawiska, 
ale założono, że wszystko rozstrzygnie 
niezawisły sąd. Jego rolą nie jest jednak 
prowadzenie śledztwa, ale postępowa-
nie oparte na przygotowanych doku-
mentach. Temu ma służyć sala sądowa. 

Wniosek o upadłość składa często dłuż-
nik, niejednokrotnie dobrze sytuowa-
ny, a przy bierności wierzycieli, zazwy-
czaj instytucji finansowo-bankowych, 
które także nie posiadają możliwości 
śledczych, wniosek jest podtrzymany 
i wszystko kończy się po myśli bankruta. 
Po kilku latach okazuje się, że on i jego 
rodzina przez cały ten czas dysponowali 
odpowiednimi środkami, aby żyć na 
wysokim poziomie bez konieczności 
tłumaczenia się komukolwiek. Gdzie tu 
jest zasada sprawiedliwości społecznej? 
Drugą sprawą konieczną do rozwiązania 
jest problem składania przez dłużników 
wniosków o upadłość w razie niepowodze-
nia w kolejnych krajach. Znam przypadki, 
w których odmowa upadłości w Wielkiej 
Brytanii, nazywanej rajem upadłościo-
wym, skutkowała wnioskiem i jego ak-
ceptacją w Polsce. Przecież to absurd. 

Wszyscy o tym wiedzą, ale nikt z tym 
nic nie robi?
Temat jest skomplikowany. Państwo 
tworzy prawo i powinno pilnować jego 
przestrzegania. Do sprawowania kon-
troli ma przecież szereg powołanych do 
tego instytucji. Dodatkowo każda z nich 
powinna mieć inicjatywę ustawodawczą 
albo chociaż możność opiniowania pod 
względem zgodności z zasadami współ-
życia społecznego. Tak widziałbym też 
rolę regulatora, jakim jest KNF. Brakuje 
mi obowiązkowego udziału tej instytucji 
we wszelkich sporach korporacyjnych, 
ale też dokonywania oceny ustaw, które 
mają istotne znaczenie dla funkcjono-
wania rynku. W konsekwencji sądy, na 
podstawie niepełnych informacji lub 
świadomie wprowadzane w błąd przez 
jedną ze stron sporu, wydają często po-
stanowienia oparte na pomówieniach. 
Smutne w tym wszystkim jest to, że 
strony często są reprezentowane przez 
kancelarie, które uprzednio brały aktyw-
ny udział w tworzeniu prawa. Dodatko-
wo wspomniane kancelarie oficjalnie 
reprezentują dłużników „pro publico 
bono”, czyli w ramach darmowej pomocy 
prawnej. Jednak to tylko pozory. Rzeczy-
wistość pokazuje nam, że ani osoby, które 
korzystają z tego rodzaju wsparcia, nie 

są w tragicznej sytuacji, ani mecenasi 
w znakomitej większości nie wykonują 
tej pracy darmowo. Pobierają wynagro-
dzenie od klienta, choć z innego tytułu. 
Jest to czyn jak najbardziej naganny, ale 
niestety sankcjonowany i przemilczany 
przez palestrę. To jest nieetyczne i rodzi 
poważne podejrzenia. 

Czy problem mógłby się rozwiązać, gdyby 
KNF bardziej angażowała się w postę-
powania sądowe i mogła opowiedzieć 
się po jednej ze stron?
Rola regulatora KNF i GIF jest określona 
w ustawie oraz regulaminach i sposobach 
działania. Zdaniem wielu, mając tak duży 
wpływ na rynek, regulator powinien 
być aktywnym jego uczestnikiem także 
w postępowaniach prawnych. Określone 
już role i znaczenie KNF powinny jedynie 
zostać doprecyzowane w ustawach. Sen-
sowny byłby układ, w którym odgrywa on 
rolę animatora rynku, bo przecież to ta 
instytucja ma najlepszą wiedzę zarówno 
o nieprawidłowościach rynku, jak i o jego 
uczestnikach. Nie wykluczam, że takie 
działanie powinno skutkować powoła-
niem własnego zespołu prawników lub 

zaangażowaniem w sprawę Prokuratury 
Generalnej. Oczywiście jest to pomysł, 
który wymagałby szerszej dyskusji i prze-
myśleń. Szef tej instytucji (KNF), jako 
jedna z ważniejszych osób w państwie, 
musiałby mieć rozległą wiedzę dotyczącą 
realiów funkcjonowania na tym obszarze.

A czy branża windykacyjna odpowied-
nio silnie lobbuje w swoich sprawach? 
Może jest to kwestia lepszej organizacji, 
solidarności w celu działania na rzecz 
własnych interesów?
Ogólnie pojęte lobby jest, jak widać, nie-
wystarczające. Generalnie problem po-
lega na tym, że zmiany zależą od bardzo 
wielu czynników, w tym od przychylności 
sceny politycznej, a tej niestety nie ma. 
Pobłażliwość prawa wobec dłużników 
daje możliwość zjednania setek tysięcy 
wyborców, co jest kuszące dla każdej 
partii. I tu rywalizację przegrywamy 
na starcie. Biorąc jednak pod uwagę 
pozycję, z której musieliśmy zaczynać, 
nie jest źle. Z marginalnej branży o dużej 

niechęci społecznej staliśmy się częścią 
sektora finansowego, czego dziś nikt 
nie kwestionuje. Na pewno umocnienie 
pozycji naszej branży leży w interesie 
całego sektora. Lepsze, bardziej dopa-
sowane do realiów regulacje prawne 
dla windykacji byłyby wzmocnieniem 
skuteczności działania całego rynku. 

Czego pan, jako przedstawiciel branży, 
oczekiwałby od państwa w kwestii na-
prawy tej sytuacji?
Chciałbym przede wszystkim, żeby ko-
lejne pokolenia miały większą wiedzę 
o własnych finansach i zarządzaniu nimi. 
Dzisiaj co rusz obserwujemy przykłady 
ludzi, którzy przez brak podstawowych 
kompetencji w zarządzaniu własnymi 
finansami wpadają w spiralę długów. To 
im zazwyczaj staramy się pomóc wyjść 
na prostą. Tak więc większy nacisk na 
edukację finansową i konkretne działa-
nia ze strony państwa w tym obszarze 
są bardzo, bardzo pożądane. Liczę na 
to, że moje życzenie kiedyś w końcu 
się spełni. n

rozmawiał Stefan Przygodzki

Jan Kuchno, prezes zarządu 
Giełdy Praw Majątkowych 
„Vindexus” S.A.
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Radisson Hotel Group wierzy w silny polski rynek i będzie kontynuować ekspansję w tym 
kraju – komentuje Valerie Schuermans, wiceprezes Business Development Central Europe

 Radisson Hotel Group jest jedną 
z największych grup hotelo-
wych na świecie. Obejmuje 
ponad 1600 działających i roz-

wijających się hoteli w 120 krajach. Ma 
zasięg globalny i odpowiednie portfolio 
dziewięciu różnych marek, od budże-
towych do premium. Opierając się na 
sukcesie swojego pięcioletniego pla-
nu transformacji, skoncentrowanego 
na 26 inicjatywach, firma jest gotowa 
na pełny powrót do podróży i mocno 
zdeterminowana, by stać się marką 
wybieraną przez właścicieli, partnerów 
i gości, dostarczając elastyczny model 
kosztów, najlepszy w swojej klasie system 
zarządzania przychodami oraz w peł-
ni zaktualizowaną architekturę marki 
w każdym segmencie.
Silna pozycja firmy w Polsce obejmuje 
15 hoteli i ponad 3500 pokoi. Ponadto trzy 
hotele są w budowie i w przygotowaniu, 
w tym dwa nowe ekscytujące hotele Ra-
disson RED – w Krakowie i Warszawie. 
Grupa ma mocną i zróżnicowaną re-
prezentację marki, w tym wielokrotnie 
nagradzany flagowy Radisson Collec-
tion Hotel w Warszawie i osiem hoteli 
Radisson Blu, które stanowią od 10 lat 
największą markę wyższej klasy w Eu-
ropie. Z niecierpliwością czekamy na 
powitanie wiosną 2022 r. naszego naj-
nowszego hotelu Radisson Blu w Ostró-
dzie, rozległego ośrodka z 369 pokojami, 

Obsługiwanych Apartamentów i uru-
chomiła koncepcję miejskiego kurortu. 
Radisson Hotel Group zainwestowała 
również ponad 100 mln dol. w naj-
nowocześniejszą infrastrukturę IT, 
aby zapewnić właścicielom i gościom 
najnowsze światowej klasy rozwiąza-
nia cyfrowe, które koncentrują się na 
obsłudze gości i zarządzaniu nieru-
chomościami, a także optymalizacji 
przychodów i kosztów. 
Podczas gdy wiele grup hotelowych 
wstrzymało swoje plany rozwoju 
w czasie kryzysu COVID-19, Radisson 
Hotel Group odnotowała od początku 

pandemii 250 podpisanych umów hote-
lowych w regionie APAC i EMEA, a także 
wprowadzenie nowej marki, Radisson 
Individuals, w październiku 2020 r.
Firma zauważyła niszę na rynku, 
w której właściciele szukają rozwiązań 
ułatwiających konwersję, oferujących 
istniejącym hotelom możliwość dołą-
czenia do silnej międzynarodowej sieci 
w poszukiwaniu większej widoczności 
i zaufania konsumentów. Od czasu uru-
chomienia Radisson Individuals marka 
rozszerzyła na całym świecie swoją 
obecność, z niedawnymi kontraktami 
i otwarciami w Stanach Zjednoczonych, 
Niemczech, Hiszpanii, Austrii, Bułgarii 
i Afryce. Z niecierpliwością czekamy 
na wprowadzenie tej marki na polski 
rynek, gdzie idealnie nadaje się dla 
hoteli na rynku zarówno pierwotnym, 
jak i wtórnym.
Odniosła również wielki sukces dzięki 
Obsługiwanym Apartamentom, które 
dają inwestorom możliwość współpracy 
z Raddison w atrakcyjnym i rozwijają-
cym się segmencie, przewyższającym 
resztę rynku. Radisson Hotel Group 
postawiła sobie za cel ponaddwukrotne 
zwiększenie swojego portfolio Obsłu-
giwanych Apartamentów w ciągu naj-
bliższych pięciu lat w regionie EMEA 
i wprowadziła ten segment na rynek 
polski w Gdańsku i Zakopanem pod 
markami Radisson i Radisson Blu.
Dynamiczny model biznesowy hoteli 
wynajmowanych, zarządzanych i fran-
czyzowych oznacza, że możemy zaofero-
wać właścicielom rozwiązanie szyte na 
miarę i zapewnić marże GOP należące 
do najwyższych w branży. Do tej pory 
ok. 65 proc. naszych właścicieli posiada 
u nas więcej niż jedną nieruchomość. 
Te długotrwałe relacje opierają się na 
zaufaniu, zobowiązaniu i odpowiedzial-
ności. W Polsce oferujemy również opcje 
finansowania kondominium, dające 
deweloperom większą elastyczność, 
a oszczędzającym atrakcyjne możliwości 
inwestycyjne w czasach wysokiej infla-
cji. Radisson wierzy w siłę branży i jest 
w pełni gotowa na bezpieczny powrót 
do podróżowania. n 

S.P.

program testowy i usługę szybkiego 
testowania dla uczestników spotkań 
i wydarzeń w obiektach z portfolio 
w regionie EMEA jako sposób na uła-
twienie bezproblemowego powrotu 
do spotkań biznesowych i wydarzeń 
oraz kontynuowanie współpracy z SGS 
w celu ponownego, bezpiecznego po-
witania gości.
W ciągu ostatnich trzech lat firma zain-
westowała ponad 400 mln dol. w dalsze 
wzmacnianie znaczenia swoich ma-
rek i opracowała nowe, innowacyjne 
oferty biznesowe, takie jak hybrydowe 
spotkania i sale, przyspieszyła rozwój 

dynamiczny
Radisson:
model biznesowy

własną przystanią i parkiem wodnym. 
Tym najnowszym dodatkowym hotelem 
i otwarciem Radisson Resort Kołobrzeg 
w sierpniu 2021 r. firma potwierdza po-
zycję największego międzynarodowego 
operatora kurortów w Polsce.
W ostatnim, niełatwym czasie dla branży 
jednym z kluczowych obszarów okazała 
się dobra reputacja Radisson Hotel Gro-
up. To dzięki niej szybko reaguje na poja-
wiające się możliwości i wyzwania oraz 

dostosowuje do zmian warunków rynko-
wych i opinii gości, które są codziennie 
gromadzone w systemach jakości.
Zwłaszcza w ostatnich miesiącach na 
pierwszym miejscu firma postawiła 
zdrowie i bezpieczeństwo, wprowa-
dzając „Protokół bezpieczeństwa ho-
teli Radisson”, we współpracy z SGS, 
wiodącą na świecie firmą testującą 
i certyfikującą. Była pierwszą grupą ho-
telową, która uruchomiła kompleksowy 

Hotel 
Radisson 
Gdańsk

RADISSON MA ZASIĘG GLOBALNY I ODPOWIEDNIE 
PORTFOLIO DZIEWIĘCIU RÓŻNYCH MAREK, 
OD BUDŻETOWYCH DO PREMIUM 

Valerie 
Schuermans

wiceprezes 
Business 
Development 
Central Europe
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Spotkanie prowadzili: Jolanta 
Grus i Piotr Cegłowski z „Ma-
nagera”. Witając gości, na-
wiązali do starej prawdy, że 

w dziedzinie ekologii jeśli niczego sam 
nie zmienisz, to nic się nie zmieni. 
Świat upomina się o zmiany, wyra-
żające się ratowaniem środowiska, 
w jakim żyjemy i w jakim chcemy, 
by żyły przyszłe pokolenia. 
Gośćmi specjalnymi byli: wybitna 
polsko-amerykańska wokalistka Mika 
Urbaniak i londyńczyk Victor Davies, 
autor kilku płyt, kompozytor, aranżer, 
ale też znany malarz. 
Pierwsza edycja Eko Filarów została 
zadedykowana wszystkim przedsię-
biorcom, którzy w trosce o ekologię 
uruchomili wiele innowacyjnych 
procesów i działań. Mają oni poczu-
cie odpowiedzialności za środowisko 
i zasługują na to, by dostrzec i docenić 

ich innowacyjne oraz proekologiczne 
rozwiązania. Dotyczy to działań po-
dejmowanych przez biznes, agendy 
rządowe i samorządowe, a także or-
ganizacje społeczne. Redakcja, wyła-
niając kandydatów do nagrody, chciała 
spopularyzować przemyślane strategie 
CSR, które mają na celu podejmowanie 
działań na rzecz ochrony środowiska. 
Dalej będziemy o nich pisać i mówić, 
a najlepsze nagradzać Eko Filarami.
Jako pierwszy został zaproszony na 
scenę prezes Zarządu PFR Portal PPK 
Robert Zapotoczny. Odebrał dyplom 
dla Polskiego Funduszu Rozwoju, któ-
ry został wyróżniony za integrowanie 
instytucji oraz środowisk działających 
na rynku energetycznym w ramach 
programu Green HUB. 
Drugim laureatem została Agencja 
Rozwoju Przemysłu. Redakcja do-
strzegła i doceniła działania ARP 

Nawiązując do hasła 
widniejącego na każdej 
okładce naszego magazynu, 
postanowiliśmy wręczyć 
nagrody firmom, które 
wyróżniają się w dziedzinie 
ekologii, innowacji, a także 
aktywnie wspierają postawy 
proekologiczne. Gala 
wręczenia Eko Filarów 
odbyła się w środę 
24 listopada w warszawskiej 
siedzibie Cambridge 
Innovation Center, z którym 
magazyn „Manager” ściśle 
współpracuje

Aureliusz Górski, współzałożyciel Kampusu Innowacji CIC i fundacji Venture Café Warsaw

Krzysztof Bernatowicz, prezes Egis Projects,
zdobywca Grand Prix, w towarzystwie redaktora 

naczelnego „Managera”, Piotra Cegłowskiego   

Michał Gembal, dyrektor działu komunikacji marketingowej Arcus S.A. Mikołaj Kirschke z agencji Top Story

na rzecz małych i średnich przedsię-
biorstw, które wspiera w podejmowa-
niu innowacyjnych działań decydu-
jących o konkurencyjności polskiej 
gospodarki. Nagrodę odbierał dyrektor 
Biura Prawnego i prezes Fundacji ARP 
Jakub Lechowicz.
Kolejna nagroda Eko Filary 2021 trafiła 
do Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Wdrażany przez BGK kompleksowy pro-
jekt na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
wspierający m.in. aktywności proeko-
logiczne, w pełni uzasadnia to wyróż-
nienie. Bank reprezentował wiceprezes 
zarządu BGK Radosław Kwiecień.
Czwarty laureat to Grupa Bioelektra, 
nagrodzona za umiejętne przetwarzanie 
odpadów komunalnych, przy zachowa-
niu najwyższych standardów dotyczą-
cych emisji CO2. Nagrodę przyjął prezes 
Bioelektra Group Edward Magiera.

Gości przywitała Jolanta Grus z redakcji „Managera”
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Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG Żabka Polska

Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie

Edward Magiera, prezes Bioelektra Group

Jakub Lechowicz, dyrektor biura prawnego  
i prezes Fundacji ARP

Od lewej: Agata Uhle, Magdalena Bursiak, 
Dagmara Staniewska z Keino Grupy 
ze swoim prezesem Maciejem Karolakiem, 
pomysłodawcą Eko Filarów

Piąty Eko Filar otrzymała Żabka Polska. 
Firma wprowadziła strategię odpowie-
dzialności, która całkowicie jest zinte-
growana z jej modelem biznesowym. 
W 2020 r. jako pierwsza sieć handlowa 
w Polsce osiągnęła neutralność plasti-
kową, co oznacza, że wraz z klientami 
i partnerami biznesowymi zebrała ty-
le plastiku, ile wprowadziła do obiegu 
w markach własnych i towarach ofe-
rowanych w sklepach sieci. Na scenie 
wystąpił dyrektor ds. ESG Rafał Rudzki.
Szósty laureat to firma ARCUS S.A., która 
w przyszłym roku będzie obchodziła 
35-lecie. O oszczędności papieru wie 
wszystko, a wspierając klientów, stosuje 
ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania 
współtworzone z międzynarodowymi 
koncernami. Eko Filar trafia do rąk dyrek-
tora Działu Komunikacji Marketingowej 
i PR Michała Gembala.
W przypadku kolejnego laureata zaak-
centowana została przede wszystkim 
innowacyjność w trudnym bardzo obsza-
rze, jakim są Pracownicze Plany Kapita-
łowe. Za propagowanie i merytoryczne 
uzasadnienie projektu PPK w dziedzinie 
stosowania rozwiązań innowacyjnych 
zapewniających bezpieczeństwo finan-
sowe nagrodę otrzymuje Polski Fundusz 
Rozwoju Portal PPK. Na scenie po odbiór 
nagrody po raz drugi pojawił się prezes 
PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.
Ósmy Eko Filar otrzymało PZU SA, które-
go model biznesowy okazał się odporny 
na kryzys wywołany przez COVID-19. 
Spółka działa w sposób zrównoważony, 

Radosław Kwiecień, wiceprezes zarządu BGK

Robert Zapotoczny, prezes PPK Portal

Goście specjalni 
Eko Filarów 
Mika Urbaniak 
i Victor Davies 
zaprezentowali 
trzy swoje 
utwory 

stabilny, odpowiedzialny społecznie 
i ekologicznie. Nagrodę odebrała Doro-
ta Macieja, członek zarządu PZU Życie.
Dziewiąta nagroda przypadła reprezen-
tantowi branży, która szczególnie zaan-
gażowała się w proces zielonej transfor-
macji. W 2025 r. połowa wszystkich aut 
produkowanych przez Porsche będzie 
całkowicie lub częściowo elektryczna, 
a za kolejne pięć lat cała produkcja ma 
być neutralna pod względem śladu 
węglowego. W imieniu Porsche Polska  
Eko Filar odebrał Mikołaj Kirschke 
z agencji Top Story.
Ostatni z Eko Filarów to jednocześnie 
Grand Prix 2021. Egis Projects Polska 

tworzy i obsługuje infrastrukturę zdolną 
reagować na kryzys klimatyczny. Spółka 
bierze udział w przetargach PPP, zbu-
dowała nowoczesny system do poboru 
opłat na odcinku Wrocław-Katowice. Co 
najważniejsze, intensywnie angażuje 
się w projekty dotyczące stref czystego 
transportu, które mają na celu poprawę 
jakości powietrza, w ten sposób realizu-
jąc strategię proekologiczną. Nagrodę 
odebrał prezes Krzysztof Bernatowicz.
Wszyscy laureaci otrzymali specjalną na-
grodę w postaci kart członkowskich Trend 
House. O działalności klubu opowiedział 
szef CIC Polska Aureliusz Górski, który 
gratulując nagrodzonym, podkreślił, jak 
ważną rolę odgrywają we współczesnym 
świecie innowacje i ekologia. 
Warto wspomnieć, że charakter ekolo-
giczny miały też same nagrody. Stano-
wiły je unikalne, jednostkowe grafiki 
autorstwa Karola Pomykały. O oprawę 
muzyczną zadbali saksofonista Marek 
Krupa i jego córka, skrzypaczka Ewelina. 
Pomysłodawcą nagrody Eko Filary jest 
Maciej Karolak, prezes Keino Group, 
a organizacją gali zajęła się Dagmara 
Staniewska. n 
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Trudny

 Bardzo trudne zadanie staje 
przed nowymi firmami, po-
nieważ zleceniodawcy znacz-
nie chętniej korzystają z usług 

specjalistów z długoletnim stażem. Co 
ważne, po zrealizowanej usłudze 89 proc. 
inwestorów było zadowolonych z usług 
firmy, na którą się zdecydowało.

Ponad 600 tys. instalacji w Polsce

Zainteresowanie Polaków fotowolta-
iką nieprzerwanie rośnie. Dodatkowo 
wpływają na nie podwyżki cen energii 
elektrycznej oraz inflacja, zachęcająca 
do rozważnego inwestowania pieniędzy. 
Według danych Polskich Sieci Elektro-
energetycznych moc zainstalowanych 
paneli fotowoltaicznych w połowie bie-
żącego roku w Polsce to ponad 5,2 GW. 
Liczba wszystkich instalacji wynosiła 
wówczas 602 021.
Rosnący popyt wpływa na zwiększającą 
się liczbę firm oferujących usługi zwią-
zane z fotowoltaiką. Czy jednak wszyscy 
wykonawcy mają takie same szanse na 
pozyskanie klientów? Okazuje się, że 
dla inwestorów kluczowe jest przede 

powierzyło wykonawcy pełną realizację 
zlecenia, nie ingerując w nią. To dobra 
wiadomość dla osób, które chciałyby za-
inwestować w fotowoltaikę, ale obawiają 
się, że brak znajomości tematu może 
im to utrudnić. W rzeczywistości roze-
znanie to nie jest niezbędne, ponieważ 
samo użytkowanie mikroinstalacji nie 
przysparza wielu trudności, natomiast 
w jej wykonaniu inwestor niekoniecznie 
musi brać jakikolwiek udział. Co trzeci 
ankietowany zdecydował się jednak czę-
ściowo polegać na własnej wiedzy, a tylko 
w niektórych kwestiach zdać się na firmę 
realizującą zlecenie. 8 proc. pytanych 
zależało, aby mieć jak największy wpływ 
na ostateczny kształt projektu.

Szybka realizacja

Właściciele mikroinstalacji wykonywa-
nych w ciągu ostatniego roku zostali za-
pytani o to, jak długo w ich przypadku 
trwała realizacja całego zlecenia. Okazuje 
się, że w co trzecim przypadku cały proces 
udało się zamknąć w zaledwie tydzień. 
U 22 proc. ankietowanych trwał on od 
1 do 2 tygodni, natomiast 32 proc. cze-
kała na uruchomienie instalacji od 2 do 
4 tygodni. n

Wojciech Gryciuk

Dane przedstawione w raporcie o fotowoltaice 
w Polsce pochodzą z badania ankietowego 

przeprowadzonego przez Oferteo.pl w sierpniu 
2021 r. metodą CAWI na próbie 500 osób. 

doświadczeniem byli zdecydowanie naj-
bardziej pożądani, mimo iż ich terminy 
są najbardziej odległe. Oznacza to, że 
pozyskanie nowych klientów może być 
utrudnione dla przedsiębiorstw, które 
zaczynają dopiero swoją działalność na 
rynku OZE. 
Dodatkowo aż 55 proc. badanych przy-
znało, że do skorzystania z usług wy-
konawcy przekonałaby ich możliwość 
odbierania 100 proc. energii z sieci. Jest 
to opcja oferowana od niedawna przez 
największe firmy zajmujące się fotowol-
taiką i stanowi dodatkową przeszkodę 
dla młodych przedsiębiorców.

Od projektu do instalacji 

Polacy najchętniej powierzali pracę 
nad inwestycją jednemu wykonaw-
cy. Zajmował się on zatem całością 
zlecenia: od załatwienia formalności, 
projektu, wyceny do doboru odpo-
wiedniego sprzętu i montażu całej 
instalacji. Część badanych (11 proc.) 
zdecydowała się samodzielnie dopeł-
nić formalności, a 2 proc. skorzystało 
z usług różnych firm przy jednym pro-
jekcie.

Pełne zaufanie do wykonawcy

Polacy zlecający wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej zwykle w pełni ufają 
wybranemu specjaliście w kwestiach 
technicznych. Aż 59 proc. badanych 

Jak znaleźć 
odpowiedniego 
wykonawcę

 Kolejna edycja „Raportu o fotowoltaice 
w Polsce” pokazała, że nasi krajanie 

w dalszym ciągu mają największe zaufanie 
do wykonawców z dłuższym stażem. 
Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, 
że po realizacji zlecenia aż 89 proc. 
badanych odpowiedziało twierdząco 
na pytanie, czy finalnie są zadowoleni 
z wybranego wykonawcy.
Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród 
kluczowych czynników wyboru tej, 
a nie innej firmy ankietowani wskazali 
również cenę i opinie w Internecie. 
Może to być wskazówka dla mniejszych 
przedsiębiorców, aby starać się pozyskać 
klientów przez konkurencyjne ceny oraz 
wzmożoną działalność w Internecie, 
gdzie trafić można do najszerszej grupy 
potencjalnych zleceniodawców, przy 
relatywnie niskich nakładach finansowych.
Portalem, który kojarzy zleceniodawców 
ze zleceniobiorcami, także 
w branży fotowoltaicznej, jest 
m.in. www.oferteo.pl. Zarejestrowane 
w serwisie firmy mają możliwość dotarcia 
do klientów poszukujących właśnie 
takich usług lub produktów, co pozwala 
zaoszczędzić cenny czas związany z ich 
wyszukiwaniami i obsługą. 
Sposób prowadzenia działań na portalu jest 
następujący: klienci poszukujący konkretnej 
usługi lub produktu mogą w jednym 
miejscu bezpłatnie złożyć zapytanie 
o oferty; konsultanci pracujący w serwisie 
wyselekcjonują dla nich odpowiednie firmy, 
które zostaną powiadomione o zapytaniu 
z ich branży, by spośród nadesłanych ofert 
klienci mogli wybrać najlepszą dla siebie. q

Oferteo.pl
członek zarządu

Karol Grygiel
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wszystkim wrażenie, jakie robi na nich 
wykonawca. Odczucia po pierwszym 
kontakcie wpłynęły w ostatnim roku na 
decyzję niemal połowy zleceniodaw-
ców (49 proc.). Dla 38 proc. badanych 
ważną rolę odgrywała wycena usługi, 
a 32 proc. podejmowało decyzję, kierując 
się opiniami na temat firmy w Internecie. 
Wiele osób zwracało uwagę na polecenia 
najbliższych (22 proc.), długość okresu 
gwarancji (21 proc.) oraz dostępność 

w konkretnym terminie. Warto podkre-
ślić, że większego znaczenia nie miała 
lokalizacja firmy.

Jakie szanse dla małych firm?

Z badania wynika, że dla aż 81 proc. an-
kietowanych duże znaczenie miało to, 
jak długo dana firma funkcjonuje na 
rynku oraz jak wiele zleceń dotychczas 
zrealizowała. Specjaliści z długoletnim 

Czym kierowano się przy wyborze firmy  
instalującej panele?

W jaki sposób była 
realizowana inwestycja?

W kwestiach  
technicznych:

49%wrażeniem po kontakcie/ 
rozmowie telefonicznej z wykonawcą

38%ceną

opiniami w Internecie  32%

22%poleceniem znajomych lub rodziny

21%okresem gwarancji

dostępnością w odpowiadającym terminie 15%

stroną internetową firmy 7,5%

inne 4%

na rynku
fotowoltaiki 

Osobiste wrażenia po kontakcie z przedstawicielem firmy, cena usług i opinie w Internecie 
to główne aspekty, którymi kierują się polscy inwestorzy wybierający wykonawcę instalacji 
fotowoltaicznej – wynika z raportu Oferteo.pl

87%

11%

wszystkim 
zajęła się jedna 

firma

samodzielnie dopełniliśmy 
formalności, projektem 
i realizacją zajęła się firma

2%
korzystaliśmy z usług 

dwóch lub więcej firm

częściowo 
polegaliśmy 
na swojej wiedzy, 
a częściowo na firmie

zdaliśmy 
się w pełni 

na wykonawcę

59%

33%

chcieliśmy mieć jak 
największy wpływ 

na kształt instalacji

8%

start
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kto może
Największe europejskie 
gospodarki nie 
są przygotowane 
do przejścia na OZE 
i mogą nie osiągnąć 
celów klimatycznych 
pakietu Fit for 55. 
Według raportu Eaton 
barierą dla transformacji 
energetycznej są 
m.in. przeciążenie sieci 
i zbyt niski poziom 
cyfryzacji 

sterowane stacje ładowania e-samocho-
dów, systemy magazynowania ciepła 
i energii czy interaktywne centra danych. 
Efekt ten będzie można uzyskać na sta-
bilnych i przewidywalnych rynkach, 
na których obowiązują przepisy dające 
pewność długookresowego zwrotu z in-
westycji. W Polsce wciąż jedynie 12 proc. 
energii pochodzi ze źródeł odnawial-
nych. Ich rozwijanie będzie wymagało 
nie tylko zakładania farm wiatrowych 
czy słonecznych, lecz także zapewnienia 
przejrzystego i łatwego dostępu do rynku 
energii dla inwestujących w magazyny 
energii czy infrastrukturę zasilania po-
jazdów elektrycznych – podsumowuje 
Mariusz Hudyga. n

oprac. Wojciech Gryciuk

i technologie pomiarowe czy systemy 
zasilania awaryjnego. W raporcie Eaton 
wskazano, że w większości krajów w Eu-
ropie rozwój takich rozwiązań jest jed-
nak na niskim poziomie. Wyjątkiem jest 
Norwegia, gdzie elektryczne samochody 
stanowią już trzy czwarte wszystkich 
nowo rejestrowanych pojazdów. Zbyt 
wolne tempo rozwoju elastyczności 
sieci to ryzyko nie tylko opóźnienia 
dekarbonizacji, lecz także wyższych 
kosztów bilansowania sieci i większych 
rachunków dla konsumentów. 
– Ograniczenie emisji CO₂ będzie moż-
liwe tylko wtedy, gdy wszystkie kraje 
europejskie będą korzystały z elastycz-
nych rozwiązań w procesie stabilizowa-
nia OZE. Konieczne jest przyciągnięcie 
prywatnych inwestycji w inteligentnie 

Podsumowanie najważniejszych wniosków raportu jest 
dostępne pod linkiem: Energy-Transition-Readiness-Index-

2021-Executive summary.pdf (eaton.com)

Duże inwestycje w OZE

 W Polsce transformacja energetyczna 
przebiega wolniej niż w pozostałych 

krajach Unii Europejskiej, jednak OZE 
zaczynają wkraczać do biznesu. Dwa lata 
temu warszawski port lotniczy zainstalował 
fotowoltaikę, która zaspokaja jedną piątą 
potrzeb energetycznych terminalu. Podobne 
inwestycje będą pojawiały się także 
w zakładach i fabrykach. 
W Europie Zachodniej przemysł coraz 
częściej korzysta z OZE. Także w Polsce 
przedsiębiorcy szukają alternatywnych źródeł 
energii ze względów nie tylko wizerunkowych, 
lecz także biznesowych. Korzystanie z OZE 
często decyduje o przewadze konkurencyjnej 
na rynkach zagranicznych. Wiele firm wymaga 
tego od swoich partnerów biznesowych 
i poddostawców. 
Polska jest na 5. miejscu w UE pod względem 
tempa wzrostu mocy instalacji słonecznych. 
Fotowoltaika wciąż ma tu jednak charakter 
głównie prosumencki. Atrakcyjne programy 
dopłat, przyjazne regulacje prawne oraz 
rosnące ceny energii napędzały zainteresowanie 
instalacjami wśród właścicieli domów 
jednorodzinnych.  Aby równoważyć polski 
system energetyczny niezbędne jest zwiększenie 
mocy pozyskiwanej z dużych inwestycji w farmy 
fotowoltaiczne i farmy wiatrowe. W ostatnim 
czasie powszechnej pracy i nauki zdalnej wzrosło 
zapotrzebowanie na energię elektryczną. 
Jeszcze bardziej potrzebne stały się więc 
nowo przyłączane do systemów energetycznych 
duże obiekty OZE.
W procesie przechodzenia na zieloną energię 
kluczowe będą modernizacja instalacji 
i infrastruktury elektroenergetycznej oraz system 
zachęt i dopłat. Rozwój OZE zależy w dużej 
mierze od polityki państwa: regulacji i norm 
związanych z wydajnością urządzeń, ale też 
dostępnych dla firm programów wsparcia. q

Product Manager  
w firmie Eaton

Mariusz Łoboda

Poziom gotowości do transformacji 
energetycznej

Kraj najbardziej  
gotowy do transformacji 
energetycznej

Kraj najmniej  
gotowy do transformacji 
energetycznej

W raporcie „Energy Transition Readiness Index 2021” przeanalizowano rynki energetyczne 
12 krajów europejskich i oceniono ich gotowość do przyjęcia OZE oraz osiągnięcia celów redukcji 
emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Raport został opracowany przez brytyjskie Stowarzyszenie 
Energii Odnawialnej i Czystych Technologii (REA) oraz firmę Eaton.  

Cele
 klimatyczne

Europy:

je zrealizować
System nie jest gotowy na 

zmienną energię odnawialną. 
W Niemczech, przez koniecz-
ność stabilizowania sieci, ogra-

niczana jest produkcja nawet 3 proc. mo-
cy w instalacjach OZE. W Wielkiej Bry-
tanii koszty związane z limitowaniem 
produkcji zielonej energii w ubiegłym 
roku wyniosły 282 mln funtów. Przed 
podobnymi wyzwaniami stoi również 
Polska. Co powinny zrobić rządy, aby 
poprawić sytuację?

Wąskie gardło przejścia na OZE

Kraje europejskie zakładają osiągnięcie 
unijnych celów redukcji emisji CO₂ 
przede wszystkim przez zwiększenie 
produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych. Według raportu Eaton przecho-
dzenie na OZE dynamicznie odbywa się 
w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. 
Jednak największe gospodarki europej-
skie, takie jak Francja, Niemcy, Włochy, 
Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Bryta-
nia, nie są gotowe na transformację 
energetyczną. Powodem nie jest zbyt 
mała liczba instalacji słonecznych 
i wiatrowych, ale nieprzygotowanie 
systemu na zmiany.
– W Niemczech do osiągnięcia celów 
na 2030 r. potrzebnych jest dodatkowo 
138 TWh energii ze źródeł słonecznych 
i wiatrowych. We Francji – 90 TWh. Tak 
gwałtowny rozwój OZE wymaga od sieci 

większej elastyczności, ponieważ zielona 
energia jest mocno rozproszona i nie-
stabilna. System musi być zdolny do 
szybkiego reagowania na zmienną ilość 
produkowanej mocy i zapotrzebowania 
na nią. W wielu europejskich państwach 
infrastruktura nie jest na to gotowa. Kra-
jowe systemy elektroenergetyczne mogą 
więc stać się wąskim gardłem transfor-
macji – powiedział Mariusz Hudyga, 
Product Manager w firmie Eaton. 
Mniejsze kraje – Finlandia, Norwegia, 
Szwecja, Holandia i Irlandia – notują 
największe postępy w przechodzeniu 
na OZE. Są to bowiem rynki elastycz-
ne, które zapewniają wszystkim in-
westorom sprawiedliwy, przejrzysty 
i prosty dostęp. Większe kraje, takie 
jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, 
Włochy i Hiszpania, mają problemy 
z zapewnianiem elastyczności. Powo-
dem są bariery dla inwestycji: zasady 
certyfikacji i podłączenia do sieci, wy-
sokie koszty, złożone przepisy oraz 
zdominowanie rynku przez podmioty 
o ugruntowanej pozycji.

Konieczne inwestycje w magazyny 
energii i elektryczne samochody

Elastyczność systemu energetycznego 
mogą zwiększać niskoemisyjne rozpro-
szone zasoby energii, takie jak stacje 
ładowania pojazdów elektrycznych, 
magazyny energii, inteligentne czujniki 
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Centra danych

W Microsoft Innovation 
Center w Boydton 
w stanie Wirginia w USA 
przeprowadzono pilotażowy 
projekt z zakresu OZE, 
przy wykorzystaniu zasilaczy 
UPS jako inteligentnych 
magazynów energii. Projekt 
zrealizowany we współpracy 
z firmą Eaton potwierdził 
możliwość używania 
na szeroką skalę 
infrastruktury centrów 
danych jako rezerw energii 
stabilizujących sieć

 Pozwoli to wspierać rozwój OZE, 
które do 2030 r. będą stanowiły 
niemal 60 proc. energii produ-
kowanej w Europie. Zmniejszy 

również zużycie mocy i umożliwi ope-
ratorom centrów danych uzyskanie 
dodatkowych dochodów. 

Centra danych jak magazyny 
energii

W ramach projektu stworzono system 
zasilania gwarantowanego dla centrum 
danych, który reaguje na zmiany czę-
stotliwości sieci energetycznej. Systemy 
UPS z akumulatorami litowo-jonowymi 
mogą pobierać energię i ją magazy-
nować, a następnie oddawać do sieci 
w momentach zwiększonego zapotrze-
bowania. Taka interakcja z systemem 
energetycznym jest możliwa dzięki 

technologii EnergyAware oraz inte-
ligentnym czujnikom i algorytmom, 
które sterują przepływem energii. 
Magazynowana w ten sposób ener-
gia może być sprzedawana na rynku 
usług pomocniczych i w ten sposób 
generować dodatkowe przychody dla 
operatorów centrów danych. 

Co zyska sieć energetyczna?

Produkcja energii ze słońca czy z wiatru 
ma zmienny charakter, dlatego wraz 
z gwałtownym wzrostem wykorzystania 
OZE zwiększa się potrzeba zapewnienia 

Centra danych są ważnym ogniwem 
systemu energetycznego. Magazy-
nowanie energii i świadczenie usług 
energetycznych operatorom sieci mogą 
odgrywać kluczową rolę w utrzyma-
niu stabilności systemu, do którego 
podłączanych jest coraz więcej rozpro-
szonych źródeł energii. Według badań 
sektor centrów danych może zapewnić 
łącznie więcej elastyczności, niż będą 
potrzebowały do pracy same obiekty, 
dzięki rozwiązaniom zasilania gwaran-
towanego i regulowaniu obciążenia. 
– Wciąż brakuje jednak szerszej świado-
mości korzyści płynących z takich roz-
wiązań oraz odpowiedniego know-how 
nie tylko wśród operatorów centrów 
danych, lecz także przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej i organów 
regulacyjnych – podsumowuje Rafał 
Kryk, PQ Application Manager w fir-
mie Eaton. 
Do 2030 r. sektor centrów danych 
w niektórych europejskich krajach 
będzie potrzebował niemal dwa razy 
więcej energii niż obecnie (5,4 GW 
w porównaniu z 3 GW w 2021 r.). Klu-
czowe będzie więc upowszechnianie 
podobnych rozwiązań, które pozwolą 
równoważyć negatywny wpływ sek-
tora na środowisko. Takie wnioski 
wypływają z badania BloombergNEF 
(BNEF) zrealizowanego w 2021 r. we 
współpracy z Eaton i Statkraft, które 
objęło swym zasięgiem centra danych 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlan-
dii, Norwegii i Holandii. n

oprac. Wojciech Gryciuk

elastyczności sieci. Niedopasowanie po-
pytu na energię do jej podaży powoduje 
odchylenia. Jeśli zapotrzebowanie nie 
może zostać zaspokojone, częstotli-
wość w sieci maleje, a gdy popyt jest 
zbyt mały w stosunku do produkcji, 
częstotliwość rośnie. Takie wahania 
mają negatywny wpływ na sieć, która 
powinna być utrzymywana na stałym 
poziomie częstotliwości 50 Hz. Centra 
danych mogą wykorzystać infrastruk-
turę zasilaczy UPS do stabilizowania 
i ochrony systemu przed tymi zmiana-
mi. Zrealizowany projekt potwierdził 
możliwość szybkiego skalowania takich 
rozwiązań, co pozwoli wdrażać podobne 
mechanizmy w kolejnych lokalizacjach.

Wykorzystanie systemów UPS z technologią 
EnergyAware może wspierać rozwój 

odnawialnych źródeł energii i maksymalizować moc 
wykorzystywaną np. z instalacji fotowoltaicznych. 
Pomaga także w tworzeniu bardziej inteligentnej 
sieci dopasowującej się do popytu na energię, 
a w skali kraju – w osiąganiu celów klimatycznych. 
Tego typu rozwiązania funkcjonują już m.in. 
w Skandynawii i krajach Europy Zachodniej.  
Już dwa lata temu centra danych odpowiadały 
za 2 proc. zużycia energii elektrycznej na świecie. 
Wydaje się, że to niewiele, ale to wartość większa, 
niż wykorzystuje cała UK i Irlandia. Zdecydowana jej 
większość nadal pochodzi z paliw kopalnych – ropy, 
węgla i gazu. Do 2030 r. centra danych i technologie 
informacyjno-komunikacyjne będą odpowiadały 
za zużycie nawet jednej piątej całkowitej 
produkcji energii elektrycznej. Branża staje więc 
przed wyzwaniem zbilansowania cyfrowego 
rozwoju i zużycia energii oraz zmniejszania tzw. 
śladu węglowego.
W Polsce rynek centrów danych jest wciąż mocno 
rozdrobniony i dopiero zaczyna się rozwijać. 
Na nasze podwórko wchodzą jednak powoli 
światowi giganci – w trakcie realizacji jest kilka 
dużych inwestycji na skalę europejską. Microsoft 
ma zainwestować miliard dolarów w rozwój Polskiej 
Doliny Cyfrowej. W kwietniu Google otworzył 
w Warszawie region Google Cloud, czyli sieć lokalnej 
infrastruktury obliczeniowej, która będzie dostępna 
dla polskich firm. Widać więc, że zmiany już się 
zaczęły. Polska jest na 6. miejscu w Europie, jeśli 
chodzi o liczbę centrów danych – w 2021 r. jest ich 
już 144. To jednak wciąż trzy razy mniej niż w Wielkiej 
Brytanii czy Niemczech (odpowiednio 452 i 442). 
Jednak potencjał dostępności infrastruktury 
energetycznej i lokalizacji pod budowę centrów 
przetwarzania danych na zachodzie Europy już się 
wyczerpuje. Duże firmy coraz częściej będą więc 
kierowały oczy w stronę Polski. q

PQ Application Manager  
w firmie Eaton

Rafał Kryk

60%
ENERGII  

PRODUKOWANEJ  
W EUROPIE DO 2030 R.  
MAJĄ STANOWIĆ OZE 

DO 2030 R.  
EUROPEJSKI 

SEKTOR CENTRÓW 
DANYCH BĘDZIE 

POTRZEBOWAŁ NIEMAL 
DWA RAZY WIĘCEJ 

ENERGII NIŻ OBECNIE. 
KLUCZOWE 

STAJE SIĘ WIĘC 
UPOWSZECHNIANIE 

ROZWIĄZAŃ, 
KTÓRE POZWOLĄ 

RÓWNOWAŻYĆ 
NEGATYWNY 

WPŁYW SEKTORA 
NA ŚRODOWISKO

zielonej
 wspierać

 EATON jest światowym liderem w dziedzinie dystrybucji energii niskiego 
i średniego napięcia, ochrony instalacji elektrycznych, zasilania 

gwarantowanego i magazynowania energii, sterowania, techniki napędowej 
i automatyki, rozwiązań z zakresu oświetlenia awaryjnego, bezpieczeństwa 
i systemów sygnalizacji ostrzegawczej oraz rozwiązań dla instalacji 
w niebezpiecznych warunkach. Firma zapewnia energię niezbędną do działalności 
przedsiębiorstw w wielu branżach i na całym świecie, pomagając klientom 
w rozwiązaniu najważniejszych problemów z zakresu zarządzania energią 
elektryczną. Swoje produkty sprzedaje w ponad 175 krajach, a jej przychody 
w 2020 r. wyniosły 17,9 mld dol. przy zatrudnieniu blisko 92 tys. osób.  q

mogą

Zmniejszyć ślad cyfrowy
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a w praktyce pozbawiła ludzi ponad 
60 proc. wartości posiadanych zaso-
bów gotówkowych. Towarzyszyło temu 
wydanie dekretu o zakazie posiadania 
walut obcych i kruszców oraz handlu 
nimi, a zostało to nazwane „przestęp-
stwem dewizowym”. 

Czyli złoto nawet w banku nie musi 
być bezpieczne?
Paradoksalnie ciekawym przykładem 
są wydarzenia z USA po wielkim kry-
zysie. 
5 kwietna 1933 r. prezydent Franklin D. 
Roosevelt wydał dekret nakazujący, aby 
„wszystkie osoby dostarczyły do 1 maja 
1933 r. wszystkie złote monety, złoty 
bulion i certyfikaty złota znajdujące się 
w ich posiadaniu do Banku Rezerwy 
Federalnej, jej biura lub agencji albo 
do dowolnego banku Systemu Rezerwy 
Federalnej”. Posiadanie monet i sztabek 
inwestycyjnych w USA stało się prze-
stępstwem, notabene zagrożonym karą 
do 10 lat więzienia lub kolosalną wów-
czas grzywną w wysokości 10 tys. dol. 
Prawdopodobnie państwo przejęło 
pomiędzy 120 a 500 ton złota. Po jakimś 
czasie złoto znowu zalegalizowano, 
ale uncja już nie kosztowała 20 dol., 
tylko 35 dol. Tak więc złota moneta 
dwudziestodolarowa ważąca uncję, 
która dotąd symbolizowała stabilność 
amerykańskiej waluty, zaczęła koszto-
wać 35 dol. 

Kiedyś pisałem o złocie jako przed-
miocie inwestycji. Ekspert wytłuma-
czył mi, że właściwie każda inwe-
stycja jest lepsza niż gromadzenie 
złota. Lepiej kupować sztukę, broń 
zabytkową, samochody. Dlaczego? 
Nasz pradziadek, zamawiając po-
rządny garnitur na początku XX w., 
płacił pół uncji złota. Za markowy 
garnitur dzisiaj płacimy dokładnie 
tyle samo. Rzec można, że złoto jest 
ponadczasowym równoważnikiem 
pewnych wartości. 
Słusznie, podobnie wygląda to 
w przypadku samochodu. Ile dzisiaj 
kosztuje porządne auto? 250 tys. zł. 

Zastanówmy się, czy powinny to być 
rzeczy ruchome, instrumenty finan-
sowe czy nieruchomości? Każda kla-
sa aktywów ma swoje zalety, ale też 
słabości. Posłużmy się przykładem. 
Ziemię i nieruchomości można zna-
cjonalizować i nie sposób ich wywieźć 
w przypadku wyjazdu z kraju. Jednak 
cenne przedmioty łatwo przewieźć, 
ale są bardziej narażone na znisz-
czenie lub pospolitą kradzież. Nieru-
chomości, samochody, akcje, lokaty 
w bankach etc. podlegają ewidencji 
i państwo ma o nich wiedzę. Jednak 
kolekcje lub cenne przedmioty nie 
są widoczne dla urzędników. Akty-
wa rynku finansowego zazwyczaj są 
płynne, ale są narażone na ryzyko 
inwestycyjne, tj. wahliwość wyceny, 
a czasami na bankructwo ich wystaw-
cy. W tym sensie dobrze być choć 
częściowo zdywersyfikowanym. 

A jak w tym wszystkim ulokować 
kwestię zaufania?
To jeszcze trudniejszy temat. Państwo 
ma chronić majątek i dobra obywate-
li, ale zarazem je opodatkowuje. Cza-
sami opodatkowanie może być wręcz 
wywłaszczające. Opodatkować może 
to, co jest ewidencjonowane, a najła-
twiej nieruchomości. Przykładowym 
przeciwieństwem jest fizyczne złoto, 
które łatwiej ukryć. Myślę, że jest to 
istotny argument dla tych, którzy 
zainteresowali się tym kruszcem. 

Nieruchomości mają też wadę – mogą 
zostać urzędowo przewłaszczone, 
jak w Rosji sowieckiej...
Żeby nie szukać daleko, w Warszawie 
nadal borykamy się ze skutkami de-
kretu Bieruta sprzed 75 lat. Ale ten 
przykład nam się kojarzy z doktryną 
komunistów, którzy również nie po-
gardzili przejmowaniem innych war-
tości materialnych w imię interesu 
publicznego i sprawiedliwości społecz-
nej. Kolejnym przykładem może być 
wymiana pieniądza, którą przeprowa-
dzono w 1950 r. Dla niepoznaki została 
nazwana „drugą reformą walutową”, 

Milion
w filiżance

herbaty
Proponuję, byśmy tym razem na starcie 
odwrócili role. To ja zadam pierwsze 
pytanie: Jaką objętość powinna mieć 
typowa filiżanka herbaty? 

Taka, jaką lubię, przynajmniej 250 ml, 
ale zwykle podaje się ją w malutkich, 
bardziej nadających się do kawy fili-
żankach o pojemności 150 ml.
Umówmy się więc, że przeciętna fi-
liżanka powinna pomieścić 200 ml. 

Gdybyśmy ją wypełnili złotem, ile wa-
żyłby kruszec? Biorąc pod uwagę dużą 
masę własną złota, byłyby to dokładnie 
4 kg. Ile dziś kosztowałaby filiżanka 
złota? Milion złotych. 

Żyjemy w czasach sporej niepewności, 
czemu towarzyszy napięcie geopo-
lityczne, więc wiele osób stara się 
o najlepsze zabezpieczanie swojego 
majątku. 

Ze Stanisławem Kluzą, 
prezesem Quant 
Tanku, wykładowcą 
SGH, byłym szefem 
KNF, o roli doradztwa 
w dziedzinie prawa i relacji 
zewnętrznych rozmawia 
Piotr Cegłowski
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 PRZECIĘTNA 
FILIŻANKA POWINNA 
POMIEŚCIĆ 200 ML. 

GDYBYŚMY 
JĄ WYPEŁNILI  

ZŁOTEM, ILE WAŻYŁBY 
KRUSZEC? BIORĄC 
POD UWAGĘ DUŻĄ 

MASĘ WŁASNĄ ZŁOTA, 
BYŁYBY TO DOKŁADNIE  

4 KG. ILE DZIŚ 
KOSZTOWAŁABY 

FILIŻANKA ZŁOTA? 
MILION ZŁOTYCH



Jeżeli przyjmiemy, że 1 g złota to 
250 zł, a 1000 g to 250 tys. zł, to cena 
samochodu dobrej klasy odpowiada 
wartości 1 kg złota. A ile kosztował 
rydwan w starożytnym Rzymie, bę-
dący odpowiednikiem dzisiejszego 
samochodu? Również kilogram złota. 
Podobnie zresztą jak dobrej klasy auto-
mobil sto lat temu w USA. Przykładowo, 
popularny Ford T kosztował wtedy pół 
kilograma złota, a lepsze auta odpo-
wiednio więcej.

Za to przeznaczając na początku XX w. 
uncję złota na zakup ziemi na Man-
hattanie, zyskuje się przebitkę na 
poziomie tysięcy.
Spójrzmy na to inaczej. Kupując za tę 
samą uncję działkę w Warszawie lub 
Petersburgu, nic byśmy nie zyskali, 
ponieważ ziemia w tych miastach zo-
stała przejęta przez władze. Ziemia ma 
to do siebie, że podlega działaniom 
regulacyjnym, czyli państwo może ją 

czy w masowym przemyśle. Ma więc 
po części wymiar umowny, tak jak 
pieniądz. Wówczas jedną z miar, która 
pozwala oszacować kierunek wyceny, 
jest nominalna podaż pieniądza. Jeżeli 
nadmiernie rośnie nominalna podaż 
pieniądza – a w ostatnim pocovidowym 
czasie wiele gospodarek dokonało ope-
racji nazywanej luzowaniem ilościo-
wym, której konsekwencją jest właśnie 
nadmiar pieniądza – musi nastąpić 
zmiana wyceny aktywów. Podobnie 
jest z ceną złota. Kiedyś przyjrzałem się 
ciekawej ponadczasowej relacji ceny 
złota do podaży pieniądza liczonej jako 
M1 i M2 w USA. Wyznacza ona pasmo, 
w którym w długim okresie można 
przewidywać zakres wychyleń ceny. 
Wyliczenia te mogą jednak w ostatnich 
latach ulegać pewnym zaburzeniom ze 
względu na rozwój walut wirtualnych. 

Podrożeje biżuteria i złoto w sztabkach, 
coś więcej? Czy jest na to popyt?
Śladowe ilości są wykorzystywane 
w elektronice czy w przemysłach pre-
cyzyjnych. Złoto jest bardzo kowalne. 
Czasami na potrzeby przemysłu ko-
smicznego w ramach nanotechnologii 
robi się powłoki o grubości kilkunastu 
atomów, a wówczas jednym gramem 
można pokryć już bardzo duże po-
wierzchnie. Takie zapotrzebowanie 
nie może wykreować poważnego 
popytu. W tym miejscu dochodzimy 
do kolejnej kwestii: czy złota jest za 
dużo, czy jest go za mało? W pierw-
szym przypadku musi tanieć. I na 
odwrót. Spróbujmy sobie wyobrazić 
tak zwane duże liczby o złocie. Je-
żeli przyjmiemy, że wydobywamy 
2500–3500 ton rocznie, to znaczy, że 

Stanisław 
Kluza

wybitny 
ekonomista, 
prezes 
Quant Tanku, 
wykładowca 
SGH, były 
minister 
finansów  
i pierwszy 
szef KNF

można ukraść. Jeśli przechowuje się 
je w skarpecie, ktoś może ją po prostu 
zabrać. Nie metodą regulacyjną, tylko 
za sprawą zwykłej kradzieży. Mamy 
tu więc zupełnie inne typy ryzyka niż 
w przypadku inwestycji w nierucho-
mości. 

Ile zatem powinno być warte złoto?
Państwo, jeżeli będzie chciało, może 
wydrukować każdą ilość pieniędzy, 
ale nie da się wydobyć dowolnej ilości 
złota, bo jest ona w jakimś sensie uwa-
runkowana technologicznie. Spójrzmy 
na dane dotyczące rocznego wydoby-
cia. W czasach, kiedy popyt jest nieco 
obniżony, w XXI w. przekracza poziom 
2000 ton w skali rocznej. Kiedy z kolei 
popyt wzrasta, tak jak teraz, możemy 
nawet zbliżyć się do 4000 ton. Czy to 
dużo, czy mało? W odróżnieniu od dia-
mentów, które można uzyskać w pro-
cesie technologicznym, złota nie da się 
wyprodukować. Co więcej, jest to dobro 
precyzyjnie wyceniane, jeśli kupuje 
się złoto bulionowe, a nie biżuteryjne, 
artystyczne czy numizmaty. Wtedy liczy 
się sama masa. Dzisiaj cena w Polsce 
zbliża się do historycznych rekordów, tj. 
do prawie 8000 zł za uncję. Tak wysoka 
cena jest symbolicznym miernikiem 
niepewności naszych czasów. 

Wróćmy do kwestii, jaka jest realna 
wartość złota? 
„Złoto to pieniądz. Wszystko inne 
to kredyt” – powiedział kiedyś J.P. 
Morgan, założyciel jednego z naj-
większych banków inwestycyjnych 
świata. Zacznijmy od tego, że nie ma 
ono zastosowania technologicznego 

GŁÓWNA  
WADA ZŁOTA POLEGA 

NA TYM, ŻE CENA 
DOŚWIADCZA 

DUŻYCH RYNKOWYCH 
FLUKTUACJI. 

NIEDAWNO BYŁO 
PO 1200 DOL.  

ZA UNCJĘ,  
A TERAZ KOSZTUJE 

1800 DOL.  
ZA UNCJĘ

możemy wydobywać 3100 t. To z kolei 
oznacza, że wydobywalibyśmy 100 mln 
uncji rocznie. Jeżeli zobaczymy, jak się 
zmienia ludność świata, a przyrasta 
mniej więcej o 100 mln rocznie, oka-
że się, że ludności przybywa mniej 
więcej tyle, ile uncji złota wydobywa 
się średniorocznie. Jeżeli zastanowi-
my się, ile złota wydobyto w historii 
świata, to okaże się, że ponad 90 proc. 
pozyskano w okresie ostatnich 150 lat. 
Kiedy porównamy te liczby ze świato-
wymi zasobami złota wydobytego, to 
możemy zauważyć, że ilość kruszcu na 
przestrzeni dziejów – w porównywal-
nych trendach i proporcjach – rosła 
jak liczba ludności na świecie. 

Postarajmy się oszacować, ile złota 
wydobyto dotychczas. 
Osiągnęlibyśmy wynik na poziomie 
200 tys. ton. Gdybyśmy przeliczyli to 
na uncje, zbliżalibyśmy się do 7 mld. 
Liczba ludności świata w tym roku to 
7,8 mld. Tak więc średnio na jednego 

obywatela świata przypada nie więcej 
niż jedna uncja złota. Abstrahując od 
pewnych fluktuacji w górę lub dół, na 
przestrzeni dziejów ta proporcja się 
utrzymuje. Jedna uncja – dużo to czy 
mało? Biorąc pod uwagę wyposażenie 
w pierścionki przeciętnej Polki, to 
sporo. Czy statystyczna Polka posiada 
10 pierścionków po 3 g czystego złota? 

Powinniśmy pamiętać, że 90 proc. 
bogactwa świata jest w rękach 10 proc. 
najbogatszych ludzi. 
A to znaczy, że na 10 proc. najbogat-
szych powinno przypadać 10 uncji 
złota na głowę, przy założeniu, że 
90 proc. biednych ludzi nie będzie 
posiadało go w ogóle. 10 uncji to już 
jest 300 g. To jest 10 złotych monet np. 
popularnych dwudziestodolarowych. 
Są osoby, które inwestują w złoto i ma-
ją w sztabkach po kilka kilogramów. 
Spróbujmy jeszcze zwizualizować 
całe złoto, jakie wydobyto w historii 
świata. To trochę ponad 200 tys. ton. 
Gdybyśmy z niego stworzyli wielką 
kulę – jaki byłby jej promień? Pamię-
tajmy, że ciężar własny złota jest duży, 
więc potrzeba jakieś 19 t na metr 
sześcienny. Otóż promień takiej kuli 
miałby 13,5 m. Może łatwiej będzie 
sobie jednak wyobrazić sześcian zbu-
dowany z identycznej ilości kruszcu. 
Długość boku takiej kostki wynosiłaby 
22 m. Całe złoto wydobyte w dzie-
jach ludzkości pozwoliłoby zbudować 
kostkę do gry o boku 22 m długości. 
Przyjmując, że średnio jedno piętro 
w budynku to trochę ponad 3 m, ta-
ki sześcian można przedstawić jako 
złoty odpowiednik budynku sześcio-
piętrowego. n

przejąć lub wykupić. Może też nałożyć 
tak wysoki kataster, że płacąc 3 proc. 
rocznie od wartości działki czy nieru-
chomości, w ciągu 30 lat oddaje się 
państwu równowartość tej inwesty-
cji. À propos wspomnianej działki na 
Manhattanie: nie można jej dzielić 
na metry lub centymetry kwadrato-
we, bo wartość ma jedynie w całości. 
Inwestycje w ziemię są ograniczone 
ryzykiem płynności. A nawiązując do 
wspomnianego Nowego Jorku, obowią-
zywały przepisy umożliwiające ode-
branie nieruchomości właścicielowi, 
jeśli o nią nie dba. 

W tym kontekście lepiej widać atuty 
złota. 
Ale ma również dużo wad. Główna 
z nich polega na tym, że cena doświad-
cza dużych rynkowych fluktuacji. 
Niedawno było po 1200 dol., a teraz 
kosztuje 1800 dol. za uncję. Inny pro-
blem wiąże się z tym, że złoto fizyczne 
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Kredyt

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej NBP podjęła decyzję o kolejnym 
podniesieniu stóp procentowych. Z pewnością to nie koniec podwyżek.  
Jakich zmian mogą spodziewać się osoby planujące zakup mieszkania?

Przewidując poziom inflacji, 
warto przyjrzeć się tzw. inflacji 
bazowej. Jest to parametr, któ-
ry, w pewnym uproszczeniu, 

pomija elementy będące poza kontrolą 
banku centralnego. Osoby odpowie-
dzialne za politykę monetarną uważnie 
monitorują jego wskazania. Często jest 
to bowiem lepszy wyznacznik skutecz-
ności ich działań niż podawana przez 
media inflacja konsumencka. Niektóre 
banki idą o krok dalej. Na przykład Na-
rodowy Bank Czech przy realizacji celu 
inflacyjnego posługuje się nie inflacją 
CPI, ale właśnie inflacją bazową. 

W Polsce aktualna wartość tego wskaź-
nika, choć wysoka (obecnie ponad 
4 proc.), jest znacznie niższa niż poziom 
inflacji konsumenckiej. Co więcej, para-
metr ten od dłuższego czasu utrzymuje 
się na mniej więcej stałym poziomie. 
To z kolei pozwala zakładać, że NBP 
nie będzie zbyt radykalnie podnosił 
poziomu stóp, gdyż na daną chwilę nie 
widzi takiej potrzeby. 
Wróćmy jednak do znacznie popular-
niejszej inflacji konsumenckiej. Jed-
nym z istotnych powodów jej wysokich 
wskazań jest wzrost kosztów transpor-
tu, automatycznie podnoszący ceny 

mnieć o corocznym wzroście wartości 
zakupionej nieruchomości, która na 
wybranych rynkach przekracza nawet 
10 proc. 

Jak zmiany wpłyną 
na rynek nieruchomości?

Podwyżki stóp procentowych z dużym 
prawdopodobieństwem nie zachwieją 
rynkiem nieruchomości. Warto mieć 
świadomość, że przy kredytach rozło-
żonych na 25 czy 30 lat tego typu fluk-
tuacje są naturalne. Oczywiście, wyż-
szy WIBOR to droższe kredyty i niższa 
zdolność kredytowa osób, które planują 
pożyczyć pieniądze na zakup domu lub 
mieszkania. Ten negatywny czynnik 

powinien jednak zostać zamortyzo-
wany przez wspomniany już wzrost 
wynagrodzeń, które – jak przewiduje 
NBP – będą w następnych latach rosnąć 
w tempie 8–9 proc. rocznie. Dodatkowo 
w najbliższym czasie znaczny wpływ na 
koniunkturę (zwłaszcza w segmencie 
budownictwa ekonomicznego) może 
mieć program gwarantowanych dofi-
nansowań do kredytów hipotecznych. 
Szacuje się, że wygeneruje on dodatkowy 
popyt na pożyczki w kwocie ok. 1 mld zł 
miesięcznie, co z nawiązką zrekompen-
sowałoby ewentualny negatywny wpływ 
podwyżek stóp procentowych.
Nie spodziewam się podniesienia stóp 
procentowych powyżej 2,5 proc. Zgod-
nie ze znaną ekonomistom hipotezą 
Fishera ten poziom powinien wystar-
czyć, by osiągnąć cel inflacyjny NBP. 
Teraz wynosi on 2,5 proc., z dopusz-
czalnym jednopunktowym przedziałem 
wahań. Prognozy wskazują, że stopy 
procentowe osiągną wartość docelową 
najwcześniej pod koniec 2023 r. Suge-
ruje to, że NBP dopuszcza wzrost cen 
jeszcze przez kilka kwartałów. 
Zatrzymanie tempa inflacji w następnym 
roku prawdopodobnie spowolni wzrost 
cen nieruchomości. Nie oznacza to jed-
nak, że mieszkania i domy będą tańsze. 
Wręcz przeciwnie, możemy spodziewać 
się dalszych podwyżek. Silna, ponad 
90-procentowa korelacja cen nierucho-
mości i średnich wynagrodzeń wskazuje 
na podwyżki rzędu 8 proc. rocznie. n 

więc tańsze w porównaniu z czasami 
sprzed wybuchu epidemii koronawi-
rusa. Dzisiejszy poziom stóp procen-
towych – 1,25 proc. – jest wciąż niższy 
od wskaźnika z początku 2020 r., czyli 
1,5 proc. Możemy jednak spodziewać się 
dalszych podwyżek. Wskazują na to bie-
żące wyceny instrumentów pochodnych 
na stopę procentową. Obecnie rynek 
oczekuje, że w połowie 2022 r. stawka 
WIBOR 3M zbliży się do 2,5 proc. Raty 
sumarycznie wzrosną wtedy o 350 zł 
względem tych sprzed podwyżek i 150 zł 
w stosunku do kwot sprzed pandemii. 
To stosunkowo niedużo, biorąc pod 
uwagę rosnące wynagrodzenia. Oczy-
wiście, obecna inflacja ma duży wpływ 
na realne płace, ale nie możemy zapo-

Rata modelowego kredytu hipotecznego

Inflacja CPI a inflacja bazowa

Cena baryłki Breant ropy naftowej

wielu usług i produktów. Ten wzrost był 
w ostatnim czasie potężny. Ropa naftowa 
od początku 2020 r. podrożała o ponad 
60 dol. za baryłkę, co, według moich 
szacunków, przyczyniło się do wzrostu 
ogólnego wskaźnika cen o blisko 2 proc.
Drogie nośniki energii to problem, 
z którym mierzy się dzisiaj cały świat, 
i pośredni efekt pandemii koronawi-
rusa. Zerwane łańcuchy dostaw, pro-
blemy z produkcją, uwolniony popyt 
i masowy dodruk pieniądza wywołały 
drożyznę, ale według mnie jest to zjawi-
sko przejściowe. Światowe gospodarki 
nauczyły się już żyć z pandemią, a glo-
balne braki w podaży wkrótce zosta-
ną zaspokojone. Dlatego jest bardzo 
prawdopodobne, że w przyszłym roku 
wygórowane ceny ropy i gazu ziemnego 
spadną lub przynajmniej pozostaną na 
tym samym poziomie. A to spowoduje 
znaczne zmniejszenie inflacji, a może 
nawet wywołać tzw. techniczną deflację. 
Kolejna podwyżka stóp procentowych 
w Polsce wpisała się w przewidywania 
ekonomistów. Zmiana ogłoszona przez 
NBP przełożyła się na wyższe raty kredy-
towe, ale zdecydowanie nie są to zmiany 
drastyczne, które zachwieją rynkiem. 
Miesięczna spłata modelowego kredy-
tu hipotecznego (300 tys. zł na 25 lat, 
przy marży banku 2 proc.) wzrośnie 
o ok. 100 zł względem października 
i o ok. 160 zł w porównaniu z poziomem 
sprzed podwyżek. Kredyty pozostaną 

hipoteczny
a inflacja

Źródło: GUS.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP i ZBP.
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od kilkunastu 
lat związany z branżą,  

ekspert rynku nieruchomości  
miesięcznika „Manager” 

Piotr Tarkowski



W dniach 27–28 października 
2021 r. w Centrum 
Kongresowym Hotelu 
Warszawianka w Jachrance 
odbyła się IX edycja 
Kongresu CFO Spółek 
Giełdowych SEG, podczas 
której dyrektorzy finansowi 
rynku kapitałowego 
dyskutowali o wyzwaniach, 
z jakimi mierzą się  
każdego dnia pracy 

Rozmawiano m.in. o nowych 
wymogach raportowania 
zrównoważonego rozwo-
ju, funkcjonowaniu spółki 

w postcovidowej rzeczywistości, cyfry-
zacji, podatkach i pomocy publicznej.
Kongres rozpoczął się od panelu doty-
czącego nowych wyzwań raportowania 
zrównoważonego rozwoju. W dyskusji 
pod przewodnictwem Piotra Biernac-
kiego (wiceprezesa zarządu Stowarzy-
szenia Emitentów Giełdowych) wzięli 
udział: dr Jarosław Bogacz (członek 
zarządu Polenergii), Piotr Borowski 
(członek zarządu odpowiedzialny za 
Pion Operacji i Regulacji, GPW), Maria 
Ibisz (manager, zespół ds. zrównoważo-
nego rozwoju CE, Deloitte) oraz Bartosz 

Kwiatkowski (dyrektor, Fundacja Frank 
Bold). Rozmawiano m.in. o wyliczaniu 
zgodności z Taksonomią Sustainable 
Finance, raportowaniu do instytucji fi-
nansowych zgodnie z SFDR (2019/2088), 
pracach nad dyrektywą CSRD i unijnym 
standardzie raportowania oraz o tym, 
jak wykorzystać przewagę spółek gieł-
dowych w tym zakresie. 
– Wkrótce wszystkie spółki giełdowe 
na rynku regulowanym GPW zosta-
ną objęte obowiązkiem raportowania 
wskaźników zrównoważonego rozwoju, 
czyli ESG. Opracowywane są Europejskie 
Standardy Raportowania w tym zakre-
sie. Bardzo ważne jest to, aby spółki 
giełdowe już przygotowywały się do 
tego raportowania, ponieważ raporty 

Dyskusja panelowa I: „Nowe wyzwania 
raportowania zrównoważonego 
rozwoju”. Od lewej: Bartosz Kwiatkowski 
(Fundacja Frank Bold), Maria Ibisz 
(Deloitte), Piotr Borowski (GPW), 
dr Jarosław Bogacz (Polenergia) 
oraz prowadzący debatę  
Piotr Biernacki (SEG)

Otwarcie kongresu. Na zdjęciu 
dr Mirosław Kachniewski (SEG)

Przestrzeganie tych praktyk przez spółki 
giełdowe jest jednym z istotnych kryte-
riów oceny spółek w zakresie stosowania 
zasad ESG dotyczących ładu korporacyj-
nego (Governance) przez inwestorów 
giełdowych i innych uczestników rynku 
kapitałowego – dodaje.
W kolejnej dyskusji, która dotyczyła 
funkcjonowania spółek w postcovi-
dowej rzeczywistości, moderowanej 
przez Roberta Wąchałę (wiceprezesa 
zarządu Stowarzyszenia Emitentów 
Giełdowych) uczestniczyli: Michał Bo-
gacz (radca prawny, partner, Olesiński & 
Wspólnicy), dr Ernest Pytlarczyk (główny 
ekonomista, Bank Pekao) oraz Michał 
Rakowski (członek zarządu ds. finanso-
wych i zasobów ludzkich, Grupa Amica). 
Eksperci rozmawiali o tym, jaka będzie 
nowa normalność, o wpływie pracy hy-
brydowej na finanse spółki, o nowych 
modelach biznesowych oraz o wpływie 

zatorów płatniczych na funkcjonowanie 
emitentów. 
Trzecia z kolei dyskusja panelowa doty-
czyła cyfryzacji. O skutkach przyspieszo-
nej cyfryzacji, nowych rozwiązaniach 
na nowe czasy oraz cyberzagrożeniach 
prowadzący dr Mirosław Kachniewski 
(prezes zarządu Stowarzyszenia Emiten-
tów Giełdowych) rozmawiał z Pawłem 
Krupą (Product Manager, systemy FK/
HR, Comarch), ze Sławomirem Pana-
siukiem (wiceprezes zarządu Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych oraz 
zarządu Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP) 
oraz z Andrzejem Wyszomierskim (Head 
of Data & AI, APN Promise). 
– Grupa KDPW sukcesywnie wdraża 
i oferuje uczestnikom rynku innowa-
cyjne rozwiązania oparte na technologii 
cyfrowej: Identyfikacja Akcjonariuszy, 
Walne Zgromadzenia, eVoting-WZA oraz 
eVoting-board. 

ESG będą m.in. wymaganym, istot-
nym źródłem informacji dla instytu-
cji finansowych (banków, funduszy 
inwestycyjnych) finansujących dzia-
łalność spółek. Giełda wspiera spółki 
giełdowe w procesie przygotowania 
się do tego raportowania i opubliko-
wała dla nich przewodnik „Wytyczne 
do raportowania ESG”. Jest to zbiór 
niezbędnych informacji w zakre-
sie ESG i praktycznych wskazówek 
do wykorzystania przez emitentów 
giełdowych – mówi Piotr Borow-
ski. – Ponadto giełda zaktualizowała 
zbiór zasad „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW”, które obowią-
zują w nowej odsłonie od lipca br. fo
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Ponadto udostępniliśmy aplikację do 
automatycznego rejestrowania papierów 
niepublicznych i nadawania kodów ISIN 
czy – wychodząc naprzeciw potrzebom 
rynku – uruchomiliśmy Portal Danych 
KDPW, który oferuje wszystkim zainte-
resowanym dostęp do statystyk. 
Jednocześnie, w związku z przyspiesze-
niem cyfryzacji procesów wewnętrznych 
i zewnętrznych, podjęliśmy działania 
związane ze zwiększeniem cyberodpor-
ności wykorzystywanych i oferowanych 
przez nas rozwiązań, w tym jest np. 
zastosowanie bezpiecznych kanałów 
komunikacji i wieloskładnikowego uwie-
rzytelniania. Monitorujemy też aktywnie 
prace UE w zakresie Digital Finance 
Package – mówi Sławomir Panasiuk.
Ostatni panel dotyczył podatków 
i pomocy publicznej. W dyskusji pod 
przewodnictwem Magdaleny Raczek-
-Kołodyńskiej (wiceprezes zarządu Sto-
warzyszenia Emitentów Giełdowych) 
wzięli udział: dr Jerzy Lisiecki (prezes 

zarządu, International Risk & Corporate 
Advisory – IRCA), Adrian Stępień (starszy 
manager w zespole podatkowym, CRI-
DO) oraz Piotr Wysocki (partner, Baker 
McKenzie). Eksperci dokonali przeglą-
du nowych wymogów i interpretacji, 

omówili praktyczne stosowanie i eg-
zekwowanie regulacji podatkowych, 
rozliczanie pomocy związanej z pande-
mią oraz możliwości transferu ryzyka 
związanego z regulacjami podatkowymi.
– Procedowany obecnie w parlamen-
cie projekt ustawy podatkowej będącej 
elementem tzw. Polskiego Ładu to kil-
kusetstronicowy pakiet zmian w sys-
temie podatkowym. Brak możliwości 
odliczania składki zdrowotnej od podat-
ku, pomimo zwiększenia kwoty wolnej 
i podniesienia progu dla stawki 32 proc. 
oraz wprowadzenia bardzo ograniczo-
nej „ulgi dla klasy średniej”, zwiększą 
koszty pracy lepiej wynagradzanych 
pracowników. Rozszerzony ma zostać 
pakiet ulg na działalność innowacyjną 
(w tym na prototypy i robotyzację) oraz 
prorozwojową (np. ulga konsolidacyjna 
czy na zwiększenie sprzedaży). Wpro-
wadza się również ciekawe rozwiązania 
dla biznesu, takie jak zwolnienie par-
tycypacyjne dla spółek holdingowych, 

porozumienia inwestycyjne w formie 
umowy obejmujące szereg instrumen-
tów zabezpieczających bezpieczeństwo 
podatkowe inwestycji, grupy VAT czy 
możliwość wyboru opodatkowania VAT 
usług finansowych. W projekcie znalazło 
się również wiele rozwiązań na gruncie 
podatku CIT, zwiększających nie tylko 
obciążenia podatkowe, lecz także – ze 
względu na brak precyzji tworzonych 
w pośpiechu regulacji – ryzyko błędu 
w rozliczeniach. Niewątpliwie więc oso-
by odpowiedzialne w firmach za podatki 
czeka w najbliższym czasie wytężona 
praca – mówi Piotr Wysocki.
Część merytoryczną pierwszego dnia 
zamknęły koktajle tematyczne z pre-
legentami, podczas których każdy 
z uczestników mógł indywidualnie 
wymienić swoje spostrzeżenia czy roz-
wiać wątpliwości. 
Drugiego dnia kongresu odbyły się prak-
tyczne warsztaty: „Polski Ład oczami 

przedsiębiorców, pracodawców i pra-
cowników (zagadnienia dotyczące PIT 
i CIT)”; „Znaczenie DPSN2021 dla roz-
woju rynku i emitentów”; „Nowoczesne 
środowisko analityczne – jak obniżyć 
koszty i zbudować przewagę konkuren-
cyjną”; „Kluczowe zmiany podatkowe 
wynikające z Polskiego Ładu”.
Dwudniowe spotkanie zamknęła dys-
kusja panelowa, w której Damian Jasica 
(przewodniczący Rady Nadzorczej Tower 
Investment) oraz eksperci Stowarzysze-
nia Emitentów Giełdowych: dr Mirosław 
Kachniewski, Magdalena Raczek-Koło-
dyńska oraz Robert Wąchała dokonywali 
analizy kosztów funkcjonowania spółek 
giełdowych. 
– Po ponadpółtorarocznej przerwie 
spotkaliśmy się, aby omówić najważ-
niejsze wyzwania, jakie stoją przed 
spółkami giełdowymi w związku z cią-
głymi zmianami regulacyjnymi oraz 
nową, postcovidową rzeczywistością. 

Niezmiernie cieszy to, że pomimo wciąż 
niepewnej sytuacji uczestnicy zdecy-
dowali się wziąć udział w wydarzeniu 
stacjonarnym, podczas którego mogli 
osobiście wymienić się doświadcze-
niami dnia codziennego dyrektora 
finansowego. Już dziś zapraszamy na 
kolejną, jubileuszową edycję Kongre-
su CFO, która zaplanowana jest na 
19–20 października 2022 r. – mówił 
prezes Mirosław Kachniewski. 
Organizatorem kongresu było Stowarzy-
szenie Emitentów Giełdowych. Partnera-
mi wydarzenia były: Orange jako partner 
strategiczny, Baker McKenzie, Crido oraz 
GPW jako partnerzy główni, Olesiński 
& Wspólnicy, Polenergia, Comarch, In-
ternational Risk & Corporate Advisory 
(IRCA) oraz KDPW jako partnerzy wspie-
rający, APN Promise i Unicomp-WZA jako 
partnerzy technologiczni. n 

Piotr Cegłowski

Dyskusja panelowa IV: „Podatki i pomoc publiczna”. Od lewej: Adrian Stępień (CRIDO), dr Jerzy Lisiecki (IRCA), Piotr Wysocki 
(Baker McKenzie) i prowadząca debatę Magdalena Raczek-Kołodyńska (SEG)

Dyskusja panelowa III: „Cyfryzacja”. Od lewej: Sławomir Panasiuk (KDPW), Paweł Krupa (Comarch), Andrzej Wyszomierski (APN Promise) 
oraz prowadzący debatę dr Mirosław Kachniewski (SEG)

PO COVIDOWEJ 
PRZERWIE SPOTKALIŚMY 

SIĘ, ABY OMÓWIĆ 
NAJWAŻNIEJSZE 

WYZWANIA, JAKIE 
STOJĄ PRZED 

SPÓŁKAMI GIEŁDOWYMI 
W ZWIĄZKU 

Z CIĄGŁYMI ZMIANAMI 
REGULACYJNYMI ORAZ 
NOWĄ, POSTCOVIDOWĄ 

RZECZYWISTOŚCIĄ 

MIROSŁAW  
KACHNIEWSKI
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Kotwice puściły
Życie często zastawia na nas pułapki wynikające z odroczonych w czasie przykrych efektów 
doraźnie przyjemnych działań. Najpierw długo nic nie jest w stanie zaszkodzić, a potem już 
nic nie jest w stanie pomóc. Obawiam się, że tak właśnie mamy teraz z inflacją

prezes zarządu Stowarzyszenia  
Emitentów Giełdowych

dr Mirosław Kachniewski

Połączenie łagodnej polityki 
fiskalnej (bardzo wysokie 
wydatki publiczne) i mone-
tarnej (bardzo niskie stopy 

procentowe) teoretycznie powinno 
prowadzić do inflacji. Nie od razu 
jednak, gdyż czynnikiem powstrzy-
mującym wzrost cen są oczekiwania 
konsumentów. Jeśli są oni przyzwycza-
jeni do określonego poziomu cen, to 
nie zaakceptują podwyżek. Ta kotwica 
mentalna wspomagana była kotwicą 
kursową – relacja złotego do walut 
zagranicznych pozostawała stabilna 
m.in. dzięki napływowi euro oraz 
w miarę porównywalnemu z innymi 
krajami poziomowi inflacji. A stabil-
ność złotego gwarantowała import 
po stabilnych cenach, co ograniczało 
możliwości podwyżek cen produktów 
krajowych (w jakimś zakresie wszak 
konkurujących z importem).
Taki stan może się utrzymywać sto-
sunkowo długo i przez kilka lat mie-
liśmy karnawał taniego pieniądza 
przy niskiej inflacji. Ale pojawiło się 
sporo poważnych czynników (COVID, 
załamanie łańcuchów dostaw, wzrost 
cen energii, wzrost kosztów pracy), 
które wytrąciły gospodarkę z tej 
chwiejnej równowagi. Najbardziej 
zdesperowani producenci zmuszeni 
zostali do urealnienia poziomu cen, 
do poważnych podwyżek, aby utrzy-
mać rentowność. I okazało się, że 
ludzie nie przestali kupować, przez 
co podobnie zachowali się inni pro-
ducenci. I się zaczęło.
Jesteśmy obecnie w sytuacji, kiedy 
należałoby zaciskać pasa, ograniczać 
wydatki budżetowe i wskazać bar-
dzo jasną ścieżkę podnoszenia stóp 

wzięło kredyty w złotych w oparciu 
o zmienną stopę procentową, przez 
co urealnienie ceny pieniądza dopro-
wadziłoby do dramatycznych skutków, 
gdyż skala problemu złotowiczów by-
łaby wielokrotnie większa niż fran-
kowiczów.
Jakie mogą być tego konsekwencje? Ja 
się obawiam długotrwałej dwucyfro-
wej inflacji. Jeśli wzrost cen stał się 
zauważalny, to będzie on teraz obecny 
w relacjach biznesowych (klauzule 
zmian cen) i pracowniczych (indek-
sacja płac). A jeśli będziemy w tych 
relacjach przewidywać wzrost cen, to 
on na pewno nastąpi. Tak jak wcze-
śniej oczekiwania konsumentów co 
do stabilności cen trzymały inflację 
w ryzach, tak teraz oczekiwanie wzro-
stów cen będzie samospełniającą się 
przepowiednią. 
Przy czym w krótkim okresie wciąż 
jeszcze będziemy obserwować miłe 
złego początki – ujemna realna stopa 
procentowa stymulować będzie życie 
na kredyt. Ale potem te pieniądze się 
skończą. Częściowo zostaną zjedzo-
ne przez inflację, częściowo zostaną 
ulokowane np. w nieruchomościach, 
a częściowo zostaną zwyczajnie stra-
cone z uwagi na inwestycje w różnego 
rodzaju przedsięwzięcia „z gwaran-
towanym zyskiem”. Finansowanie 
dłużne będzie coraz mniej dostępne, 
rozregulowanie cen utrudni prowadze-
nie biznesu i przykre konsekwencje 
ujawnią się w pełnej krasie. Miejmy 
nadzieję, że doświadczenia dużej czę-
ści polskiego społeczeństwa w funk-
cjonowaniu w warunkach wysokiej 
inflacji pozwolą możliwie łagodnie 
przejść przez ten proces. n

procentowych. Zamiast tego mamy 
próbę ucieczki do przodu: zwiększenia 
wydatków mających kompensować 
wzrost cen, co grozi wejściem w spiralę 
prowadzącą nieuchronnie w kierunku 
hiperinflacji. Tym bardziej że podnie-
sienie stóp procentowych do poziomu 
choćby tylko inflacji (czyli tak, aby re-
alna stopa procentowa wynosiła zero) 
wydaje się niemożliwe. Zbyt wiele osób fo
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Mobilny

Niemiecka firma nowych technologii NFON 
udowodniła, że nie warto wyrzucać na śmietnik 
stacjonarnych telefonów. Stworzyła system 
telefonii w chmurze

Pomysł jest pozornie prosty: 
zadania centrali przejmuje 
oprogramowanie w centrum 
danych. Co to oznacza dla 

klienta? Połączenia są nawiązywane 
przez Internet, a numeru stacjonarnego 
można używać w dowolnym miejscu, 
choćby na końcu świata. Ma to znacze-
nie prestiżowe i uwiarygadnia firmę, 
ponieważ ciągle jeszcze wiele osób 
uważa, że brak stacjonarnego numeru 
obniża wiarygodność. 
Sposób działania systemu w bardzo 
przekonujący sposób zaprezentował 
nam podczas niedawnej wiedeńskiej 
konferencji NFON jeden z managerów 
– Alexander Fuss. Przypomniał, że sys-
tem pozwala na integrację z Microsoft 
Teams, a wkrótce programiści NFON 
dodadzą możliwość połączeń wideo. 
Co więcej, oprogramowanie aktywnie 
poszukuje nowych partnerów bizne-
sowych. Firma powstała przed 13 laty 
w Niemczech. Główny jej produkt, czyli 
Cloudya, służy do komunikacji głoso-
wej. Korzystają z niego firmy różnej 
wielkości, od gigantów po MŚP. Na-
zwa Cloudya wprost kojarzy się z cloud, 

czyli z chmurą. Najlepszą rekomendację 
NFON stanowi 40 tys. klientów w całej 
Europie. 
Rozwiązanie NFON świetnie sprawdziło 
się w czasie pandemii. Pracownicy, 
którzy nie wychodzili z domów i łączyli 
się z biurami przez Internet, mogli 
korzystać ze stacjonarnego numeru. 
Właśnie z tych powodów Cloudya do-
skonale sprawdza się w branży call 
center, która korzysta z wersji oprogra-
mowania rozszerzonej Ncontactcenter, 
pozwalającej na wielokanałową komu-
nikację za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej. Co ważne, rozwiązanie 
daje maksymalną elastyczność i za-
awansowane funkcje bez konieczności 
instalacji sprzętu i można je zintegro-
wać z istniejącymi systemami, np. 
WhatsAppem, klasycznym czatem, 
pocztą e-mail i SMS-ami. Pozwala to 
zatrudniać w call center osoby mające 
problemy z poruszaniem się, a tym sa-
mym wspomaga aktywizację zawodową 
niepełnosprawnych. 
Warto dodać, że interfejs Cloudya po-
zwala wykonywać połączenia telefo-
niczne bezpośrednio z komputera lub 

laptopa. Mając stacjonarny numer, 
nie trzeba korzystać ze starego typu 
telefonu. Można samodzielnie decydo-
wać, czy chce się odebrać połączenie, 
przekierować je na pocztę głosową 
czy przekazać na telefon komórkowy. 
Ustawienia można zmienić zależnie 
od potrzeb. 
Według szacunków NFON w polskich 
małych i średnich przedsiębiorstwach 
zatrudnionych jest ok. 11 mln osób, 
które korzystają z 9 mln numerów 
telefonicznych. W Europie takich te-
lefonów jest ok. 135 mln. Firmy coraz 
częściej decydują się na przeniesienie 
swojej infrastruktury do chmury, co 
w 2020 r. przełożyło się na 22 mln po-
łączeń telefonicznych w takiej formie. 
W 2017 r. zarejestrowanych w chmu-
rze numerów telefonicznych było ok. 
13 mln, a w 2022 r. będzie ich ponad 
40 mln. Pokazuje to doskonale, że 
zapotrzebowanie na usługi głosowe 
w chmurze jest duże i z pewnością 
nie będzie maleć. To wielka szansa na 
dalszy rozwój biznesu NFON. n 

Piotr Cegłowski

telefon?
stacjonarny

 Alexander Fuss, 
jeden z managerów NFON
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Zakupy
Połowa Polaków poważne zakupy odkłada na później, a elektronikę i ubrania kupuje głównie 
w Internecie – wynika z najnowszego badania firmy Deloitte

W październiku bieżące-
go roku utrzymywała 
się zauważalna w po-
przednich miesiącach 

tendencja do pogarszania się nastrojów 
wśród polskich konsumentów – wynika 
z najnowszej edycji raportu „Global 
State of the Consumer Tracker” opraco-
wanego przez firmę doradczą Deloitte. 
Na skutek rozwijającej się czwartej fali 
pandemii już tylko nieznacznie więcej 
niż jedna trzecia ankietowanych dekla-
ruje, że nie obawia się latać samolotem, 
a niewiele mniej wyraża zaniepokojenie 
stanem domowych finansów. Spadł też 
odsetek zainteresowanych w nadcho-
dzącym półroczu kupnem samochodu, 
a spośród tych, którzy się na to zdecydu-
ją, aż o 8 p.p. mniej chce nabyć pojazd 
fabrycznie nowy.

że ich sytuacja finansowa poprawi się 
w nadchodzących trzech miesiącach.
W obszarze finansowym najpowszech-
niejszym powodem do zmartwień po-
zostają jednak rosnące ceny najczęściej 
kupowanych produktów – tak twierdzi 
84 proc. pytanych w październiku, co 
oznacza wzrost o 3 p.p. w porównaniu 
z miesiącem wcześniejszym. Nie przej-
muje się tym zagadnieniem zaledwie 
8 proc. Polaków.

Kup w Internecie, odbierz 
w sklepie

Ponowny wzrost poczucia zagrożenia 
wizytami w sklepach stacjonarnych prze-
kłada się na nastawienie do zakupów 
w formule online. W większości kategorii 

produktów rośnie odsetek deklarują-
cych, że zakupy robią tylko przez Inter-
net. W przypadku elektroniki tak mówi 
13 proc. badanych, a ubrania i obuwie 
wyłącznie online kupuje już niemal co 
dziesiąty badany (9 proc.). Jednakże tylko 
w tradycyjnej formie Polacy najczęściej 
kupują produkty spożywcze (70 proc.), 
leki (61 proc.) i domowe artykuły pierw-
szej potrzeby (53 proc.).
Podejścia click and collect w ogóle nie 
uznaje 23 proc. konsumentów, pozostali 
mówią, że zdarza im się to czasami 
(36 proc.), sporadycznie (27 proc.) lub 
często (11 proc.). Wyłącznie z takiej 
formuły robienia zakupów, gdy tylko to 
jest możliwe, korzysta 3 proc. badanych.

Motoryzacyjne spowolnienie

Poczucie niepewności wśród konsumen-
tów przekłada się też na nastawienie np. 
do sposobu przemieszczania się i plano-
wanie inwestycji w tym obszarze. Odsetek 
zainteresowanych w nadchodzących 
6 miesiącach kupnem samochodu spadł 
do 19 proc. Co więcej, jeśli nawet kon-
sumenci mają takie plany, 42 proc. chce 
nabyć pojazd fabrycznie nowy, co ozna-
cza spadek aż o 8 p.p. względem badania 
wrześniowego. Jedna trzecia bierze pod 
uwagę auto używane, ale prawie nowe, 
z gwarancją – wzrost wskazań o 9 p.p. 
Badanie Deloitte pokazuje, że decydując 
się na zmianę samochodu, konsumenci 
najczęściej kierują się raczej subiek-
tywnymi pobudkami. Prawie jedna 
trzecia (30 proc.) uważa po prostu, że 
jest już gotowa, aby jeździć innym au-
tem, niemal co piąty (19 proc.) zmienia 
model na nowy, bardziej nowocześnie 
wyposażony, a 15 proc. wskazuje na 
zmianę swoich potrzeb transportowych. 
13 proc. ankietowanych poszukuje 
bardziej oszczędnego auta, a 11 proc. 
uważa, że dalsze utrzymywanie dotych-
czasowego po prostu się nie opłaca. Co 
ciekawe, przesiadanie się do pojazdu 
elektrycznego z pobudek ekologicznych 
jest sprawą marginalną – jako powód 
zakupu wymienianą przez zaledwie 
2 proc. pytanych. n

oprac. Wojciech Gryciuk

W porównaniu z poprzednim miesią-
cem ankietowani częściej deklarują, że 
jest to mało prawdopodobne – wzrost 
o 3 p.p., do 38 proc. Przeciwnego zdania 
jest 54 proc. pytanych i w tym przypadku 
zanotowano spadek o 2 p.p.
Deklarowane powody podejmowania po-
dróży służbowej uległy tylko nieznacznym 
zmianom. Najczęściej jest to konieczność 
bezpośredniego spotkania z klientem 
(23 proc.), nieco rzadziej udziału w konfe-
rencji (18 proc.) czy nawiązywania relacji 
z partnerami (15 proc.).
Ciekawie wygląda też spojrzenie na 
powody rezygnacji z wyjazdów w spra-
wach zawodowych. Wyraźnie częściej 
niż miesiąc temu badani mówią, że ich 
organizacje w ogóle zrezygnowały z takiej 
aktywności (23 proc., o 6 p.p. więcej). 
Pytani rzadziej czują się też bezpiecz-
nie podczas delegacji – wzrost odsetka 
o 2 p.p., do 14 proc. Duża zmiana zaszła 
też wśród odpowiedzi wskazujących na 
zastąpienie podróżowania wykorzysta-
niem rozwiązań technologicznych – tak 
mówi 19 proc. ankietowanych, podczas 
gdy miesiąc temu była to jedna czwarta.

Większe zakupy muszą poczekać

Ogólne poczucie niepewności znajduje 
odzwierciedlenie w deklarowanym przez 
ankietowanych nastawieniu do kwestii 
finansowych. Już 22 proc. twierdzi, że po-
nosi co miesiąc wydatki większe niż do-
chody osiągane przez ich gospodarstwa 
domowe. Październik to kolejny miesiąc 
wzrostu tego wskaźnika. Jednocześnie 
podniósł się odsetek odpowiedzi doty-
czących niepokoju o stan posiadanych 
oszczędności – nie martwi to 59 proc. 
Polaków, podczas gdy miesiąc temu tak 
twierdziło 62 proc.
43 proc. uważa, że może mieć problem 
z regulowaniem bieżących zobowiązań 
finansowych, a prawie połowa (49 proc.) 
deklaruje, że odkłada na później większe 
zakupy, które w normalnych warunkach 
nie byłyby problemem. Ta kwestia nie 
jest powodem do zmartwień dla 30 proc. 
badanych. O 4 p.p., do 40 proc., zmalał 
odsetek ankietowanych, którzy optymi-
stycznie patrzą w przyszłość i zakładają, 

Dwudziesta czwarta fala badania wy-
raźnie pokazała, że utrzymuje się 
trend spadkowy w zakresie poczucia 
bezpieczeństwa deklarowanego przez 
ankietowanych. Najbardziej zmieniły 
się wskazania dotyczące osobistego ro-
bienia zakupów w sklepach. Odsetek 
mówiących, że w takich okolicznościach 
nie odczuwają strachu, zmalał o 6 p.p., 
z 62 proc. do 56 proc. W porównaniu 
z ankietą przeprowadzoną przez Deloitte 
tuż przed wakacjami spadek wyniósł 
w sumie aż 18 p.p.
Mniej osób czuje się też bezpiecznie 
w czasie lotu samolotem (36 proc.), 
w trakcie wydarzeń masowych, takich 
jak koncerty, imprezy sportowe, seanse 
kinowe czy spektakle teatralne (48  proc.), 
gdy badani korzystają z usług indywi-
dualnych oferowanych przez salony 

kosmetyczne i fryzjerskie, a także lekarzy 
czy dentystów (57 proc.) oraz podczas 
wizyt w restauracjach (59 proc.). We 
wszystkich tych przypadkach spadki 
wyniosły po 3 p.p.
W najmniejszym stopniu zmieniło się 
nastawienie do kwestii powrotu do biur. 
Nie obawia się tego 55 proc. badanych, 
co oznacza spadek tylko o 1 p.p. Jednakże 
minimalnie częściej deklarują oni, że ze 
względu na COVID-19 posyłanie dzieci do 
szkoły nie jest bezpieczne w ich miejscu 
zamieszkania (29 proc.).

Rezygnacja z podróży 
służbowych

Więcej obaw dotyczących podróżo-
wania samolotami wpływa także na 
perspektywy wyjazdów służbowych. 

 Choć większość 
ankietowanych 

nadal niezbyt martwi się 
podróżowaniem, robieniem 
zakupów w stacjonarnych 
sklepach czy korzystaniem 
z restauracji, wyraźnie widać, 
że obawy dotyczące tych 
aktywności stają się w ostatnim 
czasie bardziej odczuwalne. 
To z kolei może się bezpośrednio 
przekładać na kwestie 
ekonomiczne, bo konsumenci 
już nie tak beztrosko będą 
podchodzić do tego, w jakich 
okolicznościach, ale przede 
wszystkim ile wydają. 

na cenzurowanym
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Jak wynika z danych przedstawionych w opracowaniu „Sztuczna inteligencja i chmura”, 
przygotowanym przez IDC we współpracy z SAS, 81 proc. organizacji korzysta w różnym 
zakresie z cloud computing. Biznes chętnie sięga po technologię cloud również w projektach 
z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Nie oznacza to jednak, że chmura 
jest dla każdego i każdej firmie pisany jest sukces

 Chmura stopniowo staje się tak-
że naturalnym środowiskiem 
dla zaawansowanej analityki 
i sztucznej inteligencji (AI). 

Wiele przedsiębiorstw przechodzi na 
analitykę w modelu cloud ze względu na 
dostępność praktycznie nieograniczonej 
mocy obliczeniowej, która zapewnia 
szybkie i kompleksowe wyniki analiz, 
a w rezultacie pozwala na efektywniejsze 
podejmowanie decyzji biznesowych. 
Analityka w chmurze pozwala na wy-
korzystanie jej możliwości przez szersze 
kręgi pracowników, ułatwia wymianę 

informacji i poprawia współpracę zarów-
no wewnątrz organizacji, jak i poza nią. 

Dlaczego warto

Rozwiązania chmurowe są idealne do 
tworzenia środowisk testowo-dewe-
loperskich. To w nich analitycy i spe-
cjaliści data science będą mieli możli-
wość eksperymentowania i testowania 
różnych modeli, zanim zostaną one 
zweryfikowane i przeniesione do śro-
dowiska produkcyjnego. To napędza in-
nowacje, pozwala szybciej wprowadzić 

na rynek nowe produkty i usługi, przy 
jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. 
Bardzo ważny jest tu aspekt elastycz-
ności infrastruktury chmurowej, gdyż 
w przypadku zaawansowanej analityki 
i sztucznej inteligencji zapotrzebowa-
nie na moc obliczeniową jest zmienne. 
Większe, gdy trwa uczenie i testowanie 
modeli AI, a mniejsze w przypadku 
realizacji standardowych zadań. To 
zapewnia optymalizację kosztów całego 
rozwiązania. 
– Istnieje wiele przykładów tego, że 
wdrożenia projektów analitycznych 

w chmurze. Jest to często podyktowane 
względami bezpieczeństwa – tłumaczy 
Ewa Zborowska, Research Director 
w IDC. 

Jak zapewnić powodzenie 
projektu 

O ile zalety wykorzystania chmury są 
powszechnie znane i zachęcają biznes 
do przeniesienia choćby części proce-
sów do tego środowiska, o tyle sukces 
nie zawsze jest łatwy do osiągnięcia. 
Dlatego przed przystąpieniem do wdro-
żenia należy dobrze je przygotować, 
z uwzględnieniem wielu różnych aspek-
tów. W badaniu „IDC EMEA, Multicloud 
Survey 2020” przedsiębiorstwa wskaza-
ły następujące powody niepowodzeń 
wdrożeń w chmurze publicznej:

problemy z bezpieczeństwem  31 proc.

problemy z wydajnością   24 proc. 

problemy z zaufaniem   23 proc.

luka w umiejętnościach  23 proc.

trudności z zachowaniem          
suwerenności danych  21 proc.

Pomimo tych wyzwań, według inne-
go raportu „IDC Worldwide Artificial 
Intelligence Spending Guide 2020”, 
platformy AI w chmurze publicznej 
stanowiły 36,7 proc. całkowitych wy-
datków na platformy AI w Europie 
w 2019 r. Według prognoz IDC udział 
ten będzie systematycznie rósł w naj-
bliższym czasie i już w 2021 r. platformy 
AI w chmurze powinny stanowić ponad 
połowę wszystkich wdrożeń. Z kolei 
za pięć lat chmura będzie dominują-
cym modelem korzystania z platform 
AI, po który będzie sięgać siedem na 
10 organizacji w Europie. n

Wojciech Gryciuk

i AI w chmurze mogą przynieść liczne 
korzyści. Rosnąca wiedza i postępują-
ca edukacja, zrealizowane wdrożenia 
czy zwiększająca się dojrzałość ryn-
ku znacząco zmniejszyły liczbę firm 
rezygnujących z technologii cloud 
computing z powodów bezpieczeń-
stwa. Biznes chce wiedzieć, gdzie są 
przechowywane dane, w jaki sposób 
są one zabezpieczone, kto i kiedy ma 
do nich dostęp, a także czy oferta do-
stawcy rozwiązania w chmurze pozwala 
na działania zgodne z wewnętrzny-
mi politykami bezpieczeństwa oraz 
regulacjami na poziomie krajowym 
i europejskim – podsumowuje Piotr 
Kramek, Data Science Manager w SAS 
Central Europe.

Polski biznes nie lubi skrajności 

Zwrot ku chmurze nie oznacza, że pol-
skie firmy całkowicie zrezygnowały 
z tradycyjnej infrastruktury IT. Według 
danych IDC aż 81 proc. rodzimych or-
ganizacji buduje platformy IT, łącząc 
własne centrum danych z chmurą. 
O tym, że cloud computing nie cieszy 
się jeszcze pełnym zaufaniem, świad-
czy fakt, że jedynie 1 proc. responden-
tów stawia tylko na tę technologię. 
Wyłącznie z własnej infrastruktury IT 
korzysta 18 proc. organizacji z Polski. 
– Nie jest tak, że wszyscy przenoszą 
wszystkie procesy do chmury publicz-
nej. Wybór odpowiedniej platformy jest 
uzależniony od potrzeb biznesowych, 
możliwości technologicznych, dostęp-
ności kompetencji, ale też strategii 
firmy, otoczenia prawnego czy kultury 
organizacji. W rezultacie znakomita 
większość przedsiębiorstw zarówno 
w Polsce, jak i w Europie korzysta ze 
środowisk hybrydowych, gdzie część 
procesów odbywa się w oparciu o in-
frastrukturę wewnętrzną, a część 

do chmury

Raport IDC „Sztuczna inteligencja i chmura. 
Jak połączenie zaawansowanej analityki z chmurą 

wspiera firmy przyszłości?” można pobrać 
ze strony: https://www.sas.com/gms/redirect.

jsp?detail=GMS201437_279665.  

przenosi AIBiznes

Piotr Kramek
Data Science Manager
SAS Central Europe

Chmura obliczeniowa: 
diabeł tkwi w szczegółach

 W  ostatnich latach obserwujemy coraz 
większą aktywność przedsiębiorstw 

w zakresie wykorzystania chmury obliczeniowej. 
Zbieramy coraz więcej danych, w związku 
z czym pojawia się kwestia przestrzeni 
do ich przechowywania, ale i możliwości  
ich wykorzystania do podejmowania lepszych 
decyzji, co z kolei wymaga coraz większych mocy 
przetwarzania. Stąd też chmura jest naturalnym 
kolejnym krokiem rozwoju zaawansowanej 
analityki. Jej zalety, takie jak dostępność 
praktycznie nieograniczonej mocy obliczeniowej, 
szybkość uruchamiania nowych środowisk 
czy skalowalność, powodują, że coraz więcej firm 
decyduje się na migracje rozwiązań do chmury 
oraz domyślnie wybiera chmurę jako fundament 
nowych systemów opartych na analityce i AI.
Warto jednak przestrzec, że do każdego 
przypadku zawsze należy indywidualnie 
podejść. Niezależnie od tego, czy dane 
rozwiązanie jest nowo tworzone, czy 
migrowane jest rozwiązanie istniejące. 
Szczególnie w drugim przypadku warto 
zwrócić uwagę na koszty i korzyści wynikające 
z przeniesienia konkretnego rozwiązania 
biznesowego do chmury. Chmura niekoniecznie 
będzie tańsza, a przenoszenie rozwiązania 
w niezmienionej postaci do chmury (z ang. 
Lift-and-shift) zazwyczaj nie daje możliwości 
wykorzystania pełnego jej potencjału.
Innym ważnym aspektem będą kwestie prawne 
wynikające z rozporządzeń, takich jak RODO, 
czy regulacji sektorowych, jak komunikat KNF 
w sprawie chmury obliczeniowej. Przy migracji 
lub projektowaniu rozwiązań na chmurę 
przekładają się one na konkretne wymagania 
lub ograniczenia związane np. z lokalizacjami 
geograficznymi czy kwestiami związanymi 
z outsourcingiem. q
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Nowy Citan – zalety dla kierowcy:

v duża i funkcjonalna przestrzeń w środku,
v  kompaktowe wymiary zewnętrzne 

ułatwiające manewrowanie,
v  wygodny fotel z komfortem i ergonomią typowymi 

dla marki Mercedes-Benz,
v liczne systemy bezpieczeństwa i komfortu,
v na życzenie system MBUX ze sterowaniem głosowym,
v usługi łącznościowe Mercedes me connect,
v dużo schowków i udogodnień w kabinie,
v dynamiczne, oszczędne silniki, także z opcją overpower i overtorque,
v atrakcyjny design typowy dla Mercedes-Benz.

Każdy, kto używa w pracy 
pojazdu dostawczego, 
wie, jak istotne jest 
dopasowanie jego 
rozmiaru i funkcjonalności 
do konkretnej działalności. 
Dlatego Mercedes-
Benz zdecydował 
o wprowadzeniu na rynek 
nowego modelu: Citana, 
małego vana, którego 
pierwsza wersja pojawiła się 
już w 2012 r. W tym roku  
ten zaprojektowany 
od nowa pojazd dołączył 
do dużego Sprintera 
i średniego Vito

Nowy Citan jest logicznym 
dopełnieniem naszego 
portfolio. Chcemy, żeby 
nasi klienci mogli dopa-

sować pojazd dokładnie do swoich 
potrzeb, a nie każdy w swojej działal-
ności potrzebuje dużego czy średniego 
vana – mówi Grzegorz Sawicki, dyrek-
tor sprzedaży i marketingu Mercedes-
-Benz Vans w Polsce. – Jednocześnie 
nie chcieliśmy iść na żadne kompro-
misy, jeśli chodzi o jakość typową dla 
marki, a także bezpieczeństwo oraz 
funkcjonalność i – nie zapominajmy – 
design pojazdu, który nosi gwiazdę na 
masce. Dlatego zaprojektowaliśmy go 
zupełnie na nowo – specjalnie dla pro-
fesjonalistów.

Większy w środku niż 
na zewnątrz

Zupełnie jak latająca budka policyjna 
Tardis kultowego Doktora Who nowy Ci-
tan jest większy w środku niż z zewnątrz. 
Bez problemu wciśnie się w najmniejsze 
miejsce parkingowe, a w środku jest 
w stanie pomieścić zaskakująco dużo. 
Mierzący 4498 mm samochód oferuje 

znacznie więcej miejsca w porównaniu 
z poprzednim modelem, np. w furgonie 
długość przestrzeni ładunkowej wynosi 
3,05 m (w wersji z ruchomą ścianą dzia-
łową), a objętość to 2,9 m3. Dodatkowe 
możliwości efektywnego wykorzystania 
przestrzeni dają rozmaite praktyczne 
detale, np.:
r  opcjonalna składana kratka za fote-

lem pasażera, który można złożyć 
na płasko;

r  drzwi przesuwne nawet po obu stronach 
przestrzeni załadunkowej (opcja);

r  liczący aż 451 mm szerokości 
i 1059  mm wysokości otwór po od-
sunięciu drzwi bocznych (w wersji 
długiej szerokość ta wynosi 615 mm);

r  niski – na wysokości 59 cm – próg 
załadunkowy z tyłu;

r  dwuskrzydłowe tylne drzwi.

Sprytny i komfortowy pomocnik

Bez względu na rodzaj działalności dzień 
spędzony za kierownicą pojazdu dostaw-
czego bywa ciężki. Stąd duży nacisk na 
komfort i wsparcie kierowcy charak-
terystyczne dla marki Mercedes-Benz. 
Tu warto przede wszystkim wymienić:

r  dla Citana Tourera jeden silnik Diesla: 
70 kW/95 KM, oraz dwa benzynowe: 
75 kW/102 KM i 96 kW/131 KM.

Bezpieczny pracownik 

Bezpieczeństwo to kolejny kluczowy 
temat dla Mercedesa, dlatego w projekcie 
nowego Citana musiało odegrać dużą 
rolę. Na pokładzie znalazło się więc aż 
siedem poduszek powietrznych w To-
urerze i sześć w furgonie, a także topowe 
systemy asystujące znane z samochodów 
osobowych Mercedes-Benz, takie jak:
r  Asystent ruszania pod górę,
r  Asystent bocznego wiatru,
r  System ostrzegający o zmęczeniu 

ATTENTION ASSIST,
r  Asystent hamowania (standard w Ci-

tanie Tourer; opcjonalny w Citanie  
furgonie),

r  Aktywny asystent utrzymania pa-
sa ruchu działający, podobnie jak 
w Klasie C i Klasie S, przez ingerencję 
w układ kierowniczy.

W stałym kontakcie

Na życzenie w Citanie po raz pierwszy 
dostępne są topowy system multime-
dialny Mercedes-Benz MBUX, znany 
z samochodów osobowych, oraz usługi 
łączności. Dzięki MBUX jazda po mieście 
i w trasie staje się większą przyjemnością 
– to zasługa intuicyjnej obsługi za pomo-
cą siedmiocalowego ekranu dotykowego, 
przycisków Touch Control na kierowni-
cy lub rozumiejącego zwroty potoczne 
asystenta głosowego „Hej Mercedes”. 
Mercedes me connect to z kolei pakiet 
usług ułatwiających pracę kierowcy. 
Warto tu wymienić:
r  Zarządzanie eksploatacją (np. prze-

glądami), 
r  Usługi zdalne:

–  sprawdzanie statusu pojazdu czy 
to z domu, czy z biura, 

–  ryglowanie i odryglowanie drzwi 
za pomocą aplikacji Mercedes me, 

–  Vehicle Tracker przez GPS oraz 
geofencing. n r  wygodny fotel w czterech różnych 

wersjach, w tym szczególnie kom-
fortowy z regulacją wzdłużną, wy-
sokościową i pochylenia oparcia,

r  niski poziom hałasu dzięki skutecz-
nemu wygłuszeniu,

r  funkcjonalne i intuicyjne wnętrze za-
projektowane w sposób typowy dla 
samochodów użytkowych Mercedes-
-Benz.

Mocny i wydajny zawodnik

Mercedes-Benz przeznaczył dla modelu 
całą gamę nowoczesnych, oszczędnych 
i wydajnych silników, pozwalających na 
dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Na 
przykład silnik wysokoprężny o mo-
cy 85 kW do furgonu posiada funkcję 
overpower i overtorque, która na krótko 
może zapewnić do 89 kW mocy i 295 Nm 
momentu obrotowego. To sprawia, że 
manewry wyprzedzania są jeszcze ła-
twiejsze.
Pełna gama obejmuje:
r  dla Citana furgonu trzy silniki 

Diesla: 55 kW/75 KM, 70kW/95 KM 
i 85 kW/116 KM, oraz dwa benzyno-
we: 75k W/102 KM i 96 kW/131 KM,

2,9m3

OBJĘTOŚCI PRZESTRZENI 
ŁADUNKOWEJ

1,5
TONY UCIĄGU

7
PODUSZEK 

POWIETRZNYCH 
(TOURER)

Nowy Citan w liczbach

Mały wielki van
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Modelu 911 nie trzeba nikomu przedstawiać. Auto od swojej premiery w 1963 r. niezmiennie 
zachwyca i hipnotyzuje fanów motoryzacji, a także odwraca głowy przechodniów w każdym 
wieku. Obecna generacja oznaczona symbolem 992 jest już trzynastą z kolei i znów 
przewyższa swojego poprzednika pod każdym względem. Wśród wielu opcji widnieje jednak 
jedna, która szczególnie działa na moje zmysły. Jest nią Targa, czyli coupé ze zdejmowaną 
górną częścią dachu. Mój samochód z plakatu

Marzenie

Nie będę ukrywać, że ten 
model wwiercił się w mo-
je serce tak głęboko, że 
zostanie ze mną do końca 

życia. 911 Targa jest czymś więcej niż 
Porsche. Targa jest stylem życia, uoso-
bieniem wolności, klasy i stylu. Nie 
wiem, czy chodzi o to, że jako dzieciak 
zasypiałem, patrząc na czarne 911 SC, 
czy może to ten pałąk usztywniający 
karoserię… Jest w nim jakaś magia. Gdy 
zadzwonił telefon, że mam przyjechać 
po najnowsze 992 Targa 4S, mało nie 
upuściłem telefonu.

Nowoczesny, a jednak klasyczny

Samochód, który dostałem do testu, 
skonfigurowany został dość odważnie. 
Lakier nadwozia w kolorze Aventurine 
Green Metallic zestawiony został z czar-
nym dachem i truflowym ( jest taki 

kolor) wnętrzem. Na szczęście opony 
założone zostały na moje ulubione 
obecnie 5-ramienne felgi Carrera Exc-
lusive Design (20 cali z przodu i 21 cali 
z tyłu), przypominające nieco klasycz-
ne Fuchsy. Dopełnieniem całości był 
naturalnie pałąk przeciwkapotażowy, 
który obecnie jest ozdobą, ale w kolorze 
drapanego aluminium prezentuje się 
epicko. W serii 992 ciekawie rozwiąza-
no rozkładanie dachu. To istny spek-
takl, w którym tylna część wraz z szybą 
wędrują do tyłu, by zrobić przestrzeń 
dla części górnej, i następnie wraca 
na swoje miejsce.
O wnętrzu nie będę się rozpisywać, bo 
znacie je doskonale. Jest uszyte na mia-
rę, ale choć trudno nazwać je salonką, 
nie czuje się ciasnoty. Wszystko jest 
pod ręką, a wyposażenie kompletne. 
Na tylnych siedziskach zmieszczą się 
nawet dwie niewysokie osoby, ale ze 

z plakatu
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względu na pionowe oparcia i nisko 
opadającą szybę wygodnie będzie im 
tylko na krótkich dystansach.

Wstęp do zabawy

Model Carrera 4S zajmuje miejsce do-
kładnie pośrodku gamy modelowej 
serii 992. 6-cylindrowy silnik, trady-
cyjnie dla coupé z Zuffenhausen ma 
przeciwsobny układ cylindrów, zwany 
potocznie Boxerem. Jednostka o po-
jemności 3 l generuje moc 450 KM 
i moment obrotowy 530 Nm dostępny 
w zakresie 2300–5000 obr./min. Auto 
z opcjonalnym pakietem Sport Chrono 
przyspiesza do 100 km/h w 3,6 s! Napęd 
przenoszony jest na wszystkie koła za 
pośrednictwem majstersztyku tech-
nologii – 8-biegowej, dwusprzęgłowej 
skrzyni biegów PDK.
To jak porównać startowanie dziewięć-
setjedenastki z miejsca z nabieraniem 
prędkości przez prom kosmiczny wcho-
dzący na orbitę Ziemi. Szczególnie 
spektakularny jest sprint z wykorzysta-
niem launch control. Procedura startu 
nie jest skomplikowana, ale powinni 
używać jej tylko odpowiedzialni kie-
rowcy. Ustawiacie tryb jazdy na Sport +, 
lewą nogą wciskacie pedał hamulca do 
oporu, a prawą – pedał przyspieszenia. 
Gdy na ekranie przed kierownicą poja-
wi się komunikat, puszczacie hamulec, 
a elektronika zrobi resztę i zostanie-
cie katapultowani w nadprzestrzeń. 
W tym miejscu przekażę wam ważną 
poradę konsumencką: przed startem 
oprzyjcie głowy na zagłówkach, bo po 
kilku takich próbach będziecie musieli 
odwiedzić kręgarza. 

Jak gra komputerowa 

Sportowiec ze Stuttgartu najlepiej czuje 
się na autostradzie, gdzie jako jeden 
z niewielu dostępnych na rynku samo-
chodów ma paszport do zajmowania 
lewego pasa, ale jeszcze lepiej radzi 
sobie na torze wyścigowym. I to jest 
w Porsche 911 wyjątkowe. Spójrzcie bo-
wiem na konstrukcję niemieckiego co-
upé. Lekki, nieobciążony przód i ciężki 

tył, który powinien na każdym zakręcie 
wyprzedzać kierowcę modlącego się 
o jeszcze jedną szansę. Tymczasem 
911 Carrera 4S jedzie jak przyklejone 
i ani w głowie mu zerwanie przyczep-
ności. Wydaje się wam, że dacie radę 
wyprowadzić go z równowagi? Jeśli 
włączona jest kontrola trakcji, jazda 
przypomina grę na konsoli i to w opcji 
beginner. Kręcicie kierownicą, wciska-
cie gaz do oporu i jesteście mistrzami. 
Trochę inaczej ma się sprawa, jeśli 
przestawicie się w tryb Sport +. Kontro-
la trakcji pozwala na dużo więcej, ale 
wciąż kontroluje sytuację i gotowa jest 
wkroczyć do akcji w ułamku sekundy. 
Nawet jeśli przyjdzie wam ochota nieco 
przeszlifować opony, czuć będziecie 
pełną kontrolę nad autem.
Zachowanie zdrowego rozsądku jest 
w tym samochodzie bardzo trudne, bo 
natychmiastowa reakcja na gaz i dźwięk 
silnika, który wraz ze wzrostem obro-
tów z ryku przechodzi w skowyt, cały 
czas prowokują, by choć trochę przy-
cisnąć. Wydaje się, że jedynie kierowca 
wprowadzony w stan śpiączki farma-
kologicznej mógłby oprzeć się czarowi 
niemieckiej rakiety. I przypominam, 
że 911 Targa 4S jest dopiero w środku 
stawki modelowej.
Na szczęście zawsze można zatrzymać 
się na chwilę, zdjąć dach i na pełnym 
luzie toczyć się po mieście. Przyznam, 

że nie do końca wiem, jak im się to 
udało, że samochód, który jest w sta-
nie pojechać 304 km/h, potrafi także 
sunąć z prędkością 50 km/h na szóstym 
biegu, nie dławiąc się przy tym. Istne 
czary-mary...

Moja gwiazda

Już seria 991 wydawała się samochodem 
idealnym. Wyprodukowana z najlep-
szych materiałów, przy zastosowaniu 
najbardziej wyrafinowanej technologii 
nie miała sobie równych i to w wielu 
kategoriach. Była jak superprodukcja 
zgarniająca Oscary w kategoriach: naj-
lepsi aktor i aktorka pierwszoplanowi, 
najlepsze role drugoplanowe, najlepszy 
film, najlepszy reżyser, najlepsza mu-
zyka. Choć Porsche 911 Targa 4S jest 
samochodem dla gentlemana, to łacina 
jest tu na porządku dziennym. I gdy 
nam wydawało się, że konstruktorzy 
osiągnęli szczyt, oni wypuścili kolejną 
superprodukcję – serię 992, która znów 
rozbiła bank. n 

Michał Garbaczuk

Wyposażenie wnętrza 
jest dopracowane w każdym calu, 
a fotele zapewniają komfort nawet 
bardzo wysokim osobom

fo
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Cisza na szlaku
Zaostrzające się przepisy dotyczące czystości spalin i nadciągająca elektryfikacja motoryzacji 
sprawiły, że najbardziej strzeżone bastiony upadają niczym domki z kart 

 Czy wraz z nadchodzącą elektro-
mobilnością będziemy musieli 
zapomnieć o wycieczkach po-
za utwardzone drogi?

Quo vadis, Jeepie?

Bardzo obawiałem się tego, co Unia Eu-
ropejska zrobiła z Jeepem, no bo jak tak 
można zapakować do legendy off-roadu 
silniki elektryczne, baterie i udawać, że 
wszystko jest po staremu. Prawdziwy 
samochód terenowy powinien przecież 
mieć duży silnik spalinowy, z więcej niż 
czterema cylindrami, a do tego obo-
wiązkowo musi mieć mechanizmy róż-
nicowe o zwiększonym tarciu, blokady 
międzyosiowe i reduktor. 
Okazuje się jednak, że takich ortodoksyj-
nych miłośników terenowych wypraw 
jest już bardzo niewielu, a z legendami 
jest tak, że najfajniejsze zawsze opowia-
da dziadek. Dzisiejsi kierowcy praktycz-
nie nie zjeżdżają z asfaltu, a jeśli im się 
zdarzy, to największym wyzwaniem 
może być leśna droga prowadząca do 

domku nad jeziorem. Część producen-
tów w ogóle zrezygnowała z napędu 
wszystkich kół, a jedyną cechą zdra-
dzającą terenowy charakter jest zwięk-
szony prześwit. Umówmy się jednak, że 
to problem tych producentów, a Jeep 
zawsze był terenowy i to właśnie jego 
dzielność odróżniała go od konkuren-
cji. Co zatem kryje się pod niebieskim 
emblematem 4xe?

Małe serce z rozrusznikiem

Jeep Compass został hybrydą Plug-in 
i jeśli nie zapomnimy go wcześniej nała-
dować, to będziemy mogli pojechać nim 
do lasu, by podziwiać machające do nas 
radośnie zające, jeże i inne zwierzęta. No 
już dobrze, żarty na bok. Układ napędo-
wy hybrydowego Jeepa Compassa składa 
się z silnika spalinowego o pojemności 
1,3 l i mocy aż 180 KM, który napędza 
przednie koła, oraz silnika elektryczne-
go o mocy 60 KM, który odpowiada za 
napędzanie kół tylnych. Takie rozwiąza-
nie paradoksalnie sprawiło, że z układu 

Ale lubi wypić

Amerykańskie geny dają też o sobie znać 
przy dystrybutorze. Podczas spokojnej 
jazdy Jeep Compass zużywa około 8 litrów 
benzyny na 100 km, ale jeśli pojedziemy 
dynamicznie, to komputer natychmiast 
pokaże 11, 12, a nawet 13 l/100 km. To, 
co jednak jest zaskakujące, to pojemność 
zbiornika paliwa. Jeep Compass, który 
nie był projektowany jako samochód 
niskoemisyjny, musiał oddać akumula-
torom część przestrzeni, w której znaj-
dował się zbiornik. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, bo wielu producentów stosuje 
takie rozwiązanie, ale nie spotkałem się 
jeszcze, by do średniego SUV-a dało się 
wlać maksymalnie 37 l benzyny.

Adres: Dolina Krzemowa

Tegoroczny facelifting skierował jednak 
Jeepa w stronę nowych technologii. Zu-
pełnie nowe są multimedia, jak również 
ekran centrum sterowania wszechświa-
tem. Na pokładzie znajduje się oczywiście 

Apple CarPlay i Android Auto, a system 
Uconnect pozwala na zdalną aktualizację 
danych. Stojący przed domem samochód 
można podłączyć do asystenta Google 
lub Amazon Alexa i sprawdzić jego sta-
tus (poziom naładowania baterii, ilość 
paliwa) przed rozpoczęciem jazdy.
Wydaje się, że Jeep bezpowrotnie zatra-
ca swój unikalny, terenowy charakter. 
Dlaczego tak jest? Producenci podążają 
za preferencjami klientów, którzy coraz 
częściej szutrowe drogi znają już tylko 
z rajdowych gier na konsole. Ekologia 
i dbałość o środowisko sprawiły, że do 
lasów nie można już wjeżdżać, a rajdy 
terenowe stają się atrakcją tylko dla 
największych zapaleńców. Elektryfika-
cja z pewnością zmieni przeznaczenie 
samochodów terenowych i SUV-ów, 
mam tylko nadzieję, że namalowany 
na przedniej szybie Willis nie będzie 
w przyszłości jedynym elementem przy-
pominającym o dziedzictwie amerykań-
skiej marki. n
 

Michał Garbaczuk

zgromadzonej w bate-
riach i muszę przyznać, 
że dokładnie tak jest, i to 
zarówno w mieście, jak 
i na trasie, przy czym na 
autostradzie ten dystans 
jest nieco mniejszy, bo 
wynosi trochę ponad 
35 km. Mechanizm 
różnicowy na tylnej osi 
jest w stanie w ułamku 
sekundy przenieść moc 
na odpowiednie koło, 
zapewniając przyczep-
ność i stabilność w róż-
nych warunkach.

Wciąż się broni

Łączna moc hybrydy to 240 KM i mimo 
wysokiej masy własnej Jeepa, wyno-
szącej prawie 2 tony, rozpędza nasze-
go Compassa do 100 km/h w 7,3 s. Co 
ważne, samochód jest zrywny i bardzo 
dobrze przyspiesza praktycznie od każ-
dej prędkości, przez co wyprzedzanie 
jest bezpieczne i przyjemne. Nisko 
położony środek ciężkości sprzyja też 
precyzji pokonywania zakrętów, jednak 
muszę zaznaczyć, że Jeep, choć kilka 
lat temu trafił pod władanie włoskiego 
Fiata, wciąż zachował amerykańskie 
geny i przepięknie buja się na szybko 
pokonywanych łukach. To, co jest wro-
giem precyzji, jest przyjacielem kom-
fortu. Jeep Compass po prostu płynie 
po drodze, jedynie delikatnie zaznacza 
nierówności nawierzchni. Jeśli w waszej 
okolicy ulice przypominają szwajcarski 
ser, to amerykański SUV będzie wybo-
rem idealnym.

napędowego usunięto elementy, które 
do tej pory wydawały się niezbędne. 
Nie ma zatem reduktora, nie ma cen-
tralnego mechanizmu różnicowego, 
nie ma blokady międzyosiowej, nie ma 
wreszcie wału napędowego biegnącego 
od skrzyni biegów do tylnej osi. Są za to 
akumulatory trakcyjne o pojemności 
11,4 kW, które zasilają silnik elektryczny 
i pozwalają poruszać się po mieście nie 
tylko bezszelestnie, lecz także ekologicz-
nie. Producent twierdzi, że Jeep Compass 
Plug-in Hybrid jest w stanie przejechać 
50 km przy wykorzystaniu jedynie energii 

Specjaliści 
od wybrzydzania 
na wnętrza 
amerykańskich 
aut nie mają 
się do czego 
przyczepić 

Projektanci Jeepa na szczęście przestali eksperymentować z formą – klasyka górą 
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Zapytam wprost: Czy w obecnej sytuacji 
działania komunikacyjne powinny pójść 
w odstawkę?
Absolutnie nie. Bez sprawnego marke-
tingu oraz public relations, szczegól-
nie w tak niestabilnej sytuacji, nawet 
najlepiej zarządzany biznes – w sensie 
logistycznym czy operacyjnym – nie 
utrzyma się na powierzchni. To tak, jakby 
korzystać z peleryny-niewidki podczas 
konferencji branżowej czy targów: nikt 
nie zauważy takiego biznesu, a z czasem 
dane przedsiębiorstwo pójdzie w zapo-
mnienie. Rynek i konsumenci wydają się 
odnajdywać w nowej rzeczywistości, a co 
za tym idzie – nie rezygnują z produktów 
i usług krajowego biznesu.

Coraz większą rolę odgrywają emocje – 
zarówno w przypadku konsumentów, 
jak i samych przedsiębiorców.
I to jest czynnik, który należy wykorzy-
stać. Klienci obawiają się ponownego 
zamknięcia m.in. gastronomii, a więc 
skutecznie zarządzane restauracje 
powinny już teraz chłodzić emocje, 
ale również wspierać swoją grupę 

docelową. Taki efekt można osiągnąć 
wyłącznie za pośrednictwem mediów 
tradycyjnych, internetowych oraz spo-
łecznościowych. Głos biznesu musi 
być usłyszany, jednak bez konkretne-
go komunikatu już teraz – nawet we 
względnie spokojnym okresie – tacy 
przedsiębiorcy będą dynamicznie tra-
cić na wartości rynkowej.

W porządku, dany biznes zorganizuje 
kampanię promocyjną, wizerunkową, 
sprzedażową. Co to tak naprawdę daje?
Przede wszystkim wcześniej wspo-
mniany sygnał dla klientów: jesteśmy 
z wami. To wyjątkowo cenny kapitał 
w obecnych czasach, choć nie jedyny. 
Kolejnym plusem takiego podejścia jest 
integracja całego środowiska na linii biz-
nes-konsument, niezależnie, czy mówi-
my o działalnościach typu B2B, czy B2C. 
Takie zacieśnienie więzi jest oczywiście 
wypadkową pierwszego czynnika, ale 
aby podtrzymać ją przy życiu, należy 
prowadzić działania komunikacyjne 
regularnie i na podstawie bardzo kon-
kretnych analiz.

zmian w sposobie prowadzenia biznesu 
z marketingiem i PR sprofilowanym pod 
czasy covidowe. Owe wątpliwości z kolei 
przemijają już po drugim, a czasami i po 
pierwszym spotkaniu, ponieważ nasz 
zespół, oprócz bardzo konkretnego do-
świadczenia w dziedzinie komunikacji, 
może się pochwalić imponującym back-
groundem sprzedażowym, managerskim 
czy kadrowym.

Jesteście interdyscyplinarni.
I moim zdaniem to jedna z największych 
zalet Media Forum. W swojej karierze 
jeszcze nigdy nie trafiłam na tak wszech-
stronnych specjalistów, których pozna-
łam w murach własnej agencji. Głęboko 
wierzę, że każdy rok dla naszego zespołu 
jest jeszcze bardziej rozwojowy, a takie 
doświadczenia, jak koronawirus, tylko 
umacniają nasze wspólne kompetencje.

A jakie najczęściej nadzieje klienci po-
kładają we współpracy z agencją?
Przede wszystkim chcą wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom swoich grup docelowych 
i, co naturalne, są nastawieni na sprzedaż. 

O ile marketing, który jest jednym z fun-
damentów naszej działalności, faktycznie 
bezpośrednio prowadzi do wzmożenia 
częstotliwości transakcji, o tyle już PR ma 
nieco inną funkcję. Public relations jest 
bardziej płynny, obejmuje o wiele więcej 
niuansów świata biznesowego i przekłada 
się na inne wartości, m.in. wcześniej 
wspomnianą więź z audytorium.

Tak jak zaznaczyliśmy, jest to wyjątkowy 
kapitał w 2021 r.
Najpewniej również w roku 2022, 2023, 
2024, a nawet za 10 czy 20 lat będzie to 
kapitał na wagę złota. Przez ponad dwie 
dekady na rynku zespół Media Forum 
zaobserwował tę prawidłowość i poma-
ga polskiemu biznesowi urzeczywistnić 
ową inwestycję przyszłości. Wartościo-
wy i realny dialog z konsumentem nie 
jest możliwy bez skutecznego public 
relations – to musi sobie uzmysłowić 
szczególnie segment MŚP.

Właśnie do MŚP adresujecie swoją ofertę?
Nie tylko, ponieważ w swoim portfolio 
mamy projekty ze współpracy również 

z korporacjami i koncernami między-
narodowymi, ale faktycznie, możemy 
się pochwalić wieloma kampaniami 
realizowanymi dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Takie działalności są 
o tyle wdzięczne do pozycjonowania 
w mediach, że z większą prostotą oraz 
autentycznością można przedstawić ich 
naturalnie płaską i egalitarną strukturę.

Wniosek nasuwa się prosty – MŚP po-
winny już teraz inwestować w działania 
komunikacyjne.
Powiem więcej, to ostatni moment na 
zdecydowane inwestycje w PR.

Dlaczego?
W tym miejscu dotykamy kwestii dy-
namicznych zmian technologicznych. 
Nie jest tajemnicą, że mniej prestiżowe 
tytuły prasowe znikną z rynku lub przejdą 
głęboki proces digitalizacji. Media dru-
kowane będą najpewniej domeną nisz, 
m.in. naukowców, prawników, lekarzy, 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
i możliwe, że niektórych przedsiębiorców. 
O wiele szersze spektrum przekazu z kolei 
będą miały sieć i tytuły scyfryzowane, 
chociaż na bezapelacyjnym podium znaj-
dą się media społecznościowe.

Już teraz wiodą prym w działaniach 
promocyjnych.
Dokładnie, więc pomyślmy: jeśli dyna-
mika rozwoju mediów społecznościo-
wych utrzyma się przez kolejne lata 
(a wszystko wskazuje na to, że będzie 
jeszcze większa), biznes już teraz musi 
odnaleźć swoje miejsce w przestrzeni 
cyfrowej. Bez pogłębionego rekonesansu 
w roku 2021 przedsiębiorstwa w roku 
2027 nie przebiją się przez konkurencję 
i kolejne platformy.

Opanowując prawidła obecnie domi-
nujących na rynku platform społeczno-
ściowych, biznes będzie miał większą 
przewagę w obsłudze przyszłych?
Dokładnie tak. W tym procesie liczy się 
każda chwila, a najlepszym nauczycie-
lem są agencje. n

rozmawiał Jarek Dotka

Jak przedsiębiorca, który nigdy nie miał 
do czynienia z analizą marketingową, 
ma sobie poradzić z takim wyzwaniem?
Tutaj z odsieczą przychodzą doświadczo-
ne agencje. Przykładowo, Media Forum 
działa na rynku aż 25 lat, więc w naszej 
karierze widzieliśmy bardzo dużo róż-
nych przypadków. Mówi się, że pandemia 
koronawirusa to wydarzenie bezprece-
densowe. I faktycznie, w wielu punktach 
tak, ale w niektórych przypomina wcze-
śniejsze kryzysy gospodarcze. Pamiętam 
kampanie prowadzone podczas kryzysu 
finansowego w latach 2007–2009. Wtedy 
również przedsiębiorcy mieli bardzo 
podobne wątpliwości i stawali przed 
bliźniaczymi wyzwaniami. Te doświad-
czenia wykorzystujemy również dzisiaj, 
dlatego tak chętnie klienci biznesowi 
przychodzą do Media Forum.

Czego klienci, którzy zwracają się o po-
moc do Media Forum, obawiają się 
najbardziej?
Myślę, że koordynacji i sprzężenia wszyst-
kich działań w jedną logiczną strategię. 
Mówię tu o pogodzeniu dynamicznych fo
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Katarzyna Jarczewska, 
współwłaścicielka i partner 
zarządzający w agencji 
Media Forum, specjalizującej 
się w PR i marketingu 

BEZ SPRAWNEGO 
MARKETINGU  
ORAZ PUBLIC 
RELATIONS, 
SZCZEGÓLNIE  
W TAK  
NIESTABILNEJ 
SYTUACJI,  
NAWET NAJLEPIEJ 
ZARZĄDZANY  
BIZNES  
NIE UTRZYMA SIĘ 
NA POWIERZCHNICzas

Katarzyna Jarczewska, współzałożycielka agencji 
marketingowej Media Forum, mówi o tym, co zrobić, 
aby wciąż utrzymać uwagę klientów

na stanowcze
 kroki
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Lekarz gwiazd
Doktor Beata Dethloff, prowadząca dwie specjalistyczne kliniki – w Warszawie i Konstancinie 
– przedstawia swoją koncepcję rozwoju medycyny estetycznej w naszym kraju

Zdecydowała się pani uruchomić na 
początku przyszłego roku trzecią kli-
nikę medycyny estetycznej pod swoim 
szyldem. 
Będzie to nowy koncept w Warszawie. 
Mam świetny zespół i miejsce to tworzy-
my wspólnie. Znamy się długo, przyświe-
cają nam te same wartości i kierujemy 
się wypracowaną wspólnie filozofią 
w biznesie. Podstawą nowego miejsca 
będzie również medycyna estetyczna, 
ale uzupełniona o cały wachlarz usług, 
których w tej chwili ze względu na wa-
runki lokalowe nie możemy oferować.

Co będzie wyróżnikiem tego miejsca? 
Będzie to nowa oferta na rynku. Bardzo 
szeroka propozycja zabiegów, możliwość 
pozostania na kilka dni i skorzystania 
z oferty wykraczającej poza medycynę 
estetyczną i kosmetologię, ale też atmos-
fera miejsca i ludzie, którzy je tworzą. 

Kiedy przyjmie pani tam pierwsze 
pacjentki? 
Mam nadzieję, że wczesną wiosną. To 
dobry czas na start i na rozpoczęcie no-
wego etapu w biznesie, jakim są kliniki 
dr Beata Dethloff.

Jaki jest przepis na sukces w tej branży? 
Wiedza, talent, konsekwencja w działa-
niu, ale jak w życiu, tak i w biznesie nie 
są to jedyne składowe. W mojej branży 
dochodzi jeszcze szereg umiejętności, 
np. odpowiednie widzenie danej twarzy 
w przestrzeni, zdolność zaplanowania 
zabiegów w określonej kolejności tak, 
byśmy stali się młodszą wersją samego 
siebie, a nie osobą, która przestała nas fi-
zycznie przypominać. Bardzo lubię swoją 
pracę, a w niej właśnie zwłaszcza etap pra-
widłowego zaprojektowania i wykonania 

wolumetrii twarzy. Kocham naturalne 
efekty, kiedy moje pacjentki słyszą: „Jak 
pięknie wyglądasz”, a nie: „O, zrobiłaś 
sobie policzki”. Moja praca składa się 
z drobiazgów i znowu tak jak w życiu, to 
przecież drobiazgi tworzą mozaikę dnia, 
tygodnia, miesiąca, roku. Praktykuję od 
jakiegoś czasu także umiejętność zatrzy-
mania się w świecie, który wciąż gna do 
przodu. To bardzo ważne, bo w naszej 
pracy warto widzieć więcej. To nie jest 
cecha wybrańców, ale kompetencja, 
którą każdy może rozwijać. W medycy-
nie estetycznej fascynuje mnie ciągły 
rozwój i nowe możliwości, które jednak 
muszą być osadzone w twardej wiedzy 
medycznej, doświadczeniu, poczuciu 
piękna i estetyki. Pewnie do tego przepisu 
warto jeszcze dodać ogromnie ważny 
składnik, bez którego nic nie istnieje – to 
ludzie i zespół, którym się otaczasz, dobre 
relacje z innymi, umiejętność odczuwania 
i okazywania wdzięczności.

Czego wymagają Polki od lekarzy me-
dycyny estetycznej? 
Kompleksowego podejścia, holistycznej 
opieki ze strony takich miejsc jak nasze. 
Uroda to także wynik zdrowia organi-
zmu – moje pacjentki chcą po prostu 
wyglądać pięknie i młodo, ale ich dieta, 
tryb życia, samopoczucie stają się ważną 
składową drogi do tego celu. Polki cenią 
sobie jakość, doceniają uwagę, jaką ma 
dla nich lekarz w gabinecie, chcą sperso-
nalizowanej recepty dla siebie i dla swojej 
skóry. Aby dać im to wszystko w najlepszej 
możliwej postaci, trzeba się wciąż rozwijać 
i z bogatej oferty na rynku wybierać to, co 
najlepsze, mądre i dobre dla pacjentek. 
Kiedy filarem relacji jest zaufanie, bierze-
my na siebie ogromną odpowiedzialność 
za wygląd i samopoczucie danej osoby.

i z dobrą kondycją organizmu efekty za-
biegu utrzymają się długo. Dlatego tak 
ważne jest też uświadamianie pacjen-
tom tego, jaką rolę odgrywa organizm 
także w kontekście dobrego wyglądu. 
To istotny element pracy lekarzy. Każdy 
wiek jest dobry, aby np. zrobić sobie testy 
nutrigenetyczne – dowiedzieć się, co nam 
służy, a co nie. Na stronie internetowej 

moich klinik jest moje zdjęcie sprzed 
10 lat i sprzed paru miesięcy. Różnica 
jest widoczna gołym okiem i nie jestem 
jedyną osoba, która uważa, że teraz wy-
glądam lepiej. Ja to czuję, widzę i wiem... 
Wykonałam badanie Genodiet iGenesis, 
zastosowałam się do wskazań, do tego, 
co naukowcy wyczytali na podstawie 
mojego DNA, i konsekwentnie realizuję 
wskazania. Jestem dobrym przykładem, 
że można i trzeba zawalczyć o siebie, o lep-
szy wygląd, samopoczucie i  odhaczanie 
kolejnych  punktów na mapie marzeń. Czy 
i jak pomagają w tym badania? Zachęcam 
do odwiedzenia naszej strony i kanałów 
w social mediach, gdzie mówię dużo na 
ten temat.

Jak wyróżnić się na rynku przy tak 
dużej konkurencji?
Konsekwentnie i z naciskiem na wysoką 
jakość należy realizować swoje plany, gro-
madzić zaufanie pacjentów, pamiętając, 
że to najcenniejsza nagroda, jaką możemy 
otrzymać. Zawsze czuję się wyróżniona, 
kiedy przy tak olbrzymiej konkurencji 
pacjenci wybierają moje kliniki.

Co pani planuje po otwarciu nowej 
kliniki? 
Zamierzam napisać książkę o tym, jak 
starzeć się wolniej i mieć długie i fajne 
życie. W moich planach jest też trochę 
więcej czasu na życie prywatne. Czuję 
się spełniona i otwarcie nowej placówki 
zaspokaja moje plany zawodowe. Przy-
najmniej na razie...

Jako ilustrację zamieszczamy zdjęcie 
z niecodziennej jak na lekarza sesji.
Jestem nie tylko lekarzem, lecz także 
kobietą i ten element postanowiła pod-
kreślić Jola Czaja-Przesmycka. Lubię ten 
rodzaj wyrażania siebie i cieszę się, że 
w projekcie, w którym wzięłam udział, 
położono nacisk na kobiecość. Przed 
nami okres karnawału i każda z nas 
w tym czasie przynajmniej na jeden 
wieczór powinna się poczuć niezwykle, 
niecodziennie i bardzo kobieco – tak 
jak ja w tej sesji. Jest to dla nas równie 
ważne, jak praca i sukcesy zawodowe. n

rozmawiał Jarek Dotka

A czego brakuje na tym rynku? 
Konceptu, jaki postanowiłam stworzyć. 
Tu pacjent i jego bardzo różne potrzeby są 
w centrum uwagi. Bardzo szeroki zakres 
medycyny estetycznej i kosmetologii sta-
nowi mocną podstawę, której towarzyszą 
rozwiązania bardzo dobrze uzupełniające 
charakter i ofertę tego miejsca. Moż-
na skorzystać z zabiegu, spotkać się na 
lunch, spędzić tam kilka dni i skorzystać 
z pakietu zabiegów albo wziąć udział 
w szkoleniach i warsztatach, które odby-
wają się w tej samej przestrzeni. 

Co jest przyszłością w tej branży? 
Przyszłość dzieje się teraz. Całościowe 
i kompleksowe patrzenie na organizm 
człowieka. Zdrowie i uroda idą w parze. 
Wszyscy pragniemy cofnąć czas i moim 
przywilejem jest to, że mogę i potrafię to 
zrobić, ale to wymaga współpracy, a nie 
chodzenia na skróty. Dyskretne, naturalne 
działania medycyny estetycznej dają pięk-
no i dobre samopoczucie, które wszyscy 
kochamy. Ale tylko w parze ze zdrowiem 

W MEDYCYNIE 
ESTETYCZNEJ 

FASCYNUJE MNIE 
CIĄGŁY ROZWÓJ 

I NOWE MOŻLIWOŚCI, 
KTÓRE JEDNAK MUSZĄ 

BYĆ OSADZONE 
W TWARDEJ WIEDZY 

MEDYCZNEJ, 
DOŚWIADCZENIU, 
POCZUCIU PIĘKNA 

I ESTETYKI
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Artyści
O znakomitych twórcach, 
o których nie pamiętają 
kolekcjonerzy i właściciele 
galerii, opowiada Maria 
Wollenberg-Kluza

Czyje prace powinienem zacząć kupować, 
zanim zyskają odpowiednią pozycję na 
rynku sztuki?
Zacznijmy od Mieczysława Wejmana, 
choć warto też wspomnieć o jego synu 
Stanisławie, bardzo dobrym grafiku... 
Zwykle tak bywa, że gdy dziecko artysty 
podąża tą samą drogą, pamięć o nim zo-
staje na dłużej. Szkoda, że nie stało się tak 
w tym przypadku. Warto zwrócić uwagę 
przede wszystkim na cykl Mieczysława 
Wejmana pokazujący rowerzystów. Nie 
byli to kolarze realistyczni, tylko kłębo-
wisko kół, szprych i innych elementów. 
Świetna nowoczesna sztuka, przemyślana 
propozycja, zmuszająca do zastanowienia 
się nad znaczeniem metafory. Zostawił też 
po sobie bardzo ciekawe prace malarskie, 
dekoracyjne, raczej płaskie, uproszczone, 
nasuwające skojarzenia z Taranczew-
skim. Na malarstwo patrzył jak grafik. 
Układ płaszczyzn był dla niego ważniejszy 
niż dobór kolorów. Podobnie dzieje się 
w przypadku malujących rzeźbiarzy: 
niezależnie od pomysłu zawsze skupiają 
się na bryle. 

Czy znała pani osobiście Mieczysława 
Wejmana?
Tak, byłam u niego w domu w Radości 
pod Warszawą. Nie był już wówczas rek-
torem krakowskiej ASP. Na emeryturze 
przeniósł się do stolicy i zamieszkał 

opowiedzieć. To Henryk Musiałowicz, 
twórca przez pewien czas doskonale roz-
poznawalny. Należał do pokolenia mojego 
ojca, żył ponad 100 lat, zmarł, niedawno, 
w 2015 r. Także on zostawił po sobie córkę 
zajmującą się grafiką i wystawiennic-
twem. Za życia miał liczne wystawy w Pol-
sce i za granicą. Jego prace można było 
kupić w Galerii Piotra Nowickiego w War-
szawie. Tworzył głównie czarno-czerwone 
obrazy, z grubą fakturą, na deskach, ale 
też formy przestrzenne, np. inspirowane 
Światowidem. Miał niewielką posiadłość 
w Ciemnym pod Radzyminem, w której 
urządził niezwykły, baśniowy świat. Pod 
koniec życia miał wspaniałą wystawę 
w Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Pamiętam, że w tym ciemnym wnętrzu 
jego prace prezentowały się doskonale. 
Myślałam, że będzie to pamiętny sukces, 
ale szybko o nim zapomniano. Może dla-
tego, że była to trudna sztuka, bliska egzy-
stencjalizmowi, niewyrażająca dosłownie 
określonych treści. Świetnie pamiętam 
Henryka Musiałowicza jako pełnego ener-
gii i uroku, pogodnego człowieka. Odwie-
dzałam go na rogu Jezuickiej i Brzozowej, 
na warszawskiej Starówce, gdzie miał 

pracownię. Kontrast między 
osobowością artysty i jego 
dziełami był ogromny, myślę, 
że stanowiły odzwierciedlenie 
jego trudnych doświadczeń 
wojennych. 

Na internetowych aukcjach 
można znaleźć sporo rela-
tywnie niedrogich prac Eu-
geniusza Eibischa. Czyżby 
i on należał do grona niedo-
cenianych?
Warto przypomnieć, że jego 
nazwisko pojawiło się przed 
wojną we francuskiej ency-
klopedii, jako jedynego ma-
larza z kręgu École de Paris. 
Po wyjeździe kapistów został 
w Paryżu i tam przetrwał 
wojnę. Później wrócił do 
Polski. E. Eibisch wpisywał 
się w nurt postimpresjoni-
styczny, Bonnardowski. Był 
jednak bardziej kolorowy, 

co mogło się podobać. Generalnie nasi 
kapiści też byli bardziej kolorowi od Fran-
cuzów. Chociaż u nas niebo jest szare, to 
koloru używali dużo i chętnie... Miałam 
przyjemność poznać go osobiście, ponie-
waż przychodził na moje wystawy. W tym 
okresie nie pracował już na akademii, 
był na emeryturze. Bywałam u niego 
w domu, na tyłach Teatru Polskiego. 
Miał tam niewielką pracownię połączo-
ną z mieszkaniem. Prowadził wówczas 
fundację, którą nazwał imieniem swo-
jej nieżyjącej żony Franciszki Eibisch. 
Wiele prac przekazał przed śmiercią do 
Muzeum Narodowego. Część dorobku 
zostawił swojemu uczniowi i kontynu-
atorowi, którego bardzo cenił – Aleksan-
drowi Turkowi. Pod koniec życia wiele 
uwagi poświęcała mu jedna ze znanych 
galerystek, która potem wprowadziła 
do obiegu dużo jego obrazów. Nie chcę 
tego komentować pod kątem moralnym, 
ale w sumie może to dobrze dla tego 
znakomitego malarza, że jego prace są 
dostępne, a kolekcjonerzy ciągle jeszcze 
mają szansę je kupić. n 

rozmawiał Piotr Cegłowski

w ładnie położonym domu pod lasem. 
Wiele uwagi poświęcał formom użytko-
wym, uważał, że muszą być nie tylko 
estetyczne, lecz także ergonometryczne, 
żeby spełniać pewne funkcje użytkowe. 
Jego zdaniem krzesło nie może być zbyt 
wygodne, bo to nie jest fotel... Potra-
fił mówić na takie tematy godzinami. 
Właściwie były to wykłady zawierające 
głębokie przemyślenia estetyczne, ale 
dotyczące ergonomii i innych dziedzin. 

Dlaczego został zapomniany? 
Zdarza się, że twórca podąża w innym 
kierunku niż nowe trendy w sztuce. 
W przypadku Mieczysława Wejmana 
trudno o racjonalną interpretację. Na 
pewno nie szedł pod prąd, nie cofał się, 
to, co robił, było prawdziwie nowocze-
sne. W dodatku rozumiał, jak działają 
rynek i środowisko. Gdyby dziś dobry 
galerysta odkrył na nowo Wejmana, na 
pewno wzbudziłby zainteresowanie jego 
dziełami. 

Ma pani jego prace w swoich zbiorach? 
Tak, podobnie jak kolejnego zapomnia-
nego artysty, o którym chciałabym 

Mieczysław  Wejman

Henryk Musiałowicz

niesłusznie
zapomniani
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młodych
Ideę konkursu Inspiracje, 
którego organizatorem 
jest Fundacja Paleta, 
a inspiratorką wybitna 
malarka Maria Wollenberg- 
-Kluza, stanowi wsparcie 
młodych artystów 
w promocji ich twórczości

wykonano instalacje, stanowił teren 
rozbiórki domu autorki, w którym 
spędziła większość życia. Ściana, na 
której umieszczono pracę, została 
zburzona. Dziś możemy oglądać tylko 
fotografie. 
Drugie miejsce i Srebrną Paletę 
otrzymała Aleksandra Śmietana 
z PSP w Warszawie, gdzie studiuje 
na Wydziale Rzeźby. Do konkursu 
zgłosiła pracę „Mania” należącą do 
cyklu „Nierównowaga”. Z kolei trzecie 
miejsce zajęła Julia Platt z Wydziału 
Malarstwa ASP w Warszawie. Jej re-
alistyczne obrazy to studium kolorów, 
światła i kompozycji, ale też najmniej-
szych detali, przedmiotów, które nas 
otaczają. Ponadto kapituła wyróżniła 
prace dwóch artystów: Michała Ka-
wałko z Wydziału Sztuk Pięknych na 
Uniwersytecie im. Mikołaja Koper-
nika w Toruniu oraz Shuaia Zhanga 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.  n

Piotr CegłowskiKurek, Paweł Mortas, Lech Szajdak, 
Łukasz Wądołowski i piszący te słowa. 
W pierwszej fazie członkowie kapitu-
ły rekomendowali 10 uczestników do 
etapu finałowego. Najwięcej punktów 
w tej fazie zebrali studenci i absolwenci 
ASP w Warszawie. Do finału zakwalifi-
kowało się 80 uczestników. 
Zwyciężyła Weronika Wrzosek, ab-
solwentka Akademii Sztuk Pięknych 
imienia Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi, która otrzymała Złotą Paletę. 
Ukończyła 4 lata studiów na Wydziale 
Technologii Materiałowych i Wzornic-
twa Tekstyliów na Politechnice Łódz-
kiej. Jej praca pod tytułem „Etapy” ma 
formę instalacji graficznej. Grafiki 
przedstawiają kobietę w różnych eta-
pach życia. Powstały na podstawie 
fotografii autorki i kobiet z jej rodziny. 
Grafiki wykonano za pomocą druku cy-
frowego na folii w formie naklejek na-
niesionych na płytki ceramiczne. Praca 
odnosi się do samotności, przemijania 
i śmiertelności. Miejsce, w którym 

 W konkursie mogą brać 
udział studenci sztuk 
plastycznych z 4. i 5. 
roku studiów oraz ab-

solwenci. Dla nich kluczowe jest bu-
dowanie wizerunku, zdobywanie sa-
modzielności na rynku sztuki, a także 
tworzenie relacji z odbiorcami. Warto 
przypomnieć, że studia artystyczne na-
leżą do najkosztowniejszych. A jedno-
cześnie wysokie umiejętności twórcze 
nie dają gwarancji uzyskania samo-
dzielności ekonomicznej i sukcesu 

rynkowego. Wielu zdolnych twórców, 
którzy nie mają zaplecza ani nie podjęli 
pracy na uczelniach artystycznych, 
musi dokonać trudnego wyboru między 
rozwojem własnej ścieżki artystycznej 
a poddaniem się presji rynku. 
Fundacja Paleta organizuje wystawy, 
na których prezentowane są dzieła 
nagrodzonych twórców. Podczas wer-
nisaży młodzi artyści spotykają się 
z krytykami sztuki, managerami kul-
tury i kolekcjonerami. Nierzadko jest 
to pierwszy kontakt z odbiorcami ich 

dzieł. 18 listopada tego roku właśnie tak 
wyglądał wernisaż w bibliotece Agencji 
Rozwoju Przemysłu. 
W ostatniej edycji konkursu większość 
stanowiły osoby w wieku 24–26 lat. 
Studenci i absolwenci ASP to 74 proc. 
uczestników. Najliczniej reprezentowa-
nymi uczelniami były akademie sztuk 
pięknych w Warszawie, Katowicach, 
Krakowie i we Wrocławiu. Pieczę nad 
przebiegiem konkursu i wyborem lau-
reatów sprawowała kapituła w składzie: 
Elżbieta Fuchs, Stanisław Kluza, Jacek 

Paleta
twórców

Laureatka Srebrnej Palety, rzeźbiarka 
z warszawskiej ASP, przygotowuje 

obecnie wystawę w Barcelonie

Julia Platt z ASP w Warszawie zajęła trzecie 
miejsce w konkursie. Zaprezentowała m.in. 
obraz, na którym sportretowała swoją 
siostrę bliźniaczkę

Weronika Wrzosek  otrzymała pierwszą 
nagrodę za pracę „Etapy”
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Baobaby,

Carter begins writing a bucket  
list, or things to do before he kicks 
the bucket – to pierwszy przykład, 
jaki przywołuje internetowa 
wersja Cambridge Dictionary 
w odniesieniu do bucket list. 
Często słyszymy, że ktoś tworzy 
swoją bucket list, wpisując  
na nią miejsca, które chciałby 
odwiedzić

Ta lista marzeń lub raczej 
naszych celów to jednak 
coś znacznie więcej niż 
tylko lista miejsc do zo-

baczenia. To lista zjawisk, których 
chcemy jeszcze w naszym życiu 
doświadczyć. Jeszcze, czyli zanim 
nadejdzie moment, który Anglicy 
potocznie nazywają „kick the bucket” 
(stąd właśnie bucket list), a Polacy 
„kopnięciem w kalendarz”. Warto 
pozwolić sobie na głębszą reflek-
sję, co powinniśmy wpisać na naszą 

osobistą listę celów. I oby to było 
coś więcej niż lista kolejnych cudów 
przyrody czy architektury. 
Co prawda podróżowanie i po-
znawanie świata jest absolutnie 
fantastyczne, ale pamiętajmy, że 
życie jest i powinno być bogatsze. 
Tymczasem zachęcam do poznawa-
nia świata. Bądźmy podróżnikami, 
którym „z oczu nie spojrzenia płyną, 
a okręty, z serca lokomotywa wie-
czysta wylata, i jak łuk są ich myśli 
napięte, na wszystkie strony świata”. 

czyli bogactwa Botswany

słonie
i diamenty,

Baobaby 
na Kubu 

Island

tekst i zdjęcia  
Adam Maciejewski

Niespodziewane spotkanie w trakcie odpoczynku na dachu naszego Land Cruisera
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Te piękne słowa zapisał polski poeta, 
Stanisław Baliński, a ja przyjąłem je 
za swoje motto życiowe.
Jakiś czas temu jeden z twitterowych 
obserwatorów Jeremy’ego Clarksona 
(tego od programu „Top Gear”), tworząc 
swoją listę marzeń, poprosił go o suge-
stie dotyczące najbardziej niezwykłego 
krajobrazu, jaki widział. Clarkson na 
pierwszym miejscu wymienił... Kubu 
Island. Miejsce, o którym mało kto sły-
szał, a już na pewno w którym mało kto 
był. Ale też nie ma w tym nic dziwnego, 
bo to kawał porośniętej baobabami wul-
kanicznej skały, zagubiony na wielkim 
solnisku Makgadikgadi Pan, w basenie 
Kalahari na terenie dzisiejszej Botswany 
(do 1966 r. noszącej swojsko brzmiącą 
nazwę Beczuana). 
Makgadikgadi to niegdyś ogromne jezio-
ro, które wyschło kilkadziesiąt tysięcy 
lat temu, tworząc gigantyczne solnisko. 
Tereny te, niegdyś niesłychanie żyzne 
i obfitujące w zwierzynę, były zamiesz-
kane przez przodków Homo sapiens już 
ponad 200 tys. lat temu. Znając pocho-
dzenie pierwszych istot zaliczanych do 
rodzaju Homo, można przypuszczać, 

że nawet znacznie wcześniej, a tylko 
brakuje na to dowodów. Obecnie ob-
szar ten to szereg poprzedzielanych 
terenami pustynnymi różnej wiel-
kości solnisk o łącznej powierzchni 
większej niż słynna Salar de Uyuni 
w Boliwii. Okresowo nawadniany 
rzekami Nata (z Zimbabwe) i Boteti 
(z delty Okawango), przez część roku 
pokrywa się wodą i algami. Wtedy też 
ściągają tam liczne zwierzęta, głów-
nie antylopy gnu i zebry oraz wiele 
gatunków ptaków. 
To tam znajduje się jedna z dwóch wiel-
kich populacji lęgowych flamingów 
różowych w południowej Afryce. Do 
Kubu Island można dotrzeć w porze 
suchej dobrym terenowym samocho-
dem. Ale i tak trzeba uważać, by nie 
utknąć w solnym błocie, co prawie mi 
się przydarzyło. Kubu Island to faktycz-
nie miejsce niezwykłe. Majestatyczne 
baobaby na tym skalnym wzniesieniu 

pośród tysięcy kilometrów kwadrato-
wych solnej bieli robią niesłychane 
wrażenie. A noc przy ognisku i z roz-
gwieżdżonym niebem nad głową to 
przeżycie niemal metafizyczne. 
Ale Botswana ma do zaoferowania 
dużo więcej niż te niezwykłe solni-
ska i Kubu Island. To też wspania-
ła, ogromna kotlina Kalahari oraz 
przede wszystkim kipiąca życiem 
delta Okawango. 
Kotlina Kalahari zajmuje obszar kil-
kukrotnie większy od Polski i jest nie-
słusznie nazywana pustynią. Jest to 
obszar pokryty sawanną i nawadniany 
wodami Okawango oraz okresowo 
deszczami. Dzięki temu w porze desz-
czowej Kalahari potrafi zamienić się 
w tętniące życiem, zielone pastwisko. 
Rzeka Okawango tworzy nato-
miast największą atrakcję Botswa-
ny – deltę Okawango. To najwięk-
sza na świecie delta śródlądowa.  

Victoria Falls z perspektywy 
helikoptera
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Dzika delta Okawango

Okawango bierze swój początek w An-
goli. Płynie częściowo przez Namibię, 
by w Botswanie stworzyć gigantyczne 
rozlewisko, zwane właśnie deltą Oka-
wango. Niezwykłość tej rzeki polega na 
tym, że nie uchodzi ona do morza czy 
oceanu, ale znika wewnątrz afrykańskiego 
lądu – najpierw tworząc deltę, a następ-
nie niknąc w kotlinie Kalahari. Niegdyś 

kończyła swój bieg we wspomnianym 
jeziorze Makgadikgadi, ale jak już wiemy, 
jezioro wyschło wiele tysięcy lat temu. 
Delta Okawango to królestwo świata 
zwierząt, uznane za jeden z siedmiu 
naturalnych cudów Afryki. Ciągle jest 
to cud natury, ale niestety poważnie 
zagrożony. W miejscowych skałach 
osadowych odnaleziono bowiem złoża 

ropy naftowej, a Namibia planuje bu-
dowę tamy na swoim odcinku Okawan-
go. W maju 2020 r. wystąpiło tam też 
niespotykane dotychczas na tak wielką 
skalę wymieranie słoni – padło ich ponad 
330. Przyczyną były podobno toksyny 
wytwarzane przez glony rozmnażające 
się w wodzie. Na szczęście Botswana to 
wciąż dość bezpieczny dom dla jednej 

trzeciej wszystkich słoni afrykańskich. Ich 
populacja ciągle rośnie i osiągnęła już ok. 
130 tys. Podróżując po tym wspaniałym 
i jeszcze relatywnie mało turystycznie 
popularnym kraju, łatwo się o tym prze-
konać, czego państwu szczerze życzę...
Botswana to też największy w Afryce 
producent diamentów. To tam znaleziono 
dwa z trzech najcięższych dotychczas od-
krytych minerałów. Ten najcięższy wydo-
byto w roku 1905 na terenie obecnej RPA 
(3106 karatów), a kolejne dwa (1111 oraz 
1098 karatów) pochodzą z Botswany, 
przy czym ostatni odkryto ledwie kilka 
miesięcy temu. Znalezienia diamentu 
na terenie Botswany jednak nie życzę, 
bo bez licencji wydobywczej może to 
znalazcy przynieść więcej problemów 
niż radości...
Będąc w Botswanie, trzeba spojrzeć na 
pogranicze Zimbabwe i Zambii, by zaj-
rzeć w gardziel majestatycznych Victoria 
Falls. Ale o tym może innym razem. n

Z podróżniczym pozdrowieniem
Adam Maciejewski 

BĄDŹMY PODRÓŻNIKAMI, KTÓRYM 
„Z OCZU NIE SPOJRZENIA PŁYNĄ, 
A OKRĘTY, Z SERCA LOKOMOTYWA 
WIECZYSTA WYLATA, I JAK ŁUK SĄ 
ICH MYŚLI NAPIĘTE, NA WSZYSTKIE 
STRONY ŚWIATA” 

A ich 
właściciel 

robił to 
zdjęcie...

Prawdziwa radość na Makgadikgadi Pan
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Filmy

Książki
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 Polska komedia retro z elementami 
musicalu portretująca Kalinę 

Jędrusik... Nie brzmi to specjalnie 
zachęcająco, ale dotyczy filmu, na 
który naprawdę warto wybrać się do 
kina. Choć konwencja wydaje się dość 
dziwna, to Warszawa z lat 60. wygląda 
tak jak należy. Grająca polską ikonę 
seksu Maria Dębska świetnie sobie radzi 
jako aktorka i piosenkarka. Emanuje 
wdziękiem i seksapilem. Towarzyszy jej 
cały peleton drugoplanowych postaci 
w wykonaniu dobrych polskich aktorów, 
warto wspomnieć, że w rolę Kazimierza 
Kutza wciela się Borys Szyc, a Tadeusza 
Konwickiego – Paweł Tomaszewski. 
Słowem, 1 godz. 45 min sensownej 
rozrywki, ponieważ piosenka jest dobra 
na wszystko... q

 Nadal nie wiemy, kto naprawdę jest 
odpowiedzialny za morderstwo 

Johna Kennedy’ego. Mgła tajemnicy 
osnuwa też zabójstwo premiera 
Szwecji Olofa Palmego. Netflix 
poświęcił tej sprawie inteligentny serial 
opowiadający historię Stiga Engströma, 
grafika podejrzewanego o tę zbrodnię, 
który do końca życia wymykał się 
sprawiedliwości. Film pokazuje 
niewiarygodną nieudolność policji, 
w której szeregach ważniejsza była walka 
o władzę i wpływy polityczne niż prawda 
o  śmierci premiera. Tytułowy „Mało 
prawdopodobny morderca” popełniał 
kardynalne błędy i kłamał na temat tego, 
co robił w Sztokholmie w 1986 r. Główną 
rolę znakomicie zagrał Robert Gustafsson, 
który przeobraził się, by upodobnić się 
fizycznie do swojego bohatera. q

 Jednym z najlepszych seriali w bogatej 
ofercie HBO jest „Długa noc”, której 

wielki atut stanowi realistyczny portret 
zbiorowy mieszkańców współczesnego 
Nowego Jorku. Właściwie każda rola 
drugoplanowa jest świetna. Ale o klasie 
filmu decyduje dwóch głównych aktorów. 
Pierwszy z nich to Riz Ahmed, znany m.in. 
z oscarowego „Sound of Metal” (także 
do obejrzenia w HBO). Gra studenta 
z pakistańskiej rodziny, który zostaje 
oskarżony o  morderstwo. Broni go 
John Turturro w roli zmęczonego życiem 
adwokata, ubrany w garnitur ze śmietnika 
i sandały. q

MANAGER 24
miscellanea

MANAGER 24
miscellanea

Dbam o to, abyś zrealizował/a 
wszystkie swoje marzenia.  

Odbiegam od salonów fryzjerskich –  
stworzyłam SPA dla Ciebie i Twoich 
włosów. Spraw sobie prezent, poczuj  

się wyjątkowo.  
Bądź najważniejszy/a w tym miejscu – 
gdzie otwieram pielęgnacyjny EDEN.  

Muzyka, sztuka, design  
– TO MIEJSCE, GDZIE ODKRYJESZ 
SWOJĄ STRONĘ DOSKONAŁOŚCI.  

Poświęć sobie czas, daj mi możliwość,  
abym mogła pokazać Ci  

MAGICZNĄ STRONĘ SIEBIE – WEJDŹ 
W ŚWIAT MOONLIGHT.

MOONLIGHT Monika Manz
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 60

GSM 600 443 642
e-mail: moonlight.atelier@gmail.com

www.moonlightatelier.pl

 moonlight Monika Manz

PARTNERZY:

 Mistrz Ken Follett, zainspirowany 
wydarzeniami przez nikogo 

niechcianej pierwszej wojny światowej, o której 
pisał wcześniej, postanowił przypomnieć, że 
historia lubi się powtarzać, a politycy nie chcą 
o tym pamiętać. Co gorsza, wielkie katastrofy 
zaczynają się od pozornie małych problemów. 
W „Nigdy” pokazuje scenariusz, który może się 
wydarzyć. To szeroka panorama portretująca 
kilkoro bohaterów rozrzuconych po świecie: 
amerykańską prezydent, starającą się 
uniknąć wojny nuklearnej, błyskotliwego 
szefa chińskiego wywiadu, który kierując się 
podobnymi pobudkami, prowadzi własną 
misterną grę, Tamarę i Abdula, agentów 
wywiadu walczących w Afryce Północnej 
z islamskimi terrorystami, oraz Kiah, piękną 
katoliczkę z Czadu chcącą się dostać do 
Francji. Warto przeczytać. q

 Kolejny mistrz – John Grisham – po 
raz trzeci wraca do postaci Jake’a 

Brigance’a, młodego prawnika z miasteczka 
Clanton w Missisipi. W tle „Czasu łaski” 
pojawiają się nawiązania do innych dzieł 
tego autora, których akcja rozgrywa się na 
głębokim południu USA. Sięgając po książkę, 
warto sobie przypomnieć dwie poprzednie, 
tym bardziej że Audioteka opublikowała 
cały cykl w interpretacji Filipa Kosiora. „Czas 
zabijania” to pierwsza książka napisana przez 
Grishama, chociaż ukazała się dopiero po 
bestsellerowej „Firmie”. Temat powieści 
świetnie koresponduje z modnym obecnie 
wątkiem przemocy w rodzinie: przerażony 
szesnastolatek zabija oprawcę swojej matki 
i siostry. Ofiara to szanowany zastępca 
szeryfa, więc Jake Brigance ma wyjątkowo 
trudne zadanie... q
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