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Wykorzystajmy tę szansę
— Zbigniew Bartuś
W ciągu ostatnich trzech dekad Małopolanie nadrobili
jakieś 100 lat gospodarczych i cywilizacyjnych zaległości
w stosunku do przeciętnych mieszkańców Zachodu.
To zasługa przedsiębiorczości uwolnionej z pęt socjalizmu, napędzanej przez środki z Unii Europejskiej i przejrzyste unijne standardy. Wspólny europejski rynek wydawał się niektórym zagrożeniem, a okazał się wielką
szansą na rozwój – którą nasi przedsiębiorcy znakomicie
wykorzystali.
Dziś stoimy przed kolejną wielką okazją nadrobienia
gospodarczego dystansu – dzielącego nas tym razem
nie od najbiedniejszych krajów Unii, ale – najbogatszych.
Mamy rekordowo duże pieniądze z Unii, a zarazem
bezcenne doświadczenie owocnego 30-lecia III RP
oraz wyjątkowe kompetencje przedsiębiorców i pracowników wspieranych przez coraz lepszą naukę. Mamy czołowe uczelnie tworzące nie tylko technologie przyszłości,
ale i jakże ważny w tej zmianie kapitał ludzki.
Jak, dzięki mądrości przedsiębiorców i miliardom
z Unii Europejskiej, popłynąć na fali cyfryzacji i zielonego
ładu oraz pokonać w dekadę kolejnych 30 lat?
Czego firmy oczekują od rządu, samorządów, szkół,
nauki, prawników, doradców i instytucji otoczenia biznesu?
Oto główne pytania XV Forum Przedsiębiorców Małopolski.
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Polska
— Jarosław Gowin

może wejść
na wyższy
poziom
rozwoju
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– W najbliższych latach Polska wyda
bezprecedensowe środki na inwestycje
infrastrukturalne oraz te nastawione
na rozwój kapitału ludzkiego.
Inwestycje będą finansowane zarówno
ze środków krajowych, jak i z Funduszy
Europejskich
Jarosław Gowin,
wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii
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— Jarosław Gowin,
wicepremier, minister
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Celem działań rządu jest wejście Polski
na wyższy poziom rozwoju
— Jarosław Gowin

W warunkach gospodarki opartej
na wiedzy współpraca i partnerstwo
między uczelniami i biznesem
jest warunkiem rozwoju.
Na tej współpracy zyskują wszyscy!

– Panie Premierze, w ostatnich
tygodniach – a jest to okres wychodzenia z pandemii i związanych z tym nadziei – w organizacjach współtworzących Forum
Przedsiębiorców dyskutowany
jest sposób, w jaki rząd zamierza
realizować Krajowy Plan Odbudowy i inwestycje z nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Od chwili ogłoszenia Polskiego Ładu narracja jest taka,
że w planach polskiego rządu
– najdelikatniej mówiąc – zachwiana została równowaga
między dzieleniem a wytwarzaniem. Mówiąc skrótowo: radykalnie zyskać mają bierni kosztem
tych, którzy od lat tworzą polski
PKB, zwłaszcza przedsiębiorców. Co Pan na to?

– Mogę zaręczyć, że cały czas koncentrujemy się na działaniach, które pozwolą polskiej gospodarce rosnąć i rozwijać się – i w tym kontekście możemy mówić o wytwa-

rzaniu. Przy czym wytwarzanie
należy rozumieć jako produktywność, zdolność gospodarki do nowoczesnej produkcji. Ale nie tylko.
Nowoczesna produkcja to też proces cyfryzacji, który w coraz większym stopniu jest widoczny
w przemyśle. To także nowoczesny
transport, w tym drony i nowoczesny tabor. To też produkcja substancji niezbędnych do wytwarzania leków w nowoczesnej medycynie. Te gałęzie gospodarki znajdują
odzwierciedlenie w KPO. Stąd
przed nami bardzo duży wysiłek
inwestycyjny i organizacyjny,
w szczególności, w zakresie cyfrowej i zielonej transformacji. Długofalowo są to najważniejsze procesy,
które zadecydują o poprawie jakości życia Polaków.
– I przede wszystkim na to mają
iść publiczne, w tym unijne pieniądze?

– Tak. W najbliższych latach Polska
wyda bezprecedensowe środki
na inwestycje infrastrukturalne
oraz te nastawione na rozwój kapitału ludzkiego. Te inwestycje będą
finansowane zarówno ze środków
krajowych, jak i z Funduszy Europejskich – tych „zwykłych”, z których korzystaliśmy i korzystamy
dotąd i przy pomocy których tak
wiele zrobiliśmy (czyli programów
opartych na Umowie Partnerstwa
z Komisją Europejską), ale też tych
nadzwyczajnych, a więc pozyski-
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wanych przez UE w celu zasilenia popandemicznych
Krajowych Planów Odbudowy. Wszystkie te źródła
uwzględniliśmy w Polskim Ładzie.
– A jak to się przełoży na gospodarkę, na polski biznes?

– Skala zastrzyku inwestycyjnego, który przygotowaliśmy w oparciu o te źródła, będzie w najbliższych latach
potężna. Aby ją sobie uświadomić, warto zwrócić uwagę,
że do Polski w ramach Funduszu Odbudowy trafią w ciągu nadchodzących pięciu lat DODATKOWE środki stanowiące aż 70 proc. całej kwoty, jaką pozyskaliśmy w latach 2014-2020 z Funduszy Europejskich.
– No tak, ale te środki dopiero zostaną uruchomione,
a tymczasem tematem dnia stała się redystrybucja
przyszłych efektów gospodarczych, czyli niejako
dzielenie skóry na niedźwiedziu…

– Mówimy tu o redystrybucji efektów uzyskanych w nowoczesnej gospodarce. Ten element zachowany jest zarówno w KPO, jak i w Polskim Ładzie. Dzielenie będzie
polegało na działaniach o charakterze wspierającym.
To będą transfery społeczne, to będzie wsparcie w obszarach, gdzie to jest konieczne. Dzielenia jednak nie
można mylić z rozdawaniem pieniędzy. Dzielenie ma
służyć np. umożliwieniu aktywności zawodowej młodym rodzicom, czy też podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Skala zastrzyku
inwestycyjnego,
który przygotowaliśmy,
będzie w najbliższych latach
potężna. Aby ją sobie
uświadomić, warto zwrócić
uwagę, że do Polski
w ramach Funduszu
Odbudowy trafią w ciągu
nadchodzących pięciu lat
DODATKOWE środki
stanowiące aż 70 proc.
całej kwoty,
jaką pozyskaliśmy
w latach 2014-2020
z Funduszy Europejskich

– Tylko że teraz wszyscy skupiają się raczej na tym,
kto w efekcie różnych zmian, zwłaszcza podatkowych i ubezpieczeniowych, zyska, a kto straci.
Dominuje pytanie: jak zachować równowagę między
korzyściami tych, którzy najbardziej przyczyniają się
do wytwarzania wspólnego dobra, a sprawiedliwymi
transferami socjalnymi?

– Podstawowym warunkiem jest właściwe wyznaczenie
priorytetów reform oraz inwestycji. Na przykład nie możemy mówić o skutecznej reformie rynku pracy bez dostarczenia efektywnych narzędzi, czyli m.in. sprzętu
komputerowego, systemów, oprogramowania. Z drugiej
strony efektywny rynek pracy wymaga wydatków
na kształcenie, wsparcia w dłuższej aktywności zawodowej. Planujemy nasze działania tak, aby łączyć produktywność z redystrybucją jej efektów.
– Przedsiębiorcy zawsze pytają o konkrety. Zatem jak
chcecie to robić?

– Choćby przez zwiększanie produktywności. Nawiązując jeszcze raz do tego, co w pierwszym pytaniu zostało
określone jako „wytwarzanie”, myślę, że można to rozumieć jako wypracowywanie rozwiązań, które nastawione są na zwiększanie potencjału gospodarczego.
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To główne zadanie resortu rozwoju, pracy i technologii,
którym kieruję. Ważnym przykładem takich działań
jest Polityka Przemysłowa Polski, która stanowić będzie
część Polskiego Ładu. To program, który stanowi odpowiedź na wyzwania przemysłu w perspektywie postcovidowej, oparty na realnych potrzebach przemysłu.
– Ta polityka już została wysoko oceniona przez kluczowe organizacje gospodarcze.

– To mnie, oczywiście, cieszy. Muszę przy tym podkreślić
duży wkład przedstawicieli organizacji gospodarczych
w prace nad tym dokumentem. Cel, jakim jest zwiększanie potencjału gospodarczego, widać także w KPO, choćby na przykładzie wsparcia dla wykorzystania surowców
wtórnych, infrastruktury B+R dla ponownego wykorzystania odpadów. Idziemy tu w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym, która przyniesie wielowymiarowe
zyski – ekonomiczne, społeczne, ekologiczne. Równocześnie znacząco rozszerzamy ulgi podatkowe dla
przedsiębiorstw wdrażających inwestycje w robotyzację
i cyfryzację, wspieramy rozwój technologii kosmicznych
i systemów satelitarnych, które są wyznacznikiem nowoczesności gospodarczej, a także elementem bezpieczeństwa krajowego.
– A co z zapowiadanymi zmianami w podatkach, które tak poruszyły środowisko biznesu oraz menedże-

rów i specjalistów, tych nieco lepiej zarabiających,
choć przecież w skali europejskiej – nie żadnych tam
krezusów?

– Celem zmian podatkowych, podobnie jak innych działań zapowiedzianych w Polskim Ładzie, jest wejście naszego kraju na wyższy pułap rozwoju. Zdajemy sobie
sprawę, że trudno sobie to wyobrazić bez dalszego sukcesu polskiej przedsiębiorczości. Działamy w oparciu
o założenie, że pierwotnym źródłem każdego wzrostu
dobrobytu jest ludzka praca. Sytuacja, w której system
podatkowy jest teoretycznie progresywny, ale realnie degresywny, stanowi dla całej gospodarki problem, właśnie
dlatego, że utrudnia osobom z najniższych grup dochodowych podejmowanie pracy.
– Jednak wśród przedsiębiorców i specjalistów
na pierwszy plan wybiło się to, że sporo stracą
– i to w okresie wychodzenia z pandemii,
gdy część z nich z mozołem odbudowuje swe
biznesy.

– Musimy się zmierzyć z faktami, na które ekonomiści
wskazują od lat: w Polsce problemem jest wysoki
klin podatkowo-składkowy na niskich poziomach
dochodu. Dlatego Polski Ład przewiduje zmniejszenie
ciężarów podatkowo-składkowych dla niższych
poziomów dochodów. Spodziewamy się, że pomoże
to włączyć w oficjalny rynek pracy osoby, dla których
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dotąd było to relatywnie mniej opłacalne i które często
też padały ofiarą szarej strefy.
– Ludzie z niej wyjdą i zaczną płacić przynajmniej jakieś symboliczne podatki?

– Liczymy, że przewidziane w Polskim Ładzie podniesienie kwoty wolnej od podatku przyczyni się do generalnej
aktywizacji osób pozostających poza oficjalnym rynkiem
pracy. I tych pracujących dotąd na czarno, i tych, którzy
pozostawali dotąd bierni. Ma to nie tylko duże znaczenie
przy cywilizowaniu systemu podatkowego, w tym znoszeniu niesprawiedliwie wysokich obciążeń osób o niskich dochodach, ale też w poszerzaniu kręgu osób aktywnych zawodowo, oficjalnie gotowych do podjęcia
pracy. A przecież jest to jeden z głównych w ostatnich latach postulatów przedsiębiorców i organizacji biznesu.
A wracając do obaw przedsiębiorców: od dnia ogłoszenia
Polskiego Ładu konsekwentnie powtarzam, że nowe rozwiązania podatkowe muszą uwzględniać ulgę dla klasy
średniej. Chodzi nie tylko o przedsiębiorców, ale także
wysoko wykwalifikowanych specjalistów, inżynierów,
menadżerów przemysłu, naukowców, informatyków itp.
To najbardziej kreatywna warstwa naszego społeczeństwa i to ona w największej mierze stoi za gospodarczym
sukcesem Polski. Podnoszenie im podatków o prawie 50

procent mogłoby negatywnie wpłynąć na tempo rozwoju gospodarczego, a tym samym na poziom zamożności
wszystkich Polaków.
– Komentatorzy zwracają uwagę na to, że ogromne
środki z KPO mają pójść na inwestycje publiczne.
To dobry pomysł?

– Z pewnością tak. Czas odbudowy po kryzysie pandemicznym wymaga od nas stymulowania gospodarki inwestycjami i poprawą usług publicznych – szczególnie
ochrony zdrowia. Cały świat wyciągnął wnioski z błędów, jakie popełniło wiele rządów po kryzysie finansowym, gdy ograniczanie wydatków publicznych w krytycznym momencie doprowadziło do długotrwałego zahamowania wzrostu gospodarczego.
– Eksperci gospodarczy ostrzegają jednak, że nadmierny – powtarzam: nadmierny – przechył w stronę
transferów socjalnych i wydatków publicznych może
spowolnić, a nawet zahamować rozwój Polski, pesymiści roztaczają czarne scenariusze, z greckim
włącznie. Nakłada się na to przerażenie i zniechęcenie tzw. średniaków, którzy odebrali Polski Ład jako
próbę dobrania się rządu także do ich ciężko zarabianych pieniędzy.
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Idziemy w kierunku
gospodarki o obiegu
zamkniętym,
która przyniesie
wielowymiarowe zyski
– ekonomiczne, społeczne,
ekologiczne. Równocześnie
znacząco rozszerzamy ulgi
podatkowe dla
przedsiębiorstw
wdrażających inwestycje
w robotyzację i cyfryzację,
wspieramy rozwój
technologii kosmicznych
i systemów satelitarnych

– Powtórzę raz jeszcze: zrobię wszystko, żeby dodatkowe obciążenia nie dotknęły osób w środku drabiny
dochodów – nie tylko pracujących na umowach
o pracę, ale także prowadzących własną działalność
gospodarczą.
– Przedsiębiorcy wyliczają liczne parapodatki,
składki, daniny, które weszły w życie w ostatnich
miesiącach lub są zapowiadane. Gdzie jest równowaga między tymi daninami a wsparciem dla biznesu?

– Rozwiązania polityki gospodarczej, które już wdrażamy lub których wdrożenie jest zaplanowane na najbliższe lata, są skoncentrowane na maksymalnym wsparciu
polskiego biznesu. W KPO przewidziano dużo konkretnej pomocy skierowanej bezpośrednio do przedsiębiorców, która posłuży do wzmocnienia i poprawy odporności polskich firm. Są to między innymi środki inwestycyjne na zmianę lub rozszerzenie profilu działalności
dla przedsiębiorstw z branż najbardziej dotkniętych
przez pandemię, wsparcie finansowe we wdrożeniu
„zielonych rozwiązań”, poprawę efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, a także ułatwienie transformacji firm
w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Planowane jest również doposażenie pracowników i pracodawców w sprzęt umożliwiający pracę zdalną, a także dofinansowanie poprawy kompetencji cyfrowych wśród pracowników MŚP. To jedynie przykłady ze znacznie szerszej, kompleksowej puli działań.
– Na jakich inwestycjach i kierunkach rozwoju najbardziej zależy kierowanemu przez Pana resortowi?

– Z perspektywy państwa zależy nam na zwiększeniu
efektywności produkcji, w tym zwiększeniu efektywności kosztowej oraz zmniejszeniu negatywnego wpływu
produkcji na środowisko. Doświadczenia innych państw
pokazują, że dobrym narzędziem do realizacji tych celów jest robotyzacja. Dlatego w MRPiT zrodził się pomysł
wprowadzenia nowej ulgi podatkowej motywującej
przedsiębiorców do robotyzacji firm. Wsparcie rozwoju
polskich firm w tym obszarze jest konieczne, by polska
gospodarka była konkurencyjna na rynku międzynarodowym. Nowa ulga będzie nastawiona na poprawę wydajności produkcji, niższe zapotrzebowanie na materiały, energię, pracę ludzi itp. przy wyprodukowaniu pojedynczej sztuki jakiegoś dobra lub towaru. Będzie ona
mobilizować przedsiębiorstwa do inwestycji w nowoczesne technologie. Warto dodać, że robotyzacja jest wspierana nie tylko poprzez ulgi podatkowe, ale też poprzez
coraz lepsze zaplecze merytoryczne, w postaci Fundacji
Platforma Przemysłu Przyszłości czy też sieci Hubów Innowacji Cyfrowych.
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– Część przedsiębiorców widzi w cyfryzacji i zielonym ładzie szansę na rozwój biznesów, inni – fanaberię, wybryk jakiejś ideologii…

– Cyfryzacja to nie tyle szansa na szybki rozwój, co konieczność, przed którą polskie firmy prędzej czy później
staną. Statystyki europejskie pokazują, że przedsiębiorstwa w Polsce wciąż nielicznie korzystają z bardziej zaawansowanych narzędzi cyfrowych, a to jest absolutnie
wymagane dla zachowania konkurencyjności w długim
okresie.
– Narzędzia cyfrowe umościły się nie tyle w biznesie,
co w naszym codziennym życiu.

Rozwiązania polityki
gospodarczej,
które już wdrażamy
lub których wdrożenie
jest zaplanowane
na najbliższe lata,
są skoncentrowane
na maksymalnym wsparciu
polskiego biznesu.
W KPO przewidziano
dużo konkretnej pomocy
skierowanej bezpośrednio
do przedsiębiorców,
która posłuży
do wzmocnienia i poprawy
odporności polskich firm

– Tak. Przyszłością gospodarki są modele biznesowe,
w których te narzędzia całkowicie przenikają się z działalnością w świecie fizycznym, a analiza danych stanowi
podstawę podejmowanych działań, projektowania produktów i organizacji firmy. Bardzo dobrym przykładem
wpływu nowych technologii cyfrowych na zmiany dotychczasowego funkcjonowania sektorów gospodarki
jest sektor kosmiczny. Jeszcze kilka lat temu przestrzeń
kosmiczna była ściśle związana z aktywnością rządową
poszczególnych państw. Wysokie koszty i ryzyka prowadzenia działalności sprawiły, że ten sektor był ogólnie
niedostępny dla prywatnych podmiotów czy inicjatyw.
Obecnie wielkie postępy technologiczne i nowe podejście w rozwoju przedsiębiorczości szybko kształtują nową gospodarkę kosmiczną. Obserwujemy pojawianie się
prywatnych firm, które dzięki przełomowym technologiom i rewolucji danych dostrzegają niezrównane możliwości komercyjne w eksploracji i eksploatacji kosmosu.
– Widać to doskonale w Krakowie, gdzie aktywnie
działają na tym polu m.in. AGH i Sieć Łukasiewicz
z coraz szerszym gronem biznesowych partnerów.
A – że tak powiem – bardziej przyziemne biznesy?

– Obok cyfryzacji niewątpliwą szansą dla rozwoju innowacji jest transformacja w kierunku gospodarki obiegu
zamkniętego, czy też szerzej – wdrożenie Europejskiego
Zielonego Ładu. Dla przedsiębiorstw to jest, oczywiście,
wielkie wyzwanie, związane z dużymi wydatkami na inwestycje pozwalające zmniejszyć presję na środowisko
naturalne. Na wyzwanie to powinniśmy jednak patrzeć
także w kategoriach szans i budowania przewag konkurencyjnych. Dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego
dało silny impuls dla tworzenia nowych rozwiązań, widać to chociażby w rozwoju technologii wodorowych.
Równocześnie pojawił się silny nacisk na recykling odpadów, dzięki czemu nie będziemy tak mocno zależni
od pozyskiwania surowców pierwotnych. Ma to znaczenie szczególnie dla przemysłów importujących surowce
tzw. krytyczne, kluczowe dla dalszego rozwoju. Mówimy
tu o bodźcach innowacyjnych i możliwości poprawy po-
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Celem zmian podatkowych,
podobnie jak innych działań
zapowiedzianych
w Polskim Ładzie,
jest wejście naszego kraju
na wyższy pułap rozwoju.
Zdajemy sobie sprawę,
że trudno sobie to wyobrazić
bez dalszego sukcesu
polskiej przedsiębiorczości.
Działamy w oparciu
o założenie, że pierwotnym
źródłem każdego wzrostu
dobrobytu jest ludzka praca.
Sytuacja, w której system
podatkowy jest teoretycznie
progresywny, ale realnie
degresywny, stanowi dla
całej gospodarki problem

zycji konkurencyjnej zarówno w sektorach tradycyjnych,
jak i tych, które znajdują się dopiero w fazie rozwoju.
– Podstawowym celem unijnego funduszu odbudowy, w tym krajowych planów, jest nie tyle odtworzenie gospodarki po koronakryzysie, co wzmocnienie
gospodarczego organizmu Europy i jego uodpornienie na kolejne kryzysy. Istnieje taka gospodarcza
szczepionka antycovidowa?

– Faktycznie, pandemia COVID-19 wystawiła na próbę
odporność gospodarek na całym świecie. Kryzys epidemiczny był w momencie wybuchu bezprecedensowy,
ale z dzisiejszej perspektywy jest już czymś, na co mamy
pewien zestaw odpowiedzi. Wiemy na przykład,
że „zaszczepienie” kraju na podobne incydenty w przyszłości wymaga od nas doinwestowania i usprawnienia
systemu ochrony zdrowia (podobnie jak np. kryzys 2008
roku uwypuklił potrzeby w zakresie regulacji rynku nieruchomości). Równocześnie przyjrzeliśmy się bliżej sieci
globalnych powiązań, łańcuchom dostaw. I też wyciągamy wnioski. Analizujemy m.in., jak powinny funkcjonować odporne łańcuchy produkcji, pamiętając, że dostęp
do zasobów ma zasadnicze znaczenie dla całego przemysłu i jest kluczowy dla ambicji Europy w zakresie realizacji Zielonego Ładu i zapewnienia transformacji cyfrowej gospodarki UE.
– Co jeszcze wiemy po trzech falach pandemii?

– Że w przypadkach niespodziewanych kryzysów trzeba
mieć jak najszersze pole manewru w polityce gospodarczej, zwłaszcza w przestrzeni finansowej – w celu dużego antykryzysowego zwiększenia wydatków. Równie
ważna jest zdolność do koordynacji i współpracy
nie tylko w granicach rządu, ale także z firmami
i po stronie firm. Na bezprecedensowy szok zawsze
odporniejszy będzie zdrowy sektor przedsiębiorstw,
efektywnie wykorzystujący zasoby. Doświadczenie pokazuje też znaczenie równowagi makroekonomicznej
i efektywnie działającego sektora finansowego, a także
utrzymywania przestrzeni dla działania automatycznych stabilizatorów gospodarki.
– Jakie więc warto / trzeba podjąć działania,
by wzmocnić w gospodarce tę odporność?

– Na pewno dobrym kierunkiem jest poszerzenie kanałów dystrybucji i wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia, w parze z tym musi iść szybka reakcja polityki oparta na wykorzystaniu i błyskawicznym przetwarzaniu najnowszych, wiarygodnych źródeł danych. Poza
tym musimy już dziś mierzyć się z wyzwaniami o długookresowym charakterze, często pomijanymi w dyskursie
publicznym, które mogą nasilić się w obliczu kolejnych
kryzysów. W obszarze działalności resortu rozwoju, pracy i technologii można wskazać na problemy takie,
jak globalne spowolnienie wzrostu produktywności,
starzenie się społeczeństw skutkujące zmniejszeniem
populacji osób gotowych do pracy, czy silne napięcia
w globalnej wymianie handlowej. Są to zjawiska, na które szukamy skutecznych odpowiedzi.
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– Czy środki z KPO i nowego unijnego budżetu przeznaczone dla przedsiębiorstw powinny wspierać
głównie inwestycje realizowane przez firmy kontrolowane przez państwo czy też trafić raczej do firm prywatnych?

– W przypadku jednej i drugiej puli środków obowiązują
unijne przepisy dotyczące zamówień publicznych i pomocy publicznej, które wykluczają preferencyjne traktowanie przedsiębiorstw z uwagi na państwowy lub prywatny status ich własności. Tak więc spółki kontrolowane przez Skarb Państwa będą mogły ubiegać się o realizację inwestycji w ramach tych funduszy na takich
samych zasadach jak przedsiębiorstwa prywatne.
Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że przy wielkich
strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych,
które nas czekają w najbliższych latach, jak budowa farm
wiatrowych na Bałtyku czy rozwój technologii wodorowych, rzeczywiście spółki kontrolowane przez państwo
odgrywają i zapewne odegrają szczególną rolę.
W interesie ogólnospołecznym jest utrzymanie określonego zakresu kontroli Skarbu Państwa nad strategiczną

JAROSŁAW GOWIN

017
infrastrukturą. W związku z tym można się spodziewać,
że także spółki Skarbu Państwa będą korzystać ze środków z KPO i nowego unijnego budżetu. Patrząc jednak
na całość gospodarki, nie mam wątpliwości, że najważniejszą rolę odgrywa sektor prywatny, zwłaszcza MŚP.
Będę zabiegał, by jak najwięcej środków pozyskiwanych
z UE trafiło właśnie do takich firm.
– Czy możemy już powiedzieć, ile pieniędzy będzie
dla firm i na co?

– Do wykorzystania mamy ponad 23 miliardy euro
w części grantowej, czyli bezzwrotnej. Te środki zasilą
całą gospodarkę. Firmy będą mogły skorzystać z tych
środków w sposób bezpośredni, np. poprzez inwestycje
związane z doposażeniem pracowników / przedsiębiorstw umożliwiającym pracę zdalną czy w ramach inwestycji we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką obiegu
zamkniętego. Firmy skorzystają też – w perspektywie
długofalowej – na zmianach strukturalnych. Przykładem
może być wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu
dla gospodarki. W ten sposób chcemy zachęcić inwestorów do lokowania działalności na terenach, na których
jest zapotrzebowanie na pracę, ale brakuje dogodnych
warunków do inwestycji. Skorzystają na tym zarówno
duże podmioty, jak i mniejsi przedsiębiorcy, którzy mogą
kooperować z dużymi firmami.

Cyfryzacja to nie tyle szansa
na szybki rozwój,
co konieczność,
przed którą polskie firmy
prędzej czy później staną.
Statystyki europejskie
pokazują,
że przedsiębiorstwa
w Polsce wciąż nielicznie
korzystają z bardziej
zaawansowanych narzędzi
cyfrowych,
a to jest absolutnie
wymagane dla zachowania
konkurencyjności
w długim okresie

– Kto powinien decydować o ich rozdziale i rozliczać
realizację projektów?

– O podziale środków decyduje instytucja zarządzająca
Krajowym Planem Odbudowy, czyli Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Szerokie konsultacje społeczne prowadzone w trakcie prac nad KPO pozwoliły
na wypracowanie sposobu podziału środków zgodnego
z oczekiwaniami regionów, branż, ale też pod kątem potrzeb całej gospodarki. Musimy pamiętać, że Instrument
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, z którego
finansowany jest KPO, to nie jest fundusz strukturalny.
To instrument doraźny, bezprecedensowy. Mimo to jestem przekonany, że doświadczenia wyniesione z polityki spójności pozwolą nam efektywnie dysponować tymi
nowymi środkami.
– Wspomniał Pan o zagrożeniu związanym ze starzeniem się społeczeństwa i przez to możliwym kurczeniem grona osób gotowych do pracy. Jak sobie poradzić z deficytem pracowników wywołanym przez kryzys demograficzny, niski poziom aktywności zawodowej – zwłaszcza kobiet – oraz niedostosowanie
systemu edukacji do potrzeb pracodawców?
Jak uzbroić Polaków w kompetencje niezbędne
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Krakowski Park
Technologiczny
dał się poznać jako
kompletny one-stop-shop
dla biznesu
– oferuje kompleksowe
wsparcie start-upów
począwszy od wynajęcia
biura, przez doradztwo
biznesowe do wsparcia
w poszukiwaniu inwestora.
Klaster LifeScience Kraków
zapewnia dostęp
do zorganizowanej sieci
współpracy działającej
w środowisku naukowym
i biznesowym,
a realizującej projekty
w obszarze innowacji

do przeprowadzenia wielkiej zmiany w obszarach,
o których tu rozmawiamy?

– Kompetencje pracowników są kluczem do rozwoju
polskiej gospodarki. Coraz większa część tego, co w Polsce wytwarzamy, będzie pochodziła z wiedzy, wykorzystania technologii, analizy danych i innych aktywów niematerialnych. Te aktywa mogą być kreowane i używane
tylko przez osoby o odpowiednich kompetencjach.
W Polityce Przemysłowej Polski kładziemy nacisk
na większy udział przedsiębiorców w procesie kształcenia. Chodzi tu zarówno o kształcenie przyszłych kadr,
jak i uczenie się przez całe życie osób już aktywnych
na rynku pracy. Musimy umieć trafnie przewidywać,
jakie nowe zawody i nowe umiejętności będą potrzebne
w kolejnych latach, by wyposażyć ludzi w pożądane
kwalifikacje. Musimy coraz lepiej identyfikować potrzeby pracodawców, a także predyspozycje i możliwości
osób pracujących, bezrobotnych czy biernych zawodowo, by jak najlepiej dopasowywać do nich ofertę podnoszenia kwalifikacji. Ta oferta nie może się ograniczać jedynie do szkoleń.
– Jako minister nauki starał się Pan zainicjować, bardzo słabą wtedy, bliską współpracę między przedsiębiorcami i naukowcami. Pomysły, patenty, technologie – one miały i mają nas napędzać. Napędzają?

– W warunkach gospodarki opartej na wiedzy współpraca i partnerstwo między uczelniami i biznesem jest wa-
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Szansą
dla rozwoju innowacji
jest też transformacja
w kierunku gospodarki
obiegu zamkniętego,
czy też szerzej
– wdrożenie Europejskiego
Zielonego Ładu.
Dla przedsiębiorstw to jest,
oczywiście, wielkie
wyzwanie, związane
z dużymi wydatkami
na inwestycje pozwalające
zmniejszyć presję
na środowisko naturalne.
Na wyzwanie to powinniśmy
jednak patrzeć także
w kategoriach szans
i budowania przewag
konkurencyjnych

runkiem rozwoju. Na tej współpracy zyskują wszyscy,
czego dowodem są już podjęte w tym kierunku działania. Wspieramy firmy i konsorcja naukowo-przemysłowe poprzez granty i ulgi podatkowe na inwestycje służące rozwojowi innowacji technologicznych. Mówię tu
zwłaszcza o systemie ulg wprowadzanych w ramach
ustaw o innowacyjności (na badania i rozwój, IP Box),
a także o stworzeniu Sieci Badawczej Łukasiewicz
– trzeciej największej w Europie. Korzystając z dorobku
32 instytutów badawczych, Sieć współpracuje zarówno
ze start-upami, małymi i średnimi firmami, jak i wielkimi
koncernami oraz rynkowymi championami. To bardzo
pożądane i skuteczne narzędzie zbliżania biznesu
z nauką.
– Chcecie dalej iść w tym kierunku?

– Tak. Instrumenty wsparcia są stale udoskonalane
i dostosowywane do potrzeb, będą one również finansowane ze środków unijnych i krajowych w kolejnych latach, zwłaszcza w perspektywie finansowej UE na lata
2021-2027. Zacieśnianie współpracy naukowo-przemysłowej będzie jednym z głównych celów naszej polityki
gospodarczej.
– A zidentyfikowaliśmy biznesy przyszłości? Zwłaszcza na naszym, krakowskim i małopolskim podwórku?

– Spodziewam się coraz większej cyfryzacji i elektronizacji medycyny, nauk przyrodniczych, ale także stopniowego przechodzenia do gospodarki obiegu zamkniętego
i coraz powszechniejszego stosowania zasad zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach w Krakowie i Małopolsce powstał ekosystem znakomitych instytucji wspierających rozwój kompetencji w tych obszarach. Krakowski Park Technologiczny dał się poznać jako kompletny
one-stop-shop dla biznesu – oferuje kompleksowe
wsparcie start-upów począwszy od wynajęcia biura,
przez doradztwo biznesowe do wsparcia w poszukiwaniu inwestora. Klaster LifeScience Kraków zapewnia
dostęp do zorganizowanej sieci współpracy działającej
w środowisku naukowym i biznesowym, a realizującej
projekty w obszarze innowacji, m.in. badań nad rozwojem leków, cyfryzacją medycyny, biogospodarką. Kraków
odgrywa też coraz większą rolę w szeroko pojętych badaniach kosmicznych. KPT jest regionalnym partnerem
programu Copernicus Masters 2021, konkursu dla firm,
które tworzą nowatorskie rozwiązania, usługi i koncepcje biznesowe wykorzystujące dane satelitarne, a służące
do rozwiązywania ważnych problemów społecznych
i środowiskowych.
– Mamy już w Małopolsce przedsiębiorstwa kosmiczne?
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Kompetencje pracowników
są kluczem do rozwoju
polskiej gospodarki.
Coraz większa część tego,
co w Polsce wytwarzamy,
będzie pochodziła z wiedzy,
wykorzystania technologii,
analizy danych i innych
aktywów niematerialnych.
Te aktywa mogą być
kreowane i używane
tylko przez osoby
o odpowiednich
kompetencjach

– Przykładem jest choćby Progresja Space, która prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad różnymi technologiami napędów – zarówno elektrycznymi, jak i chemicznymi. Te badania finansowane są ze środków krajowych
i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pamiętajmy też,
że prężnie na polu technologii kosmicznych działa
– w ramach europejskiego konsorcjum – Akademia Górniczo-Hutnicza. Chodzi nie tylko o kształcenie,
ale też prowadzenie badań m.in. w zakresie telekomunikacji, klimatu czy zrównoważonego rozwoju sektora
kosmicznego. Uczelnie w konsorcjum współpracują
w obszarach związanych z inżynierią kosmiczną
oraz biznesem okołokosmicznym, naukami społecznymi, medycyną czy sztuką. AGH wspiera przemysł kosmiczny licznymi projektami – od konstrukcji rakiet
i sond kosmicznych po łaziki marsjańskie.
– Wspomniał Pan także o life science i chemii.

– Tu niewątpliwie biznesem przyszłości jest biotechnologia. Świetnie radzi sobie na warszawskiej giełdzie
Selvita SA i jej siostrzana spółka Ryvu Therapeutics.
Nie można też zapominać o lokalnych liderach produkcji
chemicznej, jak Grupa Azoty, jedna z kluczowych grup
kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie
czy Synthos Dwory, światowy gracz na rynku kauczuków
syntetycznych i innych materiałów, z bardzo rozbudowanym własnym działem badawczo-rozwojowym.
To są firmy, które szybciej niż większość biznesu zrozumiały, jak ważna jest w dzisiejszych czasach innowacyjna wiedza. Jesteśmy pewni, że dzięki planowanemu
wsparciu i rekordowym środkom prorozwojowym
– firm takich będzie wkrótce w Polsce zdecydowanie
więcej, a swe szanse rozwojowe dostrzeże także mnóstwo przedsiębiorców z sektora MŚP.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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Z możliwości zaszczepienia w punkcie AGH
skorzystało blisko 80% kadry akademickiej
i blisko 1000 osób związanych z AGH
Z myślą o bezpiecznym powrocie na uczelnię
w AGH odbyła się kampania promująca i zachęcająca do szczepień. „Ufamy nauce” – brzmiało
hasło promujące szczepienia.

AGH cały czas można znaleźć nagrania z pracownikami
naukowymi AGH, którzy na temat szczepionek, badań
naukowych na ten temat mają do powiedzenia bardzo dużo ciekawych rzeczy.

Do szczepień oraz korzystania z osiągnięć nauki namawiali studenci działający w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów AGH, muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, członkowie Sekcji Wioślarskiej AZS AGH
oraz I-ligowi piłkarze ręczni AZS AGH Kraków. Wśród
zespołów promujących szczepienia znaleźli się także
pracownicy Biblioteki Głównej AGH oraz przedstawiciele nauczycieli akademickich.

– Najświeższy przykład to niezwykle interesująca rozmowa z prof. Anną Bodzoń-Kułakowską z Katedry Chemii
Analitycznej i Biochemii (WIMiC), która rozwiewa m.in.
wszelkie mity dotyczące szczepień. W sposób skrupulatny
i wyczerpujący wyjaśnia wszelkie wątpliwości – zaznacza
Anna Żmuda-Muszyńska. Materiał ten dostępny jest m.in.
na kanale AGH na YouTubie.

Prócz kampanii wizerunkowej z udziałem studentów,
organizacji itd. w głównych kanałach społecznościowych

Na tym samym kanale warto również obejrzeć rozmowę video z dr Krzysztofem Majem z Wydziału Humanistycznego AGH. Naukowiec tłumaczy jak walczyć z pseudonauką, a także wyjaśnia z jakich narzędzi korzystać.
Punkt szczepień w AGH już zakończył działalność.
Z możliwości zaszczepienia w punkcie AGH skorzystało
blisko 80% kadry akademickiej i blisko 1000 osób związanych z AGH – pracowników administracyjnych, studentów i doktorantów!
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– Celem kampanii było pokazanie, iż całej społeczności AGH zależy na jak najszybszym powrocie do nauki
i pracy stacjonarnej – przypomina Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa Akademii Górniczo-Hutniczej.
– Od stopnia wyszczepienia zależy w jakiej formie rozpoczniemy nowy rok akademicki!
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Polski
— Anna Kornecka

Ład.
Mieszkanie
na każdą
kieszeń
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Opracowaliśmy Plan dla Pracy i Rozwoju,
którego ważną częścią jest zapewnienie
Polakom bezpieczeństwa mieszkaniowego.
Mamy dwa główne cele: zachęcić gminy
do budowania i pozyskiwania mieszkań
komunalnych, socjalnych, dla najuboższych,
a jednocześnie radykalnie pobudzić
budownictwo społeczne
Anna Kornecka,
wiceminister rozwoju, pracy i technologii
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— Anna Kornecka,
wiceminister rozwoju, pracy
i technologii
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Polski Ład: Mieszkanie
na każdą kieszeń i w każdej gminie!
— Anna Kornecka

Zamożni Polacy inwestują w mieszkania,
więc ceny rosną. Przeraża to mniej
zasobnych: nie stać ich na zakup,
ani wynajęcie własnego lokum
na wolnym rynku. Rząd chce udostępnić
mieszkania średniakom i ubogim. Jak?

– Kupiłem właśnie piąte mieszkanie – pochwalił mi się menedżer
z wielkiej krakowskiej firmy informatycznej. Kiedy pytam o to deweloperów w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, przyznają, że nawet połowę oferowanych przez
nich lokali wykupują tacy właśnie inwestorzy. A nieposiadający własnego mieszkania średniacy, zarabiający od 4 do 5 tys. zł
brutto, cierpną, obserwując
wzrost cen. Jak PiS dochodził
do władzy, metr kwadratowy
pod Wawelem kosztował 6,5 tys.
zł, a teraz 11 tys. zł i więcej…

– Poruszył pan tutaj kilka ważnych
kwestii. Pierwsza to relatywnie duża skala inwestowania w mieszkania w celu ochrony oszczędności
przed inflacją. W ostatnich latach
zarobki rosną – nawet w pandemii
ów wzrost był znaczny, a ostatnio,
w kwietniu wyniósł prawie 10 proc.
rok do roku. To bardzo dużo,
a w niektórych branżach wzrost

ten jest jeszcze większy, zwłaszcza
we wspomnianym przez pana sektorze IT.
– To głównie temu sektorowi Kraków zawdzięcza pierwszy od bodaj 300 lat awans na szczyt zestawienia polskich metropolii
o najwyższych średnich zarobkach: w marcu było to 7730 zł,
o 100 zł więcej niż w Warszawie.
W IT średnia przekracza już 12
tys. zł…

– Rośnie więc liczba rodaków, którzy posiadają znaczące wolne środki
i zastanawiają się, gdzie je ulokować.
Inwestują zatem w mieszkania.
– Czemu?

Ponieważ gwarantują dwie podstawowe rzeczy: bezpieczeństwo zainwestowanych środków oraz zyski. Ceny mieszkań rosną od bardzo dawna. Mieszkanie kupione
pięć czy dziesięć lat temu ma dzisiaj zdecydowanie wyższą wartość.
– I żadna lokata bankowa nie dałaby takiego efektu.

– Niewykluczone, że może to
zwiększyć zainteresowanie inwestowaniem w mieszkania.
– Ale stać na to w zasadzie tylko
tych, którzy dużo zarabiają, albo
dostali znaczny spadek.

– Pracujemy nad ustawą o REIT-ach,
czyli podmiotach finansowych,
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za pośrednictwem których każdy chcący inwestować będzie mógł lokować swe oszczędności w nieruchomościach. Nad odpowiednimi regulacjami dotyczącymi
podmiotów inwestujących w najem nieruchomości pracuje międzyresortowy zespół.
– REIT-y są bardzo popularne na Zachodzie. Człowiek
nie musi kupować od razu całego mieszkania, tylko
– jak ma np. 10 tys. zł zaskórniaków – kupuje udziały
w funduszu nieruchomości. I czerpie z tego zyski.

– Chcemy, by to było możliwe także w Polsce. Poszerzymy w ten sposób wachlarz możliwości lokowania środków, a jednocześnie sprawimy, że ta forma stanie się dostępna właściwie dla wszystkich. Bo dziś, jak sam pan zauważył, nie każdego stać na kupno mieszkania czy kilku
mieszkań.
– Powiem nawet, że mało kogo stać. Kto ma wolne
pół miliona na czterdzieści metrów kwadratowych
w Krakowie?! Z drugiej strony znam inwestorów,
którzy pobrali kredyty, żeby kupić po kilka mieszkań
– na wynajem.

Pracujemy
nad wprowadzeniem
pracy zdalnej
do Kodeksu pracy.
To związki zawodowe,
przedstawiciele
pracowników,
oraz pracodawcy
będą wspólnie decydowali
zarówno o potrzebie
wprowadzenia
pracy zdalnej,
jak i sposobie jej
wykonywania w firmie.
Będzie także możliwość
wnioskowania przez
pracownika o „incydentalną”
pracę zdalną – do 12 dni
w roku kalendarzowym

– To z kolei efekt tego, że z powodu niskich stóp procentowych kredyty hipoteczne stały się tanie. Inwestorom
opłaca się wziąć kredyt i sfinansować nim zakup mieszkania na wynajem, bo z czynszu będzie można nie tylko
spłacać raty kredytu, ale i czerpać zyski. Choć ten model
chwilowo się w pandemii załamał…
– Chwilowo?

– Wydaje się, że tak. Tąpnięcie najmu krótkoterminowego wiosną 2020 roku miało oczywisty związek ze zniknięciem turystów, zaś zapaść najmu długoterminowego
była efektem przejścia studentów i tysięcy pracowników
w tryb nauki i pracy zdalnej. Wtedy ci, którzy zainwestowali w mieszkania na wynajem, posiłkując się kredytami
spłacanymi z czynszów, znaleźli się w trudnej sytuacji.
Tym bardziej że nie wiadomo było, ile to potrwa i co będzie dalej.
– Niektórzy bali się, że turyści i studenci mogą nie
wrócić już nigdy.

– Pojawiły się takie obawy, ale nie wywołały one na rynku nerwowych ruchów na większą skalę.
– Ceny mieszkań cały czas więc rosły, mimo że rynek
najmu skarlał.

– Mam nadzieję, że szybko zacznie się on odbudowywać.
Liczę, że jesienią studenci wrócą na uczelnie, do nauki
stacjonarnej. Jeszcze wcześniej do biur powrócą pracownicy – ten trend widać nawet w wielkich korporacjach
technologicznych, w których teoretycznie praca mogłaby się nadal odbywać zdalnie.
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– Google ogłosił, że tylko 14 dni w roku może być
zdalnie. I to na wniosek pracownika.

– Pracujemy nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Może być ona coraz częściej wykorzystywaną formą świadczenia pracy, także po odwołaniu stanu
epidemii. To związki zawodowe, przedstawiciele pracowników, oraz pracodawcy będą wspólnie decydowali
zarówno o potrzebie wprowadzenia pracy zdalnej,
jak i sposobie jej wykonywania w firmie. Będzie także
możliwość wnioskowania przez pracownika o „incydentalną” pracę zdalną – do 12 dni w roku kalendarzowym.
Oznacza to, że zakłady pracy będą mogły zorganizować
pracę inaczej niż planuje to Google i nie wszyscy pracownicy wrócą do biur.
– Ale większość jednak wróci. Czyli ma nosa ten mój
bogaty kolega inwestujący właśnie w piąte mieszkanie?

– Dotykamy tu drugiego problemu, czyli tego, że mamy
w Polsce ciągle niedobór mieszkań – i dlatego one stanowią dobrą inwestycję.
– Ściślej: jedni mają pięć, a inni zero.

– Nie to jest głównym problemem, lecz fakt, że nawet
osoby posiadające stały dochód nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania albo wynajęcie go na wolnym
rynku.

– Kapitalizm.

– Polski kapitalizm.
– Na Zachodzie jest inaczej?

– W rozwiniętych krajach Europy Zachodniej około jednej piątej mieszkań to zasoby – w szerokim tego słowa
rozumieniu – publiczne czy społeczne. Czynsze nie są
w nich rynkowe, lecz odpowiednio niższe, by mogli je
opłacić ludzie, o których pan wspomniał, czyli zarabiający zbyt dużo, by się kwalifikować do mieszkań socjalnych, a za mało, by kupić lub wynająć lokal na wolnym
rynku. W Polsce takie lokale stanowią 0,7 proc. zasobów.
W dodatku są rozmieszczone nierównomiernie. W większości naszych miast, nie tylko małych, ale i średnich,
nie wybudowało się od wielu lat ani jednego mieszkania.
Deweloperom się nie opłaca, a gminy o tym nie myślały.
W metropoliach, jak Kraków, na lokum komunalne czeka się trzy, a czasem pięć lat, ale znam miasta, gdzie czas
oczekiwania wynosi prawie dekadę…
– Brzmi jak wieczne nigdy.

– Dlatego w ministerstwie opracowaliśmy Plan dla Pracy
i Rozwoju, którego ważną częścią jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa mieszkaniowego. Mamy dwa główne cele: zachęcić gminy do budowania i pozyskiwania
mieszkań komunalnych, socjalnych, dla najuboższych,
a jednocześnie radykalnie pobudzić budownictwo spo-
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łeczne, aby w całej Polsce, także miejscowościach, gdzie
często od lat nie budowało się nic, zaczęły na dużą skalę
powstawać mieszkania dla osób o umiarkowanych, średnich dochodach.

ślisz, zmieni się twoja sytuacja materialna, życiowa, zechcesz wyjechać, możesz odzyskać swój wkład. Nie jesteś przy tym związany kredytem hipotecznym, więc jest
to bardzo atrakcyjna forma.

– Nowy pomysł to SIM-y, czyli Społeczne Inicjatywy
Mieszkaniowe. Nowy, ale właściwie nie aż tak bardzo.

– Kto będzie mógł wynająć, a potem wykupić takie
mieszkanie?

– To jest system podobny do istniejących TBS-ów,
ale znacznie atrakcyjniejszy. SIM to po prostu spółka,
której celem jest budowanie mieszkań na wynajem
o umiarkowanym czynszu. Idea jest prosta: wpłacasz
20-25 procent wartości mieszkania i mieszkasz w nim
przez dowolny czas, płacąc czynsz regulowany – w wysokości 600 czy 900 zł, zamiast 1800 czy 2500 zł, jakie
musiałbyś zapłacić, wynajmując podobny lokal na wolnym rynku. Po 10-15 latach możesz mieszkanie wykupić.
Nie jesteś jednak do niego przywiązany: jeśli się rozmy-

– Osoba czy rodzina spełniająca jasno określone ustawowo kryteria dochodowe – odmienne dla poszczególnych
województw, bo poziom dochodów jest w Polsce bardzo
zróżnicowany.
– I to chwyci?

– Już chwyciło. Zainteresowanie gmin – bo one mają tu
do odegrania kluczową rolę – jest ogromne. Na dziś zgłosiło się ich aż 175. To jest 7 proc. wszystkich gmin w Polsce. A wśród nich i takie, w których nie budowało się nic
przez ostatnich 20, a nawet 30 lat. Dużą zachętą okazało
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W rozwiniętych
krajach Europy Zachodniej
około jednej piątej mieszkań
to zasoby – w szerokim
tego słowa rozumieniu
– publiczne czy społeczne.
Czynsze nie są w nich
rynkowe, lecz odpowiednio
niższe, by mogli je opłacić
ludzie, którzy zarabiają zbyt
dużo, by się kwalifikować
do mieszkań socjalnych,
a za mało, by kupić
lub wynająć lokal
na wolnym rynku

się to, że w systemie SIM kilka czy kilkanaście gmin
może się ze sobą porozumieć, aby realizować inwestycje
mieszkaniowe wspólnie. Pozwala to radykalnie ograniczać koszty i to na każdym etapie.
– Ale prawdziwym supermagnesem okazała się dotacja od państwa.

– Tak, w przypadku SIM-ów dofinansowujemy z budżetu państwa do 35 proc. wartości inwestycji. Oferowany
jest także preferencyjny kredyt oraz dodatkowe wsparcie
na założenie SIM (nawet 10 proc. inwestycji). W budownictwie komunalnym, socjalnym, dotacja wynosi aż 80
proc. Cieszy mnie, że i tutaj zainteresowanie samorządów jest bardzo duże, zwłaszcza że w wielu miejscach
kolejki do lokalu socjalnego są, jak wspomniałam, absurdalnie długie.
– A co Pani powie średniakowi, który się zajeżdża,
pracując po godzinach i biorąc w weekendy fuchy,
żeby dostać kredyt na mieszkanie i spłacać go przez
30 lat, a teraz słyszy, że jego mniej pracowity i mniej
obrotny rówieśnik dostanie to samo za półdarmo,
dzięki wsparciu podatników takich jak ten średniak?

– To jednak nie to samo. Owszem, to jest podobne mieszkanie, o wysokim standardzie, ale ono nie jest własnością, zasobem lokatora, który w nim mieszka. Lokator
nie może z nim zrobić tego, co chce. Nie może go sprzedać. I żeby w nim zamieszkać, musi spełnić określone
warunki. Wnosi wkład własny, płaci czynsz. I jeśli po latach chce zostać właścicielem, musi lokal wykupić
– czyli to są dwie zupełnie inne sytuacje. Dla mnie kluczowe jest to, że jeżeli takich czynszowych mieszkań nie
udostępnimy, to znaczna część Polaków będzie nadal
wykluczona: nigdy nie zamieszka w przyzwoitym lokum. Chcemy to wreszcie zmienić.
– To jest kolejne podejście PiS do polityki mieszkaniowej, wcześniejsze wielkie projekty nie przyniosły
spodziewanego efektu w postaci przystępnych cenowo czynszówek dla średniaków. Dlaczego?

– Nie da się prowadzić polityki mieszkaniowej, a ściślej
– budować mieszkań – bez pieniędzy. Wcześniej w budżecie państwa przeznaczano na ten cel góra 100 milionów złotych rocznie. Nam udało się wywalczyć miliard.
A to są już środki, przy pomocy których można pobudzić
i społeczne budownictwo czynszowe, czyli SIM-y, i budownictwo komunalne.
– I tym razem się uda?

– Wierzę w to. Najistotniejsza jest wielka jakościowa
zmiana, jakiej chcemy dokonać. Proszę zauważyć,
że w ostatnich latach powstawało w Polsce rekordowo
dużo mieszkań…
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Budynki do 70 metrów
kwadratowych, realizowane
w ramach Polskiego Ładu,
będą musiały mieć projekt,
spełnić wszystkie
obowiązujące warunki
techniczne, zachować
wymagane odległości
od granic i innych obiektów,
oraz – co równie istotne
– być w zgodzie
z wymaganiami ładu
przestrzennego

– Nawet 200 tysięcy rocznie, jak za Gierka. I standard
o niebo wyższy niż w wielkiej płycie.

– No właśnie, ale fakt, że tych mieszkań przybywa,
nie wpłynął zasadniczo na sytuację mieszkaniową
Polaków o wspomnianym przez nas dochodzie rzędu
4-5 tys. zł. Nadal nie stać ich na zakup własnego lokalu
ani wynajem na wolnym rynku. Bez interwencji państwa, bez skutecznej polityki mieszkaniowej to się nie
zmieni. A zarazem będzie miało wpływ na rozwój Polski,
przyczyniając się do wymierania mniejszych miejscowości.
– Ponieważ?

– Ponieważ wspomniane przez pana rekordowe ilości
mieszkań powstają przede wszystkim w wielkich miastach, a na znacznym obszarze kraju mamy od wielu lat
białe plamy. Jak wspomniałam, deweloperzy budują
głównie duże osiedla w metropoliach, bo to jest dla nich
bardziej opłacalne, natomiast stawianie pojedynczych
bloków w mniejszych miejscowościach im się nie kalkuluje. Jeśli dla mieszkańców, w tym młodych rodzin,
nie ma oferty ładnych nowych mieszkań w ich okolicy,
to częściej stamtąd wyjeżdżają. Utrata funkcji przez
średnie i mniejsze miasta to jest, oczywiście, szerszy problem związany także z sytuacją na rynku pracy czy infrastrukturą, ale brak mieszkań stanowi ewidentnie część
tego zjawiska.
– Burmistrz Chrzanowa mówił mi ostatnio, że przez
lata tam się nie budowało mieszkań, bo panowała
opinia, że nie ma po co. Taka samospełniająca się
przepowiednia: ludzie z miasta wyjeżdżali, głównie
do Krakowa, gdzie powstaje połowa małopolskich
mieszkań. Ale jak się burmistrz uparł i powstało
w Chrzanowie kilkaset nowych mieszkań, to się
sprzedały na pniu. I powstaje kilkaset kolejnych.

– To doskonały przykład. Pokazuje, jakie mieliśmy
– i wciąż mamy – bariery rozwoju. A ile jest takich miejscowości jak Chrzanów? Zatem niewątpliwie zainteresowanie nowymi mieszkaniami w większości miast jest
i nasz program wsparcia pomoże zaspokoić potrzeby,
które w systemie czysto deweloperskim byłyby nie
do zaspokojenia.
– Deweloperzy, zwłaszcza w Krakowie, twierdzą,
że budowaliby więcej i zapewne taniej, gdyby nie
brak dostępnych gruntów. Deficyt sprawia, że ceny
ziemi szaleją, podbijając ceny mieszkań. Dobra lokalizacja w Krakowie oznacza dwa, trzy tysiące złotych
za metr kwadratowy. A są i takie po kilkanaście tysięcy. Za grunt!

– Na początek chcemy dla deweloperów uwolnić atrakcyjne grunty w centrach miast, umożliwić dogęszczenie
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zabudowy. Jednocześnie wprowadzamy rozwiązanie
„lokal za grunt”: inwestorzy będą mogli nabywać grunty
od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale służące
wspólnotom samorządowym. Samorządy zyskają w ten
sposób lokale bez konieczności uruchamiania inwestycji
budowlanych, a deweloperzy – cenne dla nich grunty. Jestem pewna, że deweloperom i pozostałym inwestorom
pomogą także liczne ułatwienia w procesie budowlanym. Postępująca cyfryzacja sprawi, że już wkrótce tony
papierowych dokumentów staną się zbędne. Od lipca
pozwolenie na budowę będzie można załatwić przez internet, wszystkie załączniki, z projektem włącznie, będą
w formie elektronicznej. Pod koniec roku wprowadzamy
elektroniczny dziennik budowy. Równocześnie pracujemy nad gruntowną reformą planowania przestrzennego,
w efekcie której uwolni się w całej Polsce wiele nowych
terenów pod inwestycje, także mieszkaniowe.

– Nie ma takiej możliwości. Owszem, taki nieduży dom
będzie można zbudować zdecydowanie taniej, bez większych formalności, zgłoszeniem, z szybką wuzetką, bez
zatrudniania kierownika budowy i bez dziennika budowy. Ale w żadnym razie nie oznacza to, że będzie można
budować, jak się chce i gdzie się chce. Budynek będzie
musiał mieć projekt, spełnić wszystkie obowiązujące warunki techniczne, zachować wymagane odległości
od granic i innych obiektów, oraz – co równie istotne
– być w zgodzie z wymaganiami ładu przestrzennego.
Luzujemy przepisy, ułatwiamy życie tym, którzy nie są
w stanie sprostać obecnym procedurom – a takich osób
jest bardzo dużo – ale jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo i ład przestrzenny.

– Nie mogę nie zapytać o jeden z budowlanych hitów
Polskiego Ładu, czyli domy do 70 metrów kwadratowych, które będzie można stawiać bez pozwolenia
na budowę. Nie obawia się Pani, że przy polskiej fantazji
rzecz może się wymknąć spod kontroli? I na przykład
na Pomorzu powstanie szpaler chat a la Murzasichle?

– W drugim etapie można – dla zachęty – stworzyć taką
bazę. Uwzględniałaby np. różnice regionalne i lokalne.
Pozwoliłaby ona z jednej strony ograniczyć koszty inwestorom – bo projekt budowlany potrafi kosztować parę
ładnych tysięcy. Równocześnie gwarantowałaby,
że to, co ludzie wybudują według takiego projektu,

– Przy okazji rzuciła Pani pomysł utworzenia bazy typowych projektów domów. Dostępnych za darmo lub
za grosze.

Wprowadzamy rozwiązanie
„lokal za grunt”.
Inwestorzy będą mogli
nabywać grunty od gmin
w zamian za mieszkania
lub inne lokale służące
wspólnotom
samorządowym.
Samorządy zyskają w ten
sposób lokale bez
konieczności uruchamiania
inwestycji budowlanych,
a deweloperzy – cenne dla
nich grunty

będzie bezpieczne i będzie spełniać wszystkie wymogi.
To jest na razie tylko idea, zachęcamy do dyskusji.
– A co z domkami rekreacyjnymi, altanami na działkach stawianymi bez pozwolenia?

– Konsekwentnie, powinniśmy zwiększyć ich dopuszczalną powierzchnię z 35 do 70 metrów kwadratowych.
– I sprytni Polacy pourządzają tam sobie całoroczne
domy mieszkalne… Już teraz taką funkcję pełnią niektóre „altanki”.

– Jakkolwiek zmierzamy do uwolnienia terenów inwestycyjnych oraz budowania odpowiedniej liczby mieszkań na każdą kieszeń, to tereny rekreacyjne, w tym
ogródki działkowe, powinny zachować swą rekreacyjną
funkcję. Jako takie są nam potrzebne, a poza tym nie mają odpowiedniej infrastruktury, np. kanalizacyjnej czy
ciepłowniczej.
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– Czyli jak ktoś sobie zbuduję taką większą, 70-metrową altanę na działce, to nadal nie będzie mógł się
w niej zameldować ani uczynić z niej siedziby swojej
firmy?

– Nie będzie mógł. Rekreacja to rekreacja. A dom to dom.
Naszym założeniem jest to, aby tych domów – komfortowych i przystępnych cenowo – było w Polsce znacznie
więcej, nie tylko w wielkich miastach, ale też wszędzie
tam, gdzie przez ostatnie dekady mało się budowało.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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Małopolska:
— Tomasz Urynowicz

wykorzystać
szanse
i przełamać
bariery

037

Dziękuję wszystkim zaangażowanym
w Forum. Dla mnie jest to szczególnie
ważna inicjatywa, która jest efektywną
platformą współpracy przedsiębiorców,
administracji samorządowej i centralnej
oraz środowiska naukowego
Tomasz Urynowicz,
wicemarszałek Województwa Małopolskiego
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— Tomasz Urynowicz,
wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
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Małopolska po pandemii
– wykorzystać szanse i przełamać bariery
— Tomasz Urynowicz

Ogromnie cieszy fakt,
że Forum Przedsiębiorców Małopolski,
pomimo pandemii, nadal stanowi
platformę wymiany poglądów między
przedsiębiorcami, decydentami
oraz dziennikarzami

Sytuacja gospodarcza w Małopolsce, która doświadczyła III fali pandemii, jest bardzo zróżnicowana.
Mając świadomość dynamicznych
zmian w strukturze gospodarczej
regionu, przygotowaliśmy badanie,
które pozwoliło lepiej zrozumieć
przedsiębiorcze postawy Małopolan ukształtowane w czasie kryzysu.
Z jednej strony zauważyliśmy,
że pandemia zmieniła postawy
pracownicze Małopolan.

b Ponad 1/3 pracujących Małopolan liczy się z możliwością utraty
obecnej pracy z powodu zwolnienia, bankructwa, upadku bądź likwidacji zakładu w związku z pandemią ponadto,
b niespełna 18% pracujących respondentów zadeklarowało,
że w wyniku pandemii ktoś z ich
gospodarstwa domowego stracił
pracę lub przestał zarabiać.
Są to naprawdę niepokojące dane, które skłoniły nas do podjęcia

wysiłków, celem minimalizowania
skutków pandemii.
Dzięki oferowanej pomocy
chcieliśmy dać szansę przedsiębiorcom, która pozwoliłaby
im przezwyciężyć bariery.

Postawiliśmy jasne zadania, które
były i są realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na rzecz
wsparcia przedsiębiorców, tj. m.in.:
b Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczości,
b Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Płynności Finansowej,
b Małopolska Tarcza Antykryzysowa – „Pożyczka Turystyczna”
dla MŚP,
b powołaliśmy Zespół wsparcia
przedsiębiorstw w czasie pandemii.
W ramach Pakietu Przedsiębiorczość na finansowanie kapitału
obrotowego małopolskich firm Zarząd Województwa Małopolskiego
przeznaczył ponad 280 mln zł,
z czego 247 mln zł na bony rekompensacyjne dla przedsiębiorców
zatrudniających pracowników,
a 33 mln zł na wsparcie dla osób
samozatrudnionych. Z pomocy skorzystało 8 tys. firm, co przełożyło
się na utrzymanie niemal 31 tys.
miejsc pracy w Małopolsce. Pomoc
udzielana była na zasadzie bezzwrotnych dotacji.

TOMASZ URYNOWICZ
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Wsparcie dotyczyło firm, u których spadek obrotów
wystąpił o co najmniej 50% w porównaniu do średnich
miesięcznych obrotów w 2. półroczu 2019 r. oraz spadek
obrotów o co najmniej 75% w przypadku bonów dla samozatrudnionych.
Szczególną troską objęliśmy branżę turystyczną, która
stanowiła przed pandemią w Małopolsce 9% PKB. W ramach „Pakietu Przedsiębiorczość” objęliśmy wsparciem:
restauracje, obiekty noclegowe, firmy świadczące działalność pilotów wycieczek i przewodników. W sumie w samej branży turystycznej w ramach I naboru, dofinansowaliśmy 1065 projekty o łącznej wartości 64,7 mln zł.
W ramach drugiej edycji wybraliśmy 444 projekty
o wartości niemal 4 mln złotych.
Warto tutaj wspomnieć o dalszej części przedmiotowej pomocy czyli o naborach w ramach bonów rekompensacyjnych dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

W ramach Pakietu
Przedsiębiorczość
na finansowanie kapitału
obrotowego małopolskich
firm Zarząd Województwa
Małopolskiego przeznaczył
ponad 280 mln zł,
z czego 247 mln zł
na bony rekompensacyjne
dla przedsiębiorców
zatrudniających
pracowników,
a 33 mln zł
na wsparcie
dla osób
samozatrudnionych

b W ramach I edycji zawarto 439 umów, które pozwoliły uratować 27,3 tys. etatów zaś wartość środków wypłacanych na konta beneficjentów wyniosła łącznie
245,3 mln złotych. Dofinansowanie trafiło głównie
do firm działających w obszarze gastronomii, obiektów
noclegowych i hoteli, a także fryzjerów i kosmetyczek.
b W ramach II edycji naborów dofinansowano tzw.
bony dla samozatrudnionych, zawarto 3650 umów,
które pozwoliły uratować 3650 etatów zaś wartość
środków wypłacanych na konta beneficjentów wyniosła
łącznie 32,8 mln złotych. Bony dla samozatrudnionych
to pomoc przede wszystkim dla obiektów noclegowych,
agencji reklamowych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, agencji reklamowych oraz działalności taksówek osobowych.
Kolejna pomoc udzielana była w formie preferencyjnych pożyczek.

b Złożono 612 wniosków o udzielenie pożyczki płynnościowej na kwotę 103 000 150 zł.
b Zawarto 244 umowy na łączną kwotę 39 586 354 zł,
z czego wypłacono 39 246 354 zł.
Powyższe instrumenty finansowe pozwoliły przełamać bariery wynikające z sytuacji pandemicznej. Stanowiły szansę, którą wykorzystało wielu Małopolan. Dla nas,
Zarządu Województwa Małopolskiego najważniejszą
kwestią było ratowanie miejsc pracy, czego efekty widać
w skali makroekonomicznej. Warto podkreślić, że Polska
obecnie ma najniższe bezrobocie w całej UE (6,2%, dane na kwiecień br.). W Małopolsce obecnie wynosi ono
5,4% (dane na kwiecień br.), a w Krakowie 3,3% (dane
na kwiecień br.).
Sytuację na rynku pracy determinowały dwa czynniki
związane z pandemią Covid-19: z jednej strony ogranicze-
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nia w prowadzeniu działalności gospodarczej, z drugiej
działania osłonowe dla pracodawców w postaci tarcz antykryzysowych.
Wiele negatywnych konsekwencji pandemii na rynku
pracy w Małopolsce udało się zminimalizować dzięki tarczom antykryzysowym uruchomionym na poziomie centralnym i regionalnym. Pozwoliły one na utrzymanie wielu miejsc pracy. Ponadto warto zauważyć, że w 2020 r. nie
było widać w Małopolsce większej skali upadłości,
czy zwolnień grupowych. Zauważalne było okresowe
zawieszanie działalności gospodarczej.
Należy w tym miejscu wspomnieć również o zmianach w strukturze rynku pracy.

Mimo negatywnych konsekwencji pandemii pojawiły
się także nowe szanse, które niejednokrotnie udało się
w Małopolsce wykorzystać. Rozwój branż: produkcyjnej,
informatycznej, e-handlu, nieruchomości oraz zwiększony popyt m.in. na usługi IT, zakupy w Internecie, przyspieszenie cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwach, umiejętność adaptacji do zmian przez pracodawców i pracowników, a także otwartość i gotowość pracowników do rozwijania kompetencji. W IV kwartale 2020
roku odnotowano wzrost liczby pracujących w Małopolsce oraz spadek liczby biernych zawodowo.
Ogromnie cieszy fakt, że przygotowana pomoc trafiła
na czas do małopolskich przedsiębiorców, świadczą o tym

dane przedstawione w badaniu „Region w czasie pandemii”.
b Niemal 75% Małopolan słyszało o inicjatywach
samorządu województwa małopolskiego związanych
z walką ze skutkami pandemii,
b Ponad 60% mieszkańców regionu słyszało o Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej,
b Akcja „Małopolska Poleca. Kupuj u lokalnych producentów” spotkała się z zainteresowaniem 28,2% respondentów,
b Niemal 60% Małopolan kojarzących Małopolską Tarczę Antykryzysową sądzi, że środki finansowe z niej
przekazane przyczynią się do poprawy stanu regionalnej
gospodarki w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Nie ulega wątpliwości, że wiele negatywnych konsekwencji pandemii na rynku pracy udało się zminimalizować dzięki wprowadzonym mechanizmom osłonowym. Skala wsparcia zarówno z tarcz krajowych,
jak i regionalnej, była bezprecedensowa i przekroczyła w Małopolsce 10,5 mld zł.

Pozwolę sobie również wspomnieć o pracy osób zaangażowanych w realizację projektów mających na celu rozwinięcie działalności transgranicznej małopolskich
przedsiębiorców oraz pozyskanie nowych inwestycji. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pomimo wielu przeciwności pandemicznych
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realizowali projekty wspierające rozwój gospodarczy województwa, w tym w szczególności:

„Startupowa Małopolska
– wsparcie przedsiębiorczości w regionie

Power up Your Business in Małopolska 2
oraz Power up Your Business in Małopolska 3

b Wzmocnienie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw
z sektora MŚP we wczesnej fazie rozwoju, głównie startupów działających w oparciu o nowe technologie.

b Wsparcie firm w ekspansji zagranicznej, promocja
oferty inwestycyjnej regionu, organizacja i udział w misjach gospodarczych / targach z branż priorytetowych
dla małopolskiej gospodarki.
Innowacyjna Małopolska

b Wsparcie firm działający w obszarach inteligentnych
specjalizacji województwa, promocja innowacyjności
małopolskich firm.
Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce

b Projekt angażujący 85 JST z Małopolski na rzecz
usprawnienia procesu obsługi inwestora.

STOB regions – Sukcesja i Transfer Firm w Regionach

b Usprawnienie procesu sukcesji w MŚP, dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w ramach międzyregionalnego partnerstwa oraz we współpracy z interesariuszami transferu biznesu w Małopolsce.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w Forum. Dla
mnie jest to szczególnie ważna inicjatywa, która jest efektywną platformą współpracy przedsiębiorców, administracji samorządowej i centralnej oraz środowiska naukowego.
Liczę na kontynuowanie tej owocnej współpracy.
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100 lat
— Zbigniew Bartuś

w trzy
dekady!
Damy radę
raz jeszcze?
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Dlaczego „Dziennik Polski”
i „Gazeta Krakowska” wspólnie
z organizacjami gospodarczymi
organizują Forum? Bo wierzymy w zasadę
„NIC O NAS BEZ NAS”. I jednocześnie
doskonale wiemy, że pieniądze
– te krajowe, i te rekordowo wielkie z Unii
Europejskiej, o których w ostatnich
tygodniach jest tak głośno
– NIE WYSTARCZĄ, by polskie firmy,
a wraz z nimi cała gospodarka, rozwijały
się na miarę naszych możliwości
i oczekiwań, a co dopiero marzeń
Zbigniew Bartuś,
publicysta społeczno-ekonomiczny „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”
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— Zbigniew Bartuś,
publicysta społeczno-ekonomiczny
„Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”
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Małopolskie przyspieszenie: 100 lat w trzy
dekady. Mamy szansę to powtórzyć!
— Zbigniew Bartuś

Mamy wielką szansę nadrobienia
gospodarczego dystansu dzielącego
nas tym razem nie od najbiedniejszych
krajów, ale od najbogatszych

Dostaliśmy rekordowo duże
pieniądze z Unii, przedsiębiorcy i pracownicy zdobyli
przez 30 lat bezcenne doświadczenia. Jak nie zmarnować tego potencjału – i dziejowej okazji?
Dlaczego „Dziennik Polski”
i „Gazeta Krakowska” wspólnie
z organizacjami gospodarczymi
organizują Forum? Bo wierzymy
w zasadę „NIC O NAS BEZ NAS”.
I jednocześnie doskonale wiemy,
że pieniądze – te krajowe, i te rekordowo wielkie z Unii Europejskiej,
o których w ostatnich tygodniach
jest tak głośno – NIE WYSTARCZĄ,
by polskie firmy, a wraz z nimi cała
gospodarka, rozwijały się na miarę
naszych możliwości i oczekiwań,
a co dopiero marzeń.
Czego małopolskie firmy oczekują od rządu, samorządów,
szkół, nauki, prawników, dorad-

ców i instytucji otoczenia biznesu? Postulaty biznesu są bardzo
zróżnicowane, z kilku powodów:

b inna jest sytuacja przedsiębiorców w Krakowie, a nieco inna w innych częściach Małopolski,
b inna jest sytuacja przedsiębiorców z branż najsilniej dotkniętych
pandemią i lockdownami, a inna
tych, którzy w czasach zarazy nie
musieli ograniczać swej działalności, albo nawet ją rozwinęli,
b inna sytuacja jest przedsiębiorców działających w skali mikro,
a inna wielkich pracodawców zatrudniających tysiące osób,
b inna jest sytuacja tych, którzy
już korzystają z innowacyjnych
rozwiązań, a inna tych, którzy
dopiero o tym myślą.
Forum Przedsiębiorców Małopolski jest miejscem, które dostrzega te
zróżnicowane potrzeby i punkty widzenia i szuka skutecznych rozwiązań
dla wszystkich, a to dlatego, że reprezentuje całe bogactwo małopolskich
przedsiębiorstw – od mikro po wielkie, od tradycyjnego rzemiosła po high-tech, od startupów z branży fintech po cenione firmy rodzinne o wieloletniej tradycji. Co więcej, nieodłączną częścią Forum Przedsiębiorców
stały się kluczowe uczelnie oraz instytucje wspierające biznes.

ZBIGNIEW BARTUŚ
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– Przedsiębiorca musi
zmierzyć się z ogromem
przepisów z różnych
dziedzin prawa.
Te przepisy dyktują
rządzący, często nie
konsultując tego
z zainteresowanymi.
„Normą” stała się
niespójność, niejasność,
co gorsza prawo bywa
zmieniane w trakcie roku
podatkowego, co nie tylko
utrudnia jego prawidłowe
interpretowanie
i stosowanie,
ale i poważnie zakłóca
funkcjonowanie
przedsiębiorstw.
W trudnych, niepewnych
czasach jest to szczególnie
niebezpieczne
– mówi Anna Śpiewak,
prezes firmy Austrotherm

W pracach nad korzystnymi rozwiązaniami
dla rozwoju firm w ramach XV Forum Przedsiębiorców
Małopolski biorą udział m.in. Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski, Jerzy Lis, rektor AGH, Stanisław
Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Izabela Paluch, prezes Intech Politechniki Krakowskiej,
Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, Renata Deptała, dyrektor Regionu
Małopolskiego BGK, Paweł Pichniarczyk, dyrektor Łukasiewicz ICiMB, Anna Śpiewak, prezes Austrothermu,
Stefan Życzkowski, prezes ASTOR, Wojciech Przybylski,
prezes Krakowskiego Parku Technologicznego, Marcin
Sala-Szczypiński, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Justyna Zając-Wysocka, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców
Podatkowych.
Głos środowiska przedsiębiorców wzmacniają, jak zawsze: Michał Akszak-Okińczyc, prezes Małopolskiego
Związku Pracodawców Lewiatan, Janusz Kowalski, prezes
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Joanna
Krzemińska, wicedyrektor ASPIRE, Janusz Strzeboński,
prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, Jadwiga Wiśniowska, wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i Katarzyna Woszczyna,
Kanclerz Loży Małopolskiej Business Centre Club.
XV Forum to jeden z kluczowych momentów dyskusji
na temat przyszłości małopolskiej gospodarki. Ale nie jej
koniec. W najbliższych tygodniach i miesiącach wspólnie
szukać będziemy najlepszych rozwiązań w najważniejszych obszarach:
b Jak wspierać poszczególne branże i typy firm, by ta pomoc była najskuteczniejsza?
b Ile pieniędzy dla firm i na co. Kto powinien dzielić
unijne / publiczne środki?
b Podatki, składki, daniny. Ulgi i ułatwienia kontra nowe
ciężary dla firm.
b Jasne i stabilne prawo konsultowane z biznesem warunkiem rozwoju.
b Polska plac budowy: inwestycje budowlane i mieszkaniowe jako koło zamachowe gospodarki.
b Biznes, edukacja i rynek pracy. Pracownicy i ich pożądane kompetencje.
b Przedsiębiorcy i naukowcy. Pomysły, patenty, technologie.

ZBIGNIEW BARTUŚ
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Przedsiębiorcy,
którzy podczas pandemii
miesiącami nie mogli działać,
potrzebują innej pomocy niż ci,
którzy w zasadzie nie ucierpieli

b Biznesy przyszłości. Mocne strony Krakowa i Małopolski. Na co postawić?
Mimo pandemii przedsiębiorcy w Małopolsce tworzyli w ostatnich miesiącach nowe firmy, zwiększali przychody i zatrudniali tysiące nowych pracowników. Z finansowym lewarem w postaci nowych środków unijnych oraz
ulg podatkowych mogą zwiększyć swój potencjał i zawojować Europę czy świat. Zresztą wielu już to robi – wystarczy spojrzeć na stałych bywalców naszego Forum. Oni sami przyznają, że wiedza pozyskana w ramach Forum, wymiana doświadczeń, ale też moc nawiązanych kontaktów
oraz skuteczna interwencja u decydentów na rzecz zmian
korzystnych dla biznesu – wszystko to przyczyniło się
do rozkwitu ich firm. Zróbmy razem wszystko, by tak było
nadal i by rozkwitły kolejne.
Kolejne przyspieszenie jest możliwe

W ciągu ostatnich trzech dekad Małopolanie nadrobili
100 lat gospodarczych i cywilizacyjnych zaległości w stosunku do przeciętnych mieszkańców Zachodu. To zasługa
przedsiębiorczości uwolnionej z pęt socjalizmu, napędzanej przez środki z Unii Europejskiej i przejrzyste unijne
standardy. Wspólny europejski rynek wydawał się niektórym zagrożeniem, a okazał się być wielką szansą na rozwój. Nasi przedsiębiorcy znakomicie ją wykorzystali.
Dziś stoimy przed kolejną wielką okazją nadrobienia
gospodarczego dystansu – do najbogatszych. Mamy nie
tylko miliardy z Unii, ale i bezcenne doświadczenie 30-lecia III RP, wyjątkowe kompetencje przedsiębiorców i pracowników. To pozwala myśleć nie tylko o szybkiej odbudowie po pandemii, ale i kolejnym cywilizacyjnym skoku.

– Globalny lockdown uderzył przede wszystkim w turystykę, która zarówno dla Krakowa, jak i całej Małopolski
jest ważną częścią gospodarki. Z drugiej strony, w przypadku takich branż, jak informatyczna i technologiczna,
pandemia nie wywołała daleko idących negatywnych
skutków. Zmiany w światowej gospodarce wydają się jednak nieuniknione – podkreśla dr Rafał Solecki, dyrektor
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, stały bywalec Forum Przedsiębiorców.
Zwraca uwagę na dwa trendy, które zdecydują
o kształcie postpandemicznego świata. Pierwszy
to czwarta rewolucja przemysłowa ściśle powiązana
z transformacją cyfrową oraz nowymi łańcuchami wartości i modelami biznesowymi. Drugim jest Europejski Zielony Ład, którego długofalowym celem jest przejście
na zeroemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Żaden przedsiębiorca nie może zignorować tych trendów,
każdy musi uświadomić sobie skalę wyzwań – i działać już
dziś. Państwo, samorząd, instytucje otoczenia biznesu
winny go wspierać. To jest jeden z najgorętszych tematów
dyskutowanych w ramach Forum.
Równie wiele mówimy jednak o potencjalnych barierach i zagrożeniach. – To, czy uda nam się wykorzystać
epokową szansę na rozwój, w tym także efektywnie zainwestować unijne miliardy, zależy w ogromnej mierze
od jakości instytucji państwa, w tym pracy urzędników,
ale przede wszystkim – stanowionego prawa. A jakość legislacji to jest w tej chwili nasz najsłabszy punkt – zwraca
uwagę Katarzyna Woszczyna, szefowa BCC w Małopolsce.
Zgadzają się z nią liderzy wszystkich organizacji gospodarczych. I jako współgospodarze Forum mówią o tym
bardzo głośno.
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FOT. ANNA KACZMARZ

Jest w Krakowie wiele firm,
których rozwój przyspieszył m.in.
za sprawą cyfryzacji,
jak w krakowskim oddziale Cisco.
One nie potrzebują wsparcia
finansowego, lecz odpowiednich
warunków do dalszego rozwoju,
w tym stałego dopływu
wykształconych kadr

Przypomnijmy, że współtwórcami Forum Przedsiębiorców Małopolski są szefowie i działacze kluczowych
organizacji biznesu w regionie: Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Business Centre Clubu, Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej, Małopolskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości, Pracodawców RP, Krak-Businessu
oraz wszystkich lokalnych izb gospodarczych.
Potrzebne jest jasne i stabilne prawo,
konsultowane z organizacjami gospodarczymi

Przedsiębiorcy i wspierający ich doradcy zwracają uwagę, że dziejowa szansa może zostać zmarnowana, jeśli
przepisy gospodarcze i podatkowe będą tworzone na kolanie i bez konsultacji. Równie ważne, jak nowe wielkie
pieniądze od Unii, jest to, w co i w jaki sposób je zainwestujemy. Kluczowe znaczenie ma tutaj właśnie całe otoczenie prawne: przepisy mogą działać jak oliwa smarująca tryby przemian i rozwoju, ale mogą też być piaskiem
spowalniającym cały mechanizm, albo wręcz hamującym wielką gospodarczą machinę.
– Jakość i stabilność przepisów prawa jest jednym
z niezbędnych warunków rozwoju gospodarczego każdego państwa. Jest to ważny czynnik przy podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych przez inwestorów krajowych i zagranicznych oraz jeden z podstawowych warunków
sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa
– podkreśla Katarzyna Woszczyna.

Według raportu BCC, przygotowanego w maju 2021
roku, aż 63 procent ankietowanych przedsiębiorców zrzeszonych w BCC wskazało „zbyt częste zmiany prawa”
jako główny problem, który aktualnie dotyka ich firmy.
Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się: zbyt duże
obciążenia podatkowe i parapodatkowe, brak pracowników, wysokie ceny energii, i zbyt szybko rosnące płace.
– Przedsiębiorca musi zmierzyć się z ogromem przepisów z różnych dziedzin prawa. Te przepisy dyktują rządzący, często nie konsultując tego z zainteresowanymi.
„Normą” stała się niespójność, niejasność, co gorsza prawo bywa zmieniane w trakcie roku podatkowego, co nie
tylko utrudnia jego prawidłowe interpretowanie i stosowanie, ale i poważnie zakłóca funkcjonowanie przedsiębiorstw. W trudnych, niepewnych czasach jest to szczególnie niebezpieczne – komentuje Anna Śpiewak, prezes
firmy Austrotherm.
Zwraca uwagę, że zatrudniając ludzi na umowę o pracę, firma ponosi szereg kosztów, których pracownicy często nie są świadomi. Wraz z liczbą zatrudnionych rosną
nie tylko obciążenia podatkowo-zusowskie, ale i inne wymagania, np. przedsiębiorca musi zwiększyć obsadę służb
pracujących teoretycznie dla niego, ale tak naprawdę, pośrednio, także dla państwa – jako narzędzie poboru podatków i składek.
Dodaje, że niesprawiedliwy system podatkowy działa
na wielu demotywująco. Mówią sobie: rzetelnie wykonujemy swoje obowiązki wobec państwa, płacąc coraz wyż-
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sze daniny i ponosząc inne koszty, a jedyną odpłatą za to
są… jeszcze większe obciążenia. Nakłada się na to brak
szacunku dla ciężkiej pracy przedsiębiorcy.
– Jako przedsiębiorca z 30-letnim stażem marzę o prostym i stabilnym systemie podatkowym, który pozwoli
ujednolicić warunki konkurencji przynajmniej w obszarze
zatrudnienia – kwituje Anna Śpiewak.

Wicepremier
Jarosław Gowin
zapewnia,
że każda ze stu ustaw
zapowiedzianych
przez premiera
Mateusza Morawieckiego
w ramach Polskiego Ładu
zostanie wypracowana
we współpracy
z zainteresowanymi.
Zrobimy wszystko,
by tak się właśnie stało.
By wypracowane wspólnie
mądre rozwiązania,
korzystne dla rozwoju
przedsiębiorstw
i przedsiębiorczości,
weszły w życie,
a rozwiązania głupie
i niesprzyjające biznesowi
trafiły tam, gdzie ich miejsce
– na śmietnik.

Wiesław Jopek, szef Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, dodaje, że tempo i sukces odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów małopolskiej gospodarki będą mocno
zależeć od jakości przepisów oraz przyjaznej postawy
urzędników wobec przedsiębiorców. Ci ostatni muszą się
bowiem skupić na odtwarzaniu swoich biznesów, relacjach
z klientami i kontrahentami, a nie na egzegezie niejasnych,
skomplikowanych i ciągle zmieniających się przepisów.
– Z dużą uwagą patrzymy na propozycje zapisane
w Polskim Ładzie. Mamy świadomość, że aby gospodarka
mogła wyjść z kryzysu i rozwijała się szybciej się niż dotąd, potrzeba nam reform i inwestycji. Analizując zapowiedzi Polskiego Ładu nabieramy jednak poważnych wątpliwości, czy taki kierunek zmian i takie rozłożenie akcentów pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał wynikający ze szczególnego momentu wychodzenia z kryzysu
i czy program ten jest dostatecznie zrównoważony w części społecznej i gospodarczej – Michał Akszak-Okińczyc,
prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
W opinii przedsiębiorców zrzeszonych w MZP Lewiatan – wszelakie przedsięwzięcia dotyczące rozwoju gospodarczego i warunków prowadzenia biznesu powinny
być dogłębnie i rzetelnie skonsultowane, a nawet wypracowane z pracodawcami i przedsiębiorcami.
Wicepremier Jarosław Gowin zapewnia, że właśnie
tak będzie: każda ze stu ustaw zapowiedzianych przez
premiera Mateusza Morawieckiego w ramach Polskiego
Ładu zostanie wypracowana we współpracy z zainteresowanymi. Zrobimy wszystko, by tak się właśnie stało.
By wypracowane wspólnie mądre rozwiązania, korzystne
dla rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, weszły
w życie, a rozwiązania głupie i niesprzyjające biznesowi
trafiły tam, gdzie ich miejsce – na śmietnik.
Forum Przedsiębiorców nigdy nie odpuszcza. Razem
damy radę.
Zbigniew Bartuś
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Bank Gospodarstwa Krajowego:
Szanse małopolskiej
gospodarki po pandemii
proces podnoszenia kolejnych prognoz wzrostu PKB. Aktualnie oczekujemy, iż Polska gospodarka wzrośnie
w 2021 roku o 4,5-5 procent i że w 2022 roku wzrost ten
jeszcze przyspieszy.

FOT. BGK

Trudno jest w tej chwili z pełnym przekonaniem określić, czy region małopolski znosi okres pandemiczny lepiej
czy gorzej niż reszta kraju. Dane dotyczące regionalnej
produkcji i sytuacji firm ukazują się z dużym opóźnieniem. Spoglądając jednak na nieliczne dostępne informacje, można wyciągnąć wniosek, że sytuacja jest relatywnie
lepsza niż przeciętnie.

MATEUSZ WALEWSKI,
Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego

W 2015 r. ONZ przyjęła zestaw 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz 169 powiązanych z nimi
zadań w obszarach o kluczowym znaczeniu dla
ludzkości, uwzględniających równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym
i środowiskowym.
Gospodarka globalna, europejska, a wraz z nimi Polska, wychodzą z pandemii znacznie szybciej, niż można
się było spodziewać na początku 2020 roku. Wszyscy obserwowaliśmy wtedy tragiczne zmagania kolejnych krajów z rosnącą liczbą chorych, hospitalizacji i zgonów, a gospodarki coraz silniej odczuwały kolejne i coraz silniejsze
„lockdowny”.
Bardzo więc cieszy to, że to właśnie polska gospodarka
okazała się jedną z bardziej odpornych na kryzys. Mamy
w tej chwili najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej,
a gdy spoglądamy na dane dotyczące eksportu, sytuacji
w przemyśle, nastrojów konsumenckich czy sprzedaży
detalicznej, to widzimy już zakończony bądź trwający
proces powracania wskaźników do poziomów lub dynamik rejestrowanych przed wybuchem pandemii. Towarzyszy temu stały, trwający od drugiej połowy 2020 roku,

Na przykład, dochody podatkowe Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w całej Polsce wzrosły przeciętnie
w roku 2020 jedynie o 0,4 proc., a w małopolskich JST
wzrost ten wyniósł 0,7 proc. Wpływy podatkowe JST
to w prawie 70 proc. podatki PIT, CIT, których wysokość
jest bardzo ściśle skorelowana z lokalną sytuacją gospodarczą. Oznacza to, że sytuacja gospodarcza w regionie
była najprawdopodobniej nieco lepsza niż przeciętnie
w kraju.
Także dane dotyczące rynku pracy wskazują na relatywnie dużą odporność lokalnej gospodarki na kryzys.
Według prowadzonego przez GUS Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności (BAEL) w całej Polsce liczba pracujących w roku 2020 spadła o 0,1 proc., natomiast w województwie małopolskim wzrosła o 1 proc. Stało się tak
pomimo istotnej roli w regionie branż związanych z turystyką – hotelarstwa i gastronomii, które przecież w największym stopniu dotknięte zostały kryzysem.
Relatywną odporność małopolskiej gospodarki na kryzys można wytłumaczyć specyficznymi cechami, które
także stanowią jej silną stronę dającą szanse rozwojowe
w dłuższym okresie. Zgodnie z danymi BAEL, opracowanymi przez Eurostat, udział osób branż przemysłowych
i usługowych wysokich technologii w całkowitej liczbie
pracujących w Małopolsce wynosił w 2019 roku 3,7 proc.,
a w 2020 roku wzrósł już do 4,2 proc. Liczba osób pracujących w tych branżach wzrosła w tym okresie o 7,5 tysiąca
(13,9 proc.), co stanowiło 50 proc. całkowitego wzrostu netto liczby pracujących w całym regionie. Gdy weźmiemy
pod uwagę szerszą grupę „usług opartych na wiedzy”,
to wzrost liczby pracujących w tych branżach w okresie
pandemii wyniósł w regionie 38,7 tysięcy osób (8,8 proc.).
Małopolska odpowiadała za 51 proc. całkowitego wzrostu
liczby pracujących w tych branżach w całym kraju.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

053
Choć nie ma na ten temat dokładnych danych,
to można z dużą dozą prawdopodobieństwa oczekiwać,
iż to właśnie dynamiczny rozwój tych sektorów w obecnym okresie, a także we wcześniejszych latach, jest istotnym czynnikiem decydującym o innym sukcesie regionu:
Małopolska jest w stanie przyciągać nowych mieszkańców. Podczas gdy, zgodnie z danymi Eurostatu, populacja
Polski od roku 2010 do 2020 spadła o 65 tysięcy osób
(0,2 proc.), to populacja regionu małopolskiego wzrosła
o 91 tysięcy osób (2,8 proc.).
O obliczu zmian technologicznych, które niewątpliwie
przyspieszyła pandemia COVID, jak i w obliczu trudnej sytuacji demograficznej, z jaką mamy do czynienia w Polsce,
te dwie, najprawdopodobniej powiązane ze sobą cechy,
stanowią poważną siłę małopolskiej gospodarki. Jednocześnie jednak stanowią wyzwanie: działania w kolejnych
latach muszą sprzyjać utrzymaniu lub podnoszeniu atrakcyjności regionu zarówno dla inwestorów wysokich technologii, jak i dla ich obecnych i przyszłych pracowników.
Mateusz Walewski
Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego

Polska gospodarka okazała
się jedną z bardziej
odpornych na kryzys.
Mamy najniższe bezrobocie
w Unii Europejskiej,
a gdy spoglądamy na dane
dotyczące eksportu,
sytuacji w przemyśle,
nastrojów konsumenckich
czy sprzedaży detalicznej,
to widzimy już zakończony
bądź trwający proces
powracania wskaźników
do poziomów lub dynamik
rejestrowanych
przed wybuchem pandemii
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BGK w Małopolsce: Więcej środków
na inwestycje dla średnich miast,
nieustające wsparcie dla przedsiębiorców
– Z tego, co Pani mówi, chodzi nie tylko o odbudowę
po pandemii, ale o pobudzanie rozwoju w dłuższej perspektywie?

– Zdecydowanie tak. Środki te wesprą finansowo także
przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletnich planach inwestycyjnych, z których wiele odpowiada założeniom zrównoważonego rozwoju. Dla przypomnienia – Polska przyjęła
„Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

FOT. BGK

– Mamy tu zatem jakże oczekiwane przez wszystkich
rozwinięcie działań BGK na polu zrównoważonego rozwoju, o których rozmawialiśmy przy okazji XIV Forum
Przedsiębiorców, poświęconego zielonemu ładowi i cyfryzacji. A czy któreś z miast skorzystało już ze środków
EBI i BGK?

RENATA DEPTAŁA,
dyrektor Regionu Małopolskiego
Banku Gospodarstwa Krajowego
– Małopolscy samorządowcy chcą inwestować,
bo wiedzą, że to przyspieszy wychodzenie z koronakryzysu i dlatego szukają środków. Ma Pani dla nich dobre
wieści?

– Nawet bardzo dobre. Bank Gospodarstwa Krajowego we
współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym właśnie uruchamia nową linię pożyczkową dla miast średniej
wielkości, do 100 tysięcy mieszkańców. W skali kraju będą to pożyczki w łącznej wysokości 700 mln zł. Mam nadzieję, że miasta Małopolski również z tych rozwiązań
skorzystają.
– Na co można przeznaczyć te pieniądze?

– Na inwestycje, między innymi w transport, opiekę zdrowotną, czy też sport i rekreację.

– Tak, pilotażowo – Ostrów Wielkopolski we wrześniu
2020 roku. Kwota 110 mln zł wsparła niemal połowę wydatków na inwestycje zaplanowane przez tamtejszy samorząd. Od połowy czerwca tego roku kolejne miasta będą
mogły starać się o sfinansowanie nawet 70 proc. kosztów
inwestycyjnych, a okres finansowania umowy pożyczkowej wyniesie nawet do 25 lat.
– Burmistrzowie małopolskich miast zapytają na pewno, na co konkretnie będą mogli przeznaczyć te pieniądze?

– To są środki na realizację różnych projektów rozwoju obszarów miejskich, np. rewitalizację dzielnic i terenów poprzemysłowych oraz adaptację do zmian klimatycznych.
Samorządy mogą również przeznaczyć te środki na rozbudowę systemów łączności, ochronę przyrody, na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważony transport, czyli autobusy elektryczne, tramwaje, nowoczesne
zajezdnie. W Małopolsce tego rodzaju działania są szczególnie istotne i ważne.
– Samorządowcy sygnalizowali Wam, czego im trzeba?

– Tak. Współpracujemy od lat z jednostkami samorządu terytorialnego, znamy ich potrzeby. Co trzecia złotówka zaangażowania kredytowego naszego banku trafia właśnie
do samorządów. Proponujemy rozwiązania korzystne dla
gmin, poprawiające jakość życia lokalnych społeczności.

– Dlaczego tak mocno wspieracie średnie miasta?

– EBI i BGK wyrównują szanse średnich miast w dostępie
do finansowania. Miasta średnie nie mogą korzystać bezpośrednio z pożyczek udzielanych przez EBI, a nowa linia
z programu MUNICIPAL FACILITY & COVID 19 RESPONSE wypełnia tę lukę. Pożyczka dostępna będzie u nas już
w drugiej połowie roku.

– Małopolscy przedsiębiorcy też upatrują szans w inwestycjach. Czy i dla nich BGK podtrzymuje swą ofertę?

– Pakiety pomocowe BGK są w dalszym ciągu dostępne,
w szczególności dla sektora MŚP. Przedsiębiorcy chętnie
z nich korzystają, najbardziej popularne są gwarancja de
minimis oraz Biznesmax. Cały czas obserwujemy potrzeby
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przedsiębiorców i wprowadzamy nowe rozwiązania.
W maju wdrożyliśmy gwarancje leasingowe dla mikro-,
małych i średnich firm. Gwarancje BGK dla leasingu wykorzystują środki Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Zabezpieczają do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki
leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich
udzieleniem.
– Leasing stał się dzisiaj bardzo ważnym źródłem finansowania potrzeb MŚP.

– To prawda. Według badania Komisji Europejskiej
63 proc. przedsiębiorców uważa, że leasing to najbardziej
istotne źródło finansowania inwestycji. Na kolejnych
miejscach są linie kredytowe i dotacje.
– Firmy leasingowe, które podpisały umowę o współpracy z BGK, udzielą przedsiębiorcom leasingu
na korzystniejszych warunkach?

– Tak. Dzięki nowym gwarancjom leasingodawcy
mogą, m.in. obniżyć marżę, wydłużyć okres trwania
umowy, zwiększyć kwotę finansowania lub zmniejszyć
wymagania co do poziomu innych zabezpieczeń.
Jesteśmy pierwszym bankiem rozwoju, który oferuje
wsparcie dla biznesu z wykorzystaniem środków Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w formule
regwarancji.
– Gwarancje BGK już od dłuższego czasu oliwią tryby
polskiej gospodarki. W pandemii okazało się to niezwykle cenne.

wyższe limity czy udzielenie limitu faktoringowego
na dłuższy okres. Wszystkie formalności związane
z przyznaniem gwarancji realizowane są w jednym
miejscu, czyli u faktora.
– Kto powinien rozważyć odwiedziny w Waszej placówce w Krakowie?

– Serdecznie zapraszamy każdego przedsiębiorcę,
który ma jakiś pomysł, chce coś zrealizować lub jest gotowy na zmianę swego modelu biznesowego. Do każdego podchodzimy indywidualnie. Przedsiębiorca przychodzi i opowiada nam, co chciałby zrobić. Zawsze znajdzie w nas doświadczonego partnera, który pomoże ocenić pomysł, przedstawi szeroką i różnorodną ofertę
wsparcia, starając się dopasować najbardziej efektywne
i korzystne dla konkretnego przedsiębiorcy źródła finansowania i rozwiązania.
– Jakie projekty inwestycyjne BGK wspiera najchętniej?

– Te, które wnoszą dodatkową wartość do gospodarki,
unowocześniają ją, tworzą nowe miejsca pracy. Finansujemy niekonwencjonalne, przyszłościowe projekty dotyczące: zaawansowanych technologii, rozwoju paliw wodorowych, gospodarowania zasobami wody. Dzięki
wzrostowi mocy produkcyjnych i produktywności wzrasta konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, co
za tym idzie, mogą one ulepszać i wprowadzać nowe
produkty, wchodzić na nowe rynki, w tym w szczególności zagraniczne. Z dużym zainteresowaniem spoglądamy
na projekty związane z nowymi technologiami, które
modernizują i unowocześniają produkcję, a także na te,
które ukierunkowane są na lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych, wspierających przechodzenie
na gospodarkę obiegu zamkniętego i dostosowywanie
produkcji i przetwórstwa do coraz wyższych standardów
ochrony środowiska. Dostarczając naszym partnerom
kapitału rozwojowego chcemy odpowiadać wspólnie
z nimi na potrzeby społeczne, samorządowe i gospodarcze.

– Tak. Nasze wsparcie dla przedsiębiorców jest kompleksowe. Zabezpieczamy zarówno finansowanie
inwestycji oraz płynność sektora MŚP. Jeszcze w ubiegłym roku wprowadziliśmy wspólnie z faktorami,
czyli bankami i firmami udzielającymi faktoringu,
ofertę gwarancji faktoringowych i jest to również element programu pomocowego. Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy ze wszystkich branż, bez względu na wielkość prowadzonej działalności. Ułatwiają
one dostęp do faktoringu firmom, których sytuacja finansowa była trudniejsza, pozwalają im na poprawę
płynności. Program zapewnia korzystniejsze od standardowych warunki finansowania np. niższe koszty,

– Na ile Małopolska skorzystała dotąd na wsparciu
Banku Gospodarstwa Krajowego?

BGK we współpracy z EBI
właśnie uruchamia
nową linię pożyczkową
dla miast średniej wielkości,
do 100 tysięcy mieszkańców

– Do tej pory z naszego wsparcia pomocowego skorzystało ponad 7600 przedsiębiorców z naszego regionu.
Kwota wsparcia to ponad 7 mld zł, w tym 4,2 mld zł
to zabezpieczone transakcje naszą najpopularniejszą
gwarancją de minimis, a 2 mld zł to pomoc dla średnich
i dużych firm pochodząca ze specjalnie utworzonego
funduszu gwarancji płynnościowych. Z rozwiązań
finansowych i pomocowych BGK w największym stopniu skorzystały podmioty działające w branży handlowej, budowlanej i produkcyjnej.
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Możemy
— Prof. Stanisław Mazur
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– W Krakowie mamy teraz 135 tysięcy
studentów, wobec 212 tysięcy jeszcze
kilkanaście lat temu. To niepokoi,
bo może wyznaczać granice wzrostu
Krakowa. Musimy myśleć o przyciąganiu
młodych ludzi z całego świata.
Bo kiedy słucham globalnych korporacji,
dlaczego one lokują biznesy
pod Wawelem, to na pierwszym miejscu
słyszę odpowiedź: ponieważ Kraków
zapewnia nam stały dopływ świetnych
kadr. Podstawowym wyzwaniem jest
zatem utrzymanie tego dopływu
prof. Stanisław Mazur,
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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— Prof. Stanisław Mazur, rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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Dziejowa szansa Krakowa: możemy razem
stworzyć europejską metropolię
— prof. Stanisław Mazur

Od pewnego czasu dostrzegalne
jest coraz silniejsze napięcie między
neoliberalizmem, dyktującym trendy
i zasady przez ostatnich kilka dekad,
a jego coraz gwałtowniejszą
i fundamentalną krytyką

– Obejrzałem ponownie „Ziemię
obiecaną” i wizja świata przedstawiona przez Reymonta / Wajdę wydała mi się brutalnie aktualna. Arcydzieło opowiada historię na różnych poziomach,
ale dziś szczególnie intrygująca
jest narracja o wielkiej gwałtownej zmianie w gospodarce, która
wywraca dotychczasową cywilizację. Oto ludzie, którzy nie mają
nic, dostrzegają i wykorzystują
szanse związane z rewolucją
przemysłową – i zaczynają mieć
niemal wszystko, czyli bogactwo
i władzę. Natomiast pozostali,
działający na starych zasadach,
zostają właściwie z niczym.
Czy to, czego jesteśmy świadkami dzisiaj, oczywiście w innym
sztafażu, nie przypomina tamtej
epoki?

– Wydaje mi się, że to jest trafne
porównanie. Mam wrażenie,
że na bardzo wielu płaszczyznach
coś, co nazwałbym starym myśle-

niem o świecie, gospodarce, społeczeństwie, zaczyna się kruszyć
na naszych oczach. Widać to wokół
nas, na każdym kroku. Można rzec,
że pandemia wzmocniła to wrażenie, przyspieszając – a ściślej: wymuszając – wiele zmian. W najbardziej ogólnym wymiarze od pewnego czasu dostrzegalne jest coraz
silniejsze napięcie między neoliberalizmem, dyktującym trendy i zasady przez ostatnich kilka dekad,
a jego coraz gwałtowniejszą i fundamentalną krytyką. Równolegle
mamy do czynienia z największą
od lat rewolucją technologiczną,
skutkującą również przemianami
w zachowaniach społecznych…
– Trzecia przechodzi w czwartą,
a ta czwarta zaczyna mieć takie
cywilizacyjne skutki jak ta pierwsza, z „Ziemi obiecanej”?

– Na to wygląda. Widzimy już wyraźnie, że zielony ład i cyfryzacja
z automatyzacją to nie są tylko kolejne trendy w przemyśle. To są
trendy cywilizacyjne, związane
z jednej strony z nowymi szansami
na rozwój biznesów – a kapitalizm
zawsze takich nowych szans poszukuje – a z drugiej z całkiem nowymi oczekiwaniami, potrzebami
i postawami konsumentów.
Upraszczając: jeśli dla ogromnej
części młodego pokolenia absolutnie kluczowe jest życie w zgodzie
z naturą, jeżeli powszechna jest
w nim orientacja raczej na zdrowie
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Widzimy już wyraźnie,
że zielony ład i cyfryzacja
z automatyzacją to nie są
tylko kolejne trendy
w przemyśle.
To są trendy cywilizacyjne,
związane z jednej strony
z nowymi szansami
na rozwój biznesów
– a kapitalizm zawsze takich
nowych szans poszukuje
– a z drugiej z całkiem
nowymi oczekiwaniami,
potrzebami i postawami
konsumentów

i jakość życia niż na pieniądze jako takie, to przestajemy
żyć w świecie, w którym tolerowane będą zyski za wszelką cenę. Wspomniana krytyka neoliberalizmu w parze
z rewolucją technologiczną przekładają się dzisiaj na całkiem nowe modele biznesowe.
– Co z tego na dłuższą metę wyniknie?

– Nasz podstawowy problem polega na tym, że my na razie obserwujemy pojedyncze drzewa i one zasłaniają
nam cały las. Czyli dostrzegamy jednostkowe zachowania i trendy, mając świadomość, że one są całkiem nowe,
pewnie przełomowe, ale chyba jeszcze nie potrafimy
z nich zbudować kompleksowego obrazu. Urok, a zarazem dramat czasów, w których żyjemy, bierze się z faktu,
że nie ma tu wielkiego architekta. Albo raczej: populacja
architektów budujących ten nowy świat jest duża i mocno zróżnicowana. Mamy do czynienia z presją wielu odmiennych wartości, ideologii, sprzecznych sygnałów.
Więc ten nasz nowy świat może być światem w stanie
permanentnego tworzenia i przebudowy.
– Co jest pewne?

– Możemy być niemal pewni, że wzorce gospodarcze będą się zmieniać, a jedna z głównych – paradoksalnych

Debata Krakowska
„Przemyśleć Kraków i Małopolskę.
Perspektywa 2030”
pt.: Jaka jest przyszłość europejskiej stolicy
nowoczesnych usług dla biznesu?
UMK, 26 stycznia 2021 r.

– zmian w sferze gospodarczej polegać będzie na zwiększeniu udziału i roli państwa, z różnymi jego interwencjami. Nie mówimy przy tym o znanym dotychczas rozumieniu tej roli. Paradoks polegał będzie na tym, że świat
prywatnego biznesu będzie nadal poszerzany i wzmacniany, ale przy dużym udziale państwa jako podmiotu
tworzącego warunki rozwoju.

Brytania czy Niemcy. I nie widać tu perspektywy zmiany trendu.

– Czyżby Korea Południowa z czebolami i autorytarne
Chiny ze swym koncesjonowanym parakapitalizmem
wyprzedziły trend, który zawitał właśnie w liberalnej
części świata?

– To naprawdę nie jest jedyna przesłanka długofalowego
rozwoju. Aby utrzymać pęd ku ekspansji, potrzeba
na dłuższą metę tego „czegoś”, co od stuleci napędza
świat Zachodu. Kraje Zachodu wielokrotnie doświadczały wielkich wzlotów i wielkich upadków, dzięki czemu
wytworzyły instytucje skutecznie stabilizujące liczne
sprzeczne procesy oraz potrafiące odpowiedzieć na różne zjawiska, w tym gwałtowne zmiany.

– Ważne pytanie, bo mówiąc o Chinach i porównując
ich imponujące tempo rozwoju z rozwojem na Zachodzie, często zapomina się o tym, że ów rozwój rozpatrywać trzeba na dwóch poziomach: funkcjonalnym i tym
głębszym, aksjologicznym. W czysto funkcjonalnym
ujęciu Chiny faktycznie pędzą, w wielu obszarach dyktują warunki, są ekspansywne, zdobywają nowe rynki.
Jednakże w wymiarze aksjologicznym – czyli w globalnej konkurencji polegającej na upowszechnianiu istotnych wartości, tworzeniu tkanki życia społeczno-gospodarczego – Chiny są niepomiernie słabsze niż choćby USA czy kraje Europy Zachodniej, jak Francja, Wielka

– Nie wystarczy sama siła gospodarcza? Fakt,
że 15 milionów Polaków kupiło chińskie smartfony,
tablety i hulajnogi, a teraz zastanawia się nad kupnem telewizora od Hisense, głównego sponsora piłkarskiego Euro? Bo to jest high-end w cenie taniochy?

– Adwokaci diabła, czyli Chin, ripostują, że z pandemią Zachód poradził sobie źle, na co dowodem jest
to, iż większość ofiar COVID-19 to obywatele rozwiniętych państw zachodnich.

– A ja odpowiem, że długofalowo Zachód – jestem tego
raczej pewien – poradzi sobie z pandemią jak nikt.
W państwach Zachodu powstały w ciągu roku skuteczne

szczepionki, w państwach Zachodu błyskawicznie uruchomione zostały szczepienia, państwa Zachodu wprowadzają właśnie wspólny system identyfikacji osób zaszczepionych. To potwierdza wcześniej podaną tezę,
że doświadczenia wielkich wzlotów i wielkich upadków
sprawiły, iż mamy instytucje uczące się, znajdujące rozwiązania i stabilizujące kryzysy. Owszem, świat Zachodu
może się wydawać nad wyraz mieszczański. Ale ta
mieszczańskość okazuje się w praktyce… bardzo praktyczna.
– Instytucje Zachodu, o których tu mówimy, mają
jeszcze jedną mieszczańską cechę: mimo różnic
i kłótni ostatecznie skłaniają się do współpracy,
świadome, że wojny nie służą nikomu, a współpraca
służy wszystkim.

– Tak, to bardzo ważne. Ale warto dodać do tego jeszcze
jedną ważną siłę napędową Zachodu, której źródłem jest

specyficzne rozumienie misji ekonomii i nieodrywanie
jej od kontekstu społecznego. Czytam właśnie książkę,
w której przywołany został przykład wielkiego amerykańskiego eksperymentu kosmicznego, rozpoczętego
w czasach prezydenta Johna Kennedy’ego. Najbardziej
widocznym celem było wysłanie ludzi na Księżyc. Tymczasem za sprawą interwencji publicznej, w której w zasadzie nie pytano o doraźną efektywność wydatków,
na wiele lat zbudowano gospodarczą, cywilizacyjną
i strategiczną przewagę Stanów Zjednoczonych. Z punktu widzenia prostych ekonomicznych wyliczeń, zapewne mnóstwo pieniędzy zostało w tym projekcie „zmarnowanych”. Tak naprawdę jednak one były – pracującą
do dziś – inwestycją służącą wykreowaniu hegemona gospodarczego. I tu wracamy do aksjologii. Otóż fakt,
że USA stały się tym hegemonem, nie wynika wyłącznie
z tego, że Amerykanie potrafili sprzedać całemu światu
colę i smartfony, ale w równym stopniu z tego, że udało

FOT. ANDRZEJ BANAŚ

Prof. Stanisław Mazur,
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie
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im się upowszechnić swoje wartości. System wartości
Zachodu jest żywy i nośny, potrafi się adaptować
do zmiennych warunków. Jako niepoprawny liberał wierzę, że demokracja i liberalizm to jest najlepsze połączenie tego, co nam się może przydarzyć.
– Mówi Pan Profesor, że w tym nowym świecie, którego kształtu jeszcze nie znamy, wzrośnie rola państwa.
Ale kiedy państwo w Polsce chce się teraz wzmacniać, to my – ja, Pan, liberałowie generalnie – podnosimy larum…

Długofalowo Zachód
– jestem tego raczej pewien
– poradzi sobie z pandemią
jak nikt. W państwach
Zachodu powstały w ciągu
roku skuteczne szczepionki,
w państwach Zachodu
błyskawicznie uruchomione
zostały szczepienia,
państwa Zachodu
wprowadzają właśnie
wspólny system identyfikacji
osób zaszczepionych.
To potwierdza wcześniej
podaną tezę,
że doświadczenia wielkich
wzlotów i wielkich upadków
sprawiły, iż mamy
instytucje uczące się,
znajdujące rozwiązania
i stabilizujące kryzysy

– Bo, powtarzam, to państwo nie ma być mocne w znanym dotąd sensie, czyli – mówiąc wprost, choć w pewnym uproszczeniu – nie wolno nam odtworzyć mechanizmów, struktur, instytucji, współzależności, jakich doświadczyliśmy po II wojnie światowej w tzw. Bloku
Wschodnim. Państwo jest potrzebne wtedy, gdy tworzy
i zapewnia warunki do rozwoju. Natomiast w żadnym
przypadku państwo nie może zastępować rynku. Jeżeli
ono wkracza na wolny rynek, to wyłącznie po to, by uruchomić wielkie programy, które wyzwalają tysiąc prywatnych inicjatyw, albo też po to, by podjąć ryzyko, którego z różnych względów nie podejmuje sektor prywatny
– tak jak to było w amerykańskim programie kosmicznym. Takie rozumienie roli państwa jest u nas gdzieś zakodowane, szczególnie po doświadczeniach z gospodarką socjalistyczną. To jest niezwykle trudne wyzwanie,
bo przecież wielkim publicznym wydatkom zawsze towarzyszy ryzyko niepowodzenia oraz zmarnowania pieniędzy z powodów kompletnie niemerytorycznych,
np. w wyniku politycznej presji, żeby coś – niekoniecznie
sensownego – zrobić…
– Albo z jeszcze niższych pobudek, jak – nie przymierzając – w „Misiu”, który okazuje się wiecznie żywy…

– Owszem, musimy się liczyć z tym, że o wielkich publicznych projektach i interwencjach nie zawsze decyduje rachunek ekonomiczny, ba, częściej są to całkiem inne
czynniki, z ambicjami politycznymi na czele. Zgodziliśmy się przy tym, że ów rachunek ekonomiczny nie zawsze powinien być decydujący, że często ważniejsze są
długofalowe korzyści, nie tylko czysto gospodarcze,
ale też społeczne czy strategiczne, z zapewnieniem bezpieczeństwa na czele.
– No dobrze, ale w jaki sposób mamy obiektywnie
ocenić, że jakiś wielki projekt to jest coś, co może
na dziś niezbyt się spina, ale długofalowo ma sens
i nie chodzi tylko o przepalenie publicznych milionów przez grupę przyjaciół i znajomych królika-decydenta?

– Dotykamy tu fundamentalnej kwestii, jaką jest jakość
rządzenia. Ona zależy od kilku kluczowych czynników,
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Kraków ma teraz absolutnie
wyjątkową szansę,
żeby stać się
prawdziwą metropolią.
Dziś do tej roli aspirujemy,
ale jeśli odpowiednio
wykorzystamy wymienione
i inne atuty oraz pieniądze
z KPO i nowej perspektywy
unijnej, nasze marzenie
może się spełnić.
Wymaga to jednak
zaangażowania
i współdziałania
miejscowych elit:
biznesowych,
akademickich,
samorządowych,
kulturalnych

a więc nie tylko sprawności czy szybkości działania instytucji, ale też jawności i przejrzystości decyzji, respektowania przez władzę praw własności, poszanowania
porządku prawnego, stabilności i przewidywalności prawa, odwoływania się do racjonalnych argumentów.
To wszystko jest źródłem szeroko pojętego zaufania obywateli do władzy. W Polsce mamy z tym zasadniczy problem, choć nie jesteśmy wyjątkiem – zachwianie zaufania do władzy publicznej obserwujemy w wielu państwach, chyba na wszystkich kontynentach.
– Jak to się ma do Krajowego Planu Odbudowy,
Polskiego Ładu, kilkuset miliardów z Unii,
tych wszystkich wielkich projektów i interwencji
zapowiadanych przez rząd?

– Bardzo się „ma”. Mówiąc najprościej: jeśli te ogromne
pieniądze i wielkie plany nie wystąpią w duecie z dobrym rządzeniem, to Polsce może się nie powieść.
Powiem więcej: te wielkie kwoty są tu niejako drugorzędne wobec tego, co my z nimi zrobimy i jak to zrobimy. Amerykański program kosmiczny odegrał rolę,
którą odegrał, nie dlatego, że wpakowano w niego biliony dolarów, tylko z tego powodu, że uruchomił potencjał
innowacyjności – w prywatnym, niekontrolowanym
i niekoncesjonowanym przez państwo biznesie. To samo
możemy powiedzieć o dotychczasowych środkach unijnych w Polsce: one przyniosły tak znakomity efekt w postaci przyspieszenia rozwoju, bo korzystaliśmy z nich
w pakiecie z jasnymi i transparentnymi unijnymi standardami. Musimy o tym nieustannie pamiętać, projektując takie rzeczy, jak KPO, Polski Ład i całe oprzyrządowanie wielkich planów.
– Jest Pan rektorem największej polskiej uczelni
ekonomicznej, dostarczającej kadr nie tylko przedsiębiorcom, czyli potencjalnym beneficjentom
Wielkiej Zmiany, od której rozpoczęliśmy tę rozmowę, ale też administracji, centralnej i samorządowej. Jak bardzo powodzenie owej zmiany zależy
dziś od kadr.

– Kapitał ludzki odegra w tej rewolucji absolutnie kluczową rolę, więc można powiedzieć, że jesteśmy – jako
uczelnia – jednym z najcenniejszych zasobów Krakowa.
W sensie nie tylko edukacyjnym czy intelektualnym, ale
i gospodarczym. Dostarczamy firmom i instytucjom ludzi o kompetencjach, bez których nie da się kreować nowoczesnej ekonomii. 70 procent naszych absolwentów
trafia do najbardziej przyszłościowych sektorów gospodarki, decydujących o rozwoju Krakowa i Małopolski.
Równocześnie kształcimy kadry do profesjonalnego, nowoczesnego zarządzania publicznego. Relacja działalności naszej uczelni z rozwojem przedsiębiorczości jest
więc bardzo silna.

FOT. UEK

Obchody Dnia Uniwersytetu,
17 czerwca 2021 r.

– Z tym rządzeniem, jak Pan wspomniał, nie jest
w Polsce najciekawiej.

– W samorządach ta sytuacja wygląda o niebo lepiej. Samorządy są jakby bliżej rzeczywistości, lepiej odczytują
sygnały od obywateli, szybciej się adaptują… może dlatego, że są pod stałą bezpośrednią presją mieszkańców. Jakość rządzenia pozostaje dobra, co widać było w czasie
pandemii. Natomiast w administracji rządowej, zwłaszcza centralnej, mamy do czynienia z dramatycznym obniżeniem poziomu. Dowodzą tego nie tylko nasze krajowe analizy, ale też absolutnie wszystkie badania międzynarodowe prowadzone w naszej części świata.
– Powody?

– Jest ich co najmniej kilka. Po pierwsze, sporo ludzi
o wysokich kompetencjach odeszło z administracji publicznej, ponieważ zmieniono lub wręcz wypaczono zasady rekrutacji do służby cywilnej. Po drugie, na poziomie władzy centralnej odrzucano podstawowe standardy dobrego rządzenia, chociażby ten, który Anglosasi
nazywają polityką opartą na dowodach, racjonalnych argumentach. Po trzecie – uznano, że wymiana opinii nie
jest potrzebna, bo władza wszystko wie lepiej. Mamy
częste sytuacje odejścia od uzgodnień między władzą

publiczną, sektorem gospodarczym i pozarządowym
oraz ograniczania konsultacji ważnych decyzji lub tworzenia aktów prawa. Z obserwacji badaczy polityk publicznych wynika, że politycy w naszej części świata zakładają, iż siła woli albo moc ideologii są wystarczające
do rozwiązania wszystkich praktycznych problemów gospodarczych społeczeństwa. Jako naukowiec wiem,
że jest to założenie zgubne. Jego konsekwencje mogą być
dla nas szalenie bolesne.
– Zmarnujemy przez to dziejową szansę?

– Powtórzę: same pieniądze nie budują nowego ładu.
Budują go sprawne, przejrzyste, demokratyczne instytucje, cieszące się zaufaniem społeczeństwa. Mam wrażenie, że rozumie to polska klasa średnia – coraz wyraźniej
widać po jej stronie oczekiwanie, by poukładać politykę
centralną całkiem inaczej, w oparciu o standardy, o których wspomniałem. Co istotne, nowe modele gospodarcze, powstające pod presją zmian technologicznych,
będą wzmacniać klasę średnią, a na pewno jej pozycję
w nowej gospodarce – jeszcze silniej opartej na wiedzy.
Owa nowa klasa średnia poczuje się przez to pewniej
pod względem statusu materialnego, ale też w kategoriach społecznej niezależności. Jej emancypacja w natu-
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ralny sposób wykreuje nowe wymagania wobec władzy
publicznej. To nieuchronne.
– Jak, nie przymierzając, burżuazja w epoce grzebania feudalizmu?

– Tak. I to się zawsze przekłada na aspiracje społeczne,
na chęć posiadania realnej reprezentacji, na skłonność
do organizowania się. Dziś klasa średnia raczej się przygląda, trochę recenzuje, ale jest też coraz bardziej zniesmaczona, a ostatnio także zaniepokojona kierunkiem
proponowanych zmian. Zobaczymy, co z tego wyniknie.

Kapitał ludzki
odegra w tej rewolucji
absolutnie kluczową rolę,
więc można powiedzieć,
że jesteśmy – jako uczelnia
– jednym z najcenniejszych
zasobów Krakowa.
W sensie nie tylko
edukacyjnym
czy intelektualnym,
ale i gospodarczym.
Dostarczamy firmom
i instytucjom ludzi
o kompetencjach,
bez których nie da się
kreować nowoczesnej
ekonomii.
70 procent naszych
absolwentów trafia
do najbardziej
przyszłościowych
sektorów gospodarki,
decydujących o rozwoju
Krakowa i Małopolski

– Kraków jest tutaj trochę taką Łodzią z „Ziemi obiecanej”: zmiany zachodzą u nas szybciej niż gdziekolwiek w Polsce, głównie dlatego, że sektor nowych
technologii i nowoczesnych globalnych usług dla biznesu zatrudnia już 100 tys. osób, w tym 50 tys. fantastycznie płatnych specjalistów IT, ale też wysokiej
klasy menedżerów czy HR-owców po UEK czy Krakowskiej Szkole Biznesu UEK.

– Rosnące grono pracowników owych przyszłościowych
sektorów szybko poszerza grono klasy średniej – zresztą
nie tylko w Krakowie. Myślę sobie, że pokolenia ludzi zatrudnionych w Polsce w owym de facto globalnym biznesie będą wkrótce dochodzić do głosu i mogą chcieć
swą siłę ekonomiczną wykorzystać politycznie. To będą
na tyle wielkie grupy społeczne, że mogą radykalnie
zmienić myślenie o polityce. Natomiast w samym Krakowie sukcesy i wzrosty nie mogą nam przesłonić problemów. Np. my mamy teraz w mieście 135 tys. studentów,
wobec 180 tys. jeszcze parę lat temu. To niepokoi, bo może wyznaczać granice wzrostu Krakowa. Musimy myśleć
o przyciąganiu młodych ludzi, z całego świata. Bo kiedy
słucham globalnych korporacji, dlaczego one lokują biznesy pod Wawelem, to na pierwszym miejscu słyszę odpowiedź: ponieważ Kraków zapewnia nam stały dopływ
świetnych kadr. Podstawowym wyzwaniem jest zatem
utrzymanie tego dopływu.
– I wzmacnianie pozostałych atutów.

– Zdecydowanie tak. Siłą Krakowa okazała się bardzo
zróżnicowana gospodarka; w pandemii kryzysowi jednych ważnych branż, z turystyką na czele, towarzyszył
rozwój innych, jak IT i globalne usługi biznesowe. To podziałało stabilizująco, a długofalowo ogranicza ryzyko
ciężkiego kryzysu. Musimy zadbać o wzmocnienie sektorów budujących naszą odporność na wypadek kryzysów. Z pewnością siłą Krakowa jest również całkiem niezła infrastruktura, w tym infrastruktura ochrony zdrowia. Niezłej jakości są usługi publiczne, coraz lepszy jest
publiczny transport. Uważam również – choć nie wszyscy podzielają tę opinię – że Kraków jest miastem nieźle
zarządzanym. Owszem, wiele rzeczy wymaga zmiany,

FOT. UEK

Otwarcie Forum UEK,
17 czerwca 2021 r.

ale wskaźniki makroekonomiczne pokazują generalnie
dobrą jakość lokalnej administracji.

– Wszystkie dotychczasowe rewolucje i przemiany technologiczne w istocie dawały więcej miejsc pracy, niż zabierały. Co istotne, w zamian za odebranie pracy ciężkiej,
niebezpiecznej, niewdzięcznej, zaoferowały pracę bardziej przyjazną dla człowieka, twórczą, satysfakcjonującą. Podobnie będzie i teraz. Amerykanie raportują,
że co roku pojawia się 20-30 zawodów, o których kilka
lat temu nikomu się nie śniło. Technologie sprawią,
że całkowicie zmieni się nie tylko rodzaj, ale i charakter
ludzkiej pracy.

– Kraków ma teraz absolutnie wyjątkową szansę, żeby
stać się prawdziwą metropolią. Dziś do tej roli aspirujemy, ale jeśli odpowiednio wykorzystamy wymienione
i inne atuty oraz pieniądze z KPO i nowej perspektywy
unijnej, nasze marzenie może się spełnić. Wymaga to
jednak zaangażowania i współdziałania miejscowych
elit: biznesowych, akademickich, samorządowych, kulturalnych. Wierzę, że ono jest możliwe, na co dowodem
może być choćby zainicjowany przez UEK cykl debat
„Przemyśleć Kraków”. Doprowadziliśmy do ożywionej
i cennej dyskusji na kluczowe tematy. Mam wrażenie,
że to teraz rezonuje i może zaowocować bliższą współpracą i oraz dalszymi inicjatywami. Nikt nie ma recepty
na wszystkie wyzwania, ale w rzeczowej debacie możemy szybciej i skuteczniej znajdować dobre rozwiązania.
To także rola dla krakowskiego środowiska akademickiego. Same pieniądze nie zrobią z Krakowa metropolii.
Metropolię musimy stworzyć sami – wspólnie.

– A co dalej z Krakowem?

Rozmawiał Zbigniew Bartuś

– A czy fakt, że my stawiamy na sektory odpowiedzialne za cyfryzację, robotyzację, automatyzację,
nie stanowi dla Krakowa zagrożenia? Przeciętny
człowiek, widząc robota, mówi: o, zabrał 100 miejsc
pracy…

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
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Społeczna odpowiedzialność
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
pt. Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni
i sposoby wdrażania: Społeczna Odpowiedzialność
Uczelni (SOU) to większe otwarcie się na interesariuszy
wewnętrznych (studenci, pracownicy) i zewnętrznych
(społeczność lokalna, władze lokalne, przedsiębiorcy,
absolwenci, organizacje pozarządowe itp.), jak i na środowisko naturalne w celu promowania i kształtowania wartości oraz postaw społecznych i obywatelskich, a także
wspierania wartości akademickich.[1]

FOT. UEK

XIX Festiwal
Nauki i Sztuki
w Krakowie

Znaczenie szkół wyższych w kształtowaniu
postaw kolejnych pokoleń wydaje się
nie do przecenienia. Samodzielność w kreowaniu myśli i kształtowaniu własnego zdania,
czy doświadczenie zagadnień kultury wysokiej,
to tylko nieliczne cechy stanowiące o profilu absolwenta uczelni.
Zwykliśmy uważać, że główną misją uczelni jest edukowanie specjalistów i uczenie kwalifikacji niezbędnych
do odnalezienia się w niezwykle dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. To prawda, jednak wcale nie jest
to misja jedyna, ani nawet najważniejsza.
Szkoła wyższa powinna wykształcić przyszłe elity
naszego kraju, dając solidne, specjalistyczne wykształcenie. Powinna jednak równocześnie nauczyć i przekazać
studentom pewien styl życia, moralność, normy etyczne
i społeczne. Wedle tej zasady młodzi ludzie, absolwenci
uczelni, wejdą na rynek pracy z odwagą cywilną,
chęcią samorozwoju, a nade wszystko – z odpowiednim
doświadczeniem i wiedzą.
Zrównoważony rozwój nie jest jedynie pustym, modnym sloganem, ale koniecznością. Rozumiemy to coraz lepiej, a jako uczelnia ekonomiczna mamy wręcz moralny
obowiązek, by do niego dążyć. Idea uniwersytetu odpowiedzialnego społecznie łączy w sobie zarówno poszanowanie
i ochronę środowiska naturalnego, jak też odpowiedzialność za dobrobyt naszej wspólnoty akademickiej, a także
szerzej – dobrobyt społeczeństwa, regionu i kraju.
Zgodnie z definicją przywołaną w publikacji ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie od blisko
100 lat nieprzerwanie realizuje misję wskazaną przez
Założyciela – Poznawać wartości i przyczyny rzeczy
(łac. Regnum cognoscere causas et valorem), stając się miejscem wyjaśniania świata i zdobywania wiedzy. Bazując
na wieloletnim doświadczeniu oraz starannie przyglądając
się współczesnym zjawiskom, trendom i wymaganiom
rynku, doskonale zdajemy sobie sprawę, iż samo nauczanie, choć stanowi jeden z głównych fundamentów wychowania na poziomie akademickim, bywa niewystarczające.
Dlatego też, w duchu odpowiedzialności za kolejnych
absolwentów naszej uczelni oraz otoczenie – miasto, region czy ojczyznę, stopniowo wdrażamy i realizujemy kolejne projekty. Należą do nich m.in.:
x
UEK Odpowiedzialny – to bardzo szeroka inicjatywa zawierająca w sobie wiele mniejszych projektów,
takich jak „UEK Pomaga”, „Sztuka na UEK” oraz „Rozwój
Społeczny i Ekologiczny”. W jej ramach chcemy m.in. promować zdrowy tryb życia, dbać o obecnych oraz emerytowanych członków naszej społeczności, chronić środowisko naturalne i edukować w tym zakresie.
x
Sztuka na UEK – celem projektu jest stworzenie
nowoczesnej płaszczyzny wymiany wiedzy oraz doświadczeń ludzi związanych ze środowiskiem kultury, biznesu
i nauki. We współpracy z krakowskimi uczelniami artystycznymi – Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie, Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława
Wyspiańskiego w Krakowie i Akademią Muzyczną
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie planujemy zrealizować cykl spektakli, koncertów, wystaw, debat, wykładów i paneli eksperckich, dostępnych dla szerokiego grona odbiorców.
x
UEK Pomaga – projekt ma na celu wzmocnienie
społecznej odpowiedzialności w środowisku Wspólnoty
Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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Projekt ma na celu wsparcie postaw prospołecznych pracowników i studentów naszej uczelni. W tym roku po raz
pierwszy zostanie też wyłoniony laureat plebiscytu
„Wspólnota UEK.” Chcemy dzięki niemu uhonorować
tych członków naszej społeczności, którzy wyróżniają się
zaangażowaniem społecznym.
x
Projekty Zespołu ds. Rozwoju Społecznego
i Ekologicznego – do którego zadań należy inicjowanie,
wspieranie, organizowanie, monitorowanie i raportowanie, a także komunikowanie podejmowanych we wspólnocie UEK działań społecznie odpowiedzialnych. Zespół
jest także odpowiedzialny za inicjowanie i wsparcie działań proekologicznych na kampusie UEK.
Jesteśmy przekonani, że funkcjonowanie podmiotów
życia społecznego, zwłaszcza pełniących tak specyficzną
funkcję jak uczelnia, wywiera istotny wpływ na rzeczywistość. Każda działalność uczelni wpływa przecież na otoczenie, a jakość tych relacji ma wpływ na jakość życia społecznego. Musimy więc dołożyć wszelkich starań,
by zrównoważony i odpowiedzialny rozwój Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie przełożył się na podobny
rozwój całego naszego otoczenia.

[1]J. Kulczycka, E. Pędziwiatr Definicje SOU [w:] Spo-

Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie od blisko 100 lat
nieprzerwanie realizuje
misję wskazaną przez
swojego założyciela
– Poznawać wartości
i przyczyny rzeczy
(łac. Regnum cognoscere
causas et valorem),
stając się miejscem
wyjaśniania świata
i zdobywania wiedzy

FOT. UEK

łeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby
wdrażania, red. E. Jastrzębska, M. Przybysz, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju, 2019, s. 9 (publikacja do pobrania ).

Wieczór Kolęd,
Hej kolęda, kolęda!
18 stycznia 2020 r.
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Sieć
— Paweł Pichniarczyk

Badawcza
Łukasiewicz
dla każdej
firmy
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Tworzymy naturalny pomost między
nauką a biznesem. Upraszczamy
i przyspieszamy kontakt.
Kiedyś przedsiębiorca, który miał jakiś
pomysł do rozwinięcia, albo jakiś problem
do rozwiązania, często nie wiedział,
do kogo się zwrócić.
Dzisiaj ma jedno konkretne miejsce
i osiąga pożądany efekt znacznie szybciej
i zdecydowanie lepiej
Paweł Pichniarczyk,
dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
będącego częścią Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ
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FOT. ŁUKASIEWICZ ICIMB

— Paweł Pichniarczyk, dyrektor Łukasiewicz
– Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
będącego częścią Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ
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Sieć Badawcza Łukasiewicz dla każdego
przedsiębiorcy, dużego i małego
— Paweł Pichniarczyk

Łukasiewicz to trzecia
co do wielkości sieć badawcza
w Europie, współtworzona przez 32
instytuty zlokalizowane w 12 miastach,
o przychodach rzędu 1,4 mld zł

– Czy Polska powtórzy wielki
sukces Ignacego Łukasiewicza,
patrona Waszej sieci?

– Jestem pewien, że tak. Zwłaszcza
że mamy znacznie prościej niż on.
Ignacy Łukasiewicz początkowo nie
miał łatwego startu, ale jego mądrość
wsparta wykształceniem, pracowitość, a przede wszystkim pomysłowość – dziś rzeklibyśmy innowacyjność – sprawiły, że jako pierwszy
na świecie dorobił się dużego majątku na ropie naftowej. Łukasiewicz to
trzecia co do wielkości sieć badawcza
w Europie, współtworzona przez 32
instytuty zlokalizowane w 12 miastach, o przychodach rzędu 1,4 mld
zł. Co najważniejsze – Łukasiewicz
daje każdemu polskiemu przedsiębiorcy szybki dostęp do 4500 znakomitych naukowców w pełni otwartych na potrzeby biznesu.
– Jak to w praktyce działa?

– Tworzymy naturalny pomost
między nauką a biznesem. Uprasz-

czamy i przyspieszamy kontakt.
Kiedyś przedsiębiorca, który miał
jakiś pomysł do rozwinięcia,
albo jakiś problem do rozwiązania,
często nie wiedział, do kogo się
zwrócić. Dzisiaj ma jedno konkretne miejsce i osiąga pożądany
efekt znacznie szybciej i zdecydowanie lepiej, a to dlatego,
że wszystkie działające w Łukasiewiczu instytuty ściśle ze sobą
współpracują, co zapewnia efekt
synergii. Widać to doskonale
na przykładzie systemu Wyzwań
Łukasiewicza.
– Czyli?

– Najprościej rzecz ujmując;
każdy przedsiębiorca, niezależnie
od wielkości i struktury firmy,
może zgłosić problem technologiczny, wypełniając przystępny
formularz na stronie internetowej
www.lukasiewicz.gov.pl.
Łukasiewicz w ciągu 15 dni
roboczych bezpłatnie dostarczy
różne propozycje projektów badawczo-rozwojowych podejmujących to wyzwanie, a także zarekomenduje zespoły ekspertów
i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Co więcej – jeśli po wstępnym rozeznaniu okaże się,
że w Łukasiewiczu istnieje
już gotowy produkt lub usługa
zaspokajająca zgłoszone potrzeby,
Sieć zaproponuje je przedsiębiorcy w ciągu siedmiu dni roboczych.

PAWEŁ PICHNIARCZYK
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– Błyskawica.

– Prawda! Ponadto, wskazujemy przedsiębiorcom
dostępne źródła dofinansowania badań ze środków krajowych i zagranicznych. Eksperci Łukasiewicza pomagają przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosków w tym
zakresie. Można rzec, że „podajemy rozwiązania na talerzu”.
– To działa jak magnes?

– Zdecydowanie tak i mamy na to dowody. Efektem
połączenia sił instytutów i uproszczenia procedur
jest to, że coraz chętniej zgłaszają się do nas kontrahenci, z którymi instytuty dawniej nie współpracowały.
Mamy zatem coraz bardziej zadowolonych dotychczasowych partnerów, ale też stale pozyskujemy
nowych.

Łukasiewicz działa
w czterech zasadniczych
obszarach. Należą do nich:
Zrównoważona gospodarka
i energia, Inteligentna
i czysta mobilność, Zdrowie
oraz Transformacja cyfrowa.
Nasz instytut jest jedną
z największych jednostek
w Sieci Badawczej
Łukasiewicz,
o 70-letniej tradycji

– W jakich dziedzinach oferuje swe wsparcie Łukasiewicz?

– Łukasiewicz działa w czterech zasadniczych obszarach. Należą do nich: Zrównoważona gospodarka
i energia, Inteligentna i czysta mobilność, Zdrowie oraz
Transformacja cyfrowa. Nasz Instytut jest jedną z największych jednostek w Sieci Badawczej Łukasiewicz,
o 70-letniej tradycji. W naszych czterech oddziałach,
w sześciu lokalizacjach i czterech miastach – Krakowie,
Warszawie, Opolu, Gliwicach – zatrudniamy 320 osób.
Naszą domeną jest Zrównoważony Rozwój i Energia,
co znakomicie wpisuje się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu. Tworzone przez nas innowacje pomagają
przedsiębiorcom obniżać zużycie energii, zwiększać
wykorzystanie źródeł odnawialnych, rozwijać firmy
w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i gospodarki
o obiegu zamkniętym. Drugim obszarem naszej działalności jest zdrowie, w którym specjalizuje się nasz
warszawski oddział. To tam prowadzimy badania dotyczące m.in. biopolimerów do regeneracji tkanki kostnej, które przyszłościowo mogą wykazać szerokie możliwości sterowania właściwościami fizycznymi,
chemicznymi i biologicznymi materiału.
– To, czym się zajmujecie, wydaje się bardzo istotne,
wręcz strategiczne dla przyspieszenia rozwoju polskiej gospodarki.

– To prawda. Pracujemy między innymi nad nowoczesnymi materiałami budowlanymi o zredukowanym śladzie węglowym, a jednocześnie nad technologiami,
które pozwolą wytwarzać niezbędne materiały bez tak
ogromnej emisji dwutlenku węgla do atmosfery; w tym
ostatnim wypadku najbardziej obiecujące rezultaty daje
rozwój technologii wodorowych, zgodnie z Polską Strategią Wodorową. Jak wiadomo, np. przemysł cementowy
i ceramiczny jest bardzo energochłonny, a zarazem wy-
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sokoemisyjny. Dla producentów to jest wielkie wyzwanie, wszyscy szukają rozwiązań dla tego problemu. My te
rozwiązania znajdujemy.
– Wiceminister Anna Kornecka zapowiada zaangażowanie dużych środków publicznych w dynamiczny
rozwój budownictwa mieszkaniowego – komunalnego i dla średnio zarabiających, w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

– Również w tym wypadku służymy bardzo dobrymi,
przyszłościowymi rozwiązaniami. Mam tu na myśli
przede wszystkim budownictwo modułowe i prefabrykowane, które w Polsce może nie jest jeszcze bardzo rozpowszechnione, ale myślę, że to kwestia kilku lat. Jego
atutem jest wysoka jakość – całkowicie porównywalna
z osiąganą w budownictwie tradycyjnym – przy dużo
szybszym postępie budowy i zdecydowanie niższych
kosztach.
– O ile są one niższe?

– To jest minimum 20, a może być 30 procent, a więc naprawdę bardzo dużo. A – powtarzam – budownictwo
modułowe nie jest w niczym gorsze pod względem użytkowym od budynków wykonanych w tradycyjnej technologii. No i szybkość tego budowania ma dla inwestorów znaczenie, bo czas jak wiemy to pieniądz.

– Warto zwrócić uwagę, że niskoemisyjne, przyjazne
środowisku technologie służą również zdrowiu
mieszkańców.

– Oczywiście. I my na tym polu działamy bardzo intensywnie. Skupiamy się na technologiach służących
ochronie środowiska naturalnego, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony powietrza, racjonalnej gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi, w myśl
założeń gospodarki ograniczającej wykorzystanie zasobów naturalnych. Zajmujemy się badaniami paliw konwencjonalnych i wtórnych pod kątem określenia wielkości wskaźników emisji CO2, w tym oznaczenia frakcji
biomasy węgla biogennego.
– Jakie nadzieje wiążecie z Krajowym Planem Odbudowy?

– Nadzieje są duże i wynikają z tego, że w KPO zaplanowano ogromne środki na inwestycje, w których kluczową rolę odegrają nowoczesne technologie, a jednocześnie w programie tym zapisane są pieniądze na badania
związane z rozwojem tych nowoczesnych technologii
prowadzonych m.in. przez Łukasiewicza. Za przykład
niech posłużą wspomniane technologie wodorowe.
Te pieniądze pozwolą wypracować innowacyjne
rozwiązania, by potem skomercjalizować je w przemyśle.
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– Wśród drobniejszych przedsiębiorców pokutuje
przekonanie – całkowicie błędne – że współpraca
z nauką nie jest dla nich, że Wy w tym Łukasiewiczu
nie macie dla nich nic do zaoferowania.

– To jest faktycznie mit i to szkodliwy. Przedsiębiorcy
myślący w ten sposób sami ograniczają możliwości swego rozwoju. Chcę podkreślić, że my jako Instytut i cały
Łukasiewicz jesteśmy w pełni otwarci na potrzeby
wszystkich przedsiębiorców. Owszem, obsługujemy i dalej będziemy obsługiwać potentatów, spółki skarbu państwa czy duże koncerny międzynarodowe, na przykład
cementownie. Mimo to równocześnie bardzo mocno
współpracujemy również z mniejszymi firmami, nawet
w skali mikro. Warto zwrócić uwagę, że polscy przedsiębiorcy pomimo dynamicznego rozwoju wytwarzają produkty z kategorii niskiej i średniej techniki. Świadomość
konieczności budowania przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje jest coraz większa, dlatego coraz chętniej zwracają się do nas po wsparcie, bo nie mają swoich
centrów badawczo-rozwojowych czy kadry naukowej,
która zrealizuje im pomysł. Wykorzystują więc do rozwoju swoich firm nasze zasoby, dostępne dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe, ulgi innowacyjne
czy chociażby bony na innowacje. Co ciekawe, w ostatnim czasie w Sieci podejmowane są działania mające
na celu pokazanie przedsiębiorcom, ile mogą zyskać

na współpracy z nauką i odczarować mity krążące na temat współpracy z instytutami. Najlepszą rekomendacją
jest coraz większa grupa przedsiębiorców, która skorzystała z systemu Wyzwań Łukasiewicza i jest usatysfakcjonowana z efektów, które są wymierne i okrągłe w liczbach – a dla nas to najlepsza rekomendacja.
– Ustawy o innowacyjności przewidują nawet większe wsparcie dla MŚP niż dla gigantów.

– To prawda, mniejsze przedsiębiorstwo dostaje większe
dofinansowanie. Tak samo jest w projektach finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy wspomnianym już wcześniej przeze mnie systemie Wyzwań
Łukasiewicza, który nastawiony jest na szybką obsługę
mniejszych podmiotów. Po roku jego funkcjonowania
mogę powiedzieć, że przedsiębiorcy zgłaszają się bardzo
chętnie. Oczywiście chcielibyśmy, by to proinnowacyjne
myślenie stało się w polskich firmach bardziej powszechne. Dlatego z naszej strony staramy się uświadamiać, że bez innowacji i kreatywnego podejścia, firmy
nie będą się rozwijać.
– Czy istniejący system zachęt dla przedsiębiorców
– mówię tu o ulgach podatkowych oraz dofinansowaniu prac badawczo-rozwojowych ze środków publicznych – jest w Pana opinii wystarczający?
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– Myślę, że tak. Możliwości pozyskania środków na:
badania i rozwój, innowacje, współpracę biznesu z nauką
i jej rozwijanie czy wdrożenia są naprawdę bardzo szerokie. Jedynym poważnym problemem jest to, że wielu
przedsiębiorców o nich nie wie. Staramy się o tych szansach informować na niezliczonych spotkaniach i konferencjach, zwłaszcza z udziałem mniejszych przedsiębiorców i nadal dla większości jest to duże zaskoczenie...
Przekonują się, że na tworzenie potrzebnych rozwiązań
mogą uzyskać naprawdę duże dofinansowanie, bo czasami dokładają z własnej kieszeni jedynie 20-30 procent.

Pracujemy między innymi
nad nowoczesnymi
materiałami budowlanymi
o zredukowanym śladzie
węglowym, a jednocześnie
nad technologiami,
które pozwolą wytwarzać
niezbędne materiały
bez tak ogromnej emisji
dwutlenku węgla
do atmosfery;
w tym ostatnim wypadku
najbardziej obiecujące
rezultaty daje rozwój
technologii wodorowych,
zgodnie z Polską Strategią
Wodorową

– Do wyobraźni przemawiają przykłady firm, które
dzięki współpracy z nauką bardzo skorzystały, rozwijając skrzydła i zostawiając daleko konkurencję.

– Takich przykładów jest wiele – w naszym obszarze
działania wystarczy spojrzeć na te firmy, które zaczynały
jako drobne wytwórnie zlokalizowane gdzieś w garażu,
a dziś są potentatami o gigantycznych przychodach.
Urosły dzięki innowacyjnemu podejściu, postępowi
technicznemu i bardzo często – wykorzystaniu dostępnych źródeł dofinansowania na badania i rozwój.
– Warto wspomnieć, że można dziś proporcjonalnie
łączyć rozwój innowacji w firmie z osobistym rozwojem w nauce.

– Oczywiście i moim zdaniem, też warto przekonywać
do tego przedsiębiorców. W dzisiejszych czasach wzrasta znaczenie kompetencji i wiedzy, więc każdy powinien zadbać o rozwój swoich kadr. Jednym z narzędzi
mogą być doktoraty wdrożeniowe. To program, który ma
same plusy – zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak
i po stronie doktoryzującego się pracownika. Przedsiębiorca zyskuje innowacyjną technologię oraz pracownika, który ją opracował i uzyskał stopień naukowy doktora. To w jakiś sposób wiąże tego pracownika z firmą, co
ma w czasach deficytu fachowców, specjalistów wartość
dodatnią.
– Co istotne, pracownik uzyskuje stopień naukowy
bez koniczności opuszczania swego przedsiębiorstwa.

– Dokładnie tak. Pracownik realizuje projekt badawczy
w swojej firmie, a publiczne środki dofinansowujące
doktoraty wdrożeniowe sprawiają, że pracodawca wdraża ten program w zasadzie za darmo. Badania nad technologią są opłacone przez ministerstwo, a pracownik dostaje stypendium przez cztery kolejne lata. Jako Łukasiewicz też z tego programu doktoratów wdrożeniowych
korzystamy i zachęcamy do tego innych.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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— Marcin Sala-Szczypiński

Nie ma
rozwoju
bez
kultury
prawnej
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Tylko przy stabilnym i przewidywalnym
prawie przedsiębiorca może planować,
może robić odpowiedzialny biznes,
może opracować jakąś strategię.
I powiem otwarcie: niekorzystne przepisy,
które są nam wcześniej znane,
do których jesteśmy w stanie się
przygotować, dopasować,
są lepsze od tych rzekomo korzystnych,
wprowadzanych nagle i bez zapowiedzi.
Stabilne prawodawstwo pozwala
oszacować wartość usług i produktów,
chwiejne ustawodawstwo wszystko
wywraca, powodując permanentną
niepewność
Marcin Sala-Szczypiński,
dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
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— Marcin Sala-Szczypiński,
dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie
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Nie ma trwałego rozwoju gospodarczego
bez odpowiedniej kultury prawnej
— Marcin Sala-Szczypiński

Tylko przy stabilnym i przewidywalnym
prawie przedsiębiorca może planować,
może robić odpowiedzialny biznes,
może opracować jakąś strategię

– Panie Dziekanie, bardzo dużo
mówi się o gigantycznych środkach unijnych i krajowych, które
w najbliższych latach zasilą polską gospodarkę. To ma być silnik,
który napędzi polskich przedsiębiorców i pracowników, a z nimi
cała Polskę, i my na dziejowym
wirażu wyprzedzimy kolejne bogate kraje. Mało się natomiast
mówi o stanie prawa, o legislacji
oraz stosowaniu przepisów,
a przecież to jest w każdym demokratycznym kraju taki układ
jezdny, z kołami i hamulcami. Jeśli zadziała źle, to nawet z najlepszym silnikiem auto stanie, albo
– nie daj Boże – wypadnie z zakrętu.

– To bardzo trafne porównanie.
Niestety, my ciągle nie wiemy, jaki
będzie ten układ jezdny, czyli jak
będzie wyglądać prawne oprzyrządowanie transferu tych wielkich
pieniędzy do polskiej gospodarki.
A diabeł tkwi w szczegółach. Kwoty

są faktycznie ogromne, imponujące, ale – to wiadomo już dziś – one
nie przyniosą spodziewanego efektu, jeśli otoczenie prawne nie będzie sprzyjać działalności gospodarczej i decyzjom inwestycyjnym
przedsiębiorców. Potrzebujemy
wiedzy, jak te środki będą dzielone,
w jaki sposób będą rozdysponowywane, kto zostanie beneficjentem,
jakie będą kryteria uzyskiwania
korzyści. Oczekujemy, że stosowne
przepisy prawne będą tutaj przejrzyste, w miarę proste i dla każdego
zrozumiałe. Problem w tym, że doświadczenie ostatnich miesięcy,
doświadczenie pandemii, sprawia,
iż przedsiębiorcy mogą mieć poważne wątpliwości i obawy.
– Jakie to doświadczenie?

– Niestety, ogromną wadą ostatnich
czasów, zwłaszcza czasów pandemii, jest to, że komunikaty medialne władzy i jej przekazy z konferencji prasowych znacznie wyprzedzają ustawodawstwo. Co więcej,
to ustawodawstwo okazuje się potem często niezgodne z deklaracjami z wcześniejszych przekazów.
Wielokrotnie tak było w przypadku
ogłaszania kolejnych obostrzeń lub
poluzowań: konferencja prasowa
wydawała się już być w zasadzie
źródłem prawa dla przedsiębiorców, dla organizacji, dla administracji publicznej, a potem
– po wczytaniu się w treść rozporządzenia wydanego dzień czy dwa
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po konferencji prasowej – wychodziło na to, że te obostrzenia lub poluzowania wyglądają inaczej. Więc i tym
razem wolałbym poczekać na precyzyjne reguły dotyczące podziału środków. My, radcowie prawni, i nasi partnerzy, przedsiębiorcy, nauczyliśmy się, że deklaracje deklaracjami, a w praktyce może być różnie.
– A te obawy, o których Pan wspomniał, czego dotyczą?

– Że z podziałem tych środków może być trochę tak,
jak z tortem na weselu. Każdy z gości liczy na to, że jakiś
kawałeczek dostanie, a potem okazuje się, że wszystko
zależy od tego, kto kroi i komu uda się uzyskać jego przychylność. Jeden może dostać piękny kawałek z wisienką,
a inny jakieś skrawki.
– Ale przecież przez tych kilkanaście lat od wejścia
do Unii myśmy wspólnie z naszymi partnerami
w Unii Europejskiej wypracowali dość jasne
i przejrzyste zasady tego dzielenia. To są otwarte
konkursy, to są standardy stosowane w publicznych
przetargach…

W legislacji stosowane są
dwie podstawowe zasady
domniemania: racjonalności
ustawodawcy (zakładamy,
że on wie, co chce
uregulować i dobiera
najlepsze możliwe środki)
oraz dobrej wiary adresata
(zakładamy, że on nie jest
nastawiony na łamanie
przepisów, a jedynie może
być zdezorientowany
z uwagi na nieprecyzyjność
treści). Niestety, mam
wrażenie, że domniemanie
racjonalności ustawodawcy
jest domniemaniem zbyt
optymistycznym
i często sprzecznym
z naszym codziennym
doświadczeniem

– I mogę powiedzieć, że one były i są równie ważne,
jak pieniądze, jakie do nas trafiły z europejskich funduszy. Myśmy dzięki temu dobrze wykorzystali to wsparcie
i Polska się szybko rozwijała. Oczywiście, warto się tego
trzymać. I tu pragnę zwrócić uwagę na to, że przy okazji
pandemii włączono do paru ustaw, w tym do ustawy
o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
jak i do ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy
pozwalające na wyłączenie stosowania przepisów prawa
zamówień publicznych. Chodzi o zamówienia udzielane
w związku ze zwalczaniem epidemii, w czasie trwania
epidemii, na obszarze objętym epidemią i tak dalej.
Niezależnie od tego, kto rządzi i będzie rządził, rodzi się
bardzo ważne pytanie, co jest dla nas ważniejsze: szybkość zakupów czy też ich maksymalna transparentność
i pełna nad nimi kontrola? Owszem, może to wyłączenie
transparentności i kontroli było dobre w pierwszym
okresie epidemii, kiedy wszyscy byli zaskoczeni skalą
wyzwań i trzeba było błyskawicznie reagować, gasząc
jedno ognisko zarazy za drugim. Ale potem, gdy wypracowaliśmy zasady reakcji? I dziś, gdy sytuacja pandemiczna się ustabilizowała? To są rozważania o głębszym
znaczeniu i odnoszą się także do środków, o które pan
zapytał, w tym Krajowego Planu Odbudowy.
– W jaki sposób?

– Powtórzę: pieniądze można roztrwonić w dowolny
sposób. Nie same środki decydują zatem o rozwoju gospodarczym, lecz środki wraz z transparentnymi, obiektywnymi, konkurencyjnymi mechanizmami ich wydawania i inwestowania.
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– Czy do Was, radców prawnych, na poziomie centralnym bądź regionalnym, twórcy prawa zwrócili się
z prośbą: słuchajcie, znacie się na tym, to pomóżcie
nam stworzyć transparentny mechanizm dla KPO?

sprzeczne. To rodzi wśród przedsiębiorców wielką
niepewność obrotu gospodarczego i zniechęca
do inwestowania. Bo złe, niejasne prawo winduje poziom ryzyka.

– Nic o tym nie wiem. A my jesteśmy gotowi pomóc.
Mamy nasz Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji, jesteśmy bogaci w doświadczenia. I dzięki temu wsparciu
można by zadbać choćby o rzecz tak fundamentalną,
jak precyzja przepisów. Prosty przykład: kolega opiniował jakiś czas temu dla dyrektora szkoły zakup komputerów do szkoły. Bo powstało pytanie, czy komputery są
po to, żeby prowadzić zajęcia online zdalnie w związku
z epidemią czy też w celu zwalczania epidemii? Niewątpliwie zakup komputerów ma związek z epidemią,
bo epidemia wymusiła pracę zdalną. Ale czy on ma związek ze zwalczaniem epidemii? Od odpowiedzi na to pytanie zależy, czy można dokonać zakupu bez przetargu.
Błędna interpretacja, wybór nieodpowiedniej ścieżki,
grozi poważnymi konsekwencjami. Te konsekwencje pojawią się po jakiejś kontroli z opóźnieniem, być może
za kilkanaście miesięcy. Dlatego te przepisy powinny być
jednoznaczne i precyzyjne. A nie są.

– Problem ten obserwujemy od dłuższego czasu, pandemia go nasiliła i uwypukliła. W legislacji stosowane są
dwie podstawowe zasady domniemania: racjonalności
ustawodawcy (zakładamy, że on wie, co chce uregulować
i dobiera najlepsze możliwe środki) oraz dobrej wiary adresata (zakładamy, że on nie jest nastawiony na łamanie
przepisów, a jedynie może być zdezorientowany z uwagi
na nieprecyzyjność treści). Niestety, mam wrażenie, że
domniemanie racjonalności ustawodawcy jest domniemaniem zbyt optymistycznym i często sprzecznym
z naszym codziennym doświadczeniem. Przedsiębiorcy
często nie wiedzą nawet, czy dane przepisy odnoszą się
do nich, czy nie do nich. Pandemiczny przykład:
zamknięcie dyskotek i klubów nocnych.

– Przedsiębiorcy codziennie opowiadają mi o kolejnych „kwiatkach” w przepisach, przez które oni nie
wiedzą, co robić. Co gorsza, urzędnicy też często nie
wiedzą, bo przepisy są chaotyczne, a interpretacje

– Nieskuteczne.

– Tak nazwano zamykanych w rozporządzeniu, choć
w polskiej klasyfikacji działalności we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej nie ma czegoś takiego
jak prowadzenie dyskoteki czy klubu nocnego. Jest serwowanie posiłków, serwowanie napojów. No, to jak ten
zakaz wszedł, pojawiło się grono przedsiębiorców udostępniających podłogę do tańczenia, a wiele dyskotek
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przeistoczyło się w koktajlbary. To wynikało z jednej
strony z potrzeby podtrzymania działalności, ratowania
przychodów w absolutnie dramatycznych okolicznościach, ale z drugiej – z nieprecyzyjnego prawa. Ustawodawca tworząc je nie odpowiedział sobie na podstawowe
pytanie: co się może wydarzyć i nie zadbał o jasne regulacje.
– Czy ustawodawca wyciąga z tego jakieś wnioski?
Widać przypływ racjonalności, którą moglibyśmy domniemywać?

– Ja jej nie widzę. Rozmawiamy dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. Wie pan, ile jest telefonów od dyrektorów szkół pytających, w jaki sposób, w jakiej formie
mogą przeprowadzić uroczystość zakończenia roku
szkolnego i rozdania świadectw? Nie uregulowano tego
wprost. Zastanawiamy się, czy stosować przepisy analogiczne, jak o zgromadzeniach, czy też jest to spotkanie
z uczniami. Czy rozdanie świadectw to jest spotkanie
służbowe, do którego stosuje się wyjątki, czy też się nie

stosuje? A wystarczyłoby, żeby ustawodawca, minister
oświaty, uświadomił sobie, że za dwa tygodnie kończy
się rok szkolny. Tysiąc dyrektorów szkół w Polsce powinno wiedzieć, jak mają się zachować!
– No i trudno tu zwalić winę na pandemię…

– Prawda, że trudno? Przecież wszyscy od dawna wiedzą,
kiedy jest koniec roku szkolnego. Jak sięgam pamięcią,
w czerwcu rozdawano świadectwa. Więc nie można teraz twierdzić, że ten koniec roku władzę zaskoczył.
Tymczasem stawia się dyrektora szkoły przed koniecznością dokonania własnej interpretacji przepisów
na własne ryzyko.
– Jest więcej wydarzeń, które zdarzają się cyklicznie
i można było na każdy z tych przypadków przygotować jasne regulacje. Z odpowiednim wyprzedzeniem.

– Oczywiście, że tak. Epidemia mogła zaskoczyć, ale nie
może zaskakiwać to, że lutym i marcu są ferie,
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a w czerwcu koniec roku szkolnego. Nie może zaskakiwać, że w kwietniu, maju są komunie. Te rzeczy powinny
być wprost, wyraźnie uregulowane i również wprost komunikowane. Tymczasem wszyscy chyba mamy wrażenie, że po stronie ustawodawcy doszło do chaosu, Ja bym
ten chaos w pełni usprawiedliwił przez pierwsze dwa,
trzy miesiące pandemii, bo wszyscy byli zaskoczeni.
Ale po ponad roku trwania pandemii sprawny ustawodawca, sprawny rząd powinien wypracować mechanizmy reagowania z wyprzedzeniem, a przede wszystkim
uwzględnienia w swojej działalności pewnych oczywistych zdarzeń.
– Jak radcowie?

– Bardzo dobry przykład. W naszym samorządzie radcowskim wiemy, że co roku przeprowadzane są dwa bardzo duże egzaminy: wstępny na aplikację radcowską jesienią i końcowy, radcowski, późną wiosną. Wiedzieliśmy, przygotowywaliśmy się, zarezerwowaliśmy salę.
Zarezerwowaliśmy większą powierzchnię, licząc się
z koniecznością dystansu. Jeżeli się chce, to się pewne
rzeczy przewidzi i sprawnie zorganizuje dochowując należytej staranności. Dotykamy tu cały czas fundamentalnej kwestii, czyli stabilności i przewidywalności prawa.

W naszym samorządzie
radcowskim wiemy,
że co roku przeprowadzane
są dwa bardzo duże
egzaminy:
wstępny na aplikację
radcowską jesienią
i końcowy, radcowski,
późną wiosną.
Wiedzieliśmy,
przygotowywaliśmy się,
zarezerwowaliśmy salę.
Zarezerwowaliśmy większą
powierzchnię, licząc się
z koniecznością dystansu.
Jeżeli się chce, to się pewne
rzeczy przewidzi i sprawnie
zorganizuje dochowując
należytej staranności

– Ona jest ważna w kontekście KPO, Polskiego Ładu
itp.?

– Kluczowa. Tylko przy stabilnym i przewidywalnym
prawie przedsiębiorca może planować, może robić odpowiedzialny biznes, może opracować jakąś strategię.
I powiem otwarcie: niekorzystne przepisy, które są nam
wcześniej znane, do których jesteśmy w stanie się przygotować, dopasować, są lepsze od tych rzekomo korzystnych, wprowadzanych nagle i bez zapowiedzi. Stabilne
prawodawstwo pozwala oszacować wartość usług i produktów, chwiejne ustawodawstwo wszystko wywraca,
powodując permanentną niepewność. Nakłada się na to
niespójność polityki gospodarczej, objawiająca się
w tym, że ustawodawca z jednej strony daje nam ulgę,
a z drugiej dowala opłatę, podatek. W jedną kieszeń nam
wtyka pieniądze, a z drugiej je wyłuskuje. Odczuwamy
zatem brak stabilizacji prawnej i brak pewności prawa,
a dodatkowo – w szerszym wymiarze społecznym
– zauważam także spadek szacunku dla prawa i dla instytucji prawnych.
– Jak to się objawia i czym grozi?

– Teraz każdy, kto spotka się z niekorzystnym orzeczeniem, to w zależności od tego, z jakiej on jest opcji politycznej i przez kogo był powołany skład sędziowski, zawsze znajdzie argument, żeby podważać wyrok i twierdzić, że jego to orzeczenie sądowe nie wiąże. Jeżeli to będzie postępowało, to może nas czekać degradacja systemu
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prawnego objawiająca się powszechnym brakiem szacunku do prawa – bardzo groźna dla całego naszego życia,
groźna z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Bo tam,
gdzie nie ma elementarnego szacunku do prawa, gdzie
ono poprawnie nie działa, koszty działalności dramatycznie rosną. Mam przykre wrażenie, że już dziś doszło
do drastycznego obniżenia szacunku do policji.
– Bo?

– Ona przed rozpoczęciem pandemii jako instytucja cieszyła się naprawdę dużym zaufaniem i sympatią społeczną. Ale po całej serii sytuacji, w których policjanci
zostali przymuszeni do wykonania bardzo kontrowersyjnych rozkazów, gdy byli zaangażowani w nakładanie
mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń, albo zatrzymania protestujących, spora część społeczeństwa zaczęła tę policję odbierać jako aparat nieuzasadnionej opresji.
Mam wrażenie, że szacunek naszej policji, jej prestiż
mocno na tym ucierpiał. Teraz obawiam się, by nie
ucierpiał prestiż instytucji wymiaru sprawiedliwości,
w szczególności sądów, bo jeżeli będziemy mieć falę
powszechnego nieposłuszeństwa wobec wyroków sądowych, to to będzie bardzo niebezpieczne dla stabilnego
bytu całego państwa.
– Czyli znów mówimy: pieniądze to nie wszystko.

– Zdecydowanie nie wszystko. O rozwoju cywilizacyjnym danego kraju decyduje nie tylko poziom dochodów,
ale i kultura prawna i kultura społeczna. Ba, te elementy
są w symbiozie, to znaczy w zdecydowanej większości
krajów poziom zamożności jest pochodną kultury prawnej i społecznej. Dobrze by było, gdyby wszystkie siły polityczne w naszym kraju dostrzegły tę jakże ważną zależność.

Coraz bardziej uwypukla się
rola radców prawnych
nie tylko jako tych,
którzy objaśniają przepisy,
ale też jako swego rodzaju
doradców biznesowych,
którzy są w stanie
przedsiębiorcy wskazać
zarówno niebezpieczeństwa,
jak i otwierające się
możliwości

– Mówiliśmy tu dużo o tym, jak w pandemii odnalazła
się władza. A jak odnaleźli się radcowie prawni i ich
klienci?

– Jestem zbudowany faktem, że nasi radcowie prawni,
koleżanki, koledzy, wykonali znakomitą pracę, wykazując się dobrą umiejętnością adaptacji do tych warunków.
Po początkowym szoku wywołanym pandemią, po chwilowym okresie zastoju spowodowanym m.in. odwoływaniem wielu rozpraw, ale też dynamicznymi zmianami
u klientów, radcowie prawni wyposażyli się w środki
techniczne, informatyczne pozwalające im brać udział
w rozprawach online, a jednocześnie sprawnie komunikować z klientami. Rozprawy online wielu z nas sobie
chwali, zwłaszcza że kiedyś trzeba było jechać do odległego miasta, Poznania czy Szczecina, a dzisiaj można to
samo załatwić z biura. Myśmy, jako Izba, wspierali
wszystkich radców prawnych, bo mogli opanować narzędzia pracy online. Równocześnie radcowie musieli się
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w błyskawicznym tempie wyuczyć całej masy nowych
przepisów, by wspierać przedsiębiorców w korzystaniu
z tarcz. Jako samorząd organizowaliśmy dla naszych koleżanek i kolegów wiele szkoleń po to, żeby oni później
mogli kompetentnie udzielać pomocy swoim klientom.
Wydaje mi się, że jako samorząd oraz jako poszczególni
radcowie wyszliśmy z tego kryzysu obronną ręką.
– Wasze wsparcie okazało się dla wielu przedsiębiorców kluczowe, inaczej część firm w ogóle nie sięgnęłaby po pomoc, a ich firmy mogły przez to przestać
istnieć.

– To prawda i widząc takie zagrożenie w najtrudniejszych
chwilach staraliśmy się wspierać przedsiębiorców także
pro bono, uczestnicząc m.in. w akcjach organizowanych
przez „Dziennik Polski” i „Gazetę Krakowską”. Dziś bardzo wielu radców prawnych udziela pomocy osobom
ukaranym karami administracyjnymi bądź grzywnami
za naruszenie przepisów, obostrzeń sanitarnych. Wciąż
jest olbrzymi popyt na interpretację przepisów tarczowych, bowiem po okresie korzystania z publicznej pomocy nadszedł czas jej rozliczania przez instytucje państwa.
Tu otwiera się pole do działalności radców prawnych,
którzy pomogą uniknąć zwrotów pieniędzy pozyskanych, pomogą pozyskać kolejne pieniądze, a przede
wszystkim pomogą stanąć przedsiębiorcom na nogi.
– Nie bez znaczenia jest fakt, że w trakcie pandemii
narosło wiele potencjalnych sporów między przedsiębiorcami.

– To prawda, część postępowań mediacyjnych czy też
procesowych jest lub będzie następstwem wstrzymania
działalności i wstrzymania płatności przez pewien
okres. Chodzi na przykład o regulację opłat za czynsz
najmu przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż
w galeriach handlowych, które były zamykane. Wstrzymanie działalności zawsze powoduje zatory płatnicze,
z których teraz trzeba jakoś wyjść. Większości przedsiębiorców zależy na tym, by się dogadać i wszyscy mogli
dalej działać. Radcowie prawni służą tutaj pełnym
wsparciem.

– To prawda. Co więcej, uwypukla się rola radców prawnych nie tylko jako tych, którzy objaśniają przepisy, ale
też jako swego rodzaju doradców biznesowych, którzy są
w stanie przedsiębiorcy wskazać zarówno niebezpieczeństwa, jak i otwierające się możliwości.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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– Mam wrażenie, że rola radców prawnych – jako
przewodników przeprowadzających przedsiębiorców przez pole minowe niejasnych i zawiłych przepisów – w pandemii jeszcze wzrosło.
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— Justyna Zając-Wysocka

Co zrobić,
aby firmy
chętnie
płaciły
podatki?
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– Niewątpliwie ministerstwo wprowadza
wiele zmian i trzeba przyznać,
że uszczelnienie jest dość mocne.
Ale w polityce podatkowej nie powinno
chodzić o samo tylko uszczelnianie.
Równie ważne jest to, żeby podatnicy
chcieli płacić podatki
Justyna Zając-Wysocka,
wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych
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— Justyna Zając-Wysocka,
Małopolski Oddział
Krajowej Izby Doradców Podatkowych
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Dla każdego przedsiębiorcy
najważniejsza jest przewidywalność
— Justyna Zając-Wysocka

Przedsiębiorcy – bardziej niż ktokolwiek
– są świadomi, że podatki są ważne,
że z nich finansowane są inwestycje
i usługi publiczne oraz różne świadczenia
– i co do zasady chcą oddawać państwu
to, co się temu państwu należy

– Mówi mi sąsiad-przedsiębiorca:
„Wolę płacić wyższe podatki, byle
byłyby zrozumiałe i przewidywalne. Sęk w tym, że teraz już nic nie
rozumiem i nie jestem w stanie
przewidzieć, a jeszcze mają mi zasadniczo podwyższyć podatki”.
Czy to jest klasyczne polskie narzekanie, czy też trafna diagnoza
stanu podatków w Rzeczpospolitej?

– Powiedziałabym, że jest to idealna
diagnoza systemu podatków w Polsce. Ona jest trafna od wielu już lat,
natomiast teraz stała się jeszcze bardziej widoczna
dla przedsiębiorców. Decyduje o tym
przede wszystkim to,
że przepisy są coraz szybciej wprowadzane, a przy tym bardzo rzadko
się je z biznesem dogłębnie konsultuje. Na pierwszy rzut oka wydaje się
oczywiste, że przepisy, które Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić, powinny być przedyskutowane z zainteresowanymi.

Jak coś majstrujemy przy obciążeniach, czyli kosztach przedsiębiorców, trzeba by zapytać o zdanie tych,
których to dotyczy.
– Ale ministerstwo może uważać,
że jakieś zmiany są zasadne z uwagi na potrzeby budżetu,
albo korzystne dla przedsiębiorców. Często czytam w uzasadnieniu, że przedsiębiorcy sami chcieli.

– Miło by było, gdyby ministerstwo
zawsze precyzyjnie wskazywało
tych przedsiębiorców, którzy rzekomo chcieli. A tak poważnie: żeby jakiś przepis naprawdę prawidłowo
zadziałał, to trzeba znać biznes, często trzeba znać konkretną branżę,
rozumieć jej specyfikę i najpierw
sprawdzić, jakie konsekwencje owa
zmiana spowoduje. To pozwala zawczasu modyfikować koncepcje,
które być może na starcie, na papierze wydają się rewelacyjne, ale
po konsultacjach i wskazaniu luk
i błędów – już niekoniecznie takie są.
Tych dogłębnych konsultacji
na pewno brakuje, a efektem jest obniżenie poziomu legislacji.
– Słyszę od władzy ocenę przeciwną: że resort finansów pracuje fenomenalnie, o czym świadczą wyniki, czyli rosnące wpływy z podatków, będące – jak podkreśla premier – efektem ograniczenia luki
w VAT, a teraz także w pozostałych
podatkach.
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– Niewątpliwie ministerstwo wprowadza wiele zmian
i trzeba przyznać, że uszczelnienie jest dość mocne.
Ale w polityce podatkowej nie powinno chodzić o samo
tylko uszczelnianie. Równie ważne jest to, żeby podatnicy chcieli chętnie płacić podatki. Tego w Polsce bardzo
brakuje. Przedsiębiorcy – bardziej niż ktokolwiek
– są świadomi, że podatki są ważne, że z nich finansowane są inwestycje i usługi publiczne oraz różne świadczenia – i co do zasady chcą oddawać państwu to,
co się temu państwu należy. W zamian za to chcieliby,
by to państwo ustanawiało przepisy podatkowe w sposób przejrzysty i zrozumiały. Tymczasem jeżeli popatrzymy dziś na jakikolwiek uchwalony nowy przepis
podatkowy, to bardzo często się zdarza, że nie jest zrozumiały – ani dla doradców podatkowych, ani czasem też
dla sędziów orzekających w sadach administracyjnych .
A już na pewno nie dla urzędników. To jak mają się
w nich odnaleźć przedsiębiorcy?
– Jak sobie z tym radzą doradcy podatkowi?

– Najlepiej, jak mogą. Żeby teraz być na bieżąco
z twórczością resortu finansów, trzeba jednocześnie czytać
to, co jest na stronie internetowej ministerstwa, ale również
być na Twitterze i w innych mediach społecznościowych.
Ale chyba w polityce fiskalnej nie o to chodzi, żeby rano
o ósmej informować, że o dwunastej wieczorem wejdzie
w życie dany przepis. Powie ktoś, że trochę przesadzam, ale
były takie sytuacje dotyczące rozporządzeń, a nawet ustaw
podatkowych. Tymczasem z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejsza jest przewidywalność. I to nie przewidywalność na dwa tygodnie czy dwa miesiące, ale co najmniej roczna. Bo przecież są plany, budżety, w oparciu
o które firmy działają.

Z punktu widzenia
przedsiębiorcy
najważniejsza
jest przewidywalność.
I to nie przewidywalność
na dwa tygodnie
czy dwa miesiące,
ale co najmniej roczna.
Bo przecież są plany,
budżety, w oparciu o które
firmy działają

– A może po prostu w pandemii nie dało się inaczej?
Trzeba było tworzyć prawo błyskawicznie, co nie dało
czasu na konsultacje…

– Pandemia to jest taka łatwa wymówka. Tak na marginesie, to jako prawnik nawet cieszę się, iż wszyscy Polacy
zobaczyli coś, co my obserwujemy od dawna: że przepisy
w Polsce tworzy się szybko i na kolanie. Oni to zobaczyli,
bo regulacje covidowe dotyczyły właściwie wszystkich.
Natomiast najszybciej zmieniające się regulacje podatkowe dotyczą „tylko” przedsiębiorców. I faktycznie
w jakimś stopniu można tłumaczyć, że przepisy covidowe trzeba było tworzyć szybko, bez konsultacji,
bo w pandemii sytuacja zmieniała się dynamicznie,
z dnia na dzień. No, ale przecież w podatkach sytuacja
nie zmieniała się dynamicznie. A mimo to przepisy były
i są zmieniane szybko, bez poważnych konsultacji.
– Pytam o to ministerstwo i słyszę: nieprawda, wszystkie pomysły przeszły konsultacje.
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– Tak, przesyła się akty prawne do konsultacji różnym gremiom. Tylko że jeżeli skomplikowany i obszerny pakiet
rozsyła się w piątek wieczorem z adnotacją, że opinia ma
być na poniedziałek rano, to umówmy się, że to nie są konsultacje poważnie traktowane przez ustawodawcę. Nasza
nieustająca prośba jest taka, żeby te zmiany były po prostu
notyfikowane dużo wcześniej. Dzięki poważnym konsultacjom unikniemy też „nieporozumień”, w których – jak czytamy w uzasadnieniu – proponowane zmiany są odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców i miały być korzystne,
ale wyszło inaczej. Przykładem są słynne faktury korygujące z początku roku, gdzie po zmianach miało być świetnie,
prosto i łatwo, a tymczasem firmy do tej pory wspominają
z rozrzewnieniem stare zasady.
– Na ile taka polityka podatkowa może odegrać rolę hamulca rozwojowego Polski? Na ile grozi nam przez nią
zmarnowanie wielkiej szansy, przed jaką Polska stoi
w związku z napływem nowych wielkich pieniędzy
z Unii?

– Oczywiście, że takie zagrożenie jest całkiem realne.
Spójrzmy na ostatni czas, kiedy firmy dostawały pomoc
antykryzysową. Ta pomoc była nie do końca przemyślana,
nie zawsze trafiała do tych, którzy faktycznie najbardziej jej
potrzebowali. Rozumiem, że ona była projektowana
w pandemicznym chaosie, więc na gruncie prawa wyszedł
także chaos. To można nawet usprawiedliwić, bo czasy by-

ły specyficzne. Ale minęły kolejne miesiące i stworzone
przepisy można było jednak poprawić. Można było zbudować interpretację tych przepisów, która byłaby spójna i korzystna dla przedsiębiorców…
– Wciąż jej nie ma?

– Podam prosty przykład z poletka podatkowego:
w tym momencie firmy dostają decyzje o umorzeniu części
lub całości subwencji PFR. Mimo to w dniu,
w którym rozmawiamy (połowa czerwca), nie ma żadnej
decyzji Ministerstwa Finansów co do tego, czy ta umorzona część subwencji będzie zwolniona z podatku.
Mogę domniemywać, że jednak nie będzie, czyli w momencie, kiedy firmy otrzymują decyzję o umorzeniu, winny zapłacić podatek od tej kwoty. To jest interpretacja bezpieczna. Jednakowoż mogę sobie także wyobrazić,
że za pół roku Ministerstwo Finansów wdroży przepisy
z mocą wsteczną – i jednak z tego podatku zwolni.
Oczywiście, tworzenie przepisów z mocą wsteczną nie powinno się zdarzać nigdy i nigdzie, a już zwłaszcza w podatkach. No, ale u nas się zdarza notorycznie, mamy wręcz
do czynienia z manią pisania przepisów z mocą wsteczną.
I to jest dramat.
– Jakim echem odbił się wśród doradców podatkowych
i ich klientów Polski Ład? Chodzi zwłaszcza o zapowiadane zmiany podatkowe, których skutkiem ma być

z jednej strony odciążenie ludzi o najniższych dochodach, a dociążenie lepiej zarabiających, w tym przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność
i samozatrudnionych.

– Większość osób dzwoni zdenerwowana pytając,
o co chodzi, czy są jakieś szczegóły i dokąd wyjeżdżać. Chcą
przenosić biznes. Ewentualnie zmienić formę prowadzenia
biznesu. Główne pytanie brzmi jednak: czemu i po co? Skoro płacę podatki i moi pracownicy płacą podatki, to dlaczego mam płacić jeszcze więcej? Przedsiębiorcy uważają to
za wielce niesprawiedliwe. Nasi klienci, którzy prowadzą
jednoosobową działalność gospodarczą, są ambitni i chcą
co roku osiągać większe przychody, załamują ręce pytając:
dlaczego nie dostanę premii za to, że zwiększam przychody? Dlaczego chcą mnie za to karać? Tacy ludzie tracą jakiekolwiek zaufanie do państwa i do polityki podatkowej.
– A duże firmy, zatrudniające wielu dobrze płatnych
specjalistów?

– One sobie poradzą. Choć, oczywiście, ceny ich towarów
i ich usług wzrosną.
– W tym roku wszedł w życie m.in. podatek cukrowy,
podatek handlowy, opłata mocowa, opłata OZE, opłata
małpkowa, rząd skasował spółki komandytowe, wzrosły opłaty za energię, wywóz śmieci, podatki od nieruchomości. Są nawet podatki od deszczu. Ma to jakiś
związek z szalejącą w Polsce inflacją?

– Pan dobrze wie, że ma. W pierwszym momencie
te koszty są ponoszone przez konkretnych przedsiębiorców, natomiast bardzo szybko zostają przerzucone na ostatecznego konsumenta, czyli każdy z nas po prostu tak naprawdę jest obciążony tymi opłatami, podatkami podwyższonymi, więc to docelowo…
– Pan płaci, pani płaci…

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

– Tak, my, zwykli Kowalscy ponosimy te koszty. Nakłada się
na to wzrost innych. Teraz głośno jest o drożyźnie nad morzem, w górach i tak dalej. Owszem, niekiedy faktycznie
przedsiębiorcy chcą sobie odbić straty z pandemii, ale
głównie chodzi o to, że przez ten rok ogromnie wzrosły
koszty surowców, usług i to dopiero teraz wyszło, a ściślej
mówiąc – my wyszliśmy z domów i to zauważamy. W wielu
wypadkach wzrost nie wynosi wcale 5 procent, tylko zdecydowanie więcej.
– Koledzy, którzy wrócili znad morza, mówią,
że chcieli płacić kartą w barach, restauracjach,
ale notorycznie „psuły się” terminale. Tylko gotówka.

– Mnie to nie dziwi. Szara strefa się nam rozwinie, to nieuchronne. Zabawne, że niedawno Ministerstwo Finansów
wypuściło swój nowy projekt „Polska bezgotówkowa”,
gdzie proponuje pakiet Silver i pakiet Gold za to,
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żeby wszyscy przedsiębiorcy jak najszybciej wprowadzili
u siebie terminale. Śmieję się z tego, bo to jest właśnie efekt
niesłuchania przedsiębiorców, ignorowania tego, jak biznes naprawdę wygląda, z czym się boryka. Mamy więc
z jednej strony hasło, że wszyscy polscy przedsiębiorcy
muszą iść w stronę elektronizacji, cyfryzacji, pełnej informatyzacji i e-płatności. A odruch jest przeciwny. Oczywiście, działanie w szarej strefie, unikanie podatków, jest nielegalne. Chcę jednak zadać niewygodne pytanie: skąd się to
bierze? Dlaczego państwo marzy o wzroście społecznej akceptacji dla płacenia podatków, a trend jest dokładnie odwrotny?
– Sęk w tym, że za sprawą cyfryzacji i uzbrojenia skarbówki w te wszystkie supernowoczesne utensylia,
podatki stały się pewniejsze niż śmierć.

– Niektórzy mogli odnieść wrażenie, że pandemia
zatrzymała urzędników, że oni nie wychodzili na kontrole do firm. A tymczasem skarbówka cały czas kontroluje, robi to elektronicznie, po to powstały JPK, po to mamy cały ten cyfrowy system przesyłania danych.
One są nieustannie analizowane. Przypominam,
że od pierwszego października ma wejść system e-faktur, czyli będziemy wystawiać faktury na platformie
Ministerstwa Finansów. Ministerstwo będzie je widziało
w czasie rzeczywistym. Od lipca kolejne grupy podmiotów będą musiały obowiązkowo stosować kasy podpięte
pod system ministerstwa. Tu nie ma żadnej taryfy ulgowej, jest przykręcanie śruby po to, byśmy się ze wszystkiego ministerstwu spowiadali. To służy, oczywiście,
kontroli, a kontrola służy wyłapywaniu wszystkich nieprawidłowości. Aktywność fiskusa jest tu bardzo duża
i będzie rosła.

Od marca zeszłego roku
zajmujemy się ratowaniem
biznesu – nie tylko
przed skutkami pandemii,
ale i przed skutkami
fatalnych przepisów
i ich interpretacji.
Coraz częściej podejmujemy
heroiczne próby
zinterpretowania przepisów,
których się nie da
zinterpretować

– Przy niejasnych przepisach doradcy podatkowi wydają się wręcz niezbędnymi partnerami przedsiębiorców.

– Tak, choć doradcy podatkowi zdecydowanie wolą
towarzyszyć biznesowi w dobrych czasach, czyli chcą
po prostu pomagać w prowadzeniu księgowości.
Chcą analizować przepisy, opiniować to, co się aktualnie
dzieje u przedsiębiorcy, sprawdzać transakcje, umowy,
pomagać rozwijać biznes. A tymczasem my od marca
zeszłego roku zajmujemy się ratowaniem biznesu
– nie tylko przed skutkami pandemii, ale i przed skutkami fatalnych przepisów i ich interpretacji. Coraz częściej
podejmujemy heroiczne próby zinterpretowania przepisów, których się nie da zinterpretować.
– Dużo ich jest?

– No, przede wszystkim wszystkie tarczowe. Ale w podatkowych też zapanował chaos. Dzisiaj jest tak, że mamy połowę czerwca, a nie wiemy, czy od 1 lipca wejdą
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Niektórzy mogli odnieść
wrażenie, że pandemia
zatrzymała urzędników,
że oni nie wychodzili
na kontrole do firm.
A tymczasem skarbówka
cały czas kontroluje,
robi to elektronicznie,
po to powstały JPK,
po to mamy cały ten cyfrowy
system przesyłania danych.
One są nieustannie
analizowane

przepisy, które formalnie muszą wejść z uwagi na konieczność implementacji unijnej dyrektywy. Regulacji,
których dotyczy podobna niepewność, jest znacznie
więcej. A przecież przedsiębiorstwa muszą się przygotować. Co gorsza, kolejne zmiany, m.in. w ramach Polskiego Ładu, planowane są od stycznia. I nie wiadomo, jakie.
Bo mamy tylko zapowiedzi, nie ma projektów.
– Największe emocje wzbudziły zmiany planowane
w podatku dochodowym.

– Tak. Odbieramy mnóstwo telefonów od klientów,
którzy myślą o przeniesieniu biznesu, np. do Czech.
Ostrzegamy, że przenoszenie się do innych krajów ma
sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się faktycznie przenosimy. Czyli będziemy mieli tam siedzibę i klientów.
Sztuczne przenoszenie siedziby w celach podatkowych
naprawdę się nie opłaca, bo to jest momentalnie demaskowane jako fikcja i przez polską, i przez zagraniczną
skarbówkę. I skutecznie ścigane. Klauzule obejścia prawa działają coraz skuteczniej. Równocześnie skarbówki
i „zusy” krajów unijnych coraz ściślej ze sobą współpracują, ich systemy informatyczne są coraz bardziej zintegrowane, co pozwala na szybką wymianę danych
w oparciu o przepisy europejskie. Kiedyś kontrole przychodziły do firm po informacje, dowody. Dziś wszystko
jest już w systemie, podane kontrolerom niejako na tacy,
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więc nie ma co myśleć o żadnych sztucznych konstrukcjach, tylko trzeba zastanowić się, jak zmienić swój biznes, jak go poukładać tu, w owych nowych warunkach.
– Czyli jakich?

– No, właśnie nie wiemy, bo na dziś nie mamy żadnych projektów ustaw. Tym bardziej nie mamy pojęcia, po co trzeba
coś zmieniać. To jest nieuczciwe wobec przedsiębiorców,
którzy często od dekad prowadzą w Polsce działalność,
rozwijają ją, inwestują, zatrudniają ludzi i utrzymują to państwo ze swoich podatków. Ogłasza się plany wielkich, brzemiennych w skutki zmian…
– Które mają wpłynąć na nastroje wyborców tu i teraz…

– Właśnie! A tymczasem jakiś projekt ustawy poznamy
zapewne dopiero we wrześniu lub październiku, potem
kilka razy, w trakcie prac legislacyjnych, wprowadzone
zostaną zmiany i w listopadzie czy grudniu to zostanie
uchwalone z datą wejścia od stycznia, czyli po dwóch tygodniach od uchwalenia. A tymczasem takie wielkie
zmiany winny być projektowane i procedowane z odpowiednim wyprzedzeniem, a finalizacja legislacji winna
nastąpić na rok przed wejściem w życie.
Niektóre problemy / postulaty zgłaszane
w ostatnim czasie przez doradców podatkowych
po analizie sytuacji przedsiębiorców:
Powszechny jest postulat powrotu do poprzednich
1.
terminów sporządzania sprawozdań finansowych,
czyli do 30 czerwca następnego roku, a nie do 31 mar-

ca. W Czechach w praktyce sprawozdanie można złożyć
po 12 od ostatniego dnia roku obrotowego, w Austrii
do 9 miesięcy od dnia bilansowego, w pozostałych krajach jest to co najmniej pół roku (we Włoszech 4 miesiące od dnia bilansowego, ale ten termin może być przedłużony w statucie.
Pomysły ministerstwa muszą być faktycznie konsultowane z przedsiębiorcami / praktykami, żeby
2.
uniknąć takiej sytuacji, że wprowadzonego przepisu nie

da się zastosować w praktyce, albo dana regulacja nakłada na podatników obowiązki detektywistyczne. Przykład: podatnik ma obowiązek sprawdzania, czy jego
kontrahent nie ma przypadkiem beneficjenta rzeczywistego w raju podatkowym dla transakcji powyżej 0,5
mln zł. Podatnik nie ma ani możliwości sprawdzenia takich danych, a jeśli nie da się ustalić beneficjanta rzeczywistego, to każde rozliczenie podmiotu z kontrahentem z raju powoduje obowiązek dokumentacyjny.

– Ministerstwo obiecuje uproszczenia, ułatwienia dla
przedsiębiorców.

– W takiej sytuacji przedsiębiorcy odruchowo łapią się
najpierw za głowy, a potem za kieszenie, z pytaniem, ile
ich to będzie kosztować. Jak Ministerstwo Finansów oferuje, że będzie prościej, łatwiej, elastycznie, to w gruncie
rzeczy nie będzie. Natomiast pozytywnie ocenić należy
różnego rodzaju ulgi czy zachęty związane z innowacjami,
badaniami i rozwojem. Ten nurt należałoby jak najbardziej
kontynuować, żeby firmy zachęcać do innowacji. I to właśnie podatkowo, bo to jest kluczowe. Mamy IP-Box, mamy
ulgę badawczo-rozwojową, mamy zapowiedź rozszerzenia estońskiego CIT-u oraz inne pomysły. To godne pochwały. Trzeba jednak pamiętać, że nie da się zbudować
szacunku, albo choćby powszechnej akceptacji dla systemu podatkowego i płacenia podatków, jeśli tego typu
słuszne działania nie będą spójne z resztą polityki fiskalnej. Potrzeba zachęt dla wszystkich, nie tylko tych, którzy
są innowacyjni. A zdecydowanie najlepszą zachętą są proste, zrozumiałe dla wszystkich podatki lub przyjazny
przedsiębiorcom system podatkowy. A my mamy system
skomplikowany i zarazem nieprzyjazny przedsiębiorcom.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy
od dnia otrzymania wniosku – a mając na uwadze, że zazwyczaj podatnik otrzymuje wezwanie zawierające dodatkowe pytania ze strony KIS, termin ten ulega wydłużeniu. W praktyce czekanie na interpretację cztery miesiące jest frustrujące.
Wprowadzić zasadę, zgodnie z którą organy po5.
datkowe będą kontrolować rozliczenia podatników na bieżąco (a nie po kilku latach, bo zbliża się ter-

min przedawnienia).

Problem STIR – samo wytypowanie podatnika
6.
przez algorytm nie powinno być podstawą do zablokowania rachunków bankowych, ponieważ taka blo-

kada w praktyce uniemożliwia dalsze funkcjonowanie
firmy, a istnieje ryzyko „wyłapania” przez system uczciwego przedsiębiorcy. Blokada rachunków powinna zostać poprzedzona dokładną (rzetelną) weryfikacją danego podmiotu ze strony organów podatkowych.

Ulepszyć system przepływu dokumentacji (i komunikacji) pomiędzy organami podatkowymi / urzęd7.
nikami – bywają sytuacje, gdy organy podatkowe zabez-

pieczyły dokumentację przedsiębiorcy, a następnie ten
sam przedsiębiorca otrzymał wezwanie do przedłożenia
tej samej dokumentacji.

Hongkong powinien w końcu zniknąć z listy rajów
Rozważyć wprowadzenie jednej ustawy o podatku
3.
podatkowych. Cała Europa już nie uznaje go za raj,
8.
dochodowym dla przedsiębiorstw bez względu
a Polska – owszem.
na formę prawną. To zakończyłoby sztukowanie firm
i ciągłe zmiany form prawnych w celu obniżenia zoboInterpretacje podatkowe powinny być wydawane
wiązania podatkowego. Forma prawna co do zasady
w krótszym czasie – maksymalnie do 2 miesięcy.
4.
ma służyć KSH i regulacji odpowiedzialności za zoboArt. 14d o.p. stanowi, że interpretację indywidualną
przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej

wiązania, a nie obniżaniu podatków.
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— Katarzyna Basiak-Gała

KSE NBP:
niezwykła
przestrzeń
wartości
i wiedzy!
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Krakowski Salon Ekonomiczny NBP
ma ambicję stać się przestrzenią
wspierającą rozwój polskiej myśli
ekonomicznej. Pomimo okresu
zamknięcia, który nastąpił niebawem
po inauguracji miejsca, Salon już stał się
gospodarzem wykładów, konferencji
i biznesowych spotkań.
Są to znaczące wydarzenia na szczeblu
międzynarodowym i krajowym,
programy edukacyjne, wystawy
oraz spotkania skierowane do wszystkich
grup odbiorców
Katarzyna Basiak-Gała,
dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie
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— Katarzyna Basiak-Gała,
dyrektor Oddziału
Okręgowego NBP w Krakowie
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Krakowski Salon Ekonomiczny NBP
– przestrzeń wartości
— Katarzyna Basiak-Gała

KSE NBP jest miejscem otwartym
na nowe pomysły. Jego przestrzeń jest
udostępniana uczelniom, szkołom,
instytucjom publicznym i prywatnym,
na realizacje projektów, których celem
jest m.in. poszerzanie wiedzy

w wydarzeniach kulturalnych.
To Krakowski Salon Ekonomiczny
NBP, który powstał we wrześniu
2020 roku. Od razu stał się szczególnym miejscem rozwijającej
dyskusji o wartości i wartościach.
Przez powołanie Krakowskiego
Salonu Ekonomicznego NBP
pierwotna, bankowa funkcja
została rozwinięta o działalność
edukacyjno-wystawienniczą
oraz konferencyjną.

Przy ul. Basztowej 20, w sąsiedztwie Barbakanu, placu
Matejki i krakowskich Plant,
mieści się krakowska siedziba
Narodowego Banku Polskiego. Budynek jest monumentalny i pełen architektonicznej elegancji – najodpowiedniejszy na dom polskiego pieniądza. Od momentu
powstania, czyli 1924 roku,
do dziś, nieprzerwanie pełni
swoją pierwotną funkcję banku centralnego. Ze względu
na historyczną wartość,
budynek został wpisany
na listę zabytków Małopolski.

Uroczyste otwarcie Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP
miało miejsce 11 września 2020
roku. Powstała nowoczesna ekspozycja, która w atrakcyjny sposób
ukazuje historię polskiego pieniądza na tle przemian społeczno-gospodarczych na przestrzeni wieków. Na przeszło 800 metrach
kwadratowych można poznać
dzieje polskiego pieniądza od początku istnienia polskiej państwowości do czasów obecnych.
To fascynująca podróż w czasie,
wykorzystująca nowoczesne narzędzia poznawcze: multimedia, aplikacje i infografiki.

Od jesieni zeszłego roku to także
wyjątkowa przestrzeń wystawienniczo – konferencyjna, w której
można poznać ciekawą historię
pieniądza na ziemiach polskich,
uczestniczyć w pasjonujących
spotkaniach, wymianie myśli
społeczno-gospodarczej, a także

Wystawa składa się z ponad
dwudziestu stanowisk. Każde z nich
jest opowieścią o pieniądzu i jego
wartości w oparciu o przemiany gospodarcze, które zachodziły w Polsce w danym okresie historycznym.
Mieszczą się w trzech przylegających do siebie salach, które tema-
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tycznie wzajemnie się dopełniają: Polskiej, Narodowego
Banku Polskiego z Gabinetem Numizmatycznym i Krakowskiej.
Ostatnia z sal jest wyróżnieniem dla Krakowa, miasta
od wieków związanego z rozwojem handlu i kupiectwa,
kształtującego samorząd w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych oraz miejscem narodzin rodzimej finansjery, mającej ogromny wpływ na budowę potencjału
gospodarczego.

Na przeszło 800 metrach
kwadratowych KSE NBP
można poznać dzieje
polskiego pieniądza
od początku istnienia
polskiej państwowości
do czasów obecnych.
To fascynująca podróż
w czasie, wykorzystująca
nowoczesne narzędzia
poznawcze: multimedia,
aplikacje i infografiki.
Pośród prezentowanych
m.in. numizmatów,
największe zainteresowanie
wzbudza oryginalna sztaba
złota – waży 12,5 kg,
a jej wartość
to około 3 mln złotych

W Sali Narodowego Banku Polskiego zwiedzający poznają skomplikowany proces powstawania i projektowania banknotów oraz monet obiegowych i kolekcjonerskich, które uznawane są za prawdziwe dzieła sztuki.
Mają różne kształty: są prostokątne, kwadratowe, eliptyczne i okrągłe, a niektóre z nich są kulami. Wykonane ze
szlachetnych kruszców, złota i srebra, zdobione minerałami i cyrkoniami zachwycają kolekcjonerów na całym
świecie. Są poświęcone wybitnym postaciom i ważnym
wydarzeniom oraz dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu naszego kraju. Pośród prezentowanych numizmatów największe zainteresowanie wzbudza oryginalna
sztaba złota – waży 12,5 kg, a jej wartość to około 3 mln
złotych.
Krakowski Salon Ekonomiczny NBP ma ambicję stać
się przestrzenią wspierającą rozwój polskiej myśli ekonomicznej. Pomimo okresu zamknięcia, który nastąpił niebawem po inauguracji miejsca, Salon już stał się gospodarzem wykładów, konferencji i biznesowych spotkań.
Są to znaczące wydarzenia na szczeblu międzynarodowym i krajowym, programy edukacyjne, wystawy oraz
spotkania skierowane do wszystkich grup odbiorców.
We wrześniu planowana jest konferencja międzynarodowa organizowaną wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, adresowana do środowiska przedsiębiorców i bankowców, w której udział wezmą światowej
sławy prelegenci i wykładowcy czołowych europejskich
uczelni. Poruszony będzie temat wyzwań, które stoją
przed współczesną bankowością, m.in. w kwestii zabezpieczeń.
Uczniowie szkół podstawowych, średnich i wyższych
oraz osoby zainteresowane, również od września br., poza
zwiedzaniem KSE NBP będą mogli wziąć udział w spotkaniach otwartych, których tematem będzie „Pieniądz
w dziejach Narodu Polskiego”. Uruchomiony zostanie
cykl interesujących spotkań ze specjalistami z dziedziny
numizmatyki, gospodarki, ekonomii i archiwistyki,
którego celem będzie ukazanie kształtowania się dziejów
polskiego pieniądza w różnych okresach historycznych.
Z oferty edukacyjnej KSE NBP będą mogły skorzystać

FOT. NBP

również najmłodsze dzieci, dla których przygotowanych
jest wiele ciekawych zajęć.
W drugiej połowie września Salon będzie gościł nauczycieli. Podczas specjalnej konferencji, której tematem
będzie Rola Narodowego Banku Polskiego we współczesnej gospodarce zostaną przygotowani w zakresie tego zagadnienia do pracy z młodzieżą. W październiku wspólnie
z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
na kolejnej konferencji międzynarodowej zostaną zaprezentowane „Dzieje galicyjskiej i małopolskiej bankowości
(1844-1945). Konteksty – porównania – doświadczenia”
z udziałem badaczy historii społeczno-gospodarczej Polski i Europy okresu XIX i XX wieku.
Pasjonaci lokalnej historii będą mieli okazję uczestniczyć w konferencji, której tematem będzie rozwój gospodarczy i przemysłowy Krakowa. Również jesienią
przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki zorganizowana zostanie wystawa rzeźby i malarstwa.

Towarzyszyć jej będą nowatorskie programy edukacyjne.
Z długoletnim partnerem NBP – Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zaplanowane są kolejne projekty,
prezentacja monety kolekcjonerskiej z cyklu Wielkie Aktorki z wizerunkiem Gabrieli Zapolskiej, wybitnej aktorki
i dramatopisarki. Po sukcesie spektaklu „Piotruś Pan i Jakub Hak” na Scenie Bank Opowieści opracowywany jest
kolejny teatralny projekt. Na razie jest w fazie pracy koncepcyjnej, jednak to, co można zdradzić – ściśle powiązany będzie z edukacją ekonomiczną.
To tylko niektóre z działań organizowanych przez Krakowski Salon Ekonomiczny NBP. Warto podkreślić,
że KSE NBP jest miejscem otwartym na nowatorskie pomysły. Przestrzeń Salonu jest udostępniana uczelniom,
szkołom, instytucjom publicznym i prywatnym, na realizacje ich własnych projektów, których celem jest rozwój edukacji, poszerzanie wiedzy i działanie na rzecz społeczności.
Więcej informacji i kontakt na www.nbp.pl/kse
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Podatki,
— Anna Śpiewak

składki
i inne
ciężary.
Ile, po co?
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Jako przedsiębiorca z blisko 30-letnim
stażem marzę o prostym i stabilnym
systemie podatkowym, który pozwoli
ujednolicić warunki konkurencji
przynajmniej w obszarze zatrudnienia.
Jestem za jednakowym obciążeniem
wszystkich dochodów, bez względu
na rodzaj umowy, wedle tych samych
zasad i tej samej skali podatkowej
Anna Śpiewak,
prezes firmy AUSTROTHERM
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— Anna Śpiewak,
prezes firmy AUSTROTHERM
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– Podatki, składki i inne ciężary
– ile, jak, po co?
— Anna Śpiewak

Państwo winno doceniać firmy
z wieloletnim stażem oraz to,
że ich właściciele chcą spać spokojnie
dzięki wywiązywaniu się ze wszystkich
zobowiązań

Przedsiębiorca musi zmierzyć się z ogromem przepisów z różnych dziedzin prawa. Te przepisy dyktują rządzący, często nie konsultując
tego z zainteresowanymi.
„Normą” stała się niespójność, niejasność, co gorsza
prawo bywa zmieniane
w trakcie roku podatkowego,
co nie tylko utrudnia jego prawidłowe interpretowanie
i stosowanie, ale i poważnie
zakłóca funkcjonowanie
przedsiębiorstw. W trudnych,
niepewnych czasach jest to
szczególnie niebezpieczne.
Zatrudniając ludzi na umowę o pracę, firma ponosi szereg kosztów, których pracownicy często nie są świadomi. Wraz z liczbą zatrudnionych
rosną nie tylko obciążenia podatkowo-zusowskie, ale i inne wymagania, np. przedsiębiorca musi zwiększyć obsadę służb pracujących teo-

retycznie dla niego, ale tak naprawdę, pośrednio, także dla państwa
– jako narzędzie poboru podatków
i składek. To jest kosztowny organizacyjny wysiłek niemający nic
wspólnego z prowadzeniem podstawowego biznesu ani tym bardziej
z jego rozwijaniem. Przedsiębiorca
nie otrzymuje z tego tytułu od państwa żadnego wynagrodzenia, ani
wsparcia. Wręcz odwrotnie: coraz
bardziej skomplikowany i niejasny
system prawny wymusza na przedsiębiorcy dodatkowe szkolenia pracowników, by mogli rzetelnie wywiązywać się z nakładanych obowiązków i by firma odprowadziła
prawidłowo wszelkie daniny. To
kosztuje coraz więcej.
Wysokie są także obciążenia pracowników zatrudnionych na umowy
o pracę – różnią się one zasadniczo
od obciążeń ponoszonych choćby
przez osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Teoretycznie ma to etatowcom zagwarantować
spokojną starość z przyzwoitą emeryturą, ale na końcu okazuje się, że
część świadczeń wypłaca się „po
równo”, albo wręcz tylko tym, którzy
przez lata pracy włożyli do wspólnego worka najmniej. Poza tym trzeba
obdzielić także tych, którzy nie włożyli do „koszyczka ZUS” nic lub prawie nic. Na usta ciśnie się wtedy pytanie: czy taki system jest sprawiedliwy? Na wielu ludzi, w tym przedsiębiorców, działa to demotywująco.
Mówią sobie: rzetelnie wykonujemy

ANNA ŚPIEWAK
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swoje obowiązki wobec państwa, płacąc coraz wyższe daniny i ponosząc również rosnące inne koszty, a jedyną odpłatą
za to są…. Jeszcze większe obciążenia. I jeszcze brak szacunku dla naszej ciężkiej pracy.
ELEMENTARNA SPRAWIEDLIWOŚĆ

Jak przekonać ludzi,
że rzetelne płacenie
podatków to przywilej,
dzięki któremu zyskuje się
szacunek, a nie łatkę frajera?
To bardzo trudne. Wymaga
pracy u podstaw, budowania
wspólnoty, która powinna
solidarnie dbać o wzajemne
bezpieczeństwo i zdrowie
oraz zapewniać godny byt
osobom starszym
i niezdolnym do pracy.
Tylko poczucie,
że płacąc podatki,
pomagamy w czynieniu
dobra, pozwala nam pozbyć
się żalu, że oddajemy „swoje
ciężko zarobione pieniądze”

Jako przedsiębiorca z blisko 30-letnim stażem marzę
o prostym i stabilnym systemie podatkowym, który pozwoli ujednolicić warunki konkurencji przynajmniej
w obszarze zatrudnienia. Jestem za jednakowym obciążeniem wszystkich dochodów, bez względu na rodzaj umowy, wedle tych samych zasad i tej samej skali podatkowej.
Jeżeli stronom, z różnych względów, odpowiada zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej, to proszę sobie takie umowy zawierać, ale nie dlatego, że zapłaci się mniejszy podatek czy mniejsze składki ZUS. Pracownik o wysokich kompetencjach zarabiający 10 000 zł powinien ponosić takie same obciążenia jak ten, który ma kilka umówzleceń opiewających na taką samą łączną kwotę brutto.
Coraz doskonalszy system informatyczny, którym dysponuje państwo, powinien pozwolić na wdrożenie zmian,
które przywrócą elementarną sprawiedliwość – i poczucie
sprawiedliwości.
Oczywiście, wszyscy, którzy umiejętnie wykorzystywali dotąd niedoskonałości systemu podatkowego, generując z tego tytułu zyski, będą protestować. Ale czyż nie
jest paradoksem, że często właśnie oni jako pierwsi krytykują funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, edukacji
oraz innych dziedzin, za które odpowiada państwo. Rzetelne płacenie podatków i innych danin w oparciu o jasne
i sprawiedliwe przepisy wiąże się ściśle z jakością usług
publicznych. Zatem uczciwe zasady funkcjonowania państwa, rządzących i obywateli wyjdą wszystkim na dobre.
W przestrzeni publicznej, w mediach tradycyjnych
i społecznościowych, najgłośniej jest o oszustach i oszustwach. A przecież – jak trafnie śpiewał Niemen – ludzi dobrej woli jest więcej. Byłoby dobrze, aby tacy ludzie nie czuli
się frajerami. Dlatego rolą państwa powinno być zwalczanie
zła, w myśl zasady „kto złu nie zapobiega, ten szkodzi dobru”. Jednocześnie prowadząc tę słuszną walkę, państwo
i jego aparat nie może zakładać, że wszyscy przedsiębiorcy
są nieuczciwi i wykorzystują innych. Takie podejście uderza
w miliony uczciwych przedsiębiorców, szanujących swoich
pracowników i robiących wszystko, by oddać państwu
wszystko, co się należy, bez konfliktów z KAS czy ZUS.
WARTO BYĆ UCZCIWYM...
Państwo winno doceniać firmy z wieloletnim stażem oraz
to, że ich właściciele chcą spać spokojnie dzięki wywiązywaniu się ze wszystkich zobowiązań. Myślę, że liczni
przedsiębiorcy w Polsce, podobnie jak ja, kierują się mak-
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symą Władysława Bartoszewskiego „Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”. Szczególnie jako przedsiębiorcy
mamy wybór pomiędzy szlachetnością i niegodziwością.
Dobrze byłoby zadbać o zmianę nastawienia ludzi
do płacenia podatków. Niestety, wielu zniechęcają do tego
luki w przepisach, dziwne ulgi pozwalające na unikanie płacenia podatków czy składek przez sporą część społeczeństwa. Równie zniechęcająca, wręcz demoralizująca, jest niewłaściwa, niesprawiedliwa redystrybucja zgromadzonych
wpływów budżetowych. Wielu ludzi traci przez to zaufanie
do rządu i nie chce się dzielić „swoimi” pieniędzmi.
Jak więc przekonać ludzi, że rzetelne płacenie podatków to przywilej, dzięki któremu zyskuje się szacunek,

a nie łatkę frajera? To bardzo trudne. Wymaga pracy u podstaw, budowania wspólnoty, która powinna solidarnie
dbać o wzajemne bezpieczeństwo i zdrowie oraz zapewniać godny byt osobom starszym i niezdolnym do pracy.
Tylko poczucie, że płacąc podatki, pomagamy w czynieniu
dobra, pozwala nam pozbyć się żalu, że oddajemy „swoje
ciężko zarobione pieniądze”. Wiara, że dobro wraca,
wzmacnia to poczucie. Państwo nie powinno tej wiary
osłabiać, tworząc niejasne, skomplikowane przepisy i przerzucając coraz wyższe koszty ich stosowania na uczciwych,
rzetelnych, ciężko pracujących przedsiębiorców i ich pracowników. Zarazem głęboko wierzę, że gdybyśmy wszyscy
uczciwie płacili podatki, to skala procentowa mogłaby być
niższa, a przychody z tego tytułu byłyby wyższe.
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Lepszego
— Wojciech Przybylski

czasu
na
inwestycje
nie będzie
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Warto zauważyć, że również w czasie
pandemii na rachunkach
wielu przedsiębiorców rosła góra
oszczędności. Te pieniądze są teraz
uruchamiane nie tylko po to,
by zwiększyć wielkość produkcji,
ale także po to, by znacznie zwiększyć
jej efektywność
Wojciech Przybylski,
prezes Krakowskiego Parku Technologicznego
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— Wojciech Przybylski,
prezes Krakowskiego
Parku Technologicznego
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– Lepszego czasu na inwestycje
długo nie będzie
— Wojciech Przybylski

Istnieje powszechna zgoda co do tego,
że – niezależnie od branży – pandemię
w najlepszej kondycji przetrwały firmy
najbardziej zaawansowane
technologicznie, najlepiej
scyfryzowane i zautomatyzowane

– Czy dziś jest dobry czas na inwestycje?

– Lepszego długo nie będzie.
Wprawdzie nie da się na sto procent powiedzieć, co się stanie dalej
z pandemią, choć wszystko wskazuje na to, że będzie raczej dobrze
niż źle. Natomiast w obszarze czysto gospodarczym jest to czas znakomity. I nie jest to wyłącznie moja
opinia, ale przede wszystkim
przedsiębiorców, którzy znacznie
wcześniej rozpoczęli realizację
wielu inwestycji. Odmrożenie inwestycyjne z punktu widzenia KPT
zaczęło się już w drugiej połowie
zeszłego roku, a czwarty kwartał
okazał się wyraźnie lepszy. Natomiast to, co dzieje się od początku
2021 roku, jest bardzo intensywnym odbiciem. Nie wiem, czy przekroczymy rekordowy wynik naszej
strefy inwestycyjnej z 2019 roku,
ale wynik z pandemicznego 2020
r., który był i tak dobry, przekroczyliśmy przedwczoraj…

– Czyli 14 czerwca!

– Tak. Oczywiście, znacząco pomogła nam wielka inwestycja MAN-a,
ale nie jest to jedyne duże przedsięwzięcie, o jakim w tej chwili rozmawiamy i nie tylko to ma wpływ
na tegoroczny wynik. Sadzę,
że 1,5 mld zł w nakładach inwestycyjnych w tym roku jest realne.
Byłby to drugi wynik w historii
KPT.
– Na rynku budowlanym mamy
szaleństwo, niektórzy mówią
o przegrzaniu koniunktury, bańce a la 2008, przez co ceny materiałów i usług budowlanych
poszły w górę. Część przedsiębiorców kombinuje więc, żeby to
przeczekać i zainwestować,
jak koszty spadną.

– Problem w tym, że one długofalowo bardzo nie spadną, albo wręcz
wcale, z uwagi na wiele istotnych
czynników wskazywanych przez
ekonomistów. Jeśli więc ktoś zaczyna inwestycję teraz, albo ma ją
przygotowaną i zamierza ruszyć
za chwilę, jest w dobrej sytuacji.
Ta opinia jest wynikiem licznych
rozmów z przedsiębiorcami, którzy w ostatnich miesiącach zdecydowali się na inwestycje. A jest ich
bardzo dużo.
– Oni inwestują, bo poprawiła
się sytuacja ekonomiczna i gospodarka wraca na ścieżkę
wzrostu?

WOJCIECH PRZYBYLSKI
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– Zapewne psychologia jest ważna, natomiast większość
przedsiębiorców w sektorze przemysłowym kieruje się
najbardziej racjonalnymi przesłankami, a tu kluczowy
jest wzrost zamówień na ich produkty. Od miesięcy popyt przekracza ich moce produkcyjne, więc inwestują.
Jeśli branża przemysłowa w naszej części Europy łapie
zadyszkę, to dlatego, że nie jest w stanie więcej wyprodukować.
– Ta zadyszka bierze się częściowo z braku odpowiedniej liczby pracowników.

– Owszem, i dlatego mamy teraz dwa rodzaje inwestycji:
w rozbudowę mocy produkcyjnych oraz w automatyzację i robotyzację. Te drugie są nakręcane dodatkowo tym,
że za sprawą rządowych tarcz udało się w pandemii
utrzymać zdecydowaną większość miejsc pracy i mamy
wyjątkowo niskie bezrobocie: według BAEL cały czas
wynosi około 3 proc., a w Krakowie 2 proc., co oznacza,
że niektóre firmy mają trudności ze znalezieniem nowych pracowników. Rekordowo szybka w dziejach automatyzacja i robotyzacja jest odpowiedzią na ten problem. Naprawdę nigdy nie mieliśmy tylu inwestycji technologicznych.
– Co może tylko cieszyć Krakowski Park Technologiczny.

Mamy wyjątkowo niskie
bezrobocie: według BAEL
cały czas wynosi
około 3 proc.,
a w Krakowie 2 proc.,
co oznacza, że niektóre
firmy mają trudności
ze znalezieniem nowych
pracowników.
Rekordowo szybka
w dziejach automatyzacja
i robotyzacja
jest odpowiedzią
na ten problem.
Naprawdę nigdy
nie mieliśmy tylu inwestycji
technologicznych

– Oczywiście. Nakłada się na to jeszcze jedno zjawisko:
przed wybuchem pandemii sytuacja wydawała się nieoczywista, bo poziom inwestycji w Polsce był wyraźnie
niższy od tego, jakiego można by się spodziewać na podstawie analizy kluczowych wskaźników ekonomicznych.
– Sytuacja firm była dobra, przedsiębiorcy mieli pieniądze, ale z jakichś powodów wstrzymywali się z inwestycjami…

– Pandemia wprawdzie nieco wydłużyła ten okres,
ale – jak wspomniałem – w połowie zeszłego roku zaczęło się to zmieniać i dziś mamy wręcz do czynienia z eksplozją inwestycji. I mówię tu zarówno o inwestycjach potentatów, jak MAN, jak i inwestycjach małych czy średnich firm. Bo one także zdecydowały się na rozwój, mając dobry, dalekosiężny plan biznesowy.
– Czyli tak, jak w handlu widać teraz efekty odroczonej konsumpcji, tak w przemyśle mamy do czynienia
z odroczonymi inwestycjami.

– Na to wygląda. Warto zauważyć, że również w czasie
pandemii na rachunkach wielu przedsiębiorców rosła
góra oszczędności. Te pieniądze są teraz uruchamiane
nie tylko po to, by zwiększyć wielkość produkcji, ale także po to, by znacznie zwiększyć jej efektywność. Nie mogąc zatrudnić kolejnych brygad, bo na rynku pracy ich
po prostu nie ma, przedsiębiorcy podnoszą efektywność
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Nowe przedsięwzięcie firmy MAN
jest imponujące, ale najbardziej cieszy to,
że w swój rozwój inwestują coraz śmielej
również inni przedsiębiorcy, i duzi, i mniejsi

posiadanych załóg, uzbrajając firmy w nowoczesne maszyny. Zawsze tego chcieliśmy, bo dzięki temu rośnie
konkurencyjność polskich firm.

z cyfryzacją i automatyzacją (bo dysponują odpowiednimi
zasobami finansowymi i ludzkimi), ale bardzo chętnie korzystają z technologii wytwarzanych przez startupy działające w ramach naszego programu akceleracyjnego.

– Czego oczekują firmy od KPT?

– Oczywiście, cały czas oczekują ulg podatkowych.
W Małopolsce mamy o tyle świetną sytuację, że w połowie przyszłego roku intensywność tej pomocy wzrośnie,
czyli ulga nie będzie wynosić, jak teraz, od 35 do 55 proc.
wartości inwestycji, tylko od 40 do 60 proc. W innych regionach ta intensywność się zmniejszy, albo pozostanie
na tym samym poziomie. Jest to jednak bardzo wymierna pomoc, pozwalająca zaoszczędzić przedsiębiorcom
mnóstwo pieniędzy i przeznaczyć je na rozwój firm.
– A jakie jest zainteresowanie oferowanymi przez KPT
narzędziami wspierania innowacyjności?

– Także rośnie. Widać je zwłaszcza po stronie małego
i średniego przemysłu, który chce się np. automatyzować,
ale nie zawsze wie, jak. Mali i średni przedsiębiorcy coraz
chętniej korzystają z usług naszego konsorcjum hub4industry, które w formule jednego okienka doradza, jak mądrze, efektywnie inwestować w technologię.
Oferujemy m.in. audyt technologiczny, który precyzyjnie
mówi przedsiębiorcy nie o tym, na co jest moda,
ale na co jest gotowość i które elementy w jego przedsiębiorstwie opłaca się poddać automatyzacji i cyfryzacji.
Równocześnie cały czas utrzymuje się zainteresowanie
ofertą KPT ze strony dużych firm produkcyjnych, które
wprawdzie potrafią we własnym zakresie poradzić sobie

– W jakim celu?

– Te technologie nie zawsze dotyczą podstawowej działalności produkcyjnej dużych firm, ale poprzez usprawnienie, podniesienie efektywności w działach pomocniczych, jak księgowość, marketing, HR, logistyka, komunikacja z klientami i kontrahentami, generują korzyści
dla całej organizacji. Nie przez przypadek nasz program
akceleracyjny cieszy się takim uznaniem.
– Cyfryzacja i automatyzacja to w przemyśle konieczność?

– W zdecydowanej większości firm – tak. Istnieje już powszechna zgoda co do tego, że – niezależnie od branży
– pandemię w najlepszej kondycji przetrwały firmy najbardziej zaawansowane technologicznie, najlepiej scyfryzowane i zautomatyzowane. Dotyczy to także przemysłu.
Wszystko wskazuje na to, że po pandemii ten trend się nie
zmieni, choćby z uwagi na demografię i wspomniane już
problemy ze znalezieniem pracowników. Równocześnie
rośnie popyt na towary polskich firm. Nieinwestowanie
i niepowiększanie w tej sytuacji mocy produkcyjnych,
byłoby marnowaniem szansy na rozwój, która w najbliższych latach może się nie powtórzyć.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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Cyfryzacja
— Stefan Życzkowski

ogarnia
wszystkie
obszary
życia
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Zainteresowanie robotyzacją
i automatyzacją jest ogromne
i stale rośnie. Przy czym nie mówimy tu
o tworzeniu bezludnych fabryk,
w których wszystko dzieje się niejako
samo, bo to jest wizja przemysłu
– poziom 5.0. Mówimy o przemyśle 4.0,
w którym wszystkie niewdzięczne
czynności są zautomatyzowane,
maszyny i roboty produkują,
ale pod ścisłym nadzorem człowieka
Stefan Życzkowski,
współzałożyciel i szef krakowskiej firmy ASTOR
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— Stefan Życzkowski,
współzałożyciel i szef
krakowskiej firmy ASTOR
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Marzy mi się Polska, w której najciężej
pracują roboty, a liczą się ludzie
— Stefan Życzkowski

Dla mnie, dla firmy ASTOR, najważniejszy
jest człowiek. U nas technologia spotyka
człowieka. Jako przedsiębiorcy marzy się
mi, aby mali przedsiębiorcy w Polsce
dostrzegli ogromny potencjał tkwiący
w cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji

tak szybkie, że naprawdę nikt nie
wie, co będzie w 2025, a co dopiero
w 2031 r. Pandemia dołożyła tu element olbrzymiej niepewności,
więc doskonale rozumiemy przedsiębiorców, którzy wahają się,
czy zainwestować własne pieniądze w nową technologię, która musi zadziałać nie tylko w sensie technicznym.
– A jakim jeszcze?

– Kto się nie scyfryzuje i nie zrobotyzuje, ten zginie?

– Może nie aż tak, bo nie każda firma potrzebuje dziś i będzie potrzebować robota. Ale wszyscy widzimy, że cyfryzacja przyspieszyła
i ogarnia dziś właściwie wszystkie
obszary naszego życia. Prosty
przykład: tego wywiadu udzielam
panu zdalnie. Pewnie jeszcze dwa
lata temu obaj nie pomyślelibyśmy,
żeby się tak umówić. Dziś uważamy to za standard. Pandemia przyspieszyła cyfryzację i to jest generalnie kierunek korzystny. Także
dla biznesu, bo w wielu obszarach
pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
– Automaty i roboty też dają taki
efekt?

– Często tak. My, jako ASTOR, staramy się myśleć strategicznie. Kiedyś myśleliśmy 10 lat do przodu,
dzisiaj myślimy 3 lata do przodu,
bo świat przyspieszył i zmiany są

– Tak naprawdę dla przedsiębiorcy
najważniejsze jest to, czy jego produkt się sprzeda i czy nowa technologia zapewni mu odpowiednią
jakość, a zarazem pozwoli długofalowo obniżyć koszty. I my tak
do tego podchodzimy: każdego
traktujemy indywidualnie i uczciwie pokazujemy mu wszystkie potencjalne korzyści, ale i prawdopodobne zagrożenia. Mówimy też
otwarcie o szybkim postępie technicznym – jest oczywiste, że urządzenia i oprogramowanie,
jakie będziemy mogli zaproponować za trzy lata, będą lepsze
od tego teraz.
– Niektórzy uznają, że wobec tego warto zaczekać te trzy lata
i wstrzymać się z inwestycjami.

– Pytanie brzmi: a ile dany przedsiębiorca może zyskać na tym,
że zastosuje u siebie te obecne rozwiązania oraz ile straci, jeśli ich nie
zastosuje. Postęp technologiczny,
szybka zmiana w tym względzie,

STEFAN ŻYCZKOWSKI
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to właściwie jedyny stały punkt w naszej rzeczywistości.
Można przy tym powiedzieć przewrotnie, że pandemia
wybuchła w odpowiednim momencie…
– Naprawdę?!

– W odpowiednim w tym sensie, że gdyby wybuchła
– dajmy na to – 10 lat temu, to bylibyśmy wobec niej zdecydowanie bardziej bezradni, choćby dlatego, że nie dysponowaliśmy tyloma urządzeniami podłączonymi do internetu oraz odpowiednio sprawnymi narzędziami
informatycznymi do zdalnej komunikacji. Nie mieliśmy
też tak powszechnie dostępnych sieci o wystarczającej
przepustowości. Teraz je mamy i – można skrótowo rzec
– komunikatory uratowały biznes, a smartfony edukację
(choć troszkę – bo z edukacją jest po prostu źle).

Każdy przedsiębiorca, duży,
mały, mikro, może przyjść
do naszego krakowskiego
Hubu Innowacji Cyfrowych,
hub4industry, wspólnego
przedsięwzięcia
Krakowskiego Parku
Technologicznego
oraz firm, naszej ASTOR
i T-Mobile, uczelni: Akademii
Górniczo-Hutniczej
i Politechniki Krakowskiej,
a także ekspertów z BIM
Klaster i Instytutu Kościuszki
i zobaczyć na żywo,
w fabryce przyszłości,
różne rozwiązania,
przedstawić swoje potrzeby,
skorzystać z doradztwa
najlepszych ekspertów.
Co równie istotne – dowie
się także o potencjalnych
źródłach finansowania,
które są w ostatnich czasach
bardzo atrakcyjne

– Zostaliśmy zmuszeni do zastosowania cyfrowych
rozwiązań, o których wielu z nas wcześniej w ogóle
nie myślało – i okazało się, że może to być nie tylko
wygodne, ale i korzystne ekonomicznie. Przedsiębiorcy umieją liczyć, więc pewnie właśnie dochodzą
do wniosku, że trzeba inwestować w cyfryzację, automatyzację, robotyzację.

– Zainteresowanie robotyzacją i automatyzacją jest
ogromne i stale rośnie. Przy czym nie mówimy tu o tworzeniu bezludnych fabryk, w których wszystko dzieje się
niejako samo, bo to jest wizja przemysłu – poziom 5.0.
Mówimy o przemyśle 4.0, w którym wszystkie niewdzięczne czynności są zautomatyzowane, maszyny
i roboty produkują, ale pod ścisłym nadzorem człowieka.
Czyli człowiek jest to ostatnią instancją programującą,
kontrolującą i serwisującą.
– Robotnicy mogą się poczuć zagrożeni?

– Wbrew pozorom jest to zmiana korzystna także dla
rynku pracy, warunków tej pracy. Przedsiębiorca szuka
fachowca, który będzie nadzorował pracę 10 robotów
spawających, a nie 10 spawaczy, którzy będą niszczyć
swoje oczy. Na tym polega ta rewolucja: znacznie ułatwiamy pracę pracownikom i powiększamy ich efektywność, ponieważ jeden człowiek może nadzorować
znacznie więcej urządzeń. Ta efektywność jest najwyższa, jeśli inwestycja została wcześniej dobrze przygotowana, wszystko zostało dobrze skalkulowane i skonstruowane. Jako ASTOR działamy, by właśnie tak się stało.
– Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że cyfryzacja i automatyzacja dotyczy nie tylko samej produkcji,
ale obejmuje także – lub może (powinna?) objąć
– obsługę klienta, marketing, księgowość, HR, reklamę… Możemy mocno ograniczyć biurokrację, powyrzucać te wszystkie segregatory z tonami papieru…

FOT. ASTOR

– Świadomość tego jest ciągle niska. Wielu przedsiębiorców działa w starym systemie i – co gorsza – nie zdaje
sobie sprawy z tego, że pewne rzeczy mogą być zrobione
inaczej, lepiej, sprawniej, o niebo efektywniej, a więc z korzyścią dla firmy oraz cennego czasu jej właściciela. Rząd
słusznie założył, że pewne rzeczy trzeba ludziom pokazać, stąd inicjatywa, w którą się mocno zaangażowaliśmy,
polegająca na budowie hubów innowacji cyfrowych, tzw.
DIH-ów (ang. Digital Innovation Hub) – miejsc, w których
pokazywane są przedsiębiorcom nowe możliwości, jakich oni nie są często świadomi. Każdy przedsiębiorca,
duży, mały, mikro, może przyjść do naszego krakowskiego Hubu Innowacji Cyfrowych, hub4industry, wspólnego
przedsięwzięcia Krakowskiego Parku Technologicznego
oraz firm, naszej ASTOR i T-Mobile, uczelni: Akademii
Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, a także
ekspertów z BIM Klaster i Instytutu Kościuszki i zobaczyć
na żywo, w fabryce przyszłości, różne rozwiązania,
przedstawić swoje potrzeby, skorzystać z doradztwa najlepszych ekspertów. Co równie istotne – dowie się także
o potencjalnych źródłach finansowania, które są w ostatnich czasach bardzo atrakcyjne.
– Pandemia utrudniła działalność hubu.

– Tak, sprawiła przy tym, że część przedsiębiorców
– z uwagi na niepewność – odłożyło plany inwestycyjne.
Ale zainteresowanie robotyzacją było cały czas wysokie
i teraz mocno rośnie, co przekłada się coraz częściej
na konkretne decyzje inwestycyjne. Widać, że szczepienia i zasadnicze ograniczenie zachorowań zachęcają firmy do odważniejszych działań w tym względzie. Generalnie muszą powiedzieć, że robotyka w ASTOR ruszyła
z kopyta w drugiej połowie 2020 roku i ten wzrost jest gigantyczny, nie notowany na skalę ostatnich 10 lat.

– W pandemii zacieśniliście współpracę ze swoim
wieloletnim sprawdzonym partnerem z Japonii – Kawasaki Robotics.

– Tak, zawarliśmy długoterminową umowę i staliśmy
się dystrybutorem rozwiązań Kawasaki na dwanaście
krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Pandemia wymusiła zmianę części naszych planów w tym obszarze,
chcieliśmy działać nieco inaczej. Od 1 kwietnia 2020
roku mieliśmy objeżdżać całą Europę… Nie było takiej
możliwości. Ale teraz już – wszyscy zaszczepieni i wygłodniali spotkań – ruszamy. Bo wprawdzie przez ten
rok działaliśmy zdalnie, przez Internet, przez wideokonferencje, poznaliśmy bardzo ciekawych ludzi
w Rumunii, Bułgarii, Łotwie, Litwie, Ukrainie, w Czechach, na Słowacji... uważam jednak, że to nie jest to
samo, co osobiste spotkanie.
– Czyli nie wszystko da się – i warto – scyfryzować
i zautomatyzować.

– Nie wszystko. Dla mnie, dla firmy ASTOR, zawsze najważniejszy był człowiek. U nas technologia spotyka
człowieka. Jako przedsiębiorcy marzy mi się przy tym,
by mali przedsiębiorcy w Polsce dostrzegli ogromny
potencjał tkwiący w cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. W urządzeniach oraz oprogramowaniu, bo to
drugie jest równie ważne. Dziś mamy Polskę A, czyli
tych, którzy już te szanse dostrzegli i inwestują ze świadomością, że to im da przewagę konkurencyjną, oraz
Polskę B, która wciąż czeka. Marzy mi się jedna Polska,
świadoma i czerpiąca garściami z nowych technologicznych możliwości, a zarazem nie zapominająca, że
liczą się ludzie.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś

Dlaczego przedsiębiorcy uczą się przez całe życie
i jak bardzo może w tym pomóc
Krakowska Szkoła Biznesu UEK
Dla wielu osób przedsiębiorca jest autorytetem. To w końcu człowiek, który otworzył własny biznes – biznes,
który działa. Ludzie przeważnie jednak nie widzą, że prowadzenie firmy wiąże się często z niesamowitym
kosztem. Firma absorbuje czas, a zarządzanie nią powoduje nierzadko znaczne obciążenie stresem. Często
odbija się to na rozwoju osobistym właściciela, który z jednej strony uczy się biznesu w boju, a z drugiej
w wielu przypadkach nie ma ani chwili na refleksję, usystematyzowanie swojej wiedzy czy zapoznanie się
z trendami innymi niż branżowe. Czy tak powinno być?
Oczywiście, że nie. Przedsiębiorca, podobnie jak każdy człowiek, powinien uczyć się nowych rzeczy i rozwijać swoje kompetencje. Wiąże się
z tym wiele korzyści nie tylko osobistych, dla samego przedsiębiorcy, ale
i dla jego firmy, która dzięki nowej wiedzy i kompetencjom lepiej się rozwija:
• posiadając wiedzę i rozwijając ją jako lider, przedsiębiorca staje się
większym autorytetem dla zespołu,
• im większą przedsiębiorca posiada wiedzę (nawet z różnych dziedzin),
tym bardziej jest twórczy – potrafi przenosić pomysły z innych dziedzin życia na swój biznes,
• przy zmianie ścieżki kariery, dyplomy MBA czy studiów podyplomowych potwierdzają kompetencje przedsiębiorcy,
• udział w studiach MBA czy podyplomowych daje szansę poznania
osób z wielu branż. Każdy przedsiębiorca wie, jakie znaczenie mogą
mieć osobiste kontakty; dzięki MBA znacznie poszerza i urozmaica ich
sieć.

Dlaczego warto wybrać studia MBA?
Różnorodność, elastyczność, szerokość horyzontów, umiejętność
patrzenia z różnych punktów widzenia – te kompetencje decydują dziś
coraz częściej o powodzeniu w biznesie. I właśnie one rozwijane są
i wzmacniane w trakcie studiów MBA. Słuchacze uczą się nie tylko od
swoich wykładowców, ale także od siebie nawzajem, korzystając z wyjątkowej możliwości konfrontowania i wymiany swoich wieloletnich doświadczeń z innymi praktykami biznesu.
Istotnym składnikiem różnorodności jest kultura, którą musimy
poznać, aby móc lepiej zrozumieć inne osoby. Zrozumienie i poznanie
wzmacniają skuteczną komunikację, która niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla współczesnego menedżera. Tak rozumiana różnorodność znajduje
odzwierciedlenie w programie nauczania Krakowskiej Szkoły Biznesu,
przygotowującym studentów do skutecznego zarządzania w zróżnicowanym środowisku, zawodowym i kulturowym.

Obok cennej wiedzy zdobytej w czasie zajęć wartością studiów MBA
jest silnie akcentowany i rozwijany networking. Usieciowienie dotyczy
nie tylko grupy studentów, ale i całej organizacji studiów MBA. Współpraca z dobrymi zagranicznymi szkołami biznesu, internacjonalizacja
oraz wykwalifikowana międzynarodowa kadra naukowa – to składowe
dobrego programu MBA.
Ważnym elementem studiów MBA realizowanych w Krakowskiej
Szkole Biznesu UEK są krajowe i zagraniczne sesje wyjazdowe. Pozwalają
słuchaczom czerpać z doświadczeń innych oraz tworzyć sieci kontaktów
dosłownie na całym świecie.

Dodatkowo, mocno wspieraną przez KSB wartością są zagadnienia związane z szeroko rozumianymi aspektami zrównoważonego rozwoju, w szczególności CSR (Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu) czy też kodeksami etycznymi. Jest również element
czwarty, który powoli staje się coraz bardziej dominujący – to kwestia lojalności w relacjach firmy z pracownikami. To relacje, które zawsze działają
w obu kierunkach: zarówno ze strony pracownika wobec firmy, jak i ze strony przedsiębiorstwa w stosunku do zatrudnionego.

Wiedza i niezbędne praktyczne kompetencje – już!

Jaki program MBA wybrać?
Kandydaci mają do wyboru kilka programów MBA, między innymi: Executive MBA, International MBA, MBA KSB + Master, MBA IT oraz
MBA in Community Management. Choć programy te mają wiele elementów wspólnych, każdy z nich skrojony jest pod nieco inne potrzeby.
Executive MBA kierowany jest do zaawansowanego managementu,
osób zatrudnionych przede wszystkim na średnich i wyższych stanowiskach oraz właścicieli przedsiębiorstw. Jego celem jest wykształcenie kompetentnych, skutecznych i odpowiedzialnych liderów, posiadających silną, międzynarodową perspektywę, potrafiących generować
twórcze, korzystne i trwałe rozwiązania problemów i wyzwań poprzez
aktywne stosowanie najnowszych metod zarządzania. W programie
Executive MBA bardzo duże znaczenie mają takie cechy jak indywidualizm i autentyczność. Program oparty jest przede wszystkim na rzeczywistych i aktualnych problemach biznesowych. Program posiada
międzynarodową akredytację EPAS.
International MBA kierowany jest do osób pracujących w korporacjach oraz przedsiębiorstwach globalnych i międzynarodowych.
Do programu KSB + Master najczęściej trafiają młodzi menedżerowie. Często są to osoby, które mają własne, małe firmy, na przykład
w formie start-upów oraz takie, które zakończyły edukację na poziomie Bechelor (odpowiednik polskiego licencjatu). Ponieważ jednak
świat idzie do przodu, a firma się rozwija, trafiają one do programu, aby
uzupełnić i usystematyzować wiedzę.
Celem studiów MBA IT jest przygotowanie kadry zarządzającej dla
sektora IT oraz pionów technologicznych i inżynieryjnych w firmach
z różnych branż. Wiodącym celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w rozwijaniu
kariery na ścieżce menedżerskiej w branży IT oraz technologicznej.
MBA in Community Management ma na celu podniesienie kwalifikacji osób pracujących w samorządach czy jednostkach miejskich.
Jest to nowość w tej dziedzinie, przez co dużo osób decyduje się na
podjęcie takich studiów. Są one przeznaczone dla urzędników, polityków oraz liderów pracujących w samorządach. Absolwenci tego
kierunku dodatkowo mają możliwość ubiegania się o stanowisko
w radach nadzorczych spółek skarbu państwa oraz są zwolnieni z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych zgodnie
z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym.
- Wszystkie programy zbudowane są na bazie standardów międzynarodowych. We wszystkich programach staramy się wspierać trzy zasadnicze
elementy: pierwszym jest mocne umiędzynarodowienie, zarówno w kwestii
treści jak i doboru prowadzących. Z drugiej strony – zależy nam na tym, żeby
w programach uczestniczyli naukowcy zarówno z polskich ośrodków akademickich, jak i zagranicznych. Trzecia kluczowa rzecz to dobór uczestników
programów. Nie każdy kto chce, powinien studiować MBA, naszą rolą jest
przeprowadzić taką selekcję kandydatów, by każdy uczestnik studiów miał
wiedzę i doświadczenie, którymi może się podzielić, ze swoimi kolegami
z grupy – podkreśla dr Piotr Sedlak, dyrektor KSB.

Każdy z programów dostarcza wiedzy niezbędnej do zarządzania zespołem w instytucjach publicznych bądź prywatnych ze świata biznesu.
Studenci pozyskują ją w zakresie zarządzania organizacją w obszarze
prawnym, finansowym, komunikacyjnym i kapitału ludzkiego. Umożliwia im to jeszcze efektywniejsze pełnienie funkcji lidera zespołu.
Dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników, firmy oraz samorządy
nie tylko zyskują profesjonalny personel, ale i mogą zaoferować wysokiej jakości usługi. Doświadczenie i umiejętności absolwentów studiów
podyplomowych oraz studiów MBA z powodzeniem kreują doskonałych menedżerów i liderów w firmach, kompetentnych i odpowiedzialnych, o szerokim spojrzeniu, kreatywnych w podejściu do problemów,
tworzących najskuteczniejsze, często nowatorskie rozwiązania.
Firmy i instytucje zyskują profesjonalną kadrę co przekłada się na
większą sprzedaż, promocję i jakość. Wiedza jest dziś najlepszą możliwą inwestycją! Zatem pytanie przedsiębiorcy, czy warto inwestować
w siebie i swych pracowników, stało się dziś retoryczne – odpowiedź
na nie stała się oczywista. Najbardziej aktualne pytanie brzmi: KIEDY
zainwestujesz w siebie i pracowników, by jak najszybciej czerpać korzyści z nowej wiedzy i kompetencji?

Więcej o studiach podyplomowych oraz MBA znajdziesz na stronie www.ksb.biz.pl

126

Wolne
forum.

127

– Ważną rolę w zachowaniu firm w dobrej
kondycji odegrały wszystkie programy
pomocowe uruchamiane przez rząd,
jak i władze samorządowe,
ale śmiem twierdzić, że zdałyby się one
na nic bez ogromnej mobilizacji,
odpowiedzialności i samoograniczenia,
które dla ochrony przedsiębiorstw
i miejsc pracy podjęli właściciele firm
i sami pracownicy
Michał Akszak-Okińczyc,
prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Wypowiedzi w Wolnym Forum odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów
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Gospodarka dała radę koronakryzysowi.
Teraz potrzebuje impulsu rozwojowego!
— Michał Akszak-Okińczyc,
prezes Małopolskiego
Związku Pracodawców
Lewiatan

F

irmy zrzeszone w Małopolskim Związku Pracodawców Lewiatan przeszły przez czas ograniczeń
wynikających z pandemii koronawirusa relatywnie dobrze. Liczby, wskaźniki gospodarcze oraz rozmowy z przedsiębiorcami pozwalają uznać, że ta obserwacja dotyczy generalnie całej polskiej gospodarki, oczywiście z wyjątkiem tych branż, które z powodu lockdownów przez wiele miesięcy nie mogły prowadzić
działalności.
Na pewno ważną rolę w zachowaniu firm w dobrej
kondycji odegrały wszystkie programy pomocowe uruchamiane przez rząd, jak i władze samorządowe,
ale śmiem twierdzić, że zdałyby się one na nic bez ogromnej mobilizacji, odpowiedzialności i samoograniczenia,
które dla ochrony przedsiębiorstw i miejsc pracy podjęli
właściciele firm i sami pracownicy. Ten ogromny wysiłek
i zaangażowanie we współpracę w celu utrzymania firm
dziś pozwala nam względnie szybko wrócić na ścieżkę
wzrostu – jednocześnie ograniczając do minimum wzrost
bezrobocia.
Ten sukces, aby był trwały, wymaga jednak dalszego
zaangażowania wszystkich stron. Pamiętajmy, że koronakryzys zaskoczył nas w już trudnym momencie spowolnienia gospodarczego, przy dramatycznie pogłębiającym
się deficycie kadr, w obliczu wyzwań, jakie niesie z jednej
strony cyfryzacja, a z drugiej pilne wdrożenie zmian dla
ochrony środowiska i klimatu. Polska gospodarka
– ze względu na swoje historyczne zaszłości – potrzebuje
tym bardziej silnego impulsu rozwojowego, który pozwoli
zbudować jej konkurencyjność i stabilność na lata.
Z dużą uwagą patrzymy na propozycje zapisane w Polskim Ładzie. Mamy świadomość, że aby gospodarka mo-

gła wyjść z kryzysu i rozwijała się szybciej niż dotąd, potrzeba nam reform i inwestycji. Analizując zapowiedzi
Polskiego Ładu nabieramy jednak poważnych wątpliwości, czy taki kierunek zmian i takie rozłożenie akcentów
pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał wynikający
ze szczególnego momentu wychodzenia z kryzysu
i czy program ten jest dostatecznie zrównoważony w części społecznej i gospodarczej.
W opinii przedsiębiorców zrzeszonych w MZP Lewiatan wszelakie przedsięwzięcia dotyczące rozwoju gospodarczego i warunków prowadzenia biznesu powinny być
dogłębnie i rzetelnie skonsultowane, a nawet wypracowane z pracodawcami i przedsiębiorcami. Na razie wszystko
wskazuje na to, iż przedstawione propozycje zmian warte
miliardy złotych obciążą przede wszystkim lepiej zarabiających Polaków i przedsiębiorców, którzy odprowadzą
wyższe podatki – przy czym kolejny raz podwyżki podatków nie nazywa się wprost, używając w zamian eufemizmów, typu opłata czy składka.
Tymczasem niezależnie od nomenklatury mówimy
tu o wzroście kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – w sytuacji gdy konkurencyjność i dynamika owej
działalności zdecyduje o tempie wychodzenia Polski z koronakryzysu oraz – co jeszcze istotniejsze – o tym, na ile
będziemy potrafili jako kraj wykorzystać szanse na dalszy
rozwój. Te szanse wiążą się z nowymi środkami unijnymi,
zmianami w globalizacji sprzyjającymi lokowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej w Europie, ale przede
wszystkim – z kompetencjami i zwinnością przedsiębiorców i ich pracowników. Osłabianie tego potencjału poprzez windowanie kosztów w kluczowym momencie
zmiany może znacząco zredukować historyczne szanse.
Na razie zanosi się na to, że zapowiedziany w czasie pre-
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zentacji Polskiego Ładu „czerwony dywan”
dla przedsiębiorców będzie przedsiębiorców słono kosztował.
Polska właśnie teraz potrzebuje jeszcze większej
przedsiębiorczości, innowacyjności, rozwoju kapitału intelektualnego i ludzkiego, a nie nakładania dodatkowych
obciążeń na ludzi wykorzystujących swój potencjał rozwojowy i reformatorski. Każda reforma podatkowo-składkowa wymaga głębokiego przemyślenia i szerokich konsultacji. Okres wychodzenia z kryzysu to nie czas na podnoszenie podatków, zwłaszcza że inne kraje raczej obciążenia obniżają.
Widać także, że Polski Ład zakłada znaczące zaangażowanie państwa w gospodarkę, podczas gdy silne i konkurencyjne gospodarki światowe są budowane w oparciu
o sektor prywatny (Chiny to wyjątek potwierdzający regułę). Nie będziemy w stanie osiągnąć pełnego rozwoju, jeżeli nie wykorzystamy potencjału sektora prywatnego.
Ogłoszenie nowego programu bez wcześniejszych uzgodnień z prywatnym biznesem na pewno nie pomoże w budowie zaufania do państwa. A ono wydaje się kluczowe
przy podejmowaniu przez przedsiębiorców decyzji o inwestycjach oraz w przyciąganiu kolejnych inwestorów.
Jesteśmy gotowi zaangażować się w proces uzdrawiania
gospodarki, ale oczekujemy otwartego dialogu z rządem
i władzami lokalnymi.
Dla budowania nowoczesnej konkurencyjnej gospodarki potrzeba ogromnych inwestycji w nowe technologie, rozwiązania cyfrowe, specjalistów. W programie zapowiedziano wprowadzenie nowych ulg podatkowych,
a także modyfikację już istniejących preferencji, szczególnie dla małych i średnich firm reprezentujących nowoczesne branże. Czekamy na szczegóły i doprecyzowanie tych
propozycji, dotyczące zwłaszcza ulgi na prototypy, automatyzację i robotyzację, która ma pobudzić firmy do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty.
Pierwsze tygodnie po zniesieniu lockdownu już w dotkliwy sposób przypominają nam o deficycie pracowników. Liczymy, że podniesienie kwoty wolnej od podatku
do 30 tys. zł, zaproponowane w Polskim Ładzie, zachęci
do legalnej pracy osoby, które obecnie wykonują zajęcia
niskopłatne, często dorywcze w szarej strefie. Może również zmotywować do szukania pracy osoby bierne zawodowo, utrzymujące się głównie ze świadczeń społecznych.
Jeśli nie uda się nam przywrócić na rynek dodatkowych
zasobów pracowników, deficyt rąk do pracy będzie się pogłębiał, co może stanowić istotną barierę hamującą możliwości rozwoju firm. Czy jednak dobrym pomysłem jest
równoczesny brak możliwości odliczania składki zdro-

wotnej od dochodu i umniejszanie wynagrodzenia lepiej
zarabiającym pracownikom?
Potrzebujemy preferencji i ulg związanych z kształceniem pracowników. Polska jest raczej w końcówce stawki
krajów, jeśli chodzi o udział Polaków w kształceniu ustawicznym. Konieczność podnoszenia i zmiany kwalifikacji
jest oczywistością w świecie coraz szybszych zmian, również technologicznych.
Polski Ład w niewielkim stopniu odnosi się do wyzwań związanych z aktualną polityką klimatyczną UE
i zieloną transformacją. Trudno to pojąć, skoro w całej UE
odbudowa gospodarek po pandemii koronawirusa
i ich rozwój powinien być realizowany w kierunku niskoemisyjnym, zielonym i cyfrowym. Warto tu zwrócić uwagę np. na konieczność rozwoju transportu niskoemisyjnego i zapewnienia dodatkowego wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – dopłat do autobusów i samochodów elektrycznych i wodorowych oraz infrastruktury
ładowania i tankowania oraz wsparcia dla rozwoju przemysłu samochodów elektrycznych. Jest to konieczna inicjatywa, która będzie wymagała wysokich nakładów inwestycyjnych. W całej Europie są one wspomagane preferencjami finansowymi. W Polsce od tej kwestii nie da się
zatem uciec.
Warto wykorzystać potencjał solidarności i mobilizacji
przedsiębiorców i pracowników wykreowany w czasie
walki z pandemią i rozmawiać z nami w celu znalezienia
najlepszych rozwiązań. Do tego dialogu jesteśmy zawsze
gotowi i oczekujemy go ze strony rządu, jak i władz lokalnych.

Polska gospodarka
– ze względu na swoje
historyczne zaszłości
– potrzebuje silnego
impulsu rozwojowego,
który pozwoli zbudować jej
konkurencyjność
i stabilność na lata

WOLNE FORUM

130

Nie ma dobrej legislacji bez konsultacji
z organizacjami gospodarczymi
— Katarzyna Woszczyna,
kanclerz Loży Małopolskiej
i wiceprezes
Business Centre Club

J

akość i stabilność przepisów prawa jest jednym
z niezbędnych warunków rozwoju gospodarczego
każdego państwa. Jest to ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów
krajowych i zagranicznych oraz jeden z podstawowych
warunków sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Według Raportu Business Centre Club, przygotowanego
w maju tego roku, aż 63 procent ankietowanych przedsiębiorców zrzeszonych w BCC wskazało „zbyt częste zmiany
prawa”, jako główny problem, który aktualnie dotyka ich
firmy. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się: zbyt duże obciążenia podatkowe i parapodatkowe, brak pracowników, wysokie ceny energii i zbyt szybko rosnące płace.
Wielu naszych członków zwraca też uwagę na fatalną
jakość wprowadzanych przepisów, która połączona z ich
nieprzewidywalnością i zmiennością odbiera im możliwość stabilizacji i podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych. Firmy coraz bardziej „obudowane” są kancelariami prawnymi i doradcami podatkowymi – bez ich
współpracy trudno dziś funkcjonować nawet niewielkim
podmiotom gospodarczym.
Problem dostrzegają wszyscy, a jednak sytuacja nie
tylko nie poprawia się, ale wciąż pogarsza. Dla jej stabilizacji kluczowe wydają się proste działania, których wprowadzenie mogłoby rozwiązać problemy:
b wprowadzenie zasady 1 za 1 – jeśli wprowadzamy
nowy przepis, usuwamy co najmniej jeden inny,
b co najmniej półroczne vacatio legis, a w przypadku
zmian podatkowych, w trakcie pandemii – roczne,

b tworzenie rzetelnych OSR-ów z silnym komponentem finansowym (tam, gdzie jest to możliwe, czyli jakie są
konsekwencje finansowe wdrażanych rozwiązań dla budżetu państwa, obywateli, w tym przedsiębiorców) oraz
obszarami / grupami interesariuszy, na które oddziałuje
projekt – dzięki temu można później porównać sytuację
wyjściową z oddziaływaniem zmian prawnych po wdrożeniu,
b rząd powinien zmienić praktykę postępowania
z projektami legislacyjnymi polegającą na omijaniu konsultacji publicznych ustaw poprzez przedstawianie ministerialnych projektów w drodze tzw. inicjatywy poselskiej,
b ewaluacja projektów legislacyjnych ex-post,
b odważne tworzenie prawa od podstaw po jego zużyciu się / degeneracji, a nie łatanie kolejnymi rozwiązaniami – przykładem może być wielokrotnie nowelizowany Kodeks Pracy z lat 60., który wymaga stworzenia
od nowa, czy kilka razy w roku nowelizowana ustawa
o VAT,
b rzeczywiste konsultacje społeczne z odpowiednią
grupą interesariuszy, których planowane zmiany prawne
dotyczą.
Warto zwrócić uwagę na ostatni punkt. Szczególną rolę
odgrywają w nim bowiem organizacje gospodarcze. Brak
skutecznych konsultacji społecznych ma bardzo negatywny wpływ na stabilność otoczenia działalności gospodarczej i na jakość ustawodawstwa. Zwłaszcza, że w ostatnich
latach pogorszyła się jakość dialogu społecznego – w ramach procesu kształtowania polityki nie przeprowadza się
konsultacji lub okresy konsultacji są bardzo krótkie.
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Tymczasem zapewnienie wystarczającego czasu
na konsultacje, lepsze wykorzystanie opinii zainteresowanych stron na temat projektów ustaw i dokumentów dotyczących polityki oraz ograniczenie do minimum przypadków wyłączenia ustaw z konsultacji zwiększyłoby istotnie
zaangażowanie partnerów społecznych i przyczyniłoby
się do poprawy jakości stanowienia prawa.

lub pozbawić obywateli znaczenia w tym procesie. Być
może to jest najważniejszy priorytet zmian – uznanie,
że przepisy mają służyć ludziom, być dla nich zrozumiałe, a sam proces tworzenia prawa musi być jasny
i przejrzysty.

CO MOŻEMY (POWINNIŚMY) ZROBIĆ,
BY WYKORZYSTAĆ SZANSE ROZWOJOWE?
Eksperci Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre
Club we współpracy z Obywatelskim Forum Legislacji
uznali za najważniejsze dla procesu tworzenia lepszego
prawa następujące priorytety zmian:
b powrót do niewybiórczego przestrzegania Konstytucji RP i wynikających z niej zasad legalizmu
w działalności władz publicznych oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa,
b wzmocnienie systemu programowania prac legislacyjnych rządu i urealnienie jego stosowania, jako
pierwszego obligatoryjnego etapu prac nad rządowym
projektem ustawy. Konsekwentne planowanie działalności legislacyjnej zapobiega bowiem powstawaniu licznych,
resortowych nowelizacji jednej ustawy,
b przywrócenie obowiązku poprzedzania projektu
ustawy opracowaniem, skonsultowaniem i przyjęciem
przez Radę Ministrów lub co najmniej komitet Stały RM
jej założeń,
b włączenie Rady Legislacyjnej, jako rządowego
apolitycznego ciała eksperckiego doradzającego w sprawach legislacji, do prac nad regulacjami o znaczeniu
ustrojowym, istotnym znaczeniu dla gospodarki, a także regulacji kodeksowych,
b przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku tzw.
„resortowych projektów poselskich”, gdy projekt ustawy opracowany jest przez rząd lub jeden z resortów i wnoszony następnie jako inicjatywa poselska,
b stworzenie ustawowego uregulowania procesu
tworzenia prawa, w tym ustawowej gwarancji partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa poprzez
ich udział w otwartych konsultacjach publicznych. Prawo
powinno być tworzone w taki sposób, żeby jak najlepiej
służyło państwu i jego obywatelom, tymczasem w obowiązującym stanie prawnym uchwałą Rady Ministrów,
Sejmu czy Senatu można z dnia na dzień gruntownie
przemodelować proces prac nad projektami ustaw, nadać

Według Raportu
Business Centre Club,
przygotowanego w maju
tego roku, aż 63 procent
ankietowanych
przedsiębiorców
zrzeszonych w BCC
wskazało „zbyt częste
zmiany prawa”, jako główny
problem, który aktualnie
dotyka ich firmy. Dopiero
na kolejnych miejscach
znalazły się: zbyt duże
obciążenia podatkowe
i parapodatkowe,
brak pracowników,
wysokie ceny energii,
i zbyt szybko rosnące płace
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Krajowy Plan Odbudowy
i nowy budżet Unii Europejskiej
— Sebastian Chwedeczko,
prezydent
Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie

W

czasie pandemii wiele branż utraciło całkowicie możliwość prowadzenia działalności,
wiele firm zarzuciło plany rozwojowe i modernizacyjne, odkładając je często na wiele lat. Wielu
przedsiębiorców wprowadziło oszczędności, między innymi redukując zatrudnienie. W tym właśnie kontekście
należy dziś oceniać wszelkie instrumenty wsparcia i rozwiązania finansowe na poziomie europejskim i krajowym.

tak się stało, inwestycje te muszą być planowane i realizowane jako wsparcie i instrument likwidowania barier
infrastrukturalnych, systemowych, technologicznych
dla inwestycji prywatnych oraz powinny się łączyć
z tworzeniem odpowiednich warunków pobudzających
inwestycje prywatne, a więc na przykład tworzeniem
stabilnego i przychylnego rozwojowi przedsiębiorczości
systemu prawnego lub infrastruktury wspierającej
przedsiębiorców i podnoszącej jakość życia.

Krajowy Plan Odbudowy, którego głównym źródłem
finansowania ma być Fundusz Odbudowy i Odporności
Unii Europejskiej, ma w założeniach pomóc odbudować
potencjał rozwojowy polskiej gospodarki utracony w wyniku pandemii oraz wesprzeć rozwiązania pozwalające
systematycznie zwiększać konkurencyjność polskich
przedsiębiorstw.

Idąc tym tropem można powiedzieć, że w Krakowie
inwestycją, która mimo wysokich kosztów mogłaby stymulować rozwój gospodarczy miasta i jego mieszkańców,
jest metro. Tymczasem w KPO – choć podkreśla się konieczność rozwoju transportu niskoemisyjnego i deklaruje zapewnienie dodatkowego wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – o takiego rodzaju inwestycjach.
czyli o wsparciu transportu zbiorowego w dużych miastach, nie ma ani słowa.

Kluczową w tym kontekście sprawą jest, ile środków
i w jakiej formule trafi bezpośrednio do biznesu,
pozwalając odbudować potencjał i dokonać niezbędnych
przekształceń firm – tak aby w sumie uzyskać efekt zmian
strukturalnych w polskiej gospodarce. Decydujące
dla prawidłowego rozwoju gospodarczego kraju
są bowiem inwestycje prywatne dokonywane przez
przedsiębiorców, a nie opisywane w dokumencie
inwestycje publiczne, które mogą stymulować
gospodarkę, ale w mniejszym stopniu przyczyniają się
– jak pokazują liczne przykłady ze świata – do wywołania
zmiany strukturalnej i podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.
Rządy traktują czasami inwestycje publiczne jako sposób na pobudzenie inwestycji prywatnych i tak się często
w rzeczywistości zdarza. Należy jednak pamiętać, że aby

Wielu przedsiębiorców było zmuszonych do przebranżowienia się, wielu mogłoby – korzystając z dopływu
bezpośrednich środków w ramach KPO – skorzystać
z innowacyjnych rozwiązań w produkcji, usługach
czy rzemiośle. Czekają przecież przedsiębiorców nieuniknione nowe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, magazynowaniem zielonej energii, wymaganiami
wynikającymi z zielonego ładu i koniecznością przygotowania i przeszkolenia do tych nowych zadań i wymogów
pracowników. Niepokoi w tym kontekście – mimo deklaracji w tym zakresie – przeznaczenie zbyt małych funduszy bezpośrednio dla przedsiębiorców na inwestycje
w produkty, usługi i kompetencje pracowników
oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności,
nieuniknione narzędzia do pracy zdalnej bądź nawet
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wykluczenie przedsiębiorców z możliwości wsparcia
w obszarze mniejszych inwestycji w rozproszone źródła
energii.
Musimy przy tym pamiętać, że przebranżowienie i dywersyfikacja – tak promowane w KPO – nie są rozwiązaniem dla wszystkich. Zdecydowanie większe wsparcie powinny otrzymać branże najbardziej dotknięte oraz mikroprzedsiębiorcy.
Krajowy Plan Odbudowy, dobrze diagnozując problemy i cele, proponuje często niewystarczające środki na ich
rozwiązanie, preferując niejednokrotnie jako beneficjentów podmioty państwowe. Skuteczna odbudowa polskiej
gospodarki po pandemii uda się tylko wtedy, jeśli przedsiębiorcy dostaną niezbędne i wypracowane w dialogu
z nimi wsparcie.

Krajowy Plan Odbudowy,
dobrze diagnozując
problemy i cele,
proponuje często
niewystarczające środki
na ich rozwiązanie,
preferując niejednokrotnie
jako beneficjentów
podmioty państwowe.
Skuteczna odbudowa
polskiej gospodarki
po pandemii uda się tylko
wtedy, jeśli przedsiębiorcy
dostaną niezbędne
i wypracowane w dialogu
z nimi wsparcie
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Sieć Uczelni Kosmicznych
– to nasz cel
— prof. Jerzy Lis,
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

O

bserwowany w Polsce, Europie i na całym
świecie dynamiczny rozwój sektora kosmicznego stawia przed polskimi uczelniami szereg
wyzwań. Nowe zakłady pracy, specjalistyczne firmy, laboratoria poszukują wysoko wykwalifikowanych pracowników z branży kosmicznej. Dla polskich uczelni
to szansa, aby dołączyć do tego sektora i zasilić go dobrze wykształconymi specjalistami.
Inicjatywa AGH – Sieć Uczelni Kosmicznych,
to przede wszystkim szansa dla całego środowiska naukowego w Polsce na szybszy rozwój sektora kosmicznego,
na wdrażanie i komercjalizację badań z tego obszaru,
to wreszcie możliwość współpracy w dużych międzynarodowych grantach.
Jako pojedyncze uczelnie mamy spore potencjały
do zaoferowania, m.in. unikatowe kierunki, nowocześnie
wyposażone laboratoria, czy wspólnie z innymi uczelniami realizowane badania. Dopiero jednak jako Sieć Uczelni
Kosmicznych mamy szansę zaistnieć w świadomości
światowych liderów. Sieć Uczelni Kosmicznych ma na celu przede wszystkim rozwijanie polskiej nauki w obszarze
badań kosmicznych, kształcenie w obszarze inżynierii
kosmicznej czy realizację wspólnych badań oraz ich komercjalizację. Przyczynkiem do powstania Sieci Uczelni
Kosmicznych są dotychczasowe działania AGH w kierunku kształcenia i badań w obszarze inżynierii kosmicznej,
a także prestiżowy projekt Europejskiego Uniwersytetu
Kosmicznego UNIVERSEH, który AGH tworzy wspólnie
z czterema innymi uniwersytetami europejskimi.
Bardzo zależy nam na tym, aby naszymi doświadczeniami dzielić się z innymi uczelniami z Polski. Wspólne
kształcenie inżynierów specjalności kosmicznych, wspól-

ne badania z obszaru nauk o kosmosie czy wreszcie
wspólna realizacja grantów i badań to nasz główny cel. Jako sieć uczelni zrzeszonych wokół zagadnienia kosmosu
będziemy w stanie z pewnością zwiększyć nasz wkład
w tę coraz szybciej rozwijającą się branżę.
KOSMOS NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Wyniki badań w tym sektorze służą ludzkości od wielu
lat. Skutkują m.in. dynamicznym rozwojem technologii
wykorzystywanych na Ziemi, np. w telekomunikacji, badaniu atmosfery, poszukiwaniu nowych złóż. Dzięki
zmianie strategii podboju kosmosu przez największych
graczy w tej dziedzinie koszty udziału w badaniach nie
są już barierą dla uczelni.
W związku z tym mamy nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości Sieć Uczelni Kosmicznych będzie brała udział
w wielu misjach i przyczyni się do wzrostu naszej konkurencyjności na arenie międzynarodowej, zarówno w obszarze naukowym, jak i komercyjnym. Zależy nam
na tym, aby Sieć była forum dyskusyjnym, ale także decyzyjnym, w zakresie specjalistycznego kształcenia oraz tematyki podejmowanych badań. Innym niezwykle ważnym obszarem działania Sieci jest dzielenie infrastruktury
badawczej w postaci unikatowych laboratoriów, z parterami sieci. Jeśli potrafimy wykorzystać wartość dodaną wynikającą ze współpracy wielu jednostek naukowych w Polsce, możemy zaistnieć wśród liderów „nowego kosmosu”.
Kosmos jest dziś rozumiany bardzo szeroko. Myślimy
o nim jako o części naszej gospodarki, która wymaga fachowców. Jako społeczeństwa jesteśmy zależni w dużej
mierze od technologii, które są ponad naszymi głowami.
Mam tu na myśli rozwiązania z sektora telekomunikacji,
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lotnictwa, ochrony środowiska czy rozwiązań satelitarnych. Jestem przekonany, że jako Sieć Uczelni Kosmicznych będziemy w stanie zaproponować jeszcze lepsze rozwiązania dla przemysłu.
Koncepcja utworzenia sieci spotkała się z dużym zainteresowaniem i poparciem ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
oraz Polskiej Agencji Kosmicznej. Do grona partnerów
tworzących Sieć Uczelni Kosmicznych będą dołączać kolejne uczelnie zrzeszone m.in. w KRASP, KRPUT
czy KRUP, które prowadzą kształcenie i badania w obszarze technologii kosmicznych.

Sieć Uczelni Kosmicznych,
to szansa dla całego
środowiska naukowego
w Polsce na szybszy rozwój
sektora kosmicznego,
na wdrażanie
i komercjalizację badań
z tego obszaru,
to wreszcie możliwość
współpracy w dużych
międzynarodowych
grantach
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Rozwój krakowskiego lotniska jest ściśle
związany z rozwojem Krakowa i Małopolski
— Radosław Włoszek,
prezes Kraków Airport

K

ryzys w branży pokazał, jak ważne jest wspólne
działanie całej branży lotniczej, turystycznej,
a także władz centralnych i samorządowych,
by ponownie pasażerowie wybrali samolot jako środek
transportu. Ma to znaczenie nie tylko dla branż ściśle
powiązanych z ruchem lotniczym i turystycznym,
ale dla całej gospodarki – a więc rozwoju zarówno Krakowa, jak i pozostałych części Małopolski. Jedno jest
pewne: lotnisko ponownie będzie motorem napędzającym gospodarkę regionu i jego stolicy, a motorem rozwoju lotniska są inwestycje.
Pandemia COVID-19 całkowicie zweryfikowała plany
wielu branż na całym świecie, w tym również lotniczej
i turystycznej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) podało już w kwietniu 2020 r.,
że ruch pasażerski spadł w branży lotniczej o 94,3 proc.
w porównaniu z kwietniem 2019 r. Podobnie kształtowały
się statystyki w sezonie zimowym 2021. Ruch na lotniskach, w tym w Kraków Airport, drastycznie spadł, a branża turystyczna w Małopolsce zaczęła się zmagać z niewyobrażalnymi problemami.
O tym, jak ważne miejsce w naszym regionie zajmuje
krakowskie lotnisko, świadczy fakt, że port lotniczy
w Krakowie-Balicach nigdy nie został zamknięty całkowicie, służąc obronności Rzeczpospolitej jako lotnisko wojskowe, a także ratując ludzkie życie w ramach Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego oraz obsługując rejsy rescue fly.
Jedno jest pewne: lotnisko ponownie będzie motorem
napędzającym gospodarkę Krakowa i Małopolski, a motorem rozwoju lotniska są inwestycje. Plan Generalny Lotniska Kraków-Balice, zatwierdzony przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w 2018 roku, to strategia

wyznaczająca kierunek rozwoju portu na co najmniej
dwie dekady. To budowa terminalu cargo, nowa droga
startowa, modernizacja terminalu pasażerskiego.
KLUCZOWE ZNACZENIE
KRAKÓW AIRPORT DLA REGIONU
W 2019 r. na zlecenie Kraków Airport Biuro Badań Społecznych „Obserwator” zrealizowało badania opinii publicznej na temat znaczenia lotniska dla gospodarki Małopolski. 94 proc. ankietowanych przypisało lotnisku
istotne znaczenie dla regionu. Powszechna jest również
świadomość potrzeby inwestowania w infrastrukturę
lotniskową w celu podtrzymania trendów rozwojowych
– 86 proc. respondentów wyraziło pogląd, że lotnisko
powinno się dalej rozwijać i rozbudowywać.
Oprócz konsekwentnego modernizowania lotniska
w Krakowie-Balicach istotne jest także odbudowanie
atrakcyjnej, zróżnicowanej siatki połączeń. Dzięki temu
Kraków Airport szybko powróci do dawnej świetności,
z dużą liczbą pasażerów, a tym samym zapewni powrót
turystów do Małopolski. Już widać zmiany na lepsze i one
nas bardzo cieszą.
PRZYSTĄPIENIE POLSKI
DO UNIJNEGO CERTYFIKATU COVID-19
PRZYSPIESZA POWRÓT DO NORMALNOŚCI
W maju z usług krakowskiego lotniska skorzystało
77 588 pasażerów, czyli o 90 proc. mniej niż w maju
2019 r., ale już o blisko połowę więcej w stosunku
do kwietnia 2021 r. Przed nami wakacje. Wspólnie
z liniami lotniczymi przygotowaliśmy bogatą ofertę.
Zainteresowanie nią jest bardzo duże, a jeszcze wzro-
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śnie, bo Polska przystąpiła do Unijnego Certyfikatu Covid-19.
UCC to elektroniczne zaświadczenie, które ułatwia
bezpieczne i swobodne podróżowanie pomiędzy krajami
Unii Europejskiej oraz Islandią, Norwegią i Liechtensteinem. Wszystkie kraje UE wdrożą system od 1 lipca 2021 r.
Wprowadzenie tego bezpiecznego i wygodnego narzędzia
zbiega się z odbudowywaniem siatki połaczeń przez
wszystkie linie lotnicze.
Wizzair proponuje nowe rejsy #PROSTOzKRAKOWA
na Santorini, do Heraklionu i Splitu. Ryanair oferuje również połączenie na Santorini, ale także na Korfu oraz
do Billund. Pasażerowie Kraków Airport będą mogli skorzystać także z bogatej siatki połączeń naszego narodowego przewoźnika, podróżując z PLL LOT do słonecznych
miast jak Tirana i Dubrownik oraz na Rodos i Korfu.
Ciekawą ofertę przygotowali przewoźnicy dla miłośników zwiedzania Polski. PLL LOT ogłosiły otwarcie połączenia z Kraków Airport do Bydgoszczy dwa razy w tygodniu, oferuje także inne kierunki: Olsztyn, Gdańsk i Warszawę. Ryanair proponuje podróże z Krakowa do Szczecina i Gdańska. Wakacje w pięknych miastach Polski też będą udane! Z wielką radością czekamy także na – potwierdzone już przez PLL LOT – uruchomienie połączenia
z Krakowa do Nowego Jorku (JFK). Mamy nadzieję,
że amerykańscy turyści już niebawem – przy możliwości
swobodnych podróży transatlantyckich – odkryją niezwykły potencjał turystyczny naszego regionu.

Kraków Airport
ponownie będzie motorem
napędzającym gospodarkę
Krakowa i Małopolski,
a motorem rozwoju lotniska
są inwestycje.
Plan Generalny Lotniska
Kraków-Balice,
to strategia wyznaczająca
kierunek rozwoju portu
na co najmniej dwie dekady.
To budowa terminalu cargo,
nowa droga startowa,
modernizacja terminalu
pasażerskiego
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Cyfryzacja jako wielka szansa
na rozwój biznesów
— Marcin Sala-Szczypiński,
dziekan Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Krakowie

W

ątpię, więc myślę, myślę, więc jestem – Dubito ergo cogito, cogito ergo sum… Skąd skojarzenie między kartezjańskim wątpieniem
a cyfryzacją biznesu? Z kodeksu cywilnego – w warstwie
czysto językowej, ale też w głębszym kontekście. A konkretnie z art. 3853, zgodnie z którym „w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami
umownymi są te, które w szczególności:
1) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie;
2) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania itd.
Klauzule abuzywne (czyli właśnie wspomniane niedozwolone postanowienia umowne) to swego rodzaju miny.
Wdepnięcie na nie może słono kosztować.
Dla przykładu, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów może w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu
osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary – jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, zastosuje we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolone postanowienia umowne.
Pamiętajmy przy tym, że przedmiotem zainteresowania i kontroli prowadzonej przez UOKiK mogą być nie tylko ogromne przedsiębiorstwa, jak choćby ostatnio Allegro
(w tym wypadku chodziło o prowizje), ale też małe, jednoosobowe działalności, jak choćby przedsiębiorca sprzedający fartuchy kuchenne. Zakorzeniona w popkulturze
kwestia: „oddaj fartucha” takiemu przedsiębiorcy nie bę-

dzie się dobrze kojarzyć. Z drugiej strony kary nakładane
przez prezesa UOKiK są tylko jednym z zagrożeń, na jakie
może narazić się przedsiębiorca nieświadomy obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że do kontroli przedsiębiorcy chętny jest także urząd skarbowy, sanepid, inspekcja pracy – kolejka kontrolujących jest całkiem spora…
CYFRYZACJA TO COŚ WIĘCEJ NIŻ SAMO IT.
TO TAKŻE ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE
Mówiąc o cyfryzacji biznesu, koncentrujemy się często
na kwestiach informatycznych i technicznych, zapominając o otoczeniu prawnym i istotnych w tym obszarze
regulacjach. Tymczasem sukces procesu cyfryzacji i korzyści z tego procesu może zapewnić tylko koordynacja
rozwiązań techniczno-informatycznych i prawnych.
Musimy o tym pamiętać zarówno w aspekcie „wewnętrznym” działalności przedsiębiorstwa (tworząc umowę spółki, regulamin pracy, regulacje dotyczące pracy
zdalnej i telepracy), jak i w aspekcie „zewnętrznym”
(uwzględniając wszelkie przepisy dotyczące relacji z klientami, jak choćby regulamin świadczenia usług czy regulamin sklepu). Przedmiotem regulacji prawnej są także obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, jak również
obowiązki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. Wymieniać można naprawdę długo.
RÓWNIEŻ MAŁY BIZNES
POTRZEBUJE FACHOWEGO WSPARCIA
Właśnie dlatego każdy właściciel, choćby najmniejszego
biznesu, musi wątpić i myśleć: aby zaistnieć na rynku
i aby przetrwać. Może też, a wręcz powinien, myślenie
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nad regulacjami prawnymi dotyczącymi jego biznesu powierzyć specjaliście, którym jest radca prawny.
Cyfryzacja jest wielką szansą na rozwój biznesów,
pod warunkiem że jest przeprowadzana z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów. Wspomniane na wstępie klauzule abuzywne są tylko
przykładem jednego z wielu zagadnień, których wagi
– a nawet istnienia – przedsiębiorca może nie być świadomy. I wcale nie musi! Znacznie lepiej, gdy „ma od tego ludzi”. Biznes najlepiej rozwija się wtedy, gdy działa w przyjaznym, dobrze zorganizowanym otoczeniu, a bezpieczeństwo prawne jest tego otoczenia niezbędnym składnikiem.
Wiemy, jak to jest: kto nie idzie do przodu, ten się cofa.
Dziś cyfryzacja biznesu to już nie tyle przyszłość, co, zwyczajnie, konieczność. To także wielka szansa na rozwój –
ale i pewne zagrożenia. Tak jak nawykowo dbamy o bezpieczeństwo w sieci i ochronę przed wirusami komputerowymi czy hakerami, tak też dbać powinniśmy o bezpieczeństwo prawne swojej firmy; zaniedbania w tym zakresie mogą bowiem mieć daleko idące konsekwencje.
W procesie cyfryzacji biznesu równie ważna jak dobry
informatyk będzie więc profesjonalna pomoc prawna,
dzięki której przedsiębiorca, bezpiecznie przeprowadzony
przez wirtualne pole minowe, w świecie rzeczywistym
uniknie wielu problemów.

Dziś cyfryzacja biznesu
to już nie tyle przyszłość,
co, zwyczajnie, konieczność.
To także wielka szansa
na rozwój
– ale i pewne zagrożenia.
Tak jak nawykowo dbamy
o bezpieczeństwo w sieci
i ochronę przed wirusami
komputerowymi,
czy hakerami, tak też dbać
powinniśmy
o bezpieczeństwo prawne
swojej firmy; zaniedbania
w tym zakresie mogą
bowiem mieć daleko idące
konsekwencje
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Nie można nakazać,
że od dziś wszystko ma być cyfrowe
— Janusz Kowalski,
prezes Małopolskiej
Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości,
wiceprezes Związku
Rzemiosła Polskiego

D

la przedsiębiorców, szczególnie tych mniejszych, najbardziej interesująca jest druga część
naszego XV Forum Przedsiębiorców Małopolski – dotycząca barier, które mogą nam przeszkodzić
w prowadzeniu i rozwijaniu firm. Takich barier i zagrożeń jest wiele i coraz więcej.
Z niepokojem obserwuję ostatnio modę na przyśpieszanie cyfryzacji. Cyfryzacja jest nie tylko wymuszona
przez pandemię. Generalnie jest to zjawisko bardzo pozytywne, ale przecież nie może wykluczać tych, którzy z takimi szybkimi zmianami sobie nie radzą. Ja reprezentuję
środowisko rzemieślnicze. Dla nikogo nie jest tajemnicą,
że to środowisko ludzi starszych, którym trudno przywyknąć do nowych rozwiązań informatycznych czy technologicznych.
Przy tym trzeba pamiętać, że rzemiosło, które od lat
traktowane jest przez kolejne rządy po macoszemu, daje
ponad 30 procent dochodu narodowego! To są generalnie
firmy rodzinne. W każdej z nich pracuje najwyżej kilka
osób. Te małe firmy z trudem wiążą koniec z końcem,
a muszą opłacać księgowych, doradców itp., gdyż w gąszczu skrajnie skomplikowanych przepisów nie są w stanie
samodzielnie działać. Nie można w związku z tym po prostu nakazać, że od dzisiaj wszystko ma być cyfrowe. Niektórym trzeba dać więcej czasu i zapewnić możliwość załatwiania spraw na starych zasadach. Albo zastanowić się,
czy w niektórych przypadkach nie odstąpić od wprowadzania innowacji. Ale do tego potrzeba dobrej woli
ze strony rządzących, a tej – niestety – nie widać.
DLACZEGO WARTO TWORZYĆ RZECZY I USŁUGI
NA MIEJSCU, DLACZEGO WARTO JE KUPOWAĆ
OD RZEMIEŚLNIKA

Ciągle mówi się o podniesieniu uposażeń pracowniczych – od przyszłego roku o co najmniej 300 zł. Skąd rzemieślnik, pracodawca ma brać na to pieniądze? Czy należy
się dziwić rozwojowi tzw. szarej strefy? Mówi się o tym,
że pandemia to dobry czas na inwestycje, ale zapewniam,
że nie w przypadku rzemiosła. My po prostu nie mamy
pieniędzy, które moglibyśmy inwestować w rozwój firm,
ponadto urok i znaczenie prawdziwego rzemiosła to praca
ręczna. Ona jest bardzo kosztowna, lecz mało kto to rozumie i chce zapłacić.
Wielu ludzi nie pojmuje, że jednostkowy koszt zrobienia jakiegoś przedmiotu przez rzemieślnika jest wyższy
od kosztu wyprodukowania takiej samej rzeczy maszynowo, zwłaszcza w megafabrykach Azji. Jeszcze mniej Polaków zdaje sobie sprawę, że – summa summarum – warto
ten wyższy koszt ponosić dla dobra nas samych oraz dla
dobra środowiska skorzystać z oferty miejscowego rzemieślnika. Tworzymy w ten sposób dochód narodowy tu,
na miejscu, a nie w Chinach. Rozwinięte społeczeństwa
dawno zrozumiały, że taki patriotyzm ekonomiczny opłaca się nie tylko moralnie czy kulturowo, ale i ekonomicznie. Ludzie mają pracę tutaj, tu zostają zyski, podatki,
tu tworzy się kolejne miejsca pracy. To napędza rozwój.
A przy tym to się zdecydowanie wpisuje w unijną ideę zielonego ładu, tworzenie produktów i usług na miejscu jest
o wiele przyjaźniejsze dla przyrody niż ich transportowanie wielkimi masowcami czy samolotami z odległej Azji.
SĄ CHĘTNI DO ZAWODU, ALE MISTRZÓW
– ZNAKOMITYCH NAUCZYCIELI,
ZNIECHĘCA BIUROKRACJA
Chętnych do nauki w zawodach rzemieślniczych jest
bardzo dużo, a nawet coraz więcej. Problem w tym,
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że większość warsztatów zatrudniających wybitnych fachowców, mistrzów, nie chce szkolić uczniów z uwagi
na zbyt wielkie obciążenia statystyczno-administracyjne. W dodatku zapłata za naukę jest żadna, wręcz
wszystkie koszty ponosi warsztat.
Jeżeli tego się nie zmieni, o co apelujemy od lat, jeśli
nie siądzie z nami odpowiedni minister do stołu i nie dojdziemy do porozumienia, za którym pójdą skuteczne
działania, rozwiązania prawne i finansowe, to nie będzie
rozwoju rzemiosła tak potrzebnego w Polsce.
Proszę znaleźć w wielkich miastach szklarza, szewca,
ślusarza, narzędziowca, gwoździarza, kowala, rymarza,
dobrego krawca. Może ocaleli jeszcze w małych miasteczkach. To wszystko ginie, bo władza traktuje warsztaty rzemieślnicze tak samo jak potężne molochy międzynarodowe czy państwowe. A nasi fachowcy są bardzo doceniani
w państwach zachodnich i rzemieślnicy nasi są tam rozchwytywani. Codziennie odbieram telefony w tej sprawie.
Z całej Europy.
Dlatego tak dużo osób pracujących, czy zamierzających wyjechać do pracy na Zachód ubiega się w naszych
Izbach Rzemieślniczych o uzyskanie dyplomu czeladnika
czy mistrza. Tylko u nas, w kraju nad Wisłą, tych prawdziwych rzemieślników nikt nie szanuje, a najmniej nasze
władze.
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Pogoda dla krakowian. Chcemy być
nowoczesną metropolią. Czyli?
— dr hab. Stanisław Mazur,
rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie

W

iele czynników wskazuje na to, że Kraków
w drugiej dekadzie tego wieku osiągnął wysoki pułap rozwojowy. Miasto stało się jednym ze światowych ośrodków turystycznych, międzynarodowe koncerny ulokowały tu centra finansowe i rozliczeniowe, rozwijają się inwestycje podnoszące funkcjonalność miasta z poziomu przeciętnego dla milionowych
aglomeracji do poziomu miasta, które już może mieć
ambicje stania się metropolią w skali Europy i świata.
Czy taki błogostan uprawnia nas jednak do spoczęcia
na laurach, czy może właśnie teraz – korzystając z koniunktury gospodarczej – powinniśmy podnieść poprzeczkę, by nie wpaść w pułapkę średniego dochodu?
Jeśli przyjąć konwencję wypowiadania się w sposób,
w jaki czynią to synoptycy, to można rzec, że niebo
nad Krakowem jest pogodne, a długookresowe prognozy
gospodarcze są raczej optymistyczne. Nie sposób jednak
nie dostrzec, że w tych prognozach pojawiają się symptomy, których nie można bagatelizować. W powszechnym
mniemaniu gospodarka Krakowa ukierunkowana jest
na obsługę ruchu turystycznego. Jednak ze względu
na wrażliwość tej branży miasto nie może opierać swego
ofensywnego wyjścia – w celu zdobywania pozycji w Europie i w świecie – na kruchej stabilności uzależnionej
od napływu turystów.
W mojej opinii fundamentem przyszłości Krakowa
jest to, co już determinuje jego siłę ekonomiczną – ludzie
i ich umiejętności. Dzisiaj przede wszystkim ten atut powoduje, że pozycja gospodarcza Krakowa jest dobra.
Po pierwsze, to krakowskie uczelnie, studenci i absolwenci. Stanowią oni wielki zasób rozwojowy miasta, ponieważ absolwenci uczelni krakowskich są cenionymi pracownikami, wnoszą do miasta energię, przedsiębiorczość

i kreatywność, a mobilność młodych ludzi wiąże się
z przepływem myśli i technologii.
EUROPEJSKIE CENTRUM USŁUG I OUTSOURCINGU
W państwach rozwiniętych, o gospodarce postindustrialnej, większość miejsc pracy powstaje w usługach.
Tak dzieje się także w Krakowie, dla którego drugim
z atutów rozwojowych jest dynamicznie rozwijający się
w Krakowie sektor usług wspólnych, przynoszących
do naszego miasta nie tylko dobrze płatne miejsca pracy
(na dziś około 90 tys.), ale także nowoczesne technologie. Kraków to jedno z najbardziej atrakcyjnych na świecie miejsc dla lokalizacji firm tego sektora przede
wszystkim dzięki wysokim kwalifikacjom absolwentów,
dobrze rozwiniętej infrastrukturze biurowej oraz „klimatowi” Krakowa – największego salonu Europy.
Trzeci atut to dywersyfikująca się struktura gospodarki Krakowa. Obok dobrze rozwiniętej branży turystycznej,
silnego sektora usług wspólnych, znaczącego środowiska
uniwersyteckiego, przemysłu kulturowego o wysokim potencjalne rozwojowym, dynamicznie rozwija się także
środowisko start-upów, cechujące się wysokim poziomem
innowacyjności technologicznej. Taka kompozycja gospodarki nadaje jej bardziej dynamiczny charakter, a zarazem
czyni ją bardziej zrównoważoną i bardziej odporną
na wstrząsy.
POTENCJAŁ KULTUROWY,
INFRASTRUKTURALNY I OBYWATELSKI
Czwartym atutem Krakowa jest jego dziedzictwo kulturowe oraz dobrze ukształtowana sieć instytucji kultury,
potrafiących owe dziedzictwo przedstawić w pełnej jego
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okazałości i zachęcić turystów – ale także mieszkańców
– do czerpania z niego.
Turystyczna marka Krakowa może i powinna ulec
wzmocnieniu w drodze szerszego spojrzenia miasta i tego
sektora na metropolitalny obszar krakowski. Dobrze
ukształtowana sieć hoteli i restauracji oraz wysoka jakość
świadczonych przez nie usług, jak również dobra infrastruktura, w tym nowoczesne lotnisko i sprawna komunikacja miejska pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość przemysłu kulturowego i konferencyjnego w Krakowie, ale i szerzej – z wykorzystaniem potencjału całej
Małopolski. Docenić należy tutaj starania władz samorządu wojewódzkiego szukających nowych sposobów aktywizowania zasobów regionu i z pewnością warto rozmawiać o wspólnym podejmowaniu tematów ważnych i dla
Krakowa, i dla Małopolski.
Po piąte, siłą Krakowa są wysokiej jakości usługi publiczne, oferowane przez miasto, podnoszące jakość życia.
Usługi te, w połączeniu z nowoczesną infrastrukturą medyczną (jak chociażby Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu)
oraz wykwalifikowanym personelem medycznym, zapewniającym wysokiej jakości usługi, dające mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, to także ważny, zasługujący na wzmocnienie potencjał rozwojowy.
Po szóste, fundamentem rozwoju Krakowa jest silna
tkanka aktywności społecznej i obywatelskiej. Liczba organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych
w Krakowie należy do najwyższych w kraju, a zakres ich
aktywności jest imponujący – począwszy od pomagania
innym i wszelkie formy działalności charytatywnej, poprzez kulturę, sztukę, sport, po aktywności ekologiczne.
W czasach postępującego zaniku społecznej aktywności
angażowanie się w sprawy publiczne to wyjątkowe zjawisko i wielki kapitał społeczny, niezbędny dla miasta szanującego swoją przeszłość, otwartego, tolerancyjnego, ceniącego wspólnotę, a zarazem oferującego przestrzeń dla
indywidualnej ekspresji w różnych jej wymiarach.
MOŻLIWE ZACHMURZENIA, A NAWET BURZE
Pogoda ma to do siebie, że jest zmienna. Zmienić się może
także dobra pogoda gospodarcza dla Krakowa. Czy na lepsze, czy na gorsze – to zależeć będzie od trojakiego rodzaju
uwarunkowań i zdolności Krakowa do działań antycypacyjnych i adaptacyjnych.
Uwarunkowania pierwszego rodzaju związane są z nowym modelem gospodarki światowej. Jego wyróżnikami
Dokończenie – str. 144

Do bycia znaczącą
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w Europie i w świecie
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wielkości miast.
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jaką dają nam zasoby
rozwojowe naszego miasta,
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rozwojowych środków
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Dokończenie ze str. 143
będą Rewolucja 4.0 (robotyzacja, rozwój technologii bazującej na sztucznej inteligencji, uczące się roboty, inżynieria genetyczna) oraz zielona rewolucja. Jeśli gospodarka Krakowa będzie się rozwijać w kierunku, w którym podąża w ostatnich latach (wzrost zaawansowania
technologicznego, rozwój sektora usług wspólnych, rozwój sektora start-upów), to jest prawdopodobne, że Kraków znajdzie się w grupie miast zyskujących na Rewolucji 4.0.
Pomocne będą tu z pewnością środki unijne, ale niezbędne są dobre pomysły, ubrane w precyzyjne projekty
oraz zaplecze naukowo-badawcze do ich wdrożeń, np.
w oparciu o krakowskie uczelnie i szpitale. Należy efektywnie włączyć nasz ośrodek w badania medyczne
i uczestniczyć w światowym rynku tej branży. Bez skoku
technologicznego trudno będzie Krakowowi obronić dzisiejszą pozycję i uniknąć gospodarczej burzy w mieście,
które straci dystans do czołówki.
POLITYKA PAŃSTWA, POLITYKA SAMORZĄDU
Uwarunkowania drugiego rodzaju odnoszą się do sfery
polityk publicznych, w tym w szczególności do działań
rządu. Kluczowa w tym przypadku będzie polityka rządu
wobec samorządów terytorialnych. Ważne będzie to, czy
rząd będzie wspierał rozwój samorządności terytorialnej, tworzył sprzyjające ramy prawne i uczciwe mechanizmy finansowe, upatrując w wielkich miastach partnera
do prowadzenia polityki rozwoju. Jeśli wyborem będzie
myślenie centralistyczne, tęsknota za władztwem hierarchicznym oraz chęć dyskredytacji samorządów miejskich, oznaczać to może zniszczenie dotychczasowego
dorobku, jak i marnowanie potencjału rozwojowego,
tkwiącego w społecznościach i gospodarkach polskich
miast.
Wracając z rozważaniami pod Wawel – kluczowa będzie zdolność władz miasta do prowadzenia racjonalnych
polityk miejskich będących dobrą odpowiedzią na wyzwania rozwojowe Krakowa. W szczególności działania
ukierunkowane powinny być na budowanie metropolitalnej pozycji Krakowa (także we współpracy z samorządem
wojewódzkim), wzmacnianie jego akademickiej pozycji,
podnoszenie jakości edukacji, poprawy jakości powietrza
i obszarów zielonych, oferty opieki dla starzejącej się populacji, wzmacnianie przemysłów kreatywnych, powstawanie nowych centrów technologicznych, rozwoju przemysłu oraz budowanie sprawnej komunikacji zbiorowej.
Ważnym elementem polityki Krakowa powinno stać się
także stworzenie Centrum Kreatywności i Dizajnu Prze-

mysłowego, które w oparciu o potencjał uczelni krakowskich stanowiłoby cenny element budowy gospodarki
technologicznie zaawansowanej.
Nie mniej istotne od działań prowadzonych przez
władze Krakowa jest włączanie mieszkańców do współodpowiedzialności za sprawy miasta. Ważne, by obywatele
czuli się współgospodarzami, chcieli się angażować
w sprawy miasta, chcieli uczestniczyć w jego kreowaniu
i w jego życiu. Przykładem może być sposób postępowanie władz Krakowa wobec zagospodarowania poszpitalnego kwartału Wesoła. To dobry prognostyk na przyszłość, budujący siłę społeczną miasta.
Do bycia znaczącą metropolią w Europie i w świecie
Kraków ma znacznie bliżej niż wiele podobnej wielkości
miast. Nie może jednak przespać swojej szansy, jaką dają
nam zasoby rozwojowe naszego miasta, możliwość pozyskania rozwojowych środków zewnętrznych i dobra koniunktura gospodarcza Polski.
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Europejski Zielony Ład i czwarta rewolucja
przemysłowa to wiele nowych szans
— Rafał Solecki,
dyrektor Małopolskiego
Centrum Przedsiębiorczości

W

pływ pandemii COVID-19 jest widoczny
w wielu obszarach życia gospodarczego Małopolski. Z jednej strony globalny lockdown
uderzył przede wszystkim w turystykę, która – zarówno
dla Krakowa, jak i dla całej Małopolski – stanowi ważną
gałąź gospodarki. Z drugiej strony, w przypadku takich
branż jak np. ICT pandemia nie wywołała tak daleko idących negatywnych skutków. Zmiany w światowej gospodarce wydają się jednak nieuniknione, bowiem pandemia podważyła wiele z dotychczasowych dogmatów naszego życia gospodarczego, wprowadzając do niego element niepewności, który w przypadku wielu sektorów
będzie nam towarzyszyć jeszcze przez długi czas.
BRANŻE PRZYSZŁOŚCI
– CZYLI NA CO POWINNIŚMY STAWIAĆ
PO PANDEMII
Pomimo negatywnych prognoz dla światowej gospodarki możliwe jest zdiagnozowanie dwóch globalnych trendów, które w najbliższych latach będą nadawać ton rozwojowi gospodarczemu.
Pierwszy wiąże się z tzw. Czwartą Rewolucją Przemysłową (Przemysł 4.0) i charakteryzuje się postępującą
transformacją cyfrową, powstaniem sieci połączeń pomiędzy produktami, łańcuchami wartości i modelami biznesowymi. Przemysł 4.0 zbiorczo opisuje zatem kompleksową transformację gospodarki, nakierowaną na cyfryzację, rozwój sztucznej inteligencji oraz tworzenie pojazdów
autonomicznych.
Drugim filarem postpandemicznego porządku gospodarczego będzie tzw. Europejski Zielony Ład, którego celem jest bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzię-

ki przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Chodzi
o uczynienie z Europy kontynentu neutralnego dla klimatu. Osiągnięcie tego ambitnego celu będzie wymagało
działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki,
takich jak: inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska; wspieranie innowacji przemysłowych; wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu
prywatnego i publicznego; obniżenie emisyjności sektora
energii; zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków oraz współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.
INNOWACJE TO NAJLEPSZA FORMA
ANTYKRYZYSOWEJ
SZCZEPIONKI DLA GOSPODARKI
Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 uzmysłowił
znaczenie, jakie dla nowoczesnej gospodarki niesie rozwój innowacyjnych technologii, zwłaszcza technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
Nie powinien dziwić fakt, iż to właśnie szeroko rozumiana branża ICT w najmniejszym stopniu odczuła skutki
trwającej pandemii. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, że to właśnie technologie ICT uchroniły wiele firm i branż przed narastającymi skutkami lockdownu. Szybki rozwój nowych technologii w Małopolsce
byłby jednak znacznie ograniczony, gdyby nie wsparcie
instytucjonalne, jakie oferuje nasze województwo.
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) aktywnie wspiera małopolskich przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania dla swoich innowacyjnych
rozwiązań. W ciągu siedmiu lat działania Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
MCP wsparło 511 innowacyjnych przedsięwzięć na łączną
kwotę przekraczającą miliard złotych!

wstrzymać to negatywne zjawisko w kolejnych latach internacjonalizacja będzie musiała przyjąć w większym lub
mniejszym stopniu formę on-line.

Klucz do sukcesu polityki wsparcia innowacyjności
w Małopolsce tkwi w przygotowaniu oferty dostosowanej
do potrzeb i możliwości małopolskich przedsiębiorców.
Strumień środków europejskich popłynie, zatem szeroko
zarówno do firm, które chcą samodzielnie rozwijać swoje
technologie (projekty B+R przedsiębiorstw; infrastruktura
B+R przedsiębiorstw), jak i tych nieposiadających jeszcze
odpowiedniego zaplecza do ich wytworzenia (bony na innowacje).

Historia gospodarcza Europy uczy, że nawet po najgorszych okresach przychodzi czas odbudowy i rozkwitu.
Miejmy nadzieję, że wraz z końcem pandemii zarówno
Małopolska jak i cały kontynent znów wejdzie na drogę
rozwoju – ku nowemu, europejskiemu renesansowi gospodarczemu.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
MAŁOPOLSKICH FIRM
W (POST)PANDEMICZNYCH CZASACH
Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje projektów
wspieranych przez MCP, wydaje się, że najwięcej trudności z ich realizacją mieli przedsiębiorcy w ramach poddziałania Aktywność międzynarodowa małopolskich
MŚP. Wskutek trwającej pandemii wiele z zaplanowanych zadań (np. wyjazdy na misje zagraniczne, udział
w targach itp.) zostało anulowanych lub przeniesionych
na później.
MCP zastosowało bardziej elastyczne podejście
do wszelkich propozycji zmian w projektach. W pierwszej
kolejności znaczna część beneficjentów zgłosiła potrzebę
wydłużenia okresów realizacji projektów, co w zaistniałej
sytuacji było działaniem ze wszech miar uzasadnionym.
Globalny lockdown, choć wyjątkowo dotkliwy dla przedsiębiorców działających na rynkach zagranicznych, wymusił na branży poszukiwania alternatywnych form dotarcia
na nowe rynki. Częstą praktyką było zgłaszanie propozycji
zmian formy wydarzeń zaplanowanych we wnioskach
o dofinansowanie na ich odpowiedniki w wersji on-line.
Miarą sukcesu nowego, elastycznego podejścia
do kwestii ekspansji zagranicznej małopolskich firm
w dobie pandemii jest to, że pomimo braku możliwości fizycznego udziału w wielu wydarzeniach nie wpłynęło to
na wykonanie założonych przed pandemią wskaźników.
Wydaje się, że trend przenoszenia różnych międzynarodowych eventów i spotkań biznesowych do sieci utrzyma się także w warunkach popandemicznych. Część z naszych beneficjentów, pomimo zgody, jaką uzyskali
od MCP odnośnie wydłużenia projektów, nie wyraża jednak chęci wyjazdów na targi w kolejnych latach, powołując się na niepewną sytuację pandemiczną oraz zmianę
priorytetów działalności przedsiębiorstwa. Chcąc po-
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W czasie pandemii byliśmy aktywni
na wszystkich frontach
— Wiesław Jopek,
prezes Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej

andemia wygasa. Miejmy nadzieję, że już na zawsze. Przez nią znaleźliśmy się jednak w zupełnie
innej rzeczywistości i prawdopodobnie nie ma
już powrotu do tego, co było przed nią. Nie chcę powiedzieć, że przed marcem 2020 roku moje środowisko,
tj. gastronomicy, kupcy, branża turystyczna, nie narzekało. Jednak dopiero pandemia pokazała, jak bardzo jesteśmy podatni na wszelkie wahnięcia na rynku.

P

Sekcji Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Polskie Sklepy
kierowanej przez Andrzeja Koca.

Zamknięcie lokali gastronomicznych, sklepów, hoteli,
zakaz organizowania targów i jarmarków spowodowało
katastrofę. Doprowadziło do fali bankructw. Wszystkie
tarcze pomocowe okazały się – w niektórych przypadkach
– zupełnie nietrafione. Drobni wytwórcy, kupcy, gastronomicy pozbawieni zostali jakiejkolwiek pomocy.

Na swojej stronie internetowej umieszczamy informacje z ofertami firm zajmujących się produkcją i dystrybucją
środków ochrony osobistej (płyny dezynfekujące i odkażające, maseczki i przyłbice), stałą rubrykę ma też u nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wiadomościami związanymi z przeciwdziałaniem skutkom pandemii.

Gastronomia stosunkowo szybko weszła w tryb pracy
online. Ale nie cała, nie wszyscy przygotowani byli na działanie przez internet. Byli tacy, którzy przez prawie półtora
roku mieli zamknięte firmy, albo prowadzili w nich jakieś
remonty, usprawnienia, byle tylko nie zwolnić pracowników, bo każdy liczy się z tym, że przecież nastaną lepsze
czasy i będzie trzeba działać na pożytek całego społeczeństwa.

Miasto Kraków nie raz pokazało, że liczy się z naszym
zdaniem i stara się pomagać w przeżyciu w tym trudnym
okresie. To na nasz wniosek miasto zdecydowało o obniżeniu stawek dzierżawnych za ogródki kawiarniane.

Uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu wideokonferencjach na różnych poziomach – od ministerialnych, marszałkowskich, wojewódzkich i miejskich na temat zwalczania skutków pandemii. Publikowaliśmy swoje poglądy
i stanowiska w gazetach i magazynach branżowych.

DOCHODZENIE DO NORMALNOŚCI POTRWA,
ALE RAZEM DAMY RADĘ

Jako Krakowska Kongregacja Kupiecka nie siedzieliśmy
z założonymi rękami. Już w marcu ubiegłego roku postanowiliśmy nieść pomoc najbardziej zagrożonym, kupując
1000 maseczek dla pracowników Szpitala Uniwersyteckiego, kolejną partię 1000 maseczek ochronnych kupcy Krakowskiego Centrum Handlowo-Targowego przekazali
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Dochodzenie do normalności będzie długotrwałe,
ale wierzymy, że podołamy wyzwaniom. Jako kupiecka
organizacja jesteśmy organizatorami trzech ogromnych
imprez kulturalno-gastronomicznych w Krakowie. Dwie
z nich w ubiegłym roku przepadły, mam na myśli Targi
Wielkanocne i Targi Bożonarodzeniowe. Udało się
w okrojonej formie przeprowadzić sierpniowy Festiwal
Pierogów.

9 kwietnia 2020 r. ruszyła akcja Wpierajmy lokalne firmy. Przypomnijmy, że inicjatywa akcji wyszła od członków

Przepadły też tegoroczne Targi Wielkanocne. Wierzymy, że Festiwal Pierogów i kolejna wielka impreza, Targi
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Bożonarodzeniowe, słynne w całym świecie, odbędą się
bez zakłóceń i przyciągną do Krakowa rzesze turystów,
może również zagranicznych, bo przecież musi wreszcie
ruszyć cały sektor turystyczny.
Chcę przy tej okazji powiedzieć, że te nasze imprezy
budzą emocje. Urzędnicy miejscy mają swoje wizje, które
nie zawsze są możliwe do zrealizowania. Ale prowadzimy
rozmowy, idziemy na wzajemne ustępstwa i to jest szansą
i dla miasta, i dla kupiectwa. Wszyscy marzą o powrocie
do sytuacji sprzed pandemii. Gastronomicy i hotelarze czekają na gości, zapewniając, że jest bezpiecznie, a coraz więcej osób zaszczepionych daje nadzieję na wygaśnięcie pandemii.

Pandemia koronawirusa
sprawiła, że znaleźliśmy się
w zupełnie
innej rzeczywistości
i prawdopodobnie
nie ma już powrotu do tego,
co było przed nią.
Nie chcę powiedzieć,
że przed marcem 2020 roku
moje środowisko,
tj. gastronomicy, kupcy,
branża turystyczna,
nie narzekało.
Jednak dopiero pandemia
pokazała, jak bardzo
jesteśmy podatni
na wszelkie wahnięcia
na rynku

