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Biznes wierzy 
w lepszy klimat

Jakie ekologiczne kwestie są obecnie 
najważniejsze dla polskich przedsię-
biorstw? Odpowiedzi przynosi raport 
„PB”  — w numerze i do pobrania 
na pb.pl/zielonagospodarka. I-XXVIII
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Obligacje odżyją
w nowym roku 
Eksperci Quercusa uważają
że potencjalne stopy zwrotu 
funduszy dłużnych w 2022 r. 
są bardzo atrakcyjne 
w stosunku do ryzyka. 
Na akcjach przewidują 
dużą zmienność. 15

PulsFirmy

Ostatni dzwonek
na formalności
Przedsiębiorca chcący 
zachować możliwość 
odsprzedaży leasingowanego 
auta po pół roku od wykupu 
prywatnego powinien 
sfinalizować tę transakcję 
przed końcem grudnia. 10

Puls

Dzięki inwestycji łódzkiego funduszu, w którym partnerką 
jest Agnieszka Pakulska, Leszek Kordek, udziałowiec firmy Norlys 
i wieloletni szef jej zakładu produkcyjnego, może nadal rozwijać biznes. 6

Avallon przejął polską 
fabrykę od Norwegów

AWANTURA
O MAKRODŁUGI
MIKROKASY

Firma pożyczkowa, którą kieruje Andrzej Brzeski, 

oferuje wierzycielom spłatę niespełna 30 proc.

ze 118 mln zł długów, tłumacząc finansowe tarapaty 

pandemią i związanymi z nią przepisami, 

które dały w kość całej branży. Obligatariusze sądzą 

jednak, że szefowie Mikrokasy po prostu ich oszukali. 

Podobne podejrzenia ma prokuratura. 4-5
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Boom inwestycyjny w MPK Wrocław
Spółka kupuje 
86 tramwajów za ponad 
700 mln zł i 11 autobusów 
elektrycznych 
za 46 mln zł.

Jednym z priorytetów wrocław-
skiego samorządu jest rozwój 
transportu publicznego. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
(MPK) Wrocław sporo więc inwe-
stuje.

— Odebraliśmy już od po-
znańskiego producenta pierw-
sze niskopodłogowe tramwaje 
Moderus Gamma. Wkrótce nato-
miast podpiszemy umowę z byd-
goską Pesą — mówi Krzysztof 
Balawejder, prezes MPK Wrocław.

W sumie na 86 tramwajów 
spółka przeznacza ponad 700 mln 
zł. 372 mln zł zostało przeznaczo-

ne na 46 Moderusów Gamma, 
a 338 mln zł na pojazdy z Pesy. 
Podstawowe zamówienie opiewa 
na 24 tramwaje, ale jest możliwe 
dokupienie 16 w ramach opcji.

— Mamy 500 mln zł kredytu 
z PKO BP i Pekao, a wkrótce pod-
piszemy też umowę na 30 mln zł 
kredytu z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, co zabezpieczy 
finansowanie inwestycji — mówi 
Krzysztof Balawejder.

Spółka wraz z miastem znacz-
nie zwiększyła także nakłady na 
remont i utrzymanie torowisk 
tramwajowych. Jeszcze niedaw-
no na ten cel przeznaczono 1 mln 
zł rocznie.

— Teraz wydajemy osiemdzie-
siąt razy więcej, czyli 80 mln zł 
— wylicza Krzysztof Balawejder.

MPK pozyskał też dofinanso-
wanie z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska na zakup 
11 autobusów elektrycznych. 
Inwestycja pochłonie 46 mln zł.

— Wnioskowaliśmy o dotację 
na 28 autobusów, ale otrzyma-
liśmy dofinansowanie mniej-
szej liczby pojazdów — mówi 
Krzysztof Balawejder.

Nie żałuje jednak, że nie uda 
się sfinansować zakupu większej 
liczby autobusów elektrycznych. 
Przewiduje bowiem, że ze wzglę-
du na wysokie koszty wymiany 
baterii elektryki dość szybko zo-
staną zastąpione autobusami wo-
dorowymi.

— Dlatego też już przygoto-
wujemy się do zakupu pojaz-
dów napędzanych wodorem. 
Rozmawiamy zarówno z produ-
centami autobusów, jak firmami 
mogącymi zapewnić dostawy 
wodoru i postawić stacje tanko-

wania — mówi Krzysztof Bala-
wejder.

W przyszłym roku MPK będzie 
także kontynuować inwestycje 
w fotowoltaikę. Spółka już za-
montowała panele na dachu za-
jezdni Obornicka, a obecnie pla-
nuje instalację na zajezdni Borek. 
Przygotowuje się też do montażu 
kolejnych sześciu instalacji.

— Ciekawy jest model ich 
finansowania. MPK nie za-
płaci za montaż, ale będzie płacić 
za prąd przez nie wyprodukowa-
ny i zużywany stałą cenę przez 15 
lat. Będzie to 50 gr za kWh. To
atrakcyjna oferta, ponieważ ener-
gia elektryczna nieustannie droże-
je, a ta stała cena jest niższa od tej,
którą obecnie oferuje Tauron — mó-
wi Krzysztof Balawejder, podkre-
ślając, że projekt przyczyni się też 
do redukcji CO2.  [KAP] © Ⓟ

Izera czeka 
na wbicie łopaty
Polska marka aut 
elektrycznych najpierw
dostała gotówkę, a potem
straciła promotora, czyli
byłego ministra klimatu.
Mimo to planuje umowy
przybliżające budowę
fabryki i start produkcji
w 2024 r.

Spółka ElectroMobility Poland 
(EMP), której zadaniem jest 
stworzenie pierwszego polskie-
go samochodu elektrycznego, 
działa już pięć lat i przeszła przez 
kilka wiraży. Kolejne przed nią, 
a wchodzi w nie z nową ekipą 
menedżerów. Pomogą zbudo-
wać Izerę?

Trójka nowych w ekipie
Izera to marka, którą wybrano 
dla polskich samochodów elek-
trycznych. Na razie auta mają 
formę prototypu, który zapro-
ponowano latem 2020 r. Teraz 
czas uruchomić produkcję i sys-
tem sprzedaży. Piotr Zaremba, 
prezes EMP, zatrudnił do tego 
zadania Wojciecha Szyszkę, 
byłego wieloletniego dyrektora 
generalnego Kia Motors Poland 
Romualda Rytwińskiego, w prze-
szłości dyrektora zakładów pro-
dukcyjnych General Motors 
w Europie i na świecie, który 
odpowiadał m.in. za budowę 
fabryki Opla w Gliwicach, oraz 
Wojciecha Mieczkowskiego, 
zarządzającego wcześniej lokal-
nymi strukturami Opla oraz PSA 
w Polsce.

— Byłem sceptykiem, jeśli 
chodzi o samochody elektrycz-
ne, podobnie jak 95 proc. mene-
dżerów z branży motoryzacyj-
nej. Uważałem, że to utopia. Od 
kilku lat widać już jednak, że to 
trend nie do uniknięcia — mówił 
w trakcie spotkania z mediami 
Romuald Rytwiński.

Poza tym EMP rozważa zmia-
nę projektanta aut. Nad proto-
typami pracowała renomowa-
na włoska pracownia Torino 
Design, teraz Piotr Zaremba 
mówi o „odświeżaniu umów” 

i przetargu. EMP buduje też wła-
sny zespół projektantów.

Pieniądze, a za nimi cios
Poza zatrudnieniem nowych 
osób EMP nie czyniła ostatnio 
postępów projektowych. Od 
lata 2020 r. walczyła o pieniądze 
na dalszą pracę, których czte-
rej udziałowcy — PGE, Tauron, 
Energa i Enea — dać nie zamie-
rzali. Ostatecznie 250 mln zł 
wyłożyło państwo, a pieniądze 
trafiły do spółki w październiku 
2021 r. To impuls do działania, 
choć jednocześnie projekt otrzy-
mał cios — z rządu odszedł Michał 
Kurtyka, były już minister klima-
tu, entuzjasta i promotor polskie-
go auta elektrycznego.

Po fazie przestoju EMP zapo-
wiada falę nowych ogłoszeń – na 
początku przyszłego roku chce 
podpisać umowę z factory plan-
nerem, który zaprojektuje fabry-
kę, wybierze też tzw. inwestora 
zastępczego, który fabrykę zbu-
duje, ponadto wybierze w końcu 
platformę, czyli podłogę auta, któ-
ra jest kluczowym elementem całej
konstrukcji. Wybór platformy EMP 
zapowiada już jednak od roku, ale 
przyczyn opóźnienia nie podaje. 
Jednocześnie firma przekonuje, 
że rozmawia już z przyszłymi do-
stawcami części do Izery.

Produkcja za trzy lata
Podjęcie tych decyzji jest ko-
nieczne, by — jak w wskazuje 
Piotr Zaremba — uwiarygodnić 
projekt i móc rozmawiać z ban-
kami i inwestorami, których EMP 
będzie w przyszłości poszukiwać. 
Kiedy? Tego EMP nie podaje.

Fabryka Izery ma powstać 
w Jaworznie. W trzecim kwar-
tale 2022 r. EMP zamierza wy-
startować w przetargu i kupić 
teren przejęty niedawno od 
Lasów Państwowych przez mia-
sto. Koszt budowy zakładu sza-
cowano dotychczas na 4-5 mld 
zł i według Piotra Zaremby te 
szacunki są aktualne. Start pro-
dukcji zaplanowano na koniec 
2024 r. © Ⓟ

Magdalena Graniszewska

m.graniszewska@pb.pl ☎ 22-333-98-29

KOMENTARZ EKONOMICZNY 

Część gospodarki rozgrzana, 
część schłodzona

R
ekordowy odsetek firm 
deklaruje zwiększanie 
zatrudnienia, ale też bardzo 
liczna jest grupa tych, 

które zwalniają pracowników. 
Popyt na pracę w Polsce jest ogromny 
i sygnalizuje wręcz przegrzewanie się 
rynku pracy. Jednocześnie jednak intry-
gujący jest fakt, że w takich warunkach 
dużo firm chce zwalniać pracowników. 
Możliwe, że wróciły K-kształtne trendy 
w gospodarce — niektóre sektory do-
świadczają boomu w niespotykanej skali, 
inne muszą redukować działalność. Takie 
wnioski można wysnuć z cyklicznego 
badania Manpower.

W najnowszym badaniu firmy doradztwa 
personalnego odsetek netto firm 
planujących zwiększać zatrudnienie jest 
na rekordowym poziomie – wynosi 
+24 proc. (a po odsezonowaniu +25 proc.). 
Od początku tego kwartalnego badania, 
czyli od 2008 r., nie zanotowano tak 
wysokiego popytu na pracę. Jak jednak 
zauważa Andrzej Kubisiak, ekonomista 
Polskiego Instytutu Ekonomicznego, 
zaskakująca jest kompozycja odpowie-
dzi ankietowanych przedsiębiorców 
i menedżerów. Potężnie wzrósł odse-
tek tych, którzy planują zatrudnianie 
pracowników, ale też znacząco zwiększył 
się – do rekordowego poziomu — odsetek 
planujących zwolnienia. Pokazałem to 
na wykresie.

Te dane są objawem dużej nierównowagi 
panującej w gospodarce –—nierównowagi 
między popytem w różnych sektorach, 

która jednocześnie przekłada się 
na nierównowagę makroekonomiczną 
pod postacią wysokiej inflacji.

Największy popyt na pracowników generu-
ją oczywiście firmy przemysłowe. Wynika 
to z faktu, że konsumpcja na świecie 
jest nienaturalnie przechylona w stronę 
towarów – zamiast usług. Ten przechył 
widać już od roku, ale wydawało się, że 
będzie zanikał. Nic z tych rzeczy, trwa 
dalej, ponieważ pandemia nie wygasła 
i wciąż powoduje zaburzenia w zachowa-
niach konsumentów.

Popyt na towary, a co za tym idzie na 
pracowników w przemyśle, jest tak duży, 
że nie może zostać zaspokojony. Sektory 
doświadczające ożywienia gospodarczego 
nie są w stanie wyrobić się z realizacją 
zleceń, a jednocześnie sektory cierpiące na 
niedobór zleceń nie kurczą się, ponieważ 
mogą mieć nadzieję na ożywienie popytu 
w nadchodzących latach. Z tego wynika 
nierównowaga wywołująca inflację – ceny 
towarów, w tym energii, rosną, a jednocze-
śnie ceny usług nie spadają.

Obecna sytuacja w gospodarce jest 
wyjątkowa, odbiega od schematów 
obserwowanych w przeszłości. Część go-
spodarki jest przegrzana, a część schłodzo-
na. W jakiejś perspektywie ta nierównowa-
ga zaniknie. Nikt jednak nie wie, czy to jest 
kwestia roku, czy może dwóch lat. Jeszcze 
niedawno wydawało się, że w 2022 r. 
pandemia będzie zanikać, ale pojawienie 
się wariantu omikron trochę zaburzyło 
te kalkulacje. Powrotowi do równowagi 
powinno sprzyjać wygasanie stymulacji 
fiskalnej w Stanach Zjednoczonych, ale 
z kolei teraz zaczyna się duży program 
stymulacyjny w Europie.

Na niepewność dotyczącą tempa powrotu 
do równowagi między sektorami nakłada 
się pytanie, jak ten powrót będzie wyglądał 
– czy będzie łagodny, czy gwałtowny? Jeżeli 
rozgrzane i mocno inwestujące sektory do-
świadczą szybkiego spowolnienia, to cała 
gospodarka może wpaść w recesję.

Cóż, zaburzenie pandemiczne było tak 
silne, że wychodzenie z niego też jest 
ścieżką pełną wybojów i wstrząsów. © Ⓟ

IGNACY MORAWSKI 
główny ekonomista
„Pulsu Biznesu”

Źródło: Manpower, PAP

Dużo firm chce zatrudniać pracowników, ale też dużo zwalniać
   w proc.
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IZERA ZASŁUŻYŁA JUŻ NA LIFTING: Latem 2020 r. EMP 
zaprezentowała dwa prototypy aut marki Izera – czerwonego
hatchbacka i białego SUV-a. Dziś zapowiada lifting tych projektów, 
co po tylu miesiącach jest podobno normalne.  [FOT. ARC]



3PULS BIZNESU, 15 GRUDNIA 2021

Prawie 250 tys. m kw.
powierzchni 
magazynowej 
i ponad 4 tys.  
pracowników  
– niemiecka platforma 
szykuje inwestycje
logistyczne w Bydgoszczy.

Działające w 23 krajach Zalando, 
platforma modowa z Niemiec, 
ekspansję w Polsce zaczęło 
od 2012 r. Poza rynkiem zby-
tu znalazło u nas także dobre 
miejsce do otwierania centrów 
logistycznych. Pierwsze uru-
chomiło w 2017 r., a łącznie ma 
już cztery (dwa we współpracy 
z DHL Supply Chain): trzy o po-
wierzchni 130 tys. m kw. każde, 
a jedno 105 tys. m kw. Znajdują 
się w Gryfinie, Olsztynku, Głu- 
chowie oraz Żernikach. Firma 
poinformowała o zamiarze 
otwarcia dwóch kolejnych 
obiektów o łącznej powierzchni 
prawie 250 tys. m kw.

Zalando w Bydgoszczy
Zalando buduje już centrum 
logistyczne o powierzchni 
przekraczającej 100 tys. m 
kw. w podbydgoskich Białych 
Błotach. Planuje otworzyć je  
w marcu i zatrudnić ok. 800  
osób. Na początku 2022 r. ru-
szy też z realizacją magazynu 
w samej Bydgoszczy. W obiek-
cie o powierzchni 140 tys. m kw. 
— uwzględniając część biurową 
— zatrudnienie znajdzie doce-
lowo do 3,5 tys. pracowników. 
Ma on rozpocząć działalność 
w II kw. 2023 r. O wyborze tej 
lokalizacji zadecydowała m.in. 
bliskość do klientów z okolicz-
nych rynków (magazyny nie 
ograniczą się do obsługi Polski) 
oraz potencjał pracowniczy re-
gionu.

— Wybór Bydgoszczy jest 
właściwy, ponieważ to wciąż 
nienasycony magazynami ob-
szar w porównaniu do Łodzi 
czy Poznania, a pozwoli spraw-
nie obsługiwać wysyłki i zwroty 
z pozostałych rynków. Koszty 
pracownicze wciąż są u nas niż-
sze niż na Zachodzie, a jakość 
obsługi porównywalna — komen-
tuje dr hab. Arkadiusz Kawa, dy-
rektor Łukasiewicz — Instytutu 
Logistyki i Magazynowania.

Ekspansja w regionie
Marcin Kuśmierz, prezes 
Shopera, przypomina, że trend 
dużych inwestycji logistycznych 
w obszarze e-commerce zapo-
czątkował w Polsce przed laty 
Amazon — we wrześniu urucho-
mił dziesiąty magazyn — a jego 
śladem poszli inni.

— Rynek nabiera dojrzało-
ści, funkcjonują na nim także 
firmy dostarczające gotową in-
frastrukturę, jak np. Panattoni. 
Inwestycja ogłoszona przez 
Zalando to kontynuacja jego 
ekspansji w Polsce — pytanie 

Zalando zwiększa moce w Polsce
tylko, w jakim stopniu nowe 
magazyny mają służyć obsłudze 
u nas, a w jakim rynków Europy 
Zachodniej. Amazon od lat wy-
korzystuje obecne tu centra do 
obsługi zamówień z tych drugich 
— mówi Marcin Kuśmierz.

Zdaniem Arkadiusza Kawy 
sześć magazynów Zalando to 
już dużo.

— Jego inwestycja dowodzi, że 
poważnie myśli o rozwoju w tym 

regionie. Chce m.in. zawalczyć 
o udziały w polskim rynku 
w obliczu rosnącej konkurencji 
ze strony pozostałych platform 
sprzedażowych — stwierdza 
Arkadiusz Kawa.

— Polski rynek fulfillmentu 
jest bardzo dobrze rozwinięty 
i wiele firm korzysta z tego ro-
dzaju usług, jednak jeżeli ktoś 
jest w stanie sfinansować budo-
wę własnej sieci logistycznej, to 

właściwy kierunek. Pozwala to 
zachować większą kontrolę nad 
pracą oraz danymi dzięki obsłu-
dze przez jeden wspólny system, 
a także zapewnić większą efek-
tywność operacyjną — dodaje 
Justyna Andreas, dyrektor za-
rządzająca Packeta Poland.

Znaczenie outletu rośnie
Budowa kolejnych magazynów 
wynika z rosnącej popularności 

Zalando Lounge, czyli działają-
cego w 14 krajach outletowego 
klubu z produktami znanych 
marek z cenami obniżonymi 
nawet o 75 proc. Wartość pro-
duktów sprzedanych w ramach 
niego wyniosła w 2020 r. 1 mld 
EUR, a Polska jest drugim pod 
względem wielkości rynkiem po  
Niemczech.

— Poza Zalando Lounge fir-
ma rozwija też prężnie katego-

rię pre-owned, a rynek ubrań 
z drugiej ręki szybko zyskuje 
na znaczeniu — Polska to jeden 
z ważniejszych europejskich 
krajów w tej kategorii. A kon-
kurencja rośnie m.in. za spra-
wą planowanego przez Vinted 
wprowadzenia międzynarodo-
wych przesyłek — mówi Justyna 
Andreas. © Ⓟ

Mariusz Bartodziej

m.bartodziej@pb.pl ☎ 22-333-99-36

PulsDniaKE wyemituje kolejne długoterminowe obligacje na sfinan-
sowanie odbudowy gospodarczej po pandemii koronawi-
rusa. Wpływy z emisji o wartości 50 mld EUR, trwającej od 
stycznia do czerwca 2022 r., pokryją „wszystkie płatności 
w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności oraz Instrumentu NextGenerationEU”.
– Taką kwotą w pierwszej połowie roku zaznaczymy silną 

obecność na rynkach, pomagając państwom członkowskim 
w ożywieniu gospodarczym oraz wspierając integrację ryn-
ków kapitałowych i międzynarodową rolę euro – oświadczył 
Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i administracji.
Od czerwca 2021 r. KE wyemitowała długoterminowe obli-
gacje za 71 mld EUR. W obrocie są też eurobony o wartości 
20 mld EUR.  [DI, PAP]

F U N DUSZ ODBU DOW Y

KE wyemituje 
obligacje  
za 50 mld EUR
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Branża pożyczkowa mocno ucierpiała 
na pandemii koronawirusa. A raczej na 
wprowadzonej w kwietniu 2020 r. regula-
cji, która ścięła limit kosztów pozaodsetko-
wych, co drastycznie obniżyło rentowność 
biznesu. Andrzej Brzeski i Janusz Bigus, 
szefowie i właściciele gdyńskiej Mikrokasy, 
tym właśnie tłumaczą utratę przez spółkę 
płynności i postawienie jej w stan restruk-
turyzacji w lipcu 2020 r. Obligatariusze, 
których papiery miały być zabezpieczo-
ne na portfelu pożyczkowym Mikrokasy, 
a który miał mieć wartość większą niż ob-
ligacje, mają inne zdanie. Jedno i drugie 
okazało się bowiem iluzją, a większości 
z nich spółka proponuje spłatę zaledwie 
25 proc. ich wierzytelności.

Pozorne zabezpieczenie
Długi Mikrokasy sięgają 118 mln zł, z cze-
go 81 mln zł stanowi zadłużenie z tytułu 
obligacji aż 43 serii wyemitowanych mię-
dzy lipcem 2017 r. a czerwcem 2019 r. 
Wszystkie zabezpieczone były zastawem 
rejestrowym na portfelu pożyczkowym, 
który przy ostatnich emisjach w 2019 r. 
wyceniany był na 85,8 mln zł. Tymczasem 
wycena portfela przeprowadzona już po 
starcie restrukturyzacji, we wrześniu 
2020 r., opiewa na… 24,5 mln zł, a jego 
wartość likwidacyjna to… 8,5 mln zł.

Co to oznacza? Że faktycznie zabezpie-
czone są jedynie obligacje tylko siedmiu 
serii, a pozostałych 36 nie. A to istotne, bo 
posiadaczom tych pierwszych Mikrokasa 
proponuje zwrot 75 proc. pieniędzy, a wła-
ścicielom tych drugich, czyli zdecydowanej 
większości z ok. 700 osób, zaledwie 25 proc. 
Według pełnomocników poszkodowanych 
obligatariuszy wyceny, towarzyszące emi-
sjom obligacji, były nierzetelne, a propozy-
cje nabycia papierów i warunki ich emisji 
wprowadzały inwestorów w błąd. To m.in. 
dlatego jeden z nich, adwokat Krzysztof 
Wysocki, zawiadomił prokuraturę.

Wycena wycenie nierówna
W sierpniu 2021 r. Prokuratura Regionalna 
w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie 
podejrzenia oszukania obligatariuszy co 
do zamiaru wykupu obligacji i zabezpie-
czenia ich zastawem na zbiorze wierzytel-
ności, a także w sprawie niegospodarności 
i działania na szkodę wierzycieli poprzez 
transakcje Mikrokasy z podmiotami po-
wiązanymi osobowo.

Andrzej Brzeski, prezes, i Janusz Bigus, 
wiceprezes Mikrokasy nie komentują 

sprawy, podkreślając jedynie, że spółce 
nie zostały przedstawione żadne zarzuty. 
Przypominają też, że do końca kwietnia 
2020 r. Mikrokasa regulowała wszystkie 
zobowiązania, w całej historii wyemitowała 
obligacje za 167,6 mln zł, z czego wykupi-
ła warte aż 86,6 mln zł, a także zapłaciła 
ponad 22 mln zł odsetek. Wszczęcie śledz-
twa przez prokuraturę oznacza jednak, że 
zdaniem śledczych istnieje „uzasadnione 
podejrzenie popełnienia” m.in. przestęp-
stwa oszustwa.

W tym wątku chodzi m.in. o to, że wyce-
ny pod zabezpieczenie obligacji, opiewające 
w 2019 r. na ponad 85 mln zł, oparte były 
na wartości nominalnej pożyczek. Zdaniem 
kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz 
i Wspólnicy (kancelaria DJM), z którą współ-
pracuje ponad 300 wierzycieli Mikrokasy, 
obligatariusze spółki byli w ten sposób 
wprowadzani w błąd. A to dlatego, że wy-
ceny nie uwzględniały szkodowości portfela 
oraz kosztów jego windykacji i obsługi.

Dlaczego szefowie Mikrokasy, działający 
od lat w branży pożyczkowej, akceptowa-
li wyceny po wartości nominalnej? I jak 
odnoszą się do faktu, że wycena przepro-
wadzona w 2020 r. już metodą DCF (zdys-
kontowanych przepływów pieniężnych) 
była niższa o, bagatela, ponad 60 mln zł?

Andrzej Brzeski tłumaczy, że wyceny 
były przeprowadzone w dwóch różnych 
okresach i co najważniejsze, sporządzono 
je na inne potrzeby. Przed sądem restruk-
turyzacyjnym zeznał, że wyceny metodą 
nominalną nie budziły jego zastrzeżeń, 
choć jednocześnie przyznawał, iż obsługa 
portfela wiąże się z licznymi kosztami. Z ko-
lei zdaniem Janusza Bigusa obligatariusze 
wiedzieli, że wyceny opierają się na warto-
ści nominalnej portfela i obejmując papiery 
nigdy tych wycen nie kwestionowali.

Pretensje do administratora zastawu
Dokładnie to samo mówi radca prawny 
Jakub Kinal, który był administratorem 
zastawów dla wszystkich serii obligacji. 
I właśnie tym tłumaczy fakt, że nie korzystał 
z „uprawnienia” do weryfikacji wycen. Tyle 
że przed sądem przyznał, że to nie było 
jego uprawnienie, a zobowiązanie. Oraz, 
że nie weryfikował profesjonalności wycen, 
a jedynie je „przeglądał”, nie dostrzegając 
błędów „może dlatego, że nie ma specjali-
stycznej wiedzy w tym zakresie”.

Pełnomocnicy wierzycieli twierdzą 
jednak, że Jakub Kinal, który w trakcie 
restrukturyzacji Mikrokasy został też ku-
ratorem obligatariuszy, nie działa w ich in-
teresie, jak mu nakazuje prawo, a w intere-
sie Mikrokasy. Podkreślając, że wcześniej, 
w latach 2013-16, Jakub Kinal współpraco-
wał ze spółką jako radca prawny przy po-
stępowaniach sądowych i egzekucyjnych, 
a także, że jest jednym z niewielu jej wie-

rzycieli, który został przed restrukturyza-
cją w całości spłacony.

Co na to Jakub Kinal, którego rolę w ca-
łej sprawie również wyjaśnia prokuratura? 
Zapewnia, że zarzuty są bezpodstawne 
i zawsze działał „w interesie obligatariu-
szy”, „z należytą starannością” i „w sposób 
niezależny od Mikrokasy”.

Spirala zadłużenia
Pełnomocnicy wierzycieli twierdzą też, że 
to wcale nie COVID-19 i związane z nim 
zmiany prawne, a nadmierne zadłużenie 
Mikrokasy i wynikające z niego rosnące 
koszty finansowe doprowadziły spółkę 
na krawędź bankructwa. Z materiałów 
spółki przekazanych do sądu restruktury-
zacyjnego wynika też, że już jej obligacje 
zabezpieczone były na portfelu wierzytel-
ności prawie "na styk", a później szefowie 
Mikrokasy wciąż ją zadłużali poprzez, 
w żaden sposób już niezabezpieczone, 
umowy pożyczek i odkupu akcji.

W rezultacie zobowiązania spółki już na 
koniec 2019 r. sięgnęły 107,5 mln zł i były 
wyższe niż nawet nominalna wartość jej 
portfela pożyczek (96,9 mln zł). Czy w tej 
sytuacji szefowie Mikrokasy nie powin-
ni złożyć wniosku o upadłość? Andrzej 
Brzeski zapewnia, że przesłanki niewy-
płacalności, obligujące do tego zarząd, 
nie były spełnione, a spółka regulowała 
swoje zobowiązania.

— Mikrokasa normalnie działała i jeszcze 
w marcu 2020 r. prowadziła rozmowy z po-
tencjalnymi inwestorami na temat wejścia 
do spółki. Niestety wybuch pandemii i nie-
korzystne zmiany prawne wszystko zmie-
niły. Zdecydowaliśmy o złożeniu wniosku 
restrukturyzacyjnego w związku ze stwier-
dzeniem co najmniej zagrożenia niewypła-
calności — tłumaczy Andrzej Brzeski.

Transakcje z podmiotami powiązanymi
Tym, co się działo już po otwarciu restruk-
turyzacji, pod kątem możliwości popełnie-
nia przestępstw niegospodarności i działa-
nia na szkodę wierzycieli, również zajmuje 
się gdańska prokuratura. W jej piśmie do 
sądu restrukturyzacyjnego z września 
2021 r. można przeczytać, że na wniosek 
wierzycieli weryfikuje m.in. tezę, że „część 
środków spółki jest wydatkowana do spó-
łek powiązanych osobowo z zarządem 
Mikrokasy, co nie znajduje racjonalnego 
uzasadnienia, jak również nie spowodo-
wało żadnej reakcji ze strony nadzorcy".

Co na to Agnieszka Wilk, nadzorca 
sądowy Mikrokasy? Twierdzi, że nie zna 
pisma prokuratury, choć znajduje się ono 
w aktach sprawy od prawie trzech miesię-
cy. Zapewnia również, że wezwała zarząd 
spółki do złożenia wyjaśnień w sprawie 
przepływów do podmiotów powiązanych, 
a później sprawą zajmował się też sąd.
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Kontrowersje dotyczą wydatków na 
usługi księgowe (po kilkanaście tysięcy 
złotych miesięcznie) i IT (po kilkadziesiąt 
tysięcy złotych co miesiąc), które trafiały 
do innych spółek, kontrolowanych przez 
szefów Mikrokasy.

— Wydatki na księgowość i IT są ryn-
kowe, a w naszej ocenie nawet niższe niż 
stawki rynkowe — przekonują Andrzej 
Brzeski i Janusz Bigus.

I dodają, że przez cały okres restruk-
turyzacji gromadzą środki na rzecz wie-
rzycieli, dzięki czemu na koniec listopada 
2021 r. na kontach spółki było 11 mln zł.

Zarząd czy zarządca?
Zdaniem pełnomocników wierzycieli 
majątek spółki jednak wcale się nie po-
większa, a systematycznie kurczy. Ma 
o tym świadczyć to, że w okresie restruk-
turyzacji wartość nominalna portfela wie-
rzytelności Mikrokasy spadła z 85 mln zł 
do 63 mln zł, a około połowę odzysków 
z niego pochłonęły koszty funkcjonowa-
nia firmy.

Szefowie Mikrokasy odpowiadają, że 
koszty operacyjne spółki w 2020 r. spadły 
o ponad połowę (z 17,1 do 8,3 mln zł), a same 
wynagrodzenia o 30 proc. (z 3,25 mln zł do 
2,27 mln zł). Tyle, że w tym samym roku 
przychody Mikrokasy zmalały dużo bar-
dziej, bo aż o 73 proc., a wynagrodzenia 
obu członków zarządu nie spadły ani o zło-
tówkę (wyniosły, podobnie jak w 2019 r. 
881,1 tys. zł). Szczególnie to ostatnie irytuje 
poszkodowanych wierzycieli.

Mikro z kasą w Mikr o
Firma pożyczkowa chce oddać wierzycielom 
tylko 35 mln zł ze 118 mln, tłumacząc, że to wina 
zmian w prawie. Prokuratura i obligatariusze 
podejrzewają ją jednak o oszustwo

PulsDnia
www.pb.pl

WARIANT 
OPTYMISTYCZNY 
MAŁO 
REALISTYCZNY: 
Mikrokasa, której 
prezesem jest 
Andrzej Brzeski, 
w podstawowym, 
konserwatywnym 
scenariuszu zakłada, 
że wierzyciele 
odzyskają w ciągu 
pięciu lat tylko 
35 mln zł 
ze 118 mln. 
Scenariusz 
optymistyczny 
zakłada, że spółka 
odda im w tym 
samym czasie 
nawet ponad 
50 mln zł więcej. 
Jego realizacja, 
m.in. w związku 
z procedowaną 
właśnie tzw. ustawą 
antylichwiarską, 
wydaje się 
jednak mało 
prawdopodobna.
[FOT. PAP/JACEK

TURCZYK]

Dawid
Tokarz

d.tokarz@pb.pl ☎ 22-333-99-30



5PULS BIZNESU, 15 GRUDNIA 2021

Andrzej Brzeski i Janusz Bigus twierdzą, 
że ich pensje są rynkowe i podkreślają, 
że przejęli wiele obowiązków po osobach, 
które musieli zwolnić. Dodają też, że 
ostatnio, czyli już po tym jak zarzuty tego 
dotyczące zaczęli podnosić wierzyciele, 
obniżyli swoje wynagrodzenia. O ile? Tego 
już nie ujawniają. Podobnie jak i tego, ile 
Mikrokasa płaci swym doradcom praw-
nym i restrukturyzacyjnym, a także admi-
nistratorowi zastawów Jakubowi Kinalowi. 
Szefowie Mikrokasy zapewniają jedynie, 
że wydatki te nie odbiegają od standardów 
rynkowych i są raportowane nadzorcy są-
dowemu, a ten sprawozdaje je sądowi.

Te wszystkie tłumaczenia nie prze-
konują wierzycieli reprezentowanych 
m.in. przez kancelarię DJM i adwokata 

Krzyszfofa Wysockiego. Chcą, by sąd re-
strukturyzacyjny odebrał władzę nad 
spółką Andrzejowi Brzeskiemu i Januszowi 
Bigusowi oraz powołał zarządcę. Szefowie 
Mikrokasy przed sądem sprzeciwiają się 
temu i przekonują, że odebranie im zarzą-
du „zaburzy windykację” i „zwiększy kosz-
ty” spółki. W rozmowie z „PB” twierdzą, że 
nie mają nic przeciwko zarządcy, ale pod-
kreślają, że powinien być on niezależny, 
a nie powiązany z kancelarią DJM (ta pro-
ponowała bowiem podmiot, który pełnił 
funkcję kuratora obligatariuszy Getbacku, 
w którego restrukturyzację zaangażowana 
była też kancelaria DJM). Sąd, mimo że od 
złożenia wniosków o ustanowienie zarząd-
cy minęło kilka miesięcy, wciąż nie podjął 
w tej sprawie decyzji. © Ⓟ

ikr okasie PCF Group nie 
skończyła z zakupami
Producent gier 
zainwestował w Incuvo, 
bo chce wejść  
na rynek gier VR.  
Choć w ciągu roku 
dokonał trzech 
akwizycji, myśli 
o kolejnych.

Notowana na głównym parkie-
cie GPW PCF Group kosztem 
blisko 20 mln zł przejęła ponad 
50 proc. akcji Incuvo, spółki 
specjalizującej się w grach wir-
tualnej rzeczywistości (VR), 
od stycznia notowanej na 
NewConnect. Przejęcie oznacza 
poszerzenie kompetencji PCF 
Group o obszar VR. Spółka już 
od pewnego czasu przyglądała 
się temu rynkowi.

— Jego początki były trudne, 
ale ostatnio, po ulepszeniach 
sprzętu, który stał się też bardziej 
dostępny cenowo, mocno przy- 
spieszył. Gry VR zaczynają prze- 
chodzić z niszowości do main-
streamu. Facebook inwestuje 
w rynek gigantyczne pieniądze, 
podobnie Sony. Pojawił się też 
chiński gracz — Pico. Rynek jest 
już na tyle interesujący i ma taką  
wartość, że warto na nim 
być — mówi Sebastian Wojcie-
chowski, prezes PCF Group. 

Kierowana przez niego spół-
ka początkowo szukała studia, 
które przystosuje jeden z należą-
cych do niej tytułów do wydania 

na VR. Zrobiła przetarg, dzięki 
któremu poznała podmioty 
działające na rynku VR, zorien-
towała się, co potrafią, i wybór 
padł na Incuvo.

— Incuvo okazało się studiem, 
które nas najbardziej zaintereso-
wało także z punktu widzenia 
tego, co chcemy zrobić w tej 
grze. Później zaczęliśmy przy-
glądać się strukturze akcjona-
riatu i okazało się, że możemy 
zaangażować się także kapitało-
wo — tłumaczy szef PCF Group.

Zarząd PCF Grup doszedł do 
wniosku, że skoro ma zainwe-
stować pieniądze w projekt VR, 
to warto przejąć podmiot, który 
stworzy dla niego tworzył grę.

— Dzięki temu zyskuje-
my studio, które może ro-
bić kolejne projekty dla nas 
i dla innych partnerów — mówi 
Sebastian Wojciechowski.

PCF Group w poniedziałek 
przejęła połowę akcji Incuvo 
i w tym samym dniu podpisała 
umowę na produkcję gry VR. 
Premiera planowana jest do 
końca 2023 r. Incuvo będzie 
otrzymywało wynagrodzenie 
płatne w marę postępów pro-
dukcji plus tantiemy po pre-
mierze po zwrocie kosztów 
produkcji. Na razie ich wielkość 
nie jest znana.

— Nie podajemy kosztów 
nowej gry, gdyż jest to wczesna 
faza i mamy świadomość, że 
na etapie preprodukcji mogą 
wyjść różne rzeczy, których do 

tej pory nie uwzględnialiśmy. 
Mamy oczywiście z Incuvo za-
łożony wstępny budżet — infor-
muje prezes PCF Group.

Przejęcie Incuvo było 
trzecią akwizycją dokonaną 
przez producenta gier w tym 
roku. Wcześniej kupił spółkę 
w Kanadzie i studio w USA. 
Nie wyczerpało to jego apetytu 
na akwizycje.

— Nadal mamy kilka spółek, 
które pasują do naszej strate-
gii. Rozmawiamy z nimi, ale 
jest za wcześnie na podanie 
jakichkolwiek szczegółów. 
Mamy jeszcze pieniądze z emi-
sji i ciągle generujemy gotówkę, 
więc mamy z czego finanso-
wać kolejne akwizycje — mówi 
Sebastian Wojciechowski.

Na koniec września PCF 
Group dysponowała blisko 
150 mln zł.

Polityka dywidendowa pro-
ducenta gier zakłada wypłatę 
na poziomie 10-20 proc. zysku 
netto. Zdaniem prezesa jest jesz-
cze za wcześnie na deklaracje 
w sprawie wypłaty za 2021 r.

— Mamy politykę dywidendo-
wą, ale dużo się dzieje i do mo-
mentu przegłosowania uchwał 
w sprawie wypłaty wiele może 
się zmienić. Z deklaracjami 
wstrzymamy się, żeby zoba-
czyć, jak rozkręca się pierwsze 
półrocze — mówi Sebastian 
Wojciechowski. © Ⓟ

Grzegorz Suteniec

g.suteniec@pb.pl ☎ 22-333-98-57

PulsDniaPrzyszły rok nie będzie dobry dla obligacji, szczegól-
nie emitowanych przez europejskie rządy — uważa 
BlackRock, największy na świecie fundusz zarządza-
jący aktywami. W portfelu niedoważył obligacje, rów-
nież USA. Amerykańska firma jest przekonana, że ich 
rentowność będzie odbiegać od zysków z akcji, a wiele 
wskazuje na to, że przez najbliższych kilka lat nie doj-

dzie do istotnych zmian w polityce pieniężnej. Stopy 
procentowe jeszcze długo pozostaną na niskim pozio-
mie, a inflacja ustabilizuje się powyżej notowanej przed 
wybuchem pandemii. Atrakcyjny pozostanie rynek akcji, 
ale też wyhamuje ze względu na spowolnienie wzrostu 
gospodarczego, działania banków centralnych i niepew-
ność co do przyszłych wyników spółek.  [WST, DI]

I N W EST YCJ E

BlackRock zmienia 
nastawienie  
do obligacji

Różna skala problemów

 Andrzej Brzeski i Janusz Bigus zwracają uwagę, że problemy, które dotknęły Mikrokasę 
w okresie pandemii, są charakterystyczne dla całej branży pożyczkowej i dotknęły nawet 
takie giganty jak Provident czy Vivus. I rzeczywiście, jak pisaliśmy w „PB”, zgodnie 
z danymi Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, który przeanalizował sprawozda-
nia finansowe 184 firm, ich przychody zmniejszyły się w 2020 r. z 5 mld zł do 2,8 mld zł. 
Natomiast według Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego aktywa sektora zmniejszyły 
się w ubiegłym roku z 6,5 mld zł do 4,8 mld zł.
W przypadku Mikrokasy spadki na obu poziomach były jednak dużo większe. Przychody 
gdyńskiej spółki w 2020 r. zmalały bowiem z 25,6 mln zł do zaledwie 7 mln zł, a jej 
aktywa zmniejszyły się z 146,9 mln zł do jedynie 53,8 mln zł. Tymczasem przychody 
przywoływanych przez szefów Mikrokasy Providenta i Vivusa spadły w 2020 r. dużo 
mniej (odpowiednio z 1,1 mld zł do 872 mln zł i z 360 mln zł do 296 mln zł). Pierwsza ze 
spółek wykazała też tylko 8,6 mln zł straty netto, a druga zarobiła na czysto 23,2 mln zł. 
A Mikrokasa w 2020 r. wykazała aż 68,9 mln zł straty netto.
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Oddział Regionalny w Warszawie
04-247 Warszawa  •  ul. Chełmżyńska 9, 

tel.: +48 22 326-10-10  •  fax.: +48 22 326-10-01
e-mail: warszawa@amw.com.pl  •  www.amw.com.pl 

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO  

ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE
Wyciąg z ogłoszenia

o I przetargu ustnym nieograniczonym nr 164/2021 na najem części nieruchomości położonej w Warszawie 

przy ul. Waldorffa 25, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 77/11 z obrębu 6-15-01, obejmującej budynek 
nr 25 o powierzchni użytkowej 1586,00 m2 wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania 
z nieruchomości o powierzchni 0,1500 ha.
Najem na czas nieoznaczony.

Możliwość zagospodarowania nieruchomości na działalność produkcyjną, handlową, usługową, sportową 
lub magazynową.
Wywoławczy miesięczny czynsz - 8 200,00 zł netto.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału 
Regionalnego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9, w sali nr 005.

Ogłoszenie o przetargu, zawierające wszelkie szczegóły przetargu oraz warunki przystąpienia do przetargu 
wywieszono od dnia 15.12.2021 r. do dnia 04.01.2022 r. na tablicach ogłoszeń Agencji Mienia Wojskowego 
Oddziału Regionalnego w Warszawie, Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz opublikowano w dniu 
15.12.2021 r. na stronie internetowej www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Sprostowanie informacji o wywieszeniu wykazu  

części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1C.

W dniu 09.12.2021 r. opublikowano wykaz powyższej części nieruchomości, informujący o planowanym jej 
przeznaczeniu do najmu w drodze bezprzetargowej. Wykaz prasowy koryguje się w zakresie miesięcznego 
czynszu bazowego i w miejsce kwoty „1 700,00 zł” wprowadza się kwotę „2 000,00 zł”. Pozostała treść wykazu 
zostaje bez zmian. 
Dodatkowe informacje: (22) 314-98-46 lub 609-350-172.
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Polskie przejęcie 
norweskiej firmy
Avallon przejmuje od Norwegów Norlys, producenta oświetlenia. Z Polakiem, 

wieloletnim szefem fabryki, chce rozwinąć sprzedaż na zachodzie Europy

Lampy oświetlające skandynawskie do-
my i ogrody staną się polskie. Fundusz 
Avallon przejął kontrolę nad produkują-
cą oświetlenie zewnętrzne grupą Norlys: 
nowosądeckim zakładem produkcyjnym 
i spółkami dystrybucyjnymi w Norwegii, 
Szwecji i we Francji.

Wartości transakcji nie ujawniono. 
Avallon kupuje 75 proc. akcji Norlysu od 
dwóch norweskich głównych właścicieli. 
Resztę mają menedżerowie, którzy pozo-
staną w spółce — przede wszystkim Leszek 
Kordek, prezes nowosądeckiego zakładu.

— Norwescy właściciele, synowie twór-
cy spółki, już od jakiegoś czasu rozglądali 
się za kupcem. Ja nie chciałem wychodzić 
z biznesu. Miałem nadzieję, że uda się po-
zyskać inwestora, który uszanuje to, co za-
stanie w spółce, a jednocześnie wesprze 
nas doświadczeniem i kontaktami w reali-
zacji strategii rozwoju. Polecono mi Aval-
lon, z którym dało się uzgodnić warunki 
transakcji — mówi Leszek Kordek, który 
teraz będzie kierował całą grupą.

Dlaczego fundusz zdecydował się na za-
kup?

— Branża oświetlenia jest atrakcyjna, 
a Norlys ma w niej mocną pozycję dzię-
ki silnej marce w segmencie premium, 
zwłaszcza w krajach skandynawskich. 
Spółka ma nowoczesną bazę produkcyj-
ną i potencjał do zwiększania sprzedaży, 
przede wszystkim w krajach zachodnioeu-
ropejskich. Zakładamy, że po kilku latach 
stanie się łakomym kąskiem dla dużych in-
westorów branżowych — mówi Agnieszka 
Pakulska, partnerka w funduszu Avallon.

Skromne początki
Leszek Kordek dla Norwegów zaczął pra-
cować ponad 30 lat temu.

— Na początku odpowiadałem za nadzo-
rowanie produkcji w europejskich zakła-
dach, które pracowały dla Norlysu, m.in. 
we Włoszech, byłem też głównym kon-
struktorem lamp. Wtedy cała produkcja 
była outsourcowana. Szybko doszedłem 
do wniosku, że można robić to lepiej, 
chciałem też wrócić do Polski i pracować 
bliżej domu — wspomina prezes Norlysu.

Norlys, działający od ponad 50 lat, spe-
cjalizował się w oświetleniu zewnętrznym, 
sprzedawanym głównie na rynku skandy-
nawskim. Wymogi były specyficzne ze 
względu na klimat — niskie temperatury 
i duże zasolenie powietrza przy wybrzeżu. 
To powodowało, że lampy szybko koro-
dowały.

— Zacząłem tworzyć krok po kroku bazę 
produkcyjną w Nowym Sączu — na począt-
ku nie tyle w celu produkcji oświetlenia, ile 
realizacji zleceń dla Norwegów w innych 
obszarach, np. stolarki. Pod kątem branży 
oświetleniowej najpierw uruchomiłem la-
kiernię, wykorzystując moją wiedzę z cza-
sów technikum chemicznego w Oświęcimiu 
oraz doświadczenie polskich inżynierów 
z firm państwowych, które nie przetrwały 
próby czasu — mówi Leszek Kordek.

Od technika do właściciela
Na bazie tych doświadczeń stworzono 
linię zabezpieczenia antykorozyjnego do 
aluminium i stali.

— Dzięki temu produkty okazały się tak 
dobre, że wytworzone prawie 30 lat temu 
lampy nie są skorodowane do dziś mimo 
trudnych warunków — mówi Leszek Kordek.

Żartuje, że za każdym razem, żeby na-
pić się piwa, musiał kupować browar.

— Po lakierni wybudowaliśmy tłocznię 
stalowych lamp, ocynkownię ogniową itd. 
— wyjaśnia prezes.

Nowosądecki zakład od początku budo-
wany był na wyrost.

— Na start miałem 1,2 tys. m kw. po-
wierzchni, z której połowę wynająłem. 
Po roku musiałem wykupić dzierżawców, 
bo potrzebowałem miejsca na obsługę 
popytu. W końcu cała produkcja Norly-
su przeniosła się do Nowego Sącza. Teraz 
mamy bardzo dobrze doinwestowaną bazę 
produkcyjną na powierzchni 18 tys. m kw., 
prawie 300 pracowników, najnowocze-
śniejsze maszyny i moce, które z powodze-
niem mogłyby obsłużyć zamówienia o 35-
40 proc. większe — mówi Leszek Kordek.

Rosnący biznes
W 2020 r. cały Norlys miał blisko 18 mln 
EUR przychodów (83 mln zł). Jego polska 
spółka wykazała 56,7 mln zł przychodów 
(wzrost o 4 proc. rok do roku), 7,4 mln zł 
czystego zysku i ponad 13 mln zł na po-

ziomie EBITDA. W ostatnich latach marża 
EBITDA oscylowała między 19 a 23 proc.

— W tym roku przychody grupy powin-
ny sięgnąć 19,5 mln EUR [ok. 90 mln zł 
— red.]. Sprzedaż rośnie, a spółka na tle 
branży wyróżnia się wysoką rentownością 
— mówi Agnieszka Pakulska.

Produkcja oświetlenia zewnętrznego 
nie jest jedynym źródłem przychodów 
Norlysu. Za ok. 15 proc. sprzedaży odpo-
wiada branża automotive, a konkretnie fir-
ma Wabco, która w ubiegłym roku weszła 
w skład niemieckiej grupy ZF. Na zlecenie 
Wabco w Nowym Sączu wytwarzane są 
skomplikowane podzespoły do samocho-
dów ciężarowych.

— To poboczna działalność, pozwalająca 
zagospodarować niewykorzystywane mo-
ce produkcyjne. Fundamentem biznesu 
spółki jest i pozostanie produkcja oświe-
tlenia zewnętrznego — mówi Agnieszka Pa-
kulska.

Ekspansja na zachód
Obecnie za 70 proc. sprzedaży Norlysu 
odpowiadają rynki nordyckie: głównie 
Norwegia i Szwecja, w mniejszym stopniu 
Dania i Finlandia.

— Baza produkcyjna jest zabezpieczona, 
więc teraz będziemy skupiali się na rozwo-
ju sprzedaży i rozbudowie asortymentu 
— tak, by trafiać w zmieniające się gusta. 
Nasze lampy sprzedawane są głównie 
w sklepach specjalistycznych, o ich wy-
borze decydują architekci projektujący 
domy i ogrody. Około 20 proc. sprzeda-
ży to elementy oświetlenia na potrzeby 
większych inwestycji deweloperskich czy 
rewitalizacji obszarów miejskich — tu od-
powiednie dopasowanie lamp i ich mocy 
jest bardzo ważne, by z jednej strony za-
dbać o estetykę, a z drugiej nie śmiecić 
światłem — mówi Leszek Kordek.

Poza rynkami nordyckimi znacząca 
część sprzedaży realizowana jest we Fran-
cji, gdzie Norlys ma spółkę dystrybucyjną. 
Firma nie zamierza na tym poprzestać.

— Chcemy rozwinąć sprzedaż m.in. w Wiel-
kiej Brytanii i we Włoszech, liczymy też na 
zamożniejszych klientów w takich krajach jak 
Rosja i Ukraina. Do zagospodarowania pozo-
staje również e-commerce. Z jednej strony 
planujemy ekspansję geograficzną, a z drugiej 
produktową — mówi Agnieszka Pakulska.

Dla Avallonu Norlys to druga akwizycja 
w ramach trzeciego funduszu o wartości 
137 mln EUR, którego zbieranie zakończo-
no w tym roku. Wcześniej łódzki inwestor 
kupił produkującą środki czystości spółkę 
Clovin. Kiedy przewiduje następne zakupy?

— Prowadzimy zaawansowane rozmowy 
w sprawie kilku transakcji, kolejnych zakupów 
można spodziewać się w pierwszym kwartale 
2022 r. — mówi Agnieszka Pakulska.  © Ⓟ

FUNDUSZ 
OD MBO:
Łódzki fundusz 
Avallon, w którym 
partnerką jest 
Agnieszka Pakulska, 
koncentruje się 
na transakcjach 
w modelu MBO, 
czyli wspieraniu 
menedżerów 
w odkupowaniu 
firm od ich 
właścicieli. 
Na koncie ma kilka 
udanych transakcji 
tego typu, na czele
z przejęciem firmy 
Velvet Care, którą 
potem sprzedano 
funduszowi Abris.
[FOT. KRZYSZTOF

JARCZEWSKI]

ŚCIEŻKA 
KARIERY: 
Leszek Kordek pracę 
w norweskiej 
grupie zaczynał trzy 
dekady temu od 
konstruowania lamp 
i nadzorowania 
produkcji. Potem 
sam zbudował 
zakład, rozwinął go 
i stał się 
współwłaścicielem.
[FOT. PAWEŁ ULATOWSKI]

OKIEM EKSPERTA

Raczkujący rynek MBO
MICHAŁ PŁOTNICKI
associate partner w zespole fuzji 
i przejęć EY Polska

R ynek transakcji typu MBO w Polsce 
cały czas jest na początkowym eta-

pie rozwoju — obserwujemy kilka tego 
typu transakcji rocznie. Dla porównania, 
w Niemczech mamy do czynienia 
z ok. 50. transakcjami wykupów mene-
dżerskich w skali jednego roku. Transakcje 
z udziałem menedżerów najczęściej spo-
tykamy, gdy większe holdingi wydzielają 
określone grupy aktywów. Zarządy przej-
mują też stosunkowo często firmy należące 
do przedsiębiorców, u których zabrakło 
sukcesji rodzinnej. Z uwagi na otoczenie 
makroekonomiczne wielu inwestorów kor-

poracyjnych prowadzi przegląd aktywów. 
Możemy spodziewać się, że część będzie 
przeznaczona do sprzedaży, co może 
stworzyć okazję do transakcji typu MBO. 
Ponadto wielu polskich przedsiębiorców, 
którzy zakładali firmy w latach 90., zbliża 
się do wieku emerytalnego — to również 
może pozytywnie wpłynąć na możliwości 
przejęcia biznesów przez zarządy. Czy to 
nastąpi, będzie zależało przede wszystkim 
od skłonności menedżerów do podejmowa-
nia ryzyka związanego z działaniem 
na własny rachunek oraz dostępności 
finansowania zarówno bankowego, jak 
i z udziałem funduszy private equity. Do tej 
pory pieniądze często była istotną barierą 
dla wykupów menedżerskich.

Marcel
Zatoński

m.zatonski@pb.pl ☎ 22-333-98-15
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Nuctech zadomowił się w Kobyłce
Chiński producent 
skanerów zbliża się  
do planowanego 
poziomu zatrudnienia, 
a zakład pod Warszawą 
już mu nie wystarcza. 
Inwestycji jednak  
nie planuje, a obawia się 
jednego – polityki.

Kiedy trzy lata temu Nuctech 
Warsaw, producent skanerów, 
który należy do chińskiej firmy 
Nuctech, otworzył w podwar-
szawskiej Kobyłce fabrykę za 
40 mln zł, zapowiedział, że 
będzie zatrudniać 170 osób. 
Dziś polska spółka ma 110 pra-
cowników, głównie z wykształ-
ceniem średnim technicznym 
lub wyższym, i zwolniła tem-
po wzrostu.

— Zbliżamy się do docelo-
wego poziomu zatrudnienia, 
dynamika wyhamowała. Choć 
nie mamy spektakularnych 
planów inwestycyjnych, to 
wciąż remontujemy i dostoso-
wujemy do naszych potrzeb 
wynajmowane powierzchnie 
produkcyjne i magazynowe 
obok naszego zakładu — mó-
wi Paweł Woszczyk, zastępca 
dyrektora generalnego Nuc-
tech Warsaw.

Zakład ma 6 tys. m kw.
— Ponad drugie tyle, pra-

wie 10 tys. m kw., wynajmu-
jemy, zarówno do produkcji, 
jak i magazynowania. Nie 
mamy obecnie planów od-
kupienia sąsiedniej działki 
i wynajmowanego budynku. 
Czas pokaże, czy będzie to 
potrzebne — twierdzi Pa-
weł Woszczyk.

Klientami Nuctechu Warsaw 
są służby celne, które wyko-
rzystują skanery na granicach 
lądowych do prześwietlania 
pociągów, samochodów oso-
bowych, tirów i autobusów, 
oraz lotniska.

— Polska została wybrana 
na budowę jedynej w Europie 
fabryki ze względu na bliskość 
wschodniej granicy UE, a także 
względną bliskość Turcji. Zda-
rza się nam dostarczać pro-
dukty także dla drugiej strony, 
bo niekiedy UE partycypuje 
w kosztach wyposażenia granic 
krajów spoza wspólnoty — mó-
wi przedstawiciel Nuctechu.

Pierwsze urządzenia Nuc-
tech dostarczył polskim służ-
bom celnym w 2006 r., dziś 
jest ich łącznie już ponad 20.

— Startujemy w przetargach, 
teraz kończymy instalację urzą-

dzenia do skanowania pocią-
gów w Siemianówce — mówi 
Paweł Woszczyk.

Produkcja jednego skanera 
trwa 4-7 miesięcy.

Na zachodzie Nuctech War-
saw sprzedaje głównie skanery 
dla portów lotniczych badające 
bagaże na zasadzie tomografii 
komputerowej i przesyłające 
informacje do strażników w ra-
zie wątpliwości. To urządzenia 
ważące nawet 7 ton. Przepisy 
wymagające takiego standardu 
skanerów w bagażowni weszły 
w życie 10 lat temu, ale czas na 
dostosowanie był kilkukrotnie 
przesuwany i niektóre lotniska 
muszą to zrobić do końca przy-
szłego roku. Dlatego podwar-
szawski zakład wciąż liczy na 
dużo zamówień.

— Bruksela rozważa zastoso-
wanie kontroli z tomografami 

również do bagażu podręcz-
nego, stosowanymi w badaniu 
tirów od kilkunastu lat, do 
bezpiecznej strefy lotniska. 
To by oznaczało konieczność 
wymiany urządzeń — twierdzi 
zastępca dyrektora generalne-
go Nuctechu Warsaw.

Nie wszystkie sprzedawane 
w Europie skanery Nuctechu 
Warsaw wyjeżdżają z zakładu 
w Kobyłce. Mniejsze, standar-
dowe, powstają w Chinach. 
Polski zakład zajmuje się 
bardziej zaawansowanymi, 
większymi, produkowany-
mi specjalnie pod wymaga-
nia klienta.

W pipeline podwarszawska 
fabryka ma kilka urządzeń.

— Stajemy do przetargów 
w Polsce i Europie, choć w dru-
gim przypadku zajmuje się tym 
raczej centrala lub biura regio-

nalne. Nie boimy się otwartej 
gry. Najbardziej niebezpieczne 
są dla nas sytuacje, w których 
wybór oferty jest determino-
wany przez czynniki pozaeko-
nomiczne. Jesteśmy w Polsce 
od dawna, znamy procedury 
polskie i europejskie, wiemy, 
czego oczekuje klient. Liczymy 
na uczciwą konkurencję — mó-
wi Paweł Woszczyk.

Nuctech Warsaw działa od 
2004 r. Należy do firmy Nuc-
tech, którą niemal 25 lat temu 
założyli pracownicy uniwer-
sytetu Tsinghua w Pekinie. 
Ubiegły rok nie był dobry dla 
Nuctechu Warsaw. Przychody 
spadły z ponad 158 mln zł do 
137,8 mln zł, a zysk netto zmalał 
z niemal 7,7 mln zł do niecałych 
2,4 mln zł.  © Ⓟ

Małgorzata Grzegorczyk

m.grzegorczyk@pb.pl ☎ 22-333-98-56

Okręty podwodne, z wykorzystaniem amerykańskiej 
lub brytyjskiej wysokiej technologii, mogą powstrzymać 
agresję militarną Chin lub innych państw, jest to jednak 
„największe i najbardziej skomplikowane przedsięwzięcie, 
jakiego kiedykolwiek podjęła się Australia. Wyzwania, 
koszty i ryzyko będą olbrzymie”. Osiem okrętów będzie 
kosztować 83 mld USD i zajmie dziesiątki lat — ostrzega 

raport Australijskiego Instytutu Polityki Strategicznej 
(ASPI). Wśród jego autorów są byli urzędnicy departa-
mentu obrony i ekspert w dziedzinie fizyki nuklearnej.
Dzięki projektowi ogłoszonemu w listopadzie Australia 
będzie jedynym krajem na świecie, który mając okrę-
ty podwodne o napędzie atomowym, nie posiada broni 
jądrowej.  [DI, PAP]

SPR ZĘT WOJSKOW Y

Australia kupi 
atomowe okręty  
za 83 mld USD

S półka wdraża innowacje w rol-
nictwie. Dużym sukcesem okazał 

się jej produkt: RSP Alert, który po-
zwala klientom z branży rolniczej na 
zwiększenie efektywności produkcji. 
Rozwiązanie to, dzięki wykorzystaniu 
danych z fotografii satelitarnych, po-
zwala na szybkie zlokalizowanie pro-
blemów na polach uprawnych, związa-
nych m.in. z patogenami, grzybami czy 
miejscowymi podtopieniami, i pozwala 
na szybką reakcję. W tym roku zostało 
już ono sprzedane do analizy kilkudzie-
sięciu tysięcy hektarów pól uprawnych. 
— Myślę, że skalowanie sprzedaży jest 
bardzo ważne dla start-upów, gdyż 
pokazuje sensowność wprowadzanych 
technologii, a za tym idzie też rentow-
ność — mówi Zbigniew Kawalec, prezes 
zarządu QZ Solutions sp. z o.o. 

Firma nie spoczywa na laurach. 
Prowadzi już działania optymalizacyj-
ne, które są walidowane z klientami. 
Jesienią, na szerszą skalę, QZ wszedł 
na rynek europejski. Spółka zawiązała 
partnerstwo z dystrybutorami i poszu-
kuje kolejnych partnerów biznesowych, 
żeby dotrzeć do szerszej grupy rolni-
ków. Kolejnym rozwiązaniem na koncie 
QZ jest także SoilEO: system pozwala-
jący na szybszą niż tradycyjna ocenę 
zasobności gleby. 
— Wykorzystujemy w nim dane hiper-
spektralne, które nie znajdują jeszcze 
szerszego zastosowania w biznesie, 
a posiłkują się nimi obecnie głównie na-
ukowcy — dodaje Zbigniew Kawalec.
W swoich aplikacjach QZ stosuje często 
techniki uczenia maszynowego i sztucz-
nej inteligencji. Nie inaczej było przy no-

wym projekcie. Już na etapie działające-
go prototypu firma pozyskała inwestora 
na produkt do odchwaszczania. Chodzi 
o system sterowania opielaczem, który 
wspomaga jego pracę na polu. Projekt 
został już wydzielony do celowej spółki. 
Tymczasem QZ poszukuje kolejnych in-
westorów. Za wkład w unowocześnianie 
rolnictwa firma otrzymała w tym roku 
tytuł Symbolu Innowacji 2021.
 Jacek Bies

Partnerem publikacji jest 
QZ Solutions

 DOCENIONE INNOWACJE: Za wkład 
w unowocześnianie rolnictwa firma 
otrzymała w tym roku tytuł Symbolu 
Innowacji 2021.  [FOT. ARC]

Rolnictwo

QZ Solutions szuka partnerów biznesowych

P rzy tworzeniu własnej firmy same chęci nie wystarczą. Potrzeba 
jeszcze zapału do pracy i determinacji. Jak się to robi, pokazał EPO-

Trans z Tychów, który w ciągu 30 lat rozrósł się z jednoosobowej firmy 
w międzynarodowego przewoźnika. O historii i kamieniach milowych 
opowiada Piotr Ozimek, prezes spółki.

Jaką drogę spółka musiała przebyć, by stać się jednym z kluczowych 
europejskich przewoźników transportowych?
Po ukończeniu studiów przyjechałem z małżonką na Śląsk, aby rozpocząć 
życie zawodowe i ułożyć życie rodzinne. Początkowo pracowałem 
w Przedsiębiorstwie Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa 
Węglowego. Po pewnym czasie przeniosłem się stamtąd na kopalnię 
Staszic. Jednak po dwóch latach stwierdziłem, że mijam się z powołaniem. 
Sprzedałem swojego dwuletniego fiata 125p, kupiłem za to pierwszego 
ciężarowego stara i zacząłem jeździć. Przez pierwsze trzy lata, dzięki 
przewożeniu drobnych rzeczy po okolicy, uzbierałem na dwa kolejne pojazdy. 
Pod koniec lat 90. sprzedałem swoje trzy samochody, pojechałem do Holandii  
i kupiłem pierwsze volvo F12 z naczepą. Tak rozpoczęła się moja przygoda 
z transportem międzynarodowym. 

Początki bywały trudne?
Oczywiście, że tak. Nie znałem wcześniej tajników tego zawodu, więc aby 
się doszkolić, przez pierwsze pół roku jeździłem z własnym kierowcą. Po tym 
czasie on jeździł dalej sam, a ja w 1991 roku zorganizowałem dwa następne 
samochody, tym razem w leasingu. Proszę sobie wyobrazić: 1991 rok, nikt nie 
wiedział, czym jest leasing. Dzisiaj jesteśmy jednym z ważniejszych graczy  
na rynku. Działamy w transporcie od prawie 30 lat i obsługujemy kluczowe 
kraje Europy Zachodniej i Skandynawii dzięki flocie przekraczającej 
350 ciągników i ponad 450 naczep. Docenia się nas wszędzie, gdzie 
się pojawiamy.

Rozmawiał Adrian Morel
 Rozszerzony wywiad dostępny na www.pb.pl

Partnerem publikacji jest  EPO-Trans

 ORGANICZNY ROZWÓJ: Założony i kierowany przez Piotra Ozimka  
EPO-Trans z Tychów w ciągu 30 lat z jednoosobowej firmy rozrósł się 
do rozmiarów w międzynarodowego przewoźnika operującego setkami 
nowoczesnych pojazdów. [FOT. ARC]

Rozmowa z Piotrem Ozimkiem, prezesem EPO-Trans

EPO-Trans: mamy patenty na rozwój
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Na ładowarkę czekamy 
najdłużej w Europie
Już cztery na 10 aut to pojazdy elektryczne. 
Na razie tylko w ofertach sprzedaży. By przybyło ich 
na drogach, trzeba uprościć i przyspieszyć procedury

Na polskim rynku jest już dostępnych 
190 modeli aut elektrycznych (bateryjnych 
i hybryd plug-in) — wynika z najnowszego 
katalogu pojazdów elektrycznych przygo-
towanego przez Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych (PSPA). To niemal 
38 proc. oferty rynku nowych samocho-
dów. Tempo ich rozwoju jest oczywiście 
konsekwencją unijnych regulacji dotyczą-
cych emisji szkodliwych substancji, ale 
i tak imponuje.

Bogata oferta aut…
W 2017 r. klienci mogli wybierać spośród 
zaledwie 33 modeli, rok później z 35.

— Dziś jest ich 190, a uwzględniając 
wszystkie warianty bateryjne oraz mocy, 
liczba staje się jeszcze większa — sięga 
około 400. W Polsce można kupić już nie-
mal wszystkie modele aut elektrycznych 
i PHEV spośród oferowanych na zachodzie 
Europy — mówi Jan Wiśniewski, kierownik 
Centrum Badań i Analiz PSPA.

Klienci mają do dyspozycji 78 modeli 
zasilanych wyłącznie prądem i 112 hybryd 
plug-in. Najtańszym autem w pełni elek-
trycznym jest obecnie dacia spring (od 
około 80 tys. zł bez uwzględnienia dopłat 
z programu Mój elektryk). 10 razy więcej 
trzeba zapłacić za najdroższego elektryka 
— porsche taycan turbo S cross turismo 
kosztuje od 800 tys. zł. Najtańszą hybrydą 
plug-in jest kia ceed plug-in hybrid — od 
130 tys. zł, najdroższą ferrari SF90 — od 
2,5 mln zł.

— Kolejne generacje aut elektrycznych 
wyposażane są w coraz pojemniejsze ba-
terie i mają coraz większy zasięg (WLTP). 
W tej kategorii czołowe pozycje zajmują: 
mercedes-benz EQS (732 km), tesla model 
S (652 km) oraz BMW iX (629 km). Średni 
zasięg osobowych elektryków wynosi po-
nad 390 km — mówi Albert Kania z PSPA.

Podobna tendencja jest w segmencie 
PHEV. Zasięg obecnej generacji takich aut 
często przekracza 50 km w trybie elek-
trycznym (WLTP). Rekordzistą jest mer-
cedes-benz klasy S, który na napędzie 
elektrycznym może przejechać — przynaj-
mniej w teorii — 103 km. Wyposażanie aut 
w akumulatory o coraz większej pojemno-
ści idzie w parze ze wzrostem ich mocy, 
jaki możemy mu dostarczyć. Już nie tylko 
porsche taycan pozwala na uzupełnianie 
energii z mocą powyżej 200 kW. Do tego 
grona dołączyły m.in. hyundai IONIQ 5, kia 
EV6 czy audi e-tron GT.

 ZA WOLNO:

W Polsce można 
kupić niemal 
wszystkie oferowane 
w Europie auta 
elektryczne. 
W ofercie jest 
blisko 78 modeli 
aut elektrycznych 
i 112 hybryd typu 
plug-in. Kuleje 
infrastruktura. 
W jej rozwoju 
przeszkadzają 
skomplikowane 
i czasochłonne
procedury.
[FOT. BLOOMBERG]

…i skromna ładowarek
Dynamiczny rozwój oferty i technologii 
to jednak nie wszystko. Elektromobilność 
wciąż potrzebuje impulsu. Pierwsza edy-
cja rządowego programu dopłat do aut 
elektrycznych Mój elektryk zakończyła się 
niepowodzeniem. Kolejna, która ruszyła 
w listopadzie, uwzględnia przedsiębior-
ców i zwiększa górną granicę ceny auta. 
Pierwsze sygnały wskazują, że program 
będzie się cieszył większym zaintereso-
waniem. Pozostaje do rozwiązania jesz-
cze jeden problem — infrastrukturalny. 
Aby zainstalować stację ładowania dziś, 
zazwyczaj trzeba poprosić miejscowy za-
kład energetyczny o nowe przyłącze mo-
cy. W niektórych lokalizacjach trzeba na 
nie czekać nawet dwa lata, co zniechęca 
inwestorów. Ponadto ustawa o elektromo-
bilności wprowadziła obowiązek badania 
stacji ładowania o mocy ponad 3,7 kW 
przez Urząd Dozoru Technicznego. Jego 
koszt to 20 proc. przeciętnego wynagro-
dzenia z poprzedniego roku. Badanie 
muszą przejść wszystkie punkty, których 
właściciel udostępnia ładowarkę innym 
podmiotom (odpłatnie i nieodpłatnie). 
Gdy inwestor chce zbudować punkt z kil-
kunastoma stacjami, musi opłacić badanie 
dla każdej z osobna, mimo że wszystkie 
wchodzą w skład jednego projektu. Bada-
nia nie są konieczne w stacjach, których 
używa tylko właściciel. W założeniu miało 
to być ułatwienie dla firm posiadających 
własne floty. Wiele przedsiębiorstw trans-
portowych i kurierskich współpracuje 
jednak z kierowcami, którzy prowadzą 
własną działalność. Wtedy korzystanie ze 
stacji traktowane jest jako usługa ładowa-
nia i trzeba objąć je badaniem, co podnosi 
koszt ich wdrożenia. Podobnie jest w bu-

dynkach wielorodzinnych: jeśli stacja jest 
własnością wspólnoty, która udostępnia 
ją mieszkańcom, musi przejść kosztowne 
badania UDT.

— Przyjęło się przekonanie, że auta elek-
tryczne są drogie i to cena jest główną ba-
rierą rozwoju elektromobilności. Biorąc 
jednak pod uwagę wszystkie zalety użytko-
wania elektryków i ich funkcjonalność, to 
ważniejszy jest brak odpowiednich prze-
pisów i uproszczenia wymogów dotyczą-
cych montażu stacji ładowania. Większość 
nowych samochodów jest kupowanych 
przez firmy, dlatego uregulowanie kwestii 
podatkowych jest konieczne dla rozwoju 
elektrycznych flot — mówi Bartłomiej Ja-
worski, menadżer produktu w Eaton.

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający 
PSPA, podkreśla, że głównym hamulcem 
wzrostu popularności elektryków jest in-
frastruktura.

— W Polsce funkcjonuje około 1,7 tys. 
stacji, co przekłada się na około 3,3 tys. 
punktów. W tym roku do końca paździer-
nika zainstalowano ich 348. To tylko nie-
znaczny wzrost względem analogiczne-
go okresu bardzo trudnego roku 2020, 
w którym tempo rozwoju infrastruktury 
spadło z powodu wybuchu pandemii 
[uruchomiono 283 stacje — red.]. Nieste-
ty wciąż jest wiele barier systemowych, 
które uniemożliwiają przyspieszenie 
rozbudowy sieci ładowania — najdłuższe 
w Europie procedury przyłączeniowe czy 
trudności z dostępem do infrastruktury 
elektroenergetycznej. Ta ostatnia prze-
szkoda zdecydowanie opóźnia instalację 
punktów ładowania w wielu kluczowych 
lokalizacjach, przede wszystkim na nie-
których miejscach obsługi podróżnych 
— mówi Maciej Mazur.  © Ⓟ

Marcin 
Bołtryk

m.boltryk@pb.pl ☎ 22-333-99-20

56 proc. polskich firm z branży 
automotive eksportuje lub działa 
za granicą – wynika z badania 
MotoBarometr 2021. To dużo? 
W międzynarodowym badaniu 
jesteśmy... drudzy od końca.

Umiędzynarodowienie polskiej gospo-
darki postępuje bardzo dynamicznie. 
Jedną z miar tego procesu jest relacja 
eksportu wyrobów i usług do PKB. Z „Ra-
portu o stanie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce, 2021”, przygo-
towanego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP) wynika, że w la-
tach 2010–19 zwiększyła się ona z 40 do 
56 proc. Drugą ważną miarą internacjo-
nalizacji gospodarki jest liczba przedsię-
biorstw zajmujących się eksportem lub 
importem. Z szacunków PARP wynika, 
że tylko 4,6 proc. firm w Polsce sprzeda-
je wyroby za granicę, a zaledwie 1 proc. 
— usługi. Decydujące są słabe wyniki mi-
kroprzedsiębiorstw (3,2 proc.). W gro-
nie małych firm działalność eksportową 
prowadzi co trzecia, średnich — co druga, 
a dużych — prawie 70 proc.

Przedstawiciele polskiego automotive 
to w większości średnie i duże podmioty, 
więc wynik 56 proc., uzyskany w badaniu 
„MotoBarometr 2021. Nastroje w automo-
tive w Polsce i Europie” zrealizowanym 
przez Exact Systems, nie odbiega istotnie 
od średniej. Tyle firm z tej branży nie pla-
nuje podjęcia działalności eksportowej 
lub ekspansji zagranicznej, bo już to robi. 
11 proc. ma to w planie, a 14 proc. nie, przy-
najmniej w najbliższej przyszłości.

W porównaniu z innymi krajami ob-
jętymi badaniem umiędzynarodowienie 
branży motoryzacyjnej w Polsce wygląda 
słabo. Tylko w dwóch państwach ten od-
setek jest niższy — w Portugalii (47 proc.) 
i Rumunii (48 proc). Najwięcej firm prowa-
dzi działalność eksportową lub ekspansję 
zagraniczną w Belgii (85 proc.), na Słowacji 
(75 proc.), w Holandii (74 proc.) i w Cze-
chach (73 proc.).

— Nasza branża motoryzacyjna wyzby-
wa się kompleksów i coraz odważniej wy-
chodzi nie tylko za granicę, ale też poza 
UE. Może nie widać tego w wynikach na-
szego badania — bo wobec innych krajów 
mamy sporo do nadrobienia — ale prawie 
nikt nie wyobraża sobie działalności w au-
tomotive jedynie na rynku polskim. O suk-
ces wówczas bardzo trudno, bo funkcjonu-
jemy w branży, w której łańcuchy dostaw 
są umiędzynarodowione — zwraca uwagę 
Paweł Gos, prezes firmy Exact Systems.

Z danych AutomotiveSuppliers.pl 
za pierwsze półrocze 2021 wynika, że 
najważniejszymi odbiorcami produ-
kowanych w Polsce wyrobów motory-
zacyjnych są kraje Europy Zachodniej. 
33 proc. motoprodukcji trafiło do Nie-
miec, a  po 7 proc. do Francji i Włoch. 
Dopiero numerem cztery są nasi po-
łudniowi sąsiedzi — Czechy (6 proc.). 
Przedstawiciele Exact Systems zwracają 
jednak uwagę, że to Europa Środkowo-
-Wschodnia jest naturalnym pierwszym 
kierunkiem ekspansji dla polskich firm, 
głównie ze względu na podobny cykl 
wzrostu gospodarek oraz brak istotnych 
różnic kulturowych.  [MIB]  © Ⓟ

Motobranża 
musi wyjść 
za granicę 



Sztuczna inteligencja to bardzo popular-
ny termin. Jakie właściwie są możliwości 
wykorzystania jej w biznesie?
Sztuczna inteligencja to pojęcie popularne, 
ale też bardzo szerokie. W organizacji biz-
nesowej można wymienić wiele obszarów, 
które mogą być wspierane przez AI (artifi-
cial inteligence). Bardzo dużo ciekawych 
inicjatyw jest realizowanych w obszarze 
automatyzacji pracy i procesów, ale jeszcze 
większy potencjał drzemie w obszarach ko-
mercyjnych. Myślę tutaj zwłaszcza o współ-
pracy producentów z detalistami, a także 
pozyskaniu i wykorzystaniu danych, żeby 
jeszcze lepiej zrozumieć konsumenta i do-
starczyć mu produkty oraz doświadczenia, 
które spełnią jego rosnące oczekiwania. Przy 
realizacji zamiaru wdrożenia sztucznej in-
teligencji ważne jest, by dzielić się wnioska-
mi. Umiejętność wyciągania wniosków czy 
zbudowania sugestii (np. z wykorzystaniem 
narzędzi AI) to jedno, ale umiejętne i sku-
teczne podzielenie się nimi w organizacji 
oraz z partnerami to drugie.

A jak Nestlé wykorzystuje AI i analizę 
danych? Czy można odnieść do Nestlé 
to określenie, które mówi o biznesowej 
organizacji kierowanej przez dane (data 
driven organization)?
Trudno, żeby w obecnej sytuacji było ina-
czej. W istocie w Nestlé przywiązujemy 
ogromną wagę nie tylko do gromadzenia, ale 
też do właściwego wykorzystania danych. 
I co ważne — nie jest to projekt, tylko pro-
ces, w którym co roku pojawiają się nowe 
możliwości za sprawą rozwoju technologii. 
Inwestujemy w odpowiednich specjalistów, 
a także korzystamy z usług naszych spraw-
dzonych partnerów. 

Czy optymalne wykorzystanie danych 
jest możliwe bez pomocy partnerów?
Wyspecjalizowani partnerzy technologiczni 
są tu niezbędni. Jeden z naszych kluczowych 
partnerów — Asseco Business Solutions, 
wypracował koncepcję „podróży ze sztucz-
ną inteligencją”, nazywaną też „podróżą 
z Image Recognition” (rozpoznawaniem 
obrazów). Uważam, że ten przykład bardzo 
dobrze obrazuje, jak tego rodzaju inicjatywy 
zazwyczaj przebiegają. Po pierwsze, jest to 
podróż, proces, który wymaga ciągłej uwa-
gi, dobrego zdefiniowania celów, zakresu, 
oczekiwanych rezultatów, ale też ryzyka 
i tego, jak przed nim się zabezpieczyć. Po 
drugie, trzeba dobrze przewidzieć wpływ 
nowego rozwiązania na całą firmę i zaanga-
żować wiele działów wokół rozwiązania, wy-
tworzyć popyt i chęć uczestnictwa. Dzięki 
temu dużo szybciej i naturalniej rozwiązanie 
zostanie przyjęte przez organizację i dużo 
więcej osób angażuje się w rozwój i poprawę 
narzędzia. Po trzecie, ważny jest jasny plan 
na przyszłość i jego realizacja, ale z pewną 
dozą elastyczności, bo otoczenie biznesowe 
zmienia się bardzo szybko.

Czy taki właśnie proces jest realizowany 
w Nestlé z pomocą Asseco BS? 
Odpowiedzią jest projekt Live Image 
Recognition realizowany we współpracy 
z Asseco BS. Zaczęliśmy od zmiany sposo-
bu zbierania danych z półki, z ręcznego na 
w pełni oparty na Live Image Recognition. 
Podejrzeliśmy pracę przedstawiciela han-
dlowego, zauważyliśmy konieczność ta-
kiej poprawy interfejsu w systemie Mobile 

Cyfryzacja
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Touch, by to zadanie przebiegało sprawniej. 
Określiliśmy potrzeby analityczne z różnych 
działów i zapisujemy te informacje bez po-
trzeby prowadzenia i opracowywania do-
datkowych ręcznych ankiet. No i wreszcie 
mamy jasny plan, żeby pozyskiwać zdjęcia 
z zewnętrznych źródeł, żeby móc dokładniej 
analizować otaczającą nas rzeczywistość.

Pozyskiwanie zdjęć, by zasilać nimi 
mechanizmy sztucznej inteligencji, to 
coraz częściej stosowana praktyka. Czy 
w przyszłości znajdzie ona powszechne 
zastosowanie na rynku FMCG?
W obecnej sytuacji rynkowej każda organi-
zacja ma bądź powinna mieć plan czy stra-
tegię wykorzystania tego typu narzędzi, to 
raczej nie jest pytanie czy lecz kiedy. Warto 
tu jednak jeszcze raz podkreślić, że sama im-
plementacja narzędzia to dopiero pierwszy 
krok, krok zmieniający sposób pozyskania 
pewnego zakresu danych. Ważne, żeby na 
tym nie poprzestać i realizować kolejne eta-
py tej, jak to wcześniej nazwaliśmy, „podró-
ży z image recognition” (IR).

A jak ta podróż z IR wspierana przez 
Asseco BS wygląda obecnie w Nestlé? Na 
jakim jest etapie i jakie korzyści już daje?
Sytuacja Nestlé w naszej „podróży z IR” 
dynamicznie się zmienia. Zaczynaliśmy od 
czwartej kategorii, już pracujemy nad pią-
tą, rozważamy kolejne obszary. Obecnie IR 
wykorzystujemy do badania dystrybucji, 
udziałów półkowych oraz rozliczania celów 
indywidualnych, opartych na poprzednio 
wspomnianych parametrach. 
Planujemy już włączanie kolejnych para-
metrów do badania — i tu bardzo ważną 
rolę odgrywa nasz partner technologiczny, 
bo to właśnie Asseco BS proaktywnie dzie-
li się z nami nowymi pomysłami, np. ideą 
wykorzystania technologii rozszerzonej 
rzeczywistości (augmented reality) czy su-
gestią wykorzystania już zrobionych zdjęć 
do analizy cen na półkach. Jeśli chodzi o ko-
rzyści, jakie już dzisiaj praktycznie widzimy 
z wykorzystania IR w naszym biznesie, to 
uzyskaliśmy dostęp do danych wolnych od 
błędów, obiektywnych o lepszej jakości. 
Notujemy oszczędność czasu — audyt jest 
krótszy o 15 proc., co daje nam więcej czasu 
na sprzedaż właściwą i rozmowy z kierow-
nikiem sklepu. Wyniki dotyczące sytuacji 

sklepu są dostępne od ręki, w kilkanaście 
sekund, co daje nam możliwość poprawy 
sytuacji w sklepie podczas tej samej wizyty, 
a także możliwość dostosowania częstotli-
wości wizyt do realnych potrzeb. Możliwe 
staje się też szybkie i bardziej skuteczne 
wdrażanie nowych pracowników — instruk-
cje, materiały szkoleniowe, alerty zawarte 
w systemie IR. Mogliśmy oddzielić system 
premiowy od potrzeb analitycznych, bo 
z tego samego zdjęcia można wyczytać 
wszystkie informacje dla różnych grup od-
biorców, tak że mamy dużo więcej danych 
do wnioskowania.

Co Nestlé planuje w zakresie dalszego 
rozwoju tej technologii i jaka będzie tu 
rola dla Asseco BS?
Warto zwrócić uwagę, że po obu stronach 
(Nestlé i Asseco BS) mamy pełną zgodność 
co do tego, by wydobyć pełny potencjał 
z Image Recognition.Zadaniem jest zwięk-
szenie częstotliwości pozyskiwania danych 

z półki. Będzie to możliwe tylko wtedy, 
kiedy włączymy do tego procesu naszych 
partnerów: sieci, sklepy firmy merchandi-
singowe czy crowdsourcerów, i zapewnimy 
im odpowiednie warunki do zebrania tych 
informacji. Już dzisiaj wiemy, że jest to moż-
liwe od strony zarówno technologicznej, jak 
i biznesowej. 
Uczestnictwo w przedsięwzięciu technolo-
gicznym to trudna decyzja, bo organizacje 
mają swoje priorytety, różnych partne-
rów technologicznych i różną skłonność 
do dzielenia się danymi. Natomiast dużo 
zmian zachodzi w podejściu do tego tema-
tu w ostatnich latach. Firmy przekonują 
się, że otwartość przynosi dużo korzyści. 
Przyciąga perspektywa, że sieć, która 
codziennie dostarcza zdjęcia wszystkich 
producentom danej kategorii, rozliczając 
kontrakt, akcje promocyjne czy serwis 
merchandisingowy na podstawie ustalo-
nych parametrów, zostanie uwolniona od 
czasochłonnych, ręcznych rozliczeń i rekla-
macji. A to tylko początek, bo dane mogą 
posłużyć również do wielu innych obsza-
rów, jak choćby strategiczna optymaliza-
cja asortymentu, zwiększenie efektywności 
promocji itp. Technologia sprawia, że kate-
gorie produktowe i udostępniające je sieci 
natychmiast uzyskują przewagę konkuren-
cyjną, a ponadto sympatię konsumentów 
i menedżerów.

Czy to zapowiedź, czy już realizacja?
Od początku 2022 r. będziemy poszerzać 
zakres zastosowania wspomnianych tech-
nologii. Prowadzimy już rozmowy z kilko-
ma partnerami, mamy pomysły, jak zamia-
ry przekuć w realne korzyści biznesowe. 
Zabezpieczamy pod to odpowiednie zasoby. 
Nie wszystko zależy od nas, ale warto być 
w gronie firm, które są pionierami nowych 
rozwiązań. Dzięki temu dajemy naszym pra-
cownikom więcej czasu na dostosowanie się 
do zmiany, która przebiega ewolucyjnie, 
zaczynając od pilotów na mniejszą skalę, 
a nie rewolucyjnie.

 JEDNOZNACZNA  
ODPOWIEDŹ:
W obecnej sytuacji 
rynkowej każda 
organizacja ma 
bądź powinna mieć 
plan czy strategię 
wykorzystania 
narzędzi image re-
cognition, to raczej 
nie jest pytanie czy 
lecz kiedy – mówi 
Marcin Łapiński, 
Head of EMENA 
Data Science Hub 
w Nestlé.
[FOT. ARC]

 Planujesz  
rozpocząć  
podróż
z Image 
Recognition?  
Chcesz być stale
na bieżąco?
Zeskanuj kod QR.

Rozmowa z Marcinem Łapińskim, Head of EMENA Data Science Hub w Nestlé

PARTNEREM 
PUBLIKACJI JEST 
ASSECO BUSINESS 
SOLUTIONS

OKIEM EKSPERTA

Dane mają wartość, gdy są uporządkowane
TOMASZ KAJDZIK 

dyrektor działu systemów  
mobilnych i platformy  
connector  
w Asseco Business Solutions

O statnie lata przynoszą bardzo dyna-
miczny wzrost możliwości przetwa-

rzania, a przede wszystkim  pozyskiwania 
danych z różnych źródeł, które są użyteczne 
w rozwoju biznesu. Często dla organiza-
cji ten pęd – cel sam w sobie w postaci 
pozyskania danych jest zgubny, bo sam fakt 
posiadania danych niewiele wnosi. Bardzo 
często obserwujemy sytuacje, w których 
zapomina się o tym, że dane powinny 
być m.in. odpowiedniej jakości, aktualne, 
odpowiednio przetworzone i „ułożone” w 
różnych perspektywach, a przede wszystkim 
dawać możliwość opisywania procesów 
biznesowych, w celu wyciągania wniosków 
i prezentowania ich w postaci wartościo-
wych sugestii dla wszystkich uczestników 
procesu biznesowego, który opisują. Tylko te 
organizacje, które nie zapominają o tych kilku 

zasadach można realnie nazwać Data Driven. 
Oczywiście „dojrzewanie” do takiego stanu 
jest procesem, dla którego niezbędne jest 
wsparcie w postaci odpowiedniej klasy spe-
cjalistów oraz rozwiązań informatycznych, 
które będą w stanie zapewnić użyteczność 
danych począwszy od ich pozyskania poprzez 
właściwie przetworzenie, aż do propozycji 
sugestii konkretnych działań.
W Asseco Business Solutions tymi obszarami 
zajmujemy się od wielu lat, a od kilku dostar-
czamy rozwiązania bardzo mocno wspierane 
przez „sztuczną inteligencję”. Rozumiejąc 
procesy biznesowe, a przede wszystkim 
potrzeby naszych klientów staramy się 
dopasować podejście i metodykę do potrzeb, 
a przede wszystkim etapu na którym w pro-
cesie wykorzystania danych znajduje się nasz 
klient. Dlatego proponujemy jak to zostało 
nazwane podróż, której początkiem powinna 
być definicja interesariuszy i celów tych 
działań, następnie cały proces  pozyskiwania 
odpowiedniej jakości danych a następnie ich 
przetworzenie, analiza i wnioskowanie.
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PulsFirmy Wspieramy przedsiębiorców  
na pb.pl/puls-firmy

Jak wykupić auto  
przed końcem roku

Kosztowny błąd
Na rynku krąży wiele opinii na ten temat.

— Nawet osoby związane z branżą moto-
ryzacyjną czy sektorem finansowym mają 
problem ze wskazaniem, które zdarzenie 
jest decydujące dla określenia daty wyku-
pu. Błąd w tym zakresie może kosztować 
przedsiębiorcę kilkanaście tysięcy złotych, 
a czasu do końca roku zostało niewiele — 
zwraca uwagę Łukasz Domański.

Sprawę rozstrzyga Piotr Juszczyk, dorad-
ca podatkowy z firmy inFakt.

— O dacie wykupu samochodu decydu-
je moment przeniesienia prawa własności. 
Powinien on być określony w aneksie do 
umowy leasingowej lub w porozumieniu 
z leasingobiorcą w sprawie wcześniejszego 
wykupu — wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Może się jednak zdarzyć, że przedsię-
biorca nie otrzyma takiego dokumentu. Co 
w takiej sytuacji będzie decydowało o tym, 
czy auto zostało wykupione według sta-
rych przepisów?

— Jeśli przedsiębiorca nie będzie miał 
aneksu lub porozumienia, decydująca bę-
dzie data sprzedaży samochodu ujęta na 
fakturze. Dlatego trzeba się upewnić, że jest 
ona grudniowa. Nie musi być tożsama z datą 
wystawienia faktury — tłumaczy ekspert z fir-
my inFakt.

Obecnie alternatywną opcją dla przyspie-
szonego wykupu prywatnego auta i jego od-
sprzedaży bez podatku jest darowizna.

— Taka możliwość jest, ale pewnie zosta-
nie szybko wyeliminowana przez noweli-
zację przepisów. Niemniej, zgodnie z pra-
wem, które będzie obowiązywać od nowego 
roku, jeżeli wykupimy pojazd do majątku 
prywatnego, możemy go od razu podaro-
wać. Obdarowany może sprzedać auto bez 

zapłaty PIT po sześciu miesiącach, licząc od 
końca miesiąca, w którym otrzymał darowi-
znę — mówi Piotr Juszczyk.

Formalności krok po kroku
Przedsiębiorca, który jeszcze nie rozpoczął 
procedury wykupu, powinien jak najszyb-
ciej złożyć u leasingodawcy wniosek o wcze-
śniejsze zakończenie umowy leasingowej. 
Będzie się to wiązało z koniecznością zapłaty 
prowizji, która według szacunków Carsmile 
waha się w granicach 700-900 zł netto. 
W odpowiedzi na wniosek leasingodawca 
przedstawi wartość wykupu i najpraw-
dopodobniej wystawi fakturę proforma. 
Powinniśmy też otrzymać aneks lub poro-
zumienie rozwiązujące umowę przed ter-
minem. Po dokonaniu przelewu otrzymamy 
fakturę. Po wykupie będziemy mieli 30 dni 
na przerejestrowanie pojazdu.

Jeśli przedsiębiorca nie ma gotówki na 
wykup, może skorzystać z kredytu. Firma 
Cofidis przygotowała specjalną, uproszczo-
ną procedurę ich udzielania dla klientów, 
którzy chcą spłacić leasing pieniędzmi z kre-
dytu samochodowego. Cała transakcja może 
zamknąć się w ciągu kilku godzin.

Firmy szukają pieniędzy na wykup auta 
także w długoterminowych fakturach. Po 
przekazaniu ich do faktora otrzymają pie-
niądze w ciągu doby. Mogą przeznaczyć je 
na spłatę niekorzystnego leasingu.

— Zgłaszają się do nas mikrofirmy, któ-
re potrzebują pieniędzy na wykup auta. 
Przychodzą też firmy leasingowe, które do-
strzegły podobną potrzebę u klientów i chcą 
oferować mikrofaktoring jako wsparcie przy 
wykupie auta — mówi Marek Sikorski, dyrek-
tor sprzedaży i marketingu w firmie Finea, 
która udziela mikrofaktoringu.  © Ⓟ

 PRZENIESIENIE 
WŁASNOŚCI: Dla 
wykupu samochodu 
decydujący jest mo-
ment przeniesienia 
prawa własności do 
samochodu, okre-
ślony w aneksie do 
umowy leasingowej 
lub w porozumieniu 
z leasingobiorcą. 
[FOT. ADOBE STOCK]

Od 1 stycznia zmienią się zasady opodat-
kowania samochodów wykorzystywanych 
w działalności gospodarczej. Zgodnie z usta-
wą, którą wprowadził Polski Ład, sprzedaż 
samochodu bez PIT i składki zdrowotnej 
będzie możliwa dopiero po sześciu latach 
od momentu wycofania pojazdu z działal-
ności gospodarczej. Przedsiębiorca, który 
chce zachować możliwość odsprzedaży 
leasingowanego auta po upływie sześciu 
miesięcy od tzw. wykupu prywatnego, 
powinien sfinalizować tę transakcję przed 
końcem grudnia.

Warto się pospieszyć
Problem przyspieszonego wykupu do-
tyczy w szczególności przedsiębiorców, 
którym niebawem kończy się termin umo-
wy leasingowej.

— Osoby, które zdecydowały się na le-
asing przykładowo cztery lata temu, nie 
zakładały wówczas konieczności użytko-
wania pojazdu przez sześć lat po wyku-
pie, czyli łącznie przez dziesięć lat. Szukają 
więc jakiegoś wyjścia z sytuacji, w której 
się znalazły w związku ze zmianami po-
datkowymi. Dotyczy to w szczególności 
przedsiębiorców, którym umowa kończy 
się relatywnie niedługo, na przykład w cią-
gu najbliższych kilku miesięcy. Dokonując 
przyspieszonego wykupu, mogą one sporo 
zyskać — mówi Łukasz Domański, prezes 
firmy Carsmile.

Z kolei Michał Nalepa, menedżer do 
spraw sprzedaży w kanale dilerskim w fir-
mie Cofidis, przyznaje, że w ostatnim cza-
sie można zaobserwować wzrost liczby 
wniosków o wcześniejsze zakończenie 
umowy leasingowej.

— Składają je osoby prowadzące jedno-
osobową działalność gospodarczą — zwra-
ca uwagę Michał Nalepa.

Powstaje jednak pytanie, co zrobić, aby 
dokonując wcześniejszego wykupu auta, 
mieć pewność, że termin grudniowy został 
dochowany? Taka transakcja pociąga za 
sobą szereg formalności i zdarzeń: złoże-
nie wniosku w firmie leasingowej, wycenę 
samochodu przez leasingodawcę, przelew 
pieniędzy, aneksowanie umowy, wysta-
wienie faktury i wreszcie przerejestrowa-
nie auta. Które zdarzenie jest decydujące 
dla zachowania terminu grudniowego i na 
które ewentualnie może zwrócić uwagę 
urząd skarbowy?

Tylko 38 proc. średnich  
i dużych przedsiębiorstw jest za 
przystąpieniem Polski do strefy 
euro. Takiego pesymizmu w tej 
sprawie nie było od lat. 

W ciągu ostatnich 10 lat bardzo zmieniło 
się podejście zarządów firm do kwestii 
wejścia Polski do strefy euro. Z badania 
firmy doradczej Grant Thornton „Polski 
biznes wobec euro” wynika, że grono zwo-
lenników integracji walutowej z krajami 
europejskimi skurczyło się przez dekadę 
o ponad połowę. W 2010 r. opowiadało się 
za nią 85 proc. średnich i dużych przedsię-
biorstw. Teraz jest ich tylko 38 proc.

Eksperci zwracają uwagę, że rośnie od-
setek przeciwników przyjmowania euro. 
W tym roku wyniósł on 46 proc. wobec 
44 proc. w 2020 r. Dekadę wcześniej 
eurosceptyków było 11 proc. Natomiast 
przedsiębiorców niezdecydowanych we 
wspomnianej sprawie jest 16 proc. wobec 
20 proc. w 2020 r. i 4 proc. w 2010 r.

Z raportu wynika ponadto, że znacznie 
poprawia się postrzeganie złotego przez 
polskich przedsiębiorców. Według eksper-
tów przyczyną może być stabilność naszej 
waluty. Jedną z najczęściej wskazywanych 
przez firmy zalet wejścia Polski do strefy 
euro jest ograniczenie ryzyka kursowe-
go. Przez ostatnie dekady silne wahania 
kursem utrudniały polskim przedsiębior-
stwom prowadzenie transakcji między-
narodowych. Wówczas z tego powodu 
perspektywa przyjęcia euro była kusząca. 
Jednak polska waluta z roku na rok stawała 
się coraz bardziej stabilna. Eksperci przy-
pominają, że w 2009 r. średnia miesięczna 
zmienność kursu euro wobec złotego wy-
niosła 18 proc., natomiast 10 lat później 
jej poziom spadł do 3,7 proc. W tym roku 
wskaźnik ten nieco wzrósł z powodu pan-
demii, inflacji i podwyżek stóp procento-
wych.

— Jednak nie na tyle, aby ryzyko kurso-
we stało się znów argumentem za przyję-
ciem europejskiej waluty. Spadek poparcia 
wobec euro może wynikać także ze zmian 
nastrojów politycznych w społeczeństwie 
— podkreśla Grzegorz Taraszkiewicz- 
-Sirocki, partner w Grant Thornton.

Zwraca uwagę na korelację między po-
ziomem stóp procentowych w danej walu-
cie a jej zmiennością na rynku.

— Zwykle im wyższe są stopy procen-
towe w danej walucie, tym większa jest 
zmienność kursów z nią związanych. 
Biorąc pod uwagę nieuchronny i relatyw-
nie intensywny proces podwyżek stóp pro-
centowych Narodowego Banku Polskiego, 
prawdopodobny jest też wzrost zmienno-
ści kursu euro wobec złotego. Taki sce-
nariusz w przyszłości może wpłynąć na 
wzrost poparcia dla euro wśród polskich 
firm — wyjaśnia Grzegorz Taraszkiewicz-
-Sirocki.

Obecnie tylko 4 proc. przedstawicieli 
średnich i dużych firm uważa, że Polska 
powinna wejść do strefy euro do 2025 r. 
17 proc. badanych przedsiębiorców jest 
zdania, że nastąpi to w latach 2026-30. 
Natomiast 37 proc. obstawia, że stanie się 
to po 2030 r. Aż 22 proc. ankietowanych 
twierdzi, że nasz kraj nigdy nie przyjmie 
unijnej waluty.  [DZ]  © Ⓟ 

Firmy 
niechętne 
przyjęciu euro

Data wystawienia faktury, przelewu, aneksowania leasingu 
czy rejestracji auta – co przesądza o wykupie auta  
do końca grudnia?

Sylwia 
Wedziuk

s.wedziuk@pb.pl ☎ 22-333-99-31



11PULS BIZNESU, 15 GRUDNIA 2021

S
ąd Unii w wyroku z 20 października 
2021 r. w sprawie T‑823/19, na kanwie 
sprawy o unieważnienie wzoru wspól-
notowego, uznał, że dowody pocho-

dzące z internetu nie powinny być traktowane 
z większą nieufnością niż tradycyjne środki 
dowodowe. 

W powyższej sprawie, dotyczącej wiarygodno-
ści dowodów pochodzących z internetu, takich 
jak niepotwierdzone przez żaden zewnętrz-
ny autorytet zrzuty ekranu przedstawiające 
zawartość wpisów blogowych czy wydruki 
z archiwum internetowego Wayback Machine, 
skarżący domagał się potraktowania takich do-

wodów z mniejszą dozą zaufania niż tradycyjne 
dowody, co do których, w jego ocenie, weryfi-
kacja wiarygodności jest możliwa w znacznie 
szerszym zakresie. Konsekwencją stanowiska 
przyjętego przez Sąd Unii było stwierdzenie, 
że wobec dowodów pochodzących z internetu 
nie powinno stosować się szczególnych zasad 
oceny, a więc de facto że należy traktować je 
dokładnie tak samo jak inne dowody. 

Jak ten pogląd wygląda na tle europejskiego 
orzecznictwa? Nieco światła na to zagadnienie 
rzucają raporty Rady Europy analizujące zasady 
obowiązujące w krajach naszego kontynentu. 
Można powiedzieć, że co do zasady dowody 
pochodzące z internetu traktowane są na 
równi z pozostałymi dowodami. Jednakże w co 
najmniej kilku ważnych europejskich systemach 

prawnych zakwestionowanie wiarygodności 
takiego dowodu może skutkować weryfikacją 
go przez sąd, w tym przy pomocy komornika 
(Francja), lub też może rodzić potrzebę potwier-
dzenia prostego wydruku przekazaniem pliku 
na elektronicznym nośniku informacji z możli-
wością wglądu w metadane (np. Irlandia). 

Za ciekawe należy uznać stanowisko Rady 
Europy, zgodnie z którym wydruki ze stron 
internetowych należy traktować z ograniczo-
nym zaufaniem — z uwagi na to, że wobec 
braku metadanych są one podatne na bardzo 
proste manipulacje (stanowią „nie więcej niż 
kopię obrazu na ekranie komputera”, toteż nie 
można uznać ich szczególnej wiarygodności). 
Stanowisko to potwierdza Sąd Apelacyjny Litwy 
w wyroku z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nr 

e2A‑226‑516/2018, w którym stwierdza, że zrzu-
ty ekranu same w sobie nie mogą zostać uznane 
za wiarygodny dowód. 
Należy zatem stwierdzić, że wspomniany wyrok 
Sądu Unii wydaje się reprezentować bardziej 
liberalny nurt w europejskim orzecznictwie — 
opowiadający się za pełną swobodą wyboru 
środków dowodowych i unikający uznania 
generalnie mniejszej wiarygodności określonych 
klas dowodów. Rywalizacja tych dwóch stano-
wisk co do dowodów pochodzących z internetu 
może być jednym z ciekawszych zagadnień 
proceduralnych w najbliższych latach, wpły-
wając na utrwalenie pewnego modelu oceny 
dowodów pochodzących z internetu na terenie 
Unii Europejskiej. A to będzie miało bardzo re-
alny, konkretny wpływ na prowadzenie biznesu 
przez polskie i europejskie firmy.  © Ⓟ

KOMENTARZ PRAWNIKA

Jak traktować dowody pochodzące z internetu 
JAKUB SŁUPSKI

adwokat, Patpol Legal

PulsFirmyDo tego dnia firmy, które zakończyły pomyślnie inkubację, mogą 
ubiegać się o dotacje z poddziałania 1.1.2 programu Polska Wschodnia 
(„Rozwój start-upów”). Muszą oni prowadzić działalność w jednym  
z pięciu województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie lub warmińsko-mazurskie. [DZ]30.12

Przy świątecznym stole o sukcesjiRosną długi 
przewoźników Stawianie sobie  

i rodzinie trudnych 
pytań o dalszy los 
prowadzonego biznesu 
nie jest łatwe  
– ale zadać je trzeba.

Czy święta to dobry moment na 
rozmowy o sukcesji firmy rodzin-
nej? Jak najbardziej — odpowiada-
ją eksperci PwC Polska. Mówią, 
że często właśnie po okresie świą-
teczno-noworocznym, w którym 
rodziny przy wspólnym stole 
snują plany na przyszłość, przed-
siębiorcy odwiedzają doradców 
sukcesyjnych z deklaracją, że 
chcą rozpocząć proces planowa-
nia dalszych losów swoich firm.

Ewelina Grzelak, Jacek Paw-
łowski i Piotr Woźniakiewicz, do-
radcy sukcesyjni w PwC Polska, 
podkreślają, że takie rozmowy 
w gronie rodzin biznesowych 
nie są łatwe.

— Następuje wtedy nieuchron-
ne zmieszanie spraw rodzinnych 
i wątków firmowych. Każdy stara 
się pilnować własnych interesów, 
a te bywają rozbieżne. Niemniej 
rozmawiać o przyszłości firmy 
trzeba — póki wszyscy są przy 
stole i chcą rozmawiać. Jeśli za-
braknie założyciela, takie dysku-
sje będą dużo trudniejsze — mówi 
Ewelina Grzelak.

Jeżeli trudno jest rozpocząć 
taką rozmowę — dodaje — pro-
ponujemy na początek wspól-
ne rodzinne oglądanie serialu 
„Sukcesja”, w którym wszystkie 
problemy firmy rodzinnej są 
przerysowane i tym samym ła-
twiejsze do omówienia, a jedno-
cześnie możliwe do odniesienia 
do polskich realiów.

Aby przygotować biznes na 
zmianę pokoleniową, nestor 
musi zadać sobie wiele nieła-
twych pytań, np. czy chce, żeby 
jego rodzina była zaangażowana 

w rozwój firmy oraz czy człon-
kowie rodziny podzielają jego 
wyobrażenie na ten temat i czy 
wszyscy mają spójne pomysły na 
przyszłość. Trzeba też wiedzieć, 
kto z rodziny i bliskich współpra-
cowników chce, a kto powinien 
odegrać rolę w rozwoju firmy 
oraz czego oczekują pozostali 
członkowie rodziny.

— Odpowiedzi nie są proste, 
a to tylko wycinek spraw do prze-
myślenia. Jak się rozwijać albo 
utrzymać na zmieniającym się 
rynku? Czy inwestować, dywer-
syfikować, digitalizować, profe-
sjonalizować, jak utrzymać rynek 
i marże? Jak zatrzymać warto-
ściowych pracowników? Jak 
wypracować wspólną, podzie-
laną przez wszystkich członków 
rodziny wizję rozwoju firmy, do 
której będą mieli przekonanie ci, 
którzy w kolejnych pokoleniach 
będą wdrażać ją w życie? Jak 
się upewnić, że te decyzje będą 

wcielane w życie w codziennym 
zarządzaniu operacyjnym? — wy-
licza Piotr Woźniakiewicz.

Doradcy z PwC Polska mówią, 
że często pierwszym odruchem 
jest rozstrzygnięcie tych kwestii 
w zaciszu gabinetu wraz z zaufa-
ną prawą ręką. Jednak rzadko 
rodzina akceptuje tak przyję-
ty plan.

— W Europie Zachodniej dys-
kusja toczy się wewnątrz rodziny, 
jest moderowana przez osobę 
z zewnątrz, która dba o bezstron-
ność i upewnia się, że głos 
wszystkich, w tym kluczowych 
menedżerów, jest wyraźny. Poza 
tym ma odwagę położyć na stole 
trudne pytania, na które trzeba 
sobie odpowiedzieć — wyjaśnia 
Jacek Pawłowski.

Zdaniem doradców z PwC 
Polska taki tryb działania, poprze-
dzony indywidualnymi wywiada-
mi, da szansę na wypracowanie 
kompromisu.  [IWA]  © Ⓟ

Najbardziej zadłużony 
przedsiębiorca 
transportowy jest  
z Warszawy i ma  
do oddania aż 11 mln zł.

W czasie pandemii zadłużenie 
firm transportowych wzrosło 
o 27 proc. i przekracza obecnie 
1,2 mld zł — wynika z danych 
Krajowego Rejestru Długów 
(KRD). Liczba dłużników w tym 
czasie powiększyła się o 925 
podmiotów do 23,5 tys. W cza-
sie koronakryzysu wzrosło rów-
nież średnie zadłużenie jednego 
dłużnika — o 9,5 tys. zł.

Gros zadłużenia sektora 
transportowego, czyli 1,1 mld 
zł, należy do przewoźników 
drogowych. To grupa 21,2 tys. 
przedsiębiorstw świadczących 

usługi transportu drogowego 
towarów i prowadzących dzia-
łalność usługową związaną 
z przeprowadzkami.

Około 76 proc. łącznej sumy 
zadłużenia branży stanowią 
przeterminowane zobowiązania 
jednoosobowych działalności go-
spodarczych (JDG). Ponad 18 tys. 
takich firm transportowych zale-
ga łącznie na kwotę 941 mln zł. 
Natomiast 19 proc., czyli 237 mln 
zł, to długi spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, których 
w KRD jest aż 4,3 tys.

Najbardziej zadłużoną firmą 
transportową w Polsce jest spół-
ka z o.o. z Warszawy, która ma 38 
nieuregulowanych zobowiązań 
finansowych na łączną kwotę 
11 mln zł wobec firm z branży 
handlowej i dostawcy energii.  
[SW]  © Ⓟ
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PulsInwestora Wspieramy inwestorów także 
na pb.pl/puls-inwestora

Pasywna rewolucja 
nabiera rozpędu
Na ten moment wielu inwestorów indywidualnych czekało od lat. We wtorek 
zadebiutował pierwszy ETF pozwalający w jednej transakcji „kupić” cały indeks 
mniejszych spółek. To dobra okazja, aby lepiej zapoznać się z sWIG80TR

We wtorek, 14 grudnia, na GPW zadebiutował 
Beta ETF sWIG80TR. To pierwszy i bardzo 
długo oczekiwany fundusz indeksowy mający 
odzwierciedlać zachowanie indeksu 80 mniej-
szych spółek notowanych na warszawskiej 
giełdzie. Dzięki temu inwestor będzie mógł za 
jednym zamachem i przy stosunkowo niskim 
koszcie zainwestować w zdywersyfikowany 
portfel akcji 80 spółek.

Do tej pory inwestor chcący mieć ekspo-
zycję na sektor mniejszych polskich spółek 
musiał dokonać samodzielnego zakup we 
właściwych proporcjach akcji 80 różnych 
emitentów, co przy kapitale rzędu kilku lub 
nawet kilkunastu tysięcy było zadaniem nie 
tylko żmudnym, ale też bardzo kosztow-
nym. Alternatywą było zdanie się na za-
rządzających specjalistycznymi otwartymi 
funduszami inwestycyjnymi, co jednak wią-
zało się z poniesieniem opłat na rzecz TFI. 
Tymczasem pasywnie zarządzany ETF na 
sWIG80TR pobiera roczną opłatę w wyso-
kości 0,9 proc. aktywów. Do tego dochodzi 
koszt standardowej prowizji maklerskiej. To 
kamień milowy na drodze „pasywnej rewo-
lucji”, w ramach której inwestorzy indywidu-
alni nie usiłują osiągnąć ponadprzeciętnych 
stóp zwrotu, w zamian zadowalając się zwro-
tem rynkowym uzyskanym przy niskim kosz-
cie (prowizjach i opłatach) i niskim nakładzie 
własnej pracy i czasu.

Jest więc taniej, prościej i mniej ryzykow-
nie, ponieważ pasywne fundusze indeksowe 
obiecują tylko jedno: rynkowy zwrot z inwe-
stycji. Czyli że fundusz zarobi (albo straci) 
mniej więcej tyle, ile wniosła zmiana danego 
indeksu. Nie ma więc szans na „pobicie ryn-
ku” (co niektórym zarządzającym się udaje), 
ale też nie ma ryzyka, że nasz fundusz wypad-
nie znacznie gorzej od benchmarku. Oznacza 
to, że inwestor bierze na siebie jedynie ryzyko 
rynkowe, uwalniając się zarówno od ryzyka 
specyficznego dla danej spółki, jak również 
od ryzyka błędnych decyzji zarządzającego.

Mniejszy nie znaczy mały
Nowy ETF ze stajni Beta Securities został 
oparty na dochodowej wersji giełdowego 
benchmarku, czyli na sWIG80TR. Podobna 
konstrukcja wcześniej została wykorzystana 
przy ETF-ach odwzorowujących WIG20TR 
oraz mWIG40TR. Indeksy „total return” mie-
rzą nie tylko zmianę cen wchodzących w ich 
skład walorów, ale też uwzględniają wypłaca-
ne przez spółki dywidendy oraz potencjalne 

zyski inwestora ze sprzedaży praw poboru. 
Mają więc za zadanie mierzyć całkowity zwrot 
z inwestycji.

W indeksie sWIG80TR (tak samo jak 
w sWIG80) znajdziemy akcje 80 spółek z ryn-
ku głównego GPW, które są za małe, aby je 
zaklasyfikować jako duże spółki z WIG20 lub 
średnie z mWIG40. Nie są to jednak spółki 
małe. Obecnie (stan na 14.12.2021) wartość 
rynkowa największej spółki z sWIG-u sięga 
prawie 12,7 mld zł (drugiej przekracza 3,4 
mld zł), a najmniejsze mogą pochwalić się 
kapitalizacją rzędu 50 mln zł. Generalnie 
przeciętna spółka z sWIG-u warta jest 300-
-800 mln zł. A więc wcale nie tak mało oraz 
wyraźnie więcej od liczącej sobie 210 sztuk 
populacji giełdowej drobnicy wchodzącej 
w skład WIG-u, ale niełapiącej się do WIG20, 
mWIG40 i sWIG80. Zatem określenie spółki 
mniejsze byłoby chyba bardziej adekwatne 
niż spółki małe.

Atuty sWIG80
Niektórzy twierdzą, że tak naprawdę to 
sWIG80 lepiej odzwierciedla  stan polskiej go-
spodarki niż indeksy dużych i średnich spół-
ek. WIG20 zdominowany jest przez spółki 
skarbu państwa, sektor finansowy oraz spół-
ki konsumenckie i energetyczne. Natomiast 
w przypadku mWIG-u problemem jest silna 
koncentracja — raptem pięć największych 
spółek odpowiada za niemal 40 proc. wagi 
całego indeksu.

sWIG80 wolny jest od obu tych wad. 
Składa się w większości ze spółek z sektora 
prywatnego (tylko sześciu obecnych emiten-
tów powiązanych jest ze skarbem państwa). 
Po drugie, jest dobrze zdywersyfikowany 
sektorowo. Kupując jednostkę ETF-u na 
sWIG80, inwestor uzyskuje zrównoważoną 
ekspozycję na wachlarz spółek z różnych sek-
torów gospodarki: banki, detalistów, firmy 
przemysłowe, surowcowe czy technologicz-
ne i energetyczne. Co więcej, indeks ten ce-
chuje się znacznie mniejszą koncentracją niż 

WIG20 czy mWIG40. 10 największych spółek 
z sWIG80 odpowiada za 32 proc. wartości ca-
łego indeksu. Potrzeba też aż 20 spółek, aby 
zebrać ponad połowę masy tego indeksu.

Jeszcze jedną cechą charakterystyczną in-
deksu spółek mniejszych są częste rewizje, 
które dodatkowo utrudniają możliwość jego 
wiernej replikacji przez inwestorów indywi-
dualnych. Sami autorzy nowego ETF-u przy-
znają, że jest to pewne wyzwanie. Do kolejnej 
regularnej rewizji dojdzie już w najbliższy pią-
tek: do sWIG80 wejdą Bumech, Getin Noble, 
OncoArendi Therapeutics, Onde i Shoper, zaś 
indeks opuszczą Airway, Inc, Krynica Vitamin 
i Mennica.

Wielka hossa mniejszych spółek
Indeks mniejszych spółek wyróżnia też to, że 
w przeciwieństwie do WIG20  kart nie rozdaje 
w nim zagranica. Grube ryby z londyńskie-
go City czy nowojorskiej Wall Street rzadko 
zapuszczają się na stosunkowo płytkie wody 
polskiej giełdy. Ze względu na wymagania 
dotyczące płynności inwestycji zagraniczny 
kapitał portfelowy tylko okazjonalnie intere-
suje się spółkami spoza WIG20 lub kilkoma 
największymi emitentami z mWIG40. W eswi-
gowym akwenie rządzą krajowi inwestorzy 
instytucjonalni (OFE, TFI, PPK) oraz rodzi-
me leszcze, czyli polscy inwestorzy indywi-
dualni.

Ci ostatni przez ostatnie kwartały raczej nie 
mieli powodów do narzekań. Tak hołubiony 
przez wielu sWIG80 po marcu 2020 r. poka-
zał, co potrafi: od covidowego dołka do wrze-
śniowego szczytu sWIG80 urósł o przeszło 
140 proc., wyraźnie przebijając WIG20 (+98 
proc.) oraz nieznacznie pokonując mWIG40 
(+119 proc.). Lecz w ostatnich miesiącach 
spółki mniejsze popadły w marazm. Gdy we 
wrześniu sWIG80 przewyższył niebotycz-
ny szczyt z lipca 2007 r., na polskim rynku 
panowała euforia. Jednak to było wszystko, 
na co stać było giełdowe byki.  Patrząc na 
wykres, można dojść do wniosku, że od pół 
roku sWIG80 praktycznie stoi w miejscu. Co 
więcej, pogarszające się perspektywy dla 
polskiej gospodarki oraz rosnące stopy pro-
centowe stwarzają ryzyko dla kontynuacji 
hossy.

Eswigowej hossie źle wróży także debiut 
nowego ETF-u. Owszem, to moment przeło-
mowy dla inwestorów z GPW i przynajmniej 
w teorii nowy instrument ma szansę zwięk-
szyć zainteresowanie tym sektorem rynku 
oraz poprawić płynność. Tyle że doświad-
czony inwestor dobrze pamięta, że w prze-
szłości popularność danej klasy aktywów była 
odwrotnie proporcjonalna do przyszłych stóp 
zwrotu. Mówiąc wprost: w świecie finansów 
nowe fundusze w danej kategorii często po-
wstają podczas szczytu hossy.

Nikt nie wie, czy tak będzie i tym razem.  
Trwająca w zasadzie już trzy lata giełdowa 
hossa mniejszych spółek pozwoliła napraw-
dę dobrze zarobić. Jednak giełdowi optymiści 
nie są pozbawieni argumentów. W początku 
grudnia relacja cen do zysków spółek przy-
padających na indeks (czyli wskaźnik C/Z) 
w przypadku sWIG-u wynosiła umiarkowane 
13, podczas gdy dla WIG20 sięgała 17,2, zaś dla 
mWIG-u przekraczała 20. Wyraźnie niższa dla 
sWIG-u była też relacja wycen giełdowych do 
wartości księgowej (wskaźnik C/WK). Całkiem 
przyzwoita jak na historyczne standardy była 
też niemal 2,8-procentowa stopa dywidendy. 
I to wszystko mimo faktu, że w latach 2019-21 
stopa zwrotu z indeksu sWIG80TR przebijała 
osiągnięcia WIG20TR oraz WIG-u. © Ⓟ

Krzysztof
Kolany

k.kolany@pb.pl

Indeksy w liczbach
 WIG20TR mWIG40TR sWIG80TR

Liczba spółek 20 40 80
Liczba spółek w latach 2010-21 40 121 275
Koncentracja – udział 10 największych spółek (w proc.) 78,99 61,38 32,01
Koncentracja – udział 20 największych spółek (w proc.) 100 80,67 50,92
Skumulowana stopa zwrotu w latach 2010-21 37,02 211,61 144,79
Średnioroczna stopa zwrotu w latach 2010-21 2,68 10,0 7,8
Ryzyko – maksymalne obsunięcie -64,93 -41,92 -37,1
Ryzyko – zmienność 22,6 18,8 16,6
Udział spółek skarbu państwa 62 13 3,74

Źródło: Beta ETF na podstawie danych Bloomberga. Stan na 2.12.2021 r.

Źródło: notowania.pb.pl

Maluchy spuściły z tonu
   sWIG80 w pkt
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Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami  

(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  z późn. zm.) 

informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie OReg. AMW w Gdyni (tablica ogło-

szeń na I piętrze), został wywieszony WYKAZ dotyczący nierucho-

mości czasowo zbędnej dla resortu obrony narodowej, a użyczonej 

Agencji Mienia Wojskowego, przeznaczonej do oddania w najem, 

stanowiącej: 

-  część działki ew. nr 130/9, obręb Siemirowice, o ułamkowej 

powierzchni gruntu 0,212 ha wraz z częścią budynku Klubu 

Wojskowego o powierzchni użytkowej 89,30 m2, dla któ-

rej jest prowadzona księga wieczysta Nr SL1L00031195/2, 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastrono-

micznej (bufet).

Wykaz wywieszono na okres od dnia 15.12.2021 r. do dnia 

05.01.2022 r. 

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzi- 

bie Oddz. Reg. Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni przy  

ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 (pok. 107) lub tel. (58) 501-88-01.

Oddział Regionalny AMW w Gdyni

ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 • 81-231 Gdynia
tel. (58) 501 88 00 • fax (58) 690 87 01

www.amw.com.pl • gdynia@amw.com.pl
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DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI 

MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE INFORMUJE, 

że w siedzibie oddziału przy ul. Kasprowicza 1, na tablicy informacyjnej, 

wywieszony został wykaz n/w lokalu mieszkalnego przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 – Bartoszyce ul. Nad Łyną 1/42.

Szczegółowe informacje: www.amw.com.pl, tel.: 89 536 31 39,  

89 536 31 31.
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Oddział Regionalny AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1 10-219 Olsztyn
tel. 261 322 100; fax. 261 322 109, olsztyn@amw.com.pl www.amw.com.pl
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 15 ust. 4 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) oraz z art. 9 -10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 13 września 2021 r.  
na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla:
inwestor:  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,
inwestycja:	 	„Budowa	gazociągu	DN700	MOP	8,4	MPa	Rembelszczyzna	-	Mory	w	ramach	inwestycji	„Budowa	Gazociągu	Rembelszczyna	

-Mory	-	Wola	Karczewska	wraz	z	infrastrukturą	niezbędną	do	jego	obsługi	na	terenie	województwa	mazowieckiego”.

Adres zamierzenia inwestycyjnego (w nawiasach – numery działek po podziale):
województwo	mazowieckie,
powiat	legionowski,	gmina	Nieporęt, jedn. ew. 140803_2 Nieporęt: 
obręb	0011	Rembelszczyzna:
działki ew. nr: 255/17, 474/1, 256/3, 255/13, 254/7, 253/7, 252/7, 251/7, 
250/7, 250/6, 251/6, 252/6, 253/6, 254/6, 255/12, 255/11, 254/5, 253/5, 
252/5, 250/5, 251/5, 445,
obręb	0009	Michałów-	Grabina:
działki ew. nr: 38, 28/2, 23,
obręb	0007	Józefów:
działki ew. nr: 254, 253/15, 253/9, 269/1, 467/2, 467/1, 466/1, 465/25, 
465/2, 464/7, 464/6, 470/2, 470/1, 463/3, 463/4, 463/5, 461/29, 462/8, 
462/7, 462/6, 460.449/3, 449/2, 449/1, 472, 473, 457, 456, 455, 454,

powiat	legionowski,	gmina	Jabłonna, jedn. ew. 140802_2 Jabłonna: 
obręb	0001	Jabłonna:
działki ew. nr: 3958, 1249, 4051, 1246/2, 1246/1, 1134/1, 1242/3, 1133/7, 
1133/13, 1133/12, 1133/14, 1133/9, 1132/3, 1132/4, 1365, 899/1, 976, 898/2, 
1898/1, 1898/8, 1643/10, 1649, 1655/1, 1712, 1675, 1676, 1903, 1904/1, 1907/1,
obręb	0007	Józefów	II:
działki ew. nr: 75, 80, 81, 79, 78, 77, 76, 36,

m.	 st.	Warszawa,	Dzielnica	Białołęka, jedn. ew. 146503_8, Dzielnica 
Białołęka: 
obręb	4-01-24:	
działki ew. nr: 61/3, 61/2, 61/1, 60/1, 60/2, 32, 115/7, 4, 5, 6, 2/2, 114, 118,
obręb	4-02-24:
działki ew. nr: 37, 44, 21/5, 21/2, 21/1, 20/2, 20/1, 19/4, 19/3, 19/9, 18/19, 
18/16, 18/15, 18/14, 43/1, 17/5, 17/21, 15, 14, 17/38, 17/4, 17/6, 17/37, 
17/36, 17/24, 11, 6/2, 6/3, 8/44, 8/46, 8/36, 6/6, 6/8, 8/31, 8/32, 6/9, 6/11, 
8/19, 8/20, 8/16, 8/17, 8/12, 9, 7/21, 7/22, 7/17, 8/25, 7/16, 7/15, 7/14, 
10/10, 10/9, 10/8, 7/13, 8/10, 8/11, 7/12, 10/7, 7/11, 10/3, 10/4, 10/2, 7/10, 
70, 8/3, 7/9, 10/1, 8/2, 7/4, 1/30, 1/25, 1/24, 1/23, 1/19, 1/18, 1/16, 1/14, 
1/12, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 17/32,
obręb	4-02-25:
działki ew. nr: 1,

m.	 st.	 Warszawa,	 Dzielnica	 Bielany, jedn. ew. 146504_8, Dzielnica 
Bielany: 
obręb	7-11-05:	
działki ew. nr: 27, 25, 26, 35, 36, 33, 24, 32, 23/2, 31, 30, 29, 28, 22/2, 
21, 50/2,
obręb	7-11-09:	
działki ew. nr: 1/3. 32, 33, 63, 70, 41, 62, 61, 60, 59, 71, 53, 76, 11, 10, 9, 
8, 7, 3/1, 2/6, 
obręb	7-12-03:	
działki ew. nr: 3, 69,
obręb	7-12-06:	
działki ew. nr: 42/3, 50, 49, 48, 47, 46, 11/1, 11/2, 35/2,
obręb	7-12-07:	
działki ew. nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 
23/10, 25/3, 26/1, 27/1, 29/7, 30/1, 31, 32/2, 33/2, 36, 42,
obręb	7-12-09:	
działki ew. nr: 1/1, 9,
obręb	7-12-11:	
działki ew. nr: 1/2, 13/2, 13/1,
obręb	7-12-12:	
działki ew. nr: 1/1, 1/2, 2, 3/7, 3/8, 4, 7,
obręb	7-12-13:	
działki ew. nr: 2, 3, 5,
obręb	7-13-01:	
działki ew. nr: 5/37, 5/35, 5/58, 5/57, 5/56, 5/70, 5/71, 4/1, 15/8, 6/1, 5/36, 
5/24, 3/1, 15/6, 15/5, 15/4,
obręb	7-13-02:	
działki ew. nr: 1, 4, 43,
obręb	7-13-03:	
działki ew. nr: 2,
obręb	7-13-05:	
działki ew. nr: 19/4, 19/3, 1/1, 1/2, 7/2, 7/1 ,20/3, 20/2, 14, 22,
obręb	7-13-06:	
działki ew. nr: 13/6, 3/44, 13/5, 13/4, 3/15, 3/14, 3/13, 3/4, 3/3, 3/25, 3/24, 
3/5, 3/9, 3/22, 3/42, 163/2, 3/43, 163/1,
obręb	7-13-07:	

działki ew. nr: 9, 10, 2, 1, 12, 11, 15, 14, 19/1, 18, 17, 16, 13, 22, 21, 37, 24, 
42, 40, 45, 48, 51, 104, 152, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 151, 150, 111 , 
112, 149, 148, 114, 115, 147, 146, 116, 117, 145, 144, 118, 119, 143, 142, 
120, 121, 141, 140, 122, 249,

m.	 st.	Warszawa,	 Dzielnica	 Bemowo, jedn. ew. 146502_8, Dzielnica 
Bemowo: 
obręb	6-10-01:	
działki ew. nr: 3/1,
obręb	6-10-02:	
działki ew. nr: 29, 27/1, 26, 41/1,
obręb	6-10-05:	
działki ew. nr: 2, 4, 1/1, 3,
obręb	6-13-01:	
działki ew. nr: 8/3, 1/2, 1/1, 8/2, 9/3,
obręb	6-13-03:	
działki ew. nr: 1/2, 1/1, 3/1, 3/2, 2/2, 4/12, 4/11,

powiat	 warszawski-zachodni,	 gmina	 Łomianki	 -	 miasto, jedn. ew. 
143205_4, Łomianki - miasto: 
obręb	0001	-	1:
działki ew. nr: 240, 639,

powiat	warszawski-zachodni,	gmina	Łomianki	–	obszar	wiejski, jedn. 
ew. 143205_5, Łomianki - obszar wiejski: 
obręb	0010	Łomianki	Dolne:
działki ew. nr: 88, 530, 531, 112, 502/2, 502/1, 503, 502/9, 504, 505, 506/2, 
507/5, 507/6, 508/5, 508/6, 509, 532, 535, 539, 540, 541, 546/3, 547, 549, 
551, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 567, 569, 571, 
572, 574, 575, 576, 577 (577/8, 577/9), 620, 623, 619, 624, 618 (618/3, 
618/4), 578, 570, 566, 562, 558, 552, 548, 579/1, 579/2, 583/1, 584/1, 585/1, 
586/1, 587/1, 588 (588/3, 588/4), 587/2, 586/2, 585/2, 584/2, 583/2, 579/3 
(579/11, 579/12), 589 (589/3, 589/4), 590 (590/3, 590/4), 591 (591/3, 591/4), 
592 (592/3, 592/4), 593 (593/3, 593/4), 594 (594/3, 594/4), 595 (595/3, 
595/4), 596 (596/3, 596/4), 597 (597/3, 597/4), 598 (598/3, 598/4), 1440, 
1441, 600 (600/3, 600/4), 601 (601/3, 601/4), 602 (602/3, 602/4), 603 (603/3, 
603/4), 604/1 (604/10, 604/11), 604/2 (604/12, 604/13), 604/3 (604/14, 
604/15), 605 (605/3, 605/4), 607 (607/3, 607/4), 608 (608/3, 608/4), 609 
(609/3, 609/4), 610 (610/3, 610/4), 611 (611/3, 611/4), 612 (612/3, 612/4), 
613 (613/3, 613/4), 614 (614/3, 614/4), 615 (615/3, 615/4), 616 (616/3, 
616/4), 617 (617/3, 617/4), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 
635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 534, 646, 682, 110, 709, 692, 
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 706/2, 707,

powiat	warszawski-zachodni,	gmina	Stare	Babice, jedn. ew. 143207_2, 
Stare Babice: 
obręb	0010	Janów:
działki ew. nr: 16/177, 181, 13/175,
obręb	0011	Klaudyn:
działki ew. nr: 1102/2, 1105, 1106, 1107
obręb	0016	Latchorzew:
działki ew. nr: 212/3, 212/2, 212/12, 252/7, 576, 212/20, 359, 360, 357, 
830/2, 83/1, 84/3, 87/1, 86/4, 833/1, 832/1, 83/11, 83/12, 83/5, 87/5, 87/6, 
86/10, 84/9, 83/8, 81/6, 1078/2, 830/3, 830/4, 78/4, 79/4, 80/2, 81/3, 81/4, 
99, 848, 847/1, 75, 147/1, 148/1, 149/1, 151/1, 150/3, 159, 213/1, 210, 
209, 215, 216, 217, 218/1, 219/1, 220/3, 220/4, 222/2, 222/4, 222/3, 220/1, 
224, 225/1, 226, 227/1, 230, 231, 232/1, 233, 234, 235, 236, 158/1, 240/2, 
240/1 , 155/1, 154/1, 153/1, 152/1,
obręb	0018	Lubiczów:
działki ew. nr: 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 42, 53, 45/1, 45/2, 46, 47, 38, 2/2, 
4, 55, 8, 9/1, 10/1, 11/1, 12/7, 14/1, 14/2, 56/20, 57/29, 57/27, 18/6, 20/8, 
21, 22/17, 54, 28/11, 29/8, 30/19, 32, 33/5, 50,

powiat	 warszawski-zachodni,	 gmina	 Ożarów	 Mazowiecki	 –	 obszar	
wiejski, jedn. ew. 143206_5, Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski: 
obręb	0011	Mory:
działki ew. nr: 14/3 (14/9, 14/10), 14/7, 16/4,
obręb	0028	Ośr.	Dośw.	Macierzysz:
działki ew. nr: 3/9, 3/5, 3/6, 3/7, 1/2, 4/58, 4/41, 4/57, 4/77 (4/123, 4/124), 
4/68, 4/67, 5/3, 7/4, 4/76,
obręb	0031	PGR	Szeligi:
działki ew. nr: 21, 265/1.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
informuję, że akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK (w godzinach 13.00- 16.00 – poniedziałek, 8.00- 12.00 – czwartek), gdzie do czasu wydania 
orzeczenia, strony mogą się zapoznać ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 13.00 - 160.0 lub  
w czwartek w godz. 8.00 - 12.00 po	wcześniejszym	umówieniu	się	telefonicznym	pod	nr	22	695-62-19.	Osoby	nieumówione	nie	będą	obsługiwane. 

Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji  
o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba 
do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, 
dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Osoba odbierająca dokumentacje z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o każdej zmianie swego adresu. W myśl art. 41 § 2 Kpa zaniedbanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie prowadzonego 
postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49  
§ 1 ww. ustawy.
Data	publicznego	obwieszczenia:	15	grudnia	2021	r.
WI-I.7840.8.6.2021.RR(AC)
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1. Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) 12-13 0.6 -1.3 -3.9
2. Aviva Investors Stabilnego Inwestowania  12-13 0.5 -1.4 -2.5
3. Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 12-13 1.4 -1.5 -6.5
4. Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 12-13 0.5 -1.8 -3.5
5. Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 12-13 0.6 -1.8 -4.6
 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 12-13 0.3 -2.0 -6.3
 PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 12-13 0.4 -2.0 -3.3
 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 12-13 0.7 -2.1 -5.2
 MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 12-13 0.1 -2.4 -3.9
 NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 12-13 0.5 -2.6 -3.7
 Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 12-13 0.8 -2.6 -5.7
 Esaliens Senior FIO 12-13 0.5 -2.7 -5.2
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Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M)

Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M)

AKCJI POLSKICH 

OBLIGACJI 

STABILNEGO WZROSTU 

1. QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 12-13 1.8 49.4 98.3
2. AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 12-08 1.0 45.8 69.6
3. Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 12-13 9.0 42.7 -
4. AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 12-08 4.1 42.5 54.9
5. AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 12-13 3.0 42.2 44.9
 AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)  12-08 -1.8 41.7 58.3
 BNP Paribas Małych i Średnich Spółek 12-13 0.7 41.3 130.9
 Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 12-13 8.1 38.8 29.3
 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR)  12-08 1.2 38.5 44.6
 Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 12-13 4.4 37.8 71.6
 MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 12-13 6.2 37.6 63.9
 MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 12-13 6.1 35.0 48.1
 Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 12-13 1.5 34.5 70.3
 NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 12-13 3.2 33.1 56.7
 AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 12-08 -9.0 32.6 57.6
 Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 12-14 0.6 32.4 42.3
 Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 12-13 4.9 32.2 64.5
 Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 12-13 2.1 32.0 58.2
 Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 12-13 1.8 31.2 47.5
 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD)  12-08 -6.2 29.6 43.9
 Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 12-13 5.4 29.6 23.7
 BNPP Akcji (BNPP FIO) 12-13 2.4 28.8 30.4
 MetLife Akcji (Krajowy FIO) 12-13 1.5 28.6 37.5
 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 12-13 0.2 28.5 -
 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 12-13 0.2 28.5 36.5
 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 12-13 2.0 28.1 43.0
 BPS Akcji (BPS FIO) 12-13 -0.0 27.6 12.8
 Generali Akcje Małych i Średnich Spółek  12-13 2.1 27.2 63.3
 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 12-13 5.2 26.5 35.7
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1  12-13 -0.0 26.1 33.0
 Santander Prestiż Akcji Polskich 12-13 0.1 26.0 32.5
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2  12-13 -0.1 25.8 -
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 12-13 -0.2 25.8 -
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 12-13 -0.2 25.8 31.3
 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 12-13 -1.0 25.1 -24.1
 Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 12-13 1.6 25.0 18.4

1. Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 12-13 -1.7 6.5 3.4
2. QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 12-13 -1.7 6.3 4.0
3. Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 12-13 -1.9 6.1 3.5
4. VIG/C-QUADRAT Akcji (VIG/C-QUADRAT FIO) 12-13 0.5 -0.9 -
5. Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 12-13 3.0 -1.0 2.8
 VIG/C-QUADRAT Akcji A (VIG/C-QUADRAT FIO) 12-13 0.4 -1.1 -
 Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 12-10 0.8 -2.4 -0.0
 Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) 12-10 0.7 -2.4 -0.3
 Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu 12-13 2.2 -2.6 0.5
 Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ 12-13 -0.3 -2.9 -3.3
 mFundusz dla odważnych 12-13 1.0 -3.1 -0.7
 Allianz Selektywny (Allianz FIO) 12-13 0.8 -3.3 -6.3
 Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 12-13 1.0 -3.5 -6.5
 Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 12-13 0.7 -3.6 -3.0
 Optimum Akcji (Optimum FIO) 12-13 0.2 -3.8 -7.4
 Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 12-14 -0.1 -3.9 -3.5
 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR)  12-08 1.3 -3.9 -1.8
 BNP Paribas Małych i Średnich Spółek  12-13 -0.4 -3.9 -3.1
 BPS Akcji (BPS FIO) 12-13 0.6 -4.0 -3.6
 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 12-08 -0.5 -4.0 -0.1
 Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) 12-13 -0.2 -4.3 -3.7
 QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 12-13 0.8 -4.3 -5.1
 PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 12-13 2.1 -4.4 -0.3
 Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 12-13 0.2 -4.5 -4.1
 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 12-13 1.4 -4.6 -2.9
 Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 12-13 0.7 -4.9 -4.0
 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 12-13 -0.7 -4.9 -7.7
 Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 12-13 -0.7 -5.0 -2.2
 BNPP Akcji (BNPP FIO) 12-13 0.5 -5.1 -3.1
 ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) 12-13 -0.3 -5.1 -7.5
 Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 12-13 -1.0 -5.1 -4.9
 AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)  12-08 1.6 -5.2 -5.4
 AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 12-13 1.3 -5.2 -3.9
 PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 12-13 0.7 -5.2 -3.0
 PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) 12-13 0.7 -5.2 -3.1
 PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) 12-13 0.7 -5.2 -3.1
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Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M)

Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)

Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)

AKCJI POLSKICH 

STABILNEGO WZROSTU 

OBLIGACJI 

1. AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 12-08 2.0 1.2 -0.7
2. AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 12-08 0.1 1.0 0.8
3. IRFU-PDP_UN 12-13 0.0 0.3 1.0
4. PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) 12-13 0.3 0.2 -1.7
5. PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) 12-13 0.3 0.2 -1.7
 PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) 12-13 0.3 0.2 -1.7
 PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) 12-13 0.3 0.2 -1.7
 PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO 12-10 0.4 0.2 -1.8
 PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A2 12-10 0.4 0.2 -1.8
 PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A3 12-10 0.4 0.2 -1.8
 PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A1 12-10 0.4 0.2 -1.8
 Pekao Obligacji Samorządowych 12-13 0.2 0.2 -0.7
 Średnia FI PDP_UN 12-10 0.0 0.2 0.7
 SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) 12-13 0.2 0.1 -0.8
 SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 12-13 0.2 0.1 -0.8
 AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 12-10 0.3 0.1 -1.5
 inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 12-13 0.2 0.1 -1.3
 inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) 12-13 0.2 0.1 -1.3
 Millennium Obligacji Globalnych (EUR)  12-13 -0.0 0.1 -1.9
 PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) 12-13 0.1 0.1 0.2
 MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) 12-13 0.2 0.1 -0.2
 PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) 12-13 0.1 0.1 0.1
 PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) 12-13 0.1 0.1 0.1
 PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) 12-13 0.1 0.1 0.1
 Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 12-13 0.1 0.1 -1.3
 MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) 12-13 0.2 0.1 -0.1
 PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) 12-13 0.1 0.0 -2.5
 VIG/C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych 12-13 0.2 0.0 -

1. Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 12-13 -0.1 5.4 10.0
2. BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) 12-13 -3.4 4.7 9.0
3. MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 12-13 -2.0 4.6 11.5
4. Rockbridge Stabilnego Wzrostu 12-13 -2.7 4.5 13.3
5. Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 12-13 -1.7 4.4 13.1
 Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 12-13 -3.1 4.2 11.6
 PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 12-13 -1.7 4.0 4.0
 NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 12-13 -1.9 3.7 11.6
 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 12-13 -4.2 3.4 20.9
 Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) 12-13 -3.4 1.9 13.8
 Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 12-13 -4.2 1.6 8.8
 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 12-13 -3.7 1.6 13.4

Subfundusz/Fundusz Zmiana 
[%]

Wycena
[PLN]

Data Zmiana w br.
[%]
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QUERCUS Agresywny 2021-12-13     275,90 -0,09 +40,26
QUERCUS lev 2021-12-13     55,95 -0,18 +20,69
QUERCUS Multistrategy FIZ 2021-11-30     1602,91 -1,72 +20,56
QUERCUS Global Growth 2021-12-13     148,31 -0,56 +7,70
QUERCUS Stabilny 2021-12-13     124,64 +0,35 +7,49
QUERCUS Global Balanced 2021-12-13     154,48 -0,21 +7,46
QUERCUS Ochrony Kapitału 2021-12-13     155,96 +0,03 +0,28
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 2021-12-13     75,95 +0,00 +0,03
QUERCUS Obligacji Skarbowych 2021-12-13     76,57 +0,29 -7,41
QUERCUS Gold 2021-12-13     61,49 +0,21 -7,63
QUERCUS Silver 2021-12-13     85,61 +0,63 -14,39
QUERCUS Short 2021-12-13     53,52 +0,07 -15,10

1. AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 12-08 3.0 4.1 4.2
2. IRFU-PDP_UN 12-13 1.7 3.7 14.4
3. Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) 12-13 1.5 3.5 -
4. Średnia FI PDP_UN 12-10 1.6 2.6 10.4
5. Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 12-13 -0.1 1.3 4.2
 AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 12-08 0.1 1.2 -2.6
 MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) 12-13 -0.1 1.1 5.3
 NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) 12-13 0.1 1.1 9.4
 mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) 12-13 0.3 1.0 -
 MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) 12-13 -0.1 1.0 5.2
 Rockbridge Obligacji Korporacyjnych  12-13 -1.5 0.7 -
 Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) 12-13 -0.1 0.7 3.3
 PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) 12-13 0.3 0.6 -
 Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) 12-13 -0.6 0.6 3.6
 PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) 12-13 0.2 0.5 -
 PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) 12-13 0.2 0.5 -
 PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) 12-13 0.2 0.5 -
 Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) 12-13 -0.2 0.3 4.5
 QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 12-13 -0.1 0.3 4.4
 NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 12-13 -0.4 0.2 8.8
 AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 12-13 -0.1 0.2 4.8
 Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 12-13 -0.2 0.2 4.6
 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 12-13 -0.7 0.2 6.2
 Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) 12-13 -0.9 0.1 4.2
 Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 12-13 -0.8 0.1 5.8
 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 12-13 -0.6 0.1 -
 Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 12-13 -0.7 0.0 3.4
 ALFA SFIO 12-08 -0.9 0.0 7.9

Największy na świecie
inwestor instytucjonalny
na rynku akcyjnym ma
prawie 6,5 proc. akcji
polskiego bukmachera.
Wcześniej ze znaczącym
pakietem ujawniło się
NN OFE.

STS, największy legalny buk-
macher na polskim rynku, 
w ofercie publicznej sprzedał 
30 proc. akcji za 1,1 mld zł. 
Okazuje się, że znaczna część 
tych walorów trafiła do dwóch 
dużych instytucji. We wtorek 
w czasie sesji z pakietem 6,49 
proc. walorów ujawnił się 
Norges Bank, czyli norweski 
bank centralny, zarządzający 
jednocześnie funduszem in-
westującym na giełdach zyski 
z wydobycia ropy i gazu.

Norweski państwowy fun-
dusz jest największym in-
stytucjonalnym inwestorem 
na światowych giełdach. Ma 
mniejszościowe pakiety w po-
nad 9 tys. firm — od gigantów 
w rodzaju Apple’a i Microsoftu 
po średnie spółki na lokalnych 

parkietach. Łącznie należy do 
niego ok. 1,4 proc. wszystkich 
notowanych na globalnych 
parkietach akcji, a jego aktywa 
przekraczają 12,5 bln NOK, czy-
li — w przeliczeniu — 5,5 bln zł. 
Na polskiej giełdzie na koniec 
ubiegłego roku miał akcje za 
ok. 6,75 mld zł. Pieniądze te 
rozłożone były na ponad 120 
spółek. Jedyną, w której norwe-
ski fundusz przekroczył próg 5 
proc., było Oponeo.pl.

Dla STS-u to drugi znaczący 
inwestor instytucjonalny. Już 
w ramach IPO znaczący pakiet 
— 6 proc. wszystkich akcji, czyli 
jedną piątą całej oferty publicz-
nej — objęło NN OFE.

STS jest kontrolowany przez  
rodzinę Juroszków, do któ-
rej należy również notowa-
ny na GPW deweloper Atal. 
Bukmacherską spółką kie-
ruje Mateusz Juroszek, syn 
Zbigniewa, który jest z kolei 
prezesem Atalu. Od debiutu 
w piątek, 10 grudnia, do za-
mknięcia wtorkowych noto-
wań kurs STS wzrósł o 2,5 proc. 
Pakiet rodziny Juroszków (70 
proc.)  jest obecnie wyceniany 
na 2,7 mld zł.  [MZAT] © Ⓟ

GIEŁDA

Norweski fundusz 
uwierzył w STS

R E K L A M A  
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Zaplanowane na 15 grudnia 
2021 r. posiedzenie Federalnego 
Komitetu ds. Operacji Otwartego 
Rynku, czyli amerykańskiego 
odpowiednika Rady Polityki 
Pieniężnej, to według Quercus 
TFI pierwszy istotny sygnał do-
tyczący przyszłorocznego kierun-
ku polityki pieniężnej głównych 
banków centralnych.

Banki centralne będą podno-
sić stopy procentowe, by walczyć 
z inflacją. Oczywistą wadą takie-
go rozwiązania jest zduszanie 
wzrostu gospodarczego. Piotr 
Miliński, zarządzający fundu-
szami w Quercus TFI, zwraca 
uwagę, że kluczową kwestią 
dotyczącą 2022 r. jest jednak to, 
czy inflacja faktycznie będzie tak 
wysoka i uporczywa, jak obecnie 
spodziewają się rynki finansowe 
i bankierzy centralni.

Gdyby tak nie było, podwyżek 
stóp procentowych mogłoby być 
mniej, niż się obecnie oczekuje, 
a wzrost gospodarczy byłby wyż-
szy. Zdaniem Piotra Milińskiego 
poprawiłoby to sytuację cyklicz-
nych aktywów oraz takich giełd 
jak japońska czy europejskie. 
Słabiej zachowywałby się zaś 
Nasdaq czy — szerzej — rynek 
amerykański i długotermino-
we obligacje.

W przeciwnym scenariuszu — 
jeszcze bardziej uporczywej in-
flacji wymagającej mocniejszego 
zacieśniania polityki pieniężnej 
— dobrym wyborem byłyby dłu-
goterminowe obligacje amery-

kańskie. Taki scenariusz ozna-
czałby bowiem, że świat zmierza 
w kierunku recesji i prognoza dla 
bardziej ryzykownych aktywów 
jest negatywna.

— W obrazie przyszłego roku 
dużo zależy od tego, czy banki 
centralne poradzą sobie z infla-
cją, czy też inflacja wymknie się 
im spod kontroli. Obecnie oczeki-
wania są takie, że będzie potrzeb-
na bardzo duża interwencja, by 
inflację ograniczyć, i w efekcie 
zostanie zduszony wzrost gospo-
darczy. Naszym zdaniem może 
to być zbyt pesymistyczny obraz 
i ewentualne odreagowanie po-
zwoliłoby bardziej cyklicznym ak-
tywom na nieco lepsze zachowa-
nie niż aktywom amerykańskim 
— podsumowuje Piotr Miliński.

— Mamy zwalniającą gospo-
darkę globalną, aczkolwiek na-
dal rozwój gospodarki globalnej 
nie będzie zły — dodaje Sebastian 
Buczek, prezes Quercus TFI.

Ile z akcji, ile z obligacji
Biorąc pod uwagę całokształt 
uwarunkowań makroeko-
nomicznych i wycen spółek, 
Quercus zakłada, że indeks sze-
rokiego rynku polskich akcji — ja-
kim jest WIG — może rok 2022 r. 
zakończyć zarówno na 10-pro-
centowym plusie, jak i... 10 proc. 
poniżej poziomu z końca 2021 r. 
W najbliższych tygodniach war-
szawska giełda ma jednak zacho-
wywać się nieco lepiej, co będzie 
konsekwencją odreagowania po 
listopadowej korekcie. Takich 
korekt Quercus spodziewa się 
jednak więcej w 2022 r.

Sebastian Buczek przyznaje, 
że zachowanie całego rynku nie 
pozostanie bez znaczenia dla 
Quercusa Agresywnego. Ten fun-

dusz polskich akcji bryluje wśród 
konkurentów. Licząc od począt-
ku 2021 r., zarobił dla klientów 
40 proc., a w roku 2021 — 31 proc.

— Będziemy pracowali nad 
tym, by dobra passa się utrzy-
mała, ale trzeba uczciwie po-
wiedzieć, że wyniki Quercusa 
Agresywnego rzędu 30-40 proc. 
na plusie są nie do powtórze-
nia w 2022 r. Będziemy się bili 
o 10 proc. — mówi Sebastian 
Buczek, polecając zarazem fun-
dusze dłużne.

Zarządzający funduszami 
dłużnymi Mariusz Zaród zakła-
da, że szczyt inflacji wypadnie 
w Polsce w grudniu 2021 r. Na 
skutek dokonanych już pod-
wyżek stóp procentowych NBP 
inflacja będzie więc w 2022 r. 
poniżej aktualnej projekcji NBP 
przynajmniej do marca 2022 r., 
kiedy to bank centralny przed-
stawi kolejną, niższą projekcję 
inflacyjną. Specjaliści z Quercusa 

uważają, że przy tej okazji Rada 
Polityki Pieniężnej nie zdecydu-
je się już na kolejną podwyżkę 
stóp procentowych.

— Mamy do tego czasu dwa 
posiedzenia — styczniowe i luto-
we. Rynek obecnie wycenia 0,5 
pkt proc. podwyżki w styczniu 
i kolejne 0,5 pkt proc. w lutym. 
I podwyżkę do 3 proc. w kwiet-
niu. My natomiast uważamy, 
że do takiej podwyżki nie doj-
dzie. Główna stopa procentowa 
ustabilizuje się na poziomie 2,5 
proc., po podwyżce o 0,5 pkt 
w styczniu i ćwierć punktu pro-
centowego w lutym — dodaje 
Mariusz Zaród.

Przy okazji przypomina, że hi-
storycznie rzecz biorąc, rentow-
ności obligacji osiągały szczyty 
przy okazji pierwszych podwy-
żek stóp procentowych, a potem 
już spadały.

Takie założenia skłaniają
specjalistów z Quercusa do 

twierdzenia, że fundusze Quercus 
Dłużny Krótkoterminowy i Quer-
cus Ochrony Kapitału w 2022 r. 
zarobią dla klientów 2,5-3 proc. 
(licząc od początku 2021 r. stopa 
zwrotu pierwszego to zero, a dru-
giego 0,25 proc.). Stopa zwrotu 
Quercusa Obligacji Skarbowych 
ma zaś przekroczyć 4 proc. 
(-7,68 proc. od początku 2021 r.). 
Mariusz Zaród uważa, że poten-
cjalne stopy zwrotu funduszy 
dłużnych na 2022 r. są bardzo 
atrakcyjne w porównaniu do 
ryzyka, które za tymi fundusza-
mi stoi.

— Głównie ryzyka zmienności 
— zaznacza Mariusz Zaród.

Złoto lepsze od srebra
Mimo trwającej już półtora roku 
słabości notowań złota Quercus 
podtrzymuje, że kruszec jest 
w długoterminowym trendzie 
wzrostowym. Zakłada też, że 
rok 2022 będzie pozytywny dla 
złota. Również srebro ma być 
dochodowym aktywem długo-
terminowym. Sebastian Buczek 
twierdzi jednak, że w 2022 r. 
sytuacja srebra nie będzie jed-
noznaczna. Srebro ma więcej 
zastosowań typowo gospodar-
czych, w związku z tym będzie 
pod presją słabszych perspek-
tyw dla metali przemysłowych 
wynikających ze spadku wzro-
stu gospodarczego. Z drugiej 
jednak strony notowania sre-
bra będzie wspierała poprawa 
sentymentu do metali szlachet-
nych.

— Bliżej nam na razie do złota 
niż do srebra. Uważamy nato-
miast, że w dłuższym okresie 
czasu srebro też jest ciekawym 
aktywem — mówi szef Quercus 
TFI. © Ⓟ
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Zyski z akcji nie 
zrekompensują zmienności

KONRAD RYCZKO, DM BOŚ

O
czy inwestorów 
zwrócone są ponow-
nie na posiedzenie 

amerykańskiej Rezerwy 
Federalnej. Spodziewany jest 
sygnał szybszego ograniczania 
wsparcia (tzw. tapering) oraz 
sugestia dotycząca podwyżek 
w III kwartale 2022 r. 
Założenia te mają oczywiście 
sens jedynie w przypadku wy-
hamowania wskazań inflacyj-
nych i przynajmniej częścio-
wego naprawienia łańcucha 
dostaw. W przypadku upor-
czywości wyższych wskazań 

CPI Fed najpewniej zmuszo-
ny zostanie do szybszego 
zacieśnienia polityki pienięż-
nej. Kurs EUR/USD czeka na 

sygnał, oscylując blisko 1,1313 
USD, a rentowność amery-
kańskich obligacji 10-letnich 
konsoliduje się przy 1,4 proc. 

Złoty koryguje natomiast ostat-
nie umocnienie. Nieco zmieniła 
się retoryka i oczekiwania wobec 
ścieżki stóp w Polsce. O ile stano-
wisko Rady Polityki Pieniężnej 
sugeruje dalsze podwyżki, to 
rynek zaczyna tonować pro-
gnozy dotyczące wzrostu stopy 
referencyjnej powyżej 3 proc. 
w 2022 r. i skłania się raczej ku 
poziomowi 2,5 proc. w połowie 
przyszłego roku. Ograniczenie 
spekulacji „pod stopy” widoczne 
jest nie tylko na rynku walu-
towym, ale również na rynku 
akcji, na którym WIG-Banki 
znalazł się w korekcie. 

Czynnikiem ryzyka są kolejne 
odmiany koronawirusa 
i ewentualne reakcje 
rządów mogące rzutować 
na perspektywy makro-
ekonomiczne w środowisku 
zacieśnienia polityki 
monetarnej. Indeksy 
strachu pozostają jednak 
relatywnie nisko, a S&P500 
ciągle znajduje się blisko 
rekordu. Trudno jednak 
mówić o wyraźnym apetycie 
na ryzyko, gdyż indeksy 
grupujące rynki wschodzące 
pozostają w trendach 
spadkowych. © Ⓟ
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Ani na polskich akcjach, ani na obligacjach dużo się 
w 2022 r. nie zarobi. Quercus TFI radzi więc postawić 
na aktywa o mniejszej zmienności

Kamil 
Kosiński

k.kosinski@pb.pl ☎ 22-333-99-24

ZMORA ZNAD BOSFORU: Turcja jest potencjalnym czarnym 
łabędziem na rok 2022. Gdyby doszło do bankructwa tego kraju lub 
innych poważnych problemów finansowych, mogłoby to mieć wpływ 
na notowania akcji i obligacji, szczególnie na innych rynkach wscho-
dzących – twierdzi Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.  [FOT. WM]



Pogodzinach
16 PULS BIZNESU, 15 GRUDNIA 2021

BADANIA

JĘZYK TWORZY RZECZYWISTOŚĆ
Chirurżka, pilotka, generałka... Czy feminatywy psują język polski i są niepotrzebne,  
czy przeciwnie – służą budowaniu równości na rynku pracy? Według badania Pracuj.pl  
używanie żeńskich nazw zawodów ma duże znaczenie, bo może przekładać się  
na realną obecność kobiet na pewnych stanowiskach

G
wałt na języku — twierdzą jedni, bio-
rąc pod lupę ministry czy muzyczki, 
dodając, że takie nazwy odejmują 
powagę stanowiskom. Inni uczest-

nicy sporu przypominają, że język tworzy rze-
czywistość i istnienie takich form językowych 
znacząco wpływa na rolę, jaką na rynku pracy 
pełnią kobiety i jak same ją postrzegają. 
Ciekawe wnioski płyną z badania „Język ofert 
pracy”, które w 2021 r. przeprowadził portal 
Pracuj.pl, zapraszając do niego prawie 18 tys. 
kobiet. Jego partnerem była Fundacja Sukcesu 
Pisanego Szminką. Wynika z niego jasno, że 
kobiety chcą, by żeńskie nazwy stanowisk 
były w powszechnym użyciu — tak twierdzi 
aż 83 proc. respondentek. Co więcej, 78 proc. 
oczekuje feminatywów w ogłoszeniach  
o pracę. Dlaczego? Bo są ważne i pozwalają  
jednakowo określać funkcje zawodowe 
kobiet i mężczyzn, to znaczy nadają im taką 
samą wartość.
— To istotna wskazówka dla pracodawców na 
tak konkurencyjnym rynku pracy — komentu-
je Anna Hołdyńska, ekspertka do spraw pro-
jektowania treści w grupie Pracuj.pl, pomysło-
dawczyni i koordynatorka badania.

Chirurg? To mężczyzna. Brak żeńskich 
końcówek może jej zdaniem przyczyniać się 
do umacniania stereotypowych przekonań 
— choćby tego, że niektóre zawody i tytuły, np. 
chirurg czy profesor, są tylko dla mężczyzn.
— Gdy mówię lekarz, oczami wyobraźni zoba-
czę prawdopodobnie mężczyznę w średnim 
wieku w białym kitlu — mówi Anna Hołdyńska, 
powołując się na badania przytoczone w książ-
ce Caroline Criado Perez „Niewidzialne  
kobiety”.
A przecież duża część personelu medycznego 
jest płci żeńskiej. Ta sama publikacja przywo-
łuje również inne analizy, z których wynika,  
że z podobną sytuacją możemy mieć do czy-
nienia w przypadku ogłoszeń o pracę.
— Kobiety widzące tylko męskie nazwy,  
np. kierownik kontraktu, mogą nieświadomie 
oceniać, że to stanowisko nie jest skierowane 
do nich, lecz wyłącznie do mężczyzn.  
Nie będą więc o nie aplikować — mówi  
ekspertka Pracuj.pl.
Prezydent, minister, pilot, muzyk to zawo-
dy, które dla wielu w formie żeńskiej brzmią 
śmiesznie. Pilotka? To taka czapka. Muzyczka? 
Bez komentarza. Tymczasem nie mamy żad-
nego problemu z pielęgniarką czy sekretarką. 
To ukazuje drugą stronę problemu. 30 proc. 
kobiet badanych przez zespół Pracuj.pl zauwa-
żyło, że w ich ocenie feminatywy nie pasują 
do wszystkich zawodów. Anna Hołdyńska 
wskazuje na pewną prawidłowość.
— Żeńska końcówka przemyka niezauważenie 
dla stanowisk typu sprzątaczka, praktykantka, 
asystentka, ale już do ról tradycyjnie przypisa-
nych męskim zawodom, takich jak dyrektorka 
czy członkini zarządu, w części badanych 
budzi opór. A przecież nie jest to forma, która 
brzmi obraźliwie. Jesteśmy z nią po prostu 
mniej osłuchani.

Język wciąż się zmienia. Tak samo twierdzą 
językoznawcy. Przypominają, że odkąd kobiety 
weszły na rynek pracy, feminatywy zaczęły być 
powszechnie używane. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym nikogo nie dziwiły takie nazwy 
jak lekarka, prawniczka czy nawet magistra. 
Dopiero w PRL-u ze względu na instytucjonal-
nie wprowadzane równouprawnienie narzuco-
no męskie nazwy zawodów. Od lat 90. XX w., 
kiedy nastąpił wzrost aktywizacji zawodowej 
kobiet i ich uczestnictwa w życiu publicznym, 
żeńskie nazwy zawodów zaczęły być coraz czę-

ściej stosowane — weszły do języka i przestały 
dziwić. Niegdyś traktowana z przymrużeniem 
oka psycholożka funkcjonuje dziś w powszech-
nym obiegu. Język jest elastyczny, potrafi ewo-
luować i dostosowywać się do nowej rzeczy-
wistości. Nie ma innego sposobu na oswojenie 
feminatywów jak ich używanie.
Nie są gwałtem na języku, skoro potrzebę ich 
stosowania zauważyła Rada Języka Polskiego 
przy Prezydium PAN. Już w 2012 r. uznała, że 
język się zmienia i „formy żeńskie nazw zawo-
dów i tytułów są systemowo dopuszczalne”, 

dodając w stanowisku z 2019 r., że „stosowanie 
feminatywów w wypowiedziach (…) jest zna-
kiem tego, że mówiący czują potrzebę zwięk-
szenia widoczności kobiet w języku i tekstach”. 
Zarazem zaznaczyła, że wybór, czy stosować 
żeńską czy męską formę językową zawodu, 
należy zostawić tym, którzy go wykonują.
Tyle że pracodawcy powinni taką możliwość 
dawać. Badanie przeprowadzone przez Pracuj.
pl powinno być dla nich ważną wskazówką, że 
kobiety chciałyby mieć wpływ na nazwę swoje-
go stanowiska pracy.
— Część firm już zauważa potrzebę zmiany 
i zamieszczając ogłoszenia o pracę w tytułach 
uwzględnia na równi kobiety i mężczyzn. 
W pierwszym kwartale 2021 r. na Pracuj.pl  
liczba ofert z udziałem feminatywów była 
wyższa o 19 proc. niż w analogicznym okresie 
2016 r. — podkreśla Anna Hołdyńska.

Przebić szklany sufit. Jednym z pracodaw-
ców przychylnie nastawionych do feminaty-
wów jest Żabka.
— Używamy żeńskich nazw na równi z męski-
mi. W naszej firmie pracują członkinie zarządu, 
dyrektorki, kierowniczki, specjalistki itd. To 
dlatego, że ważne jest dla nas pielęgnowanie 
różnorodności i włączającej kultury organiza-
cji, a także szacunku czy wrażliwości, a język 
jest tego częścią. Taki, który niesprawiedliwie 
przedstawia rzeczywistość społeczną, na 
przykład nie odzwierciedla obecności kobiet 
w konkretnych profesjach, życiu publicznym, 
nie wyraża ich równego dostępu do różnych 
sfer życia, będzie utrwalać dyskryminujące po-
stawy — mówi Anna Grabowska, wiceprezeska 
ds. strategii konsumenckich w Żabka Polska.
W jej organizacji nie ma jednak przymusu sto-
sowania feminatywów. Decyzję o ich używaniu 
pozostawia się zainteresowanym. Dla firmy 
natomiast ważna jest polityka równouprawnie-
nia oraz to, by każdy, niezależnie od płci, miał 
dostęp do awansu i rozwoju.
— Udowodniliśmy to, m.in. osiągając w zarzą-
dzie firmy parytet: trzech mężczyzn i trzy ko-
biety. Taki skład zarządu pozwala wnieść różne 
kompetencje i doświadczenia i korzystnie wpły-
wa na spółkę — zapewnia Anna Grabowska, do-
dając, że o równościowy język trzeba walczyć: 
mówić o nim, uświadamiać ludziom potrzebę 
adekwatnego nazywania innych, niepomijania 
ich, nienazywania w sposób lekceważący.
Tego samego zdania jest Anna Hołdyńska.
— Język wpływa na naszą percepcję rzeczywi-
stości. Dlatego jestem przekonana, że używa-
nie żeńskich form nazw zawodów na równi 
z męskimi pomoże w zwiększeniu obecności 
kobiet na dyrektorskich i prezesowskich stano-
wiskach. Oczywiście to nie tak, że gdy wszyscy 
zaczniemy mówić kierowczyni, rektorka, 
posłanka czy adwokatka, to w parę miesięcy 
zrównamy liczbę kobiet i mężczyzn w radach 
nadzorczych. Warto jednak traktować uży-
wanie feminatywów jako jeden z elementów 
strategii przebijania szklanego sufitu — podkre-
śla ekspertka. © Ⓟ 

Patrycja Pustkowiak

Anna Hołdyńska, ekspertka do spraw  
projektowania treści w grupie Pracuj.pl

Anna Grabowska, wiceprezeska ds. strategii 
konsumenckich w Żabka Polska   

[FOT. ADOBE STOCK/ARC]
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Firmy nie czekają na unijne wytyczne.  
Same stawiają sobie środowiskowe i klimatyczne cele.  
Jakie? Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego 
trzecią edycję projektu „PB”.

ZIELONA GOSPODARKA
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Ambitniejsi 
niż Unia

Zmiana potrzebu je pieniędzy, ale nie tylko

KATARZYNA LATEK 
WYDAWCA, SZEFOWA ZIELONEJ GOSPODARKI

T
ransformacja świata w kierunku zeroemi-
syjnym kosztuje. Firma doradcza EY szacu-
je, że globalny rozwój energii odnawialnej, 
zgodny ze scenariuszami Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej (International Energy 
Agency — IEA), będzie wymagał 5,2 bln USD 

inwestycji do 2050 r. Same pieniądze jednak nie 
wystarczą. Potrzebny jeszcze skok technologiczny.

Technologiczne nadzieje
Cytowane przez EY analizy mogą niepokoić — wy-
nika z nich, że znane nam dziś dojrzałe, gotowe 
do wprowadzenia technologie będą odpowiadać 
jedynie za 25 proc. redukcji emisji wymaganej do 
osiągnięcia neutralności emisyjnej na całym świecie.  
Jednocześnie prawie połowa redukcji emisji gazów 
cieplarnianych będzie musiała pochodzić z techno-
logii, które są nadal niewystarczająco rozwinięte.

EY widzi ratunek — we współpracy.
— Skala przedsięwzięcia jest tak duża, że potrze-

bujemy bliższej współpracy na poziomie global-
nym i lokalnym. Kraje posiadające doświadczenie 
w zakresie technologii paliwowych lub elektrycz-
nych mogą specjalizować się w ich dekarbonizacji 
i eksporcie innowacji. Rządy mogą współpracować 
z instytucjami badawczymi, udostępniając w ra-
zie potrzeby dotacje lub inne formy finansowa-

nia. Pierwsze ponadnarodowe inicjatywy już się 
pojawiają, czego przykładem jest projekt Green 
Hydrogen Catapult, którego celem jest obniżenie 
o połowę kosztów ekologicznego paliwa i który po-
łączył firmy energetyczne z Danii, Hiszpanii, Arabii 
Saudyjskiej, Australii, Włoch i Chin — mówi Jacek 
Kędzior, partner zarządzający EY Polska.

Liderzy i maruderzy
EY zauważa, że liderzy energetyki odnawialnej 
zgromadzili już taką wiedzę i zasoby finansowe, że 
tylko z ich wsparciem kraje mniej zaawansowane 
w transformacji mogą wdrożyć zmiany. Wśród li-
derów wyróżniają się zaś USA i Chiny. Te pierwsze 
przyciągnęły już ponad połowę kapitału venture 
capital ulokowanego w energetyce odnawialnej — 
trzy razy więcej niż cała Unia Europejska. Chiny 
są natomiast liderem zainstalowanych mocy od-
nawialnych źródeł energii i dostaw materiałów 
dla zrównoważonego transportu.

Polska jest w ogonie — na odległym 62. miej-
scu Indeksu Transformacji Energetycznej (ETI) 
Światowego Forum Ekonomicznego.

System ETS to szansa
Polska, z energetyką w 70 proc. opartą na 
węglu, ma słaby punkt startowy, ale warunki 
do przeprowadzenia transformacji korzyst-
ne. W najnowszym opracowaniu pt. „Gotowi 
na 55%. Przewodnik po finansowaniu trans-
formacji energetycznej od 2021 r.” think tank 

MAGDALENA  
GRANISZEWSKA

Krótko przed rozpoczęciem trzeciej edycji naszego 
redakcyjnego projektu Zielona gospodarka 
Unia Europejska przedstawiła Fit for 55 — pakiet 
zmian w regulacjach, które mają ograniczyć 
wpływ działalności człowieka na środowisko, 
a w szczególności doprowadzić do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Pakiet bardzo 
ambitny, wymagający wspólnego wysiłku państw, 
przedsiębiorstw, organizacji i mieszkańców UE. 
Do jego wejścia w życie droga jeszcze daleka — 
dyskusja nad unijnymi propozycjami wciąż trwa 
i bywa bardzo burzliwa.
Zmiany są jednak nieuniknione. Działające 
w Polsce przedsiębiorstwa zdają sobie z tego 
sprawę. Niektóre branże — w tym kurierska 
i logistyczna — czeka prawdziwa rewolucja. O tyle 
trudniejsza, że ekologiczne technologie np. dla 
samochodów ciężarowych dopiero raczkują. 
Firmy wdrażają już jednak działania, zmierzające 
do ograniczenia swojego wpływu na środowisko, 
a ich wpisywane do strategii cele są często jeszcze 
bardziej ambitne niż unijne.
W sektorze nieruchomości, w tym przemysłowych 
i magazynowych, zielone trendy zadomowiły się 
już na dobre. Dla wielu najemców ekologiczne 
i energooszczędne rozwiązania są obecnie 
priorytetem. Rosnące ceny energii to zresztą 
jeden z powodów, dla którego w odnawialne 
źródła energii inwestują niemal wszystkie branże, 
poczynając od energetycznych gigantów. 
Gorącym tematem w Polsce jest obecnie także 
rozszerzona odpowiedzialność producenta. 
Wprowadzi ją nowelizacja ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(prace nad nią trwają). Eksperci wskazują jednak, 
że nie jest to jedyny sposób na zwiększenie 
poziomu recyklingu w Polsce, a firmy już  
prześcigają się w deklaracjach dotyczących 
wprowadzania opakowań nadających się do 
wielokrotnego wykorzystania lub przetworzenia. 
Jak to robią? Zapraszam do lektury. 
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Zmiana potrzebu je pieniędzy, ale nie tylko

 Zadania dla lidera: EY, na którego czele stoi w Polsce Jacek Kędzior, zauważa, że motorem zmian w kierun-
ku energetyki odnawialnej jest garstka światowych liderów. To oni mogą przyspieszyć transformację.  [fot. ARC]

Prezesi czują klimatyczne trudności
Szefowie firm z sektora prywatnego mają trudności z realizacją celów w zakresie ochrony klimatu, mimo 
że prawie trzy czwarte z nich (73 proc.) jest świadome konieczności działania – wynika z badania „Climate 
Leadership in the Eleventh Hour”, przeprowadzonego przez United Nations Global Compact i Accenture.
Ponad połowa (57 proc.) ankietowanych CEO (prezesów) twierdzi, że nadaje priorytet aktywnościom na 
rzecz klimatu w trakcie odbudowy biznesu po pandemii COVID19. Główne ryzyko związane ze zmianami 
klimatu, które wskazują, to przerwy w łańcuchach dostaw spowodowane ekstremalnymi warunkami 
pogodowymi (49 proc.). Jednocześnie tylko 7 proc. stwierdziło, że jest na zaawansowanym etapie 
tworzenia systemów wczesnego ostrzegania, aby przygotować się na zdarzenia związane z ryzykiem 
klimatycznym. Badanie zawiera wywiady indywidualne z ponad setką czołowych CEO oraz wyniki ankiety 
przeprowadzonej wśród ponad 1230 dyrektorów zarządzających z 21 branż w 113 krajach.

Forum Energii szacuje, że dzięki obecności 
w UE Polska może przeznaczyć na transfor-
mację i odchodzenie od węgla nawet 560 
mld zł. Jednocześnie Polityka energetyczna  
państwa do 2040 r. przewiduje, że koszt trans-
formacji energetycznej sięgnie 1,6 bln zł. Warto 
więc o pieniądze z UE powalczyć.

Pierwsze źródło finansowania to wieloletni bu-
dżet UE do 2027 r. (190 mld zł). Drugim źródłem 
— niedocenianym, jak zauważa Forum Energii — 
są przychody z handlu uprawnieniami do emisji 
dwutlenku węgla (370 mld zł).

Politycy mają klucz
Forum Energii, podobnie jak EY, uważa jednak, 
że to nie dostęp pieniędzy jest warunkiem kry-
tycznym do przeprowadzenia transformacji.

— To, czy Polska wykorzysta pieniądze i z 
sukcesem przeprowadzi transformację, zależy 
teraz od decyzji politycznych związanych m.in. 
z praworządnością. Kolejną barierą jest brak wi-
zji — mówi dr Sonia Buchholtz, ekspertka Forum 
Energii ds. finansowania transformacji energe-
tycznej.

Potrzebna jest też mobilizacja podmiotów pu-
blicznych i prywatnych do przygotowania dobrych 
projektów, przynoszących długotrwałe efekty.

„Aby transformacja się udała, potrzebny jest 
wysiłek nie tylko po stronie rządu, ale także sa-
morządów, szczególnie powęglowych, oraz biz-
nesu” — czytamy w analizie Forum Energii. © Ⓟ
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M
ijają cztery miesiące, od kiedy Komisja 
Europejska przedstawiła pakiet propozy-
cji Fit for 55, czyli po polsku Gotowi na 
55. Pakiet ma doprowadzić do zreduko-
wania przez Unię Europejską emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 

2030 r. w porównaniu z 1990 r. Taka redukcja jest 
konieczna, by poważnie mówić o osiągnięciu przez 
UE neutralności klimatycznej w 2050 r., a neutral-
ność jest z kolei filarem Europejskiego Zielonego 
Ładu, flagowego programu przewodniczącej Ursuli 
von der Leyen.

Na negocjacje i prace nad ostatecznym kształtem 
pakietu Komisja dała sobie dwa lata, ale po czterech 
miesiącach rysują się już pierwsze linie sporu.

Oto, co warto o nich wiedzieć.

Koszt dla najuboższych
Fit for 55 to potężne dzieło: obejmuje 14 dokumen-
tów, liczących łącznie ok. 3,7 tys. stron. Pakiet ma 
dotyczyć niemalże każdego obszaru gospodarki, 
co odróżnia go od dotychczasowych dokumentów 
klimatycznych, obciążających głównie energetykę 
czy przemysł ciężki.

Po czterech miesiącach widać już, że najwięk-
szy opór państw członkowskich napotka pomysł 
obciążenia dodatkowymi opłatami sektora budyn-
ków i transportu. Komisja chce bowiem stworzyć 
równoległy system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych (ETS2), na kształt tego, który 
obowiązuje dziś energetykę i przemysł. Celem jest 
obłożenie opłatami budynków i pojazdów „brud-
nych” i zachęcenie do inwestycji w zmniejszanie 
ich emisyjności.

Problem w tym, że takie opłaty najmocniej ude-
rzą w najbiedniejszych, mieszkających poza mia-
stami.

„O ile zrozumiałe jest stosowanie zasady »zanie-
czyszczający płaci«, o tyle w tym przypadku istnieje 
ryzyko, że zbyt szybkie wdrożenie propozycji, bez 
odpowiednio wcześnie podjętych i głębokich dzia-
łań osłonowych, spowoduje pogłębienie problemu 
ubóstwa energetycznego i wykluczenia transporto-
wego, a w skrajnych wypadkach może mieć dzia-
łanie przeciwne. Konieczna jest zatem rezygnacja 
z wprowadzenia tych rozwiązań w tym momencie” 
— taki postulat znalazł się nawet w opinii WWF, or-
ganizacji ekologicznej działającej na całym świecie.

Obawy o możliwe uderzenie w najbiedniejszych 
pojawiają się w większości krajów UE, a wzmacnia 
jej dodatkowo wzrost cen gazu, przekładający się 
na obecne rekordowe ceny energii.

Wspierać czy obciążać?
Sama Komisja, proponując nowe obciążenia, 
wzięła jednak pod uwagę najuboższych, a prze-
wodnicząca Ursula von der Leyen nawiązywała 
w przemówieniu do protestów żółtych kamizelek 
we Francji. Dlatego KE zaproponowała utworzenie 
Klimatycznego Funduszu Społecznego, który miał-
by być finansowany z wpływów z ETS2 i wspierać 
najuboższych. I tu zaczyna się dyskusja na temat 
tego, co ma być pierwsze: wsparcie czy obciążenie.

Polska chciałaby wspierać najuboższych i naj-
lepiej w ogóle ich dodatkowo nie obciążać. WWF 
jest mniej radykalny i proponuje stworzenie i zasi-
lenie Funduszu pieniędzmi, zanim w życie wejdą 
nowe obciążenia.

Dystans do propozycji KE widać też w opracowa-
niach Forum Energii, think tanku zajmującego się 
transformacją energetyczną. Eksperci rekomendu-
ją wdrażanie nowych obciążeń w sposób „łagodny, 
stopniowy i akceptowalny społecznie, tak aby nie 
skutkowało to pogłębieniem nierówności”.

Trudna reforma handlu CO2
Oprócz wprowadzenia systemu nowych opłat 
dla budynków i transportu KE chce zreformo-
wać istniejący już system, obejmujący 
głównie energetykę. Dodatkowe opłaty 
za uprawnienia do emisji miałyby objąć 
transport morski i lotniczy (wysokoemi-
syjny, a dziś zupełnie zwolniony z takich 
obciążeń). Poza tym KE proponuje am-
bitniejszy cel redukcji emisji w ramach 
systemu EU ETS — o 61 proc., zamiast 
o 43 proc. (do 2030 r. w stosunku do 
2005 r.).

Dla Polski, która prąd produkuje 
w 70 proc. z węgla, czyli paliwa 
wysokoemisyjnego, reforma ma 
kolosalne znaczenie, również 
polityczne. Sprawa dzieli po-
lityków Zjednoczonej Prawicy, 
a Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry 
domaga się wręcz wyłączenia Polski 
z tego systemu.

Problem w tym, jak zauważa Forum 
Energii, że trudno będzie Polsce ne-
gocjować temat, który pozostałych 

państw nie interesuje. Mimo to Polska próbuje 
i ma propozycje. Na pożegnalnej konferencji 
Michał Kurtyka, były minister klimatu, postulo-
wał wyłączenie z systemu instytucji finansowych, 
które handlują uprawnieniami do emisji i powo-
dują spekulacyjny wzrost cen. Proponował też, by 
KE wrzuciła na rynek uprawnienia, jakie zostały 
z niego wycofane w ramach MSR (Market Stability 
Reserve) po to, by zwiększyć cenę uprawnień 
i zmotywować rynek do inwestycji.

Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum 
Energii, przypomina jednak, że niedawny szczyt 
Rady Europejskiej pokazał, że znaczących ruchów 
zmierzających do obniżenia ceny uprawnień spo-
dziewać się nie można.

CBAM skasuje przywileje
Wyzwaniem dla przemysłu będą prace nad 
CBAM, czyli po polsku Węglowym Granicznym 
Mechanizmem Dostosowawczym. Chodzi o nowy 
rodzaj cła nakładanego na produkty pochodzące 
spoza Unii i nieobciążone tam opłatami za emisję. 
Celem takiego cła byłoby wsparcie unijnych pro-
ducentów, a także zapobieżenie przenoszeniu pro-
dukcji przemysłowej poza Unię. Główny problem 
już się jednak zarysował: europejski przemysł, 
zwłaszcza stalowy, wita CBAM z entuzjazmem, 
ale nie chce rezygnować z dotychczasowych in-
strumentów wsparcia (np. darmowych uprawnień 
do emisji), które państwa mu przyznają właśnie ze 
względu na konkurencję spoza UE.

Wprowadzić cło i jednocześnie utrzymać przy-
wileje — to będzie trudne.

„CBAM powinien stanowić alternatywę dla 
przyznawania darmowych uprawnień w ramach 

systemu ETS, by uniknąć podwójnego wspar-
cia dla przemysłu” — podkreśla WWF.

Polski Komitet Energii Elektrycznej, re-
prezentujący w Brukseli interesy polskiej 
energetyki, przypomina w stanowisku, że 
poza Unią prąd produkowany bywa rów-
nież w zeroemisyjnych elektrowniach ją-
drowych.

„Może to mieć poważny wpływ na 
unijne rynki energii elektrycznej ze 
względu na brak kosztów wynikających 
z CBAM” — uważa PKEE.

Podobne obawy mają firmy z polskiego 
sektora hutniczego zmagające się z konku-

rencją stalową ze Wschodu, zasilaną ener-
gią jądrową, np. z białoruskiej elektrowni 

w Ostrowcu.

Cło za cło
Na inny problem zwraca uwagę Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców, zrzesza-

jący małe i średnie polskie firmy.

P R AW O

Fit for 55, czyli klimat yczna  
rewolucja dla całej go spodarki
MAGDALENA  
GRANISZEWSKA

 Droga do 2050 r. wiedzie przez 2030: Europa, dowodzona przez Ursulę von der Leyen w roli 
przewodniczącej Komisji Europejskiej, chce być pierwszym kontynentem neutralnym klimatycz-
nie, a do tego potrzeba reformy obejmującej całą gospodarkę. Fit for 55 ma pokazać, co każdy 
sektor ma zrobić do 2030 r., by w 2050 r. można było odtrąbić sukces.  [fot. Bloomberg]
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„CBAM zostanie z pewnością negatywnie od-
czytany przez partnerów handlowych UE, którzy 
w celu »zachowania symetrii« mogą zdecydować 
się na wprowadzenie odwetowych taryf celnych. 
Dlatego też naszym zdaniem wprowadzenie tzw. 
podatku węglowego spowodowałoby m.in. wzrost 
kosztów rodzimej produkcji, z uwagi na wzrost cen 
importowanych półproduktów. Z kolei cła wprowa-
dzone przez inne kraje w ramach rewanżu istotnie 
osłabiłyby pozycję producentów eksportujących 
swoje wyroby poza wspólnotę” — czytamy w ko-
mentarzu ZPP.

Nie ma co walczyć z OZE
Propozycja Komisji obejmuje też źródła odnawial-
ne i wyznacza cel całej Unii Europejskiej na pozio-
mie 40 proc. (to udział OZE w końcowym zużyciu 
energii do 2030 r.). Według fundacji Instrat Polska 
nie powinna tu stawiać warunków, ponieważ pro-
ponowana kontrybucja dla naszego kraju to tylko 
31 proc. Jednocześnie oficjalna polska strategia 
mówi o 23 proc. w 2030 r.

„Zaproponowany dla Polski cel jest znacznie po-
niżej średniej unijnej, a biorąc pod uwagę korzyści 
płynące z uwolnienia potencjału OZE w kraju, jego 
wysokość nie powinna być kontestowana, a wręcz 
przeciwnie, traktowana jako niezbędne minimum” 
— pisze Instrat w komentarzu.

Trudniej będzie, jeśli europejski cel zostanie 
podniesiony. Domaga się tego m.in. WWF, pisząc, 
że powinien wynosić przynajmniej 50 proc.

Opór polskich lasów
Plany Komisji przewidują również położenie 
większego nacisku na gospodarkę leśną i użyt-
kowanie gruntów. Chodzi o ograniczanie emisji 
w rolnictwie, ochronę lasów pierwotnych i więk-
sze monitorowanie lasów w ogóle. W Polsce 
wybrzmiewa na razie przede wszystkim kwestia 
lasów, zwłaszcza że Lasy Państwowe europejskim 
pomysłom się przeciwstawiają.

„Pozostawienie wielkich obszarów leśnych w Euro- 
pie nietkniętych ludzką ręką to aberracja, a realiza-
cja unijnej strategii leśnej doprowadzi do katastro-
fy” — alarmował już na łamach „PB” Józef Kubica, 
p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych. 

WWF natomiast ostrzega przed pomysłami pro-
stego rekompensowania emisji w danym sektorze 
za pomocą np. sadzenia drzew, które pochłania-
ją CO2.

„Należy zdecydowanie rozdzielić emisję i po-
chłanianie. Pochłanianie w tym sektorze jest nie-
stabilne i trudno mierzalne, nie można zatem go 
porównywać tona za tonę z emisjami z paliw kopal-
nych, czy też używać do offsetowania opóźniając 
działania klimatyczne w innych sektorach” — alar-
muje WWF. © Ⓟ

TRZY PYTANIA DO...

Bank jako zielony doradca
Barbara Zielińska
ekspert ds. Transformacji Energetycznej  
w Banku BNP Paribas  
oraz  
Jerzy Ponikowski  
menedżer ds. Instytucji Międzynarodowych  
i Programów Rozwojowych  
Banku BNP Paribas

1 W jaki sposób sektor bankowy angażuje się w działania na rzecz  
neutralności klimatycznej?

W Polsce sektor bankowy odgrywa bardzo ważną rolę w transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej klimatycznie, zgodnie z założeniami pakietu Fit for 55. Banki mogą wspierać te działania 
poprzez finansowanie proekologicznych zmian czy też redukowanie, a nawet blokowanie przepływów 
finansowych dla branż, które szczególnie szkodzą środowisku. Ponadto mogą wykorzystywać własne 
środki bądź dystrybuować publiczne fundusze w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

2 Jakiej formy wsparcia od banku najczęściej oczekują klienci, którzy chcą inwestować 
w ekologiczne rozwiązania?

Klienci coraz częściej postrzegają bank jako doradcę techniczno-inwestycyjnego dla ekologicznych, 
„zielonych” rozwiązań, a nie tylko jako miejsce, gdzie można uzyskać finansowanie.  Wychodząc 
naprzeciw tym oczekiwaniom, w Banku BNP Paribas mamy wykwalifikowaną kadrę doradców 
technicznych, doradzających klientom w zakresie prowadzenia ekologicznych inwestycji. Ponadto cały 
czas pracujemy nad rozszerzeniem oferty pozafinansowej tak aby dostarczyć klientom kompleksowej  
wiedzy  o możliwościach inwestycyjnych w ekologiczne rozwiązania. Dodatkowo ważna dla klientów 
jest kwestia uzyskania korzystniejszych warunków finansowania. Wykorzystując programy unijne, 
jak i krajowe Bank BNP Paribas oferuje między innymi możliwość dofinansowania 90 proc. kosztów 
dokumentacji technicznej jak również uzyskanie niższego oprocentowania kredytu.

3 Jakie działania podejmuje Państwa bank? 

Bank BNP Paribas jest jednym z liderów zmian na rzecz neutralności klimatycznej. W 2017 r. 
zostaliśmy partnerem Agendy 2030 i stale promujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju zarówno 
wewnętrznie, jak i na zewnątrz.
Dążymy do zapewnienia oferty zielonych produktów dla wszystkich klientów. Już w 2011 roku, 
jako prekursorzy na polskim rynku, nawiązaliśmy współpracę z EBOR w zakresie finansowania 
efektywności energetycznej w segmencie MŚP. W 2019 r. podpisaliśmy umowy z EBI, które pozwoliły 
na uruchomienie dwóch programów „ELENA” dedykowanych dla wspólnot mieszkaniowych oraz firm 
z sektorów SME i KORPO. Mają one za zadanie pomóc tym podmiotom w realizacji przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych oraz zintegrowanych z budynkami instalacji OZE. W segmencie klientów 
indywidualnych sfinansowaliśmy ponad 32 tys. instalacji fotowoltaicznych. Jesteśmy również 
operatorem programu Czyste Powietrze.
Promujemy także dobre praktyki wewnątrz organizacji. W poprzednim roku uruchomiliśmy inicjatywę 
paperless, wprowadzaliśmy podpis cyfrowy oraz przenieśliśmy obieg dokumentów w przestrzeń 
cyfrową. Dzięki temu zredukowaliśmy ilość zużywanego papieru o 5200 ryz a emisję CO

2 o 12 ton. 
Od tego roku 100 proc. energii wykorzystywanej przez bank pochodzi ze źródeł odnawialnych W sieci 
sprzedaży ok. 70 proc. floty samochodowej to pojazdy hybrydowe. Zainaugurowaliśmy w kwietniu 
2019 r. Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji 
na rzecz wspierania działań proklimatycznych.
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P
akiet Fit for 55 (Gotowi na 55) Komisja 
Europejska ogłosiła 14 lipca. To kilkanaście 
dokumentów, które przedstawiają działa-
nia umożliwiające dążenie do neutralno-
ści klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 
r. Tytułowe 55 oznacza 55 proc., o które 

do 2030 r. Unia chce zmniejszyć emisję gazów 
cieplarnianych. To cel ambitny, który wymaga 
też ambitniejszych reguł gry, ponieważ obecne 
zachęcają do redukcji emisji zbyt słabo.

Obecne reguły gry obejmują tylko energetykę 
i przemysł — to te sektory objęte są systemem ETS, 
czyli handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku 
węgla. Zdaniem KE ETS działa źle i potrzebuje 
reformy. Dla Polski, która energetykę i system cie-
płowniczy wciąż ma oparte na spalaniu węgla, 
reforma będzie oznaczać o wiele większy wysiłek 
transformacyjny i o wiele większe koszty.

Dlatego rząd szykuje się do negocjacji.

Targi ruszyły, opinii brak
W zeszłym tygodniu, w trakcie posiedzenia se-
nackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, 
stanowisko polskiego rządu prezentował Adam 
Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu 
i środowiska. Stanowisko ma charakter jedynie 
wstępny, bo formalnej opinii, ku niezadowoleniu 
senatorów, rząd wciąż w tej kwestii nie przedstawił.

Z naszych informacji wynika, że pomimo 
wcześniejszych uzgodnień międzyresortowych 
poszczególne ministerstwa wciąż nadsyłają uwagi 
w sprawie Fit for 55, a to uniemożliwia przyję-
cie opinii. Czy to problem? Tak — jak słyszymy. 
Negocjacje w Brukseli przecież już trwają, przed-
stawiciele Polski w nich uczestniczą, a oficjalnej 
instrukcji do negocjacji brak.

Rezerwa uprawnień budzi nadzieje
Kluczowym elementem reformy są zmiany w sys-
temie ETS. Komisja proponuje szybsze wycofy-
wanie pozwoleń z rynku po to, by zwiększyć na 
nie popyt oraz by cena wzrosła, a w efekcie firmy 
chętniej inwestowały w technologie zmniejszające 
emisyjność ich biznesów. Skala wycofywania po-
zwoleń miałaby wzrosnąć z 12 proc. do 24 proc.

Co na to rząd? Adam Guibourgé-Czetwer- 
tyński uważa za kuriozalne to, że KE zapewnia, 
że taka reforma zwiększy przejrzystość rynku. 
Uważa też, że Komisja powinna wykorzystać 
MSR (czyli rezerwę stabilizacyjną, obejmującą 
uprawnienia zdjęte już wcześniej z rynku ETS) 
do zapewnienia temu rynkowi równowagi. W pol-
skim rozumieniu równowaga oznaczać by miała 
obniżenie ceny uprawnień, które kosztują dziś 
ok. 60 EUR za tonę i są bolesnym wydatkiem dla 
polskich firm.

W senackiej dyskusji uczestniczyła Joanna 
Maćkowiak-Pandera, prezes think tanku Forum 
Energii. Podkreślała, że uprawnienia wycofuje się 

z rynku właśnie dlatego, że ich ceny są zbyt niskie 
i nie motywują do zmniejszania emisji.

— MSR była negocjowana przez wiele lat, więc 
spodziewam się raczej niechęci do ruchów w tej 
kwestii — uważa Joanna Maćkowiak-Pandera.

Popiera natomiast postulat przejrzystości i wy-
jaśnienia tego, co stoi za gwałtownym wzrostem 
cen CO2.

— Na pewno należy domagać się informacji 
o aktywności instytucji finansowych na tym ryn-
ku, pamiętając jednocześnie, że te instytucje zo-
stały na ten rynek kiedyś wprowadzone po to, 
by zwiększyć płynność — przypomina prezes 
Forum Energii.

Nierównowaga uwiera
Polski rząd zamierza też negocjować kwestię nie-
równowagi między liczbą uprawnień do emisji 
przyznawanych Polsce (a także niektórym innym 
krajom) w celu sprzedaży firmom a faktycznymi 
potrzebami emisyjnymi polskich firm.

— Trudno nie zauważyć tu braku spójności — 
zaznaczał Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W pożądanej przez UE koncepcji braku rów-
nowagi chodzi o to, by Polska dostawała mniej 
uprawnień, niż jej gospodarka faktycznie potrze-
buje. To po to, by firmy były zmuszone do zmniej-
szania emisji. Niespójność, według wiceministra, 
polega zaś na tym, że te same firmy muszą po-
nosić wydatki na transformację, a konieczność 
kupowania uprawnień je osłabia.

Co Kowalski ma z ETS
Druga strona emisyjnego medalu obejmuje z kolei 
kwestie wpływów budżetowych: im tych upraw-
nień jest więcej, tym większe są wpływy z ich 
sprzedaży do państwowej kasy. Niestety, duża 
część z tych wpływów w państwowej kasie się po 
prostu rozpływa.

— 25 proc. przychodów z tytułu ETS prze-
znaczane jest na fundusz wsparcia przemysłów 
energochłonnych. Jest też propozycja stworzenia 
Funduszu Transformacji Energetyki [pomysło-
wi temu sprzeciwił się jednak ostatnio Jarosław 
Kaczyński — red.], do którego trafiałoby 40 proc. 
przychodów z ETS i finansowałoby moderniza-
cję energetyki. Ponadto mówimy o dodatkowych 
systemach wsparcia najuboższych — argumentuje 
Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Mimo to Joanna Maćkowiak-Pandera ostrzega, 
że zwiększenie liczby uprawnień dla Polski przeło-
ży się jedynie na wpływy do budżetu, a odbiorca 
energii i klient mogą nic nie zyskać.

— Dopiero jeśli Polska formalnie zobowiąże się 
do przeznaczania 100 proc. wpływów ze sprze-
daży uprawnień na technologie bezemisyjne, po-
stulat zwiększenia liczby uprawnień będzie mógł 
mieć przebicie — uważa prezes Forum Energii.

Nie wszystkie kraje europejskie borykają się 
z problemem zbyt małej liczby uprawnień. Poza 
Polską są to m.in. Niemcy czy Holandia. Wiele 
krajów ma jednak nadwyżki, bo — jak podkreśla 
Joanna Maćkowiak-Pandera — zmniejszyły emi-
sje. Dlatego o sojuszników tej kwestii Polsce może 
być trudno.

Miliardy są potrzebne
Opinię na temat rewizji systemu ETS przedstawił 
też ostatnio Polski Komitet Energii Elektrycznej, 
czyli brukselska organizacja reprezentująca 
przede wszystkim polskie państwowe firmy 
energetyczne (PGE, Tauron czy Eneę), produ-
kujące energię głównie z węgla. Jej priorytetem 
jest zabieganie o większą liczbę uprawnień dla 
Polski. W sytuacji nierównowagi między liczbą 
tych uprawnień a polskimi potrzebami — argu-
mentuje PKEE — dojdzie do transferu 40 mld EUR 
z polskich firm za granicę.

„Tym samym dojdzie do finansowania przez 
Polskę transformacji energetycznej innych kra-
jów” — uważa PKEE.

Komitet szacuje, że transformacja w Polsce wy-
maga nakładów inwestycyjnych szacowanych na 
136 mld EUR do 2030 r. Z tego punktu widzenia 
PKEE podobałoby się ewentualne zobowiązanie 
się Polski do przeznaczania wszystkich dochodów 
ze sprzedaży uprawnień na działania związane 
z klimatem.

Gazowy problem dla Polski
Drugim ważnym tematem dla PKEE, a zatem dla 
całej polskiej energetyki, będzie gaz. Jako paliwo 
emisyjne ma zostać wyłączony z obszaru działa-
nia europejskiego Funduszu Modernizacyjnego, 
najprawdopodobniej w 2024 r. To problem, skoro 

P R AW O

Polska strategia w sprawie  ETS dopiero się wykluwa
MAGDALENA  
GRANISZEWSKA

 Negocjator czuwa: W Ministerstwie Klimatu i 
Środowiska zmienił się ostatnio szef, ale za europej-
skie negocjacje klimatyczne nadal odpowiada wice-
minister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Oficjalnej 
instrukcji do negocjowania Fit for 55 na razie nie 
dostał – rząd wciąż nad nią pracuje.  [fot. Tomasz 

Jastrzębowski/REPORTER]
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Polska strategia w sprawie  ETS dopiero się wykluwa
polski plan transformacji opiera się właśnie na 
gazie jako paliwie przejściowym.

„W regionie Europy Środkowo-Wschod-niej wy-
sokosprawne elektrociepłownie opalane gazem 
ziemnym pozostają jedynym realnym rozwiąza-
niem pozwalającym na stopniowe wycofywanie 
węgla, poprawę jakości powietrza i zapobieganie 
pogłębianiu się ubóstwa energetycznego” — argu-
mentuje PKEE w swojej opinii.

Emisje są wszędzie
Kwestia emisyjności przewija się przez cały pakiet 
Fit for 55, który przewiduje redukcję emisji powodo-
wanych m.in. przez transport, budynki, samoloty, 
statki, a także grunty, przede wszystkim rolnicze. 
Wydaje się, że największe zastrzeżenia budzi na ra-
zie plan wprowadzania opłat emisyjnych, tzw. ETS 
2, w transporcie i budynkach. Adam Guibourgé-
Czetwertyński argumentował, że to narzędzie nie 
tylko nieefektywne, ale i niesprawiedliwe.

— Najbogatsze gospodarstwa domowe wypo-
sażą się w Teslę i pompę ciepła i w zasadzie będą 
wyjęte z systemu. A najbiedniejsze gospodarstwa 
zostaną dotknięte nowymi opłatami. Czy to na 
pewno jest solidarność? — zastanawiał się wice-
minister klimatu.

Węglowe cło nie zachwyca
Ku zaskoczeniu senatorów bez większego entu-
zjazmu mówił Adam Guibourgé-Czetwertyński 
o mechanizmie CBAM, czyli granicznym podatku 
nakładanym na towary, wynikającym z poziomu 
emisji związanych z jego wytworzeniem. Polska 
o taki podatek od lat zabiegała, domagał się go 
m.in. Krzysztof Tchórzewski, były minister ener-
gii. Teraz… rząd chce najpierw pilotażu, a potem 
się zastanowi. 

— CBAM może nie być skutecznym narzędziem 
do zapobiegania ucieczce emisji [czyli przeno-
szeniu przemysłów wysokoemisyjnych poza UE 
— red.]. Już teraz mamy przecież mechanizm 
przyznawania bezpłatnych uprawnień — mówi 
wiceminister klimatu.

Bezpłatne uprawnienia to element obecnego 
wsparcia unijnego przemysłu, który zmaga się 
z konkurencją spoza Unii. Szczególnej pomocy 
domaga się np. przemysł stalowy konkurujący 
z importem ze Wschodu. Wygląda na to, że CBAM 
przemysłowi jednak się nie podoba, a w polskich 
dyskusjach pojawia się argument związany z ener-
gią atomową, a wiec bezemisyjną, zasilającą np. 
konkurentów z Białorusi.

— CBAM to na pewno narzędzie skomplikowa-
ne, wymagające opracowania zasad, ale pożytecz-
ne i warte podjęcia walki — uważa z kolei Joanna 
Maćkowiak-Pandera.

Szefowa Forum Energii zachęca też do prac 
na przemysłową strategią dekarbonizacji, której 
dziś nie ma.

Koalicyjne bóle
Na negocjacje pakietu Fit for 55 Komisja 
Europejska dała sobie dwa lata. Polskie stano-

wisko rodzi się w bólach, a ich przyczyna naj-
lepiej widoczna jest w wypowiedziach przed-
stawicieli Solidarnej Polski, członka koalicji 
Zjednoczonej Prawicy. Poseł Janusz Kowalski, 
członek partii Zbigniewa Ziobry, często powta-
rza, że „pakiet Fit for 55 powinien być w ca-
łości bezwzględnie zanegowany”, a system 

ETS zlikwidowany albo przynajmniej polskie 
instalacje z niego wyłączone.

Zgodnie z ustawą o współpracy Rady Ministrów 
z Sejmem i Senatem rząd miał dwa tygodnie na 
przedstawienie opinii nt. projektu Fit for 55. 
Energetyka, przemysł, transport, budowlanka, 
rolnicy… wszyscy czekają z niecierpliwością. © Ⓟ

TRZY PYTANIA DO...

Wsparcie zielonej transformacji 
Dr hab. Beata Gessel – Kalinowska vel Kalisz
Radca prawny, Senior Partner, założyciel Kancelarii GESSEL

1 Jakich najważniejszych zmian w polskim prawie można się spodziewać w najbliższych latach 
w związku z pakietem Fit for 55?

Unijny pakiet Fit for 55 niesie za sobą szereg zmian i nowych regulacji praktycznie w każdej gałęzi 
gospodarki. Proces legislacyjny pakietu wymaga zatwierdzenia przedstawionych propozycji poprzez 
poszczególne państwa unijne oraz Parlament Europejski. Fit for 55 w dużej mierze będzie opierać 
się na raportowaniu stanu faktycznego danego zagadnienia oraz przedstawianiu realnego planu 
wdrażania wytycznych wynikających z przyjętych aktów prawnych. Raportowanie i planowanie będzie 
obowiązkowe, a brak zastosowania się do założeń może skutkować nałożeniem kar finansowych. 
Drugim filarem pakietu są nowe opłaty takie jak podatek CBAM czy zreformowane uprawnienia do 
emisji CO2 – ETS, te należności również muszą mieć odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie. 
Warto zaznaczyć, że znaczna cześć pieniędzy pozyskanych z nowych opłat trafi do funduszu 
klimatycznego i de facto zostanie w kraju jako wsparcie zielonej transformacji.  

2 Jakie wyzwania dla biznesu będą się z tym wiązały?

Wprowadzenie Fit for 55 będzie wiązało się ze zmianami i modernizacja w kluczowych obszarach 
działalności firm, które muszą zostać dostosowane do zielonej transformacji. Mówimy tu m.in. 
o bezpieczeństwie energetycznym, produkcji, logistyce czy imporcie półproduktów i surowców. 
Zmiany powinny być również uwzględnione w strategii rozwoju firmy pod kątem zgodności z nowym 
prawem europejskim oraz wdrażaniem czynników odpowiedzialnych za strategię ESG. Firmy muszą 
być gotowe na wdrażanie nowych przepisów poprzez ich poprawną interpretację prawną oraz ich 
prawidłowe stosowanie. Ostatnia, ale nie mniej ważna zmiana, to podejście mentalne do kryzysu 
klimatycznego. Poprzez budowę świadomości o słuszności zmian, zielona transformacja firmy 
powinna być postrzegana jako szansa rozwoju oraz działalność na rzecz społeczeństwa i planety.

3 Czy obecnie polskie przepisy zachęcają przedsiębiorców i prosumentów do inwestowania 
w ekologiczne rozwiązania?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, dużo zależy od działalności przedsiębiorstwa 
i konkretnego rozwiązania. Jeżeli mówimy o Odnawialnych Źródłach Energii, to w przypadku 
fotowoltaiki dotychczasowa wykładnia prawna była zachęcająca, świadczy o tym chociażby wzrost 
pozyskiwanej mocy, który według tegorocznego raportu Agencji Rynku Energii (porównanie miesiąc 
do miesiąca) wzrósł w stosunku do zeszłego roku ponad dwukrotnie. W przyszłym roku czekają nas 
zmiany w ustawie, oraz wprowadzenie systemu rozliczania net-billing który może spowolnić wzrost 
nowych użytkowników do tego modelu pozyskiwania energii. Odwrotna sytuacja może czekać farmy 
wiatrowe, aktualna wykładnia zabrania ustawienia turbiny wiatrowej jeżeli w promieniu dziesięciu 
jej wysokości znajduje się budynek mieszkalny. W ubiegłym miesiącu rząd powrócił do prac nad 
projektem liberalizacji ustawy, która pozwoli na lokowanie wiatraków w bliższej odległości, co 
powinno się przyczynić do wzrostu mocy i ilości turbin. 
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F
loty realizujące ciężki transport drogowy 
trudno będzie zelektryfikować. Przewoźnicy, 
kurierzy, operatorzy logistyczni szukają in-
nych rozwiązań, aby ograniczyć emisję. A jest 
co ograniczać, bo transport i logistyka od-
powiadają za ok. 20 proc. światowej emisji 

gazów cieplarnianych. 
W Polsce zarejestrowanych jest zaledwie 14 

elektrycznych samochodów użytkowych o dmc 
powyżej 3,5 tony. Tymczasem z danych ACEA wy-
nika, że nasz kraj dysponuje największą w Europie 
flotą pojazdów ciężarowych. Jej elektryfikacja mo-
głaby przynieść zatem realne korzyści. 

— To jednak trudne. W transporcie ciężkim 
priorytetami są zasięg i szybkość uzupełniania 
źródła energii pojazdu. Kluczowe jest m.in. roz-
budowanie infrastruktury ładowania wysokiej 
mocy oraz wdrożenie odpowiednich zachęt 
natury finansowej, analogicznych do realizowa-
nego przez NFOŚiGW programu Mój Elektryk. 
Przeszkodę stanowi również strona podażowa 
— oferta całkowicie elektrycznych samocho-
dów elektrycznych, które mogłyby realizować 
dostawy na dłuższych trasach, wciąż jest jesz-
cze bardzo ograniczona. To w kolejnych latach 
się zmieni, dlatego długotrwały proces rozbu-
dowy odpowiedniej infrastruktury powinien 
rozpocząć się już teraz — mówi Maciej Mazur, 
dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia 
Paliw Alternatywnych.

Gaz zamiast prądu
Mimo tych trudności firmy już próbują wdrażać 
zmiany obniżające wpływ ich działalności na śro-
dowisko. Na przykład firma Dartom zainwestowa-
ła w samochody zasilane gazem LNG. 

— Flota aut LNG emituje 15 proc. mniej CO2 niż ta 
zasilana dieslem. LNG pozwala również poważnie 
zredukować emisję tlenków azotu i cząstek stałych. 
To sprawia, że auta zasilane tym gazem są obec-
nie najlepszą i najbardziej ekologiczną alternatywą 
dla popularnych diesli w transporcie drogowym. 
Najlepszą i na dobrą sprawę jedyną — mówi Andrzej 
Szymański, dyrektor zarządzający spółki Dartom.

W jego opinii elektryczne ciężarówki jeszcze 
długo nie zagoszczą w międzynarodowym trans-
porcie drogowym.

— Myślę, że najbliższa dekada nie przyniesie 
w tej kwestii istotnych zmian. To nie tylko kwestia 
braku oferty, ale i infrastruktury koniecznej do 
uzupełniania energii w pojazdach — mówi Andrzej 
Szymański. 

Polska 
wyznacza 
datę końca aut 
spalinowych

Niełatwo zastąpić diesla
MARCIN  
BOŁTRYK

P
o 2035 r. na terenie naszego kraju nie będzie można już 
zarejestrować nowego auta spalinowego. To ostatni moment,  
by rozpocząć debatę na temat przemian, jakie wywoła ta deklaracja. 
Wielu obserwatorów nie uważa zakończonego niedawno szczytu 
klimatycznego COP26 za sukces, wytykając zbyt wolne tempo 
przemian i zbytnią powściągliwość na drodze do minimalizacji 

wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Wniosek ten 
nie dotyczy jednak zmian proponowanych dla motoryzacji. Narysowana 
dla tej gałęzi gospodarki mapa jest ambitna. Dla niektórych nawet 
zbyt ambitna.
Kilka dni temu 33 państwa, 39 miast i regionów z całego świata, a także 
kilkadziesiąt firm z branży motoryzacyjnej oraz największych operatorów 
flot, instytucji finansowych i innych podmiotów podpisało deklarację na 
rzecz zakończenia sprzedaży samochodów spalinowych. Sygnatariusze 
porozumienia, wśród których jest również Polska, zobowiązali się 
do wyeliminowania możliwości rejestracji nowych aut spalinowych 
na rynkach wiodących najpóźniej do 2035 r. Zgodnie z założeniami 
samochody zeroemisyjne mają stać się powszechnie dostępne 
i przystępne cenowo we wszystkich regionach świata do 2030 r.
Do deklaracji nie przystąpiło dwóch największych producentów aut — 
Toyota i Volkswagen. Szef tego ostatniego koncernu twierdzi, że cele 
stawiane podczas COP26 „są nierealne”.
Wydaje się jednak, że odwrotu od elektromobilności nie ma. Z jednej 
strony trzeba się z tym pogodzić, z drugiej — odpowiednio do 
tego przygotować.
— Nasz rząd zadeklarował aktywne wsparcie działań związanych 
z dekarbonizacją transportu. Decyzja ta jest szczególnie ambitna, bo do 
2035 r. zostało zaledwie 14 lat, a w Polsce przez ostatnie 30 lat nie podjęto 
żadnych działań, by powstrzymać napływ starych aut. W tym kontekście 
trzeba niezwłocznie podjąć działania, które sprawią, że czekająca nas 
transformacja przebiegnie w sposób akceptowalny społecznie, a także 
pozwoli na utrzymanie roli i konkurencyjności krajowego sektora 
motoryzacyjnego — mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku 
Przemysłu Motoryzacyjnego.
Warto zwrócić uwagę, że wiele państw już wcześniej wyznaczyło 
terminy końca sprzedaży nowych aut spalinowych. Norwegia planuje 
wprowadzić zakaz już za cztery lata. Austria, Dania, Irlandia, Islandia, 
Izrael, Słowenia czy Wielka Brytania do 2030 r. Jednak nawet w krajach, 
które nie wyznaczały podobnych dat, transformacja trwa. Przypomnijmy, 
że 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet postulatów 
legislacyjnych pod nazwą „Fit for 55”. Jednym z nich jest zobowiązanie 
koncernów motoryzacyjnych do obniżenia (względem  2021 r.) emisji 
nowych samochodów osobowych o 55 proc. i 50 proc. w przypadku aut 
dostawczych do 2030 r. 

MARCIN  
BOŁTRYK
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Niełatwo zastąpić diesla
Każdy przewoźnik dąży do maksymalnego wy-

korzystania ciężarówki. Doba przestoju takiego 
auta to strata około 500 EUR. 

— Pamiętajmy również o tym, że elektryczne 
auto ciężarowe będzie cięższe od napędzanego 
tradycyjnie, co ograniczy możliwości przewozowe. 
Z tych powodów elektromobilność na dobre wkro-
czy do transportu dopiero wtedy, gdy zapewni 
użyteczność i łatwość korzystania na poziomie 
dziś wykorzystywanych samochodów — uważa 
Andrzej Szymański.

Więcej niż sam transport
Czy to oznacza, że auta elektryczne nie mają zasto-
sowania w logistyce? Niezupełnie. Już dziś spraw-
dzają się np. w firmach kurierskich do realizacji 
zadań związanych z obsługą tzw. ostatniej mili. 

— Do naszej floty w Polsce  już dołączyły elek-
tryczne vany. Do końca 2021 r. pojawi się łącznie 10 
takich aut. Natomiast do 2025 r. będzie ich ponad 
200. Planujemy również dostawy kolejnych elek-
trycznych rowerów dla kurierów. Do 2025 r. DHL 
Express będzie realizować w Polsce aż 60 proc. 
usług przy użyciu czystych środków transportu — 
mówi Agnieszka Łukawczyk, dyrektor ds. operacji 
w DHL Express Polska.

Ekologiczny kurs to znacznie więcej niż tylko 
wymiana floty, ale także inwestycje i w zrówno-
ważone paliwa lotnicze, i budynki neutralne dla 
klimatu czy w ogniwa fotowoltaiczne.

Nowoczesne i ekologiczne łańcuchy dostaw to 
w dużej mierze także koncentracja na lepszym 
wykorzystaniu zasobów.

— Jednym z takich działań jest pooling paletowy. 
Zastępowanie kupna palet wynajmowaniem to nie 
tylko oszczędzanie drewna, ale również doskonały 
przykład ekonomii współdzielenia. Wielokrotne wy-
korzystywanie palet służy zarówno optymalizacji 
kosztowej, jak i ochronie środowiska. Tego typu po-
dejście jest przyszłością łańcuchów dostaw — mówi 
Tomasz Sączek, dyrektor zarządzający IPP w Polsce.

Dodaje, że nie chodzi tylko o lepsze wykorzy-
stanie opakowań (łańcuchy dostaw będą stoso-
wać tylko takie opakowania, które nadają się do 
ponownego użycia, poddają się recyklingowi lub 
są biodegradowalne), ale również o działania na 
rzecz selektywnej zbiórki odpadów do ponownego 
użytku, recyklingu czy odsprzedaży.

Dekada bez elektryków
Najpopularniejszym paliwem alternatywnym we 
flotach aut realizujących międzynarodowy trans-
port drogowy jest dziś LNG. Na elektryfikację tej 
branży przyjdzie poczekać znacznie dłużej niż 
na pierwszy milion elektrycznych na polskich 
drogach. © Ⓟ

TRZY PYTANIA DO...

Na drodze do klimatycznej  
neutralności

Justyna Glaza
environmental manager w GLS Poland 

1 W jaki sposób firmy kurierskie mogą zmniejszać swój wpływ na środowisko?

W branży KEP, podobnie jak w całej logistyce, najważniejsze jest obniżanie poziomu emisji CO
2 

związanej z transportem. Dlatego kluczowa jest wymiana pojazdów na modele bardziej ekologiczne, 
czyli nisko- lub zeroemisyjne. GLS Poland konsekwentnie wprowadza tego typu auta. Już w dziewięciu 
polskich miastach jeżdżą e-vany kurierskie, a od kilku lat część naszych tras długodystansowych 
obsługują ciężarowe pojazdy z napędem na LNG. 
Korzystamy również z zaawansowanego narzędzia cyfrowego do planowania tras kurierskich.  
Jest oparte na geokodowaniu, co umożliwia bardzo precyzyjne odwzorowanie trasy. Kurier pokonuje 
więc najkrótszą możliwą drogę do nadawcy lub odbiorcy, co oczywiście przekłada się na mniejszą 
emisję. 
Dodatkowo, w centrach największych miast wprowadzamy rowery kurierskie. Aktualnie funkcjonują 
już w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. W tym i przyszłym roku uruchomimy łącznie 15 rowerów 
kurierskich. To rozwiązanie znakomicie wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju  
– wykorzystanie tylko jednego roweru do regularnej obsługi przesyłek pozwoliło oszczędzić  
ok. 15 ton emisji CO

2. Poza tym, w określonych warunkach lokalnych, zwłaszcza w gęstej zabudowie 
czy w obszarach wyłączonych z ruchu kołowego, jest również najbardziej efektywne z punktu 
widzenia logistyki ostatniej mili. 
Zielona energia w coraz większym stopniu zasila również naszą infrastrukturę bazową.  
Już blisko 20 oddziałów GLS Poland w całym kraju – w tym największe obiekty, jak sortownie  
pod Warszawą i w Strykowie pod Łodzią – energię w 100 proc. czerpie z OZE. 

2 Jakie technologie w tej dziedzinie będą miały szczególne znaczenie w nadchodzących  
latach dla waszej branży?

Przede wszystkim, istotny jest rozwój wszystkich technologii sprzyjających e-mobilności.  
Przyglądamy się im bardzo uważnie. Z pewnością będziemy systematycznie wdrażać  
te rozwiązania, które można wprowadzić w procesach logistycznych typowych dla naszej  
branży i które osiągną odpowiedni poziom gotowości, zwłaszcza pod względem dostępności 
infrastruktury. 

3 Jakie cele związane z ekologiczną odpowiedzialnością stawia sobie Wasza firma  
na najbliższe lata   

Weszliśmy już na drogę do klimatycznej neutralności. Wyznaczamy sobie wymierne cele.  
Mamy ambitny plan, by w 2030 roku przy użyciu nisko- lub zeroemisyjnych środków transportu 
dostarczać 50 proc. krajowych paczek. Z pewnością coraz większy udział w funkcjonowaniu GLS 
będzie miała również zielona energia. Ważnym elementem działań związanych z ekologiczną 
odpowiedzialnością jest również zwiększanie poziomu recyklingu.
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M O T O RY Z A C J A

Z
atrudnienie w sektorze motoryzacyjnym 
znajduje ponad 327,4 tys. osób, co plasuje 
Polskę na 4. miejscu wśród rynków UE.  
Dziś sektor ten odpowiada za 10,5 proc. 
polskiej produkcji przemysłowej, ma bli-
sko 10 proc. udział w nakładach inwesty-

cyjnych w naszym przemyśle i wypracowuje 
roczne obroty na poziomie 87,6 mld EUR. Mowa 
o producentach pojazdów, dostawcach podze-
społów związanych z silnikami spalinowymi, 
części i akcesoriów oraz firmach zajmujących 
się serwisem. Jeśli jednak dodać do tego bran-
że blisko spokrewnione — takie jak dostawców 
oprzyrządowania, producentów paliw i energii 
elektrycznej oraz dostawców infrastruktury łado-
wania czy firmy recyklingowe — mówimy o gru-
pie blisko 400 tys. pracowników. Wszystkich ich 
dotkną zmiany, jakie wywoła trwająca transfor-
macja motoryzacji.

Wsparcie elektromobilno ści ograniczy zwolnienia
17 tys. zwolnień
Przed pandemią COVID-19 producenci samo-
chodów wytwarzali w Polsce około 0,6 mln po-
jazdów rocznie, w czasie pandemii produkcja 
gwałtownie spadła i nic nie zapowiada powrotu 
do wcześniejszych wyników. Jednocześnie po-
stępuje proces stopniowej elektryfikacji trans-
portu. Według aktualnych prognoz do 2026 r. 
samochody elektryczne będą stanowiły ponad 
połowę sprzedawanych na świecie pojazdów. 
Te dwa zjawiska wywołają poważne zmiany 
w branży motoryzacyjnej. Z najnowszego rapor-
tu Boston Consulting Group (BCG), przygotowa-
nego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 
Paliw Alternatywnych (PSPA), wynika, że do 
2030 r. pracę może stracić nawet 17 tys. osób. 
Na szczęście to tylko jeden ze scenariuszy, ten 
najbardziej pesymistyczny.

Branża motoryzacyjna z pewnością ucier-
pi i zanotuje znaczny spadek zatrudnienia. 
Sytuację na rynku pracy w tym sektorze może 
jednak uratować to, że niektóre nowe branże 
wspierające elektromobilność zanotują wzrost 

zapotrzebowania na pracowników. Oznacza to, 
że przed nami ogromna zmiana w strukturze za-
trudnienia.

Analiza objęła szeroką grupę 26 branż podzie-
lonych na osiem głównych obszarów i 31 grup 
zawodowych podzielonych na 5 kategorii: tech-
nologia, zaopatrzenie, działalność produkcyjna 
i usługowa, sprzedaż oraz pozostałe miejsca 
pracy. W opracowaniu uwzględniono aż 806 
różnych stanowisk. 

— W rezultacie raport obrazuje konsekwencje 
zmian dla łącznie 397 tys. miejsc pracy w Polsce 
— mówi dr Kristian Kuhlmann, partner BCG.

Trzy scenariusze
Autorzy raportu przeanalizowali sześć głów-
nych tendencji wpływających na zatrudnienie 
w polskiej branży motoryzacyjnej i sektorach 
pokrewnych: zmniejszenie wolumenu produk-
cji pojazdów, rozwój technologiczny, zmiany 
udziału rynkowego poszczególnych segmentów 
samochodów, wzrost wydajności produkcji i mi-
grację miejsc pracy.

MARCIN  
BOŁTRYK

TRZY PYTANIA DO...

Inwestycje, technologie, decentralizacja
Rafał Nawłoka
prezes zarządu DPD Polska 

1 Czy branżę kurierską w najbliższych latach czeka 
technologiczna rewolucja?

Obserwujemy dynamiczny rozwój sektora e-commerce, wraz z którym 
zmieniają się potrzeby konsumentów. Paczka musi zostać doręczona 
szybko i wygodnie – w odpowiadającym odbiorcy miejscu i czasie – a także 
w sposób przyjazny dla środowiska. Spełnienie oczekiwań rynku i skuteczna 
odpowiedź na szereg wyzwań nie jest możliwa bez nowoczesnych 
technologii, których rozwój powinien zajmować ważne miejsce w strategii 
działań firmy kurierskiej. DPD Polska już dziś w swojej ofercie ma usługę 
taką jak portal mojapaczka.dpd.com, która pozwala na sprawne zarządzanie 
przesyłką np. za pośrednictwem smartfona. Efektem jest zwiększony 
odsetek doręczeń w pierwszej próbie i zmniejszona liczba kursów z ponowną 
próbą doręczenia.  Firma stawia także na cyfryzację dokumentów, dzięki 
czemu ogranicza wykorzystanie papieru. Z kolei bez cyfryzacji procesów 
operacyjnych nie byłaby możliwa obsługa punktów nadań i odbiorów sieci 
DPD Pickup, na przykład zlokalizowanych w sieciach handlowych.

2 Jakich obszarów dotyczą zmiany w waszej firmie? 

DPD Polska zrealizowała w ostatnim czasie wiele inwestycji, wspierając 
się nowymi technologiami. Firma znacząco rozszerzyła sieć DPD Pickup, 
liczącą już 7500 punktów i obejmującą między innymi punkty w sieciach 

handlowych, placówkach agencyjnych, DPD Pickup Oddziały Miejskie 
i automaty paczkowe DPD Pickup Stations. Do floty DPD Polska dołączyło 
100 elektrycznych vanów kurierskich zapewniających bezemisyjną obsługę 
doręczeń w obszarach miejskich. W ofercie firmy pojawiła się ponadto nowa 
usługa dla biznesu o nazwie DPD Food pozwalająca na transport żywności 
w kontrolowanej temperaturze. Pod koniec ubiegłego roku została oddana 
do użytku sortownia regionalna w Rudzie Śląskiej, która dzięki automatyzacji 
działań pozwala na obsługę nawet do 300 tys. paczek na dobę. 

3 Jakie cele związane z ekologiczną odpowiedzialnością 
stawia sobie Wasza firma na najbliższe lata? 

Mając na uwadze wpływ działalności na środowisko naturalne, DPD Polska 
już od lat realizuje strategię zrównoważonego rozwoju DPDgroup. Jej celem 
jest pełna neutralność doręczeń. Za cel krótkoterminowy DPDgroup przyjęła 
redukcję emisji CO2 na przesyłkę o 30 proc. do 2025 roku.
Chcąc spełnić te założenia, DPD Polska w najbliższych latach skoncentruje się 
na działaniach mających ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Wśród nich warto 
wymienić rozwój elektrycznej floty pojazdów, budowę sieci stacji ładowania, 
dalsze zakupy certyfikowanej „zielonej energii” i instalację własnych paneli 
fotowoltaicznych. DPD Polska zdecentralizowała model logistyczny, 
co pozwala skrócić trasy przejazdów i zmniejszyć emisje.  
Nisko- i zeroemisyjna obsługa paczek wdrażana jest stopniowo w miastach. 
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Wsparcie elektromobilno ści ograniczy zwolnienia
— Zakładamy,  że skala produkcji na rynku 

motoryzacyjnym nie wróci do poziomu sprzed 
pandemii co najmniej do 2030 r. Należy się za to 
spodziewać wzrostu wartości oprogramowania in-
stalowanego w pojazdach [o ok. 11 proc. rocznie — 
red.]. To zwiększy zapotrzebowanie na programi-
stów. Na skutek rosnącego popytu na modele klasy 
premium wzrost obejmie również ilość materiałów 
wykorzystywanych do produkcji samochodów. 
Kluczowym czynnikiem będzie coraz większe 
zainteresowanie klientów pojazdami z napędem 
elektrycznym. Ich rynkowy udział w ciągu naj-
bliższej dekady wzrośnie do ok. 20 proc. — mówi 
Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

W raporcie przedstawiono trzy scenariusze 
transformacji sektora. W wariancie pesymistycz-
nym, który nie zakłada podjęcia dodatkowych 
działań na rzecz rozwoju sektora elektromobil-
ności przez administrację publiczną, autorzy 
opracowania spodziewają się, że do  2030 r. 
w branżach objętych badaniem pozostanie 380 
tys. miejsc pracy — to względem 2020 r. spadek 
o 17 tys. stanowisk, czyli o ponad 4 proc. Do re-
dukcji zatrudnienia przyczyni się zmniejszenie 
produkcji w branży motoryzacyjnej (o tysiąc 
miejsc pracy), offshoring (o 25 tys. miejsc pracy) 
i wzrost wydajności produkcyjnej związany z cy-
fryzacją i autonomizacją (o 28 tys. miejsc pra-
cy). Zwiększone wykorzystanie materiałów przy 
produkcji pojazdów poskutkuje utworzeniem 
36 tys. nowych wakatów, a rozwój technologiczny  
— 3 tys.

— Rozwój elektromobilności przyczyni się 
do zmniejszenia zatrudnienia o zaledwie 2 tys. 
stanowisk. Jednak ta stosunkowo niska liczba 
wiąże się z olbrzymimi zmianami w strukturze 
rynku pracy. Producenci samochodów i dostaw-
cy związani z motoryzacją opartą na silnikach 
spalinowych mogą się spodziewać zmniejszenia 
zatrudnienia o 23 tys. osób. Jednocześnie po-
pyt na produkty i usługi związane z sektorem 
e-mobility, w tym akumulatory litowo-jonowe 
i infrastrukturę ładowania — będzie sprzyjać 
utworzeniu 21 tys. nowych miejsc pracy — mówi 
dr Kristian Kuhlmann. 

Scenariusz umiarkowany zakłada sumaryczną 
redukcje zatrudnienia o  5 tys. osób, a scena-
riusz ambitny — wzrost liczby pracowników o 6 
tys. Który scenariusz jest najbardziej prawdo- 
podobny?

Szybka reakcja
To zależy przede wszystkim od tempa wdrażania 
zmian, które mają się przyczynić do ograniczenia 
niepożądanych skutków transformacji.

— Organy administracji publicznej muszą m.in. 
opracować przekrojowe prognozy dotyczące 
zatrudnienia w całej gospodarce z uwzględnie-
niem zaawansowanych modeli podaży i popy-
tu. Dodatkowo zdefiniowanie nowych potrzeb 
w systemie edukacji i zmiany kwalifikacji oraz 
opracowanie programu zachęt może pomóc 
pracownikom w procesie przemian  — mówi dr 
Kristian Kuhlmann,

Kluczem do zrealizowania pozytywnych wa-
riantów jest też wdrożenie przez administrację 
publiczną i samą branżę takich instrumentów, 
które skoncentrują się na wspieraniu sprzedaży 
i produkcji pojazdów elektrycznych oraz rozbu-
dowie infrastruktury ładowania.

— W scenariuszu ambitnym transformacja 
sektora motoryzacyjnego może wpłynąć na 
zwiększenie zatrudnienia. Nawet o 6 tys. osób. 
Ale to nie będzie możliwe bez wsparcia rozwo-
ju elektromobilności — podsumowuje Maciej 
Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. © Ⓟ

DWA PYTANIA DO...

Rozwiązania na miarę  
dostępnych technologii 

Ewelina Jabłońska-Gryżenia
Head of Sustainability, Grupa Raben

1 Jakie są obecnie najważniejsze związane z ekologią  
wyzwania dla firm logistycznych?

Znaczenie logistyki jest nie do przecenienia, jednocześnie nie ulega wątpliwości,  
że wywiera ona wpływ na środowisko i jest jednym z czynników zmian klimatycznych.  
Transport odpowiada za ok. 15 proc. światowych emisji CO

2 i 25 proc. emisji gazów 
cieplarnianych w Unii Europejskiej, a zjawisko to ma tendencję wzrostową. Co więcej, szacuje się, 
że do 2030 r. zapotrzebowanie na dostawy na tzw. ostatniej mili w miastach zwiększy się  
o 78 proc., co doprowadzi do 36-procentowego wzrostu liczby pojazdów dostawczych  
w centrach miast. Równocześnie wiele aglomeracji, w trosce o czystość powietrza, wprowadza 
strefy niskiej lub zerowej emisji.
W tych niełatwych warunkach staramy się w sposób efektywny prowadzić nasz biznes 
i odpowiadać na potrzeby klientów, a zarazem podążać ścieżką zrównoważonego rozwoju,  
mając na uwadze naszą strategię, ambitne cele unijne w zakresie ograniczenia emisji 
i oczekiwania międzynarodowej społeczności dotyczące środowiska. 

2 Jakie działania już teraz można podejmować w waszej branży, by sprostać wyzwaniu 
zmniejszenia wpływu na środowisko?

Istotną rolę w redukcji emisji – które są najbardziej palącym problemem – odgrywają innowacje, 
jednak te naprawdę przełomowe, np. spełniające nasze wymagania pojazdy z napędem 
elektrycznym czy zeroemisyjny magazyn, to wciąż pieśń przyszłości. Dlatego szukamy innych 
rozwiązań, na miarę obecnie dostępnych technologii i infrastruktury. 
Inwestujemy we flotę, aby zwiększyć udział ciężarówek z silnikiem diesla spełniających  
normy EURO 5 i 6. Dążymy do maksymalnego wykorzystania przestrzeni załadunkowej  
poprzez zastosowanie naczep typu double-deck i CityLiner, kontenerów swap-bodies oraz 
(tam gdzie pozwalają na to przepisy) tzw. pociągów drogowych LHV. Skupiamy się na pomiarach, 
precyzyjnym planowaniu i zwiększeniu wydajności transportu – priorytetowe jest dla nas 
ograniczenie „pustych kilometrów” i rozwiązanie problemu dostaw na tzw. ostatniej mili.  
Z myślą o tym stworzyliśmy własny kalkulator CO

2 oraz narzędzie do optymalizacji planowania 
Smartour. 
Nasze nowe obiekty magazynowe wyposażone są w najnowocześniejsze rozwiązania 
energetyczne, w miarę możliwości modernizujemy także starsze obiekty, aby uczynić je 
energooszczędnymi. Przede wszystkim jednak, staramy się korzystać z zielonej energii:  
do końca 2022 r. będzie to energia ze świadectwami pochodzenia ze źródeł odnawialnych,  
zaś w latach 2023-29 pochodząca z dedykowanych farm fotowoltaicznych. 
Równolegle prowadzimy program nasadzeń, który pozwala kompensować nasz wpływ na 
środowisko. W ciągu 8 lat posadziliśmy prawie 30 tys. drzew, które w całym swoim życiu są 
w stanie zneutralizować ponad 20 000 ton CO

2.
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P
o ogłoszeniu pakietu Fit for 55 w lipcu tego 
roku walka o neutralność klimatyczną stała 
się wiążącym zobowiązaniem dla krajów 
Wspólnoty. Zmiany legislacyjne mają dopro-
wadzić do ograniczenia emisyjności euro-
pejskich gospodarek o co najmniej 55 proc. 

do roku 2030. O tym czy firmy są gotowe na tak 
duże zmiany, dyskutowali uczestnicy zorganizowa-
nej przez „PB” debaty „Neutralność klimatyczna 
w 2050 — czy damy radę?” inaugurującej trzecią 
edycję cyklu Zielona gospodarka. 

Potrzeba dobrego prawa
Jako jedną z największych barier w planowaniu 
długofalowych działań proklimatycznych goście 
wskazywali przede wszystkim niestabilność legi-
slacyjną. 

— Zmianom związanym z transformacją ener-
getyczną poszczególnych gospodarek nie sprzyja 
zmienność prawa. Wszystkie firmy, niezależnie 
od branży, potrzebują stabilności, dialogu, spoko-
ju i konsekwencji we wdrażaniu zmian — mówiła 
Małgorzata Maj, PR Manager DPD Polska. 

O konsekwentnym podejściu do zmian mówiła 
też Justyna Glaza, menedżer ds. środowiska w GLS 
Poland. Przyznała również, że zmiany w kierunku 
zrównoważonego rozwoju potrzebują wspierają-
cych je technologii, które nie zawsze są dostępne 
na odpowiednim poziomie. Dla firm transporto-
wych jednym z najważniejszych celów jest wy-
miana floty na samochody elektryczne. Obecne 
warunki infrastrukturalne nie pozwalają tego zro-
bić szybko, a czasu na działania jest coraz mniej.  

— Polski biznes i polska gospodarka nie mają 
już czasu, żeby się zastanawiać, czy dążenie do 
neutralności klimatycznej jest potrzebne. Teraz 
jest już moment na przyspieszenie działań. 
Obserwujemy działania poszczególnych krajów 
z Grupy GLS i widzimy, że zachodnie kraje są na 
wyższym poziomie ekoświadomości. Traktujemy 
to jako szansę, bo możemy czerpać z ich doświad-
czeń — podkreślała Justyna Glaza.

Jednak nie wszystkie wzorce z zagranicy są 
możliwie do powielenia w Polsce, o czym przypo-
mniał Jacek Wodzisławski, prezes fundacji Recal, 
promującej odzysk i ponowne przetworzenie 
aluminiowych puszek po napojach oraz innych 
opakowań aluminiowych. 

— W przypadku gospodarki odpadami nie po-
winniśmy porównywać się do innych krajów, tylko 
szukać własnej, polskiej drogi. Modele gospodarki 
różnią się, w każdym kraju są pewne subtelności, 
które uniemożliwiają przełożenie rozwiązań je-
den do jednego. Sytuację utrudnia bardzo duża 
doraźność w kreowaniu procesów legislacyjnych. 
Sama ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach w ostatnich kilku latach była nowelizo-
wana kilkanaście razy. Technologie są dostępne, 
ale zmienność otoczenia prawnego nie zachęca 
inwestorów, żeby wykładali pieniądze — zaznaczał 
Jacek Wodzisławski. 

Równie złożone są wyzwania w branży che-
micznej, składającej się z dziesiątek podsektorów,  
pośrednio i bezpośrednio wpływających na inne 
gałęzie gospodarki. 

— Sektor chemiczny skupia się też na wielu ele-
mentach funkcjonujących wokół niego, nie patrząc 
tylko na hasło neutralności klimatycznej i dyrektyw. 
Niestabilność prawa to jedno, a drugie — to brak 
konkretnych regulacji, gdzie wciąż czekamy na 
wiele wytycznych. Widzimy, że przedsiębiorstwa 
biorą sprawy w swoje ręce. Nie czekają na rozwiąza-
nia legislacyjne i same dostosowują swoje procesy, 
technologie i produkty do celów ekologicznych, 
goniąc w ten sposób konkurencję. Będziemy liczy-
li na większe wsłuchanie się administracji w głos 
przedsiębiorców — podkreślił Tomasz Zieliński, 
prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Firmy nie czekają
Dobrych przykładów działań proekologicznych ze 
strony przedsiębiorstw jest dużo w każdej branży. 
Firmy same narzucają sobie ambitne cele, stawia-
jąc zrównoważony rozwój w centrum strategii 
biznesowej. 

— Zgodnie z nową strategią DPDGroup do 2025 
r. obniżymy emisję na jedną przesyłkę o 30 proc. 
Jako grupa zainwestujemy 220 mln EUR na po-

prawę życia w ponad 200 miastach w Europie. Te 
programy będą też realizowane na polskim rynku. 
Optymalizujemy połączenia drogowe i decentrali-
zujemy sieć. Mamy największą w Polsce flotę aut 
elektrycznych i 150 własnych stacji ładowania. 
Budujemy własne instalacje fotowoltaiczne, ku-
pujemy certyfikowaną zieloną energię, zasiewamy 
łąki kwietne i sadzimy rośliny absorbujące smog 
— wyliczała Małgorzata Maj. 

Podobne działania prowadzi firma GLS, również 
działająca w branży logistycznej. Spółka wprowa-
dziła do floty ciężarówki napędzane gazem LNG, 
na etapie ostatniej mili wybiera rozwiązania eko-
logiczne, w tym rowery kurierskie, pozytywnie 
odbierane przez klientów. Do wszystkich pro-
środowiskowych zmian organizacja podchodzi 
kompleksowo i angażuje w ten proces wszystkich 
pracowników. 

— Ważne, by firmy, które podejmują działania 
na rzecz neutralności klimatycznej, włączały w ten 
proces zarządy i podejmowały decyzje na pozio-
mie strategicznym, by wskaźniki środowiskowe 
stały się elementem długofalowej strategii. W GLS 
przyjrzeliśmy się wszystkim procesom w firmie. 
Mocno stawiamy też na edukację i motywację pra-
cowników — przekonywała Justyna Glaza. 

W niektórych branżach działania proekologicz-
ne podejmowane są już od wielu lat. W przypad-
ku opakowań aluminiowych pierwsze inicjatywy 
z obszaru recyklingu pojawiły się już w 1995 r., 
dzięki czemu dziś puszki z tego materiału są recy-
klingowane na poziomie ponad 80 proc. Wynika 
to z przyczyn środowiskowych i ekonomicznych, 
bo recykling aluminium to oszczędność do 95 proc. 
energii w porównaniu do produkcji aluminium 
pierwotnego. Samo aluminium jest materiałem 
permanentnym, którego recykling możliwy jest 
w nieskończoność i to bez utraty jakości.

— Ważną inicjatywą w tej branży jest akcja 
„Every can counts”, zainicjowana w Wielkiej 
Brytanii  10 lat temu i realizowania w kilkunastu 
krajach europejskich. Pozwala nam docierać do 
społeczeństwa podczas dużych wydarzeń. Nasi 
animatorzy intensywnie promowali recykling pu-
szek aluminiowych np. na koncertach Męskiego 
Grania czy festiwali w Jarocinie oraz Cieszanowie. 

D E B AT Y  „ P B ”

Przez technologie do niższej emisji
DEBATĘ PROWADZIŁ ŁUKASZ KORYCKI,  
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO „PB”

Małgorzata Maj
rzeczniczka prasowa 
DPD Polska

Zmianom związa-
nym z transforma-
cją energetyczną 
poszczególnych 
gospodarek nie 
sprzyja zmienność 
prawa. Wszystkie 
firmy, niezależnie od 
branży, potrzebują 
stabilności, dialogu, 
spokoju i konse-
kwencji we wdraża-
niu zmian.

Polski biznes  
i polska gospodarka  
nie mają już 
czasu, żeby się 
zastanawiać,  
czy dążenie  
do neutralności 
klimatycznej  
jest potrzebne.  
Teraz jest już  
moment na 
przyspieszenie  
działań.

Justyna Glaza
menedżer  
ds. środowiska  
w GLS Poland

proc.  Tyle krajowych 
paczek GLS chce dostarczać 
przy użyciu nisko- lub 
zeroemisyjnych środków 
transportu w 2030 r. 

 O tyle do 2025 r., 
zgodnie z nową strategią, 
DPDGroup obniży emisję na 
jedną przesyłkę.

proc.  Taki poziom, według 
fundacji Recal, przekracza 
obecnie recykling aluminiowych 
puszek do napojów.

50
30
80
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Przez technologie do niższej emisji

Obecnie widzimy przebudzenie sektora beauty. 
Branża kosmetyczna zaczyna przykładać coraz 
większą wagę nie tylko do produktu, ale też jego 
opakowania. Widzimy ogromne zapotrzebowanie 
na wiedzę w praktycznym wymiarze, a nie tylko 
kolejne deklaracje — zauważył Jacek Wodzisławski. 

Działania proekologicznie nie są też nowe dla 
branży chemicznej. 

— Chemia sama w sobie zawsze szuka takich roz-
wiązań, bo dla nas każdy produkt finalny, uboczny 
czy odpadowy jest też cennym surowcem i stara-
my się wykorzystywać wszystkie środki, żeby jak 
najmniej szkodliwych substancji odprowadzać do 
środowiska. Bardzo mocno rozwijamy recykling, 
zależy nam na uzyskaniu czystych składników che-
micznych. Europejski Zielony Ład włącza dodatko-
we elementy np. związane z gospodarką obiegu 
zamkniętego. Musimy uwzględniać cały łańcuch 
wartości i wszystkich jego uczestników, którzy go 
zrozumieją i wniosą swój wkład w tworzenie zielo-
nego procesu — postulował Tomasz Zieliński.

Klienci chcą być eko
Zmiany są wymuszane przez nowe regulacje, ale też 
przez wymagania konsumentów i kontrahentów. 

— Konsumenci chcą, żeby doręczenie było jak 
najmniej obciążone emisją. Te oczekiwania są 
formułowane wprost w naszych badaniach. Drugi 
kierunek to nasi partnerzy biznesowi, czyli np. 
duże sieci handlowe, duże firmy i producenci. Od 
dwóch-trzech lat praktycznie wszyscy duzi klienci 
biznesowi zadają konkretne pytania  — czy mierzy-
my ślad węglowy? Jak zamierzamy go kompenso-
wać? Czy posiadamy e-flotę i jakie są perspektywy 
na jej rozwój? Czy używamy opakowań biodegra-
dowalnych? Musimy udzielać bardzo konkretnych 
odpowiedzi — powiedziała Małgorzata Maj.

Justyna Glaza dodała, że realne działania prośro-
dowiskowe są kluczowe w kontekście przetargów, 
zwłaszcza międzynarodowych. Globalne koncerny 
biorą pod uwagę politykę zrównoważonego rozwo-
ju, dzięki czemu polscy kontrahenci podnoszą wy-
magania wobec swoich lokalnych podwykonawców. 

— Wielu kontrahentów zwraca uwagę na certy-
fikowane potwierdzenie działań prośrodowisko-
wych  i sprawdza, czy podmiot może się wykazać 

proekologicznym podejściem. Na świecie od lat 
funkcjonuje Program „Responsible Care”, w Polsce 
obecny od blisko 30 lat. Realizacja Programu wy-
maga wdrożenia, ewidencji i śledzenia kluczowych 
wskaźników, odnoszących się do takich obszarów 
jak ochrona środowiska, ochrona zdrowia, bez-
pieczeństwo procesowe i bezpieczeństwo pracy 
— uzupełnił Tomasz Zieliński. 

Nadzieja w technologiach
Żeby spełnić ambitne cele pakietu Fit for 55, trze-
ba szukać nowych rozwiązań. Ale już dziś istnieją 
technologie wspierające obniżanie emisji, których 
upowszechnienie da konkretne rezultaty. 

— W Polsce mamy ok. 170 sortowni odpadów 
i należy je szybko modernizować, wprowadzając 
już istniejące techniki sortowania. Wiemy, że przez 
stosowanie separatorów wiroprądowych możemy 
skutecznie wydzielać opakowania nieżelazne, 
w tym aluminiowe. Z innych technik obiecująca 
jest piroliza, niezbyt popularna w Europie, ale 
umożliwiająca wydzielenie aluminium z cienkich 
warstw połączonych z innymi materiałami. Dzięki 
takim rozwiązaniom zamiast wyrzucać odpady na 
wysypiska, będziemy mogli je ponownie wykorzy-
stać — podkreślał Jacek Wodzisławski. 

Tomasz Zieliński ogromny potencjał dostrzega 
w procesie cyfryzacji i elementach przemysłu 4.0. 

— To jeden z kierunków, który bardzo pomoże 
w projektowaniu instalacji, urządzeń, optymalizacji 
procesów, modelowaniu nowych produktów, eko-
projektowaniu, kalkulacji ryzyka, redukcji kosztów 
i wyłapywaniu najlepszych rozwiązań, które pomo-
gą szybciej i sprawniej realizować cele środowisko-
we — wyliczył. 

Dla branży logistycznej i transportowej klu-
czową zmianą będzie rozwój elektromobilności 
i przystosowanie infrastruktury do ładowania aut 
elektrycznych, o czym przypomniała Małgorzata 
Maj. Wszyscy uczestnicy debaty zwrócili też uwagę 
na rozwój technologii wodorowych, które według 
planów Komisji Europejskiej mogą być kluczowym 
narzędziem w walce o obniżenie emisji. 

— Wchodzimy tu w wizjonerskie oczekiwania, 
bo technologia jest dopiero na początku drogi roz-
woju. Mamy sporo do zrobienia — od pozyskiwania 
zielonego wodoru aż po sieć tankowania wodorem. 
Wierzę, że to się będzie szybko rozwijało i że za 
kilka lat będziemy rozmawiać o autach na wodór 
z taką swobodą, jak dziś o autach elektrycznych — 
podsumowała Justyna Glaza. © Ⓟ

Widzimy,  
że przedsiębiorstwa 
biorą sprawy 
w swoje ręce. 
Nie czekają na 
rozwiązania 
legislacyjne i same 
dostosowują swoje 
procesy, technologie 
i produkty do celów 
ekologicznych, 
goniąc w ten 
sposób konkurencję.

Tomasz Zieliński
prezes Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego

Jacek 
Wodzisławski
prezes fundacji Recal

W przypadku  
gospodarki odpada-
mi nie powinniśmy 
porównywać się 
do innych krajów, 
tylko szukać  
własnej, polskiej 
drogi. W każdym 
kraju są pewne 
subtelności, które 
uniemożliwiają prze-
łożenie rozwiązań 
jeden do jednego.

KOMENTARZ PARTNERA

Wsparcie dla klimatu
Jerzy Ponikowski
menedżer ds. Instytucji 
Międzynarodowych  
i Programów Rozwojowych 
w Banku BNP Paribas 

Sektor bankowy w Polsce jest mocno zaangażo-
wany w walkę o neutralność klimatyczną, zgodnie 
z założeniami pakietu Fit for 55. Natomiast jeśli 
chodzi o Bank BNP Paribas, moim zdaniem jeste-
śmy jednym z głównych liderów wdrażania zmian.
Nasz bank już w 2011 r. jako jeden prekursorów 
na polskim rynku nawiązał współpracę z EBOR 
w zakresie finansowania efektywności energe-
tycznej w segmencie MŚP. Natomiast od 2019 r. 
w Banku BNP Paribas podpisane zostały umowy 
z EBI, które pozwoliły na uruchomienie dwóch 
programów „ELENA” dedykowanych wspólnotom 
mieszkaniowym oraz  firmom z sektorów SME 
i KORPO (MidCap).

Mają one za zadanie pomóc tym podmiotom 
w realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
oraz zintegrowanych z budynkami instalacji OZE. 
Zainteresowane podmioty, oprócz dofinansowania 
do dokumentacji technicznej, mogą otrzymać 
również wsparcie procesu przygotowania 
inwestycji do jej realizacji ze strony zespołu 
dedykowanych ekspertów.
To niejedyny obszar, w jakim bank wspiera 
obniżanie emisji gazów do atmosfery. W 2020 
r. w banku została uruchomiona inicjatywa 
paperless, która doprowadziła do przeniesienia 
wielu procesów oraz obiegu dokumentów 
w cyfrowy świat (podpis elektroniczny). Dzięki temu 
zredukowaliśmy ilość zużywanego papieru o 5200 
ryz, a emisję CO

2 o 12 ton.
Co więcej, bank prowadzi rozmowy z kilkoma per-
spektywicznymi start-upami, które próbują wejść 
na rynek z rozwiązaniami w obszarze niekonwen-
cjonalnych źródeł energii oraz eliminowania  
marnotrawstwa produktów spożywczych.
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T
o dobry moment, żeby rozważyć argumen-
ty za i przeciw instalacji paneli fotowoltaicz-
nych. Trwają prace nad nowelizacją ustawy 
o OZE, która ma wycofać obowiązujące opu-
sty dla posiadaczy paneli fotowoltaicznych. 
Dotychczas prosumenci, czyli wytwórcy i od-

biorcy energii wytworzonej z odnawialnych źró-
deł energii, mogli za darmo odebrać do 80 proc. 
energii, którą wcześniej oddali do sieci w ramach 
wyprodukowanej nadwyżki.

Po zmianach prosumenci mają sprzedawać 
nadwyżki firmom zajmującym się handlem ener-
gią, a później, w momencie wzrostu zapotrzebo-
wania, odkupywać go od nich. Dotychczasowe 
przepisy przez 15 lat będą obowiązywać tzw. star-
szych prosumentów, czyli osoby, które uruchomią 
instalację do 31 marca 2022 r. Pozostali nie zostaną 
objęci systemem opustów.

Poza budzącą największe emocje kwestią roz-
liczeń nowelizacja zakłada także inne zmiany. 
Do systemu mają zostać wprowadzone pojęcia 
zbiorowych prosumentów, czyli osób zamiesz-
kujących w blokach z zainstalowanymi panelami 
fotowoltaicznymi, oraz wirtualnych prosumen-
tów — osób posiadających udziały w instalacjach 
fotowoltaicznych oddalonych od miejsca odbio-
ru energii.

Nowelizacja ograniczy rynek
Pod koniec ubiegłego roku moc zainstalowana 
w fotowoltaice w Polsce wyniosła 4 GW, czyli 
o 200 proc. więcej niż w 2019 r. — wynika z da-
nych Instytutu Energii Odnawialnej. Instytut oce-
nia, że na koniec tego roku moc może przekro-
czyć 6 GW.

— Rynek fotowoltaiczny w dwa lata zwiększył 
się czterokrotnie. W 2019 r. kwartalnie monto-
wano ok. 25 tys. instalacji poniżej 10 kW (czyli 
takich przeznaczonych dla gospodarstw domo-
wych). W 2021 r. jest to już ok. 100 tys. instala-
cji w kwartale — mówi Dawid Zieliński, prezes 
Columbus Energy.

Niektóre podmioty z branży obawiają się jed-
nak, że nowelizacja ustawy o OZE może zahamo-
wać rozwój rynku.

— Po zapowiedzi zmian regulacji wielu inwesto-
rów przyspieszyło decyzję o montażu instalacji 
fotowoltaicznej, ale spodziewamy się, że w przy-
szłym roku zainstalowanych zostanie 70 proc. 
mniej domowych mikroinstalacji niż w 2021 r. — 
mówi Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia 
Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Tąpnięcia na rynku w drugim kwartale 2022 r. 
spodziewa się także Dawid Zieliński.

— W mojej ocenie spadek popytu doprowadzi 
do tego, że z rynku odejdą firmy mikroinstalacyj-
ne. Ograniczenie podaży usług PV będzie jednak 

pozytywnym zjawiskiem — mimo spowolnienia 
dynamiki rozwoju rynku będą na nim działać 
przede wszystkim profesjonalne podmioty, a ry-
nek będzie się nasycał w rozsądnym tempie — 
tłumaczy prezes Columbusa.

Z szacunków Columbus Energy wynika, że 
obecnie 25 proc. podmiotów na rynku PV to pro-
fesjonalne firmy, a ok. 75 proc. to mikroinstalato-
rzy — podmioty, dla których fotowoltaika nie jest 
głównym profilem działalności albo które działają 
na tym rynku tymczasowo. Są to np. hurtownie 
elektryczne, hydrauliczne czy serwisy kotłów 
cieplnych, których właściciele, widząc wysoki 
popyt na usługi PV, zdecydowali się włączyć je 
do swojej oferty.

— Na rynku panuje wolnoamerykanka, każdy 
może świadczyć usługi PV. Spodziewam się, że 
po nowelizacji ustawy profesjonalne podmioty 
będą stanowić ok. 60 proc. rynku, dzięki czemu 
prosumenci będą mieli dostęp do usług lepszej 
jakości — dodaje Dawid Zieliński.

Dziś w branży PV zarejestrowanych jest 21,6 
tys. podmiotów, zatrudniających ok. 120 tys. 
osób. Za sprawą nowych przepisów w ciągu 
czterech lat może dojść do likwidacji nawet 13,5 
tys. podmiotów i 72 proc. miejsc pracy w branży 
— wynika z analizy skutków wprowadzenia no-
welizacji Ustawy o OZE przeprowadzonej przez 
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Niepokojące rozliczenia
Dotychczas prosumenci i operatorzy sieci dystry-
bucyjnej rozliczali się bezgotówkowo na podsta-
wie różnicy między nadwyżką wyprodukowanej 
energii wprowadzonej do sieci a tym, ile później 
pobrali z niej prądu. Nowelizacja zakłada, że pro-
sument będzie sprzedawał nadwyżkę po śred-
niej cenie rynkowej z poprzedniego kwartału. 
W połowie 2024 r. cena ma zostać zmieniona na 
cenę godzinową.

— To znacznie komplikuje system, a prosumen-
ci nie są profesjonalistami w zakresie rynku ener-

E N E R G E T Y K A

Opłacalność paneli stanie  pod znakiem zapytania
ALEKSANDRA 
ŁUKASZEWICZ

 Niepewne przepisy: Dużym problemem w branży nowoczesnej energetyki  
jest niestabilne prawo. W ocenie działających na tym rynku firm, niezależnie od tego,  
kto zasiada w rządzie, regulacje zmieniają się jak sinusoida. [fot. AdobeStock]
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getycznego, więc trudno ocenić im ryzyko zmiany 
ceny. Rozliczenie powinno odbywać się w sys-
temie taryfowym, a nie po cenach giełdowych. 
Nowe przepisy podwoją okres zwrotu z inwestycji 
w domowe instalacje do 10-14 lat. Pogorszenie 
ekonomiki sprawi, że inwestycje w domową fo-
towoltaikę będą znacznie ograniczone — mówi 
Bogdan Szymański. 

Przeciwnego zdania jest Dawid Zieliński, który 
uważa, że jeśli popyt na nowe instalacje znacznie 
spadnie w przyszłym roku, to będzie to wynikało 
z negatywnego PR-u, a nie rachunku ekonomicz-
nego.

— Panuje przeświadczenie, że projekt nowej 
ustawy jest zły, z czym się nie zgadzam. Nowa 
propozycja rozliczeń nie pogorszy w znacznym 
stopniu sytuacji prosumentów. To krok w stronę 
ucywilizowania rynku, a mój jedyny zarzut to 
to, że nowelizacja mogłaby kompleksowo po-
dejść do rynku nowoczesnej energetyki, a nie 
tylko do instalacji prosumenckich — mówi Dawid 
Zieliński. 

Magazyny odciążą sieć
Nowy system rozliczeń ma także doprowadzić 
do zwiększenia poziomu autokonsumpcji energii 
przez gospodarstwa domowe, dzięki czemu nie 
będą one obciążały sieci wyprodukowanymi nad-
wyżkami.

— Nowe prawo sprawi, że produkowanie nad-
wyżek nie będzie już tak opłacalne. Prosumenci 
często zakładają za dużo paneli i instalacje 
ponad swoje potrzeby, nie myśląc o auto-
konsumpcji, tylko o maksymalizacji zysków. 
Tymczasem instalacje powyżej 6,5 kW doprowa-
dzają do nadmiernego obciążania sieci — mówi 
Dawid Zieliński.

W przypadku większych instalacji rozwiązanie 
mogą stanowić przydomowe magazyny energii, 
które pozwalają zwiększyć poziom autokonsump-
cji, a także pełnią funkcję stabilizatorów sieci. 
W Polsce są jeszcze rzadkością. Decydują się na 
nie przede wszystkim prosumenci na terenach 
objętych przerwami w dostawach prądu.

— Odpowiedzialnie dobrana liczba paneli oraz 
system sterujący przesyłem między instalacją, 
pompą ciepła a magazynem doprowadzą do opty-
malnego gospodarowania energią na poziomie 
gospodarstwa domowego. Dopiero potem system 
powinien komunikować się z siecią energetyczną 
— tłumaczy Dawid Zieliński.

Nowelizacja nie podejmuje jednak tematu ma-
gazynów.

— W niektórych państwach istnieją rozwiązania 
administracyjne, które wymuszają na prosumen-
tach posiadanie magazynu. W Niemczech co dru-
ga instalacja fotowoltaiczna ma magazyn — dodaje 
Bogdan Szymański.

W kwietniu 2021 r. ma ruszyć rządowy program 
Mój Prąd 4.0, który ma na celu wzmocnienie seg-
mentu mikroinstalacji fotowoltaicznych m.in. po-
przez dofinansowania do zakupów magazynów.

— Koszt takiego urządzenia to ok. 20-25 
tys. zł, ale w ramach programu prosumenci 
będą mogą liczyć na dotację. Na jakim pozio-
mie — dowiemy się w kwietniu — tłumaczy 
Dawid Zieliński.

Bogdan Szymański zaznacza jednak, że nawet 
gdy program ruszy, to istnieje ryzyko, że maga-
zyny nie będą instalowane w miejscach, gdzie są 
najbardziej potrzebne.

— To najbogatsi konsumenci mieszkający na obrze-
żach dużych miast będą pierwsi inwestować w ma-
gazyny, a problem z niedostosowaniem sieci doty-
czy przede wszystkim małych miejscowości, gdzie, 
statystycznie, mieszkają mniej zamożne osoby. 
Dobrym rozwiązaniem byłyby dotacje punktowe 
uwzględniające stan sieci w miejscu montażu oraz 
kryterium dochodowe — mówi prezes Stowarzy-
szenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. © Ⓟ

Opłacalność paneli stanie  pod znakiem zapytania
TRZY PYTANIA DO...

Zielone magazyny się opłacają
Emilia Dębowska
Sustainability Manager, 
Panattoni

1 Jakie są obecnie najważniejsze ekologiczne trendy w branży  
nieruchomości przemysłowych?

Najważniejszym celem jest stworzenie zeroemisyjnego budynku – w pierwszej kolejności wyeliminowania 
śladu węglowego operacyjnego, a w dłuższej perspektywie wbudowanego. Dlatego kluczowe jest przejście 
na OZE, zarówno poprzez zakup takiej energii u dostawców, jak i dostarczanie jej w ramach własnych 
rozwiązań – najczęściej w formie instalacji fotowoltaicznych. Takie montujemy m.in. na dachach obiektów 
jak w przypadku Panattoni Park Bydgoszcz III, BTS Świebodzin lub naziemnie jak w podpoznańskich 
Żernikach dla DHL Supply Chain i Zalando. Popularnym trendem jest stosowanie systemów sterowania 
oświetleniem oraz systemów zarządzania budynkami, minimalizujących zużycie energii. Dążymy także do 
maksymalizacji wykorzystania wody opadowej np. w postaci instalacji wody szarej, ogrodów deszczowych, 
zbiorników. Na tapet brane jest również ogrzewanie nisko- bądź zeroemisyjne jak w przypadku 
pomp ciepła, które zainstalowaliśmy w Świebodzinie. W parze z wymienionymi rozwiązaniami idzie 
zapoczątkowany przez Panattoni w branży obiektów przemysłowych trend certyfikacji środowiskowej– 
w Polsce przede wszystkim metodą BREEAM. Dla wielu jest ona asem w rękawie do raportowania ESG, 
a tym samym idzie w parze z taksonomią UE. 

2 Czy dla najemców „zielone” kwestie są obecnie ważnym kryterium wyboru? 

Cały czas rośnie świadomość ekologiczna użytkowników obiektów przemysłowych, a ostatnie dwa 
lata zintensyfikowały ten trend. Polityka i kultura przedsiębiorstw kierunkuje się na zrównoważony 
rozwój. Aż 70 proc. z nich wybiera zielone budynki ze względu na wymogi korporacyjne, przy 20 proc. 
przede wszystkim szukających oszczędności. Dzięki systemom pozwalającym monitorować zużycie 
zasobów i znacznie je ograniczać, zielone magazyny po prostu się opłacają i pozwalają ograniczyć wiele 
wydatków związanych z użyciem wody, prądu, czy produkcją odpadów. Koszty przestają być barierą, 
a stają się motywacją do implementacji zrównoważonych rozwiązań, szczególnie w kontekście rosnących 
cen zasobów.

3 Co jest obecnie największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o inwestycje w ekologiczne  
rozwiązania? 

Przede wszystkim są to ograniczenia infrastrukturalne czy prawne, spowalniające rozwój wytwarzania 
energii własnej, w tym wykorzystania technologii fotowoltaicznej na szeroką skalę. Problemem są 
nieprzygotowane sieci energetyczne np. do dwukierunkowego przesyłu energii lub odbioru jej dużej 
ilości, szczególnie od prosumentów. Rozwiązaniem wielu problemów mogą być masowe inwestycje 
w magazyny energii. Jednak te są bardzo drogie i bez odpowiednich zachęt rządowych, czy unijnych ich 
popularyzacja może być zbyt długotrwała. 
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O 
skrócie ESG dekadę temu słyszało niewie-
lu. Pojawiał się częściej w dyskusjach aka-
demickich lub w artykułach odnoszących 
się do bliżej nieokreślonej przyszłości. 
Czym jest ESG? E (environmental) ozna-
cza środowisko, S (social responsibility) to 

odpowiedzialność społeczna, wreszcie G (gover-
nance) to ład korporacyjny. Na podstawie tych 
trzech elementów będą powstawały nie tylko 
coraz bardziej zaawansowane raporty firm, ale 
opierać się będzie na nich cała filozofia działania. 
Począwszy od wielkich firm finansowych, skoń-
czywszy na spółkach giełdowych. Siłą rzeczy ta 
filozofia przełoży się również na małe firmy bę-
dące częścią łańcuchów dostaw wiodących do 
wielkich producentów.

Po co nam ESG?
W całej filozofii ESG chodzi o wypracowanie syn-
tetycznego i zrozumiałego dla wszystkich komu-
nikatu, który dostarczy wiedzy na temat zasad 
zrównoważonego rozwoju działających w każdej 
lokalizacji. Tu miarą nie będą suche słowa, ale 
konkretne, mierzalne wskaźniki. Eksperci nie 
mają wątpliwości — wchodzimy w erę odpowie-
dzialności, ale również przejrzystości w zakresie 
oddziaływania biznesu na środowisko, otocze-
nie itd.

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie tzw. tak-
sonomia — system klasyfikacji działalności gospo-
darczej ze względu na stopień jej zrównoważenia 
środowiskowego. Ale to dopiero początek. Rok 
później (i jest to kluczowy termin) duże firmy, 
także te niefinansowe, będą już zobowiązane 
do publikowania kompleksowych danych, które 
dotyczą stopnia zgodności ich działania ze ściśle 
określonymi kryteriami taksonomii. W 2024 r. 
pojawi się kolejna nowość, tym razem dla sek-

tora finansowego — mowa o publikacjach green 
asset ratio, czyli wskaźnika zielnych aktywów dla 
spółek zatrudniających ponad 500 pracowników.

Mogłoby się wydawać, że nowe obostrzenia 
są kolejnym przymusem generującym koszty 
wdrożenia kolejnych procedur, systemu groma-
dzenia i przekazywania informacji. Ale nie do 
końca tak jest. Wiele firm świadomie wprowadza 
transparentne informowanie o aspektach ESG 
w swoich organizacjach. Krótko mówiąc, same 
bez przymusu wchodzą na ścieżkę zrównowa-
żonego rozwoju.

Historia raportowania niefinansowego
Podczas debaty zorganizowanej przez „PB” 
ciekawy aspekt drogi, jaką pokonało już wiele 
firm do zaawansowanego raportowania, przy-
bliżyła wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów 
Giełdowych (SEG) Magda Raczek-Kołodyńska. 
Jak przyznała, już od 2012 r. w SEG prowadzo-
ny był projekt „Analiza ESG spółek w Polsce”. 
Wtedy jeszcze to zagadnienie wydawało się bar-
dzo odległe.

— Przez sześć edycji projektu wspólnie z part-
nerami uświadamialiśmy spółki giełdowe, że są 
wyspecjalizowane instytucje, analitycy, którzy 
na polecenie inwestorów badają, w jaki sposób 
różne firmy na świecie raportują swój wpływ 
środowiskowy, społeczny oraz ładu korporacyj-
nego. Alarmowaliśmy, że są to kwestie, które 
w przyszłości wpłyną na ich konkurencyjność 
i sposób prowadzenia biznesu — wskazuje Magda  
Raczek-Kołodyńska.

Pomysł okazał się trafiony.
— W 2014 r. pojawiła się dyrektywa NFRD 

2014/95/UE dotycząca raportowania niefinan-
sowego, zaimplementowana do ustawy o ra-
chunkowości, która nałożyła na duże podmioty 
giełdowe, zatrudniające powyżej 500 pracowni-
ków, obowiązek składania oświadczeń niefinan-
sowych w ramach raportów rocznych — wspomi-
na wiceprezes SEG.

Pierwsze kroki w raportowaniu
— Te pierwsze obowiązki spowodowały, że 
w wielu spółkach zapaliła się lampka ostrze-
gawcza, że dane niefinansowe to nie jest tylko 
wisienka na torcie, że to nie akcja charytatywna, 
którą sobie raz do roku robimy, tylko element 
biznesu — zauważa Magda Raczek-Kołodyńska.

Rzeczywiście, firmy otrzymały jasne wska-
zanie, że celem tej regulacji jest to, aby spółki 
świadomie przeanalizowały, jakie ryzyko niefi-
nansowe wiąże się z prowadzoną przez nie dzia-
łalnością. Prawodawcy zachęcali, żeby firmy 
spojrzały, jaki mają wpływ na środowisko, w jaki 
sposób prowadzą swoją politykę w odniesieniu 
do zasobów ludzkich czy też jak wprowadzają 
zasady ładu korporacyjnego.

— Trzeba przyznać, że zarówno dyrektywa, 
jak i ustawa o rachunkowości dawały dużą 
dowolność. Raporty nie miały określonego 
standardu czy zakresu wskaźników, które bez-
względnie musiały się pojawić — mówi ekspert-
ka SEG. 

Faktycznie, w kwestii standardów wprowa-
dzona została dość duża dowolność. Firmy 
mogły wybrać dowolny standard i raportować 
według własnych zasad, byle były one jasne dla 
inwestorów. Nowe regulacje dotyczyły wówczas 
około 150 spółek giełdowych w Polsce, które za-
trudniały powyżej 500 pracowników i wypełnia-
ły jedno z dwóch kryteriów finansowych. Zostały 
one zobligowane do publikacji pierwszego ra-
portu za 2017 r.

Unia podnosi poprzeczkę
Unia Europejska poszła za ciosem. Wymagania 
dotyczące raportowania stale rosną i dotyczą 
firm niemal z każdego kierunku. Po pierwsze, 
instytucje finansowe będą musiały pokazywać, 
jak tworzą swoją politykę ESG. Słowem: kogo 
finansują i ubezpieczają. Instytucje finansowe 
będą musiały pokazywać konkretne wskaźniki 
pozyskane od klientów. I tutaj zaczyna się pe-

D E B AT Y  „ P B ”

ESG to sprawa nie ty lko wielkich firm

Ewelina  
Jabłońska- 
-Gryżenia
odpowiedzialna za 
ESG w Grupie Raben

Jeśli firma nie jest 
świadoma swojego 
wpływu, nie mierzy 
go ani nie monito-
ruje, to najwyższy 
czas, aby to roz-
poczęła. Działanie 
zgodnie z zasadami 
zrównoważonego 
rozwoju to już nie 
trend, to nasza 
odpowiedzialność. 

Każda ze spółek  
będzie musiała 
przeprowadzić  
w swojej firmie 
badania istotności, 
badania ryzyka 
finansowego i 
zbudować sobie 
system gromadzenia 
danych. Będzie 
zobowiązana także 
do przeanalizowania 
swojego łańcucha  
wartości.

Magda  
Raczek-Kołodyńska
wiceprezes zarządu SEG

DEBATĘ PROWADZIŁ ŁUKASZ KORYCKI,  
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO „PB”

Emilia Dębowska
manager  
ds. zrównoważonego 
rozwoju w Panattoni

Również firmy,  
które nie mają 
obowiązku 
raportowania, 
będą musiały się 
przygotowywać,  
żeby być nadal  
naszym partnerem  
do współpracy.
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ESG to sprawa nie ty lko wielkich firm

wien przepływ informacji. Dane w raporcie nie 
będą już bazowały tylko na liczbach generowa-
nych w samej organizacji, ale także w jej oto-
czeniu.

— Kolejną ważną regulacją jest unijna taksono-
mia. To nic innego jak pełna klasyfikacja środo-
wiskowa, w której w sposób jasny i klarowny jest 
zakwalifikowane, które działalności danej branży 
można uznać za zrównoważone środowiskowo, 
a które nie. Pierwsze ujawnienia z taksonomii 
będą musiały zrobić spółki giełdowe, które obec-
nie raportują już za rok 2021. Firmy będą musia-
ły pokazać pierwsze dane bardzo wiarygodnie 
opierające się na szczegółowych wyliczeniach 
opisanych w taksonomii. Taksonomia będzie 
końcem greenwashingu — mówi Magda Raczek-
Kołodyńska.

Prawdziwą rewolucją będzie to, co dzieje się 
w ramach rewizji dyrektywy NFRD. Pojawi się 
bowiem nowa dyrektywa w sprawie sprawoz-
dawczości przedsiębiorstw w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju (ang. CSRD), która wprowa-
dzi obowiązki dla spółek zatrudniających ponad 
250 osób. Dla wielu z nich będzie to zupełnie 
nowy wymóg raportowania. Tym samym gro-
no firm z obowiązkiem raportowania rozszerzy 
się w Polsce z początkowych 150 podmiotów do 
ponad 3 tys.

— Każda ze spółek będzie musiała przeprowa-
dzić w swojej firmie badania istotności, badania 
ryzyk niefinansowych i zbudować sobie sposób 
gromadzenia danych. Będzie zobowiązana także 
do przeanalizowania swojego łańcucha wartości 
— dodaje wiceprezes SEG.

— Dla wielu firm ryzyko w obszarze ESG jest 
nowe, ale też w wielu przypadkach wymogi ESG 
wygenerują nowe czynniki wpływające na rodza-
je ryzyka, którymi firmy już zarządzają, jak np. 
kwestie środowiskowe wpłyną na ryzyko wzro-
stu kosztów surowców — mówi Olga Petelczyc, 
zarządzająca w Arete Audit, ekspertka programu 
Climate Leadership.

Kluczowe dane od podwykonawców
To wszystko razem wzięte oznacza, że firmy 
będą potrzebowały także danych od swoich pod-
wykonawców, z którymi współpracują.

— Będą pytały swoich podwykonawców, kon-
trahentów o dane, które będą im potrzebne do 
raportowania. Można powiedzieć, że od 2023 r. 
ten wymóg dotknie wszystkich w mniejszym lub 
większym stopniu — mówi Olga Petelczyc.

To oznacza, że nawet mała firma, której daleko 
do poziomu zatrudnienia firm zobowiązanych do 
raportowania, będzie zmuszona przekazać dane,  
które dla dużego partnera będą niczym puzzle — 
niezbędne do ułożenia większej układanki, jaką 
jest raport ESG. 

— Do raportowania przygotowujemy się od 
ponad roku, w naszym przypadku jest to od-
dolna chęć organizacji biznesu tak, że działamy 
w sposób zrównoważony. To jest bardzo szeroki 
temat — mówi Emilia Dębowska, manager ds. 
zrównoważonego rozwoju w Panattoni. 

Oczywiście, jak przyznaje, cały proces wy-
maga sporych nakładów sił i czasu. Specjaliści 
od ESG mają jednak świadomość, że sami nie 
stworzą kompletnej informacji.

— Świadomość raportowania to jedno, nato-
miast wiąże się z tym, że również firmy, które 
nie mają obowiązku raportowania, de facto także 
będą musiały się przygotowywać, żeby być na-
dal naszym partnerem do współpracy — ocenia 
Emilia Dębowska.

To może oznaczać, że małym podmiotom ła-
two będzie wypaść z łańcucha dostaw do więk-
szych graczy, jeśli ci zdecydują się poszukać part-
nerów bardziej zwracających uwagę na kwestie 
związane ze zrównoważonym rozwojem.

Raportowanie to nic nowego?
Ewelina Jabłońska-Gryżenia, odpowiedzialna za 
ESG w Grupie Raben, zauważa, że firma, w której 
pracuje, od lat realizuje działania związane z ra-
portowaniem ESG. Rozwiązania były wprowadza-
ne stopniowo. Najpierw dotyczyły tylko Polski,  
potem także Niemiec i Czech.

— W tym roku przygotowujemy się, a tak 
naprawdę jesteśmy już w procesie, by zreali-
zować ambicję zaraportowania całej grupy, 
czyli wszystkich 14 krajów. Już wiemy, ile to 
pracy kosztuje, jaki jest to wysiłek energe-
tyczny dla firmy. Jesteśmy dużą organizacją, 
natomiast bez względu na wielkość trzeba się 
do tego bardzo dobrze przygotować i mieć 
świadomość, jakie etapy należy przejść, by 
ten proces przebiegł sprawnie według określo-
nych standardów — zaznacza przedstawicielka 
Grupy Raben.

Ewelina Jabłońska-Gryżenia stanowczo pod-
kreśla, że raportowanie ESG to zdecydowanie 
coś więcej niż moda.

— To nie jest trend, ale nasza odpowiedzial-
ność. Jeśli ktoś chciałby podążać za trendem, 

to już dawno powinien mieć ustalone cele 
zrównoważonego rozwoju, bo naprawdę to jest 
ostatni dzwonek. Jeśli firma nie ma świadomości 
swojego wpływu, czyli go ani nie mierzy ani nie 
monitoruje, to najwyższy czas, aby ten proces 
rozpocząć. Za wiele czasu nie zostało — ocenia 
przedstawicielka Rabena.

Jak dodaje, już za chwilę firmy, które nie po-
dejmą się tego wyzwania, będą wyeliminowane 
z biznesu.

Kosztowny brak danych?
Magda Raczek-Kołodyńska nie ma wątpliwo-
ści, że finansowanie w przyszłości będzie coraz 
bardziej zależne od danych dotyczących zrów-
noważonego rozwoju, które publikuje firma.

— To będzie przyszłość. Jeżeli instytucje finan-
sowe będą musiały sprawdzać portfele swoich 
klientów pod kątem wskaźników zrównoważo-
nego rozwoju i to raportować, to te firmy, które 
nie będą analizowały tego obszaru i nie będą 
w stanie dostarczyć danych, ostatecznie za to 
zapłacą. Oczywiście na początku dostaną kredyt, 
ale on będzie na gorszych warunkach, droższy 
— zauważa. 

Dodaje, że znajdą się pewnie inwestorzy, któ-
rzy zainwestują w taki biznes, ale będzie to inwe-
stycja obciążona większym ryzykiem.

I to właśnie wydaje się kluczowe w temacie 
roli ESG w przyszłości. Firmy, które nie odrobią 
tej lekcji, będą miały coraz większe trudności 
z funkcjonowaniem. Choćby z tego powodu wy-
siłek związany z wdrożeniem raportowania ESG 
jest absolutnie konieczny i należy go wpisać do 
priorytetowych celów na najbliższe lata.

Od 2023 r. raporty będą tworzone według jed-
nolitego europejskiego standardu, a dane w nich 
zawarte będą podlegały obowiązkowemu audy-
towi. Firmy, które motywuje odpowiedzialne 
działanie, poradzą sobie z nowymi obowiązka-
mi. Według Olgi Petelczyc praca, jaką muszą 
włożyć, jest mniejsza. Niestety jest i druga stro-
na medalu.

— Są też firmy, które kompletnie nie mają zbu-
dowanej świadomości co do tego, co je czeka 
w przyszłości, i naprawdę myślę, że jest to dla 
nich ostatni moment — podkreśla ekspertka. © Ⓟ

Są firmy,  
które kompletnie  
nie mają zbudowanej 
świadomości  
co do tego,  
co je czeka  
w przyszłości,  
i naprawdę myślę,  
że jest to ostatni 
moment  
dla takich firm.

Olga Petelczyc
zarządzająca Arete 
Audit – audytorka, 
ekspertka  programu 
Climate Leadership

proc.  Dla tylu firm w Polsce 
zyskują na znaczeniu czynniki 
ESG, wynika z badania  
Deloitte „Technology 
Sustainability Survey”. 

proc.  Tyle firm  
już dostrzega wymierne  
korzyści działań  
z zakresu ESG.

94

89



18  ZIELONA GOSPODARKA

E N E R G E T Y K A

Hutnicy ostrzegają przed  bla  ckoutem

F
irmy energochłonne szykują się do energe-
tycznej transformacji. Czekają na budowę 
elektrowni atomowej czy morskich farm 
wiatrowych oraz przetestowanie i wdroże-
nie do użytkowania instalacji tzw. małego 
atomu. Realizacja tych projektów jest cza-

sochłonna, a firmom zależy na szybkiej realizacji 
inwestycji w odnawialne źródła, by zabezpieczyć 
rosnące zapotrzebowanie na energię. Hutnicy 
przestrzegają, że wkrótce jej zabraknie, bo elek-
tryfikacja i dekarbonizacja znacznie zwiększą za-
potrzebowanie.

— Dla hutnictwa i innych gałęzi przemysłu ener-
gochłonnego kluczowa jest elektryfikacja związa-
na z dekarbonizacją oraz wdrożenie zasad gospo-
darki obiegu zamkniętego. Zmiana technologii na 
niskoemisyjną czy bezemisyjną spowoduje jednak 
znaczące zwiększenie zapotrzebowania na ener-
gię. W ciągu 12-15 lat zużycie energii elektrycznej 
w przemyśle wzrośnie o jedną trzecią, a może na-
wet o połowę — szacuje Jerzy Kozicz, prezes CMC 
Poland i przewodniczący Komitetu Środowiska 
Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Marek Kowalski, przewodniczący FPP szacuje, 
że samo zapotrzebowanie energetyczne polskich 
producentów stali wynosi obecnie 6 TWh rocznie.

— Elektryfikacja hut spowoduje, że wartość 
ta ulegnie ponaddwukrotnemu zwiększeniu. 
W przypadku zaś całkowitej dekarbonizacji za-
potrzebowanie przekroczy 42 TWh, a więc ilość 
energii elektrycznej, jaką w 2019 r. zużyły wspól-
nie województwa mazowieckie, łódzkie oraz 
podlaskie. Będzie to jednocześnie więcej niż 
jedna czwarta obecnego całkowitego zapotrze-
bowania na energię elektryczną netto w Polsce, 
które wynosi 160 TWh. W tej sytuacji nietrudno 
wyobrazić sobie scenariusz, w którym ryzyko nie-
wystarczającej podaży mogłoby zmaterializować 

się w postaci poważnych niedoborów i kryzysu 
całego systemu elektroenergetycznego — mówi 
Marek Kowalski.

Przed brakiem zasilania przestrzegają także 
sami hutnicy.

— Problemem jest to, że w Polityce Energetycz- 
nej Polski (PEP) nie uwzględniono prognozy 
wzrostu zapotrzebowania na energię. Zaplano-
wano jedynie odejście od węgla na rzecz gazu, 
atomu i energetyki wiatrowej na morzu. Dwa 
ostatnie z wymienionych źródeł zasilania będą 
jednak w dużej skali dostępne dopiero za kilka 
czy nawet kilkanaście lat. Tymczasem inwesty-
cje w nisko- czy zeroemisyjne źródła potrzebne 
są już teraz, bo w przeciwnym razie grozi nam 
za pięć lat blackout. Znowu będzie konieczność 
ograniczeń poboru — prognozuje Jerzy Kozicz.

Zrezygnujemy z węgla i z gazu
Jego zdaniem planowane przez rząd zastąpienie 
znacznej części źródeł węglowych zasilaniem ga-
zowym nie jest perspektywicznym rozwiązaniem, 
ponieważ wiele państw UE planuje ograniczyć 
na nie zapotrzebowanie. Przykładem jest nowa 
niemiecka koalicja, która zapowiedziała nie tyl-
ko przyśpieszenie odejścia od węgla, ale także 
od gazu. Jerzy Kozicz uważa więc, że instytucje 
finansowe, które dziś nie chcą finansować inwe-
stycji w węglowe źródła energetyczne, za kilka 
lat nie będą też kredytować projektów z zasila-
niem gazowym. Resort klimatu uznaje je jednak 
za bardziej efektywne niż zasilanie słoneczne czy 
przez lądowy wiatr. Promuje także morską ener-
getykę wiatrową.

Stawiają więc np. na rozwój w Polsce lądowej 
energetyki wiatrowej. Tymczasem rząd zakłada, 
że udział tego typu zasilania w miksie energetycz-
nym w 2025 r. sięgnie 15 proc. a w 2040 r. spadnie 
do 11 proc.

Wystarczy zmienić przepisy 
Przedsiębiorcy liczą, że rząd wdroży zapowiadaną 
kilka miesięcy temu zmianę przepisów określają-
cych odległość lokowania lądowych farm, potocz-
nie zwanych 10h. Dzięki temu możliwa byłaby 
liberalizacja zasad realizacji inwestycji w lądowe 
farmy wiatrowe. Resort rozwoju nie odpowiedział 
jednak na pytania „PB” dotyczące możliwości 
zmian prawnych. 

Przedsiębiorcy apelują o zmiany, by odbloko-
wać inwestycje oraz przyśpieszyć procesy biuro-
kratyczne.

— Zgodnie z obowiązującym prawem realizacja 
procesu uzyskania pozwoleń administracyjnych 
niezbędnych do budowy elektrowni wiatrowej, 
licząc od rozpoczęcia starań do momentu rozpo-
częcia budowy, może trwać niemal pięć lat. I to 
bez uwzględnienia czasu potrzebnego na uzyska-

KATARZYNA 
KAPCZYŃSKA

Cementownie też liczą na przyjazne prawo
Nie tylko huty apelują o poprawę przepisów, by usprawnić inwestycje w odnawialne źródła. Podobne 
postulaty mają cementownie.
– Potrzeba większej przewidywalności i stabilności legislacji. Złagodzenie tzw. ustawy odległościowej [10h 
– red.] oraz uproszczenie zasad bilansowania miksu energetycznego dla producentów OZE sprzyjałoby 
rozwojowi sektora zielonej energii dla branży i przemysłu. Warto również rozważyć zwiększenie wsparcia 
dla magazynów energii. Niezbędne są również ułatwienia w uzyskiwaniu zgody na linie bezpośrednie, co 
pozwoliłoby przyłączyć źródła OZE bezpośrednio do sieci wewnętrznych zakładów z pominięciem Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego – twierdzi Dawid Robak, dyrektor finansowy i zakupów w Lafarge’u 
w Polsce.
W obecnych warunkach spółka też sobie jednak nieźle radzi, realizując Strategię zrównoważonego rozwoju 
do 2030 r. 
Szymon Witoszek, dyrektor ds. rozwoju Onde, zapewnia, że coraz więcej podmiotów energochłonnych 
angażuje się w inwestycje OZE.
– Co ciekawe, branża handlowa, np. spożywcza, podjęła działania inwestycyjne szybciej niż duże 
przedsiębiorstwa przemysłowe z sektorów chemicznego, paliwowego czy metalurgicznego. 
Najpopularniejsze obecnie rodzaje OZE to te, które są dostępne i najtańsze, czyli nowo budowane instalacje 
fotowoltaiczne i istniejące wiatrowe – mówi Szymon Witoszek.

 Wiatr od lądu: Wysokie koszty zakupu energii i praw do emisji CO2 motywują huty do dekarbonizacji. 
Przedsiębiorcy boją się jednak, że zanim doczekają się energii z morskiego wiatru czy atomu, zabraknie  
na rynku prądu. Fotowoltaika nie zaspokoi ich ogromnego zapotrzebowania, więc liczą na lądową energetykę 
wiatrową.  [fot. Adobe Stock]
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Hutnicy ostrzegają przed  bla  ckoutem Jak polityka klimatyczna 
wpłynie na ceny

nie dofinansowania czy realizację przetargów — 
szacuje Marek Kowalski.

FPP apeluje o obniżenie kosztów wsparcia OZE. 
Szacuje, że przy obecnych cenach certyfikatów 
koszty wsparcia systemu przekraczają 5 mld zł 
rocznie, z czego aż 95 proc. stanowią koszty sys-
temu wsparcia bazującego na o certyfikatach. 
Przedstawiciele organizacji twierdzą, że system 
wsparcia OZE oparty na zielonych certyfikatach, 
potwierdzających wytworzenie energii z odnawial-
nych źródeł, nie promuje nowych mocy, zapewnia-
jąc jedynie zysk dla instalacji wytwórczych powsta-
łych przed 2016 r, czyli przed okresem zaostrzenia 
przepisów utrudniających budowę lądowych wia-
traków. Federacja zabiega też o obniżenie wliczanej 
do taryfy energetycznej opłaty jakościowej z 10,18 
zł za MW/h do 6 zł oraz o zmianę przepisów doty-
czących tzw. linii bezpośredniej między źródłem 
i odbiorcą prądu, by korzystający z niej przedsię-
biorca nie musiał uzależniać się od jednego źródła.

Specjaliści z rynku OZE przekonują, że zmiana 
przepisów zwiększy dostępność zasilania, nawet 
bez dużych inwestycji.

— Konieczne są dwie zmiany o charakterze 
deregulacyjnym, dające możliwość przyłączenia 
instalacji OZE producenta, prywatną linią elek-
troenergetyczną, czyli tzw. linią bezpośrednią, do 
instalacji odbiorcy. Kolejna potrzebna zmiana do-
tyczy wprowadzenia możliwości współdzielenia 
infrastruktury przyłączeniowej przez więcej niż 
jedno źródło, np. wiatrowe i fotowoltaiczne, czyli 
tak zwany pooling — mówi Szymon Witoszek, dy-
rektor ds. rozwoju Onde z grupy Erbud.

Zielona energia poszukiwana
Linie bezpośrednie dotychczas w Polsce nie 

powstawały, bo proces blokowała konieczność 
pozyskania decyzji z Urzędu Regulacji Energetyki. 
Dyrektywa 2019/944 wymaga jednak od krajów 
członkowskich liberalizacji przepisów dotyczą-
cych linii bezpośrednich, co znalazło odzwier-
ciedlenie w projekcie nowelizacji prawa energe-
tycznego.

Pooling natomiast nie jest w Polsce możliwy 
ze względu na wprowadzenie wadliwej definicji 
instalacji odnawialnego źródła energii do pra-
wa energetycznego.

— Definicja ta wiąże bezpośrednio obiekt, jakim 
jest zakład wytwarzania energii z typem i cha-
rakterystyką techniczną urządzeń wytwórczych. 
Dochodzi do absurdalnych sytuacji, w których 
moce urządzeń korzystających z różnego rodzaju 
energii pierwotnej, np. wiatru i słońca, są ze sobą 
sumowane. Gdyby prawo energetyczne i zakła-
dy energetyczne odnosiły się do rzeczywistych 
możliwości elektrowni jako całości, wówczas bez 
kosztownych ingerencji w istniejącą infrastruktu-
rę, możliwe byłoby wprowadzenie do sieci około 
30-40 proc. więcej energii z OZE w ciągu najbliż-
szych pięciu lat — uważa Szymon Witoszek.

Podkreśla, że obecnie rośnie zainteresowanie 
zakupem energii z OZE.

— Energia odnawialna stanowi w całkowitym 
krajowym zużyciu około 13 proc., można zakła-
dać, że popyt będzie w długiej perspektywie prze-
wyższał podaż — twierdzi menedżer z Onde.  © Ⓟ

D
rożejąca energia może obniżyć ceny innych 
towarów i usług lub trwale podbić inflację. 
Który scenariusz będzie grany? Wszyscy chcą 
być dziś zieloni, spełniać standardy ochrony 
środowiska, ciąć emisję gazów cieplarnianych, 
organizować akcje sadzenia drzew. I słusznie. 

Budowanie pozytywnego przekazu wobec transfor-
macji energetycznej jest ważne. Transformacja ma 
też jednak brzydszą stronę — bolesny dla konsumen-
tów i firm wzrost cen energii. Doświadcza go teraz 
cały świat. W związku z tym wagi nabierają pytania, 
czy ten wzrost będzie trwały, czy może trwale pod-
bić inflację oraz obniżyć realny wzrost dochodów? 
Jest na pewno ryzyko, że odpowiedź na te pytania 
będzie brzmiała: tak.

Panel Ekonomistów zadał ostatnio swoim uczest-
nikom bardzo ważne pytanie: „Czy transformacja 
energetyczna będzie w średnim okresie oddziały-
wać proinflacyjnie?”. Panel to inicjatywa założona 
przez Pawła Dobrowolskiego, głównego ekonomistę 
Polskiego Funduszu Rozwoju, a przy jej tworzeniu 
mam przyjemność uczestniczyć. Polega ona na re-
gularnym ankietowaniu ekonomistów akademic-
kich i rynkowych w ważkich tematach dotyczących 
polityki publicznej i przyszłości gospodarki.

Odpowiedzi ekonomistów — jak widać na wy-
kresie — są bardzo zróżnicowane. To pokazuje, że 
wpływ polityki klimatycznej i transformacji energe-
tycznej na ceny jest bardzo trudno jednoznacznie 
określić, a na pytania, które zadałem we wstępie, 
nie ma łatwiej odpowiedzi.

Zacznijmy od argumentów wskazujących, że 
polityka klimatyczna będzie trwale podbijała infla-
cję. Przede wszystkim inwestycje w transformację 
energetyczną są bardzo kosztowne, podnosząc ceny 
energii. Na przykład ilość surowców potrzebnych 
do budowy elektrowni fotowoltaicznej jest około 
10 razy większa w przeliczeniu na efektywną ilość 
produkowanej energii niż w przypadku elektrowni 
węglowej. W krótkim okresie mamy zatem gigan-
tyczne potrzeby kapitałowe. Wprawdzie w długim 
okresie koszty zmienne zielonej energii będą bardzo 
niskie, więc ceny energii spadną, jest to jednak per-
spektywa na razie dość odległa.

Żeby drogie inwestycje w zieloną energię się 
opłacały, polityka klimatyczna musi podnosić ceny 
energii pochodzącej z paliw kopalnych, które bez in-
terwencji regulacyjnej byłyby tanie. Temu służą sys-
tem handlu uprawnieniami do emisji czy podatek 
węglowy. Do tego dochodzi presja ze strony sektora 
prywatnego — m.in. banków i funduszy inwesty-
cyjnych — na redukowanie zaangażowania sekto-
ra energetycznego w wydobycie paliw kopalnych. 
Zapewnienie ich podaży jest zatem coraz droższe. 
Ten efekt ma pewien wpływ na obserwowany obec-
nie wzrost cen ropy, węgla czy gazu. Wprawdzie nie 
jest to pewnie czynnik kluczowy, bo ważniejsze są 
krótkookresowe zmiany w strukturze światowego 
popytu wywołane przez pandemię, ale polityka kli-
matyczna wzmaga te krótkookresowe efekty.

Sam wzrost cen energii nie jest jednak jedynym 
proinflacyjnym kanałem oddziaływania polityki 
klimatycznej. Innym istotnym kanałem w śred-
nim i długim okresie będzie makroekonomiczne 
oddziaływanie popytu inwestycyjnego na inflację. 
Bardzo wysokie potrzeby inwestycyjne sprawiają, 
że większa część mocy produkcyjnych gospodarki 
(w ujęciu światowym) musi być kierowana na wy-
twarzanie dóbr kapitałowych, a relatywnie mniej-
sza na wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych. Jeżeli 
za tym nie podąży wzrost stopy oszczędności, czyli 
nie zmienią się preferencje konsumentów co do 
kupowania i oszczędzania, to presja inflacyjna się 
podniesie. Popyt na towary konsumpcyjne będzie 
bowiem rósł mocniej niż ich podaż. Ważną rolę 
w całej układance odgrywają preferencje konsu-
mentów.

Jednak wcale nie jest oczywiste, że opisane czyn-
niki trwale podniosą dynamikę cen energii. Wszystko 
będzie zależało od preferencji konsumentów.

Przede wszystkim zmiany podażowe nie powin-
ny trwale wpływać na ogólny poziom cen towarów 
i usług, lecz jedynie na ceny relatywne, czyli różnice 
między cenami poszczególnych towarów i usług. 
Podam przykład, zbyt uproszczony, by traktować 
go bardzo serio, ale mający na celu zaprezentować 
mechanizm. Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje 
150 zł na prąd, 50 zł na subskrybcję Netfliksa i 20 
zł na subskrybcję serwisu Spotify, to wzrost cen 
prądu do 180 zł może sprawić, że zrezygnuje ono 
z usług Netfliksa, obniżając tym samym istotnie na 
rynku cenę tej usługi do 20 zł. Ogólny poziom cen 
się nie zmieni, natomiast zmienią się ceny relatyw-
ne. Zdrożeje prąd, co obniży popyt na inne towary 
i usługi, prowadząc albo do spadku ich cen, albo 
wolniejszego wzrostu.

Jeżeli konsumenci na świecie, a szczególnie w kra-
jach rozwiniętych, zaakceptują fakt, że odpowie-
dzialność za klimat musi kosztować, to w średnim 
i długim okresie wzrost cen energii zmieni tylko 
ceny relatywne w gospodarce, a nie podniesie trwa-
le inflacji. Oczywiście tak nie musi się zdarzyć, bo 
konsumenci, choć deklarują poparcie dla polityki 
klimatycznej, mogą nie akceptować jej kosztów. Na 
przykład mogą żądać od polityków rekompensat 
fiskalnych, które podniosą ogólny poziom nominal-
nego popytu w gospodarce i przez to także poziom 
cen. Wracając do naszego gospodarstwa — w reakcji 
na wzrost cen prądu ze 150 do 180 zł może ono za-
żądać od polityków 30 zł rekompensaty. Nie zrezy-
gnuje wtedy z subskrypcji Netfliksa, a cena tej usługi 
nie spadnie. Inflacja będzie wyższa, realne dochody 
pozostaną identyczne. Producentom energii trudno 
będzie pozyskać zasoby do dalszej transformacji, bo 
ich ceny relatywne będą wciąż za niskie, więc znów 
podniosą ceny. Cykl się powtórzy, inflacja będzie 
trwale wyższa. Wszystko zależy od preferencji, które 
determinują wybory polityczne.

To są oczywiście tylko bardzo uproszczone kal-
kulacje, ale wniosek jest jeden. Wpływ polityki ener-
getycznej na inflację będzie zależał od gotowości 
obywateli świata, szczególnie zamożniejszych, do 
zmiany struktury popytu i ich akceptacja dla kosz-
tów polityki klimatycznej. © Ⓟ

IGNACY  
MORAWSKI
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Z 
pięciu działających w kraju grup wytwarza-
jących prąd z węgla deklarację neutralności 
klimatycznej wraz z datą mają na koncie na 
razie trzy: PKN Orlen (który ma w grupie 
Energę), PGE i ZE PAK. Wszystkie grupy za-
powiedziały zielone inwestycje i napotykają 

podobne bariery. Jak im idzie?

Orlen przetarł szlak
Pierwszą deklarację dążenia do neutralności 
w 2050 r. złożył Orlen, który po przejęciu Energi 
można nazywać koncernem multienergetycznym. 
We wrześniu 2020 r. zapowiedział rozwój nisko- 
i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, w tym 
przede wszystkim mocy wiatrowych, fotowoltaiki 
oraz technologii wodorowych.

W momencie deklaracji Orlen miał w portfelu 
450 MW zielonej mocy, a do 2030 r. chce dojść 
do 2,5 GW.  Zdecydowaną większość mają zapew-
nić morskie farmy wiatrowe, do których budowy 
koncern się przygotowuje.

PGE buduje i przejmuje
Krótko potem deklarację złożyła PGE, największa 
firma energetyczna w kraju. Zapowiedziała, że 
za 30 lat będzie oferować wyłącznie energię ze 
źródeł odnawialnych. Dlatego planuje inwestycje: 
w 2030 r. moc jej farm wiatrowych na Bałtyku ma 
wynieść 2,5 GW, a w 2040 r. przekroczyć 6,5 GW, 
przyrastać ma też moc w elektrowniach wiatro-
wych na lądzie i fotowoltaicznych, odpowiednio 
o ponad 1 GW i ponad 3 GW do 2030 r.

Do dziś PGE wydała w segmencie energetyki 
odnawialnej blisko 5 mld złotych. Ma 17 lądowych 
farm wiatrowych o mocy ok. 688 MW oraz pięć 
farm fotowoltaicznych o mocy blisko 5 MW.

„Kontynuujemy też prace nad największą far-
mą wiatrową na Morzu Bałtyckim — Morską Farmą 
Wiatrową Baltica o mocy 2,5 GW i rozwijamy sa-
modzielnie projekt Baltica 1” — pisze nam biuro 
prasowe PGE.

Na lądzie o rozwój trudno — wciąż obowiązuje 
ustawa odległościowa, zawierająca tzw. zasadę 
10h, uniemożliwiającą stawianie nowych instalacji 
w pobliżu zabudowań.

„Bardzo liczymy na nowelizację ustawy odle-
głościowej. Liberalizacja przepisów pozwoli PGE 
odmrozić zamrożone projekty [ok. 150 MW w bar-
dzo dobrych lokalizacjach — red.] i zrealizować 
zaplanowane inwestycje wiatrowe. Czekając na 
liberalizację, PGE jest aktywna i cały czas przy-
gląda się akwizycjom na rynku lądowych farm 
wiatrowych” — pisze PGE

Równo niemal z PGE deklarację złożył Zespół 
Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin”, kontro-
lowany przez Zygmunta Solorza, jednego z naj-
bogatszych Polaków. To jedyna firma prywatna 
w zdominowanym przez państwo sektorze ener-
getyki konwencjonalnej. I jedyna, która chce 

być całkowicie zielona już od 2030 r. Jej plan, 
okrzyknięty przez analityków ambitnym, zakłada 
budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych na 
terenach pokopalnianych, przystosowanie ko-
tłów węglowych w Elektrowni Konin do spalania 
biomasy, a także produkcję zielonego wodoru 
i energii z biogazu. Łącznie ma to dać ZE PAK 1,3 
GW mocy zainstalowanej w zielonych źródłach.

Tauron czeka na odblokowanie wiatru
Ogólne deklaracje dotyczące neutralności, bez 
wskazania żadnej daty, pojawiły się też w komu-
nikatach Tauronu i Enei.

Tauron ma dziś 11 MW w fotowoltaice, a w 
najbliższym czasie uruchomi farmę Choszczno 
II o mocy 8 MW. W wietrze ma 381 MW (dziewięć 
lądowych farm wiatrowych), a w elektrowniach 
wodnych 133 MW. Tylko w pierwszych trzech 
kwartałach 2021 r. nakłady na zielone moce (bu-
dowę dwóch farm wiatrowych i jednej fotowolta-
icznej) wyniosły 42 mln zł.

Plany są jednak większe.
„Moc zainstalowana w OZE w 2025 r. ma sięgać 

1,6 GW, a w 2030 r. 3 GW” — pisze Tauron w od-
powiedzi na nasze pytania.

Tauron, podobnie jak PGE, liczy na zniesienie 
zasady 10h.

„Złagodzenie przepisów 10h ułatwi  naszą 
transformację energetyczną” — nie kryje spółka.

ZE PAK sprawnie inwestuje
Komu gra w zielone idzie najlepiej? Prywatnemu 
inwestorowi — nie ma wątpliwości Krystian 
Brymora, analityk Domu Maklerskiego BDM.

— Najbardziej dynamicznie zabrał się za trans-
formację ZE PAK — najszybciej odstawi bloki wę-
glowe i najszybciej zbuduje nowe moce. Sprawnie 
realizuje duże projekty OZE, jak np. największą 
w Polsce farmą fotowoltaiczną, o mocy 70 MW. 
Zapowiedział też budowę drugiej, jeszcze więk-
szej, ma też w planach projekt biomasowy, wodo-
rowy, wiatrowy na lądzie, a nawiązał także współ-
pracę z Ørsted pod kątem farm wiatrowych na 
morzu — zauważa Krystian Brymora.

Poza tym wyróżnia się PGE. Krystian Brymora 
podkreśla, że — w porównaniu z innymi firmami 
energetycznymi — ma najbardziej zaawansowany 
projekt wiatrowy na Bałtyku. Ma też spore plany 
w fotowoltaice.

Gigawaty potrzebne
— Generalnie firmy robią tyle, ile się da w pol-
skich warunkach rynkowych. Branża energe-
tyki wiatrowej na lądzie jest zablokowana 
z powodu ustawy odległościowej. Dzięki tej 
blokadzie rozwinęła się wprawdzie w Polsce 
fotowoltaika, ale i tu był problem z podażą pa-
neli. Znaczącą zmianę polskiego miksu energe-
tycznego zobaczymy dopiero wtedy, gdy ruszy  

Wielka energetyka in westuje w zielone
MAGDALENA 
GRANISZEWSKA

O Z E

 Zmiana od morza: Polityka energetyczna Polski zakłada, że w polskiej części Morza Bałtyckiego do 2040 r. 
powstanie ok. 11 GW mocy z morskich farm wiatrowych. Dla naszego miksu energetycznego będzie to duża 
zmiana.  [fot. Adobe Stock]
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Wielka energetyka in westuje w zielone
offshore, a to perspektywa jeszcze ładnych kilku 
lat  — mówi Krystian Brymora.

Nieco surowiej polskie firmy energetyczne oce-
nia Paweł Puchalski, analityk banku Santander.

— Na pochwały czy oceny przyjdzie czas wtedy, 
gdy firmy zaczną rzeczywiście inwestować. Na ra-
zie każda z nich buduje instalacje fotowoltaiczne 
o mocy liczonej po kilka megawatów, podczas 
gdy ich potrzeby liczy się w gigawatach. W wie-
trze na lądzie skrzydeł nie mogą na razie rozwi-
nąć ze względu na regulacje. Widoczne postępy 
widać jedynie w przygotowaniach do inwestycji 
na morzu — uważa Paweł Puchalski.

Zielony teren po kopalni
Paweł Puchalski przypomina też, że dla 
transformacji państwowej energetyki naj-
większe znaczenie będzie miało wydzielenie 
aktywów węglowych. Rządowy plan zakła-
da, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 
Energetycznego (NABE) trafi 70 elektrowni 
i kompleksów węglowych, należących dziś do 
PGE, Tauronu, Enei i Energi. Aż do 2049 r. 
będą stopniowo wygaszane, a tereny pokopal-
niane — przekształcane. Grupy szykują dla nich 
zielone programy inwestycyjne.

Rolę wiodącą w tworzeniu NABE będzie miała 
PGE GIEK, czyli spółka należąca dziś do grupy 
PGE. Grupa na razie porządkuje struktury przed 
wydzieleniem aktywów.

„Wspólnie z partnerami wybraliśmy także 
doradcę w procesie wydzielenia aktywów wę-
glowych. Będzie nim KPMG Advisory, która 
pracowała przy opracowaniu dla Ministerstwa 
Aktywów Państwowych koncepcji transformacji 
sektora elektroenergetycznego” — tłumaczy PGE.

Na terenach pokopalnianych PGE widzi miej-
sce na inwestycje m.in. wiatrowe.

„Zaplanowaliśmy je w ramach terytorialne-
go planu transformacji w Bełchatowie, gdzie do 
2030 r. wybudujemy trzy farmy wiatrowe o mocy 
ok. 100 MW. W planach mamy również realizację 
takiej inwestycji o łącznej mocy 150 MW na tere-
nach pokopalnianych kompleksu Turów. Tutaj 
warto podkreślić, że część turbin można tam 
postawić mimo ograniczeń wynikających z tzw. 
zasady 10h, gdyż są to tereny przemysłowe, od-
dalone od zabudowań” — tłumaczy PGE.

Pieniądze są ważne
Zielone inwestycje wymagają nakładów. Według 
Polityki energetycznej państwa w latach 2021–40 
transformacja energetyczna Polski kosztować bę-
dzie około 1,6 bln zł. Z tego — jak szacuje think 
tank Forum Energii — aż 560 mld zł Polska może 
pozyskać z rozmaitych źródeł związanych z jej 
obecnością w Unii Europejskiej.

— Polska będzie miała do dyspozycji szereg 
unijnych źródeł finansowania transformacji, 
często komplementarnych, więc kluczowe jest 
posiadanie dobrej strategii ich wykorzystania — 
zwraca uwagę Zofia Wetmańska, ekspertka ds. 
polityki klimatycznej i energetycznej.

Problem w tym, że jedno z ważnych źródeł 
finansowania, czyli Krajowy Plan Odbudowy (36 
mld EUR w formie dotacji i pożyczek), wciąż nie 
uzyskał akceptacji  Komisji Europejskiej.

— Pieniądze, które Polska może dostać z Unii 
Europejskiej, mają ogromne znaczenie dla tempa 
transformacji energetycznej. Dlatego zatwierdzenie 

przez Komisję Krajowego Planu Odbudowy, który bę-
dzie dodatkowym źródłem finansowania inwestycji, 
nie branym wcześniej pod uwagę, może tę transfor-
mację przyśpieszyć — tłumaczy Zofia Wetmańska.

Przypomina, że nie znamy wciąż ostatecznej 
treści dokumentu, nie wiemy też, kiedy mógłby 
zostać zatwierdzony. © Ⓟ
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Wsparcie w zielonej transformacji
Tomasz Niewola
dyrektor departament finansowania strukturalnego  
i mezzanine w mBanku 

1 W jaki sposób sektor bankowy angażuje się w działania  
na rzecz neutralności klimatycznej?

Banki od lat zajmują wysokie pozycje w Rankingu Odpowiedzialnych Firm i w innych zestawieniach 
dotyczących ESG. Rola instytucji finansowych w tej dziedzinie będzie rosła.
Zgodnie z założeniami UE do 2050 r. ma być ona zeroemisyjna. Oznacza to m.in. konieczność 
całkowitego odejścia od energii ze źródeł kopalnych. Zgodnie z szacunkami BCG na dekarbonizację 
polskiej gospodarki potrzebne jest 275-365 mld EUR. Z tej kwoty, 200-300 mld EUR ma pochodzić 
z sektora prywatnego, w tym 120-180 mld EUR od banków.
mBank oferuje klientom korporacyjnym „fundusz” finansowania zielonych inwestycji w kwocie 
10 mld zł. Obejmuje to 5 mld zł środków własnych mBanku i 5 mld zł z innych źródeł, takich jak 
konsorcja bankowe czy zorganizowane z naszą pomocą emisje zielonych obligacji naszych klientów. 
Finansowaniem objęte są „zielone” branże, takie jak odnawialne źródła energii (OZE), recykling 
i gospodarka odpadami czy elektromobilność. Jednocześnie w 2019 r. zatwierdziliśmy politykę 
kredytową mBanku dotyczącą branż istotnych z punktu widzenia polityki klimatycznej UE. Zgodnie 
z nią wykluczamy finansowanie określonych podmiotów i inwestycji związanych z węglem.
Zobowiązaliśmy się, że do 2030 r. osiągniemy zerowy poziom emisji CO

2 netto w zakresie 1. i 2., 
a do 2050 r. w zakresie 3. Wdrożymy metodologię dekarbonizacji Science-Based Targets Initiative, 
aby zapewnić, że nasza droga do zeroemisyjności będzie wspierać osiągnięcie postanowień 
Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Chcemy wspierać naszych klientów w ich transformacji 
w biznesy niskoemisyjne.

2 Jakiej formy wsparcia od banku najczęściej oczekują klienci, którzy chcą inwestować 
w ekologiczne rozwiązania?

W zależności od wartości i charakteru inwestycji, mBank oferuje różnorodne formy finansowania. 
Obok tego pochodzącego ze środków własnych mBanku są to również formy mobilizujące kapitał 
niezależnych inwestorów lub kredytodawców, takie jak konsorcja bankowe, emisje papierów 
wartościowych naszych klientów czy dofinansowania z UE. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić 
„zielonym” inwestycjom znacznie większy kapitał przy zachowaniu dobrych kosztów finansowania 
i wysokiej dostępności kapitału na zieloną transformację. Na przykład, w 2021 r., jako wyłączny 
organizator emisji i dealer, zorganizowaliśmy  program emisji zielonych obligacji o wartości  
do 1 mld zł dla firmy R. Power. Wyemitowaliśmy również i uplasowaliśmy własne zielone obligacje 
o wartości 0,5 mld EUR, które cieszyły się dużym powodzeniem w gronie inwestorów, dla których 
kwestie ESG są istotne.
Jesteśmy w procesie licencjonowania własnego TFI mBanku, rozwijamy strategie inwestycyjne 
wealth management, będziemy zwiększać udział zgodnych z ESG aktywów naszych klientów 
zarządzanych przez mBank. Klienci bankowości prywatnej mBanku w Strategie Zrównoważone 
ESG zainwestowali już 110 mln zł. To 45 proc. środków zaangażowanych w strategie o podobnym 
poziomie ryzyka inwestycyjnego.
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T
rwają prace nad nowelizacją ustawy o go-
spodarce opakowaniami i odpadami opa-
kowaniowymi. Przepisy mają wdrożyć do 
polskiego systemu prawnego zasadę rozsze-
rzonej odpowiedzialności producenta (ROP) 
wynikającą z tzw. pakietu odpadowego 

przyjętego w 2018 r. przez Radę Unii Europejskiej. 
W ramach ROP producenci mają przejąć odpowie-
dzialność za cały cykl życia produktu uiszczając 
opłaty, z których gminy będą finansować zbieranie 
i przetwarzanie odpadów. Pieniądze mają zostać 
rozdzielone między gminy, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Instytut Ochrony Środowiska — Państwowy 
Instytut Badawczy.

Odpadowe 500+
Projekt nowelizacji jest już po konsultacjach spo-
łecznych i spotkał się z szeroką krytyką przedsta-
wicieli producentów wyrobów w opakowaniach. 
Są oni zdania, że ustawa nie przyczyni się do po-
prawy poziomu zbiórki i przetwarzania odpadów.

— Projekt wcale nie wdraża ROP, tylko „odpado-
we 500+” — parapodatek dla producentów wyro-
bów w opakowaniach. W ocenie skutków regulacji 
projektu czytamy, że jego celem jest obniżenie 
opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Nie 
nastąpi więc poprawa systemu gospodarowania 
odpadami — mówi Krzysztof Baczyński, prezes 
Związku Pracodawców EKO-PAK, który zrzesza 
polskie przedsiębiorstwa produkujące wyroby 
w opakowaniach.

Co więcej, w jego ocenie projekt jest niezgodny 
z unijną dyrektywą odpadową.

— W dyrektywie określono, że wkład finansowy 
od producentów ma finansować gospodarowanie 
wyłącznie odpadami opakowaniowymi, a w pro-
pozycji nowelizacji opłata odnosi się do wszyst-
kich odpadów — tłumaczy Krzysztof Baczyński.

Na niezgodność projektu z dyrektywą zwra-
ca uwagę również Konfederacja Lewiatan. 
Organizacja wyliczyła 18 wad projektu — to 
m.in. brak zapewnienia realizacji odpowied-
nich poziomów recyklingu, podatkowy charak-
ter proponowanego rozwiązania oraz niejasny 
podział strumienia odpadów i jego konsekwen-
cje. Konfederacja postuluje napisanie projektu 
od nowa.

„Projekt ustawy jest wewnętrznie niespójny 
i skonstruowany w oparciu o błędne założenia 
oraz sprzeczny z postulatami prezentowanymi 
w Europejskim Zielonym Ładzie. Jego modyfikacja 
nie jest możliwa, bo ustawodawca przyjął syste-
mowo błędne założenia wobec zasad funkcjono-
wania systemu ROP w Polsce” — komentuje Dorota 
Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu 
energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

„Spotkać się można z głosem, który wprost na-
zywa opłatę opakowaniową podatkiem środowi-

skowym. Jednym z argumentów uzasadniających 
tę tezę jest dostrzeżenie podobieństwa omawianej 
opłaty do podatku VAT czy też podatku akcyzo-
wego z uwagi na takie same okresy rozliczenio-
we” — pisze w swojej analizie dr Natalia Niklińska 
z Kancelarii Gessel. 

Poprawki są konieczne
W unijnym pakiecie odpadowym określono, że 
do 2025 r. w krajach członkowskich poziom re-
cyklingu opakowań musi wzrosnąć do 65 proc., 
a odpadów komunalnych do 55 proc. Tymczasem 
w 2020 r. w Polsce recyklingowi poddano 26,7 
proc. odpadów komunalnych, wynika z da-
nych GUS.

—  Projekt ustawy w obecnym kształcie nie daje 
szans na sprawnie funkcjonujący system ROP. 
Brakuje w nim precyzyjnego określenia tego, jak 
pieniądze zebrane od producentów będą wyko-
rzystywane na poprawę poziomu zbiórki odpa-
dów. Wprowadzenie ROP w Polsce powinno zo-
stać oparte na doświadczeniach innych państw 
europejskich, w których system już działa — mówi 
Anna Larsson, dyrektorka ds. ekonomii cyrkular-
nej w Reloop Platform Europe.

W jej ocenie na efektywność ROP wpływają 
cztery elementy: finansowanie, kontrola, zbiórka 
i organizacja systemu.

— O ile zapowiedź kontynuacji zbiórki przez 
gminy jest słuszna, o tyle wątpliwości budzi spo-

sób rekompensaty jej kosztów przez podmiot 
pobierający opłaty od producentów — dodaje 
Anna Larsson.

Jej zdaniem przetwarzanie odpadów powinno 
być zadaniem realizowanym przez scentralizowa-
ną organizację odpowiedzialności producentów. 
Tymczasem projekt nowelizacji ustawy rozdziela 
funkcję podmiotu gromadzącego środki finanso-
we oraz odpowiedzialność za uzyskanie pozio-
mów recyklingu na dwa podmioty: Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz organizacje odpowiedzialności pro-
ducentów.

— Takie rozwiązanie nie wydaje się prawidłowe 
i nie występuje w innych krajach europejskich. 
Doświadczenie pokazuje, że najlepsze efekty osią-
ga się wtedy, gdy centralna jednostka dysponuje 
funduszami zebranymi od producentów, a na 
koniec jest rozliczana z osiągniętych poziomów 
recyklingu — mówi Anna Larsson.

Zaznacza, że konieczne jest także opracowa-
nie algorytmu, według którego opłaty zebrane od 
producentów zostaną rozdzielone między gminy.

— Jeśli chcemy mieć wysokie standardy ochro-
ny środowiska, to konieczne jest, aby to scentra-
lizowany organ zajmował się zbieraniem opłat 
od producentów. Konkurencja jest niekorzystna, 
bo zwiększa ryzyko obniżenia cen dla producen-
tów kosztem jakości zbiórki i recyklingu — dodaje 
Anna Larsson.

Ustawa o ROP do grun townych poprawek
ALEKSANDRA 
ŁUKASZEWICZ

R E CY K L I N G

 Ograniczaj i przetwarzaj: Czy nowa ustawa poprawi poziom recyklingu w Polsce? Wielu ekspertów uważa, 
że nie, jednak wszyscy są zgodni, że obecnie jest on niewystarczający. [fot. Bloomberg]
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Ustawa o ROP do grun townych poprawek
Przeciwnego zdania jest Krzysztof Baczyński. 
— Jedna organizacja nie będzie w stanie zapew-

nić efektywności kosztowej. W Niemczech i Austrii 
sprawdza się już system oparty na konkurencji. 
Dzięki odpowiedniej kontroli spełnia on także 
konieczne standardy — mówi Krzysztof Baczyński.

Dr Natalia Niklińska podkreśla, że warto poszu-
kać alternatywnych metod podnoszenia poziomu 
recyklingu w Polsce, uzupełniających ROP. Mógłby 
to być np. system kaucyjny, który z powodzeniem 
funkcjonuje w dziesięciu europejskich krajach, 
a średni poziom zbiórki odpadów kształtuje się 
na poziomie 91 proc. Proces wprowadzenia ta-
kiego systemu powinien być jednak przemyślany 
i poparty szeroką akcją informacyjno-edukacyjną. 

Biznes wyprzedza prawo
Choć nowelizacja ma wejść w życie od stycznia 
2023 r., to wiele firm stosuje już ekoprojektowa-
nie opakowań. Oznacza ono włączanie aspektów 
środowiskowych do projektowania produktu 
i stanowi uzupełnienie podstawowych funkcji 
opakowania, takich jak bezpieczeństwo, czy funk-
cjonalność. Ekoprojektowanie może obejmować 
tworzenie opakowań wielokrotnego użytku, re-
dukcję masy opakowania, zmianę materiałów na 
bardziej ekologiczne czy stosowanie jednorod-
nych materiałów, które podlegają selektywnej 
zbiórce i można je poddać recyklingowi.

— Biznes od lat dobrowolnie wdraża te prak-
tyki i w Polsce właściwie nie mamy już opako-
wań nienadających się do recyklingu — mówi 
Krzysztof Baczyński.

Jako przykłady ekoprojektowania poda-
je Maspex, który kilka lat temu wycofał owij-
ki PCV z opakowań napojów, Coca-Colę, 
która w ciągu 20 lat odchudziła butelki PET o po-
nad 40 proc., czy producentów kosmetyków in-
stalujących w drogeriach automaty umożliwiające 
uzupełnienie opakowania po zużytym produkcie.

— Producenci, stosując ekoprojektowanie, kie-
rują się nie tylko ekologią, ale i opłacalnością — 
stosowanie odpowiednich materiałów umożliwia 
odzyskiwanie ich i ponowne wykorzystywanie, co 
jest tańsze — dodaje Krzysztof Baczyński.

Zdanie to podziela Anna Larsson.
— Bodźce ekonomiczne są równie skuteczne, co 

legislacyjne. Przykładowo: fakultatywne zmniej-
szenie wagi opakowań wynika z interesu ekono-
micznego, ponieważ opłaty z ROP naliczane są 
na podstawie tego, ile ton opakowań producent 
wprowadzi na rynek — mówi Anna Larsson.

Zdaniem dr Natalii Niklińskiej pozostaje mieć 
nadzieję, że wpływy z opłaty opakowaniowej nie 
tylko przyczynią się do finansowania zbierania 
i przetwarzania odpadów opakowaniowych w ra-
mach gminnych systemów, ale też konieczność jej 
ponoszenia zmieni sposób myślenia producen-
tów. „Należy się jednak zastanowić”, czy wprowa-
dzenie odpowiedzialności jedynie o charakterze 
finansowym skutecznie spowoduje, że producent 
dokładnie przeanalizuje cały cykl życia opako-
wania, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej 
fazy”.  © Ⓟ
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Wyprzedzając założone cele
Marian Sepesi
dyrektor regionalny ds. operacji Amazon 
na region Europy 
Środkowo-Wschodniej

1 Jakie są obecnie najważniejsze związane z ekologią wyzwania dla firm logistycznych, 
transportowych i handlowych?

Specyfika działalności e-commerce sprowadza się – w kontekście ekologii – do trzech kluczowych 
aspektów: transportu, opakowań i gospodarki odpadami oraz zarządzania zwrotami.
Branża logistyczna musi z pewnością zmierzyć się do 2035 r. z tematem zeroemisyjności transportu.  
W tym przypadku największe wyzwanie stanowić będzie infrastruktura ładowania oraz dostępność 
„zielonej floty” w zakresie elektryfikacji ciężkiego transportu samochodowego.
Dużym – ze względu na skalę – wyzwaniem prośrodowiskowym w e-handlu jest z kolei zachowanie 
ekologicznych standardów dotyczących opakowań, tak na poziomie ich składu surowcowego, jak też 
optymalnego doboru wielkości i rodzaju do specyfiki wysyłanych produktów. Na tym etapie kluczowe 
staje się również wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego, co pozwala na racjonalne wykorzystanie 
zasobów przy jednoczesnym minimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów.
W przypadku zarządzania zwrotami ogromne znaczenie ma natomiast polityka państwowa. 
Zwolnienie darowizn produktów przemysłowych z podatku VAT pozwoliłoby bowiem znacząco 
zmniejszyć odsetek produktów kierowanych do recyklingu.

2 Czy warto edukować klientów i zachęcać ich do korzystania  
z bardziej ekologicznych usług?

Działania edukacyjne stanowią niezbędny element prowadzenia biznesu opartego 
o zasady zrównoważonego rozwoju. Co ważne – dotyczy to nie tylko klientów, ale również 
otoczenia biznesowego.
Dzięki inicjatywie Frustration-Free Package Amazon promuje wśród partnerów handlowych 
opakowania łatwe do otwarcia i niewymagające dodatkowego pudełka. Dzięki temu od 2015 r. 
zmniejszyliśmy wagę opakowań wychodzących o ponad 36 proc. i wyeliminowaliśmy ponad 1 mln ton 
materiałów opakowaniowych, czyli równowartość 2 mld kartonów wysyłkowych. Obecnie ponad 
2 mln produktów z naszego katalogu jest objętych tym programem.
Amazon skutecznie realizuje też – wspólnie z partnerami logistycznymi – idę mikromobilności. 
W gęsto zaludnionych miastach przesyłki Amazon dostarczane są przy wykorzystaniu rowerów 
tradycyjnych, rowerów e-cargo, skuterów elektrycznych czy chodzików, co redukuje emisję CO

2 

na odcinku „ostatniej mili”.
Firma wdraża proekologiczną politykę również w wymiarze klienckim, oferując już ok. 200 tys. 
produktów przyjaznych środowisku (Climate Pledge Friendly Products), z czego 100 tys. dostępnych 
jest w Europie.

3 Jakie cele związane z neutralnością klimatyczną  
stawia sobie Wasza firma?

Niekorzystne zmiany klimatyczne przybierają na sile i wymagają coraz bardziej zdecydowanych 
działań. Z tego powodu Amazon zainicjował w 2019 r. Deklarację Klimatyczną (Climate Pledge), 
w której zobowiązał się zrealizować główny cel Porozumienia Paryskiego, jakim jest neutralność 
węglowa, aż o 10 lat wcześniej, bo do 2040 r.
Prośrodowiskowe aktywności Amazon wpisują się dodatkowo w cel „Shipment Zero”, który firma 
chce osiągnąć już w 2030 r. Między innymi do tej daty aż połowa naszych przesyłek ma być neutralna 
pod względem CO

2.
Jednocześnie Amazon robi wszystko, żeby w Europie do roku 2025 – czyli o 5 lat szybciej niż 
zakłada w Deklaracji – realizować operacje wyłącznie przy użyciu energii pozyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych, po osiągnięciu poziomu 65 proc. już w 2020 r.



24  ZIELONA GOSPODARKA

F
ast fashion to model biznesowy polegający 
na masowej produkcji ubrań, przygotowa-
nych po jak najniższym koszcie i w jak naj-
krótszym czasie. Idea opiera się na założe-
niu, że wielokrotne noszenie tych samych 
ciuchów to faux pas i jeśli chce się być na 

czasie, to trzeba ubierać się zgodnie z najnowszy-
mi trendami.

Moda, która wciąż przemija
Ciągłe dostawy nowych ubrań do sklepów 
sprawiają, że rosną również góry wyrzucanej 
odzieży. Nawet niezniszczone ubrania stają po 
krótkim czasie niemodne. Nowe kolekcje czę-
sto produkowane w nieetycznych warunkach 
w Bangladeszu, Pakistanie czy Maroku już kuszą 
atrakcyjnymi cenami, osiąganymi dzięki niskim 
płacom, oraz stosowaniu gorszych jakościowo 
materiałów i surowców.

Obecnie na świecie zużywamy 150 mld sztuk 
ubrań rocznie, cztery razy więcej niż 20 lat temu. 
Według tzw. środowiskowej analizy cyklu życia 

(LCA — life cycle assessment) oblicza się, że do 
produkcji bawełny potrzeba nawet 20 tys. litrów 
wody na 1 kg surowca. Jej uprawy wymagają 
również dużych ilości nawozów i pestycydów. 
Podczas produkcji tekstyliów powstają ogromne 
ilości ścieków zanieczyszczonych barwnikami, 
wybielaczami i metalami ciężkimi. Produkcja 
włókien poliestrowych przyczynia się do uwal-
niania do środowiska mikrocząsteczek plastiku 
oraz zużywa  rocznie około 70 mln baryłek ropy. 
Szacuje się, że nawet 35 proc. plastiku znajdu-
jącego się w światowych akwenach morskich 
pochodzi z branży tekstylnej.

R E CY K L I N G

Tony ubrań na śmietni kach
BARBARA 
WARPECHOWSKA

 Kupuj mniej, wybieraj używane: Branża fast fashion wciąż święci triumfy, jednak rośnie popularność ubrań z drugiej ręki. To również moda, ale sprzyjająca 
środowisku. [fot. WM]



ZIELONA GOSPODARKA  25 

Analizy Fundacji Ellen MacArthur wskazują, 
że tylko 3 proc. surowców wykorzystywanych 
do produkcji odzieży i innych tekstyliów po-
chodzi z recyklingu. Dane te potwierdzają sza-
cunki Komisji Europejskiej, która podkreśla, że 
na poziomie globalnym aż 87 proc. odpadów 
tekstylnych zamiast do ponownego użycia i re-
cyklingu — trafia na składowiska odpadów lub 
do spalarni. Tymczasem nawet 70 proc. ubrań 
można ponownie wykorzystać, a kolejne 30 
proc. można przetworzyć lub przekształcić.

W Polsce wytwarza się rocznie ok. 2,5 mln 
ton odpadów tekstylnych. Szacuje się, że blisko 
55 proc. niepotrzebnej odzieży trafia do konte-
nerów do recyklingu, 30 proc. oddawane jest 
do ponownego użytku najbliższym, natomiast 
15 proc. wyrzucane jest do śmieci.

Powoli stajemy się eko
Jednak pomału zmieniamy nawyki. Wpływ na 
to miała m.in. pandemia, która zatrzymując nas 
w domach, sprawiła, że mniej uwagi zwracali-
śmy na zmieniające się kolekcje, nowe oferty 
i równie szybkie wyprzedaże.

Z badania przeprowadzonego przez agencję 
SW Research i analizy fast fashion, opracowanej 
dla Wtórpolu — firmy zajmującej się od prawie 
30 lat recyklingem odzieży i tekstyliów, wyni-
ka, że Polacy mają świadomość zasad ekolo-
gicznej konsumpcji. Ankiety przeprowadzono 
w czerwcu 2021 r. na próbie 1025 osób powyżej 
18. roku życia.

Prawie 74 proc. badanych twierdzi, że zacho-
wania ekologiczne są dla nich ważne. A co fak-
tycznie robią? Segregację śmieci deklaruje 89 
proc., przemyślane zakupy spożywcze, aby nie 
wyrzucać żywności — 87 proc., zabieranie na 
zakupy toreb wielorazowego użytku — 86 proc., 
oszczędzanie  wody i prądu —  84 proc. 53 proc. 
rezygnuje  z samochodu na rzecz roweru czy 
miejskiej komunikacji. 44 proc. deklaruje ku-
powanie używanych ubrań  lub ich wymianę. 
36 proc. stawia rezygnację z mięsa na korzyść 
produktów roślinnych. Badani mieli możliwość 
wyboru wielu odpowiedzi.

Wśród powodów nieoddawania niechcianych 
już ubrań do odpowiednich punktów zbiórki 
respondenci wskazują m.in. brak takich punk-
tów w pobliżu miejsca zamieszkania (21,7 proc.), 
oddawanie ubrań znajomym lub potrzebującym 
(14,6 proc.), brak zaufania wobec firm zajmują-
cych się recyklingiem (8,6 proc.) czy problemy 
techniczne wynikające np. z przepełnienia kon-
tenerów (3,5 proc.).

Badani uważają, że wśród działań zachęca-
jących do recyklingu istotne znaczenie prócz 
dostępności punktów zbiórki (15,1 proc.), może 
mieć gratyfikacja finansowa w postaci np. 
drobnej zniżki na kolejne zakupy (13,6 proc.).

Tego typu rozwiązanie już oferują nie-
które marki odzieżowe, np. zwrot w ra-
mach Pre-Owned na Zalando czy Program 
Zbiórki Tekstyliów H&M. Powstaje też coraz 
więcej platform typu Vinted, gdzie można 

sprzedać niepotrzebne rzeczy. Działa por-
tal Ubrania do oddania, który  organizuje 
zbiórkę odzieży używanej od osób indywi-
dualnych, a część pieniędzy uzyskanych z ich 
sprzedaży przekazuje dla organizacji chary-
tatywnych. Coraz większą popularność zy-

skują też akcje namawiające do ograniczania  
zakupów.

Co może przekonać do postaw eko? 
Najbardziej sugestywne argumenty to zdrowie, 
pieniądze i obawa przed karą w przypadku dzia-
łania na szkodę środowiska. © Ⓟ

Tony ubrań na śmietni kach
TRZY PYTANIA DO...

Recykling puszek 
finansuje się sam

Jacek Wodzisławski
Fundacji Recal

1 Jakie są najważniejsze dziś wyzwania dla recyklingu w Polsce?

W tym momencie największym i najważniejszym wyzwaniem jest osiągnięcie poziomów recyklingu 
opakowań. Cel dla wprowadzających produkty w opakowaniach jest jasno wyznaczony – dyrektywa 
procentowo określa jakie poziomy recyklingu materiały opakowaniowe mają osiągnąć do 2025 r.  
oraz 2030 r. Nowy system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, nad którym obecnie trwają prace, 
ma wesprzeć osiąganie tych wymogów.
Jako branża aluminiowa już teraz z nadwyżką osiągamy poziomy wymagane przez Unię. Dyrektywa 
europejska określa cele dla recyklingu aluminium na poziomie 50 proc. do 2025 r. oraz 60 proc. do 
2030 r. Tymczasem poziom recyklingu dla aluminiowej puszki napojowej przekracza w Polsce 80 proc., 
a dla całości opakowań aluminiowych wynosi ok. 60-65 proc. Jednak jesteśmy przekonani, że wciąż 
możemy polepszyć ten wynik. W przypadku recyklingu aluminium dobrym rozwiązaniem jest chociażby 
uzupełnienie luki inwestycyjnej w sortowniach odpadów komunalnych.

2 W jaki sposób w obszarze odzysku puszek aluminiowych w Polsce udało się osiągnąć 
wysokie wskaźniki?

To efekt wypracowanych przez branżę opakowań aluminiowych rozwiązań, które składają się 
na efektywny ekonomicznie i środowiskowo system. Reprezentowana przez RECAL branża  
producentów puszek do napojów inwestuje w recykling swoich opakowań od dziesiątków lat.  
Zbudowano infrastrukturę (m.in. gęstą sieć zakładów zajmujących się przygotowaniem do recyklingu 
puszki aluminiowej) i system punktów skupu. Coraz istotniejszą rolę odgrywa selektywna zbiórka 
odpadów prowadzona w gminach. Krajowi producenci puszek we współpracy z przetwórcami aluminium 
z powodzeniem zamykają „recycling loop”, spełniając założenia gospodarki obiegu zamkniętego.  
Dzięki wysokiej wartości surowca – złomu puszki napojowej, system jest wydajny i finansuje się sam. 
Aktualnie obserwujemy wzrost zainteresowania tematem recyklingu wśród pozostałych uczestników 
rynku opakowań aluminiowych.

3 Jakie działania można i należy podjąć, by upowszechniać recykling w Polsce?

Oczywiście podstawą jest stworzenie efektywnego systemu ROP, który będzie premiował  
ekoprojektowanie opakowań, w tym uwzględnianie kwestii zagospodarowania odpadu jeszcze  
na etapie produkcji. Drugą ważną kwestią jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury – jak wynika 
z badania przeprowadzonego w 14 krajach przez sondażownię LUCID we współpracy z inicjatywą  
Każda Puszka Cenna, aż 94 proc. ankietowanych Polaków chciałoby, aby w przestrzeni publicznej było 
więcej pojemników przystosowanych do segregacji odpadów – przede wszystkim na ulicach, w parkach, 
na plaży lub w pociągach. Podobnie jest w przypadku dużych wydarzeń takich jak festiwale czy 
imprezy sportowe.
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Nieważne,  
co motywuje do ekologii

K
limat wszedł na salony, ale firmy wciąż 
przykładają do niego zbyt małą wagę. 
Za 3-5 lat mogą przez to stracić konku-
rencyjność — mówi dr Agnieszka Liszka-
-Dobrowolska. 

„PB”: Co motywuje firmy do proekologicz-
nych działań? Naprawdę tak się przejmują 
klimatem czy boją się, że nie dostaną kre-
dytu?
Agnieszka Liszka-Dobrowolska, założycielka 
i członek zarządu fundacji Climate Strategies 
Poland: Firmy z bardzo różnych pobudek za-
czynają coraz intensywniej zajmować się swoim 
wpływem na środowisko. To czasami jest kwe-
stia finansowania: banki proszą o informacje 
na temat śladu węglowego czy raporty ESG. Na 
firmy naciskają partnerzy biznesowi, bardzo 
często z zagranicy, którzy proszą o raporto-
wanie, zadają niewygodne pytania i skłaniają 
zarządy do refleksji na temat śladu węglowego 
czy środowiskowego. Zdarzają się firmy, które 
proszą o policzenie śladu węglowego, bo startu-
ją w przetargu zagranicznym, w którym trzeba 
podać takie informacje. Istotny jest też wpływ 
konsumentów i pracowników, którzy też do-
magają się działań proklimatycznych. Wszystko 
jedno, dlaczego firma zaczyna się zajmować kli-
matem i swoim wpływem na środowisko, ważne 
jest, że to robi. Jeszcze lepiej, żeby robiła to od-
powiedzialnie.

Co firmy robią źle?
Nie chcę mówić, że ktoś coś robi źle. Bardzo się 
cieszę, gdy zaczynamy rozmowy z firmą, a ona 
już podjęła jakieś inicjatywy. Czasami zaczy-
na się od niewielkich, np. rezygnacji z plastiku 
w biurze, refleksji na temat serwowania wody, 
zużycia papieru czy wyboru budynku biurowego 
lub jego otoczenia. To niewielkie rzeczy, może 
dobre komunikacyjnie, ale ich wpływ na środo-
wisko jest stosunkowo niewielki. W Polsce często 

brak ustrukturyzowanego podejścia do tematu. 
Punktem wyjścia powinno być policzenie śladu 
węglowego i ustalenie, która część działalności 
generuje największą emisję CO2. Potem należy 
się zastanowić, w których obszarach zmniejszać 
wpływ na środowisko, przygotować strategię 
redukcji, wdrożyć proces i go monitorować. 
Niestety bardzo niewiele firm w Polsce przechodzi 
taki modelowy proces, a te, które przechodzą, to 
z reguły oddziały międzynarodowych korpora-
cji. W ramach mierzenia śladu węglowego firma 
może zacząć od pierwszego i drugiego zakresu, 
ale z czasem powinna rozwinąć też wiedzę o swo-
ich emisjach o trzeci zakres.

Co to są za zakresy?
Pierwszy i drugi to wpływ na środowisko wynikający  
ze zużycia prądu i innych mediów, a także spala-
nia paliw, olejów opałowych i czynników chłod-
niczych bezpośrednio tam, gdzie firma działa. To 
dobry pierwszy krok, ale ważne, by się na nim 
nie zatrzymywać i zmapować bardziej poszerzo-
ny wpływ na środowisko, czyli tzw. zakres trzeci 
— pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu 
wartości przedsiębiorstwa, np. w wyniku wytwo-
rzenia surowców, zagospodarowania odpadów, 
transportu, podróży służbowych pracowników 
czy korzystania z produktów przez użytkowników 
końcowych. Są firmy, w których trzeci zakres sta-
nowi 80 proc. śladu węglowego. Bez zgłębienia 
tego tematu wiedza o wpływie na środowisko jest 
bardzo niepełna. Bardzo ambitnym przykładem 
jest firma Apple, która zadeklarowała, że będzie 
offsetować ślad węglowy, wynikający ze zuży-
cia prądu generowanego przy ładowaniu telefo-
nów w skali globalnej — dokładne policzenie tego  
to nie jest trywialne zadanie. To już nie tylko łań-
cuch dostaw.

Co w Polsce zmieniło się na lepsze, a co jeszcze 
musi się zmienić w kwestiach klimatycznych?
Klimat wszedł do mainstreamu dyskusji bizne-
sowych, z czego trzeba się cieszyć. Bardzo szyb-
ko powinien natomiast stać się priorytetem. 
Regulacje klimatyczne, ale przede wszystkim da-
leko idące strategie międzynarodowego biznesu 
i instytucji finansowych w odpowiedzi na ocieple-
nie klimatu, wpłyną na sposób funkcjonowania 
i konkurencyjność również polskich firm w ho-
ryzoncie trzech do pięciu lat. Już dzisiaj powinny 
myśleć, jak redukować emisje.

Jednym ze sposobów monitorowania postępów 
w redukcji emisji jest raportowanie do między-
narodowych organizacji, np. Carbon Disclosure 
Project. Z Polski raportowało do niej w ubiegłym 
roku około 100 firm, w tym oddziały międzyna-
rodowych korporacji, które i tak raportują przez 
centrale. To wspaniały wynik, bo jeszcze kilka lat 
temu zrobiło to osiem firm, natomiast nadal za-
trważająco mały. Z analiz strategii klimatycznych 
w raportach rocznych firm wynika, że w ubiegłym 
roku nastąpił w tej sprawie regres.  © Ⓟ

MAŁGORZATA 
GRZEGORCZYK

[fot. Magdalena Treber]
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E
kotransformacji w branży motoryzacyjnej 
towarzyszą przemiany, które są konse-
kwencją pandemii. Polskie firmy mogą na 
tym skorzystać.

Firmy motoryzacyjne muszą wyjść na-
przeciw nieuchronnym zmianom. Wyzwanie 

jest spore, bo dotyczy sprostania dwóm występu-
jącym jednocześnie i bardzo silnym tendencjom.

Covidowe paliwo
Zdaniem ekspertów pandemia ma ogromną siłę 
napędzającą zmiany w  branży motoryzacyjnej.

— Przyspiesza koniec tradycyjnej branży auto-
motive, jaką znamy od kilkudziesięciu lat, i wpro-
wadza procesy, wobec których do tej pory więk-
szość graczy była bardzo oporna — mówi Paweł 
Gos, prezes firmy Exact Systems.

Automotive na całym świecie prowadzi produk-
cję i gospodarkę magazynową zgodnie z zasadą 
just-in-time. W takim systemie dostaw części czy 
podzespoły motoryzacyjne są dostarczane tylko 
wtedy, kiedy są potrzebne, i tam, gdzie są potrzeb-
ne. Składowanie zapasów było do tej pory trakto-
wane jako marnotrawstwo. Ostatnie doświadczenia 
mocno zmieniły takie myślenie. Braki półprzewod-
ników czy innych komponentów spowodowały 
przerwanie łańcucha dostaw i postoje w zakładach.

— Producenci aut coraz częściej stawiają wy-
móg wobec dostawców, w szczególności z odle-
głych lokalizacji, np. z Chin, aby składowali pro-
dukowane przez nich części i podzespoły blisko 
ich zakładów, skracając w ten sposób czas dostaw. 
Posiadanie magazynu to niejednokrotnie warunek 
dalszej współpracy — dodaje Paweł Gos.

Jego zdaniem pandemiczne doświadczenia 
znacznie przyspieszą także konsolidację branży. 
W najbliższych latach będzie coraz więcej fuzji 
i wspólnych przedsięwzięć. W efekcie rynek mo-
toryzacyjny będzie zdecydowanie mniej rozdrob-
niony, a dzięki efektom skali koszty tworzenia 
nowych, innowacyjnych produktów, głównie 
w obszarze elektromobilności, będą niższe.

— Finalnym efektem konsolidacji będzie po-
wstawanie  takich systemów motoryzacyjnych, 
w ramach których będą zapewnione wszystkie 
elementy potrzebne do produkcji i sprzedaży sa-
mochodu elektrycznego — od części i podzespo-
łów przez technologię po finansowanie — twierdzi 
Paweł Gos.

Ekologiczny czas
Fakt, że pandemia zainicjowała pewne zmiany, 
a inne znacznie przyspieszyła, nie zmienia ekoten-
dencji obserwowanej w motoryzacji od kilku lat. 
Branża będzie dążyć do neutralności węglowej nie 
tylko w kontekście produkowanych pojazdów, 
czyli przechodzić z produkcji aut spalinowych 
na elektryczne, ale przez cały cykl życia produk-
tu. Ważny będzie każdy najdrobniejszy element, 
m.in. sposób oraz materiał, z którego są wytwarza-
ne części i komponenty, co dzieje się z akumulato-
rem po jego zużyciu, skąd pochodzi energia w fa-
brykach dostawców. Takiego podejścia oczekują 
klienci, których ekoświadomość rośnie z każdym  
dniem.

— Każda zmiana niesie dla Polski i szanse, 
i zagrożenia. Na ograniczeniu dystansu między 
klientem a dostawcą możemy sporo zyskać na eu-
ropejskim rynku. Producenci, którzy mają fabry-
ki samochodów w Niemczech, Wielkiej Brytanii 
czy Czechach, częściej będą szukać partnerów 
w bliższych lokalizacjach, rezygnując z dostaw-

ców z Azji. Już za rok czy dwa przekonamy się, 
czy nasz eksport do tych państw istotnie wzrósł. 
Podążając za ekotrendami, zyskamy także w kon-
tekście zeroemisyjnej motoryzacji. Już jesteśmy 
jednym z największych producentów baterii do 
aut elektrycznych — podkreśla Paweł Gos.

Co powinni zrobić rodzimi producenci  podze-
społów motoryzacyjnych, by zachować pozycję 
na europejskim rynku w elektromobilnej przy-
szłości? Przede wszystkim nie wpadać w panikę.

— Ograniczenie rejestracji nowych pojazdów 
spalinowych po 2035 r. nie oznacza końca aut 
z silnikami spalinowymi. Na rynku wciąż pozo-
stanie masa aut z konwencjonalnym napędem — 
mówi Jan Wiśniewski, główny ekspert Polskiego 
Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Producenci podzespołów i części samocho-
dowych powinni wykorzystać ten czas — wpro-
wadzać nowe plany pracownicze i uświadamiać 
kadrę o tym, że ta zmiana nadejdzie.

— Warto skupić się na przekazie pozytywnym, 
punktującym korzyści wynikające z samokształce-
nia. Elastyczność zawodowa jest istotna, ale roz-
wijające się innowacje dają wiele możliwości bu-
dowy dalszej kariery — podkreśla Jan Wiśniewski.

Transformacja nie musi zmienić roli, jaką na 
europejskim rynku odgrywa polska branża mo-
toryzacyjna.

— Już obecnie produkcja baterii do aut to 
2 proc. rocznej wartości naszego eksportu. 
Jesteśmy pod tym względem liderem w Europie 
i w piątce liderów globalnych — podkreśla Jan 
Wiśniewski. 

Możliwość udziału w rozwijaniu innowacyj-
nej technologii, będącej podstawą transformacji 
sektora motoryzacyjnego, daje nam np. zakład 
LG Energy Solution, który zapewnia także 10 tys. 
miejsc pracy.  © Ⓟ

T E C H N O L O G I E

Dwa motory zmian w motoryzacji
MARCIN  
BOŁTRYK

 To jeszcze nie koniec: Ograniczenie rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 r. to dopiero początek zmian. Dziesiątki milionów używanych aut spalinowych wciąż 
będą jeździły po europejskich drogach, a do Polski wciąż będzie wjeżdżać ich kilkaset tysięcy rocznie. Mimo to serwisy i producenci części już muszą szykować się to 
elektrycznej transformacji, która jest nieunikniona. [fot. PHIL NOBLE/Reuters/Forum]




	PPBPBZ1215s001-0
	PPBPBZ1215s002-0
	PPBPBZ1215s003-0
	PPBPBZ1215s004-0
	PPBPBZ1215s005-0
	PPBPBZ1215s006-0
	PPBPBZ1215s007-0
	PPBPBZ1215s008-0
	PPBPBZ1215s009-0
	PPBPBZ1215s010-0
	PPBPBZ1215s011-0
	PPBPBZ1215s012-0
	PPBPBZ1215s013-0
	PPBPBZ1215s014-0
	PPBPBZ1215s015-0
	PPBPBZ1215s016-0

