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W przeciwieństwie do opisu, nie da się oceniać 
gospodarki danego regionu, kraju czy państwa bez 
odpowiedniego kontekstu. Sama zresztą zasada 
oceny integruje w sobie obecność kryteriów. 

W oczywisty sposób są one zmienne.
Tegoroczne zestawienie najważniejszych firm dla Polski 

determinuje szczególna chwila wyboru i okoliczności, 
w których znalazła się krajowa i europejska gospodarka. A jest 
to chwila dramatyczna i niebezpieczna. 24 lutego doszło do 
brutalnej inwazji Rosji na sąsiadującą z nami Ukrainę. Inwazja 
rozpoczęła masywną i długoterminową wojnę na wyniszczenie.

Tak jak Rosja destabilizuje równowagę gospodarczą 
w Ukrainie, tak sankcje, jakie nałożył na Moskwę 
Zachód, destabilizują gospodarkę rosyjską i światową. 
Wyjątkowo mocno odczuwamy to w Polsce, wystawionej 
przez swoje sąsiedztwo z teatrem wojny na szczególne 
utrudnienia. Część z nich już znamy. To deficyt 
nośników energii, radykalne podwyżki jej cen, szybka 
konieczność przebudowywania miksu i rozbudowy 
infrastruktury energetycznej, utrata przez polskie firmy 
rynków wschodnich, załamanie podaży wielu dóbr, 
galopująca inflacja i ryzyko rozchwiania budżetu. To 

echa i następstwa wojny; zapewne nie jedyne, ani 
ostateczne.

Wszystko to musiało się przełożyć na kryteria oceny 
znaczenia dla kraju analizowanych przez nas 250 firm. 
W tym świetle niech nikogo nie dziwi, że w grupie firm 
strategicznych królują spółki energetyczne. Od ich mocy 
i efektywności zależy nie tylko – jak w czasie pokoju – 
dobrostan Polaków, ale bezpieczeństwo państwa. Właśnie 
przed tymi firmami także największe wyzwania przez dłużej 
niż dekadę. Kryzys na linii dostaw nośników energii ze 
wschodu przerodzi się w problem takiej ich przebudowy 
(technologia, kwestie własnościowe, reorientacja 
surowcowa), by zapewniły bezpieczeństwo polskiej 
energetyki w nowym układzie geostrategicznym.

Osobną kwestią jest sytuacja finansów państwa i jego 
obywateli; właśnie troska o pieniądz jest przyczyną, 
wskutek której w grupie firm finansowych najważniejsze są 
tradycyjne firmy ubezpieczeniowe i wielkie banki. Trudno 
kwestionować, że są dziś ważniejsze od błyskotliwych 
i nowatorskich fin-techów. Polska bardziej bowiem dziś 
potrzebuje stabilności niż eksperymentu.

I firmy „niefinansowe” na koniec. Tu jest miejsce dla 
wielkich firm produkcyjnych i handlowych. Ten wybór 
świadczy, jak ważny jest dla nas stabilny rynek, 
równoważnie popytu i podaży. Bo wojna niesie z sobą 
zwykle niedobory. Nie będzie ich, jeśli będziemy mieli 
zdrowy rynek producenta i handlowca.

Podsumowując: na naszym wyborze po raz pierwszy 
zaciążyła w znaczący sposób polityka. Bardziej, niż 
kiedykolwiek. Można tylko mieć nadzieję, że w przyszłym 
roku nasze prace zdeterminują już inne kryteria 
i okoliczności. Ale czy wtedy zmienią się firmy-liderzy? 
W tej sprawie nie mam wcale pewności.
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Tegoroczny ranking Najważniejsze Firmy dla Polski został przygotowany 
w zmienionej formule. W poprzednich edycjach oceniane były firmy 
nominowane do rankingu przez Dział Ekonomiczny „Rzeczpospolitej”, 
zaś oceny zgłoszonych kandydatów dokonywała redakcyjna kapituła.

W tym roku ocenianych było 250 największych 
przedsiębiorstw, których dane finansowe 
dostępne były publicznie. Ocena składała się 
z dwóch etapów. Pierwszy to etap analityczny, 

w którym firmy oceniane były na podstawie danych 
dotyczących ich działalności. Ocena obejmowała takie 
czynniki, jak: udział firmy w PKB Polski, relacja zatrudnienia 
w firmie do przeciętnego zatrudnienia w gospodarce, relacja 
inwestycji oraz relacja eksportu do PKB Polski, udział 
podatków w przychodach firmy, średnia płaca w firmie 
w relacji do średniego wynagrodzenia w gospodarce. 

Ta część rankingu jest w nim obecna po raz pierwszy.  
Przyznanie punktacji w części analitycznej odbywało się 

z zachowaniem najwyższej staranności. Po zebraniu danych 
finansowych stanowiących podstawę oceny zostały one 
przekazane do analityka danych. Dane te zostały 
zanonimizowane, tak aby osoba dokonująca wyliczeń nie 
sugerowała się nazwami firm. Stąd każde przedsiębiorstwo 
zostało zakodowane według indywidualnego numeru, a dane 
zostały przekazane analitykowi właśnie z oznaczeniem ich 
jedynie numerem kodowym. Po wyliczeniu wskaźników 
branych pod uwagę w rankingu firmom, które uzyskały 

najlepsze wyniki, przyznano punkty. Przy czym 
odbyło się to na zasadzie od najlepszego wyniku, 
a punktowanych było 20 lub 10 firm z najlepszymi 
wynikami. Na tej podstawie powstała lista 
przedsiębiorstw, które z uwagi na uzyskiwane 
wskaźniki mają kluczowe znaczenie dla polskiej 
gospodarki.

Drugi etap to głosowanie kapitały redakcyjnej 
rankingu, w skład której wchodzili redaktorzy 
naczelni tytułów wydawnictwa Gremi Media oraz 
rp.pl, a także kierownicy Działu Ekonomicznego oraz Ekonomii 
online „Rzeczpospolitej”. W składzie kapituły znaleźli się: 
Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, 
Andrzej Stec, redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów 
„Parkiet” oraz zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” 
odpowiedzialny za Dział Ekonomiczny, Cezary Szymanek, 
redaktor naczelny rp.pl oraz zastępca redaktora naczelnego 
„Rzeczpospolitej”, Krzysztof Kowalczyk, kierownik Działu 
Ekonomicznego „Rzeczpospolitej”, Artur Kotwica, kierownik 
działu Ekonomia online w „Rzeczpospolitej”, oraz Marek 
Kutarba, dyrektor wydawniczy w Gremi Media, wydawcy m.in. 
„Rzeczpospolitej” i „Parkietu”.  

W tym miejscu od razu warto podkreślić, że od 
przyszłorocznej edycji rankingu skład kapituły zostanie 
poszerzony o członków specjalnie utworzonej Rady 
Programowej Rankingu, której zadaniem będzie także 
weryfikacja oraz opracowanie na podstawie doświadczeń 
tegorocznej edycji, poprawionych zasad przygotowywania 
analitycznej części rankingu (w części dotyczącej reguł 
wyliczania poszczególnych wskaźników i ustalenia wagi 

poszczególnych kategorii 
analitycznych). 

W tej edycji kapituła miała za 
zadanie ocenić firmy 
zakwalifikowane do rankingu według 
kryterium ich znaczenia z punktu 
widzenia istotności dla Polski, 
a zatem kierując się m.in. ich 
znaczeniem w zakresie przyczyniania 
się do wzrostu gospodarczego, 
rozwoju społecznego, wzrostu 
innowacyjności polskiej gospodarki, 
gospodarczej ekspansji poza granice 
kraju, wzrostu inwestycji oraz wzrostu 
dobrobytu obywateli. W konsekwencji, 
członkowie kapituły oddawali swoje 
głosy nie na firmy z najwyższą 
punktacją w części analitycznej, ale na 
listę wszystkich 250 przedsiębiorstw 
zakwalifikowanych do rankingu. Każdy 
z członków kapituły dysponował pulą 
10 punktów, które mógł dowolnie 
rozdzielić między firmy uwzględnione 

w rankingu. Obowiązywała przy tym zasada, że punktowana 
firma mogła otrzymać od członka kapituły nie mniej niż 0,5 
i nie więcej niż 2 punkty.

Suma uzyskanych w obydwu etapach punktów decydowała 
o pozycji firmy na naszej liście nagrodzonych.  

Nagrody przyznaliśmy w trzech kategoriach: dla firm 
finansowych, firm o znaczeniu strategicznym (w tym roku są to 
dostawcy energii i paliw, ale w kolejnej edycji grupa ta zostanie 
rozszerzona) oraz firm niefinansowych (przedsiębiorstwa 
niezaliczone do finansowych i strategicznych). 

 —Redakcja

metodologia

Jak powstawał ranking 
Najważniejsze Firmy dla Polski
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FirmY o znaczeniU strategicznYm

Miejsce Nazwa Branża
Udział 
w PKB 
(2021)

Relacja 
zatrudnienia do 

przecietnego 
zatrudnienia  

w gospodarce 
narodowej

Średnia płaca 
w relacji  

do średniego 
wynagrodzenia 

Nakłady 
inwestycyjne 

w relacji  
do PKB

Udział 
podatków  

w przychodach 

Eksport  
w relacji  
do PKB

Suma 
punktów 

(dane 
finansowe)

Suma 
punktów 
(kapituła 
rankingu)

Suma 
punktów 

w rankingu

1 Polski Koncern Naftowy 
Orlen SA GK, Płock

Wytwarzanie i przetwarzanie 
produktów rafinacji ropy 
naftowej

10,00 4,50 1,50 5,00 2,50 5,00 28,50 7,50 36,00

2 PGNiG SA GK, Warszawa Paliwowa - gaz 9,50 3,00 1,50 4,50 2,00 4,50 25,00 9,00 34,00

3 PGE Polska Grupa Energetyczna 
GK SA, Warszawa Energetyczna 9,00 5,00 1,50 3,50 1,00 3,50 23,50 4,50 28,00

4 Tauron Polska Energia SA GK, 
Katowice Handel energią elektryczną 8,00 3,50 0,50 3,00 0,00 2,00 17,00 6,00 23,00

5 Jastrzębska Spółka Węglowa 
SA, Jastrzębie–Zdrój

Wydobywanie węgla 
kamiennego 7,00 4,00 1,50 1,50 0,50 4,00 18,50 4,00 22,50

6 Grupa Lotos SA GK, Gdańsk Paliwowa 8,50 1,50 2,50 0,50 1,50 3,00 17,50 5,00 22,50

7
Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA, 
Konstancin

Energetyczna 6,50 0,00 2,50 1,00 1,00 2,50 13,50 8,00 21,50

8 OGP Gaz -System SA, Warszawa TSL - rurociąg 5,50 1,00 1,50 4,00 1,50 1,50 15,00 4,00 19,00

9 Enea SA GK, Poznań Handel energią elektryczną 7,50 2,50 1,50 2,00 1,00 0,00 14,50 3,50 18,00

10 Energa SA GK, Gdańsk Energetyczna 6,00 2,00 1,50 2,50 1,50 1,00 14,50 2,50 17,00

/ ©℗
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grupa pkn orlen to zintegrowany 
koncernem multienergetyczny.  
działa na rynkach: polskim, 
litewskim, czeskim, słowackim, 
niemieckim i kanadyjskim.

Grupa posiada jednostki zlokalizo-
wane na terenie Malty, Szwecji, Ho-
landii, Węgier, Estonii i  Łotwy oraz 
USA. Dostarcza energię i paliwa po-
nad 100 mln Europejczyków, a łącz-
nie klientom w niemal 100 krajach na 
sześciu kontynentach. To największa 
pod względem przychodów ze sprze-
daży firma w Polsce. 

W  2021 roku Grupa PKN Orlen 
wypracowała przychody ze sprzeda-
ży na poziomie 131,3 mld zł. To o 52 
proc. więcej niż w  2020 r., kiedy 
przekroczyły 86 mld zł. Warto pod-
kreślić, że przychody z eksportu sta-
nowią ok. 55 proc. przychodów ze 
sprzedaży. Niemal czterokrotnie 
wzrósł zysk netto spółki, który w 2021 
r. sięgnął 11,2 mld zł. W ubiegłym roku 
tylko z tytułu podatku dochodowego 
firma odprowadziła do budżetu 

państwa prawie 2,5 mld zł. PKN Orlen 
to także jeden z największych praco-
dawców w Polsce. W 2021 roku spółka 
zatrudniała 35 424 osoby, o 6,2 proc. 
więcej niż rok wcześniej.

Historia spółki sięga 1944 r., kiedy 
utworzona została instytucja, której 
zadaniem było zabezpieczenie infra-
struktury naftowej zniszczonej w wy-
niku długotrwałych działań wojen-
nych oraz okupacyjnych i rozpoczęcie 
działalności dystrybucyjnej. W 1945 r. 
przekształca się ona w Centralę Pro-
duktów Naftowych, a w 1995 r. firma 
została jednoosobową spółką Skarbu 
Państwa. W 1999 r. w wyniku połącze-
nia Centrali Produktów Naftowych 
CPN i  Petrochemii Płock powstał 
Polski Koncern Naftowy. W  tym sa-
mym roku PKN debiutuje na giełdzie. 
Nazwa handlowa Orlen zostaje nada-
na spółce w 2000 r. 

Grupa rośnie w siłę i inwestuje nie 
tylko w  spółki paliwowe. W  2020 r. 
przejmuje 65 proc. akcji Ruchu, tym 
samym zyskując kontrolę nad dystry-
butorem prasy. W 2021 r. spółka naby-

ła akcje przedsiębiorstwa Polska Press, 
stając się właścicielem 20 z 24 wyda-
wanych w Polsce dzienników regional-
nych, niemal 120 tygodników lokal-
nych i 500 serwisów internetowych.

Jednak największe połączenie 
spółek miało miejsce  tym roku. Była 
to konsolidacja dwóch paliwowych 
gigantów – Grupy Lotos i przejmują-
cego ją PKN Orlen. Szacuje się, że 
w wyniku połączenia powstała grupa 
o łącznych rocznych przychodach na 
poziomie ok. 200 mld zł i  łącznym, 
zróżnicowanym zysku operacyjnym 
EBITDA  ok. 20 mld zł. 

Eksperci przyznają, że konsolida-
cja wzmocni znaczenie Grupy Orlen 
na międzynarodowej arenie. Pozwo-
li na stworzenie mocnego gracza na 
europejskim rynku, zdolnego do 
zwiększenia inwestycji w nowe tech-
nologie i realizacji celów, związanych 
z transformacją energetyczną kraju.

Obecnie Grupa PKN Orlen działa 
w  pięciu segmentach: rafineryjny, 
petrochemia, energetyka, detal i wy-
dobycie. Największe przychody 

w 2021 roku grupa uzyskała z sektora 
rafineryjnego: niemal 57 mld zł. Spół-
ka posiada sześć rafinerii w  Polsce, 
Czechach i  na Litwie, przerabiając 
rocznie 29,5 mln ton ropy naftowej 
i 0,3 mln ton produktów biopaliw. Jak 
wynika ze strategii grupy do 2030 
roku, rafinerie pozostaną ważnym 
segmentem działalności spółki. Istot-
ne będzie zwiększenie produkcji 
biopaliw i paliw wodorowych. 

Kolejny sektor to detal, gdzie przy-
chody ze sprzedaży w ubiegłym roku 
przekroczyły 41 mld zł. PKN Orlen 
tworzy największą sieć paliw w Euro-
pie Środkowej. Stacje z  logo firmy 
znajdują się w   Polsce, Niemczech, 
Czechach, na Słowacji i Litwie. Obec-
nie Grupa PKN Orlen zarządza ok. 
2850 stacjami paliw oraz 115 stacjami 
ładowania samochodów elektrycz-
nych. W sumie do końca 2030 r. w re-
gionie Europy Środkowo-Wschodniej 
pod marką Orlen ma działać co naj-
mniej 3,5 tys. stacji, udział stacji zagra-
nicznych w  całej sieci ma wzrosnąć 
z 37 proc. do 45 proc. 

Spółka współpracuje z  ponad 170 
polskimi producentami, stawiając na 
krajowe produkty. Szacuje że ok. 85 
proc. artykułów z oferty pozapaliwowej 
zostało wyprodukowanych w Polsce.

Kluczowym obszarem rozwoju 
Grupy Orlen w najbliższej dekadzie 
będzie energetyka, oparta głównie na 
odnawialnych źródłach energii 
i  wspierana mocami gazowymi. Do 
2030 r. koncern zamierza osiągnąć 
poziom 2,5 GW mocy zainstalowa-
nych w  źródłach odnawialnych. 1,7 
GW zapewnią morskie farmy wiatro-
we, natomiast 0,8 GW źródła lądowe 
– elektrownie wiatrowe i fotowolta-
ika. W  ubiegłym roku przychody 
grupy z  sektora energetycznego 
przekroczyły 16 mld zł.

Do 2030 roku Grupa Orlen prze-
znaczy na inwestycje łącznie 140 mld 
zł. Ok. 85 mld zł zostanie przeznaczo-
ne na nowe, perspektywiczne obsza-
ry, związane przede wszystkim 
z energetyką odnawialną i zaawanso-
waną petrochemią. 

 —a.o.r

pkn orlen

Gigant z potencjałem 

pgnig jest największym graczem 
na rynku gazu ziemnego w polsce 
i jedną z największych spółek 
notowanych na giełdzie.

Firma zajmuje się poszukiwaniami 
i  wydobyciem gazu ziemnego oraz 
ropy naftowej, a także poprzez spół-
ki należące do grupy importem, ma-
gazynowaniem, sprzedażą, dystrybu-
cją paliw gazowych i  płynnych, jak 
również produkcją oraz dystrybucją 
ciepła i energii elektrycznej.

W  ub.r. w  porównaniu z  2020 r. 
grupa odnotowała poprawę większo-
ści głównych wskaźników finanso-
wych i  operacyjnych, do czego 
w znacznym stopniu przyczyniła się 
działalność wydobywcza. Główną 
determinantą wyników finansowych 
grupy był bardzo dynamiczny wzrost 
cen węglowodorów, zwłaszcza gazu 
ziemnego, którego notowania osią-
gnęły w Europie historycznie wyso-
kie poziomy. Przełożyło się to na 
zwiększenie przychodów grupy, 
które w 2021 r. wyniosły rekordowe 

69,96 mld zł i  były wyższe niż rok 
wcześniej aż o  78 proc. (wyniosły 
wówczas 39,20 mld zł). Grupa odno-
towała jednak zmniejszenie zysku 
netto o 18 proc. – z 7,34 mld zł w 2020 
r. do 6,01 mld zł w 2021 roku. W 2021 
roku w spółce pracowało ponad 24,5 
tys. osób. W skład Grupy Kapitałowej 
PGNiG wchodzi spółka PGNiG jako 
podmiot dominujący oraz 40 pod-
miotów zależnych.

Ropę naftową i gaz ziemny, zwany 
początkowo naftowym, wydobywano 
w Polsce od 1854 roku w pierwszej na 
świecie kopalni ropy naftowej, uru-
chomionej w  Bóbrce koło Krosna 
przez Ignacego Łukasiewicza. Od 
tego momentu datuje się narodziny 
światowego przemysłu naftowego 
i gazowniczego. W tym samym roku 
w  Gorlicach zapalono pierwszą na 
świecie uliczną latarnię naftową. 

Samo przedsiębiorstwo PGNiG 
utworzone zostało w  1982 r. Miało 
ono strukturę wielozakładową, 
w  skład której wchodziło 61 zakła-
dów. Działalność przedsiębiorstwa 

obejmowała zarówno poszukiwania, 
jak i eksploatację złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego, jak też dostawy tych 
surowców dla ludności i przemysłu.

Grupa Kapitałowa PGNiG, jest naj-
większym w  Polsce przedsiębior-
stwem zajmującym się poszukiwania-
mi i wydobyciem gazu ziemnego oraz 
ropy naftowej. PGNiG prowadzi dzia-
łalność w Polsce i za granicą. Działal-
ność poszukiwawcza i wydobywcza na 
terenie Polski prowadzona jest przez 
PGNiG z udziałem m.in. spółek zależ-
nych Exalo Drilling i Geofizyka Toruń. 

W strukturze PGNiG istnieją trzy 
główne oddziały krajowe, które 
znajdują się w Sanoku, Zielonej Gó-
rze oraz Odolanowie, i dwa oddziały 
zagraniczne: operatorski w Pakista-
nie oraz w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. PGNiG posiadało 200 
koncesji, w tym 188 koncesji eksplo-
atacyjnych, trzy na podziemne skła-
dowanie odpadów oraz dziewięć na 
podziemne magazynowanie gazu.

Grupa PGNiG zapewnia dywersy-
fikację dostaw gazu poprzez wydoby-

cie złóż krajowych oraz import ze 
źródeł zewnętrznych. W  Polsce 
PGNiG jest największym importerem 
i  dostawcą gazu ziemnego. Paliwo 
trafia do kraju przez rozbudowaną 
sieć systemu przesyłowego i terminal 
LNG w Świnoujściu. Gaz rozprowa-
dzany jest do odbiorców końcowych 
głównie za pomocą sieci dystrybucyj-
nych. Krajowy system gazowy uzu-
pełniają magazyny gazu, które służą 
do pokrywania sezonowych i dobo-
wych niedoborów paliwa gazowego.

Działalność GK PGNiG w  całym 
łańcuchu wartości wiąże się z oddzia-
ływaniem na środowisko. Mając na 
uwadze współczesne wyzwania 
ochrony środowiska, związane z wy-
czerpywaniem się zasobów natural-
nych oraz możliwym zanieczyszcze-
niem poszczególnych elementów 
środowiska, spółka podejmuje dzia-
łania w kierunku minimalizacji nega-
tywnego wpływu na środowisko. 

Wsparciem w realizacji tych zamie-
rzeń jest opracowywanie standardów 
technicznych realizacji prac na pod-

stawie zarówno obowiązujących wy-
magań prawnych, jak i  dobrych 
praktyk przemysłu, prewencji w  ra-
mach poszukiwań i  wydobycia złóż, 
analizy ryzyk środowiskowych, moni-
toringu wpływu działalności na środo-
wisko. Grupa stosuje także technolo-
gie redukujące wpływ negatywnego 
oddziaływania na środowisko oraz 
utrzymuje systemy zarządzania, w ra-
mach których realizuje cele i zadania 
środowiskowe, dążąc do zwiększenia 
efektywności środowiskowej. Wyzwa-
niem w  tym obszarze jest też ścisła 
współpraca i kontrola przestrzegania 
stawianych wymagań środowisko-
wych wykonawcom prac, współpraca 
z organami administracji państwowej, 
samorządami i lokalną społecznością.

Działa również Fundacja PGNiG, 
która wspiera inicjatywy na rzecz 
dziedzictwa narodowego i  kultury 
oraz nauki i edukacji. Fundacja włą-
cza się także w przedsięwzięcia ma-
jące na celu niesienie pomocy po-
trzebującym.

 —a.o.r.

pgnig 

Szerokie kompetencje na rynku gazu

Jednostki grupy zabezpieczają 
ok. 43 proc. zapotrzebowania 
na energię elektryczną w kraju  
oraz obsługują ponad 5,5 mln 
klientów.

Obszar dystrybucyjny Grupy PGE 
obejmuje ponad 40 proc. teryto-
rium Polski, w  tym obszary przy 
granicy z  Ukrainą i  Białorusią. 
Z  tego względu działalność grupy 
ma szczególne znaczenie dla bez-
pieczeństwa energetycznego kraju. 
Kluczowe dla Grupy PGE jest za-
bezpieczenie ciągłości działania 
elektrowni i elektrociepłowni oraz 
infrastruktury dystrybucyjnej, tak 
aby zapewnić nieprzerwane dosta-
wy energii elektrycznej i ciepła do 
mieszkańców, instytucji i przedsię-
biorstw.

Grupa Kapitałowa PGE jest naj-
większym w  Polsce przedsiębior-
stwem sektora elektroenergetycz-
nego pod względem przychodów 
i  zysku. W  2021 r. przychody GK 

PGE sięgnęły 52,7 mld zł i w stosun-
ku do 2020 r. wzrosły o ponad 15,2 
proc. Grupa PGE wypracowała 3,9 
mld zł zysk. W 2021 r. Grupa Kapi-
tałowa PGE wypracowała raporto-
wany wynik EBITDA na poziomie 
ok. 9,5 mld zł. Największy udział 
w tym wyniku miał segment Ener-
getyka Konwencjonalna (43 proc.). 
Także w  tym obszarze poniesione 
zostały najwyższe nakłady inwesty-
cyjne: ok. 1,8 mld zł. Były to głównie 
projekty modernizacyjno-odtwo-
rzeniowe, w tym związane z podno-
szeniem efektywności istniejących 
jednostek i ich modernizacją środo-
wiskową. Grupa Kapitałowa PGE to 
także jeden z największych praco-
dawców w Polsce, dający zatrudnie-
nie dla 38 tys. osób.

Działalność grupy obejmuje cały 
łańcuch wartości: od wydobycia wę-
gla brunatnego z  własnych kopalń, 
przez wytwarzanie energii elektrycz-
nej i  ciepła, po ich dystrybucję 
i  sprzedaż. Jednostki wytwórcze 

Grupy Kapitałowej PGE wyproduko-
wały w  2021 r. ok. 43 proc. energii 
elektrycznej w  Polsce. Udział seg-
mentu energetyka konwencjonalna 
wynosi ok. 36 proc. wytworzonej 
energii ogółem. Instalacje konwen-
cjonalne wykorzystują węgiel bru-
natny z własnych kopalń oraz węgiel 
kamienny, gaz i biomasę od dostaw-
ców zewnętrznych. 

Natomiast segmenty ciepłownic-
two oraz energetyka odnawialna 
wyprodukowały odpowiednio 5 proc. 
i 2 proc. energii elektrycznej w kraju, 
stosując różne technologie. Wykorzy-
stywane są energia wiatru, energia 
wody oraz energia słoneczna. Z kolei 
jednostki wytwórcze należące do 
segmentu ciepłownictwo wytwarzają 
ok. 20 proc. ciepła sieciowego w Pol-
sce. 

Grupa PGE dostarcza energię 
elektryczną do klientów na terenie 
obejmującym ok. 40 proc. po-
wierzchni Polski za pomocą linii 
dystrybucyjnych o długości ok. 297 

tys. km. Dzięki połączeniu własnych 
zasobów węgla brunatnego, aktywów 
wytwórczych oraz sieci dystrybucyj-
nej Grupa PGE zapewnia dostawy 
energii elektrycznej do ok. 5,5 mln 
klientów w  całej Polsce, zarówno 
gospodarstw domowych, przedsię-
biorstw, jak i  instytucji. W praktyce 
oznacza to, że obsługuje niemal co 
trzeciego konsumenta energii elek-
trycznej w Polsce.

Grupa PGE deklaruje zmniejsze-
nie oddziaływania na środowisko 
i  osiągnięcie neutralności klima-
tycznej do 2050 roku i dostarczanie 
100 proc. zielonej energii do klien-
tów. Obniżenie emisyjności wytwa-
rzania nastąpi poprzez zmianę 
technologii, rozbudowę portfela 
odnawialnych źródeł energii, 
umożliwienie udziału w  transfor-
macji klientom PGE i zaangażowa-
nie w działania na rzecz gospodar-
ki obiegu zamkniętego. 

Strategia PGE została oparta na 
trzech filarach: energia przyjazna dla 

środowiska, nowoczesne usługi 
energetyczne oraz sprawna i  efek-
tywna organizacja.

Aspiracje PGE zostały określone 
w dwóch horyzontach czasowych. Do 
2030 roku nastąpi zwiększenie udzia-
łu energetyki odnawialnej w portfelu 
grupy do poziomu 50 proc. oraz 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 
o  85 proc., co oznacza 120 mln ton 
mniej emisji CO2. Natomiast do 2050 
roku grupa zamierza osiągnąć neu-
tralność klimatyczną, czyli zero 
emisji netto CO2, oraz zapewniać 100 
proc. zielonej energii dla swoich 
klientów.

PGE prowadzi także działalność 
charytatywną. W 2011 r. została po-
wołana Fundacja PGE, która wspiera 
inicjatywy o  charakterze społecz-
nym, realizuje zadania z zakresu na-
uki i  edukacji, ochrony zdrowia, 
kultury i  dziedzictwa narodowego 
oraz działalności ekologicznej 
i ochrony środowiska.

 —a.o.r.

pge

Największa grupa energetyczna w kraju

FirmY FinansoWe

Miejsce Nazwa Branża
Udział 
w PKB 
(2021)

Relacja 
zatrudnienia 

do przecietnego 
zatrudnienia 

w gospodarce 
narodowej

Średnia płaca 
w relacji 

do średniego 
wynagrodzenia 

Nakłady 
inwestycyjne 

w relacji 
do PKB

Udział 
podatków 

w przychodach 

Suma  
punktów 

(dane 
finansowe)

Suma 
punktów 
(kapituła 
rankingu)

Suma 
punktów 

w rankingu

1 PZU SA GK, Warszawa finansowe 10,00 5,00 1,50 5,00 2,00 23,50 9,50 33,00

2 PKO BP SA GK, Warszawa finansowe 9,50 4,50 1,50 4,50 2,50 22,50 9,00 31,50

3 Bank Pekao SA GK, Warszawa finansowe 8,50 4,00 1,50 4,00 2,00 20,00 5,50 25,50

4 Santander Bank Polska SA GK, 
Wrocław finansowe 9,00 3,50 1,50 3,00 2,00 19,00 5,50 24,50

5 ING Bank Śląski SA GK, 
Katowice finansowe 7,50 2,50 2,50 1,00 2,00 15,50 5,00 20,50

6 mBank SA GK, Warszawa finansowe 7,00 1,00 1,50 3,50 2,00 15,00 5,50 20,50

7 BNP Paribas Bank Polska SA 
GK, Warszawa finansowe 6,00 3,00 1,50 2,50 2,00 15,00 1,50 16,50

8 Grupa Warta, Warszawa finansowe 8,00 0,00 2,50 0,50 1,00 12,00 2,50 14,50

9 Alior Bank SA, Warszawa finansowe 5,50 2,00 0,50 1,50 2,00 11,50 0,50 12,00

10 Ergo Hestia TU SA, Sopot finansowe 6,50 0,00 1,50 0,00 1,00 9,00 2,50 11,50

FirmY nieFinansoWe

Miejsce Nazwa Branża
Udział 
w PKB 
(2021)

Relacja 
zatrudnienia do 

przecietnego 
zatrudnienia 

w gospodarce 
narodowej

Średnia płaca 
w relacji 

do średniego 
wynagrodzenia 

Nakłady 
inwestycyjne 

w relacji 
do PKB

Udział 
podatków 

w przychodach 

Eksport  
w relacji 
do PKB

Suma 
punktów 

(dane 
finansowe)

Suma 
punktów 
(kapituła 
rankingu)

Suma 
punktów 

w rankingu

1 KGHM Polska Miedź SA GK, 
Lubin

Górnictwo pozostałych rud 
metali nieżelaznych 9,50 4,00 2,50 5,00 2,00 5,00 28,00 5,50 33,50

2 Jeronimo Martins Polska SA, 
Kostrzyn

Pozostała sprzedaż 
detaliczna prowadzona  
w niewyspecjalizowanych 
sklepach

10,00 5,00 0,50 2,00 1,00 18,50 7,50 26,00

3 Asseco Poland SA GK, Rzeszów IT 8,00 2,50 2,50 1,50 4,00 18,50 4,50 23,00

3 LPP SA GK, Gdańsk Odzieżowa 6,00 1,50 0,50 2,50 1,00 2,50 14,00 9,00 23,00

4 Volkswagen Poznań sp. z o.o., 
Poznań

Produkcja pojazdów 
samochodowych 
przeznaczonych  
do przewozu towarów

9,00 1,50 0,50 4,50 15,50 3,50 19,00

5 Grupa Azoty SA GK, Tarnów Produkcja nawozów  
i związków azotowych 6,50 1,50 4,00 0,50 2,00 14,50 2,00 16,50

6 Grupa Kapitałowa Synthos SA, 
Oświęcim Branża chemiczna 3,00 1,50 3,00 2,50 10,00 5,00 15,00

7 Grupa CanPack SA, Kraków Opakowań 5,50 1,50 1,50 3,50 12,00 2,00 14,00

8 Lidl sp. z o.o. sp.k., Tarnowo 
Podgórne

Sprzedaż detaliczna 
prowadzona w 
niewyspecjalizowanych 
sklepach z przewagą żywności, 
napojów i wyrobów tytoniowych

8,50 0,50 0,50 0,00 9,50 1,50 11,00

8 Orange Polska SA GK, Warszawa Telekomunikacja 1,50 1,50 3,50 1,50 8,00 3,00 11,00

9 Eurocash SA GK, Komorniki Sprzedaż hurtowa 
niewyspecjalizowana 7,00 0,50 0,50 8,00 2,00 10,00

10 Totalizator Sportowy sp. z o.o. 
GK, Warszawa Gry losowe 7,50 1,50 0,50 9,50 0,00 9,50
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grupa pzU to największy w polsce 
i europie środkowo-Wschodniej 
konglomerat finansowy, o aktywach 
sięgających 400 mld zł. Jest obecna 
w pięciu krajach regionu, w samej 
polsce cieszy się zaufaniem 
ok. 22 mln klientów.

W  2021 r. Grupa PZU zwiększyła 
przypis składki o  1,2 mld zł rok do 
roku, do rekordowej w swojej historii 
wartości 25,1 mld zł. Od debiutu PZU 
na warszawskiej giełdzie w roku 2010 
roczna wartość sprzedaży ubezpie-
czeń wzrosła o  ponad 10 mld zł. 
Grupa wypracowała również najwyż-
szy wynik netto od 12 lat. Zysk netto 
wzrósł z 2,53 mld zł w 2020 r. do po-
nad 5,43 mld zł w 2021 r. Na koniec 
ubiegłego roku w Grupie Kapitałowej 
PZU zatrudnionych było 38 666 
pracowników.

Głównym obszarem działalności 
Grupy PZU pod względem skali i licz-
by klientów jest Polska. Spółki zależne 
odgrywają istotną rolę na rynkach Li-
twy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

Na czele Grupy stoi PZU, który ma 
status podmiotu wiodącego w kon-
glomeracie. Tradycje PZU sięgają 
1803 r., kiedy na ziemiach polskich 
powstało pierwsze towarzystwo 
ubezpieczeniowe. W 1921 r. powoła-
no Polską Dyrekcję Ubezpieczeń 
Wzajemnych – pierwszą realnie 
ogólnopolską instytucję ubezpiecze-
niową  o wszechstronnej ofercie: na 
pierwszym miejscu były ubezpiecze-
nia ogniowe (obowiązkowe), na dru-
gim komunikacyjne, a  na trzecim 
życiowe. W  1927 r. Dyrekcję prze-
kształcono w  Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych, a w latach 
1952–1990 firma działała jako Pań-
stwowy Zakład Ubezpieczeń. W 1999 
r. spółka została częściowo sprywa-
tyzowana, a od 2010 r. jest notowana 
na warszawskiej giełdzie.

Obecnie PZU oferuje największą 
sieć sprzedażowo-obsługową wśród 
wszystkich ubezpieczycieli działają-
cych w  Polsce. Obejmuje ona 409 
placówek na terenie kraju, w  tym 
189 w małych miejscowościach, 9,7 

tys. agentów i agencji na wyłączność, 
3,2 tys. multiagencji ponad 1 tys. 
brokerów ubezpieczeniowych oraz 
elektroniczne kanały dystrybucji. 
W ramach bancassurance i progra-
mów partnerstw strategicznych 
Grupa PZU współpracuje z 12 ban-
kami oraz 20 partnerami strategicz-
nymi w Polsce. Grupa PZU ma rów-
nież sprawnie działający system li-
kwidacji szkód.

Kluczowe przewagi rynkowe Gru-
py PZU to znana i  ceniona marka, 
największa baza klientów i sieć dys-
trybucji w Polsce oraz silna pozycja 
kapitałowa.

Podmioty Grupy PZU są aktywne 
w  obszarze ubezpieczeń majątko-
wych (PZU, TUW PZUW, LINK4, 
spółki w krajach bałtyckich i w Ukra-
inie), ubezpieczeniach na życie (PZU 
Życie, PZU Litwa Życie, PZU Ukraina 
Życie), produktach inwestycyjnych 
(TFI PZU), emerytalnych (PTE PZU), 
ochrony zdrowia (PZU Zdrowie) oraz 
bankowości (Bank Pekao i  Alior 
Bank).

W  końcu marca 2021 roku grupa 
ogłosiła nową strategię na lata 
2021–2024 „Potencjał i  wzrost”. 
Strategiczną ambicją spółki jest 
uczynienie z  Grupy PZU dostawcy 
całościowych rozwiązań, które po-
mogą klientom ochronić i pomnażać 
ich majątek, należycie zadbać o bez-
pieczeństwo zdrowotne i finansowe 
własne i bliskich, płynnie dostosować 
swój biznes do działania w  sposób 
zrównoważony, uwzględniający 
czynniki ESG, a także zbudować an-
gażujące i efektywne biznesowo re-
lacje z pracownikami.

Strategia ESG „Rozwój w  równo-
wadze”, będąca jednym z  filarów 
nowej strategii Grupy PZU na lata 
2021–2024, wyznacza ambicje spółki 
w  dziedzinie ochrony środowiska, 
zaangażowania społecznego i  ładu 
korporacyjnego.

W roku 2021 Grupa PZU zaznaczy-
ła swoje ambicje w obszarze odpo-
wiedzialności klimatycznej, przyj-
mując rolę partnera zielonej trans-
formacji energetycznej polskiej 

gospodarki, który wdraża najlepsze 
praktyki oraz inspiruje do podob-
nych działań innych. Grupa konse-
kwentnie zmniejsza swój ślad węglo-
wy, ograniczając emisje własne oraz 
rekompensując te, których nie da się 
już zredukować.

Wprowadziła także unikatowe na 
rynku ubezpieczenia dla właścicieli 
instalacji OZE, tak indywidualnych, 
jak korporacyjnych, by odpowiedzieć 
na praktyczne potrzeby i  wspierać 
rozwój sektora odnawialnej energii. 
W ciągu kilku miesięcy od ogłoszenia 
strategii ESG firma zobowiązała się 
do finansowania budowy lub rozbu-
dowy farm wiatrowych kwotą ponad 
150 mln zł oraz zainwestowała ok. 300 
mln zł w obligacje ESG.

Grupa PZU aktywnie angażuje się 
również w  działania prospołeczne, 
m.in. poprawiając bezpieczeństwo 
w lokalnych wspólnotach, populary-
zując profilaktykę zdrowotną czy 
aktywność sportową. Sprawuje także 
mecenat nad wieloma instytucjami 
kultury i sztuki.  —a.o.r.

pzU

Ubezpieczenia z historią 

grupa kapitałowa pko Bp należy do 
największych instytucji finansowych 
w polsce, a także jest jedną 
z największych grup finansowych 
europy środkowo-Wschodniej.

PKO Bank Polski ma największy 
udział w kluczowych obszarach pol-
skiego rynku bankowego: oszczęd-
ności – 19,2 proc., kredytów – 17,4 
proc. oraz rynku funduszy inwesty-
cyjnych osób fizycznych – 19,9 proc. 
Bank jest liderem także pod wzglę-
dem liczby rachunków bieżących 
i kart płatniczych.

W 2021 r. Grupa Kapitałowa PKO 
BP wypracowała rekordowe wyniki. 
Zysk netto osiągnął najwyższą war-
tość w  ponad 100-letniej historii 
spółki, a  także w  historii sektora 
bankowego w  Polsce. Wyniósł 4,9 
mld zł i był o ponad 20 proc. wyższy 
niż przed pandemią. Dynamiczny 
wzrost finansowania klientów spo-
wodował, że aktywa grupy wzrosły 
do 418 mld zł, a rentowność mierzona 
zwrotem z  kapitału wyniosła 12,1 

proc. PKO BP należy do największych 
pracodawców w  Polsce. Na koniec 
2021 r. zatrudnienie wynosiło 25,7 
tys. etatów.

Podmiotem dominującym w Gru-
pie Kapitałowej Banku jest PKO Bank 
Polski, największy bank komercyjny 
w Polsce oraz lider rodzimego rynku 
pod względem: skali działania, kapi-
tałów własnych, kredytów, oszczęd-
ności, liczby klientów oraz wielkości 
sieci dystrybucji.

Historia PKO Banku Polskiego 
sięga 1919 r. W lutym tamtego roku 
naczelnik państwa Józef Piłsudski 
wydał dekret o ustanowieniu Poczto-
wej Kasy Oszczędności. Rok później 
była to już oficjalnie instytucja pań-
stwowa. Jednym z  podstawowych 
zadań PKO było zorganizowanie 
systemu oszczędnościowego. 

W  czasie II wojny światowej kasa 
funkcjonowała pod zarządem nie-
mieckim. W styczniu 1950 r. Pocztowa 
Kasa Oszczędności została zlikwido-
wana, a jej agendy przejęła Powszech-
na Kasa Oszczędności. Od 1975 do 

1987 r. oddziały PKO funkcjonowały 
w  strukturach Narodowego Banku 
Polskiego z zachowaniem swej tożsa-
mości, a  w  listopadzie 1987 r. PKO 
ponownie stał się samodzielnym 
bankiem, zmieniając nazwę na Po-
wszechna Kasa Oszczędności Bank 
Państwowy. Jako PKO BP zadebiuto-
wał w 2004 r. na warszawskiej giełdzie.

Obecnie jest największym ban-
kiem w Polsce. Na koniec 2021 r. sieć 
oddziałów banku była największa 
w kraju i obejmowała 975 placówek 
własnych (w  tym oddziały, biura 
i centra) oraz 447 agencji. Bank jest 
właścicielem niemal 3 tys. bankoma-
tów.

Segment detaliczny na koniec 2021 
r. obsługiwał ponad 11,1 mln osób, 
w  tym ponad 10,5 mln osób fizycz-
nych, 15,4 tys. klientów bankowości 
prywatnej, ponad 0,5 mln firm 
i  przedsiębiorstw. Segment oferuje 
pełen zakres produktów i  usług 
bankowych osobom prywatnym 
w  ramach bankowości detalicznej 
i  prywatnej oraz bankowości hipo-

tecznej. Ponadto obejmuje transak-
cje z firmami i przedsiębiorstwami, 
deweloperami, spółdzielniami i  za-
rządcami nieruchomości. Do pro-
duktów i usług w tym segmencie na-
leżą m.in. rachunki bieżące i oszczęd-
nościowe, lokaty terminowe, usługi 
private banking, produkty ubezpie-
czeniowe i inwestycyjno-ubezpiecze-
niowe, karty kredytowe i debetowe, 
usługi bankowości elektronicznej 
i  mobilnej, kredyty konsumpcyjne 
i mieszkaniowe, kredyty gospodarcze 
oraz leasing i faktoring.

Grupa PKO BP rozwija działalność 
nie tylko w swoim tradycyjnym ob-
szarze działalności – bankowości 
detalicznej. Jest również liderem 
w obsłudze klientów korporacyjnych 
oraz firm i przedsiębiorstw (zwłasz-
cza w zakresie ich finansowania) oraz 
na rynku usług finansowych dla 
gmin, powiatów, województw i sek-
tora budżetowego. Jest też najbar-
dziej liczącym się organizatorem 
emisji obligacji komunalnych. Seg-
ment korporacyjny i inwestycyjny na 

koniec 2021 r. obsługiwał niemal 17 
tys. firm.

W  swoich działaniach, oprócz 
dbałości o  wyniki, bank kieruje się 
zasadą zrównoważonego rozwoju 
i przywiązuje coraz większą wagę do 
sposobu wykorzystywania zasobów 
naturalnych. W  czerwcu 2021 r. za-
rząd oraz rada nadzorcza banku 
przyjęły do realizacji wskaźniki 
w obszarze ESG i włączyły je do ce-
lów niefinansowych Grupy Kapitało-
wej Banku na kolejne lata. PKO Bank 
Polski zobowiązał się do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, wyeli-
minowania ekspozycji na sektor wy-
dobywczy węgla, wzrostu zielonego 
finansowania, uwzględnienia kluczo-
wych aspektów ESG w procesie za-
kupowym, utrzymania wysokiego 
poziomu udziału kobiet na stanowi-
skach menedżerskich, niskiego po-
ziomu fluktuacji i odejść dobrowol-
nych pracowników oraz realizowania 
projektów wspierających zatrudnie-
nie osób niepełnosprawnych.

 —a.o.r.

pko Bp 

Ponad sto lat doświadczenia

Bank polska kasa opieki, założony  
w 1929 r., jest jedną z największych 
instytucji finansowych w europie 
środkowo-Wschodniej i drugim  
co do wielkości bankiem 
uniwersalnym w polsce z ponad  
200 mld zł aktywów.

Jako pierwszy bank uruchomił w Pol-
sce bankomat, wydał pierwszą kartę 
kredytową, uruchomił biuro makler-
skie, zastosował w praktyce biome-
trię w bankowości.

Bank Pekao efektywnie wykorzy-
stał ożywienie gospodarcze i większą 
aktywność klientów do wyraźnej 
poprawy wyników finansowych 
w 2021 r. Zysk netto był niemal dwa 
razy wyższy niż rok wcześniej i prze-
bił rezultat z  2019 r., czyli sprzed 
pandemii. Skonsolidowany zysk 
netto Banku Pekao w 2021 r. wyniósł 
2,175 mld zł wobec 1,102 mld zł rok 
wcześniej. Był również wyższy niż 
w 2019 r., kiedy wynik netto zamknął 
się kwotą 2,165 mld zł. Wynik z opłat 

i prowizji urósł w zeszłym roku o 10 
proc. w porównaniu z rokiem 2020. 
Wynik odsetkowy zwiększył się o 9 
proc. do 5,66 mld zł. Na koniec grud-
nia 2021 r. liczba pracowników grupy 
wyniosła 14 702 w porównaniu z 14 
994 osobami na koniec 2020 r.

Bank został utworzony w 1929 r. na 
podstawie decyzji Ministerstwa Skar-
bu jako Bank Polska Kasa Opieki 
Spółka Akcyjna. Głównym celem no-
wej instytucji była obsługa finansowa 
Polaków żyjących poza ojczyzną. Do 
września 1939 r. powstało 25 biur 
Banku Pekao we Francji, Argentynie, 
Stanach Zjednoczonych i Palestynie. 
Po wojnie rozważano rozwiązanie 
Banku Pekao, rząd uznał jednak, że 
warto postarać się o pozyskanie dewiz 
ze środowisk polonijnych; bankowi 
powierzono zadania związane z tzw. 
eksportem wewnętrznym. W 1998 r. 
wszedł na giełdę, a rok później kon-
trolę nad nim przejęła włoska grupa 
finansowa UniCredit. Obecnie naj-
większy pakiet akcji należy do PZU 

i Polskiego Funduszu Rozwoju.
W  2021 roku bank dysponował 

drugą co do wielkości w kraju siecią 
oddziałów: 650 placówek i 71 placó-
wek spółek Grupy Pekao, a  także 
1475 bankomatami ulokowanymi we 
wszystkich województwach. Model 
biznesowy banku oparty jest na 
segmentacji klientów wyodrębniają-
cej następujące obszary: bankowość 
detaliczna i  bankowość prywatna, 
bankowość przedsiębiorstw, banko-
wość korporacyjna i inwestycyjna.

Bank stawia na innowacyjność. 
Z bankowości mobilnej Pekao aktyw-
nie korzystało na koniec 2021 roku 
2,4 mln klientów w porównaniu z 2 
mln na koniec 2020 r. Cel strategiczny 
na rok 2024 to 3,2 mln aktywnych 
klientów bankowości mobilnej. 

Paleta usług oferowanych w aplika-
cji PeoPay i bankowości elektronicznej 
jest sukcesywnie poszerzana, a aplika-
cja staje się dla klientów banków 
centrum zarządzania finansami i  in-
westycjami, a także usług dodanych, 

takich jak zakup biletów czy opłaty za 
parking. W  Laboratorium Innowacji 
Banku realizowane są działania w za-
kresie wdrażania nowych rozwiązań. 
Jednostka skupia się na projektowa-
niu innowacji, które pozwolą na 
ulepszenie obecnych i tworzenie no-
wych produktów i usług w banku.

Jako bank korporacyjny Bank Pe-
kao obsługuje co drugą korporację 
w  Polsce. Ma ugruntowaną pozycję 
lidera rynku w  obszarze private 
banking, zarządzania aktywami 
i działalności maklerskiej.

Strategia ESG banku na lata 
2021–2024 zakłada między innymi 
zwiększenie zaangażowania w finan-
sowanie projektów zrównoważo-
nych, wsparcie transformacji energe-
tycznej i  przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną klientów, własna 
neutralność klimatyczna, zaangażo-
wanie w zrównoważony rozwój spo-
łeczno-gospodarczy oraz dbałość 
o równouprawnienie pracowników. 
W perspektywie 2030 r. Pekao planu-

je osiągnąć własną neutralność kli-
matyczną.

Celem banku jest 100-procentowy 
wskaźnik digitalizacji, a więc możli-
wość załatwienia wszystkich spraw 
bankowych całkowicie zdalnie. Ten 
filar to w strategii Pekao również za-
angażowanie w programy wspierające 
rozwój i innowacyjność firm, co bank 
planuje realizować poprzez gwaran-
cje, akceleratory start-upów oraz 
współpracę z fintechami i uczelniami.

Społecznie odpowiedzialny wize-
runek banku widoczny jest w działal-
ności charytatywnej. Bank realizuje 
ją w  głównej mierze za pośrednic-
twem Fundacji Banku Pekao, która 
została powołana w 1997 roku. 

Zakres jej działalności obejmuje 
m.in. wspieranie przedsięwzięć 
związanych z oświatą oraz wychowa-
niem dzieci i młodzieży, upowszech-
nianiem kultury i  sportu, a  także 
z ochroną środowiska.

 —a.o.r.

Bank pekao 

Cyfrowy bank nowej generacji
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koncern ma zakłady produkcyjne 
zlokalizowane na trzech kontynentach: 
w europie, ameryce północnej 
i południowej.

KGHM Polska Miedź zajmuje się wydobyciem 
i przetwórstwem surowców naturalnych. Jest 
właścicielem największego w  Europie złoża 
rudy miedzi, zlokalizowanego w południowo-
-zachodniej Polsce. Kontrolowane przez 
KGHM światowe zasoby rudy miedzi wynoszą 
40 mln ton. Firma ma zakłady produkcyjne na 
trzech kontynentach: w  Europie, Ameryce 
Północnej i Południowej.

W 2021 r. Grupa KGHM zanotowała wzrost 
produkcji miedzi o  6,3 proc., o  44,6 tys. ton 
więcej wobec 2020 r. Wzrost produkcji i sprze-
daży, w  połączeniu z  dobrą koniunkturą na 
miedź, przełożył się na ponad 26-proc. wzrost 
przychodów Grupy, które wyniosły 29,8 mld zł. 
Grupa Kapitałowa KGHM zamknęła 2021 r. 
wysoką wartością skorygowanej EBITDA: 10,3 
mld zł, a  także z  bardzo wysokim – drugim 
w historii – skonsolidowanym wynikiem netto, 
który wzrósł w stosunku do poprzedniego roku 
aż o 242,5 proc., do 6,2 mld zł. Aktywa netto 
wzrosły w  stosunku do 2020 r. o  6,1 mld zł, 
osiągając na koniec 2021 r. poziom 27,1 mld zł. 
Wpływ na takie wyniki miało m.in. zwiększenie 
przychodów wskutek korzystniejszych cen 
metali, obniżenie kosztów podstawowej dzia-
łalności operacyjnej oraz skuteczne zarządza-
nie. Przychody z eksportu grupy KGHM stano-
wią 74,5 proc. przychodów ze sprzedaży. 
Łącznie Grupa KGHM zatrudnia niemal 34,3 tys. 
osób. W  skład Grupy Kapitałowej wchodzą 
KGHM Polska Miedź i 69 jednostek zależnych, 
zlokalizowanych na czterech kontynentach: w 
Europie, Ameryce Północnej, Południowej i Azji.

KGHM Polska Miedź znajduje się w ścisłej 
czołówce globalnych producentów miedzi 
i srebra. Rocznie Grupa KGHM produkuje ok. 
700 tys. ton miedzi i  ok. 1,3 tys. ton srebra. 

Sercem wydobycia i przetwórstwa tych meta-
li jest jedno z największych na świecie złoże 
rudy miedzi, zlokalizowane na Dolnym Śląsku. 
Jego odkrycie 23 marca 1957 r. stało się fun-
damentem, na którym wyrósł. W 1961 r. po-
wstał Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 
w  Lubinie, który w  1991 r. przekształcono 
w  spółkę Skarbu Państwa. W  czasie ponad 
60-letniej działalności KGHM wydobył ponad 
miliard ton urobku i wyprodukował 20 mln 
ton miedzi. Obecne zasoby pozwalają na 
dalszą pracę firmy przez ok. 40–50 lat.

Złoża rud miedzi eksploatowane przez KGHM 
w Polsce zalegają na głębokości od kilkuset do 
1500 m. Wydobycie rudy miedzi w Polsce jest 
skoncentrowane w trzech kopalniach głębino-
wych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, 
przetwarzanie rudy – w Zakładach Wzbogacania 
Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produk-
tów – w hutach w Głogowie i Legnicy oraz wal-
cowni Cedynia. Najważniejszym projektem 
górniczym, który prowadzi KGHM w Polsce, jest 
udostępnienie nowych zasobów rud miedzi ze 
złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy, które po-
zwolą utrzymać obecny poziom krajowego wy-
dobycia przez kilkadziesiąt lat.

KGHM Polska Miedź stawia także na inno-
wacyjność. Poszukuje technologii, które po-
mogą z jednej strony obniżyć koszty produk-
cji, a  z  drugiej pozwolą na większy odzysk 
miedzi i  metali towarzyszących. W  2023 r. 
KGHM zamierza przeznaczać 1 proc. roczne-
go przychodu na innowacje i projekty badaw-
czo-rozwojowe; stanowi to prawie 200 mln zł. 
Firma buduje też przyszłość w oparciu o e-
-przemysł. Wprowadzane rozwiązania obej-
mują robotyzację, digitalizację, zarządzanie 
wiedzą oraz założenia Przemysłu 4.0.

Grupa poprzez swoją fundację wspiera 
społeczności, organizacje społeczne, instytu-
cje związane z  nauką, kulturą i  sportem. 
Promuje aktywny tryb życia i pomaga potrze-
bującym.  —a.o.r.

kgHm polska miedź 

Miedziowy potentat  
o globalnym zasięgu

Jerónimo martins, właściciel sieci handlowej 
Biedronka, to druga co do wielkości firma 
w polsce i największy prywatny pracodawca 
w kraju. W prawie 3300 polskich sklepach 
pracuje niemal 75 tys. osób. sklepy Biedronka 
odwiedza ok. 4 mln klientów dziennie.

Obecnie Grupa Jerónimo Martins działa 
w trzech krajach: Polsce, Portugalii i Kolumbii 
i zatrudnia łącznie przeszło 123 tys. pracow-
ników. W Portugalii jest właścicielem super-
marketów Pingo Doce oraz sieci Recheio lide-
ra na rynku cash and carry. W Kolumbii posia-
da sieci dyskontów Ara. Jednakże polska sieć 
sklepów spożywczych Biedronka to najwięk-
szy biznes, odpowiedzialny za dwie trzecie 
przychodów całej grupy.

W 2021 r. Biedronka wypracowała ponad 68 
mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 7 mld 
zł więcej niż w 2020 r. Spółka zajmuje drugą 
pozycję pod względem przychodów ze sprze-
daży w kraju. Zysk netto sieci sięgnął 2,9 mld 
zł, co oznacza, że wzrósł o  ponad 17 proc. 
w  stosunku do 2020 r. Jerónimo Martins 
Polska, zatrudniając prawie 75 tys. osób, jest 
największym prywatnym pracodawcą w Pol-
sce. W 2021 r. firma zwiększyła zatrudnienie 
o ponad 3600 osób. Wartość inwestycji Grupy 
Jerónimo Martins w Polsce od 1995 r. przekra-
cza 14 mld zł.

Pierwszy sklep pod nazwą Biedronka po-
wstał w Poznaniu w kwietniu 1995 r. Jerónimo 
Martins kupiło sieć Biedronka od biznesmena 
Mariusza Świtalskiego w 1998 r., gdy  liczyła 
243 placówki. Firma zdecydowała się na po-
zostawienie nazwy i  logo, co okazało się 
strzałem w dziesiątkę dla zagranicznego in-
westora – nadal wiele osób uważa, że Biedron-
ka jest firmą polską. Zresztą sieć w komunika-
tach marketingowych bardzo często nawiązu-
je do polskich korzeni.

Na koniec II kwartału 2022 r. sieć liczyła 
3283 sklepy zlokalizowane w  ponad 1100 

miejscowościach. Biedronka współpracowała 
z ponad 1000 polskich dostawców, od których 
pochodziło 92 proc. produktów w  ofercie 
sieci. Każdy dostawca musi spełnić rygory-
styczne kryteria dotyczące jakości i bezpie-
czeństwa danego produktu, dbałości o środo-
wisko i prawa pracownicze podczas produkcji 
oraz jego ceny.

Dzięki wieloletniej partnerskiej współpra-
cy z  Biedronką wiele krajowych przedsię-
biorstw zmieniło się z  małych firm w  duże 
i  prężnie działające organizacje tworzące 
nowe miejsca pracy, mające rozbudowujące 
się linie produkcyjne i wdrażające innowacyj-
ne produkty. Ponad 70 proc. warzyw i owo-
ców uprawianych w Polsce, które sprzedaje 
sieć, pochodzi bezpośrednio od producen-
tów, a nie od pośredników.

Polacy lubią dyskonty, a  przy tym forma 
dyskontów w  ostatnich latach bardzo się 
zmieniła. Dziś, robiąc zakupy w sklepie Bie-
dronka, można zaopatrzyć się w  produkty 
delikatesowe. Klienci Biedronki mogli kupić 
choćby ośmiornice, małże czy świeże ryby. 
Jednym z hitów sieci są tygodnie tematyczne. 
Podczas ich trwania można zaopatrzyć się 
w  luksusowe artykuły, które na co dzień są 
dostępne tylko w sklepach specjalistycznych. 

Biedronka podkreśla, że prowadzi także 
działalność na rzecz osób trzecich. Sieć wspie-
ra najbardziej wrażliwe grupy społeczne: 
dzieci, młodzież oraz osoby starsze. Wspólnie 
z partnerami podejmuje inicjatywy mające na 
celu walkę z  wykluczeniem, ubóstwem czy 
niedożywieniem. Działa przy tym dwutorowo: 
angażuje się zarówno w eliminację skutków 
tych zjawisk, oferując bezpośrednią pomoc 
osobom wykluczonym, jak i w przeciwdziała-
nie ubóstwu i wspieranie długotrwałych zmian 
społecznych. Działa także Fundacja Biedronki, 
która jako swoją misję wskazuje niesienie 
pomocy osobom starszym i przyczynianie się 
do poprawy ich jakości życia.  —a.o.r.

Jerónimo martins

Portugalska sieć 
z polskimi korzeniami

asseco poland jest największym polskim 
producentem oprogramowania. 

Firma działa od 1991 r., tworząc zaawansowa-
ne technologicznie oprogramowanie dla firm 
z kluczowych sektorów gospodarki. Od roz-
poczęcia międzynarodowej ekspansji w 2004 
r. spółka zbudowała silną grupę działającą 
w 60 krajach świata.

W  2021 r. Asseco osiągnęło 14,5 mld zł 
przychodów ze sprzedaży, czyli o  19 proc. 
więcej niż w roku 2020. Sprzedaż własnych 
produktów oraz usług informatycznych wzro-
sła w porównaniu z poprzednim rokiem o 17 
proc. i wyniosła 11,3 mld zł. Skonsolidowany 
zysk operacyjny wzrósł o 20 proc., do 1,5 mld 
zł. Grupa wypracowała lepsze wyniki we 
wszystkich segmentach operacyjnych, co było 
możliwe dzięki koncentracji na wsparciu 
klientów w obliczu pandemii oraz wykorzy-
staniu szans związanych z przyspieszeniem 
procesów cyfryzacji w firmach i instytucjach. 

W 2021 r. rynki zagraniczne, reprezentowa-
ne przez segmenty Formula Systems i Asseco 
International, odpowiadały łącznie za 89 proc. 
przychodów grupy. W ub.r. do grupy dołączy-
ło 18 nowych spółek działających na rynku 
izraelskim, europejskim i  amerykańskim. 
Umocniło to pozycję spółki w obszarze cyber-
bezpieczeństwa i  chmury, które po 2020 r. 
nabrały szczególnego znaczenia.

Asseco Poland zaczęło swoją historię w 1991 
r. jako firma COMP Rzeszów. Przedsiębiorstwo 
powstało w celu tworzenia własnych systemów 
informatycznych na potrzeby banków spół-
dzielczych. W pierwszych latach działalności 
firma koncentrowała się właśnie na bankach 
spółdzielczych, a przełom przyszedł w 1996 r. 
Wtedy zaczęła pracę dla holenderskiej insty-
tucji spółdzielczej Rabobank, która przejęła 
Bank Rolno-Przemysłowy. Polska firma infor-
matyczna miała w ten sposób okazję zapoznać 
się z nowymi formami zarządzania niewyko-

rzystywanymi jeszcze w Polsce i opracowała 
nowoczesne oprogramowania. To zapewniło jej 
rozgłos w branży. Kolejne lata przyniosły gło-
śne przejęcia i fuzje, aż w 2010 r. Grupa Asseco 
dokonała fuzji z izraelskim holdingiem Formu-
la Systems. Fuzja została ogłoszona ósmą co do 
wielkości transakcją 2010 r. Dziś Grupa Asseco 
jest obecna w  60 krajach świata, na sześciu 
kontynentach. W jej skład wchodzi 327 spółek, 
w tym 297 zagranicznych. Od 2004 r. Asseco 
dokonało na świecie 120 przejęć spółek; w I kw. 
br. do grupy dołączyły trzy kolejne.

W tym roku celem grupy pozostaje utrzy-
manie wiodącej pozycji w bankowości, ubez-
pieczeniach, energetyce, telekomunikacji, 
opiece zdrowotnej i administracji publicznej. 
Cały czas firma stawia też na dalszy rozwój 
w obszarze własnych produktów i usług. Poza 
rozwiązaniami sektorowymi wzmacnia pozy-
cję w systemach ERP, płatnościach i usługach 
zaufania. Spółka kontynuuje inwestycje 
w  rozwój produktów chmurowych i  usług 
związanych z cyberbezpieczeństwem. 

Jedną z podstaw realizowanej strategii firmy 
są inwestycje w  stały rozwój oferowanych 
rozwiązań, dokonywany dzięki wdrażanym 
wynikom prac badawczo-rozwojowych, wspie-
ranych z funduszy strukturalnych i środków 
z budżetu państwa przeznaczonych na naukę. 
Uzyskiwane dofinansowanie związane jest 
z opracowaniem oraz wytworzeniem innowa-
cyjnych i autorskich rozwiązań, których wyni-
ki następnie są komercjalizowane. Asseco 
Poland aktywnie uczestniczy w  wymianie 
wiedzy i doświadczeń między przemysłem IT 
oraz sektorem nauki i szkolnictwa wyższego.

Strategię Asseco definiuje motto: Myślimy 
globalnie, działamy lokalnie. Firma podcho-
dzi odpowiedzialnie do biznesu i kieruje się 
lokalnym patriotyzmem, dlatego m.in. 
spółki Asseco płacą podatki w  miejscach 
uzyskiwania przychodu i wspierają lokalne 
społeczności.  —a.o.r.

asseco poland 

Informatyczny gigant 
z ambicjami 

lpp jest polską firmą rodzinną, jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się 
w branży odzieżowej w regionie europy 
środkowo-Wschodniej.

Firma od 30 lat prowadzi działalność w Polsce 
i za granicą, sprzedając kolekcje w tak presti-
żowych stolicach, jak Londyn, Helsinki czy Tel 
Awiw. LPP zarządza pięcioma markami mo-
dowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito 
i Sinsay, których oferta dostępna jest w sprze-
daży stacjonarnej i online na prawie 40 ryn-
kach na świecie.

Miniony rok upłynął w LPP pod znakiem 
wysokich, dwucyfrowych zwyżek sprzedaży 
i  utrzymującego się na wszystkich rynkach 
trendu odroczonego popytu. Przychody ze 
sprzedaży przekroczyły w  2021 r. 14 mld zł 
i  wzrosły o  niemal 80 proc. w  stosunku do 
2020 r. Dzięki sprzedaży internetowej LPP 
osiągnęło prawie 4 mld zł przychodów, co 
oznacza 77,7-proc. ich wzrost. Przychody ze 
sprzedaży internetowej stanowią prawie 30 
proc. przychodów spółki.

Realizując koncepcję sprzedaży wieloka-
nałowej, spółka wdrażała plany rozwoju 
sieci stacjonarnej, która na koniec stycznia 
2022 r. obejmowała 2244 sklepy o  łącznej 
powierzchni ponad 1,8 mln mkw., co oznacza 
wzrost o 31,5 proc. W 2021 r. LPP zatrudniało 
ponad 32 tys. osób w biurach i strukturach 
sprzedaży w  Polsce, krajach Europy, Azji 
i Afryki.

Wydatki polskiej spółki odzieżowej prze-
znaczone na rozwój sieci sprzedaży, dystry-
bucji, biur i  rozwiązań IT wyniosły w  roku 
2021 łącznie 1325 mln zł (wzrost o 60 proc.).

Historia LPP sięga 1991 r., wtedy to Marek 
Piechocki i Jerzy Lubianiec zakładają spółkę 
Mistral zajmującą się hurtowym handlem 
odzieżą. W 1995 r. następuje przekształcenie 
firmy Mistral w spółkę LPP. Nazwa firmy zo-
staje zaczerpnięta od pierwszych liter nazwisk 

jej założycieli: Jerzy Lubianiec, Marek Pie-
chocki i  Partnerzy. Obecnie LPP jest jedną 
z  najdynamiczniej rozwijających się firm 
odzieżowych w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Tworzy wartość dodaną dla polskiej go-
spodarki, a przy tym inwestuje w rozwój lo-
kalnej przedsiębiorczości. Poprzez aktywność 
na prawie 40 rynkach nieprzerwanie napędza 
polski eksport, który stanowi 60 proc. przy-
chodów spółki.

W 2019 r. spółka ogłosiła drugą strategię 
zrównoważonego rozwoju „For People For 
Our Planet” na lata 2020–2025. Opiera się 
ona na czterech filarach: projektowaniu 
i produkcji, eliminacji plastiku, bezpieczeń-
stwie chemicznym oraz infrastrukturze 
i budynkach. 

Jednym z kluczowych obszarów realizacji 
tej strategii jest sukcesywne zwiększanie 
udziału kolekcji z  linii Eco Aware, powstają-
cych z materiałów przyjaznych środowisku lub 
w  zrównoważonym procesie. W  minionym 
roku stanowiły one ponad jedną czwartą 
oferty marek należących do LPP. Wdrożone 
rozwiązania pozwoliły również na redukcję 
zużycia jednorazowego plastiku o kolejne 445 
ton, co oznacza zmniejszenie od 2017 r. ilości 
tego surowca w opakowaniach LPP o 1015 ton. 
Ubiegły rok to także kontynuacja podejmowa-
nych przez spółkę prac na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i warunków produkcji w fa-
brykach dostawców, na które firma przezna-
czyła kolejne 5,6 mln zł, a od początku podej-
mowanych w tym kierunku działań zainwesto-
wała w ten obszar już niemal 35 mln zł.

Zrównoważony rozwój to także prospo-
łeczne działania firmy, które realizuje po-
przez Fundację LPP. Spółka pomaga dzie-
ciom i  młodzieży znajdującej się w  trudnej 
sytuacji życiowej oraz osobom chorym. 
Wspiera placówki medyczne i  organizacje 
opiekujące się osobami zagrożonymi wyklu-
czeniem społecznym.  —a.o.r.

lpp

Największa firma 
rodzinna w Polsce

/ ©℗

/ ©℗

/ ©℗ / ©℗

/ ©℗ / ©℗

/ ©℗



E8 czwartek
8 września 2022 ◊ rp.plNajważniejsze firmy dla Polski ◊ rp.pl czwartek

8 września 2022 E9Najważniejsze firmy dla Polski

Automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja oraz transformacja energetyczna – to procesy, które będą determinowały rozwój 
wszystkich sektorów. W strukturze PKB utrzyma się dominacja usług, ale przemysł nadal będzie odgrywał ważną rolę.

Katarzyna KucharczyK

Pandemia, wojna 
w Ukrainie oraz glo-
balne zawirowania 
makroekonomiczne 
to tylko przykłady 

wyzwań, z  jakimi mierzy się 
obecnie świat. W  tak zmien-
nym otoczeniu rynkowym 
trudno nawet o  dokładne 
krótkoterminowe prognozy. 
Jednak obserwacja długofalo-
wych trendów pozwala z dużą 
dozą prawdopodobieństwa 
przewidzieć kierunek zmian.

energia 
w centrum uwagi

– Polska gospodarka jest 
ściśle powiązana z globalnymi 
zjawiskami, które cechuje 
w  ostatnim czasie znaczący 
rozwój coraz bardziej zaawan-
sowanych technologii jako 
odpowiedź na zachodzące 
zmiany geopolityczne, środo-
wiskowe i prawne – komentu-
je Dominik Wójcik, szef zespo-
łu strategii i  transakcji w  de-
partamencie doradztwa 
KPMG.

Dodaje, że w Polsce z pew-
nością rozwijać się będzie 
nadal branża energetyczna, 
przechodząca obecnie glo-
balną transformację. A co za 
tym idzie – również wszyscy 
przedsiębiorcy, którzy do-
starczają produkty oraz 
usługi dla tej branży, mogą 
liczyć na stabilny rozwój. – Na 
przykład zaangażowanie 
polskich firm w  budowę of-
fshore na Bałtyku lub wpro-
wadzenie energetyki jądrowej 
odgrywać będzie znaczącą 
rolę w  rozwoju tego sektora 
– wskazuje Dominik Wójcik.

Wtóruje mu Łukasz Chod-
kowski, dyrektor zarządzający 
firmy Déhora. – Dziś, myśląc 
o  przyszłości, wydaje się, że 
nie ma bardziej strategicznej 
branży dla rozwoju polskiej 
gospodarki niż energetyka al-

ternatywna – mówi. Zaznacza, 
że jeszcze nie pożegnaliśmy 
się z ropą i gazem, ale alterna-
tywne źródła energii, takie jak 
wiatr, wodór, energia słonecz-
na czy geotermalna, pomogą 
stworzyć dziesiątki nowych 
miejsc pracy. Można się spo-
dziewać wzrostu popytu na 
mechaników, kierowników 
zakładów, naukowców, a nawet 
marketingowców w tej branży.

Polski Instytut Ekonomicz-
ny (PIE) szacuje, że same tylko 
elektrownie jądrowe mogłyby 
zaspokoić nawet 38,4 proc. 
prognozowanego na 2043 r. 
zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Rozwój energety-

ki jądrowej może podnieść 
w tym okresie PKB o ponad 1 
proc., generując do 40 tys. 
miejsc pracy w  ciągu 50 lat 
pracy reaktorów.

strategiczny przemysł

Wprawdzie za dwie trzecie 
polskiego PKB odpowiadają 
usługi, ale przemysł też ma 
niebagatelne znaczenie 
i w perspektywie 20-letniej to 
się nie zmieni. Firma doradcza 
PwC wskazuje na dane Banku 
Światowego, według których 
w 2021 r. wzrost wartości do-
danej z  przemysłu wyniósł 
w Polsce ponad 11 proc. rok do 
roku w porównaniu z 3,3 proc. 

w Niemczech czy 8,4 proc. we 
Francji. Jest to także trzeci 
wynik w  Europie po Irlandii 
(ponad 22 proc.) i  Włoszech 
(prawie 14 proc.). Dane te po-
kazują elastyczność polskiego 
przemysłu oraz jego znaczenie 
dla gospodarki.

Nasz kraj już teraz jest hu-
bem przemysłowym dla całej 
Europy. Pozycję rynkową 
w długofalowej perspektywie 
powinny zachować przedsię-
biorstwa uczestniczące w łań-
cuchu dostaw globalnych 
producentów na przykład 
z sektora motoryzacyjnego czy 
elektronicznego. Oczywiście 
jeśli będą dysponować odpo-

wiednimi kompetencjami 
i  możliwościami. Wsparciem 
dla rodzimych przedsię-
biorstw może być globalny 
trend skracania łańcuchów 
dostaw i  przenoszenia pro-
dukcji z  innych kontynentów 
m.in. do Europy Wschodniej, 
w  tym do naszego kraju. Na 
znaczeniu może również zy-
skać sektor zbrojeniowy, za-
równo w  kontekście wojny 
w Ukrainie, jak i strategicznej 
lokalizacji Polski.

Nie należy też jednak zapo-
minać o bardziej tradycyjnych 
sektorach tworzących PKB, 
takich jak rolnictwo czy prze-
mysł spożywczy. Ostatni czas 
(pandemia, wojna, zerwane 
łańcuchy dostaw, susze, wzrost 

cen surowców rolnych) wyraź-
nie pokazał, jak ważne jest 
bezpieczeństwo żywnościowe 
kraju. Po agresji Rosji na Ukra-
inę światowy indeks cen żyw-
ności wzrósł w marcu 2022 r. 
do 159,3 pkt, najwyższego po-
ziomu w historii – podaje PIE.

Organizacja Narodów Zjed-
noczonych do spraw Wyży-
wienia i Rolnictwa prognozu-
je, że w  latach 2022–2023 
liczba osób niedożywionych 
może wzrosnąć nawet o kilka-
naście milionów. Polska żyw-
ność postrzegana jest jako 
konkurencyjna jakościowo 
i  cenowo, ale sektor ma też 
słabe strony, takie jak np. duże 
rozdrobnienie. Bez możliwo-
ści osiągania efektów skali 
i  synergii polskim wyrobom 
trudno jest konkurować z 
międzynarodowymi koncer-
nami spożywczymi.

Kluczowym czynnikiem za-
pewniającym konkurencyj-
ność i  stabilny wzrost płac 
w gospodarce jest zwiększanie 
produktywności. Rosła ona 
w  przemyśle w  latach 2004–
2019 w tempie 3,5 proc. rocz-
nie. Uwzględniając liczbę 
przepracowanych godzin, 
wzrost produktywności 
w przemyśle wyniósł średnio 
4 proc. wobec 3,1 proc. w całej 
gospodarce. Jeszcze szybciej 
rośnie produktywność w dzia-
łach przetwórstwa przemysło-
wego – podkreśla Minister-
stwo Rozwoju, Pracy i Techno-
logii  w  dokumencie 
dotyczącym polityki przemy-
słowej naszego kraju. Określo-
no tam listę trzech branżo-
wych strategicznych grup.

Pierwsza to sektory „trady-
cyjnie mocne, przed którymi 
stoją wyzwania”. Znalazły się 
tu: przemysł motoryzacyjny, 
hutniczy, chemiczny, papiero-
wy i meblarski. Druga grupa to 
przemysły z dużym potencja-
łem rozwojowym i dynamiką: 
farmaceutyczny, biotechnolo-
giczny i  wyrobów medycz-
nych, przetwórstwa spożyw-

czego, kosmetyczny, produkcji 
materiałów budowlanych, 
elektrotechniczny, maszyno-
wy oraz produkcji taboru 
szynowego. Z  kolei trzecia 
grupa to branże posiadające 
nowe perspektywy rozwoju: 
budowa statków specjalistycz-
nych i jachtów, przemysł lotni-
czo-kosmiczny, odzysku su-
rowców wtórnych, bateryjna 
oraz nowoczesnych technolo-
gii energetycznych.

Usługi i technologie

Rozwój przemysłu i budowa 
gospodarki opartej na wiedzy 
nie będą możliwe bez otocze-
nia usługowego, m.in. trans-
portu, logistyki, usług finanso-
wych czy technologicznych. 
Przyspieszona przez pande-
mię cyfryzacja wpisuje się 
w długofalowy trend wzrostu 
znaczenia takich procesów, jak 
mobilność, robotyzacja czy 
automatyzacja. Dotyczą one 
praktycznie wszystkich branż. 
Przedsiębiorstwa, które nie 
będą szły z  duchem czasu, 
utracą pozycję rynkową bądź 
zupełnie wypadną z rynku. Za 
dwie dekady lista wiodących 
graczy w  poszczególnych 
sektorach może diametralnie 
różnić się od obecnej.

Argumentem przemawiają-
cym za wzrostem znaczenia 
nowych technologii w struktu-
rze krajowej gospodarki jest 
nie tylko rosnący popyt, ale 
również potencjał i  wysokie 
kompetencje polskich specja-
listów od IT.

– Rozwój oprogramowania, 
prace nad wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji, cyber-
bezpieczeństwo, uczenie ma-
szynowe, big data czy usługi 
chmurowe to oferta polskich 
przedsiębiorców doceniana 
już na poziomie globalnym – 
potwierdza Dominik Wójcik.

O wysokich kompetencjach 
polskich programistów świad-
czy też duża liczba wygrywa-

nych przez nich konkursów 
o zasięgu międzynarodowym.

dane coraz ważniejsze

Branżami o  kluczowym 
znaczeniu będą w przyszłości 
te, które powiązane są z budo-
wą i  rozwojem gospodarki 
opartej na danych. Szacuje się, 
że wartość tego rynku będzie 
sukcesywnie rosła. W Unii Eu-
ropejskiej już za trzy lata ma 
przekroczyć 550 mld euro, co 
stanowić będzie około 4 proc. 
całkowitego unijnego PKB. 
Polska jest istotnym graczem 
w tym segmencie. Szacuje się, 
że jego wartość może osiągnąć 
w  optymistycznym scenariu-
szu w 2025 r. 12 mld euro.

– W związku z powyższym 
w Polsce możemy przewidy-
wać, że wzmacniać się będzie 
zarówno nowoczesny prze-
mysł, jak i innowacyjne usługi. 
Trudno mówić o branżach li-
derach przyszłości w  obu 
segmentach, lecz  raczej 
o  technologiach przyszłości, 
które przenoszą usługi i prze-
mysł w nowoczesność – pod-
kreśla Aleksandra Musielak, 
dyrektorka departamentu 
rynku cyfrowego Konfedera-
cji Lewiatan.

Wskazuje, że sukcesywnie 
rośnie w  Polsce popyt na 
usługi chmurowe. Na tle Euro-
py Środkowo-Wschodniej 
nasz kraj zajmuje miejsce 
powyżej średniej. Począwszy 
od 2021 r., nad Wisłą zrealizo-
wane zostały w tym zakresie 
duże inwestycje, liczone 
w  miliardach, których celem 
jest stworzenie nowoczesnych 
centrów danych. Mają one 
stać się akceleratorami roz-
woju biznesu, zapewniając 
pracę kilkuset, jeśli nie kilku 
tysiącom pracowników i  po-
zycjonując nas jako lidera re-
gionu. Duże nadzieje należy 
wiązać również z  rozwojem 
sztucznej inteligencji, która 
już teraz znajduje zastosowa-
nie w  sektorach najbardziej 
ucyfrowionych, takich jak te-
lekomunikacja, bankowość 
i  finanse, handel detaliczny, 
media i  ubezpieczenia. Jest 
też używana m.in. w control-
lingu oraz analityce danych.

Rośnie również znaczenie 
internetu rzeczy, który poma-
ga zwiększyć efektywność 
w przemyśle i jest fundamen-
tem inteligentnych miast. Już 
za kilka lat zapewne wszystkie 
aglomeracje i  metropolie na 
świecie w większym lub mniej-
szym stopniu będą wykorzy-
stywały tę technologię.

nowe zawody 
na horyzoncie

Żeby w  pełni wykorzystać 
swoją szansę na arenie mię-
dzynarodowej, Polska powin-
na w kolejnych dekadach po-
stawić na rozwój kapitału 
ludzkiego. Tania siła robocza 
jako przewaga polskich firm 
odchodzi już do lamusa. Ma to 
związek między innymi z de-
mografią: liczba osób w wielu 
produkcyjnym systematycznie 
spada, natomiast przybywa 
emerytów.

W  najbliższych latach na 
znaczeniu zyskiwać będzie 
umiejętność dostosowywania 
się do dynamicznej sytuacji na 
rynku pracy. OECD szacuje, że 

prognozY

    Gospodarka za dwie dekady.    Które branże będą strategiczne?
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kluczowe znaczenie będą miały m.in. te sektory, które powiązane są z budową gospodarki opartej na danych

65 proc.
PKB to usługi, wobec 
30 proc. przed 1990 r.

10 pkt proc.
o tyle spadł

udział rolnictwa  
w strukturze 
polskiego PKB 
w latach 
1988–2019; 
teraz wynosi 
niespełna 3 proc.

w  Polsce nawet 20–30 proc. 
miejsc pracy może zostać 
zautomatyzowanych. Niektóre 
zawody znikną. Aż 65 proc. 
dzieci rozpoczynających 
obecnie edukację będzie pra-
cować w  zawodach, które 
jeszcze nie istnieją. Według 
ekspertów Światowego Forum 
Ekonomicznego już do 2025 r. 
nawet 85 mln stanowisk pracy 
na całym świecie może zostać 
zastąpionych przez maszyny 
i  procesy automatyzacji, ale 
jednocześnie powstanie 97 
mln nowych miejsc. Z  kolei 
naukowcy z  Yale i  Oxfordu 

przewidują, że mechaniczne, 
powtarzalne czynności zosta-
ną całkowicie zautomatyzowa-
ne w ciągu najbliższej dekady, 
a do 2061 r. sztuczna inteligen-
cja zdominuje rynek pracy, ale 
żeby w  pełni zastąpiła ludzi, 
potrzeba jeszcze 114 lat. Eks-
perci podkreślają jednak, że 
czynnik ludzki (m.in. kreatyw-
ność, emocje) nie straci na 
znaczeniu, a  maszyny będą 
działać według określonych 
przez ludzi zasad.

Jakie nowe zawody mogą się 
w  przyszłości pojawić? Na 
przykład doradca ds. relacji 

z Androidem czy twórca orga-
nów i części ciała.

– Lista osób wymagających 
transplantacji narządów szyb-
ko rośnie i  jest oczywiste, że 
obecnie nie jesteśmy w stanie 
nadążyć za popytem. Rozwija-
jąca się technologia drukowa-
nia i  inteligentny operator 
mogą pozwolić nam na druko-
wanie części ciała w  3D, aby 
ratować życie i  natychmiast 
tworzyć narządy – mówi Łu-
kasz Chodkowski. Dodaje, że 
kolejnym pożądanym zawo-
dem przyszłości może być 
specjalista ds. odrodzenia 

wymarłych gatunków. Zmiana 
klimatu spowodowała wygi-
nięcie tysięcy gatunków zwie-
rząt, ale pojawia się nadzieja, 
gdyż technologia może nam 
pomóc w ich odtworzeniu.

Szerokie spektrum możliwo-
ści otwiera też postępująca 
eksploracja Kosmosu. Komer-
cyjne podróże kosmiczne są 
coraz bliżej. Jednak aby móc 
wytrzymać skutki stanu zerowej 
grawitacji, potrzebowalibyśmy 
pomocy kosmicznych asysten-
tów opieki zdrowotnej, którzy 
monitorowaliby nasz stan.

Przykłady nowych zawo-
dów, które dziś jeszcze wydają 
się abstrakcją, można mnożyć.

– Skupiając się na obecnych 
problemach, nie zapominajmy, 
jak szybko rozwija się świat. 
Jeśli chcemy, aby nasza gospo-
darka była nadal silna i konku-
rencyjna, należy skupić się na 
tworzeniu warunków do roz-
woju zawodów przyszłości – 
podsumowuje Chodkowski.

szersza perspektywa

Polska jest częścią europej-
skiej i  globalnej gospodarki, 
można więc śmiało założyć, że 
strategiczne w  globalnym 
ujęciu branże i procesy będą 
zyskiwać na znaczeniu rów-
nież w  Polsce. Są to m.in. 
wspomniane już transforma-
cja cyfrowa oraz energetyczna. 
W ich realizacji ma pomóc 
Europejski Zielony Ład. Jego 
celem jest stworzenie takiej 
gospodarki Unii Europejskiej, 

która w 2050 r. osiągnie zero-
wy poziom emisji gazów cie-
plarnianych netto.

Świeże powietrze, czysta 
woda i  różnorodność biolo-
giczna to tylko niektóre z  ko-
rzyści, jakie mają płynąć 
z programu. Kolejne to: czyst-
sza energia i najnowsze ekolo-
giczne innowacje technologicz-
ne, trwalsze produkty które 
można naprawić, poddać recy-
klingowi i ponownie wykorzy-
stać, odporny i konkurencyjny 
w  skali globalnej przemysł, 

większa oferta transportu pu-
blicznego, zdrowa i przystępna 
cenowo żywność oraz przy-
szłościowe miejsca pracy.

– Kapitał ludzki, szkolenia, 
rozwijanie kompetencji po-
przez rozpowszechnianie 
światowych trendów oraz naj-
lepszych praktyk odgrywać 
będą ważną rolę w  rozwoju 
naszej gospodarki – podkreśla 
Dominik Wójcik. Dodaje, że 
istotnym elementem wspiera-
jącym ten proces będzie wzrost 
wydatków na prace badawczo-
-rozwojowe oraz zwiększenie 
nakładów na innowacyjność, 

gdzie znaczącym aktywatorem 
będzie dostęp do środków 
z Unii Europejskiej.

Aby przyspieszyć proces 
przechodzenia polskiej gospo-
darki na wyższe ogniwa w glo-
balnym łańcuchu wartości 
dodanej, powinniśmy postawić 
na cyfryzację gospodarki i ad-
ministracji, zwiększanie kom-
petencji cyfrowych oraz rozwój 
sieci szerokopasmowych 
i  mobilnych (tymczasem 5G 
w Polsce jest opóźnione) – wy-
mienia Federacja Przedsię-

biorców Polskich. Podkreśla, 
że firmy, przy wsparciu insty-
tucji, takich jak Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju czy 
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, powinny 
zwiększać nakłady na prace 
badawczo-rozwojowe, zgła-
szać patenty i wdrażać innowa-
cyjne rozwiązania. Inwestycja 
w  sektory z  dużą wartością 
dodaną nie jest prosta i wyma-
ga zmierzenia się z  wieloma 
wyzwaniami, ale w długofalo-
wej perspektywie na pewno 
zaprocentuje. Czas pokaże, czy 
Polska zdała ten egzamin.

Odsetek  prognozujących, że siła nabywcza wynagrodzeń w Polsce
osiągnie średnią UE*

Odsetek prognozujących, że udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie
przekroczy średnią unijną*

*dotyczy pierwszej rundy badania, Źródło: PIE

do tego czasu
według ekspertów

udział źródeł odnawialnych
w Polsce

przekroczy 30 proc.

2031 r.

r.
do tego czasu według

ekspertów pojazdy
o napędzie alternatywnym

będą powszechnie
stosowane w polskim

transporcie

2035
nigdydo końca 2025

w latach
2026–2035

po roku 2035

nigdydo końca 2025

w latach
2026–2035

po roku 2035
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 Istotny będzie zarówno przemysł,  
jak i usługi. Intensywnie rozwijać 
będą się technologie związane  
z odnawialnymi źródłami energii, 
elektromobilnością i cyfryzacją

największe dziś wyzwania  
dla ciecH związane są 
z energetyką i zieloną 
transformacją. mamy bardzo 
ambitny plan: chcemy być 
neutralni klimatycznie już 
w 2040 roku – mówi Kamil 
Majczak, członek zarządu 
ciecH ds. strategii 
i transformacji grupy.

Materiał Powstał  
we wsPółPracy z GruPĄ ciech 

Firma ważna dla gospodarki to 
taka, która…?

…rozwija się w sposób 
zrównoważony, wspierając 
przy tym zarówno rozwój 
gospodarczy kraju, jak 
i poprawę warunków życia 
jego mieszkańców. 
Oczywiście najłatwiej wagę 
firmy dla gospodarki można 
ocenić przez pryzmat 
wartości dodanej do PKB, 
zapłaconych podatków albo 
zainwestowanych środków. 
To ważne mierzalne 
wartości, dlatego jesteśmy 
dumni, że CIECH wypada 
pod tym kątem bardzo 
dobrze. Przed pandemią 
firma EY Polska zbadała 
wpływ naszej Grupy na 
gospodarkę Polski – okazało 
się, że CIECH wygenerował 
w skali roku ponad półtora 
miliarda wartości dodanej 
do PKB, kilkanaście tysięcy 
miejsc pracy w wielu 
regionach kraju i ponad 400 
milionów złotych 
w podatkach.

Badanie EY potwierdziło 
również ważną rolę CIECH 
dla rozwoju znaczących 
sektorów polskiej 

gospodarki, np. przemysłu 
szklarskiego. Bliskość 
stabilnego producenta sody 
kalcynowanej, surowca 
niezbędnego do produkcji 
szkła, pozwoliła stworzyć 
w tej części Europy istotny 
klaster jego produkcji 
i przetwórstwa, wspierając 
m.in. budowę 
międzynarodowej pozycji 
kolejnych polskich 
przedsiębiorstw – w tym 
przypadku producentów 
okien. Dokładamy swoją 
cegiełkę także do krajowej 
potęgi przemysłu 
meblarskiego, wspieramy 
rolników jako największy 
polski producent środków 
ochrony roślin, a jako 
pierwszy w Europie 
dostawca krzemianów mamy 
również swój udział np. 
w produkcji nowoczesnych, 
energooszczędnych opon.

Ale wpływu firmy na 
gospodarkę nie można 
sprowadzać jedynie do 
twardych danych. Firma 
ważna dla gospodarki, chcąc 
zwiększać swoją 
efektywność, aktywnie 
inwestuje – np. w innowacje. 
To rzecz kluczowa dla 
określenia siły i potencjałów 
gospodarek na świecie. 
Szczególnie dla takiego kraju 
jak Polska, który musi być 
coraz bardziej innowacyjny, 
by wyjść z roli dostawcy 
relatywnie taniej siły 
roboczej. Firma ważna dla 
gospodarki to wreszcie taka, 
która inwestuje w kapitał 
ludzki – siłę intelektualną 
i budowę zaangażowanego 
zespołu.

CIECH ma nową strategię, czy 
jej fundament to właśnie 
innowacje i kapitał ludzki?

Strategia 2022–2024 jest 
kontynuacją rozpoczętej 
w 2019 roku dynamicznej 
transformacji Grupy 
w nowoczesny koncern 
chemiczny, gotowy do 
sprostania wyzwaniom 
przyszłości. Opiera się ona na 
trzech filarach. Pierwszy 
z nich to dalszy rozwój 
biznesu. W biznesie 
sodowym będzie to 
efektywna 
i zdekarbonizowana 
produkcja, wspierana 
poprzez wdrożenie 
rozwiązań zarówno z obszaru 
digitalizacji procesu, jak 
i modernizacji energetyki. 
W biznesie solnym celem jest 
osiągnięcie pełnej mocy 

produkcyjnej naszej warzelni 
w niemieckim Stassfurcie. 
W segmencie Agro z kolei 
kontynuujemy rozwój na 
dwóch płaszczyznach: 
geograficznej, zwiększając 
sprzedaż poza Polską, jak 
i innowacyjno-produktowej, 
w oparciu o intensywną 
działalność R&D, na którą 
przeznaczamy kilkadziesiąt 
milionów złotych rocznie.

A pozostałe dwa?
Drugi filar to organizacja. 

Chodzi o wykorzystanie 
w pełni potencjału naszych 
pracowników połączonych 
w zespoły i działających 
w oparciu o tak 
zaprojektowane procesy, by 
efektywnie realizowali cele 
Grupy, pracując w oparciu 
o przejrzysty system 
wynagradzania 

i w angażującym środowisku 
pracy. To właśnie od 
sprawnej organizacji 
i zmotywowanego zespołu, 
charakteryzującego się 
poczuciem 
odpowiedzialności za firmę, 
rozpoczyna się proces, który 
skutkuje lepszą 
efektywnością koncernu 
i nawiązaniem trwalszych 
relacji z klientami. 
Wygenerowane dzięki temu 
środki można przeznaczać na 
rozwój kompetencji 
zawodowych ludzi, 
działalność R&D i innowacje 
– czyli obszary, które 
przenoszą firmę w górę 
łańcucha wartości 
i umacniają jej dobrą pozycję 
rynkową.

Trzecim filarem naszej 
strategii jest 
odpowiedzialność wobec 
interesariuszy – inwestorów 
czy społeczności lokalnych 
– środowiska, a także 
realizacja celów ujętych 
w naszej strategii ESG. Droga 
do ich osiągnięcia ściśle 
zależy od dwóch pierwszych 
filarów – efektywnego 
i zrównoważonego biznesu 
odpornego na wyzwania 
przyszłości i zaawansowanej 
kultury organizacyjnej.

Co w dzisiejszych czasach dla 
grupy takiej jak CIECH jest 
największym wyzwaniem?

Z całą pewnością są to 
wyzwania związane 
z energetyką i zieloną 
transformacją. Nie wynikają 
one jedynie z presji 
zewnętrznej, ponieważ cele 
klimatyczne, jakie stawia 

sobie CIECH, są nawet 
bardziej ambitne 
i restrykcyjne niż unijne 
zamierzenia. Chcemy być 
neutralni klimatycznie już 
w 2040 roku. Konsekwentnie 
zmierzamy w stronę 
dekarbonizacji, ale 
w obecnych warunkach po 
dużo bardziej krętej ścieżce. 
Dwa–trzy lata temu 
wydawało się, że tę drogę 
pokonamy inwestując w gaz 
jako źródło energii. Dziś już 
wiemy, że nie, bo ceny tego 
surowca położyły, dosłownie, 
niejedną firmę w Europie. 
Jesteśmy w momencie, 
w którym efektywność 
energetyczna ma jeszcze 
większe znaczenie. Dlatego 
stawiamy na inicjatywy R&D 
obniżające emisyjność 
produkcji (ze względu na 
rosnące koszty emisji CO2), 
a także poszukujemy 
komercyjnych rozwiązań 
przyszłości w rodzaju małych 
reaktorów jądrowych czy 
magazynów energii.

Drugim wyzwaniem, już 
nie ograniczającym się 
wyłącznie do przemysłu 
energochłonnego, jest 
kompozycja dzisiejszego 
świata – regionalizacja 
zamiast globalizacji, 
przerwane lub krótsze 
łańcuchy dostaw będące 
efektem zarówno pandemii, 
jak i wojny w Ukrainie. To 
w efekcie może dać impuls 
np. do uniezależnienia się 
Europy od zewnętrznych 
surowców i poddostawców, 
a co za tym idzie – do 
gospodarczego wzmocnienia 
naszego kontynentu.

rozmoWa

Budujemy globalną grupę przemysłową
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Wprawdzie w badaniach wynagrodzeń sektor prywatny od lat góruje 
nad państwowym, to bardzo wiele zależy też od wielkości pracodawcy.

ANitA BłAszczAk

Podczas gdy w  ubie-
głym roku przeciętne 
wynagrodzenie całko-
wite wynosiło w  fir-
mach państwowych 

5300 zł miesięcznie, to w  fir-
mach prywatnych było ono 
o 600 zł wyższe – wynika z naj-
nowszej edycji Ogólnopolskie-
go Badania Wynagrodzeń 
(OBW) firmy doradczej Sedla-
k&Sedlak. Jak podkreśla jej 
dyrektor i ekspert ds. wynagro-
dzeń Kazimierz Sedlak, firmy 
prywatne płaciły, płacą i pewnie 
będzie płacić więcej – głównie 
dlatego, że mają zdecydowanie 
wyższą wydajność pracy niż 
firmy państwowe.

– W sektorze prywatnym to 
mechanizmy rynkowe decy-
dują o  sposobie zarządzania 
firmą i sposobie wynagradza-
nia. Ważne są kompetencje 
pracowników i ich zdolność do 
generowania zysku – zaznacza 
Kazimierz Sedlak. Z  danych 

OBW wynika jednak, że bar-
dzo duży wpływ na wysokość 
płac ma nie tylko forma wła-
sności, ale też rodzaj kapitału, 
branża, a także wielkość firmy.

Z reguły sprawdza się tu po-
pularne powiedzenie, że duży 
może więcej. Stąd też np. czoło-
we spółki Skarbu Państwa, 
w  tym notowani na giełdzie 
„narodowi czempioni”, często 
przewyższają poziomem płac 
prywatne firmy, szczególnie te, 
które nie mają tak silnej pozycji 
na swoim rynku.

Trudne porównanie

Sporo emocji wywołała 
w tym roku w mediach infor-
macja KGHM Polska Miedź, że 
w spółce zatrudniającej ok. 34 
tys. pracowników średnie 
wynagrodzenie wynosiło na 
koniec 2021 roku 13,5 tys. zł 
brutto. Pomogła tu rekordowa 
zaliczka na dodatkową nagro-
dę z zysku za miniony rok.

Zarówno z ubiegłorocznego 
badania Sedlak&Sedlak, jak 
też z  analiz GUS wynika, że 
o  ile specjaliści i menedżero-
wie z  reguły zarabiają lepiej 
w prywatnych (w tym szczegól-
nie w dużych spółkach), to już 
pracownicy o niższych kwalifi-
kacjach na wyższe pensje 
mogą czasem liczyć w  pań-
stwowych firmach. Według 
OBW w  przypadku szerego-
wych pracowników wykonaw-
czych, średnie wynagrodzenie 
całkowite było tam minimalnie, 
ale jednak wyższe niż w  fir-
mach prywatnych. Natomiast 
na stanowiskach specjalistycz-
nych i  stanowiskach mene-
dżerskich widać już wyraźną 
przewagę płacową prywatnych 
pracodawców. W  przypadku 
dyrektorów ta przewaga sięga-
ła niemal jednej czwartej.

Jak ocenia Ewelina Szwacja, 
menedżer w firmie rekrutacyj-
nej Hays Poland, różnice 
w wynagrodzeniach na korzyść 
prywatnych firm zazwyczaj 

wynoszą od kilkunastu do kil-
kudziesięciu procent, w zależ-
ności od poziomu stanowiska 
oraz kwalifikacji kandydatów. 
Największe różnice dotyczą 
stanowisk specjalistycznych.

– Przedsiębiorstwa prywat-
ne częściej stawiają na specja-
listów władających językami, 
którzy posiadają cenne i uni-
katowe w  skali rynku pracy 
umiejętności – wyjaśnia 
Szwacja. Zwraca uwagę, że 
poza pensją na atrakcyjność 
oferty pracy składają się także 
premie i  benefity, w  których 
prym również wiodą przedsię-
biorstwa prywatne.

Aneta Czernek, dyrektor 
w  firmie rekrutacyjnej HRK, 
zaznacza jednak, że zarówno 
w  firmach państwowych, jak 
i prywatnych znajdziemy pra-
codawców, którzy odbiegają od 
stereotypowego postrzegania, 
że prywatny biznes płaci lepiej. 
Tym bardziej że sektor Skarbu 
Państwa to także duże spółki 
o  strategicznej pozycji rynko-

wej. Te notowane na GPW wy-
nagradzają swoje zarządy po-
wyżej giełdowej średniej.

Michał Borkowski, mene-
dżer regionu w firmie rekruta-
cyjnej Antal, zaznacza, że 
wprawdzie od lat sektor pry-
watny oferuje więcej niż spółki 
państwowe, to chcąc rzetelnie 
porównywać ich płace, należa-
łoby uwzględnić więcej czynni-
ków. Istotna jest wielkość firmy, 
w tym zatrudnienia, sektor czy 
branża, skala i zasięg, a  także 
struktura i forma działalności.

Z  wysokim wynagrodze-
niem powiązana jest często 
unikatowa wiedza. – Rekrute-
rzy niejednokrotnie spotykali 
się z  sytuacją, w  których bu-
dżet na zatrudnienie takiego 
cennego kandydata był pod-
wyższany o 25 proc. czy nawet 
50 proc. tylko po to, by zdecy-
dował się on na przyjęcie 
oferty. Taka sytuacja zdarza się 
głównie w prywatnych firmach 
– przyznaje ekspert Antala.

Docenić specjalistę

Z  danych zebranych przez 
„Rzeczpospolitą” na potrzeby 
dodatku „Najważniejsze Firmy 
dla Polski” wynika jednak, że 
wśród 200 największych firm 
z sektora przedsiębiorstw zde-
cydowaną przewagę płacową 
miały w minionym roku prywat-
ne firmy. Gdy porównamy 
średni koszt wynagrodzeń po-
noszony przez pracodawcę 
(wraz z narzutami) w przelicze-
niu na pracownika, okazuje się, 
że najbardziej hojne dla załogi 
duże spółki Skarbu Państwa 
znalazły się poza pierwszą 
dziesiątką. Trzeba przy tym 

uwzględnić fakt, że koszt praco-
dawcy jest sporo wyższy niż 
wynagrodzenie brutto pracow-
nika. W  minionym roku, gdy 
minimalna płaca brutto na 
umowie o pracę wynosiła w Pol-
sce 2800 zł, jej koszt dla praco-
dawcy sięgał prawie 3400 zł.

Jak wynika z naszej analizy, 
w  2021 roku, po przeliczeniu 
łącznego kosztu wynagrodzeń 
na średnioroczne zatrudnieniu, 
najwięcej na wynagrodzenie 
statystycznego pracownika 
przeznaczyła spółka Axpo Pol-
ska, działająca na rynku energe-
tyki odnawialnej (29 tys. zł 
miesięcznie). W ścisłej czołówce 
były też duże firmy IT; Dell (28,3 
tys.zł miesięcznie) i CD Projekt 
(27,2 tys. zł na miesiąc). Najbar-
dziej hojną wśród spółek Skar-
bu Państwa okazała się zaś Te-
lewizja Polska, która w tym ze-
stawieniu zajęła 12. miejsce – ze 
średnim miesięcznym kosztem 
pracownika sięgającym niemal 
20 tys. zł To sporo więcej niż li-
czone w ten sposób wynagro-
dzenie w KGHM (15,7 tys. zł).

Warto jednak pamiętać, że 
na przeciętny koszt płac wpły-
wa także struktura zatrudnie-
nia. W  firmach, które zatrud-
niają głównie specjalistów (jak 
spółki IT), średnie wynagro-
dzenie w naturalny sposób jest 
wyższe niż w  przedsiębior-
stwach z  dużym udziałem 
pracowników wykonawczych, 
w tym w sieciach handlowych.

Z naszych wyliczeń wynika, 
że np. średni koszt zatrudnie-
nia pracownika w  Jeronimo 
Martins Polska (sieć Biedron-
ka) wynosił w zeszłym roku 5,1 
tys. zł miesięcznie, zaś w Dino 
Polska nie przekraczał 4 tys. zł 
na miesiąc.

zarobki

Płacowa przewaga prywatnych firm

Chociaż liderem pod względem 
wysokości średniej płacy 
jest od ponad dekady branża 
technologiczna, w tym iT,  
to wynagrodzenia w finansach 
rosły w tym roku szybciej.

ANitA BłAszczAk

W II kwartale tego roku śred-
nie wynagrodzenie brutto 
w  firmach prowadzących 
działalność finansową i ubez-
pieczeniową sięgało niemal 
10,6 tys. zł. I było o ponad 70 
proc. wyższe niż średnia płaca 
brutto pracowników w Polsce 
(6,2 tys. zł) – podaje najnowszy 
Biuletyn Statystyczny GUS. 

Sektor finansowy wyróżnia 
się też wysokim tempem wzro-
stu wynagrodzenia, które 
w skali roku – w porównaniu 
z  II kw. minionego roku – 
zwiększyło się o  ponad 17 
proc. To znacząco powyżej 
wzrostu krajowej średniej 
(niespełna 12 proc.)

Efekt cyfryzacji

Tempem wzrostu płac w II 
kwartale finanse przebiły 
branżę informacja i  komuni-
kacja, która obejmuje spółki 
IT i  od ponad dekady jest 
płacowym liderem pod wzglę-
dem średniego wynagrodze-
nia. W  II kwartale tego roku 
przekraczało ono 11,1 tys. zł 
i było najwyższe wśród branż 
monitorowanych przez GUS.

– W dobie rozwijającej się 
branży IT liderem w  kwestii 

średnich zarobków są firmy, 
które działają właśnie w tym 
sektorze. Trend ten utrzymu-
je się od lat i  raczej nie ule-
gnie szybkiej zmianie. 
Ogromny wpływ na poziom 
średniej płacy mają tutaj 
unikatowe kompetencje pra-
cowników, ich doświadczenie 
oraz wiedza, a także obecna 
sytuacja na rynku – ocenia 
Ewelina Szwacja, menedżer 
w  firmie rekrutacyjnej Hays 
Poland.

Jak zwraca uwagę Aneta 
Czernek, dyrektor wykonaw-
cza w  firmie rekrutacyjnej 
HRK, to właśnie w  branży 
technologicznej widać teraz 
największy postęp i  rosnącą 
chęć zatrudniania pracowni-
ków. – Pandemia sprawiła, że 
świat cyfrowy dotarł do 
wszystkich aspektów naszej 
codzienności. W  związku 
z tym zapotrzebowanie na lu-
dzi, którzy potrafią takie na-
rzędzia tworzyć i je zbudować, 
dramatycznie wzrosło. A sami 
pracownicy, znając swoją 
wartość, windują stawki – do-
daje Czernek.

rosnące potrzeby

Jednak z danych GUS wyni-
ka, że przy dużym zapotrzebo-
waniu na pracowników i  sil-
nym niedoborze specjalistów, 
średnia płaca w  branży ICT 
rosła w ciągu ostatniego roku 
w podobnym tempie jak śred-
nie wynagrodzenie (czyli 
o niespełna 12 proc.), ustępu-

jąc tu branży finansowej, wice-
liderowi rynku płacowego. 
Szybki wzrost średniej płacy 
w  finansach to efekt dużego 
zapotrzebowania na specjali-
stów.

– Branża finansowa nie-
przerwanie mierzy się z  ro-
snącymi potrzebami kadro-
wymi wynikającymi z nowych 
regulacji rynkowych – wyja-
śnia Dagmara Kłos z  działu 
Banking & Insurance w firmie 
rekrutacyjnej Antal. Według 
niej do najbardziej wymagają-
cych rekrutacji należą te doty-
czące ról specyficznych dla 

sektora finansowego, czyli 
aktuariuszy, specjalistów ds. 
ryzyka, modelarzy czy walida-
torów modeli ryzyka. Wysokie 
wymagania i deficyt kandyda-
tów podwyższają zaś stawki 
tych specjalistów.

Zdaniem Agnieszki Gajew-
skiej z Hays Poland najwięcej 
rekrutacji przeprowadzają 
teraz banki oraz finansowe 
centra usług wspólnych. Te 
pierwsze zgłaszają popyt na 
specjalistów z obszaru ryzy-
ka, bankowości korporacyj-
nej i elektronicznej, poszuku-
jąc również profesjonalistów 

z  obszaru AML i  KYC oraz 
z  zakresu regulacji banko-
wych. Na atrakcyjne oferty 
pracy mogą liczyć także 
specjaliści do działów struc-
tured i  corporate finance, 
którzy doradzają klientom 
korporacyjnym oraz prze-
prowadzają złożone transak-
cje finansowe.

bankowy lider

Przemysław Barbrich, dy-
rektor Zespołu Komunikacji 
i  PR Związku Banków Pol-
skich, zwraca uwagę na zmianę 
profilu pracowników poszuki-
wanych w bankowości. Ma to 
również wpływ na poziom 
średnich wynagrodzeń w tym 
sektorze. Zwiększona podczas 
pandemii popularność banko-
wości online, wzrost liczby 
transakcji bezgotówkowych – 
to zjawiska, które w naturalny 
sposób zmieniają profil po-
szukiwanych w  bankowości 
pracowników.

– Rośnie zapotrzebowanie 
na specjalistów IT, w tym eks-
pertów od cyberbezpieczeń-
stwa, a maleje popyt na stano-
wiska związane z bezpośrednią 
obsługą klienta w  oddziałach 
– dodaje Barbrich.

Jak wynika z danych z du-
żych firm zebranych przez 
„Rzeczpospolitą” na potrzeby 
tego dodatku, podczas gdy 
w  sektorze przedsiębiorstw 
liderami płacowymi są duże 
prywatne spółki (z  rynku 
energetyki odnawialnej oraz 

IT ), to w  sektorze finansów 
widać silną pozycję spółek 
z  udziałem Skarbu Państwa. 
Wśród 20 największych firm 
finansowych, które udostęp-
niły nam dane o  łącznych 
wydatkach na wynagrodzenia 
(wraz z  narzutami) za 2021 
rok, liderem płacowym okazał 
się Bank Gospodarstwa Kra-
jowego, jedyny bank w Polsce 
należący w całości do Skarbu 
Państwa.

W  Banku Gospodarstwa 
Krajowego, który wspiera 
rządowe programy społeczno-
-gospodarcze, średni koszt 
wynagrodzeń ponoszony 
przez pracodawcę wyniósł 
w zeszłym roku w przeliczeniu 
na jednego pracownika 14,8 
tys. zł. To więcej niż średni 
poziom kosztu płac w  ING 
Banku Śląskim (14,4 tys. zł), 
który zajął drugie miejsce 
w tym zestawieniu.

W pierwszej dziesiątce du-
żych spółek finansowych 
z  najwyższymi budżetami 
płacowymi na osobę znalazły 
się też dwie inne kontrolowa-
ne przez Skarb Państwa: Bank 
Pekao (12,2 tys. zł) i ubezpie-
czeniowy potentat, Grupa 
PZU (11,8 tys. zł). 

Jednak również nasza ana-
liza potwierdza, że branża 
technologiczna góruje nad fi-
nansami: średni koszt wyna-
grodzenia pracownika w naj-
bardziej hojnych spółkach IT 
(Dell i CD Projekt) był niemal 
dwukrotnie wyższy niż w naj-
lepiej płacących dużych spół-
kach finansowych.

WynagroDzEnia 

Finanse gonią w zarobkach nowe technologie
Średnie wynagrodzenie brutto w  Polsce w kolejnych kwartałach, w tys. zł
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MAteriAł powstAł  
we współprAcy z pGNiG 

Agresja Rosji na Ukra-
inę wywołała kryzys 
energetyczny, który 
powoduje ogromne 
zawirowania na ryn-

ku surowców energetycznych, 
których dostępność jest podsta-
wowym warunkiem sprawnego 
działania i rozwoju gospodarki. 
Zakłócenia uderzyły przede 
wszystkim w normalne funkcjo-
nowanie rynku gazu w  Unii 
Europejskiej.

Obecnie największą prze-
szkodą dla stabilnego rozwoju 
rynku gazu w Polsce i w Euro-
pie jest zmienność i wysokość 
cen, wywołana działaniami 
rosyjskiego koncernu Gaz-
prom, prowadzonymi już od 
wiosny 2021 r. i nakierowany-
mi na obniżanie podaży na 
rynku europejskim.

Skuteczna 
dywersyfikacja

Odpowiedzią na te wyzwa-
nia jest przede wszystkim 
skuteczna dywersyfikacja 
dostaw błękitnego paliwa 
przez państwa europejskie 
i  ograniczenie w  ten sposób 
wpływu działań Gazpromu na 
stopień zaopatrzenia i poziom 
cen w  Europie. Polska już 
dzisiaj ten cel osiągnęła po-
przez całkowite uniezależnie-
nie się od importu gazu z jed-
nego, rosyjskiego kierunku, 
gdzie działa kontrahent nie-
przewidywalny, systematycz-
nie wykorzystujący gaz jako 
narzędzie polityczne i instru-
ment finansowania działań 
wojennych w Ukrainie. 

Co doprowadziło do tej sy-
tuacji i  umożliwiło pełną dy-
wersyfikację dostaw gazu do 
Polski? Było to możliwe przede 
wszystkim dzięki realizacji 
konsekwentnej i długofalowej 
polityki energetycznej kraju 
m.in. poprzez zapewnienie 
i  systematyczne zwiększanie 
dostaw LNG, które PGNiG 
sprowadza przede wszystkim 
z Kataru i USA, ale także z in-
nych kierunków, jak Norwegia 
czy Nigeria. Drugim ważnym 
elementem jest rozwijanie 
przez PGNiG własnego wydo-
bycia na Norweskim Szelfie 
Kontynentalnym oraz inwesto-
wanie w utrzymanie stabilnego 
wydobycia krajowego. Kolej-
nym istotnym dla zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw gazu 
obszarem jest magazynowanie. 
Od wybuchu wojny w Ukrainie 
i  wstrzymania dostaw gazu 
z kierunku wschodniego spół-
ka systematycznie zatłaczała 
gaz do podziemnych magazy-
nów, które już kilka miesięcy 
przed sezonem grzewczym 
wypełnione były niemal w 100 
proc. PGNiG planuje inwesto-
wanie w  dalszą rozbudowę 
pojemności magazynowych.

Potrzeba wzmocnienia bez-
pieczeństwa energetycznego 
kraju oraz zapewnienia możli-
wości dynamicznego rozwoju 
polskich spółek z szeroko rozu-
mianego sektora energetycz-
nego stała się podstawą podję-
cia procesu konsolidacji klu-
czowych graczy tego sektora na 
krajowym rynku. W ten sposób 
mogą oni zwiększyć swój po-
tencjał wykorzystując synergie, 
jakie daje połączenie sił.

Warto zauważyć, że konsoli-
dacja firm energetycznych jest 
od wielu lat zjawiskiem po-

wszechnym na europejskim 
rynku energii. Jest to strategia, 
która pozwala skuteczniej na 
tym rynku konkurować. Wio-
dące koncerny decydują się na 
akwizycje i  fuzje w  ramach 
rynku wewnętrznego, by móc 
realizować największe projek-
ty inwestycyjne i  zwiększać 
atrakcyjność oferty bizneso-
wej, a  jednocześnie wyelimi-
nować ograniczenia wynikają-
ce z rywalizacji o te same grupy 
klientów. 

Wzmocnienie sił 
polskich spółek

Konsolidacja w  sektorze 
energetycznym służy wzmoc-
nieniu siły rynkowej łączących 
się podmiotów, a także zwięk-
szaniu ich potencjału rozwojo-
wego, szczególnie teraz, 
w okresie transformacji ener-
getycznej w  UE, której celem 
jest odchodzenie od paliw ko-
palnych i zazielenianie sektora. 
Konsolidacja jest także najlep-
szą odpowiedzią na koniecz-
ność zwiększania odporności 
firm na wypadek długotrwa-
łych i  nieprzewidywalnych 
kryzysów.

Te kluczowe czynniki spra-
wiły, że jesteśmy świadkami 
takiej konsolidacji także 
w Polsce. 29 lipca br. zarządy 
dwóch polskich gigantów – 

PGNiG i PKN ORLEN – uzgod-
niły plan połączenia spółek 
oraz parytet wymiany akcji 
PGNiG na akcje PKN ORLEN. 
Wdrożenie planu połączenia 
nastąpi po decyzjach walnych 
zgromadzeń obu spółek.

Jak podkreślał w komunika-
cie Daniel Obajtek, prezes za-
rządu PKN ORLEN, spółka 
udowadnia, że skutecznie re-
alizuje projekty, które wzmac-
niają polski sektor energetycz-
ny, budują jego odporność na 
wstrząsy rynkowe i umacniają 
niezależność od dostawców 
surowców. Zapewnił przy tym, 
że to podejście się nie zmieni. 
Podkreślał też, że w  ramach 
realizacji strategicznych zało-
żeń prowadzone są inwestycje 
w kierunku zero i niskoemisyj-
nych źródeł energii, a co za tym 
idzie trwa modernizacja sekto-
ra energetycznego Polski i ca-
łego regionu. Prezes argumen-
tował też, że wykorzystując 
silne strony każdej ze spółek, 
przeznaczone zostaną środki 
niezbędne dla inwestycji w ko-
lejne perspektywiczne obszary 
działalności. W  ten sposób 
zbudowana zostanie trwała 
wartość dla akcjonariuszy, 
klientów i  lokalnych społecz-
ności.

Także Iwona Waksmundzka-
-Olejniczak, prezes PGNiG, 
cytowana w  komunikacie, 
zwracała uwagę, że budowa 

dużego, silnego koncernu 
multienergetycznego to jeden 
z  najważniejszych projektów 
biznesowych, który da impuls 
do dalszego rozwoju całej go-
spodarki i  przełoży się na 
wzrost bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski. Podkreśla-
ła, że po połączeniu sił z PKN 
ORLEN łatwiej będzie prze-
prowadzić transformację 
energetyczną, przez którą 
bezwzględnie przejść musi nie 
tylko nasz kraj, ale wszystkie 
europejskie gospodarki. Jest 
to konieczne, aby móc zająć 
dobrą pozycję na międzynaro-
dowym rynku i  zapewnić na 
lata bezpieczeństwo energe-
tyczne Polski.

nowe możliwości

Powstanie w wyniku połącze-
nia PKN ORLEN z PGNiG silne-
go multikoncernu energetycz-
nego w Polsce oznacza zwięk-
szenie szans na bardziej 
skuteczne konkurowanie na 
rynku europejskim, również 
w zakresie zapewnienia stabil-
nych dostaw surowców energe-
tycznych. Podmiot o odpowied-
niej skali działania może zreali-
zować projekty inwestycyjne, 
które przełożą się na rozwój 
polskiej gospodarki i wzmocnią 
bezpieczeństwo energetyczne 
kraju. Jeden duży multienerge-

tyczny koncern zyska także zu-
pełnie nową pozycję negocja-
cyjną – zarówno w przypadku 
zakupu surowców, jak przy 
wejściu na międzynarodowy 
rynek obrotu paliwami i ener-
gią. Wzmocni to nie tylko kon-
kurencyjność polskiej gospo-
darki, ale przyczyni się również 
do budowania bezpieczeństwa 
energetycznego naszych sąsia-
dów, państw bałtyckich, Czech 
czy Słowacji.

Jednocześnie jeden silny 
podmiot będzie miał znacznie 
większą możliwość skutecz-
nego działania w  obliczu 
transformacji energetycznej, 
zaostrzającej się konkurencji 
i  coraz bardziej restrykcyj-
nych regulacji środowisko-
wych. Również zachodni gi-
ganci – BP, Total, Shell czy 
Repsol – wydłużają i integrują 
łańcuchy wartości oraz inwe-
stują w perspektywiczne ob-
szary. Połączony podmiot 
będzie mógł efektywniej pla-
nować konieczne do poniesie-
nia nakłady inwestycyjne 
związane z  transformacją 
energetyczną.

W  świetle tych wszystkich 
wyzwań konsolidacja kluczo-
wych dla bezpieczeństwa 
energetycznego kraju spółek 
jest odpowiedzią także na wy-
darzenia, jakie przynosi kryzys 
energetyczny wywołany agre-
sją Rosji na Ukrainę i  używa-

niem przez Moskwę surowców 
energetycznych, jako politycz-
nej broni.

Synergie z połączenia 
kompetencji

Działalność PKN ORLEN, 
powiększonego o  Grupę LO-
TOS i GK PGNiG, dopełnia się 
w wielu obszarach, m.in. w sze-
rokim portfelu koncesji poszu-
kiwawczych i  wydobywczych, 
inwestowaniu w alternatywne 
źródła energii, rozwijaniu sek-
tora ciepłowniczego. Wejście 
PGNiG do zintegrowanej grupy 
i połączenie z segmentem rafi-
nerii i  petrochemii oznacza 
większą stabilizację osiąganych 
wyników finansowych. 

Wieloletnie doświadczenie 
PGNiG w poszukiwaniu i wy-
dobyciu węglowodorów 
w kraju i zagranicą, posiadane 
przez spółkę w  tym zakresie 
kompetencje i jej zespół spe-
cjalistów, w połączeniu z pod-
miotami sektora upstream 
PKN ORLEN, wpłyną na po-
szerzenie możliwości rozwoju 
działalności w  koncernie 
multienergetycznym, a w efek-
cie na poprawę bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski.

Duże znaczenie mają także 
kompetencje PGNiG w dystry-
bucji i  magazynowania gazu. 
Grupa Kapitałowa PGNiG dys-
ponuje największą w Europie, 
liczącą ponad 200 tys. km, siecią 
dystrybucyjną. Jest też jedynym 
podmiotem w kraju posiadają-
cym podziemną infrastrukturę 
magazynową dla gazu ziemne-
go. Takie unikalne zasoby po-
zwalają nie tylko rozwijać rynek 
gazu ziemnego w  Polsce, ale 
umożliwią realizację projektów 
wodorowych i biometanowych 
koncernu multienergetycznego. 
Ważnym wkładem PGNiG 
w rozwój i dywersyfikację dzia-
łalności nowego podmiotu bę-
dzie również silna pozycja 
spółki w  produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. 

Patrząc w przyszłość, połą-
czenie PGNiG z  PKN ORLEN 
zwiększy potencjał rozwojowy 
powstałego podmiotu, szcze-
gólnie w  obszarach bezpie-
czeństwa energetycznego oraz 
inwestowania w  ekologiczne 
źródła energii. Efekt synergii 
zwiększy potencjał powstałej 
w wyniku fuzji firmy, nie tylko 
ekonomiczny i technologiczny, 
ale również w obszarze kom-
petencyjnym i rozwoju wiedzy, 
tak ważnej dla stawienia czoła 
czekającym nas wyzwaniom. 
Umiejętnie wykorzystany po-
tencjał daje szanse nie tylko na 
długoterminowe zyski wzmoc-
nionego podmiotu i  rozwój 
jego pracowników, ale także na 
stabilne ceny energii dla pol-
skiej gospodarki. Połączenie 
doświadczeń i kapitałów obu 
podmiotów pozwoli znacznie 
poszerzyć ofertę dla klientów 
zarówno biznesowych jak 
i  indywidualnych i  stworzyć 
dla nich atrakcyjny pakiet 
kompleksowych usług.

Zintegrowany i zdywersyfiko-
wany koncern paliwowo-ener-
getyczny, zbudowany na moc-
nych fundamentach silnych 
stron każdej ze spółek, będzie 
zdolny do sprostania wyzwa-
niom konkurencji na europej-
skim rynku w czasie transforma-
cji energetycznej. Połączenie 
PGNiG z PKN ORLEN uzupełni 
również kompetencje w obsza-
rze magazynowania i dystrybu-
cji gazów o technologie produk-
cyjne, opracowywane obecnie 
przez spółkę naftową. Jeden 
koncern będzie również efek-
tywniej budował i rozwijał cał-
kiem nowe sektory, takie jak 
przedsięwzięcia związane z pa-
liwami alternatywnymi. Projek-
ty te wymagają wielkich nakła-
dów inwestycyjnych, którym 
może sprostać tylko podmiot 
o europejskim potencjale.
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Multikoncern energetyczny 
odpowiedzią na wyzwania rynku

W sytuacji niestabilnego otoczenia geopolitycznego i gospodarczego, 
czego skutkiem są zawirowania na rynkach, połączony koncern będzie miał 
większe możliwości zapewnienia stałych dostaw surowców energetycznych  
dla zabezpieczenia stabilnego funkcjonowania i rozwoju gospodarki.
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Zaangażowanie polskiego biznesu w walkę z pandemią i we wsparcie uchodźców z Ukrainy 
dowodzi, że przedsiębiorstwa, zwłaszcza te duże, dostrzegają wagę swojej roli w społeczeństwie.
ANitA BłAszczAk

Na wrześniowym 
Z g r o m a d z e n i u 
Ogólnym ONZ ma 
zostać przedsta-
wiony raport doty-

czący wsparcia biznesu, w tym 
szczególnie polskich firm, dla 
Ukrainy. 

– Chcemy pokazać fenomen 
masowej i powszechnej pomo-
cy biznesu na tak ogromną 
skalę. Pomagały wszystkie 
firmy, od małych firm rodzin-
nych po globalne korporacje, 
i była to pomoc w każdej for-
mie. Od wsparcia finansowego 
po wsparcie rzeczowe – pod-
kreśla Kamil Wyszkowski, dy-
rektor wykonawczy UN Global 
Compact Network Poland, 
polskiej sieci największej na 
świecie inicjatywy skupiającej 
zrównoważony biznes, która 
przygotowuje raport.

Jak ocenia prof. Bolesław 
Rok, etyk biznesu z Akademii 
Leona Koźmińskiego, polskie 
firmy coraz częściej zaczynają 
zdawać sobie sprawę ze swo-
jego wpływu na rozwój spo-
łeczny i z jego znaczenia. Ten 
wpływ jest zarówno we-
wnętrzny (dotyczy zapewnie-
nia bezpieczeństwa finanso-
wego, dobrostanu i  rozwoju 
pracowników), jak i zewnętrz-
ny – wywierany przez firmy na 
regiony i  kraje, w  których 
działają.

Płacąc różnego rodzaju po-
datki przedsiębiorstwa do-
starczają środki na zapewnie-
nie usług publicznych, m.in. 
edukacji i służby zdrowia. Na 
tę rolę rzetelnego podatnika 
coraz większą uwagę zwracają 
w  ostatnich latach politycy 
(przykładem są unijne próby 
zmuszenia globalnych gigan-
tów technologicznych do pła-
cenia podatków w  krajach 
swej działalności), a  także 
same firmy.

Coraz więcej przedsię-
biorstw podkreśla też w prze-

kazach medialnych wielkość 
płaconych danin jako dowód 
swojego odpowiedzialnego 
podejścia do prowadzenia 
biznesu.

zaufanie to wymagania

Zdaniem prof. Roka, o ile do 
niedawna mówienie o  spo-
łecznej roli firm było w środo-
wisku biznesowym przyjmo-
wane często z  rezerwą (po-
wszechne było przekonanie, 
że rolą biznesu jest maksyma-
lizowanie zysku), o  tyle 
w ostatnich latach to podejście 
uległo zmianie. Tym bardziej 

że rosną też oczekiwania regu-
latorów, inwestorów i konsu-
mentów wobec przedsię-
biorstw.

Dobrze to widać w  tego-
rocznym globalnym „Barome-
trze zaufania” publikowanym 
przez firmę Edelman. Ponad 
sześciu na dziesięciu uczestni-
ków badania z 27 krajów de-
klaruje tam zaufanie do bizne-
su. To największa grupa, 
przewyższająca odsetek de-
klaracji zaufania wobec orga-
nizacji pozarządowych, rzą-
dów i mediów.

Jednocześnie to duże zaufa-
nie idzie w  parze z  dużymi 
oczekiwaniami wobec biznesu 

– wykraczającymi poza osiąga-
nie zysków i rzetelne płacenie 
podatków. Aż ośmiu na dzie-
sięciu badanych uważa, że 
prezesi firm powinni być wi-
doczni w debatach o polityce 
publicznej, a  prawie siedmiu 
na dziesięciu wskazało, że 
szefowie firm powinni wkra-
czać do akcji, gdy rząd nie jest 
w  stanie w  stanie poradzić 
sobie z jakimś problemem.

Zdaniem autorów badania, 
biznes ma teraz szansę, a na-
wet powinien, stać się kluczo-
wym czynnikiem stabilizują-
cym w obecnej, tak niepewnej 
sytuacji. – Większość bada-
nych oczekuje teraz od szefów 

firm udziału w rozwiązywaniu 
problemów społecznych zwią-
zanych ze zmianami klimatu, 
imigracją, a nawet z funkcjono-
waniem edukacji i  opieki 
zdrowotnej – podkreślał, ko-
mentując wyniki barometr 
Richard Edelman.

Te oczekiwania widać rów-
nież w sondażach konsumenc-
kich oraz w podejściu inwesto-
rów finansowych i regulatorów 
rynków, którzy wymagają od 
przedsiębiorstw (szczególnie 
tych dużych) zrównoważonego 
rozwoju określanego skrótem 
ESG, bo łączącego trzy perspek-
tywy – środowiskową (E), spo-
łeczną (S) i korporacyjną (G).

Prof. Rok zwraca uwagę, że S 
wiąże się ściśle z E, gdyż aktyw-
ność firm w obszarze środowi-
skowym ma ogromny wpływ na 
jakość życia społeczeństwa.

Dotyczy to szczególnie du-
żych firm, których głos jest 
najbardziej słyszalny, a wpływ 
najbardziej widoczny. To one 
– poprzez swoje zamówienia, 
jakość współpracy z  kontra-
hentami – kształtują otoczenie 
i tworzą standardy w biznesie.

Coraz częściej są zresztą 
świadome tego znaczenia. Jak 
zwraca uwagę Agata Górnicka, 
dyrektor biura relacji z otocze-
niem w  PKN Orlen, chociaż 
silny rynkowo podmiot ma 
duże możliwości realizowania 
społecznej misji, to kluczowa 
jest spójna, długofalowa kon-
cepcja zaangażowania w  tym 
obszarze. PKN Orlen ją zbudo-
wał i z powodzeniem realizuje 
w  każdym obszarze swojej 
działalności, od biznesu, przez 
sprawy pracownicze, a  na 
sponsoringu kończąc.

– Nasz potencjał, tradycje, 
a także sektor, w którym dzia-
łamy sprawiają, że społeczna 
misja jest dla koncernu szcze-
gólnie istotna – zaznacza 
Górnicka. Przypomina jedno-
cześnie, że w w ciągu najbliż-
szej dekady Orlen przeznaczy 
30 mld zł na inwestycje z za-
kresu zrównoważonego roz-
woju, w tym na zieloną energię.

nie tylko podatki

– Dawno minęły czasy, gdy 
rola firm sprowadzała się wy-
łącznie do kwestii rzetelnego 
prowadzenia działalności 
podstawowej czy regularnego 
zasilania gospodarki podatka-
mi i  innymi daninami. Dziś to 
jednak nie zamyka tematu roli 
jaką firmy powinny pełnić. Co-
raz większego znaczenia nabie-
rają aspekty pozafinansowe – 
podkreśla Dorota Jankowska-
-Tomków, dyrektor ds. zakupów 
i ESG w giełdowej spółce LPP, 
potentacie na rynku mody. 
Tylko w  zeszłym roku LPP 
wpłaciła do budżetu państwa 
przeszło 1,5 mld zł, ale – jak za-
znacza Jankowska-Tomków – 
firma zawsze postrzegała swoją 
działalność znacznie szerzej. 
Dlatego też powołała Fundację 
LPP, która wspiera osoby za-
grożone wykluczeniem spo-
łecznym, chore oraz dzieci 
i  młodzież w  trudnej sytuacji 
życiowej. Swój wpływ społecz-
ny LPP rozumie też poprzez 
edukację, a konkretnie kampa-
nię edukacyjną „Dbaj o  ubra-
nie”, poprzez którą chcemy 
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Firmy są świadome swojego 
wpływu na rozwój społeczny
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Po rosyjskiej agresji na Ukrainę, polski biznes zmobilizował się do spektakularnej pomocy i to już od pierwszych godzin wojny

Marzena 
Strzelczak
prezeska, dyrektorka generalna 
Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, członkini zarządu 
CSR Europe

rola biznesu w mierzeniu się z ważnymi 
wyzwaniami społecznymi jest kluczowa, co 
podkreślono m.in. w ostatnim w badaniu 
zaufania edelmana czy analizie FoB o aktywi-
zmie korporacyjnym. ważnym trendem staje się 
„kontrola etyczna”. Jak wynika z raportu „Global 
consumers trends 2022”, konsumenci oczekują, 
by marki nie tylko zabierały głos w ważnych 
kwestiach, ale i pokazywały wymierny postęp 
w realizacji deklarowanych celów z obszaru csr. 
podobnie jest w polsce, czego dowodzi 
niedawne badanie sieci Lewiatan. ponad 80 
proc. respondentów wskazało w nim, że 
oczekują od firm poszanowania pracowników 
(warunki pracy i wynagrodzenie), ograniczenia 
marnowania żywności, dbania o dobro ludzi, 
zwierząt i planety, wspierania lokalnych 
społeczności, a także działań informacyjnych 
i edukacyjnych mających pozytywny wpływ na 
ludzi i środowisko. to jednoznaczny głos na 
temat roli biznesu w społeczeństwie. czy firmy 

rozumieją już swoją rolę szerzej niż tworzenie 
najlepszych warunków dla zatrudnionych, 
płacenie podatków i filantropijne wsparcie? 
wiele wskazuje, że tak. Na pewno wciąż się tej 
roli uczą, a oczekiwania i zaangażowanie 
interesariuszy mogą im w tym pomóc.
rosnące nierówności, katastrofa klimatyczna, 
pandemia, wojna w europie zmuszają biznes do 
podejmowania decyzji, na które nie był 
przygotowany. Doświadczenie pandemii 
pokazało nie tylko empatię firm wobec 
otoczenia. Mogliśmy zaobserwować także 
zdolność do szybkiej zmiany sposobu pracy, 
nowe podejście do zatrudnionych, otwartość na 
ich potrzeby i ograniczenia oraz dbałość o ich 
dobrostan. pierwszy rok pandemii był też 
czasem niepokojów społecznych. Biznes 
niejednokrotnie zabierał głos, odchodząc od 
dominującego dotychczas podejścia określanego 
mianem szeroko pojętej „neutralności”. od czasu 
wybuchu wojny w Ukrainie jeszcze bardziej 
jaskrawo widać, co znaczy spójność wartości 
i działań oraz przejrzystość w relacjach 
z interesariuszami. A w pewnym sensie także 
wtórność wskaźników esG wobec etyki 
w biznesie. widzimy moc i sprawczość biznesu. 
kwestie dostrzegane do niedawna przez 
niewielkie grono ekspertów stają się społecznym 
oczekiwaniem. ten sprawdzian firm trwa, a wraz 
z nasilającymi się konsekwencjami wojny będzie 
on coraz trudniejszy. ∑
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Rafał  
Baniak
prezes  
Pracodawców RP

Firmy zapewniają nam produkcję dóbr i usług, 
bez której nie będzie co kupić, niezależnie od 
wielkości przelewu, który dostaniemy na konto.
tylko rentowna aktywność pozwala firmom 
zapewnić dostępność produktów, płacić pensje 
i podatki, jak również angażować się w kształce-
nie i edukację pracowników czy realizację 
inicjatyw społecznych.
pandemia i zawirowania polityczne w całej 
europie spowodowały niedobór surowców 
i innych składników do produkcji, np. prądu czy 
półprzewodników. Jeżeli takich komponentów 
brakuje, staje produkcja w firmie, co pogłębia 
problem niedoboru i przenosi go na inne rynki, 
wywołuje reakcję łańcuchową.
co gorsza, dla gospodarki negatywny wpływ ma 
nie tylko zaistnienie niedoboru i wstrzymanie 
produkcji, ale sama obawa firm przed takim 
scenariuszem: niepewne firmy nie inwestują, co 
stopniowo ogranicza ich potencjał wytwórczy 
i nasila problem niedoboru. Dlatego tak ważne 
jest, by środowiskom biznesowym rząd nie 
fundował urzędniczego optymizmu, lecz by 

przedstawił do ich wiadomości, a najlepiej do 
dyskusji rzeczowy plan działania w hipotetycz-
nym scenariuszu niedoboru określonych 
surowców i wysłuchał głosu środowisk 
biznesowych w sprawie możliwych poprawek 
w tym planie, zanim plan przestanie być 
scenariuszem hipotetycznym.
zapewnienie dostępności produktów jest 
najważniejszą i niedocenianą rolą przedsię-
biorstw w gospodarce. ewentualne niepowodze-
nie w realizacji tej misji nie da się „zasypać” 
pieniądzem. Nawet jeśli rząd zrekompensuje 
firmom straty poniesione na skutek wstrzymania 
produkcji, to problemem stanie się niedobór 
produktów, jak ostatnio w przypadku węgla. 
Nawet jeśli import wszystkich niedostępnych 
w kraju produktów byłby możliwy, zatrzymanie 
krajowej produkcji oznacza likwidację źródeł 
finansowania tego importu. w danych o bilansie 
handlowym polski już widać gwałtowne 
pogłębienie deficytu handlowego, które jest obok 
inflacji emanacją problemu niedoboru krajowej 
produkcji. inne kraje Ue zaangażowały się 
w wielkoskalowe wsparcie biznesu. pomoc rządu 
to w czasie wojny możliwy czynnik przesądzają-
cy, w którym kraju dojdzie do wstrzymania 
produkcji, spadku dochodów ludności, 
niezadowolenia społecznego i gwałtownych 
zmian politycznych, a które kraje będą w tym 
czasie cieszyć się ze zwiększenia swojego 
udziału w europejskim torcie. ∑
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zwiększyć świadomość klima-
tyczną polskich konsumentów.

Jak zaznacza prof. Rok, to 
nie tylko rozwój koncepcji ESG, 
zrównoważonego finansowa-
nia czy kolejne regulacje w tym 
obszarze, ale również pande-
mia sprawiła, że firmy zaczęły 
bardziej dostrzegać swoją rolę 
we współtworzeniu naszej 
rzeczywistości – Pandemia 
pokazała, że bez aktywności 
liderów biznesu, pracowników 
firm a także bez współudziału 
ich klientów nie da się pokony-
wać kryzysów, tym bardziej że 
ich zasięg jest dzisiaj dużo 
większy – dodaje ekspert.

Wybuch pandemii wywołał 
w  2020 roku niespotykaną 
wcześniej mobilizację biznesu, 
widoczną także w  Polsce. 
Wartość jego pomocy w walce 
z Covid-19 oceniano wtedy na 

300 a nawet 500 mln złotych. 
Setki przedsiębiorstw, w tym 
duże firmy, zaangażowały się 
w  walkę z  koronawirusem. 
Wspierały szpitale i medyków, 
finansowały kupno łóżek i re-
spiratorów, organizowały 
transporty deficytowych ma-
seczek i  rękawiczek ochron-
nych, a  część z  nich, w  tym 
PKN Orlen i  Lotos czy Lotos, 
uruchamiały produkcje pły-
nów do dezynfekcji. Dwa lata 
później, po rosyjskiej agresji 
na Ukrainę, biznes ponownie 
zmobilizował się do spektaku-
larnej pomocy i  to już od 
pierwszych godzin wojny.

ESg w statucie

– Kierując się mottem „Bie-
dronka dla dobra wspólnego”, 

staramy się zarządzać naszym 
biznesem w  taki sposób, by 
maksymalizować nasz pozytyw-
ny wpływ społeczny – podkreśla 
Karolina Błońska, starsza mene-
dżerka ds. społecznej odpowie-
dzialności biznesu w Biedronce, 
która jest największą siecią 
handlowa w Polsce, a także naj-
większym w  kraju prywatnym 
pracodawcą, zatrudniającym 
niemal 80 tys. osób. 

– To powoduje, że z  jednej 
strony spoczywa na nas 
ogromna odpowiedzialność, 
z  drugiej mamy ogromne 
możliwości by z tej odpowie-
dzialności się wywiązywać – 
zaznacza menedżerka z  Bie-
dronki, która w  tym roku 
przekazała już ponad 24 mln 
zł na wsparcie ludności 
z Ukrainy, nie licząc prawie 30 
mln zl przekazanych przez 

Fundację Biedronki i dofinan-
sowania darowizn pracowni-
ków sieci.

W Polsce przybywa też firm 
zaangażowanych w  światowy 
ruch B Corp (Benefit Corpora-
tion). Inicjatywa założona 
w 2006 r. w USA, promuje od-
powiedzialny, zrównoważony 
rozwój biznesu, sprzeciwiając 
się jednocześnie greenwashin-
gowi (zielonemu mydleniu 
oczu) i „pozorowanemu” CSR. 
Ma w tym pomóc B Lab – orga-
nizacja non profit, która audy-
tuje i certyfikuje firmy chcące 
pozytywnie wpływać na świat 
poprzez swój biznes. Na świe-
cie działa już ponad 5 tys. B 
Corpów, w Polsce w tym gronie 
jest ok. 50 firm – w tym giełdo-
wy potentat rynku świadczeń 
pozapłacowych, Benefit Sys-
tems (certyfikat B Corp uzyska-

ła w  2018 roku jako pierwsza 
spółka publiczna w  Europie 
Środkowo-Wschodniej), finan-
sowa Grupa ANG czy informa-
tyczna Netguru. Jak jednak 
zaznacza Paweł Niziński, pro-
motor i oficjalny przedstawiciel 
ruchu B Corp w Polsce, ponad 
200 polskich firm jest obecnie 
na różnych etapach procesu 
stawania się B Corpem.

Bartosz Józefiak, członek 
zarządu Benefit Systems zazna-
cza, że cele ESG zostały niedaw-
no wpisane do statutu spółki. 
– Oznacza to, że mamy pełne 
poparcie akcjonariuszy w dą-
żeniu do osiągnięcia długofalo-
wego sukcesu gospodarczego, 
poprzez prowadzenie działal-
ności gospodarczej w sposób, 
który wywiera istotny pozytyw-
ny wpływ na społeczeństwo 
i  środowisko. To krok, który 

ułatwi zarządowi realizacje ce-
lów niezwiązanych bezpośred-
nio z zyskiem krótkotermino-
wym – tłumaczy Józefiak. 

Dodaje, że swoją społeczną 
odpowiedzialność i  dbałość 
o zrównoważony rozwój spółka 
postrzega przede wszystkim 
jako wspieranie i  poprawę 
standardu życia społeczeń-
stwa, w  tym pracowników 
i pracodawców – po pandemii 
te działania nabrały dodatko-
wego znaczenia. We wrześniu 
spółka rozpoczyna intensywne 
prace nad strategią ESG, w ra-
mach której określi konkretne, 
mierzalne cele w  obszarze 
środowiskowym, społecznym 
i ładu korporacyjnego.

Mariusz 
Zielonka
ekspert ekonomiczny 
Konfederacji Lewiatan

wyzwania, w obliczu których stoi współczesny 
świat biznesu – zwłaszcza ograniczenia 
zasobów, wzrost nierówności społecznych, 
zmiany klimatyczne, piekielnie szybko zmieniają-
ce się prawodawstwo – wymagają od przedsię-
biorców wysokiego poziomu adaptacji i elastycz-
ności. polski biznes w liczbach można opisać 
słowami: przeważająca ilość mikro firm, 
przeważające znaczenie gospodarcze dużych 
firm. to właśnie na tych dużych przedsiębior-
stwach skupia się rozwój gospodarczy polski. to 
one generują największą wartość dodaną. to 
one, obok państwa, budują naszą odporność 
gospodarczą.
Biznes od kilkunastu lat dostrzega, że prosta 
maksymalizacja zysków nie może być i nie jest 

jedynym celem ich działalności. z punktu 
widzenia społecznego biznes, jako jeden 
z głównych czynników generujących wzrost 
gospodarczy, jest odpowiedzialny za rozwój 
społeczny rozumiany szeroko jako poprawa 
jakości życia społeczeństwa oraz wzrost jego 
dobrobytu.
Duże i średnie przedsiębiorstwa z sukcesem 
wdrażają strategie csr. Jednocześnie bardzo 
dużo pracy, szczególnie takiej świadomościowej, 
musimy włożyć w rozwój tej społecznej 
odpowiedzialności w mikro i małych firmach.
z drugiej strony ciężko oczekiwać, aby takie firmy 
z sukcesem wdrażały politykę poprawy np. 
warunków pracy, czy inwestowały w rozwój 
pracowników, gdy zmagają się w codziennym 
funkcjonowaniu z trudnościami dużo bardziej 
prozaicznymi, czyli rosnącymi kosztami 
działalności i niepewnością co do najbliższej 
przyszłości. z prostego rachunku ekonomicznego 
wynika, że koszt wdrożenia takich rozwiązań 
może okazać się krótkoterminowo dużo wyższy 
od kosztu zatrudnienia nowego pracownika, 
w momencie gdy pracownicy rezygnują z pracy. ∑
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Marek  
Kowalski
przewodniczący Federacja 
Przedsiębiorców Polskich

polscy przedsiębiorcy odgrywają bardzo istotną 
i trudną do przecenienia rolę w rozwoju 
społecznym naszego kraju. przede wszystkim 
firmy tworzą solidny gospodarczy fundament do 
budowy oraz powiększania dobrobytu polskiego 
społeczeństwa, tworząc zdecydowaną 
większość miejsc pracy i dochodów budżeto-
wych. wypełniając swoje zobowiązania 
publicznoprawne, biznes odpowiada  
za generowanie wpływów do budżetu państwa 
– zarówno odprowadzając podatek dochodowy 
cit, jak również pełniąc rolę płatnika VAt, akcyzy, 
pit, składek na ubezpieczenia społeczne, 
a także danin sektorowych. 
Jednocześnie przedsiębiorcy nie ograniczają się 
wyłącznie do tego, co wymaga od nich prawo – 

silnie angażują się również w działalność 
pożytku publicznego, wykorzystując dostępne 
zasoby finansowe do wspierania istotnych 
społecznie inicjatyw organizacji pozarządowych 
oraz wspierając rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. 
Biznes kieruje się również poczuciem odpowie-
dzialności za lokalną społeczność, w której 
funkcjonuje, utrzymując współpracę z jednostka-
mi samorządu terytorialnego, kształtując 
przestrzeń publiczną, partycypując finansowo 
w ważnych dla danej społeczności projektach 
oraz wspierając lokalne inicjatywy. polski biznes 
wdraża też rozwiązania będące odpowiedzią na 
najważniejsze wyzwania na przyszłość. 
inwestując w rozwój odnawialnych źródeł energii, 
wdrażając oszczędne i efektywne energetycznie 
technologie, ograniczając produkcję odpadów 
oraz rozwijając możliwości ich ponownego 
wykorzystania, a także prowadząc działania 
edukacyjne budujące większą świadomość 
konsumentów, firmy przyczyniają się do ochrony 
naturalnych zasobów oraz ograniczania wpływu 
działalności człowieka na zmiany klimatyczne. ∑
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ogłoszona niedawno nowa strategia grupy Tauron  
do 2030 r. przewiduje znaczne przyspieszenie zielonej 
transformacji i wyznacza ścieżkę do neutralności klimatycznej 
w 2050 r. planowany jest m.in. kilkukrotny wzrost mocy 
zainstalowanych w ozE oraz ograniczenie emisyjności  
o prawie 80 proc.

Zielony boom na dobre opa-
nował rodzimą energetykę. 
Nic dziwnego, inwestycje 
w  zeroemisyjne instalacje 
wytwarzające energię to ko-
nieczność nie tylko czasów 
kryzysu klimatycznego, ale też 
surowcowego. Wojna w Ukra-
inie i  wcześniejsze szantaże 
gazowe Rosji jasno pokazały, 
że bezpieczeństwo – nie tylko 
energetyczne – jest bezpo-
średnio związane z dostępem 
do źródeł energii. W  takich 
warunkach idealnie spraw-
dzają się odnawialne źródła 
energii (OZE) – słońce, wiatr 
i woda, niosące ze sobą niemal 
nieograniczone wolumeny 
energii. 

Już w  2019 roku Tauron 
ogłosił, że kupuje dziewięć 
farm wiatrowych o  łącznej 
mocy ponad 380 MW, w  ten 
sposób rozpoczynając odwrót 
od konwencjonalnej energety-
ki. Pod koniec czerwca br. fir-
ma przedstawiła swoje naj-
nowsze plany: aż 80 proc. 
energii z OZE do 2030 roku, 48 
mld zł na inwestycje (niemal 
połowa na nowoczesne sieci 
dystrybucyjne) i pełna digita-
lizacja obsługi klienta. 

Wiatr i słońce napędzą 
zielony zwrot 

Wielkie inwestycje firma 
planuje m.in. w  energetyce 

wiatrowej. Do 2030 roku inwe-
stować będzie przede wszyst-
kim w turbiny na lądzie. Doce-
lowo ma być to 1,1 GW. W 2030 
roku prąd do gniazdek wykrę-
cać mają też wiatraki zbudo-
wane na Morzu Bałtyckim. Tu 
w  pierwszej fazie powstać 
mają turbiny o mocy 1 GW. 

Kolejnym elementem zielo-
nej układanki mają być wiel-
koskalowe elektrownie foto-
woltaiczne. Do końca dekady 
w fotowoltaice firma chce za-
instalować aż 1400 MW, czyli 
moc porównywalną z siedmio-
ma standardowymi węglowy-
mi blokami energetycznymi. 
W  ostatnich tygodniach Tau-
ron rozpoczął budowę instala-
cji PV o mocy 100 MW. Będzie 
to największa farma fotowolta-
iczna w kraju. 

Dodatkowo już teraz firma 
ma w swoim portfolio 34 elek-
trownie wodne, które również 
w  przyszłości będą wspierać 
produkcję z paneli PV i turbin 
wiatrowych. 

Energia na okrągło 

Łącznie w 2030 roku Tauron 
będzie posiadał aż 80 proc. 
mocy tylko w źródłach odna-
wialnych. Pozostałe 20 proc. 
ma być uzupełnione m.in. 
przez gaz zasilający jednostki 
kogeneracyjne, czyli takie, 
które równocześnie produku-

ją energię elektryczną i ciepło 
sieciowe do ogrzewania miesz-
kań i wody. Ostatecznie jednak 
i  te elektrownie mają zostać 
przełączone na wodór. 

Tauron nie wyklucza też 
wejścia w energetykę atomo-
wą. W grę wchodzą jednak nie 
wielkie bloki, a małe jednostki, 
tzw. SMR, które „dopinają” 
system tam, gdzie może brako-
wać mocy, np. w  okolicach 
energochłonnych zakładów 
przemysłowych. 

Całość energetycznego wa-
chlarza firmy mają spinać 
przemysłowe magazyny ener-
gii. Produkcja prądu przez 
odnawialne źródła, choć ekolo-
giczna, pozbawiona jest jednak 
możliwości sterowania. Dlatego 
nadwyżki energii ze słonecz-
nych czy wietrznych godzin 

przechowywane mają być 
właśnie w magazynach energii. 

bez sieci  
nie ma transformacji 

Największy strumień finan-
sowy, prawie 24 mld zł, skiero-
wany zostanie na inwestycje 
w infrastrukturę dystrybucyj-
ną, umożliwiając m.in. przyłą-
czania do sieci nowych od-
biorców oraz źródeł OZE, 
modernizację, automatyzację 
i cyfryzację sieci elektroener-
getycznych.

– Dysponujemy najnowo-
cześniejszą siecią dystrybucyj-
ną zlokalizowaną na mocno 
zurbanizowanym obszarze 
Polski. Dziś mamy ponad 40 
proc. skablowanych sieci na 

średnim napięciu, a wskaźniki 
jakości dostarczanej energii 
utrzymują się na najwyższym 
poziomie w Polsce. Tę przewa-
gę konkurencyjną chcemy 
umacniać – wyjaśnia Paweł 
Szczeszek, prezes zarządu 
Grupy Tauron. 

– Widzimy duży potencjał 
w  rozwoju dużych i  małych 
magazynów energii oraz aktyw-
nym angażowaniu się w rozwój 
lokalnych społeczności energe-
tycznych. Pozytywne doświad-
czenia, jako jedyna firma 
energetyczna w kraju, już w tym 
zakresie posiadamy, dzięki 
działającej w  Bytomiu mikro-
sieci – dodaje Paweł Szczeszek.

Już w  2030 roku wszyscy 
klienci Taurona dysponować 
będą inteligentnymi licznika-
mi, które z  jednej strony po-

zwolą konsumentom bardziej 
racjonalnie korzystać z energii 
elektrycznej, a z drugiej strony 
umożliwią oferowanie nowych 
produktów i usług.

klient w centrum uwagi

Żeby dopełnić ekologiczną 
transformację firmy, Tauron 
zapowiedział też zmiany w ob-
szarze obsługi klienta. Do 
końca 2030 roku chce w pełni 
zdigitalizować proces obsługo-
wy. W  praktyce oznacza to 
odejście od drukowanych do-
kumentów. Każdy klient firmy 
wszystkie swoje sprawy w Tau-
ronie będzie mógł załatwić 
zupełnie cyfrowo.

Już teraz dzięki platformie 
Mój Tauron, żeby przepisać 
licznik, nie trzeba pojawić się 
w Punkcie Obsługi. Całkowicie 
zdalnie można też opłacić ra-
chunki, podać odczyt licznika 
czy zawrzeć umowę. 

Co ważne, na takie udogod-
nienia klienci firmy reagują 
z  entuzjazmem. Aż 80 proc. 
z  nich już teraz korzysta z  e-
-faktury , co oznacza, że rozli-
czenie otrzymuje wyłącznie 
w formie elektronicznej. Firma 
wyliczyła, że dzięki temu w cią-
gu ostatnich dwóch lat udało 
się uchronić przed wycinką aż 
3 tys. drzew. Na zielony zwrot 
Taurona ogromny wpływ mają 
więc też sami klienci. 

To jednak nie koniec, bo 
w 2050 roku Tauron chce być 
całkowicie neutralny dla klima-
tu, co oznacza, że jego działal-
ność ostatecznie nie będzie 
w  żaden sposób wpływać na 
globalne ocieplenie.

MaTEriał parTnEra: TaUron

Zielony zwrot Taurona. Energia na okrągło
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Tauron chce dysponować 1,1 GW w energetyce wiatrowej na lądzie

/ ©℗



E14 Czwartek
8 września 2022 ◊ rp.plNajważniejsze firmy dla Polski ◊ rp.pl Czwartek

8 września 2022 E15Najważniejsze firmy dla Polski

kAtArzyNA kUchArczyk

Dwucyfrowe tempo 
wzrostu zanotował 
w  2021 r. polski 
eksport. Już od lat 
jest jednym z  mo-

torów napędowych gospodar-
ki. Firmy śmiało wychodzą na 
zagraniczne rynki, a  ich eks-
pansja przyjmuje różne formy: 
realizują bezpośrednią sprze-
daż produktów do innych 
krajów, budują tam zakłady 
lub przejmują konkurentów.

Szanse i wyzwania

Atuty firm z  Polski są po-
chodną nie tylko przewagi 
kosztowej (relatywnie tania siła 
robocza, dostęp do surowców), 
ale również unikatowych po-
mysłów (np. producenci gier 
komputerowych) i  nowocze-
snych technologii.

Do jeszcze lepszego wyko-
rzystania potencjału eksporto-
wego polskich firm potrzebne 
są wykształcone i doświadczo-
ne w środowisku międzynaro-
dowym kadry. – Dlatego inwe-
stycja w zespół jest tak istotna 
– podkreśla Jacek Byrt, part-
ner Mazars w Polsce. 

Wskazuje, że kolejnym istot-
nym warunkiem skutecznej 
ekspansji zagranicznej jest do-
stęp do kapitału. – Polskie firmy 
wspiera warszawska Giełda Pa-
pierów Wartościowych, a polski 
rynek długu oraz prężnie rozwi-
jający się sektor private equity 
i venture capital wspiera Polski 
Fundusz Rozwoju. Jest on też 
istotnym partnerem dla firm, 
dostarczając kapitał, dług 
i ubezpieczenie (w tym poprzez 
BGK i KUKE) – wskazuje Byrt.

Po wejściu naszego kraju do 
UE polskie firmy bardzo szyb-
ko odnalazły się na jednolitym 
rynku. Zdecydowana więk-
szość wymiany handlowej 
prowadzona jest z państwami 
europejskimi.

– Z  tego punktu widzenia 
przydałaby się dywersyfikacja 
i  otwarcie na inne kierunki: 
azjatycki, latynoamerykański 
i afrykański, gdzie dynamicznie 
rozwijają się liczne państwa, 
a potencjał demograficzny jest 
duży – mówi Piotr Wołejko, 
ekspert ds. społeczno-gospo-
darczych Federacji Przedsię-
biorców Polskich. Dodaje, że 
w  tym celu przedsiębiorcy 
będą potrzebować zarówno 
wiarygodnych partnerów lokal-
nych, jak i wsparcia dyploma-
tycznego oraz finansowania czy 
ubezpieczenia ich działań eks-

portowych i  inwestycji zagra-
nicznych. W tej dziedzinie jest 
już sporo instrumentów ofero-
wanych chociażby przez Kor-
porację Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych.

– Większą aktywność mo-
głaby wykazywać nasza dyplo-
macja, gdyż nadal w  sporej 
grupie państw do prowadze-
nia biznesu potrzebne są od-
powiednie relacje na wysokim 
szczeblu politycznym, które 
pozwolą poradzić sobie z czę-
sto skomplikowanymi regula-
cjami i niedoskonałym apara-
tem biurokratycznym – pod-
kreśla Wołejko.

Kluczową kwestią dla biznesu 
jest stabilność przepisów. Firmy 
mogą się wtedy skoncentrować 
na prowadzeniu bieżącej dzia-
łalności i planowaniu inwestycji, 

również zagranicznych. Niestety, 
w Polsce biznes musi się mierzyć 
z  legislacyjną karuzelą. W  sa-
mym 2021 r. w  życie weszło 
20 960 stron maszynopisu no-
wych aktów prawnych. To wzrost 
o ponad 40 proc. wobec 2020 r. 
– szacuje Grant Thornton. Żeby 
przeczytać wszystkie nowe akty, 
w 2021 r. trzeba było poświęcić 
na to 2 godziny i 46 minut. Tem-
po uchwalania prawa w Polsce 
jest ekspresowe: prace nad 
ustawą są średnio o  połowę 
krótsze niż dekadę temu.

– Firmy oczekują stabilności 
prowadzenia działalności, 
przewidywalności i  trwałości 
prawa. Żadna postkomuni-
styczna władza dotychczas nie 
była tego w  stanie zapewnić 
w najmniejszym stopniu. Po-
trzebujemy odbudować zaufa-

nie do państwa – apeluje Ma-
riusz Zielonka, ekspert ekono-
miczny Konfederacji Lewiatan. 

Wtóruje mu Mariusz Gren-
dowicz, zarządzający fundu-
szem ACP-Credit, były prezes 
mBanku/BRE Banku. – Regula-
tor powinien się kierować 
podstawową zasadą, znaną już 
z czasów starożytnych: przede 
wszystkim nie szkodzić. Innymi 
słowy, chodzi o stworzenie sta-
bilnego środowiska dla bizne-
su. Rzecz nawet nie w wysokich 
czy niskich podatkach. Ale 
w tym, aby zmianami nie zaska-
kiwać przedsiębiorców – mówi.

Struktura eksportu

Do polskich hitów eksporto-
wych należą m.in. maszyny 

transportowe, wyroby prze-
mysłowe, sprzęt AGD, artykuły 
rolno-spożywcze, drzwi i okna 
oraz meble. Polski Instytut 
Ekonomiczny podkreśla, że 
dynamika polskiego eksportu 
w  ostatnich dekadach była 
imponująca. W relacji do PKB 
jego wartość wzrosła od 1996 
r. do 2019 r. o 30 pkt proc. (z 15 
proc. do 45 proc.). Systema-
tycznie rośnie udział firm 
z  Polski w  globalnych łańcu-
chach wartości. Już prawie 60 
proc. polskiego eksportu jest 
wynikiem integracji ze świato-
wym systemem produkcji. 
Gros krajowego eksportu sta-
nowią wyroby o  stosunkowo 
niskim zaawansowaniu tech-
nologicznym.

Potencjał do zmiany jest 
jednak duży: z  szacunków 
Polskiego Instytutu Ekono-
micznego wynika, że Polska 
ma przewagi komparatywne 
w aż 451 grupach produktów 
na 1236 wszystkich analizo-
wanych. To daje nam wysoki, 
siódmy wynik na świecie. 
Transformacja w  kierunku 
wyrobów o większej wartości 
dodanej (m.in. maszyny prze-
mysłowe, chemia przemysło-
wa, chemia organiczna oraz 
urządzenia specjalistyczne) 
miałaby wymierny wpływ na 
całą gospodarkę. Przesunię-
cie zaledwie 0,37 proc. pol-
skiego eksportu w  kierunku 
dóbr perspektywicznych 
wiązałoby się z  1,3-proc. 
wzrostem wartości PKB per 
capita w 20-letnim horyzon-
cie – szacuje PIE.

Ważne jest również wspiera-
nie nowych gałęzi dystrybucji. 
Mowa w szczególności o rynku 

e-commerce oraz eksporcie 
cyfrowym. W okresie pandemii 
handel internetowy był jednym 
z kluczowych motorów wzro-
stu polskiej gospodarki. Zgod-
nie z badaniami PwC do 2027 
r. sektor ten może rosnąć 
rocznie nawet o 11 proc.

– Jednak polskie przedsię-
biorstwa znajdują się wciąż 
poniżej średniej unijnej pod 
względem e-sprzedaży w kra-
ju, jak i e-eksportu do innych 
państw UE oraz państw trze-
cich – zwraca uwagę Paweł 
Oleszczuk, wicedyrektor PwC 
Polska. Wskazuje na badanie 
Eurostatu, według którego 
sprzedaż internetową w 2020 
r. prowadziło 16 proc. polskich 
przedsiębiorców, z  czego na 
rynki unijne 6 proc. Tymcza-
sem średnia dla UE to odpo-
wiednio 19 proc. oraz 8 proc. 
Z kolei spośród naszych sąsia-
dów sprzedaż internetową na 
rynki Unii prowadzi 11 proc. 
firm litewskich, 6 proc. słowac-
kich oraz po 9 proc. czeskich 
i niemieckich. 

Ponadto, Polska ma jeden 
z najwyższych w UE wskaźni-
ków przedsiębiorstw zgłasza-
jących trudności w sprzedaży 
internetowej spowodowanych 
otoczeniem regulacyjnym.

– Takie trudności zgłasza 7 
proc. polskich przedsiębiorstw 
z sektora MŚP. W UE (średnia 
wskazań to 4,6 proc. – red.) 
większy udział jest tylko 
w trzech krajach: na Malcie oraz 
Słowacji i w Rumunii. Pozytyw-
ny jest jednak fakt, że wskaźnik 
ten w przypadku Polski spada 
od 2019 r., gdy wynosił 11 proc. 
– zaznacza Oleszczuk.

Walka o pracowników

Polskie firmy mogą skutecz-
nie konkurować z  zagranicz-
nymi m.in. poprzez przejęcia.

– Pozwoli to im sprzedawać 
na rynkach zagranicznych pod 
lokalnie znanymi, tradycyjny-
mi markami o dużej rozpozna-
walności i zaufaniu, co zmniej-
sza ich uzależnienie w sensie 
przychodowym od polskiego 
rynku i  polskich klientów – 
podkreśla Michał Krucan, dy-
rektor w  Azimutus. Również 
zwraca uwagę na duże ryzyka 
regulacyjne, na które narażone 
są polskie firmy.

– Psucie przez rządzących 
relacji z  UE może skutkować 
ograniczeniem dostępności 
środków unijnych i coraz gor-
szym postrzeganiem Polski 
przez inwestorów zagranicz-
nych. Zbyt szybkie podwyżki 
płacy minimalnej będą czynni-
kiem napędzającym inflację. 
Dodatkowo w  naszym kraju 
transfery środków publicz-
nych przedkładane są nad 
budowanie wysokiej jakości 
usług społecznych – wymienia.

Ważna dla rozwoju polskie-
go biznesu i  jego potencjału 
eksportowego jest podaż pra-
cowników, również tych z za-
granicy.

– Nasza gospodarka potrze-
buje nie tylko więcej „rąk to 
pracy”, ale także „głów do pra-
cy”. Musimy przyjąć rozwiąza-
nia, które zachęcą specjalistów 
do przyjazdu i  pozostania 
w Polsce – mówi Grendowicz. 
Już teraz, zwłaszcza w dużych 
ośrodkach miejskich, ciężko 
byłoby o zapewnienie codzien-
nych usług bez osób z zagrani-
cy. – Warto ten trend przenieść 
także na obszary wyższej spe-
cjalizacji, a  co za tym idzie – 
z  większym wpływem na go-
spodarkę. Jeśli nie zadbamy 
o  to w  odpowiednim czasie, 
zrobią to nasi sąsiedzi. A wtedy 
pula specjalistów w  Polsce 
szybko się skurczy – podsumo-
wuje Grendowicz.
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Firmy działające w polsce mają coraz większy udział w globalnych łańcuchach wartości
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Sprzedaż 
eksportowa 
rok do roku 
rosła w tempie 
dwucyfrowym. 
Czas pokaże, 
czy w obliczu 
trwających 
zawirowań 
geopolitycznych 
i gospodarczych 
uda się 
utrzymać tak 
wysoką 
dynamikę

ADAM woźNiAk

Ubiegły rok przy-
niósł wzrost inwe-
stycji w  polskiej 
gospodarce, a wie-
le firm zapowie-

działo zwiększenie nakładów 
także w  roku 2022. Ale per-
spektywy nie są pewne. 

O  ile do rosnących wydat-
ków inwestycyjnych przyczy-
niło się wygaszenie pandemii, 
o tyle hamulcem dla części 
zarówno realizowanych, jak 
i planowanych przedsięwzięć 
okażą się skutki wojny w Ukra-
inie: problemy z  zaopatrze-
niem w surowce czy perturba-
cje w łańcuchach dostaw. We-
dług prognoz Komisji 
Europejskiej rosnące koszty, 
niepewność co do dalszego 
rozwoju sytuacji gospodarczej 
oraz zaostrzone warunki fi-
nansowania mogą teraz skła-
niać niektóre przedsiębior-
stwa do redukowania, a nawet 
odkładania projektów inwe-
stycyjnych.

Największym inwestorem 
w  Polsce jest PKN Orlen. 
W 2021 r. na realizację strate-
gicznych przedsięwzięć płocki 
koncern przeznaczył niemal 
10 mld zł. Inwestycje ukierun-
kowane były na wzrost zy-
sków, poprawienie bezpie-
czeństwa energetycznego, 
a także na poszerzanie oferty 
produktowej. 

Duże znaczenie miały pro-
jekty w energetyce, zwłaszcza 
wiatrowej. Orlen jako pierwszy 
w  Polsce chce rozpocząć bu-
dowę elektrowni wiatrowej na 
Bałtyku, realizowanej z kana-
dyjską firmą Northland Power. 
Natomiast szanse w staraniach 
o nowe koncesje dla morskich 
farm ma zwiększyć partner-
stwo z GE Renewable Energy.

zatankujemy wodór

Ubiegły rok przyniósł w Or-
lenie rozpoczęcie realizacji 
programu „Hydrogen Eagle”, 
zakładającego budowę mię-
dzynarodowej sieci hubów 
wodorowych zasilanych odna-

wialnymi źródłami energii 
oraz uruchomienie ponad 100 
stacji tankowania wodorem. 
Ruszyła ponadto realizacja 
największej inwestycji koncer-
nu w  ostatnich 20 latach – 
wartej ponad 13 mld zł insta-
lacji olefin.

Drugim inwestorem pod 
względem wartości nakładów 
jest Grupa PGNiG, która 
w 2021 r. przeznaczyła na in-
westycje przeszło 7 mld zł. 
W  ubiegłym roku zwiększyła 
wydobycie gazu ziemnego o 19 
proc., a ropy naftowej o prawie 
4 proc., przy czym największy 
wzrost produkcji miał miejsce 
na Norweskim Szelfie Konty-
nentalnym. Norwegia stała się 
dla spółki priorytetowym 
kierunkiem rozwoju ze wzglę-
du na strategię dywersyfikacji 
dostaw i  uniezależnienia od 
dostaw ze Wschodu.Wielkość 
własnego wydobycia PGNiG 
w  Norwegii wzrosła w  ubie-
głym roku do 1,42 mld m sześc. 
wobec 0,48 mld m sześc. 
w roku 2020.

W tym roku wartość nakła-
dów inwestycyjnych PGNiG 
jeszcze się zwiększy. Podczas 
marcowej prezentacji ubiegło-
rocznych wyników spółka za-
powiedziała na 2022 r. inwe-
stycje o łącznej wartości pra-
wie 11 mld zł, z czego 3,5 mld zł 

zostanie zainwestowane 
w sektor poszukiwania i wydo-
bycia, natomiast 3,2 mld zł 
w dystrybucję.

Prawie 4,7 mld zł przezna-
czyła na ubiegłoroczne inwe-
stycje Grupa PGE. Jej projek-

ty – m.in. budowa morskich 
farm wiatrowych na Bałtyku 
i  budowa elektrowni gazo-
wych – mają się przyczynić do 
transformacji polskiej energe-
tyki. W  2022 r. PGE chce 
zwiększyć nakłady na źródła 
niskoemisyjne, większe w po-
równaniu z ub. rokiem wydat-
ki zaplanowano także na foto-
woltaikę. W  sumie wartość 
inwestycji w  2022 r. może 
sięgnąć 7 mld zł.

W  kwietniu PGE zdecydo-
wała się na emisję akcji, dzięki 
której na inwestycje pozyska 
ponad 3 mld zł. Będą finanso-
wać przedsięwzięcia związane 
z rozwojem dystrybucji ener-
gii, w tym modernizacją sieci, 
rozwojem OZE oraz źródeł 
niskoemisyjnych.

Kolejny polski gigant – 
KGHM – zainwestował w  ub. 
roku 3,9 mld zł. Najwięcej wy-
dał na udostępnianie złóż dla 
utrzymania i zwiększenia wy-
dobycia. Koncern realizuje 
ponadto program rozwoju 
energetyki, mający zreduko-
wać udział energii konwencjo-
nalnej i  zwiększyć niezależ-
ność energetyczną spółki. 
Jako pierwsza firma w Polsce 
złożył do Państwowej Agencji 
Atomistyki wniosek o  ocenę 
technologii dotyczący wdroże-
nia małych jądrowych reakto-

rów modułowych. Podpisał 
w tej sprawie umowę z amery-
kańskim dostawcą technologii, 
firmą NuScale Power. KGHM 
przystąpił również do porozu-
mienia sektorowego na rzecz 
rozwoju morskiej energetyki 

wiatrowej i  zaangażował się 
w budowę Dolnośląskiej Doli-
ny Wodorowej.

Wśród największych inwe-
storów firm z sektorów surow-
cowych i energetycznych jest 
więcej. Przeszło 3,2 mld zł in-
westował w  ubiegłym roku 
Tauron Polska Energia, prawie 
2,7 mld zł wyniosły nakłady 
gdańskiej Energi, prawie 2,5 
mld zł wydała na inwestycje 
Grupa Azoty, a 2 mld zł Syn-
thos. Z kolei ponad 1,3 mld zł 
zainwestowała Jastrzębska 
Spółka Węglowa.

Miliardy na telekomy

Przeszło miliardowe inwe-
stycje poczyniły firmy w bran-
żach technologicznych. Prawie 
2 mld zł wydała Orange Polska, 
blisko 1,2 mld zł zainwestował 
Cyfrowy Polsat, ok. 1 mld zł – 
T-Mobile Polska.

W  handlu największymi 
nakładami na inwestycje 
w 2021 r. może pochwalić się 
druga pod względem przycho-
dów firma w Polsce, Jeronimo 

Martins, będąca właścicielem 
sieci sklepów Biedronka – 1,5 
mld zł. Z kolei firma Dino Pol-
ska, która na koniec czerwca 
2022 r. zwiększyła rozmiary 
swojej sieci do 1975 sklepów 
z  1622 rok wcześniej, 
a w pierwszym półroczu tego 
roku otworzyła 162 nowe pla-
cówki, wydała w  ub. roku na 
inwestycje ponad 1,3 mld zł. 
Natomiast dynamicznie rozwi-
jający się w  Polsce kolejny 
handlowy gigant – mający 
ponad 800 sklepów Lidl – za-
inwestował prawie 1,2 mld zł.

Szczególne znaczenie dla 
polskiej gospodarki mają 
bezpośrednie inwestycje firm 
zagranicznych (BIZ). Wnoszą 
najnowocześniejsze technolo-
gie oraz innowacje w  zarzą-
dzaniu, zarazem tworzą nowe 
miejsca pracy. Duże zagranicz-
ne projekty stają się przy tym 
magnesem dla kolejnych inwe-
stycji, w tym również polskich 
kooperantów.

Według danych UNCTAD 
(Konferencja Narodów Zjed-
noczonych ds. Handlu i Roz-
woju), w 2021 r. wartość napły-

wających do Polski bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych 
wyniosła 24,8 mld dol. To pra-
wie dwa razy więcej w porów-
naniu do lat 2020 i 2019. 
W globalnym rankingu zajęli-
śmy pod tym względem 17. 
miejsce, w porównaniu z miej-
scem 19. rok wcześniej. W Eu-
ropie wyprzedziły nas tylko 
Niemcy, Szwecja i Belgia.

W grupie kluczowych inwe-
storów działających od lat 
w Polsce są firmy amerykań-
skie, które według American 
Chamber of Commerce zain-
westowały w Polsce niemal 27 
mld dol. i  zatrudniły prawie 
300 tys. osób. 

Do największych należy 
fundusz CVC Capital Partners, 
jedna z głównych firm private 
equity i doradztwa inwestycyj-
nego na świecie: w Polsce na-
leży do niej spółka PKP Ener-
getyka oraz licząca 8,5 tys. 
sklepów sieć Żabka. 

Kolejnym dużym inwesto-
rem jest Giorgi Global Holdings, 
właściciel produkującej opako-
wania grupy Canpack, a także 
koncern International Paper 
posiadający fabrykę w Kwidzy-
nie. W  pierwszej dziesiątce 
największych amerykańskich 
inwestorów jest również Disco-
very, właściciel TVN.

Elektryczny wsad

Rośnie wartość inwestycji 
firm niemieckich, wśród któ-
rych są takie koncerny jak 
Volkswagen, produkujący 
w Polsce samochody i silniki, 
czy Bosch. Coraz więcej kapi-
tału napływa z Azji, zwłaszcza 
z Korei Południowej. Koreań-
ski koncern LG Energy Solu-
tions wybudował pod Wrocła-
wiem największą w  Europie, 
i  jedną z  największych na 
świecie, fabrykę baterii do 
samochodów elektrycznych za 
ponad 3 mld euro.

Polska ma szanse na przy-
ciąganie kolejnych przedsię-
wzięć związanych z produkcją 
baterii dzięki położeniu 
w  centralnej części Europy, 
blisko głównych europejskich 
producentów motoryzacyj-
nych. Ocenia się, że dla zagra-
nicznych inwestorów budowa 
fabryk w Polsce oznacza 
skrócenie łańcucha dostaw, 
które w  czasie globalnych 
lockdownów funkcjonowały 
z utrudnieniami.

Jednak wśród inwestorów, 
zwłaszcza zagranicznych, ne-
gatywne oceny zbierają działa-
nia polskiego rządu. Z badania 
Niemiecko-Polskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej 
przeprowadzonego w  marcu 
i kwietniu wśród przeszło 200 
firm zrzeszonych w  izbach 
międzynarodowej sieci Inter-
national Group of Chambers 
of Commerce wynika, że zagra-
niczni przedsiębiorcy postrze-
gają polską politykę gospodar-
czą jako nieprzewidywalną, 
podobnie jak system podatko-
wy, którego zmiany zaskakują. 
Bezpieczeństwo prawne oce-
niono jako dużo gorsze niż 
w  innych krajach regionu, 
a  atrakcyjność inwestycyjną 
Polski dodatkowo podkopuje 
stale pogarszająca się sytuacja 
społeczno-polityczna.

inWESTyCjE

Inwestorzy odreagowują pandemię. 
Ci najwięksi chcą wydać miliardy
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Wielkie inwestycje czekają m.in. spółki energetyczne. To projekty związane np. z rozwojem dystrybucji energii, w tym modernizacją sieci

3 mld zł
pozyska na inwestycje 
PGE z nowej emisji akcji 

24,8  
mld dol.
wart 
był napływ 

bezpośrednich 
inwestycji 
zagranicznych 
do polski w 2021 r. 

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w mld dol.

Źródło: UNCTAD
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Duża część firm 
zaplanowała 
w tym roku 
zwiększenie 
nakładów 
inwestycyjnych, 
ale niepewna 
sytuacja 
w gospodarce 
i wzrost kosztów 
mogą 
komplikować 
plany. Negatywne 
oceny zbiera 
polityka 
gospodarcza 
polskiego rządu.
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Przewag konkurencyjnych rodzimym przedsiębiorstwom nie brakuje. 
Żeby mogły jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał, potrzebują bardziej 
stabilnego otoczenia gospodarczo-regulacyjnego.

Polski biznes 
może skutecznie 
konkurować zagranicą
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