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Z rządowych obietnic 
zrekompensowania 
Polakom wyższych 
rachunków za energię nic 
nie wyszło. A ceny będą 
dalej rosły. 

BARBARA OKSIŃSKA

Wprowadzenie mechani-
zmów, które miałyby ulżyć 
Polakom w opłatach za prąd, 
to tylko jedna z wielu spor-
nych kwestii wśród polity-
ków koalicji rządzącej w 
obszarze energetyki. Z tego 
politycznego chaosu dla 
konsumentów energii elek-
trycznej wyłania się jeden 
wniosek – w najbliższych 
latach będą płacić za prąd 
coraz więcej. Już w 2021 r. 
rachunki dla gospodarstw 
domowych wzrosnąć mogą 
co najmniej o kolejne 10 
proc. Polską energetykę 
opartą na węglu dobijają 
drożejące w ekspresowym 
tempie uprawnienia do 
emisji dwutlenku węgla. 

Resort klimatu pracuje 
nad ustawą, która ma umoż-
liwić sprzedawcom energii 
oferowanie specjalnej, niż-
szej taryfy na sprzedaż prą-
du wyłącznie dla najuboż-
szych. Analizuje też wpro-
wadzenie ulg dla przemysłu 
energochłonnego, który jest 
najmocniej dotknięty wpro-
wadzeniem tzw. opłaty mo-
cowej, obciążającej od 
stycznia rachunki za prąd 
wszystkich odbiorców. 

ENERGETYKA

Ceny 
prądu 
bez dopłat
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NAJBARDZIEJ OPINIOTWÓRCZE MEDIUM DEKADY

RPO ZAŻĄDAŁ WSTRZYMANIA WYKONANIA DECYZJI >A9, komentarz >A2

Kupno Polska Press przez 
PKN Orlen oceni sąd
Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył zgodę prezesa UOKiK na zakup 
spółki medialnej przez koncern paliwowy 

/ ©℗ >A16

Aleksandra Świątkowska 
i Łukasz Tarnawa z Banku 
Ochrony Środowiska 
zwyciężyli w XIII edycji 
naszego konkursu prognoz 
gospodarczych.

GRZEGORZ SIEMIONCZYK

Konkurs na najlepszego ana-
lityka makroekonomicznego 
roku redakcje „Parkietu” i 
„Rzeczpospolitej” organizują 
już od 2007 r. XIII edycja 
rzeczywiście okazała się pe-
chowa. 

Dotyczyła kondycji polskiej 
gospodarki w 2020 roku, gdy 
z powodu koronakryzysu 
żadne prognozy nie miały 
prawa się spełnić. Zwłaszcza 

te formułowane w 2019 r., w 
zupełnie innych realiach. 

Najbliższe rzeczywistości 
okazały się przewidywania 
duetu analityków z BOŚ, któ-
rzy w naszym konkursie 
triumfowali już w 2013 r., a 
2019 r. zakończyli na trzecim 
miejscu. 

O włos za nimi znalazł się 
zespół analityków Santander 
Bank Polska, dalej zaś Dorota 
Strauch, ekonomistka z Raiffe-
isen Bank International. 

Zarówno analitycy BOŚ, jak 
i Santandera dobry wynik za-
wdzięczają przede wszystkim 
celnym prognozom inflacji, 
która – co paradoksalnie nale-
ży uznać za niespodziankę – 
pomimo pandemii wzrosła 

mniej więcej w zgodzie z 
przedpandemicznymi pro-
gnozami. Z kolei Dorota 
Strauch wysoką pozycję za-
wdzięcza stosunkowo celnym 
prognozom stopy bezrobocia 
rejestrowanego. 

KONKURS

Najlepszych analityków 
gospodarki ma BOŚ
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Aleksandra Świątkowska 
i Łukasz Tarnawa, ekonomiści 
z BOŚ

DZIŚ TYGODNIK DLA 
PRENUMERATORÓW
dF: Podatki i księgowość
∑  Czy opłaca się dalsze 

prowadzenie spółki 
komandytowej

∑  Kary umowne spowodowa-
ne koronawirusem mogą 
być kosztem >D1–8

Na lokalne inwestycje z KPO może popłynąć ok. 3,4 mld euro. To niewielka kwota wobec potrzeb. ANNA CIEŚLAK-WRÓBLEWSKA 

Rząd chce wydać 100 
mld zł unijnych do-
tacji z pominięciem 
12 największych 
miast Polski. Chce 

wyłączyć metropolie z tych 
pieniędzy z czysto politycz-
nych względów – alarmuje 
Rafał Trzaskowski, prezydent 
Warszawy. 

– Nasuwają się pewne wąt-
pliwości i pytania dotyczące 
inwestycji w obszarze zielonej 
transformacji miast. Inwestycje 
zostały dedykowane tylko 
małym i średnim miastom i ich 
obszarom funkcjonalnym, co 
niesie ryzyko wykluczenia 
metropolii, w tym Wrocławia, z 
możliwości otrzymania wspar-
cia w kilku obszarach – wtóru-
je Marcin Obłoza z wrocław-
skiego magistratu. 

Duzi kontra średniaki 

To komentarze samorzą-
dowców do rządowego projek-
tu Krajowego Planu Odbudo-
wy, czyli planu wykorzystania 
23,9 mld euro unijnych dotacji 
na walkę z efektami kryzysu 
pandemicznego. KPO zawiera 
głównie spis reform i służących 
ich realizacji tzw. wiązek pro-
jektów. Szczegółów na temat 
do kogo i na co mają trafić do-
tacje, nie ma zbyt dużo, ale jak 
wynika z analizy „Rzeczpospo-
litej”, rzeczywiście główny na-
cisk położony jest na potrzeby 
miast średnich i mniejszych, o 
metropoliach mało się mówi. 

Przykładem na „tak” jest 
projekt „zeroemisyjny trans-
port zbiorowy”, który zakłada 
kompleksową wymianę taboru 
autobusowego na pojazdy 
elektryczne i wodorowe. Rząd 
przyznaje, że tego typu tabor 
potrzebny jest głównie dla 
transportu aglomeracyjnego, 
więc metropolie mogą tu wi-
dzieć swoją szansę na sięgnię-
cie po wsparcie o łącznej war-
tości ponad 1 mld euro (ok. 4,5 

mld zł). Za to wielkie miasta 
zapewne zostaną odcięte od 
dotacji na „zieloną transforma-
cję miast”. To projekt wsparcia 
punktowych „zielonych” inwe-
stycji (np. ścieżki rowerowe, 
parki, małe retencja, rewitali-
zacja, itp.) w małych i średnich 
miastach. Na ten cel ma zostać 
skierowanych 460 mln euro 
(ok. 2 mld zł), które trafić mają 
do 50 miejscowości. 

Ile i dla kogo z KPO

Podobnie ma się sprawa z 
kilkoma innymi projektami, 
które są skierowane głównie na 
obszary poza aglomeracyjny-
mi, do miast średnich i terenów 
wiejskich. To wsparcia inwesty-
cji w gospodarce wodno-kana-
lizacyjnej (204 mln euro), na 
kompleksowe przygotowanie 
terenów inwestycyjnych (350 
mln euro) czy na inwestycje 
związane z pasywnymi rozwią-
zaniami w ośrodkach kultury i 
bibliotekach (67 mln euro). 

Nasza analiza pokazuje też, 
że w ogóle w KPO pieniędzy na 
lokalne inwestycje nie zaplano-

wano w dużej skali. Oprócz 
wymienionych wyżej projek-
tów, można tu dodać 200 mln 
euro na plany zagospodarowa-
nia przestrzennego, 194 mln 
euro na termomodernizację 
szkół i 531 mln euro na cyfryza-
cję szkół czy 381 mln zł na bu-
dowę sieci żłobków. W sumie 
mowa o 3,4 mld euro, co stano-
wi ok. 15 proc. całego KPO 
(części dotacyjnej). W stosunku 
do potrzeb to kwota niewielka. 
Podczas prac nad KPO samo-
rządy zgłosiły 1200 propozycji 
o wartości sięgającej kilkudzie-
sięciu miliardów złotych. W 
rządowym planie trudno je 
jednak znaleźć. 

Zagadkowe zapisy

– Wrocław chciałby pozy-
skać wsparcie na zadania m.in. 
w zakresie termomodernizacji, 
transportu nisko- i zeroemisyj-
nego, cyfryzacji, oświaty czy 
szkoleń dla osób powracają-
cych na rynek pracy. Jak na 
razie trudno wskazać, w jaki 
sposób i czy w ogóle możliwe 
będzie pozyskiwanie środków 
na konkretne typy działań – 
komentuje Marcin Obłoza z 
Wrocławia. 

– KPO ma służyć wsparciu 
rozwoju gospodarczego i po-
prawie konkurencyjności firm 
i nauki. Takie kierunki są 
istotne dla zwiększenia poten-
cjału ekonomicznego i bizneso-
wego – także poznańskich firm 
i uczelni – komentuje Grzegorz 
Kamiński, dyrektor biura koor-
dynacji projektów i rewitaliza-
cji w Poznaniu. – Nie ma tam 

miejskich projektów. W ramach 
konsultacji będziemy jednak 
zabiegać, by KPO zawierał 
kierunki inwestowania nie-
zbędne dla realizacji działań 
miejskich – w szczególności w 
obszarze transportu publicz-
nego i poprawy środowiska – 
dodaje Kamiński. 

Samorządowcy zauważają, 
że w KPO zagadkowa jest też 
kwestia, kto w ogóle ma realizo-
wać lokalne inwestycje. Przy-
kładowo z opisu systemu budo-
wy sieci żłobków wynika, że to 
raczej resort rodziny (i urzędy 
wojewódzkie) będą rozdyspo-
nowywały dotacje, choć zwykle 
zajmowały się tym urzędy miast 
i gmin. Z kolei ciekawy kompo-
nent „Bezpieczeństwo trans-
portu” (760 mln euro), gdzie 
przewidziana jest budowa 70 
km obwodnic i przebudowa 
250 niebezpiecznych punktów 
na drogach, w całości ma być 
realizowany przez GDDKiA. 

Pominięte tramwaje 

Wielkie rozczarowania 
wśród miast budzi też kwestia 
całkowitego pominięcie wspar-
cia dla miejskiego transportu 
szynowego i regionalnego ko-
lejowego. 

– Województwo pomorskie 
przygotowało zbiorczą fiszkę 
do KPO skupiającą potrzeby 
wszystkich województw w za-
kresie zakupów taboru kolejo-
wego dla potrzeb ruchu regio-
nalnego – przypomina Michał 
Piotrowski, rzecznik marszałka 
Pomorza. W sumie zgłoszono 
zapotrzebowanie na zakup 

ponad 600 oraz modernizację 
ponad 100 pociągów. 

– Te znaczące oczekiwania 
nie znalazły żadnego odzwier-
ciedlenia w projekcie KPO – 
wytyka Piotrowski. Za to prawie 
400 mln euro na „inwestycje w 
pasażerski tabor kolejowy do 
przewozów międzywojewódz-
kich i regionalnych” trafi do 
spółki PKP Intercity na zakup 
38 składów typu push-pull. 

Plan scentralizowany 

Samorządowcy komentują, 
że realizacja KPO będzie silnie 
scentralizowana i skupiona na 
przedsięwzięciach o wymiarze 
krajowym. A to oznacza, że 
wielomiesięczna praca samo-
rządów przez KPO poszła na 
marne, tematy ważne dla spo-
łeczności regionalnych i lokal-
nych nie zostały uwzględnione. 

– Parlament Europejski 
stwierdził, że krajowe plany 
odbudowy powinny być kon-
sultowane z władzami lokalny-
mi i regionalnymi. Nie chodzi 
tu o to, by były prezentowane 
władzom samorządowym, ale 
by razem z władzami samorzą-
dowymi je tworzyć – podkreśla 
Marek Woźniak, marszałek 
województwa wielkopolskie-
go. – Niestety, dotychczasowe 
doświadczenie wskazują na 
jedynie marginalne potrakto-
wanie roli samorządów regio-
nalnych w polskim KPO. Bę-
dziemy kontynuować nasze 
starania na rzecz aktywnego 
włączenia regionów w opraco-
wanie i wdrożenie KPO – pod-
sumowuje. 

TEMAT NUMERU: KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Deszczu unijnych pieniędzy dla samorządu nie będzie
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Z KPO mają być finansowe pasywne rozwiązania w gminnych centrach kultury. Jak może wyglądać pasywny budynek pokazuje 
projekt biblioteki i przedszkola w Józefowie (na zdjęciu) 

Brak wsparcia i sprawiedliwego podejścia do finansowania różnych przedsięwzięć będzie skutkował marginalizacją naszego regionu – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna

Przedsiębiorcy oczekują 
równego traktowania

ROZMOWA >R3

Jastrzębie-Zdrój, Bytom i Zabrze to miasta, które znajdą się w najtrudniejszej sytuacji po zamknięciu kopalń węgla

Regiony górnicze
w obliczu wielkich zmian

TRANSFORMACJA >R2

Życie Regionów

◊ REGIONY.RP.PLAKTUALNOŚCI NA
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Adam Struzik
marszałek województwa 
mazowieckiego 

Mimo uczestnictwa 
przedstawicieli regionów 
w pracach grup roboczych 
w wielu przypadkach 
zgłaszane przez nas 
wnioski i uwagi nie były 
uwzględniane w procesie 
oceny i selekcji projektów 
do KPO. Dlatego regiony 
zgłosiły liczne wątpliwości 
co do procesu kwalifikowa-
nia projektów do wiązek 
programowych, szczególnie 
w obszarze zdrowia, gdzie 
nie znalazła się żadna 
regionalna propozycja. 
Analizując inne projekty 
zakwalifikowane do KPO o 
zbliżonym charakterze, 
pominięcie tych regional-
nych w wielu przypadkach 
jest niezrozumiałe. 

OPINIE DLA „ŻYCIA REGIONÓW”

Artur             
Kosicki
marszałek województwa 
podlaskiego

KPO uruchomi dodatkowe 
środki z UE na strategiczne 
z punktu widzenia kraju 
reformy, na czym z 
pewnością skorzystamy jako 
region w północno-wschod-
niej Polsce. Zgłosiliśmy do 
KPO ponad 30 projektów o 
wartości 5,5 mld zł. Bardzo 
się cieszymy, że znalazł się 
tam priorytetowy dla nas, 
unikalny w skali światowej, 
projekt Doliny Rolniczej 4.0, 
który zakłada, że Podlaskie, 
niczym Dolina Krzemowa, 
stanie się wielkim 
ekosystemem innowacji 
technologicznych w 
przemyśle rolno-spożyw-
czym. 

Piotr 
Całbecki
marszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego

Zgłaszając projekty do KPO, 
przedstawiliśmy naszą paletę 
potrzeb, wiedząc, że kwota, o 
którą wnioskujemy, łącznie 
22 mld zł, znacznie 
przekracza możliwości Planu 
Odbudowy. Liczmy, że 
przynajmniej część projektów 
– wynikających z naszej 
strategii rozwoju wojewódz-
twa, przemyślanych, 
gotowych do realizacji – znaj-
dzie akceptację. Na przykład 
rozbudowa Filharmonii 
Pomorskiej. Ale najważniej-
szym, na co liczymy, są 
środki na zreformowanie 
służby zdrowia, tak by stała 
się bardziej odporna. 

PARTNER ŻYCIA REGIONÓW
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DZIŚ 
ŻYCIE REGIONÓW
∑  Krajowy Plan Odbudowy 

Deszczu unijnych pieniędzy 
dla samorządu nie będzie

∑  Transformacja Regiony 
górnicze w obliczu zmian

∑  Przedsiębiorcy oczekują 
równego traktowania 
– mówi Piotr Grzymowicz, 
prezydent Olsztyna >R1–4

Kraj

Rząd wprowadził już 
lockdown w dwóch 
województwach. Rezygnuje 
jednak z nauczania 
zdalnego na rzecz 
hybrydowego w klasach 
1–3.  >A3, >A19

Konstruktywne wotum 
awaryjne. Opozycją wstrząsa 
konkurencja wewnątrz, 
a Zjednoczoną Prawicę 
rozdziera konflikt koalicjan-
tów. Pora na nową więk-
szość w Sejmie?  
 analiza  >A4, komentarz >A2

Świat 
1400 dolarów dla 
Amerykanina. Senat 
zatwierdził nowy, 1,9-bilio-
nowy pakiet stymulacyjny. 
Republikanie uważają, że 
kraju na to nie stać.   >A6

Kultura 
Członkowie Czeskiej 
Akademii Filmowej uznali 
„Szarlatana” Agnieszki 
Holland za najlepszy czeski 
film roku 2020.   >A7

Prawo

co dnia  
Państwu coraz trudniej 
koordynować walkę z 
epidemią.   >A9
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W Międzynarodowy Dzień Kobiet recenzujemy sytuację pań w polskich firmach. 
Przedstawiamy doroczne zestawienie dziesięciu przebojowych menedżerek. 
ANITA BŁASZCZAK  
ANNA CIEŚLAK-WRÓBLEWSKA 

Tylko dwie na dziesięć polskich 
firm mają prezesa kobietę – 
wynika z przygotowanej dla 
„Rzeczpospolitej” analizy wy-
wiadowni gospodarczej Bisno-
de A Dun & Bradstreet Compa-
ny. Nieco lepsza jest sytuacja, 
jeśli pod uwagę weźmiemy 
członków zarządu – tam odse-
tek pań sięga 32 proc. Wyniki 
badań pokazują również, że im 
większa spółka, tym płci pięk-
nej na najwyższych stanowi-
skach mniej. I tak wśród ma-
łych firm prawie 29 proc. ma 
prezesa kobietę, wśród dużych 
– zaledwie 9 proc. 

Co gorsza, kobiet, które 
osiągają biznesowe szczyty, 
wcale w Polsce nie przybywa. 
Przyszłość też nie rysuje się 
najlepiej, bo pandemia może 
zahamować kobiece kariery i 
zmniejszyć ich udział we wła-
dzach firm. Bo choć lockdow-
ny i zamknięcia szkół zwięk-
szyły obciążenie obowiązkami 
domowymi wszystkich pracu-
jących rodziców, to w przy-
padku pań ilość domowych 
prac wzrosła niemal dwukrot-
nie. – Jeśli firmy nie zadbają o 

odpowiednie działania, to ko-
ronawirus może spowodować 
znaczącą utratę talentów 
– podkreślała Nicole Voigt, 
partner i dyrektor zarządzają-
ca w BCG. 

Wciąż nierozwiązany jest 
problem nierówności wyna-
grodzeń na tych samych stano-
wiskach ze względu na płeć. 
Mimo unijnych dyrektyw i za-
pisów w krajowych przepisach 
w całej Unii Europejskiej ko-
biety zarabiają średnio o 14 
proc. mniej niż mężczyźni. W 
Polsce mężczyźni zarabiają ok. 
19 proc więcej niż kobiety, jeśli 
chodzi o płace zasadnicze, a 
ok. 30 proc. więcej w dodatko-
wych elementach wynagro-
dzenia – przypomina Konfe-
deracja Lewiatan. 

Mimo tych przeciwności 
Polkom na pewno nie brakuje 
ambicji i umiejętności mene-
dżerskich. Potwierdza to m.in. 
przygotowane przez nas 12. już 
zestawienie wschodzących 
gwiazd biznesu, w którym 
prezentujemy dziesięć przebo-
jowych polskich menedżerek. 

12. LISTA WSCHODZĄCYCH GWIAZD BIZNESU

Kobietom w biznesie 
wciąż pod górkę

>A14 – 15, Pandemia bije 
w kobiece kariery >A18 

komentarz >A2 
Kobiety w samorządzie >R4

/ ©℗
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W 2020 r. zwiększyła się 
liczba dzieci, które odebrały 
sobie życie. Najmłodszy 
chłopiec miał osiem lat. 

KAROLINA KOWALSKA       
JOANNA ĆWIEK 

Na wizytę u psychiatry dzie-
cięcego trzeba czekać kilka 
tygodni. Nieliczne psychia-
tryczne szpitale dziecięce pę-
kają w szwach. Kontakt z na-
uczycielami i rówieśnikami 
jest bardzo utrudniony. Pozo-
stawieni niemal od roku w 
izolacji uczniowie częściej 
próbują odebrać sobie życie. 

Z policyjnych danych wyni-
ka, że w 2020 r. samobójstwo 
popełniło 116 osób do 18. roku 
życia. W 2019 r. było to 98 
nieletnich. 

– Zauważamy, że problemy 
z nastrojem i zaburzenia de-

presyjne zaczynają mieć coraz 
młodsze dzieci. Depresja jest 
chorobą cywilizacyjną, jak 
cukrzyca i otyłość, więc doty-
ka także młodszej populacji – 
mówi dr n. med. Tomasz 
Srebnicki, specjalista psycho-
terapii dzieci i młodzieży z 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

Dodaje, że pandemia zabu-
rzyła poczucie bezpieczeń-
stwa u osób dorosłych, które 
odreagowują w sposób nie 
zawsze dobry dla dzieci, np. 
pijąc alkohol. – Izolacja rówie-
śnicza, trudności sprzętowe, 
zagęszczenie lokalowe, niższy 
status ekonomiczny i przecią-
żenie osób dorosłych kumulu-
ją się w dziecku jako najsłab-
szym ogniwie systemu spo-
łecznego – podsumowuje 
Srebnicki.

SPOŁECZEŃSTWO

Dzieci nie wytrzymują 
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INTERESY Z PAŃSTWEM ZBIGNIEWA JAKUBASA >A17

Monety i pociągi 
dla państwa
82 mln zł wynosi wartość zamówień NBP na 2021 r. 
od kontrolowanej przez miliardera Mennicy Polskiej
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Wielkie 
dni Iraku
Irakijczycy są zachwyceni, że 
papież przyjechał mimo zarazy


