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Wstęp 

Szanowni Państwo, 
 

oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Kwartalnika naukowo-gospodarczego        
Klastra COP. 

Na jego łamach będziemy dzielić się z Państwem aktualnymi i ciekawymi,           
opracowaniami, dotyczącymi szeroko rozumianej sfery naukowej i gospodarczej        
publikowanymi przez ludzi biznesu i nauki działających w sieci naszego klastra.           
Naszym celem będzie także zamieszczanie tutaj informacji na temat ciekawych          
start-upów, pomysłów technologicznych oraz wdrożeniowych, a także projektów        
klastrowych które mogłyby stanowić inspirację współpracy i działalności biznesowej.         
W kwartalniku znajdzie się miejsce także na artykuły naukowców naszych uczelni           
oraz analizy bieżącej sytuacji gospodarczej. 

 
Z wyrazami szacunku 
Jacek Kopyra 
Prezes zarządu Klastra COP 
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Sytuacja gospodarcza w czasie pandemii 

dr inż. Janusz Sobieraj 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Klastra COP 

Przedsiębiorca, Prezes zarządu Korporacji Radex SA 

Warszawa, dnia 23.03.2020 r. 
„Jesteśmy dopiero na początku kryzysu. Mamy do czynienia z wirusem          

pandemicznym, czyli takim, który zainfekuje 60 ÷ 70 % ludzi. Nie wiemy jak szybko              
to się stanie.” - powiedział Lothar H.Wieler, przewodniczący Instytutu Roberta          
Kocha, głównej placówki badawczo-epidemiologicznej w Niemczech.  

Kanclerz Angela Merkel kilkakrotnie podawała publicznie podobne informacje.        
Ostatnio stwierdziła, że epidemia wirusa SARS-CoV-2 powoduje najgorszy kryzys w          
Niemczech od II wojny światowej. To samo powiedział premier Włoch. Pandemia ta            
wywołała także przerażenie Borisa Johnsona - premiera Wielkiej Brytanii i          
prezydenta Trumpa, którzy wcześniej ją zlekceważyli. Stan wyjątkowy ogłoszono już          
nawet w Nowym Yorku, gdzie mieszka ca 8 mln ludzi. Kryzys ekonomiczny o             
niespotykanej skali zagraża całemu światu, a do bram Polski już puka. Czy nie             
nadeszła pora, aby wprowadzić na terenie Polski stanu klęski żywiołowej lub stanu            
nadzwyczajnego? 

Czy Niemcy, Amerykanie, Włosi, Anglicy wiedzą coś, o czym polski rząd nie            
wie? 

Medyczne czasopismo specjalistyczne „Lancet” szacuje, że w Polsce może         
zachorować od 1,5 do 3,5 mln ludzi. 

Najlepsi światowi analitycy przewidują, że zamrożenie popytu w Chinach         
wynikające z zastosowania kwarantanny i nakazania ludności pozostania w domach,          
a także związane z zamykaniem hiper - i supermarketów, kawiarni, restauracji,           
barów, zakładów gastronomicznych, kin, teatrów, hoteli, firm transportowych,        
eventowych, marketingowych i wielu innych, może spowodować recesję w styczniu i           
lutym na poziomie nawet -25% PKB miesiąc do miesiąca, a w całym 2020r. kraj ten               
po raz pierwszy od początku reform wolnorynkowych zanotuje ujemny wzrost PKB. 

W Niemczech i w Holandii skala recesji może osiągnąć od -1 do -2 % PKB, we                
Włoszech od -5 do -6% PKB, jeśli taka sytuacja jak obecnie się utrzyma jeszcze              
przez kolejne 2 miesiące. 
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Czołowe potęgi gospodarcze świata przygotowują pakiety antykryzysowe dla        

swoich gospodarek, i tak:  
● Chiny planują wydać 6% PKB tj. 816 mld USD,  
● USA –1,25 bln USD, dane z 12.03.2020r 
● Niemcy w pierwszej fazie przewidują zaangażowanie 16% PKB tj. 750 mld           

Euro, a jeśli zajdzie potrzeba kolejnych 750 mld – razem 1,5 bln euro,  
● Wielka Brytania – 350 mld funtów, 
● Francja - 12% PKB tj. 335 mld euro w pierwszym etapie oraz tyle ile zajdzie               

potrzeba w kolejnych etapach. 
„We wtorek (17.03.2020r) sekretarz skarbu Steve Mnuchin wypalił na         

zamkniętym spotkaniu z senatorami, że bezrobocie w USA może wystrzelić do 20            
proc. Największy program ratunkowy dla gospodarki w historii. Ma opiewać na co            
najmniej 1 bln dol., a może nawet sięgnie 2 bln dol.” 

Dla porównania: pakiet stymulacyjny dla gospodarki amerykańskiej po kryzysie          
z 2008r. przewidywał 787 mld dol. (potem urósł do 831 mld dol.). 
● 500 mld dol - może pójść na bezpośrednie wsparcie finansowe dla gospodarstw            

domowych 
● 500 mld dol - na wsparcie dla małych przedsiębiorców, sektora lotniczego i            

innych zagrożonych firm 
● Inny pakiet – opiewający na kolejne setki miliardów – miałby zachęcić banki,            

by udzielały firmom pożyczek na ciężkie czasy 
Sytuacja jest tak nagląca, że nawet środowiska niechętne takim interwencjom –           

zarówno z prawej, libertariańskiej strony, jak i lewej, obawiającej się powtórki z            
programu ratowania banków – patrzą teraz na nie przychylnie.  

Zdaniem Hamisha Douglassa, prezesa i dyrektora inwestycyjnego w Magellan         
Financial Group, który zarządza aktywami o wartości 58 mld USD, skutkiem           
podjętych na szeroką skalę działań mających na celu powstrzymanie pandemii          
koronawirusa i przeciwdziałanie jej konsekwencjom może być całkowite zamknięcie         
światowej gospodarki w ciągu dwóch do sześciu miesięcy. To doprowadzi do niemal            
całkowitego załamania popytu na wiele towarów i usług. Zdaniem jednego z najlepiej            
zarządzających funduszami „.. reakcja fiskalna niezbędna do uniknięcia najgorszych         
scenariuszy jest bezprecedensowa i potencjalnie może wynosić od 20 do 30 proc.            
globalnego PKB”. Bazując na szacunkach MFW za 2019r. 30 proc światowego PKB            
to około 26 bln USD! 

Porównując zaangażowane środki do PKB poszczególnych krajów, a także do          
liczby ludności czynnej zawodowo w każdym z nich, uznać należy, że proponowane            
przez polski rząd 212 mld PLN jest dalece niewystarczające. 
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Z przybliżonych obliczeń wynika, że polskie zaangażowanie w przezwyciężenie         

kryzysu i ponowne wejście na ścieżkę wysokiego wzrostu wymaga zaangażowania w           
formie pomocy bezpośredniej, poręczeń kredytowych, weksli, ale także poręczeń         
Skarbu Państwa (tzn. gwarancji rządowych) w wysokości od 150 do 200 mld USD tj.              
od 600 do 800 mld PLN, ale jak mówił publicznie prezydent Duda i prezes NBP,               
każda ilość środków jest możliwa do uruchomienia na walkę z nadciągającym           
kryzysem. 

Powyższa kwota dla przeciętnego Polaka jest niewyobrażalna, lecz patrząc na          
inne państwa wśród największych gospodarek świata, jest konieczna do         
uruchomienia. 

Trzeba przy tym pamiętać, że bank Morgan Stanley przedstawił w ostatnich           
dniach niezwykle ponurą wizję dla polskiej gospodarki przewidując recesję na          
poziomie -3,4 % lub -5,5 % PKB (zależnie od terminu końca pandemii i pomocy ze               
strony rządu dla gospodarki). 

Branże, które w pierwszej kolejności będą potrzebowały pomocy, to usługi, w           
tym szczególnie zakwaterowanie, gastronomia i turystyka, transport i logistyka,         
wybrane dziedziny handlu, w szczególności branża odzieżowa ze względu na          
zamknięcie sklepów i galerii handlowych, ale także sklepy przemysłowe i          
specjalistyczne (w niektórych obrót już nie przekracza 200 zł dziennie). W skutek            
zamknięcia cierpią również usługi: kina, teatry, sale zabaw, fryzjerzy, gabinety          
kosmetyczne i wiele innych. Sytuacja jest tak wyjątkowa i bezprecedensowa, że nikt            
nie wie jak prowadzić biznes w okresie powszechnej kwarantanny, gdy klienci           
stosując się do rządowych wskazań unikają większych skupisk ludzi i pozostają w            
domu. Przedstawiciel Izby Przemysłu Targowego stwierdził, że przestój tylko w ich           
branży od marca do maja spowoduje straty na poziomie 500 mln zł. 

Kryzys ten może dotknąć od 3 do 5 mln pracowników, a licząc średnio tylko 3               
osoby w rodzinie będzie miał wpływ na życie od 9 do 15 mln Polaków. 

Jest rzeczą oczywistą, że będą takie branże i takie firmy, które z powodu             
pandemii koronawirusa stracą najwięcej, ale będą też takie, które na tym kryzysie            
zarobią. Do takich należą m.in. producenci żywności o dłuższym terminie ważności           
(makaronów, kasz, konserw, oleju spożywczego), jak i producenci środków ochrony          
osobistej, a także producenci środków do dezynfekcji, które dziś rynek jest w stanie             
wchłonąć w każdej ilości, nawet po znacznie zawyżonych cenach (np. maseczki na            
twarz zdrożały z 0,25-0,70 gr do 7zł za 1 szt.). Z tego powodu popieramy ustawę               
„anty-lichwiarską” i tak, jak Prezydent Francji wydał dekret, że żele i środki            
antywirusowe nie mogą kosztować więcej niż 2 Euro za butelkę, tak i Polski Rząd              
powinien wydać podobne dekrety. 
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Główni ekonomiści banków (m.in. Citi Bank, PKO BP, ING) uważają, że           

elementy polityki fiskalnej i regulacyjnej powinny być nakierowane na         
podtrzymywanie potencjału gospodarczego tak, aby po zakończeniu epidemii        
gospodarka mogła wrócić na ścieżkę wzrostu. Trzeba również pamiętać, że nagłe           
zahamowanie gospodarki spotęguje zjawisko zatorów płatniczych. Według       
ekonomistów kryzys ten ze względu na całkowite zamrożenie części sektorów          
gospodarki, brak popytu na zdecydowaną większość towarów i usług (poza towarami           
potrzebnymi do życia na co dzień takimi jak leki, żywność, środki higieny i ochrony              
osobistej oraz dezynfekcji), a także ze względu na skalę potencjalnych strat, powinien            
być łagodzony poprzez wsparcie rządu skierowane w pierwszej kolejności do          
mikroprzedsiębiorstw i MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Skala i zakres tego           
wsparcia powinny być niespotykane od czasów II Wojny Światowej, o czym mówią            
przywódcy największych gospodarek UE, a także Chin, USA i Wlk. Brytanii. 

Obecny kryzys różni się od poprzedniego kryzysu z lat 2009-2011 tym, że jest             
on spowodowany przede wszystkim brakiem popytu i to na całym świecie, a co             
najgorsze występuje w tym samym czasie tj. od 2 do 4 miesięcy i na pewno będzie                
trwał jeszcze co najmniej przez 3 miesiące. Jest to nienotowane w historii nowożytnej             
zjawisko, zupełnie nowe zarówno dla firm i ich zarządów, jak i dla osób nie tylko               
tych zakażonych lub przebywających na kwarantannie, lecz i tych pozostających w           
domach według zaleceń rządów Chin, USA, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Polski i           
wielu innych. Oprócz wyzwań gospodarczych, pojawią się także nowe zjawiska          
społeczne i socjologiczne wynikające z frustracji, zdenerwowania i wręcz agresji.          
Takie napięcia w połączeniu z brakiem poborów i środków do życia, mogą stworzyć             
mieszankę wybuchową i wywołać potężne niepokoje społeczne, o które w          
dzisiejszym świecie nie jest trudno. Nie jest prosto nad nimi zapanować, szczególnie            
gdy ludzie są zdesperowani, bo nie mają środków do życia i de facto nic do stracenia                
(patrz Francja i tzw. „żółte kamizelki”). 

Lawinowo i dramatycznie wzrośnie konieczność udzielania pomocy       
psychologicznej osobom, które z dnia na dzień stracą dorobek swojego życia (firmy) i             
pracę oraz nie będą w stanie utrzymywać swoich rodzin. Już dzisiaj depresja jest             
jedną z najbardziej rozprzestrzeniających się chorób. W chwili obecnej u          
menedżerów daje się zauważyć zachowania prowadzące wprost do depresji, zaś u           
młodych przedsiębiorców występują pierwsze objawy paniki, choć do tego nie są           
wolni również ci w średnim wieku (40-60 lat). Być może dzisiejsi przedsiębiorcy już             
nigdy nie będą zdolni wrócić do prowadzenia biznesu, co dodatkowo zmniejszy           
tempo wychodzenia gospodarki z kryzysu. 
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Nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych środków i działań.  
Dziś nie ma miejsca na spory, dyskusje i politykę. Nie ma czasu na ustawy, prace w                
Sejmie, Senacie, podpisy Prezydenta, rozporządzenia wykonawcze i jeszcze walkę z          
potężnym aparatem biurokratycznym, który uczyni wszystko, aby przeszkodzić we         
wdrożeniu tych ambitnych planów, doszukując się luk prawnych lub niedookreśleń          
prawa, byleby tylko nie brać odpowiedzialności za podjęcie decyzji. 

Przedsiębiorcy borykają się z tym problemem na co dzień. Jak wielokrotnie           
publicznie mówił Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź „jeśli już          
urzędnik nie będzie mógł w żaden sposób zaszkodzić to wtedy może nawet pomóc”.             
Chodzi o to, że ani przedsiębiorcy, ani banki, ani państwo nie mogą czekać, aż              
urzędnicy łaskawie zechcą pomagać. W przeszłości niejeden bardzo dobry plan rozbił           
się o tę „rafę biurokratyczno-urzędniczą”. 

Aby wyeliminować powyższy problem, należy wprowadzić stan klęski        
żywiołowej, stan wyjątkowy, nadzwyczajny czy jakikolwiek inny, na 3 miesiące z           
możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące. 

Istotą tego pomysłu jest przyznanie władzy wykonawczej możliwości        
wydawania dekretów, które będą jak najszybciej ogłaszane w formie publicznych          
obwieszczeń, w internecie itp. NIE CZAS DZISIAJ NA DEBATY! CZAS NA           
PILNE DZIAŁANIA! 

 
Uzasadnię dlaczego jest to bezwzględnie konieczne.  
Jak już pisałem, sytuacja nadzwyczajna wymaga zastosowania nadzwyczajnych        

środków. Przedsiębiorcy, a w szczególności mikro i małe firmy, potrzebują pomocy           
„na wczoraj”, a nie na przyszłe miesiące. Wiele przedsiębiorstw, zakładów z tej            
grupy zaprzestało działalności już po wprowadzeniu rozporządzeń o zamknięciu kin,          
teatrów, restauracji, galerii handlowych i do ich kas nie wpływają żadne przychody.            
Natomiast koszty muszą zostać poniesione przez firmy jeszcze w marcu i na początku             
kwietnia. W szczególności będą to wypłaty pensji za miesiąc marzec, które należy            
wypłacić w pełnej wysokości bo są ostatnimi wypłatami przed Świętami          
Wielkanocnymi! 

Te koszty to płace, podatki od płac, składki na PFRON i ZUS, podatek od              
nieruchomości, VAT, podatek dochodowy oraz inne daniny, a także koszty rat           
kredytowych, leasingowych etc. Firmy te nie mają szansy osiągnąć dochodu, ani           
nawet jakiegokolwiek przychodu, a zatem i wpływów pieniężnych. Natomiast wciąż          
muszą opłacać świadczenia, tj. koszty najmu, mediów, telefonów. 
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Mikro i małe przedsiębiorstwa z natury nie posiadają takich zysków jak firmy            

duże i średnie, nie posiadają więc odłożonych środków finansowych ani rezerw.           
Wszelkie rezerwy zostały im skutecznie odebrane przez kolejne rządy wskutek          
wprowadzenia takich rozwiązań jak SPLIT PAYMENT, zaliczki dla zakładów         
energetycznych płatne z góry, a nie za faktycznie zużytą energię, podatek od tzw.             
wód deszczowych, podwyższanie bez opamiętania opłat za użytkowanie wieczyste         
(nawet o kilka tysięcy %), podatek od posiadania nieruchomości komercyjnych,          
likwidacja umów zleceń dla emerytów i inwalidów zatrudnianych przez agencje          
ochrony zwiększająca o 30% ÷ 50% koszty ochrony mienia etc. Niektórzy księgowi            
doliczyli się już 32 dodatkowych opłat i danin wprowadzonych w ostatnich latach. 

Firmy małe są pozbawione wolnej gotówki, a na domiar złego dały im się we              
znaki zatory płatnicze – ZMORA POLSKIEJ GOSPODARKI. Z pewnością przy          
takim kryzysie jaki nadchodzi, firmy przestaną regulować wzajemnie jakiekolwiek         
płatności. Jeśli mali przedsiębiorcy nie dostaną pomocy Państwa jeszcze w marcu, to            
nie będą miały wielkich szans na przeżycie. W pierwszej kolejności zaczną masowo            
zwalniać pracowników lub zamykać swoje jednoosobowe warsztaty i miejsca pracy.          
Na nic się tu zdadzą jakiekolwiek deklarowane filary polskiego rządu czy           
zapewnienia premiera, prezydenta i NBP. To kompletnie nic nie da. Przedsiębiorcy           
byli już wielokrotnie oszukani przez kolejne rządy, polityków różnych opcji, organy           
samorządowe czy też przedstawicieli samorządów. Jeżeli rząd mówił, że pomoże          
przedsiębiorcom, to każdy przedsiębiorca trzymał się za portfel. Niewidzialna armia          
biurokratów potrafiła storpedować każdą rozsądną propozycję, przyznając sobie        
prawo do decydowania o tym, komu należy się pomoc.  

Największym zagrożeniem dla przedsiębiorców jest dzisiaj utrata płynności        
finansowej i zatory płatnicze. Jeśli przedsiębiorcy przestaną sobie wzajemnie płacić,          
może to spotęgować negatywne skutki, jakie gospodarce wyrządzi pandemia         
koronawirusa. Zbankrutują firmy, ludzie stracą pracę. Świata, który znaliśmy, już nie           
ma. Dotychczasowe rozwiązania, które w normalnej sytuacji się sprawdzały, teraz są           
niewystarczające. Najgorsze są: wstrzymanie płatności dla kontrahentów i        
pracowników, gromadzenie gotówki i kredytowanie własnej działalności kosztem        
innych podmiotów na rynku. Pieniądz musi krążyć.  

Bez obiegu gotówki w gospodarce część firm zacznie bankrutować, ciągnąć ze           
sobą na dno klientów, kontrahentów i pracowników. To efekt domina, który trudno            
będzie zatrzymać. Aż 39 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP wskazywało, że           
koronawirus negatywnie wpływa na ich działalność. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że            
liczba ta wzrosła. Od początku roku zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się i cały            
czas rośnie. Na początku lutego wynosiło 9,8 mld, a w połowie marca już 10,1mld. 
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Z powyższych względów, w pierwszym antykryzysowym dekrecie musi zostać         

zagwarantowane powszechne prawo pomocy dla każdej firmy, która o to wystąpi, a            
uruchomienie wsparcia powinno nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie prostego          
pisma lub e-maila, bez żadnego uzasadnienia czy dokumentów, gdyż ZUS, urzędy           
skarbowe, banki, samorządy znakomitą większość danych i dokumentów o każdym          
przedsiębiorcy posiadają. Przyznanie pomocy, która będzie miała wymiar tysięcy         
świadczeń, nie może zależeć w żadnym wypadku od dobrej woli i „widzimisię”            
urzędnika. 

Trzeba zakazać, na okres 3-6 miesięcy, przeprowadzania jakichkolwiek kontroli         
firm, gdyż firmy muszą zająć się tylko i wyłącznie jedną rzeczą – PRZETRWANIEM             
- i cała ich uwaga musi być skupiona tylko i wyłącznie na tym. Służby państwowe               
NIE MAJĄ PRAWA TEGO ZAKŁÓCAĆ. Firma w zagrożeniu nie może być           
rozpraszana czymkolwiek i przez kogokolwiek.  

W drugim etapie pomocy rządowej (tj. w kwietniu) trzeba będzie wprowadzić           
zawieszenie terminów rozpraw sądowych, kontroli celno-skarbowych i skarbowych        
(za wyjątkiem postępowań dotyczących przestępczości zorganizowanej). Jak       
zauważają sami pracownicy tych służb, dotychczas kontrole często były wymuszane          
koniecznością łatania dziury w budżecie państwa, co prowadziło do formułowania          
wobec uczciwych przedsiębiorców zarzutów na podstawie naprawdę drobnych        
nieprawidłowości. Szeregowi kontrolerzy znajdowali się pod presją przełożonych,        
którzy nakazywali prowadzenie kontroli tak długo i tak często, aż kontroler           
jakiekolwiek zarzuty będzie mógł postawić. Zawieszone powinny zostać sankcje         
karno-skarbowe. Musi być też zapewniony szybki dostęp do gotówki w postaci nisko            
oprocentowanych kredytów. Z tego powodu stopy procentowe w Polsce powinny być           
dalej obniżone w kwietniu do poziomu 0,5%. Warto zauważyć, że w tym tygodniu             
Bank Anglii obniżył główną stopę referencyjną do poziomu 0,1%, a FED zredukował            
ją prawie do zera. W przypadku instrumentów finansowania kredytów przedsiębiorca          
może zgłosić się do dowolnego banku w Polsce i poprosić o taki kredyt z gwarancją               
de minimis BGK. Gwarancja stanowi zabezpieczenie kredytu do 80 proc. wartości,           
dzięki czemu bank ma możliwość udzielenia finansowania nawet w trudniejszej          
sytuacji firmy. Jednak te procedury muszą być wyjątkowo proste, a decyzje           
pozytywne dla firm muszą się zamknąć w przeciągu 10 dni roboczych. 

Ludzie mają pieniądze, gdy mają pracę, lecz aby ją wciąż mieli, trzeba            
zachować przy życiu upadające przedsiębiorstwa. Pozwoli to na utrzymanie         
pracowników, co z kolei da im możliwość spłacenia swoich zobowiązań          
finansowych. 
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W trakcie dwóch najbliższych miesięcy przedsiębiorstwa nie będą miały czasu          

na składanie skomplikowanych i obszernych wniosków kredytowych czy też         
wniosków o zaniechanie opłat z tytułu składek na ZUS, podatków, danin itp., o             
zawieszenie rat kredytów czy rat odsetkowych. Wszystkie mikro oraz małe firmy           
muszą zostać na mocy dekretu zwolnione z obowiązku zapłaty powyższych          
należności przez najbliższe trzy miesiące tj. marzec, kwiecień, maj, z możliwością           
przedłużenia tego okresu o kolejne trzy miesiące tj. czerwiec, lipiec, sierpień.           
Pozwoli to firmom, które jeszcze nie utraciły płynności finansowej, skoncentrować          
się na walce o jej zachowanie przez kolejne najgorsze trzy miesiące (według            
przewidywań specjalistów szczytowy okres zachorowań w Polsce nastąpi w trzeciej          
dekadzie kwietnia i pierwszej dekadzie maja). 

Z kolei Prezes NBP powinien wydać jasny komunikat do wszystkich banków           
komercyjnych, spółdzielczych, kas, SKOK-ów itd., że brak środków pochodzących         
od przedsiębiorstw do czasu odzyskania przez nich równowagi finansowej, zostanie          
tymczasowo pokryty przez bank centralny. Może to nastąpić w formach          
zaproponowanych przez szefa NBP na konferencji prasowej z udziałem premiera,          
która miała miejsce w tym tygodniu, np. kredyty wekslowe, zniesienie buforów na            
ryzyko, zmniejszenie rezerwy obowiązkowej, skup obligacji od banków czy         
zawieszenie podatku bankowego, ale także powinny być rozpatrzone dalej idące          
formy wsparcia np. poręczenia Skarbu Państwa na nową akcję kredytową w           
wysokości od 20 do 60 procent udzielonego kredytu wraz z odsetkami.  

Dlaczego jest to tak ważne? Kredyty bieżące w wielu firmach dochodzą nawet            
do 60% wartości obrotów, a kwoty kredytów inwestycyjnych przekraczają te obroty           
wielokrotnie. Raty kapitałowe, odsetki, podatki, koszty leasingu i inne daniny          
stanowią równowartość 30÷50% wpływów firm. Koszty płac wraz ze składkami na           
ZUS i PFRON oraz podatkiem mogą wynosić, w zależności od formy gospodarczej            
małej firmy, od 25% do 35 % wpływów (wyjątkiem jest samozatrudnienie gdzie            
głównym kosztem jest płaca i jej pochodne). Pozostałe koszty obejmują wynajem           
biur i usługowych warsztatów, drobne remonty, dostawy mediów, transport, koszty          
biurowe, wydatki na telekomunikację, środków czystości, wywóz nieczystości itp.         
itd. Po zapłaceniu podatku dochodowego, pozostaje maksymalnie 1÷3% obrotu         
rocznego jako zysk. Przy rocznym obrocie 1 mln zł będzie to od 10 do 30 tys. PLN                
rocznego zysku, a przy kwocie rocznego obrotu 10 mln zł, ta kwota wyniesie od 100               
do 300 tys. PLN. Warunkiem koniecznym jest oczywiście oprócz osiągnięcia          
przychodu również uzyskanie wpływu środków na rachunek bankowy lub do kasy. W            
skrajnych przypadkach mogą nastąpić sytuacje (np. na rynku najmu), gdzie przychód           
nie spadnie (faktury będą wystawiane), ale nie będzie żadnych wpływów (najemcy           
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nie będą regulowali należności)!!! Przy założeniu powyższej rentowności (1-3%),         
wpływy muszą sięgnąć 97% przychodów, aby firma mogła regulować na bieżąco           
swoje należności. Pamiętać przy tym należy, że ok 20% firm ponosi straty lub             
funkcjonuje bez zysku. 

Jakiekolwiek zachwianie wpływów przedsiębiorstwa grozi mu katastrofą, a dziś         
jest już niemal pewne, że w wielu przypadkach wpływy zmaleją o 50, a nawet i 100%                
sumy obrotów z poprzednich miesięcy.  

Bez natychmiastowej pomocy i zatrzymania terminów spłaty kredytów już za          
marzec, prawdopodobnie w kolejnych miesiącach nie będzie kogo ratować. To samo           
dotyczy wszystkich danin i opłat. Środki, które zostaną skierowane do firm muszą            
być przeznaczone w pierwszej kolejności na wypłaty i świadczenia pracownicze, a w            
pozostałym zakresie na stworzenie chociaż minimalnego bufora na najbliższy         
kwartał. Firmy, które aktualnie utraciły wszelkie przychody, będą zmuszone do końca           
marca zwolnić wszystkich pracowników, jeżeli nie będą miały do tego terminu jasnej            
informacji, że pomoc rządowa zostanie udzielona bez zbędnych formalności. Na          
pokrycie roszczeń pracowników upadłych przedsiębiorstw szybko zabraknie środków        
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż skala upadłości        
będzie ogromna. Rząd w końcu i tak będzie musiał uruchomić dodatkowe           
finansowanie i zasilić Fundusz pożyczką lub dotacją kierowaną. 

Jeśli chodzi o „zamrożone” kredyty i odsetki, to doszłoby do automatycznego           
wydłużenia okresu spłaty rat kapitałowych kredytu o 3 lub 6 miesięcy z zachowaniem             
wielkości i liczby rat, zaś odsetki byłyby spłacane w tym samym okresie.            
Pozwoliłoby to odzyskać firmie płynność finansową, a także stworzyć minimalną          
rezerwę na zjawiska nieprzewidywalne, gdyż wszelkie wcześniejsze rezerwy już         
zapewne zostały przez obecny kryzys wyczyszczone prawdopodobnie do ZERA.  

Trzeba zaznaczyć, że część banków czeka na stosowne akty prawne, a jeszcze            
będą musiały przygotować specjalne programy internetowe adresowane do        
podmiotów korporacyjnych (MŚP) i już sygnalizują, że nie zdążą tego zrobić przed            
kwietniem!!! Oznacza to, że bez postulowanego przeze mnie dekretu banki          
automatycznie ściągną z kont środki na raty kredytów. Z tego względu w dekrecie             
powinno się też znaleźć zobowiązanie dla banków, aby do 10.04.2020 roku zwróciły            
pobrane kwoty na konto, z którego je pobrały. 

W przypadku składek na ZUS i podatków, należności od firm, które musiały            
zamknąć swoją działalność na mocy rządowych rozporządzeń, powinny zostać         
całkowicie umorzone, bo firmy utraciły swoje przychody. W innych przypadkach          
musi nastąpić prolongata terminów płatności i rozłożenie na raty. To powinno zostać            
wprowadzone dekretem, aby uniknąć tłumaczeń czy obstrukcji ze strony armii          
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biurokratów. Tylko taka pomoc ochroni miejsca pracy. Ponadto, Fundusz         
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub ZUS powinny na okres 6 miesięcy          
przejąć wypłacanie pracownikom świadczeń za pierwsze 33 dni zwolnienia         
lekarskiego, uwalniając na ten okres pracodawców od obowiązujących obciążeń w          
tym zakresie. Zwiększy to płynność firm i umożliwi im wypłatę pozostałych           
wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. 

Dodatkowym argumentem za dekretem i ustanowieniem na jego mocy reguły, iż           
ZUS nie może odmówić odroczenia płatności na podstawie prostego wniosku każdej           
firmy, jest oficjalne stanowisko Zakładu zaprezentowane przez jego rzecznika Pawła          
Żebrowskiego cyt.: „ZUS stosuje się do obecnych przepisów. Na razie nie ma            
żadnych przesłanek, że zostaną one zmienione. Bazujemy na obecnym prawie i na            
możliwościach, jakie nam daje”, oraz „Wszystko zostaje na tych samych zasadach za            
wyjątkiem uproszczonej kwestii składania wniosków”.  

Należy przez to rozumieć, że bez postulowanego dekretu armia biurokratów          
nadal będzie w swojej mądrości decydować komu, co, ile, kiedy i jak może pomóc.              
Co więcej, gdy urzędnicy już zdecydują, wynegocjują, przedstawią umowę, podpiszą          
jej projekt i prześlą ją do zainteresowanego, to okaże się, że nie będą już mieli z kim                 
jej podpisać, a pracownicy w tym czasie trafią na bruk. Urzędom w Polsce nigdy nie               
śpieszy się, by wesprzeć podatnika. 

PRZYKŁAD 
Dla uproszczenia przedsiębiorca wystawia jeden rachunek lub fakturę w ciągu          

miesiąca na kwotę 10.000 zł + VAT. Dla uproszczenia nie będziemy zajmować się             
VAT-em, który nie ma wpływu na przychód, ale ma znaczenie na „wpływ” środków             
do kasy przedsiębiorstwa jeśli został zapłacony! 

Czyli przychód wynosi 10.000,- zł, ale jeśli on nie zostanie zapłacony to w             
kasie przedsiębiorcy będzie 0 mimo, że przychód dalej stanowi 10.000 zł. Jeśli nie             
ma wpływów do kasy lub na konta to przychód stanowi tzw. papierowy pieniądz,             
który nic nie znaczy, bo z tego nie ma nawet grosza w kasie i wtedy firma nie ma                  
skąd wziąć pieniędzy na wypłatę, ZUS, podatek od wynagrodzeń, nieruchomości lub           
kredyt, pożyczki itp. itd. to firma zaczyna tracić płynność, szczególnie jeśli nie ma             
ona rezerw, a dodatkowo ma zaciągnięty kredyt i nie ma z czego spłacić go w danym                
miesiącu. 

Jeśli ta sytuacja się powtórzy przez dwa kolejne miesiące, a tak będzie w wielu              
branżach, to firma musi ogłosić upadłość, a przedtem odeprzeć ataki banków (karne            
odsetki i zmiany warunków kredytowych na znacznie mniej korzystne dla          
przedsiębiorcy), a także ZUS-u, Urzędów Skarbowych, Urzędu Miasta lub Gminy          
(dopominających się o  podatek od nieruchomości i od użytkowania wieczystego). 
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Sądy nie nadążą z przyjmowaniem wniosków o układ z wierzycielami lub           

upadłość. Zadziała efekt domina, zerwą się jakiekolwiek formy współpracy, przy          
braku popytu fabryki zaprzestaną produkcji tak jak Fiat Polska. Po co produkować            
jak nie ma tego kto kupić, a ponieważ zjawisko to postępuje równocześnie w wielu              
krajach, zamknięte są lotniska, dworce kolejowe, część portów morskich, to również           
popyt za granicą dramatycznie zmaleje i rządy będą wprowadzały ochronę własnych           
rynków zbytu czy wprowadzą protekcjonizm. Nastąpi ogólnoświatowy krach. 

Wniosek z tego prosty, że tej pomocy nie można obwarowywać jakimkolwiek           
warunkiem, bo „mafia” biurokratów tylko na to czeka, żeby znowu być Panem życia i              
śmierci przedsiębiorców. 

Kryzys zaufania w Polsce jest chroniczny. Nikt nikomu nie ufa, jeśli nie            
otrzyma gwarancji na piśmie.  

Banki przewidują różne formy pomocy firmom. Jedne chcą tylko zredukować          
raty kapitałowe, ale odsetki i tak trzeba płacić. Inne chcą udzielać kredytu de facto na               
spłatę przez kredytobiorcę uprzednio udzielonych kredytów. Stanowisko to odbiega         
od rekomendacji przyjętej przez Związek Banków Polskich, a także od deklaracji           
zaprezentowanych na dwóch konferencjach premiera, prezesa NBP oraz prezydenta         
RP. Dlatego też muszą zostać wydane do dnia 26 marca br. odpowiednie dekrety.             
Sytuacja bezprecedensowa i nadzwyczajna wymaga zastosowania      
bezprecedensowych i nadzwyczajnych rozwiązań oraz środków. Co więcej, w tym          
przypadku rozwiązania muszą być błyskawicznie opracowane - w sobotę i niedzielę,           
a opublikowane w środę, czwartek. 

Obecna sytuacja jest nadzwyczajna nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ale także           
gospodarczym. To co jest pewne, to że bez odpowiednich działań amortyzujących           
krótkookresowe skutki ekonomiczne, szybkie odbicie aktywności gospodarczej na        
świecie może okazać się trudne. Nawet przejściowy, negatywny wpływ pandemii na           
płynność firm i dochody gospodarstw domowych może bowiem wywołać efekty          
wtórne, pogarszające długookresowe perspektywy gospodarek. Konieczne jest zatem        
łagodzenie bezpośrednich skutków wirusa. Niezbędne jest jednak przede wszystkim         
wsparcie dla przedsiębiorstw, które z tych samych powodów mogą mieć problemy z            
terminowym regulowaniem zobowiązań.  

Bez odpowiedniego wsparcia kłopoty płynnościowe firm mogłyby       
zapoczątkować falę wtórnych, negatywnych efektów gospodarczych pandemii.       
Jednak jeśli przedsiębiorstwa i konsumenci uzyskają niezbędne wsparcie, a pandemię          
uda się w niedługim czasie opanować, gospodarka relatywnie szybko upora się ze            
skutkami pandemii. Zrobił to amerykański Fed, który obniżył stopy praktycznie do           
zera. Polska gospodarka – podobnie jak większość gospodarek na świecie – stoi            
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obecnie przed wyzwaniem, którego nie dało się przewidzieć i którego nie sposób            
uniknąć. Wyzwaniem, z którym mierzą się polskie przedsiębiorstwa i konsumenci,          
ale też większość ludzi na świecie. Każdy z nas musi dziś robić to, co do niego                
należy, abyśmy szybko wrócili do normalności. 

Niestety wytrzymałość psychiczna przedsiębiorców w obecnej sytuacji jest        
bardzo napięta co skutkuje niezbyt pochlebnymi opiniami w typie tej, którą           
chciałbym zacytować: 

„Jeśli komuś z rządzących brakuje wyobraźni, nie ma zdolności do          
przewidywania, a tym bardziej słuchania mądrych ludzi, którzy na gospodarce się           
znają, prowadzą z powodzeniem od trzydziestu kilku lat firmy różnych branż w kraju             
i zagranicą, to niech natychmiast poda się do dymisji, a na jego miejsce trzeba              
postawić człowieka z cojones (hiszp.) wielkości melonów, a nie orzeszków          
laskowych. Nie znają oni nawet podstaw nowych pojęć ekonomicznych, którymi          
niestety mylnie się posługują. Jak można pisać ustawy jak się tego, tych pojęć nie              
rozróżnia!” 

Zatem na wszelki wypadek, na zakończenie podaję definicje: 
1. DOCHÓD (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) -           

Dochodem jest, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie,        
nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku          
podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę       
przychodów, różnica jest stratą. Podstawa prawna: Ustawa z 15.02.1992 r. o           
podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 74,             
poz. 397 ze zm.) 

2. PRZYCHÓD - Definicja przychodu jest definicją ustawową, określoną w         
ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych             
(Dz. U. Nr 74, poz. 397, dalej jako: u.p.d.o.p.) oraz w ustawie z dnia 26 lipca                
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350,              
dalej jako: u.p.d.o.f.). Zgodnie z ogólną definicją z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., za              
przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie          
zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,        
udzielonych bonifikat zwróconych i skont. Co istotne, u podatników         
dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od        
towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony            
o należny podatek od towarów i usług. Oznacza to, że w większości            
przypadków przychodem jest kwota netto, wynikająca z faktury        
dokumentującej sprzedaż towaru lub wykonanie usługi. Podstawa prawna:        
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Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst           
jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) 

3. WPŁYWY to wszystko to, co wpływa na rachunek bankowy, albo wpłacane           
jest do kasy firmy. Zwykle jest to więc zapłata od klienta. Mogą to być inne               
wpływy, np. pieniądze otrzymane od banku jako odsetki od środków na           
rachunku bankowym. 

4. WYDATKI to wszystkie pieniądze które wychodzą z rachunku bankowego         
firmy, albo z kasy firmy (czyli gdy płacimy gotówką). 

5. ŚRODKI - Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i           
dewiz, m. in. środki gotówkowe, środki pieniężne na rachunkach bankowych i           
terminowych lokatach bankowych o okresie zapadalności do 12 miesięcy,         
weksle płatne na żądanie, czeki z terminem wykupu do 3 miesięcy. 

Definicje, zostały podane w uproszczeniu, a ich pełne brzmienie znajduje się w            
odpowiednich przywołanych ustawach. 

Pozostając z nadzieją, że osobom sprawującym najwyższe funkcje w naszym          
Państwie nie zabraknie rozwagi ale też odwagi dla ratowania gospodarki i miejsc            
pracy.  
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List BCC do Premiera RP 

Marek Goliszewski 
premier Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC 

założyciel i prezes Business Centre Club 

Wzywam Pana Premiera, 
 
Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasilą się. Ludzie będą umierać. 
Firmy bankrutować. Mamy dopiero namiastkę rozwoju tej sytuacji. Trzeba         

działać szybciej i mocniej! 
Dlatego upoważniony losem mikro, małych, średnich i dużych firm oraz ich           

pracowników, proszę i wzywam Pana do niezwłocznego podjęcia następujących         
decyzji: 

1. Zwolnić firmy i ich pracowników z obowiązku składek do ZUS, a nie tylko je              
odroczyć. Do tego uprościć biurokratyczne procedury ZUS i zastąpić je w           
okresie epidemii prostym i szybkim zgłoszeniem e-mail bądź pocztą. 

2. Zwolnić na najbliższy kwartał całkowicie (w zależności od procenta         
utraconych dochodów) z danin CIT, PIT, PFRON, na Fundusz Pracy. 

3. Odblokować środki w ramach podzielonej płatności VAT (tzw. split         
payment). 

4. Przyspieszyć zwrot podatku VAT z obecnych 60 do 15 dni. 

5. Pilnie zawiesić przepisy dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych i        
Pracowniczych Programów Emerytalnych– obecne, bez przepisów      
zmieniających, nadal obowiązują i firmy muszą wypełniać obowiązki z nimi          
związane, w tym odprowadzać składki. 

6. Zlikwidować obowiązek przedstawienia zaświadczeń o niezaleganiu z       
podatkami i ZUS w zamówieniach publicznych. 

7. Zawiesić obowiązek firm wdrożenia struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego        
VAT. 

8. Podać do publicznej wiadomości, że firmy będą mogły skorzystać ze          
szczególnych rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej od 1 marca br. 

9. Zwolnić z odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w        
związku z działaniami władz publicznych mających na celu przeciwdziałanie         
COVID-19, w tym szczególnie za szkody powstałe w wyniku wykonania          
przez przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej. 
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10. Zapewnić przedsiębiorcom środki na pokrycie wydatków i szkód związanych         

z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez władze publiczne       
związanych z walką z koronawirusem. Wprowadzić dla przedsiębiorców        
analogiczne dotacje na walkę z konsekwencjami kryzysu jakie mają jednostki          
samorządu gospodarczego i placówki zdrowia. 

11. Pokrywać w 50% przez Skarb Państwa koszty pracodawcy związane z          
decyzją o zawieszeniu działalności firmy przez inspektora pracy lub         
inspektora sanitarnego. 

12. Ograniczyć czas zwolnienia lekarskiego za pośrednictwem telefonu do 5 dni.          
Jeśli po tym terminie stan zdrowia pracownika się nie poprawi, wtedy           
pracodawca powinien mieć prawo kierować pracownika do lekarza by         
wykonać niezbędną diagnostykę i na tej podstawie kontynuować zwolnienie. 

13. Przejąć przez państwo koszt tzw. chorobowego przez pierwsze 33 dni. 

14. Wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy i możliwość tworzenia       
banku godzin pracowników, na wzór niemiecki czy szwajcarski. To umożliwi          
wysyłanie pracownika do domu, płacenie tzw. godzinówki i tworzenia         
ujemnych godzin, które przy lepszej koniunkturze można skompensować        
bezpłatnymi nadgodzinami. 

15. Umożliwić wysyłanie pracowników przez pracodawcę na zaległe urlopy. 

16. Umożliwić pracownikom szybkie przebadanie się na koszt pracodawcy. 

17. Utworzyć mechanizm prawny pozwalający na częściowe odbiory robót        
budowlanych oraz uzyskanie za nie wynagrodzeń. Firmy, które wykonały         
część kontraktów, w tym kontraktów rządowych, powinny móc uzyskać za          
nie zapłatę, mimo iż obecne zasady obligują do wypłacenia środków dopiero           
po wykonaniu 100% kontraktu. 

18. Przejąć przez budżet państwa spłatę oprocentowania pożyczek dla firm w          
trudnej sytuacji na skutek obecnego kryzysu. 

19. Wprowadzić szybką ścieżkę upadłościową, z osłonowym wsparciem       
pracowników z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

20. Dać możliwość odliczania straty poniesionej z działalności gospodarczej w         
danym roku od dochodów osiągniętych w ciągu następnych pięciu lat. 

21. Rozdzielić transport ciężarowy od transportu osobowego; Wyodrębnić       
dodatkowo transport spożywczy i leków; Wydawać z dużym wyprzedzeniem         
karty driver form, aby kierowca wjeżdżał do punktu kontroli z wypełnionym           
już drukiem; Ogłaszać gdzie można pobrać i wydrukować driver form, aby           
pracodawca mógł wyposażyć w nie swoich kierowców przed wyjazdem za          
granicę. 
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22. Umożliwić swobodne przemieszczenie się (przejazdu) przez granicę w obie         

strony kluczowych osób w firmie będących obcokrajowcami, których        
specyfika pracy tego wymaga, w celu zapewnienia dalszego, sprawnego         
funkcjonowania firmy (zakładu). 

23. Skrócić do tygodnia czas na wydawanie pozwoleń na pracę dla          
cudzoziemców oraz automatycznie je przedłużać po zakończeniu ważności        
zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, na          
warunkach nie gorszych niż określone w tych dokumentach, w celu          
zapewnienia pracowników. 

24. Umożliwić wojewodom wszczynanie postępowania pobytowego     
cudzoziemca bez konieczności jego osobistego stawiennictwa w urzędzie        
wojewódzkim. Zmiana mogłaby polegać na uznaniu, że brak osobistego         
stawiennictwa cudzoziemca i okazania oryginału paszportu nie jest brakiem         
formalnym, a co za tym idzie, można go uzupełnić w toku postępowania, aż             
do dnia wydania decyzji przez wojewodę. 

25. Wprowadzić możliwość elektronicznego składania wniosków pobytowych      
przez cudzoziemców. W kontekście ograniczonych teraz możliwości       
przemieszczania się, problematyczne może być nawet wysłanie wniosku        
pobytowego za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

26. Zawiesić konieczność przeprowadzania przez podmioty powierzające      
wykonywanie pracy cudzoziemcom testu rynku pracy i przedstawiania w         
sprawach o pobyt i pracę oraz o zezwolenia na pracę typu A informacji             
starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na         
lokalnym rynku pracy. 

27. Uznać pracę cudzoziemca na terenie RP za legalną przez rok od dnia końca             
ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania         
pracy, na rzecz tego samego podmiotu i na warunkach nie gorszych niż            
określone w tych dokumentach, bez konieczności spełnienia obowiązujących        
dzisiaj ograniczeń dot. formy wykonywania pracy oraz jej okresu. 

28. Przesunąć termin obowiązku dematerializacji akcji na 01.01.2022 oraz termin         
zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok do 30.09.2020. W         
związku z epidemią koronawirusa odbycie walnych zgromadzeń jest i będzie          
przez jakiś czas niemożliwe. 

29. Zawiesić wydane dotąd terminy sądowe, bowiem dzisiaj sądy nie działają, a           
poczta działa w ograniczonym zakresie. 

30. Zaniechać poboru podatku od nieruchomości. To nie może być decyzja          
indywidualna samorządu. Wszystkie przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem      
powinny być ustawowo zwolnione przez 6 miesięcy z podatku od          

 
Kwartalnik naukowo-gospodarczy Klastra COP 



 
powrót do spisu treści 18 

 
nieruchomości przeznaczonych pod działalność wymienioną w liście       
działalności pokrzywdzonych. 

31. Uruchomić fundusz pomocowy i gwarancje państwowe dla banków        
przeznaczone na udzielanie niskooprocentowanych kredytów pomocowych.      
Firmy mogłyby składać wnioski elektronicznie do swoich banków, a te w           
terminie np. 7 dni, przyznawałyby linię kredytową dla wnioskodawcy. 

32. Odblokować handel w niedziele z obowiązkiem przestrzegania przez centra         
handlowe zaleceń służb sanitarnych. 

33. Wydłużyć rozliczenia projektów realizowanych ze środków unijnych poza 30         
czerwca. 

34. Podać do publicznej wiadomości sposób zagospodarowania 7,4 mld euro z          
Unii Europejskiej, co jest kluczowe z punktu widzenia wszystkich obywateli. 

 
Czołowe państwa przygotowują duże pakiety antykryzysowe dla swoich        

gospodarek. 
Porównując planowane w tych pakietach środki do ich PKB, proponowane przez           

nasz rząd około 60-70 mld PLN środków budżetowych, czyli około 3% PKB, wydaje             
się być dalece niewystarczające. 

Państwo będzie żyło, jeśli będzie żyła gospodarka, jeśli firmy nie stracą           
płynności a pracownicy będą mieli wypłacone pensje. 

Pokonamy ten kryzys! Działajmy spokojnie i rozważnie. Razem. Ale szybciej! 
 
Z wyrazami poważania 
 
Marek Goliszewski 
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Tarcza antykryzysowa – wnioski BCC 

Marek Goliszewski 
prezes Business Centre Club 

dr Łukasz Bernatowicz 
wiceprezes BCC, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego 

Zbigniew W. Żurek 
wiceprezes BCC, sekretarz Rady Dialogu Społecznego 

 
(List otwarty do min. Jadwigi Emilewicz) 
 
Pani 
 
Jadwiga Emilewicz 
 
Minister Rozwoju 
 
Wczoraj, w sobotę 21 marca 2020 r., dopiero późnym wieczorem otrzymaliśmy           

projekty aktów prawnych tzw. Tarczę Antykryzysową. 
 
Kilkudziesięciu ekspertów Business Centre Club z Instytutu Interwencji        

Gospodarczych, podjęło bez zwłoki pracę nad oceną tych dokumentów. 
 
Wyniki ich analiz – propozycje konkretnych zapisów ustawowych w postaci          

tabel zawiera załącznik nr 1 oraz propozycje odnoszące się do podatków i płynności             
firm – załącznik nr 2. 

 
Przekazanie Pani Minister naszych propozycji, powstałych w ciągu niedzieli, 22          

marca 2020 r., co oczywiste, nie kończy naszych działań. 
 
Liczymy na to, że nasze propozycje zostaną przeanalizowane wnikliwie i          

poważnie. W razie potrzeby – gotowi jesteśmy do dalszych wyjaśnień i           
uszczegółowień. 
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Tym bardziej, że w naszej ocenie przedstawione projekty ustaw w ramach tzw.            

Tarczy Antykryzysowej nie odpowiadają skali wyzwań w gospodarce i potrzebie          
osłony małego oraz średniego biznesu. Skala biurokracji, żądania dokumentacji firm,          
często wrażliwej, rozmaitych zaświadczeń, stanowią klasyczne działanie urzędnicze,        
w celu zabezpieczenia własnych pozycji. Z zawodem stwierdzamy, że nikt z           
decydentów i autorów projektu nie zadbał o przecięcie tej biurokratycznej pętli. 

 
Propozycje rządowe są zbyt płytkie i niedostateczne. 
 
Pożądane decyzje agreguje Apel prezesa BCC do prezesa Rady Ministrów          

(załącznik nr 3). 
 
Nad tym wszystkim unosi się pytanie, w jaki sposób premier Mateusz           

Morawiecki mógłby podjąć konieczne decyzje z mocą natychmiastowego ich         
wykonania. Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację, BCC sugeruje, że Sejm RP           
mógłby uprawnić do tego premiera nowelizując specustawę z 2 marca 2020 r. łącznie             
ze zgłoszonymi do Sejmu poprawkami Senatu. 

 
 
Marek Goliszewski 
dr Łukasz Bernatowicz 
Zbigniew W. Żurek 
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Uwagi do pakietu rozwiązań antykryzysowych 

związanych z epidemią koronawirusa COVID – 19 

Krzysztof Krystowski 
Prezes Związku Pracodawców Federacja Firm Lotniczych 

oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie 

Warszawa, dnia 22.03.2020 r. 
Uwaga generalna dotyczy trybu konsultacji w/w pakietu regulacji. Zdajemy         

sobie sprawę, że rząd RP działa w trybie specjalnym wywołanym epidemią           
koronawirusa, jednakże zwracamy uwagę na fakt, że od wystąpienia pierwszego          
przypadku koronowirusa w Polsce minęło ponad 2 tygodnie. Od początku było jasne,            
że kryzys wynikający z epidemii będzie miał charakter nie tylko medyczny, ale także             
gospodarczy. Rozumiemy, więc, że przygotowania do wprowadzenia rozwiązań        
mających na celu powstrzymanie negatywnych skutków gospodarczych epidemii,        
zostały rozpoczęte 2 tygodnie temu, biorąc powyższe pod uwagę dziwi chaotyczny           
charakter przedstawionych dokumentów, ich bardzo późne przedstawienie do        
konsultacji, krótki czas na konsultacje oraz zmiana propozycji „w ostatniej chwili” na            
skutek uzgodnień” w wąskim gronie”. Uważamy, że poważne potraktowanie         
partnerów społecznych wymaga pozostawienia im więcej czasu na uwagi i          
propozycje, tak: propozycje, ponieważ rząd nie jest jedynym organem w Polsce           
posiadającym wiedzę o potrzebach przedsiębiorców, a wręcz przeciwnie, to         
organizacje przedsiębiorców mają znacznie lepszy kontakt ze swoimi członkami i          
znacznie lepiej znają ich sytuację i potrzeby!  

 
Uwagi szczegółowe/postulaty: 

 
1. Proponowana pomoc nie może być kierowana tylko do firm, które nie mają            

przeterminowanych zobowiązań publicznych, proponowana Ustawa pozbawi      
możliwość skorzystania z niej ponad 50 % firm, które już wcześniej były w             
trudnej sytuacji. Można dla tej grupy rozbudować zapis, pozwalający tej          
grupie na skorzystanie z pomocy pod warunkiem np. zwrotu udzielonej          
pomocy wysokości 50% w okresie dwóch lat od ustania pandemii. Rząd           
powinien wykazać się dobrą wolą wsparcia wszystkich grup bez czynienia          
wyłączeń. 
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2. Postojowe w ramach pomocy de minimis - wniosek o to aby zrezygnować w             

Ustawie z zapisów odnoszących się do pomocy publicznej "de minimis". Jak           
wiadomo w ramach tego wsparcia przedsiębiorca może w ciągu trzech lat           
uzyskać pomoc nieprzekraczającą kwoty 200 000 Euro. Znaczna część firm,          
zwłaszcza tych korzystających z POIR oraz innych form wsparcia ich          
rozwoju, taką pomoc już wykorzystała lub prawie wykorzystała. Oczywiście         
jeżeli utrzymany zostanie ten zapis, ograniczy tym samym dostęp do          
możliwości wsparcia w ramach Ustawy. 

3. Świadczenie postojowe jednorazowe, ew. wydłużone o kolejny miesiąc (str.         
43) - to krótki okres, powinno być przez kilka miesięcy. Postojowe dla            
przedsiębiorstw nie powinno być oskładkowane - to trochę bez sensu          
oskładkowane postojowego, które i tak będzie wypłacało państwo... 

4. Należy uprościć już istniejące procedury administracyjne służące ubieganiu        
się o pomoc oraz dopilnować aby nowe wnioski na dofinansowania nie był            
skomplikowane. 

5. Konieczność umorzenia opłacania składek ZUS jest rzeczą podstawową.        
Uważamy, że nie pobieranie składek ZUS od przedsiębiorstw, które         
zmniejszyły swoje przychody ze względu na ograniczenia związane z         
epidemią, powinno dotyczyć okresu 6 miesięcy. Zawieszenie poboru obciążeń         
fiskalnych (ZUS, podatki), nie tylko dla mikro przedsiębiorstw, ale też i dla            
większych. Ochrona tylko mikro firm to zdecydowanie za mało, kryzys          
dotyka firmy bez względu na ich wielkość. Wyznacznikiem powinny tu być           
raczej utracone przychody albo branża. 

6. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na kwotę 5 tys. PLN są zbyt małe, nie ma             
też chyba informacji o pożyczkach dla innych firm, a one też będą            
potrzebowały wsparcia. Objęcie planowanym modelem dopłaty do kosztów        
wynagrodzeń pracowników, dużych przedsiębiorstw (generalnie należy w       
sposób jasny określić czy firmy duże również mają prawo korzystać z           
rozwiązań, czy tylko MŚP). 

7. Przesunięcie rozliczenia CIT 2019 do końca czerwca oraz raportowania         
schematów podatkowych MDR-3 z terminem do końca marca 2020. 

8. Wprowadzenie dodatkowych ulg w podatku CIT dla dużych przedsiębiorstw         
w zamian za utrzymanie miejsc pracy, szczególnie przy założeniu, że          
stagnacja gospodarcza utrzyma się dłużej. 

9. Przyspieszenie zwrotu podatku VAT z obecnych 60 do 15 dni oraz znieść            
systemu split-payment do końca 2020 roku. 
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10. Udzielanie nieoprocentowanych kredytów państwowych na pokrycie      

nieplanowanych w budżecie i nieprzewidywalnych kosztów prowadzenia       
działalności w czasie pandemii z np. 2-letnim terminem spłaty (w zależności           
od czasu trwania stanu epidemii), począwszy od momentu, w którym firma           
wypracuje przez 6 miesięcy zysk na poziomie średnim z drugiego półrocza           
2019, połączone z odroczeniem przez 3 kolejne miesiące opłat ZUS, których           
spłata może zostać rozłożona w ratach przez okres 12 miesięcy, począwszy od            
szóstego miesiąca po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. 

11. Uruchomienie gwarancji państwowych, będących zabezpieczeniem     
odroczenia spłaty rat leasingowych począwszy od 4 miesiąca po zakończeniu          
stanu epidemii, a następnie możliwość rozłożenia spłaty zaległych rat np. na 9            
miesięcy. 

12. Zwolnienie od 1.03.2020r. całkowicie (w zależności od procenta utraconych         
dochodów) z danin CIT, PIT, PFRON, na Fundusz Pracy. 

13. Należy pilnie zawiesić przepisy dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych i         
Pracowniczych Programów Emerytalnych– obecne, bez przepisów      
zmieniających, nadal obowiązują i firmy muszą wypełniać obowiązki z nimi          
związane, w tym odprowadzać składki. 

14. Zawieszenie obowiązku firm wdrożenia struktury Jednolitego Pliku       
Kontrolnego VAT. 

15. Podanie do publicznej wiadomości, iż firmy będą mogły skorzystać ze          
szczególnych rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej od 1 marca br. 

16. Zwolnienie z odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w        
związku z działaniami władz publicznych mających na celu przeciwdziałanie         
COVID-19, w tym szczególnie za szkody powstałe w wyniku wykonania          
przez przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej. 

17. Zapewnienie przedsiębiorcom środków na pokrycie wydatków i szkód        
związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez władze       
publiczne związanych z walką z koronawirusem. Wprowadzenie dla        
przedsiębiorców analogicznych dotacji na walkę z konsekwencjami kryzysu        
jakie mają jednostki samorządu gospodarczego i placówki zdrowia. 

18. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i możliwości      
tworzenia banku godzin pracowników, na wzór niemiecki czy szwajcarski. To          
umożliwi wysyłanie pracownika do domu, płacenie tzw. godzinówki i         
tworzenia ujemnych godzin, które przy lepszej koniunkturze można        
skompensować bezpłatnymi nadgodzinami. 
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19. Wprowadzenie szybkiej ścieżki upadłościowej, z osłonowym wsparciem       

pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
20. Umożliwienie swobodnego przemieszczenia się (przejazdu) przez granicę w        

obie strony kluczowych osób w firmie będących obcokrajowcami, których         
specyfika pracy tego wymaga, w celu zapewnienia dalszego, sprawnego         
funkcjonowania firmy (zakładu). 

21. Zaniechanie poboru podatku od nieruchomości - nie może być to decyzja           
indywidualna samorządu. Wszystkie przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem      
powinny być ustawowo zwolnione przez 6 miesięcy z podatku od          
nieruchomości przeznaczonych pod działalność wymienioną w liście       
działalności pokrzywdzonych. 

22. Uruchomienie funduszu pomocowego i gwarancji państwowych dla banków,        
przeznaczone na udzielanie niskooprocentowanych kredytów pomocowych.      
Firmy mogłyby składać wnioski elektronicznie do swoich banków, a te w           
terminie np. 7 dni, przyznawałyby linię kredytową dla wnioskodawcy. 

23. Umowy leasingowe – przesunięcie okresu raty umowy leasingowej o 6          
miesięcy bez konieczności opłaty odsetek, tzn. przez najbliższe 6 miesięcy          
odciążenie organizacji od obowiązku tych płatności przesuwając       
automatycznie terminy umów. 

24. Kredyty bankowe – przesunięcie okresu raty kapitałowej o 6 miesięcy bez           
konieczności opłaty odsetek, tzn. przez najbliższe 6 miesięcy odciążenie         
organizacji od obowiązku tych płatności. 

25. Zwolnienie przedsiębiorców sektora MŚP z konieczności ponoszenia opłat        
stałych związanych z podatkami lokalnymi, opłatami za media. 

26. Zaproponowanie przełożenia terminu wprowadzenia PPK dla firm, które        
muszą to zrobić od 1.07.2020? - np. o 3 miesiące. Jest mowa o wydłużeniu              
terminu dla JPK a nie ma PPK 

27. Zaproponowanie wydłużenia terminu na podpisywanie sprawozdań      
finansowych –już teraz jest możliwość aby robić to elektronicznie, ale          
zarządy są często wieloosobowe i nie dla wszystkich (głównie małych firm)           
jest to takie proste. 

28. Jak najszybciej powinna zostać uruchomiona krótka ścieżka kredytów i         
pożyczek z BGK na okres jednego roku, z preferencyjną stopą 0-1% aby            
umożliwić rozliczenie ewentualnych płatności, które nie mogły być wcześniej         
rozliczone z powodu pandemii. 

29. Konieczne jest również przedłużenie terminów realizacji umów, szczególnie        
tych z udziałem instytucji poza rządowych, ale ze wsparciem unijnym. 
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30. Zawieszenie płatności takich danin jak opłaty za retencję ( Wody Polskie),           

opłaty za użytkowanie środowiska ( Urzędy Marszałkowskie , opłaty za          
odrolnienie gruntów przejetych pod działalność przemysłową lub usługową 

31. Obniżenie płacy minimalnej do poziomu 2019 roku 
32. Dotacje dla firm najbardziej dotkniętych kryzysem (nie tylko tych         

najmniejszych), na pokrycie: 80% lub 100% wynagrodzeń pracowników        
przebywających na kwarantannie, podczas leczenia COVID-19, oraz tych        
opiekujących się dziećmi które nie mogą korzystać ze szkół i przedszkoli,           
świadczeń ZUS pracowników przebywających na kwarantannie, podczas       
leczenia COVID-19, oraz tych opiekujących się dziećmi które nie mogą          
korzystać ze szkół i przedszkoli. 

 
Rozwiązania dla handlu detalicznego i branży turystycznej 
 

1. Partycypacja rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników za okres         
nieświadczenia pracy lub skrócenia czasu pracy z powodu zamknięcia centrów          
handlowych oraz w okresie wychodzenia z pandemii. 

2. Umożliwienie pracodawcy: 
a. skrócenia wymiaru czasu pracy wraz z proporcjonalnym obniżeniem        

wynagrodzenia, 
b. wprowadzenia możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu      

pracy do 12 miesięcy (w tym do systemu równoważnego czasu pracy) na            
mocy decyzji pracodawcy bez konsultacji z pracownikami. 

 
Świadczenia/koszty pracownicze 
 

1. Przyznanie pracodawcy możliwości wysłanie pracownika decyzją      
pracodawcy na urlop bezpłatny do 30 dni. 

2. Ograniczenie administracji – załączników do ZUS (druki Z15a, Z15b) przy          
świadczeniu opieka/ Możliwość wysyłania wszystkich dokumentów      
elektronicznie. 

3. Zawieszenie obowiązku pracodawcy do odprowadzania odpisu na ZFŚS. 
4. Zawieszenie konieczności okresowych badań medycyny pracy na czas do 30          

września. 
5. Możliwość pracodawcy jednostronną decyzją (bez zgody pracownika) do        

udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego – bieżący. 
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6. Możliwość dopuszczenia do pracy pracownika bez badań kontrolnych (były         

pominięte obecnie w spec ustawie). 
7. Ustanowienie kwarantanny od pierwszego dnia jako zasiłek chorobowy a nie          

wynagrodzenie chorobowe. 
8. Ustanowienie wypłacania wynagrodzeń urlopowych płaconych bez      

składników zmiennych. 
9. Ustanowienie wypłacania wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych –       

wypłacanie z wynagrodzenia zasadniczego określonego w umowie o pracę. 
10. Możliwość pracy zdalnej w trakcie kwarantanny bez utraty prawa do zasiłku. 

 
Krzysztof Krystowski 
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Cykl koniunkturalny w budownictwie mieszkaniowym 

na przykładzie rynku warszawskiego w latach 

2007-2019 

Prof. dr hab. Marek Bryx 
Dr inż. Janusz Sobieraj 

Streszczenie 

Cykl koniunkturalny w gospodarce rynkowej jest zjawiskiem wielokrotnie        
analizowanym i opisywanym. Temat ten doczekał się różnych prób jego wyjaśnienia           
i modelowania. Z tego powodu, po krótkim przypomnieniu istoty cyklu, jego           
przyczyn i modeli go opisujących, autorzy skoncentrowali się na określeniu          
ostatniego cyklu koniunkturalnego w budownictwie mieszkaniowym w Polsce,        
trwającego od 2007 roku do chwili obecnej Zaprezentowali również aspekty          
interwencjonizmu państwowego i jego skutki oraz zachowania się przedsiębiorców         
na różnych etapach cyklu koniunkturalnego.  

 
Pojęcie cyklu koniunkturalnego 

W długim okresie produkcja i usługi wytwarzane przez gospodarkę narodową,          
mierzone np. poziomem osiągniętego Produktu Krajowego Brutto (PKB)        
systematycznie rosną . Jednak analizując krótsze okresy, można zauważyć okresowe          
spadki realizowanej produkcji i usług. Dane statystyczne dowodzą, że zjawiska te           
powtarzają się co jakiś czas. Prowadzone obserwacje wskazują na istnienie zjawiska           
cyklu koniunkturalnego , zaś próby wyjaśnienia jego przyczyn doprowadziły do          
opracowania  kilku teorii cykli koniunkturalnych. 

Najbardziej poglądowo przedstawić można cykl koniunkturalny w sposób        
ukazany na wykresie nr 1 i nr 2. 

 
Kwartalnik naukowo-gospodarczy Klastra COP 



 
powrót do spisu treści 28 

 
Wykres 1. Idealny sinusoidalny cykl koniunkturalny 

 
Powyższy wykres ukazuje przebieg cyklu koniunktury w XX wieku a de facto            

do lat 70÷80 ubiegłego wieku. Na wykresie można zauważyć wyraźnie szczyt i dno             
koniunktury czy długości poszczególnych faz cyklu. . Wykres ten jest wykresem           
poglądowym, w pełni tłumaczącym przebieg cyklu koniunkturalnego. Nie        
odzwierciedla on jednak przebiegu realnego cyklu koniunktury. . Wynika to z faktu,            
że w realnym cyklu fazy nie zajmują tyle samo czasu. Ponadto cykl koniunktury             
nałożony na trend wzrostowy odzwierciedla fakt, że kolejny szczyt koniunktury jest           
na wyższym poziomie niż poprzedni. Oczywiście musi to zająć odpowiednio dużo           
czasu. Jak piszą Mankiw i Tylor (2016 s. 290) w Wielkiej Brytanii w latach              
1920-1924 wartość PKB spadła o 9% w ciągu 18 miesięcy, by następnie po 27              
miesiącach powrócić do początkowego poziomu, a w kolejnych 12 miesiącach          
wzrosnąć o 4%. Z kolei na początku lat 90-ych brytyjski PKB obniżył się tylko o               
3%, ale wychodzenie z tego kryzysu trwało 32 miesiące i zakończyło się 8%             
wzrostem ponad stan sprzed kryzysu.  

Obecny przebieg cyklu koniunktury w skutek działań rządów wielu państw, a           
także wielu instytucji międzynarodowych i narodowych takich jak: Bank Europejski,          
Bank Światowy, Banki centralne UE itp. Wykazuje tendencje do wydłużania okresu           
koniunktury a skracania czasu dekoniunktury, co jest uwidocznione na wykresie nr 2.  

 
Kwartalnik naukowo-gospodarczy Klastra COP 



 
powrót do spisu treści 29 

 
Wykres 2. Sinusoidalny cykl koniunkturalny z wydłużonym okresem koniunktury 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wspólne działania państw, banków, a także międzynarodowych stowarzyszeń        
wolnego handlu, takich jak: Unia Europejska (i EFTA), NAFTA (Kanada, USA,           
Meksyk), Unie Azjatyckie (ASEAN, AFTA i RCEP), BRICS (Chiny, Rosja,          
Brazylia, Indie, RPA) doprowadziły do wydłużenia cyklu koniunktury przy         
jednoczesnym ograniczeniu czasu i skutków dekoniunktury (nie ma już takich          
głębokich kryzysów jak np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach           
30-tych, czy w latach 20-tych i  40-tych w Wielkiej Brytanii. 

Analizując przebieg cyklu koniunkturalnego na wykresie nr 2 można zauważyć,          
że spadki czy wzrosty nie układają się w idealną sinusoidę, ale w linie do niej               
zbliżoną. Z tego powodu lepszym odzwierciedleniem cyklu koniunkturalnego jest         
wykres nr 3 przedstawiony przez Begga Fischer i Dornbuscha (s. 339). , który             
pokazuje kształtowanie się cyklu na tle wyliczonego trendu rozwoju gospodarczego. 
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Wykres 3. Cykl koniunkturalny wg Fischer, Begg, Dornbusch 

 

Źródło: Begg D., Fischer S., Dornbusch R.,Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003, s. 339 

Natomiast faktyczny wzrost PKB Wielkiej Brytanii i wynikający z niego trend           
wzrostu, przedstawia wykres nr 4. Widać na nim wyraźnie okresy załamania się            
koniunktury gospodarczej, chociaż wykres nie posiada linii idealnych, jak to          
zobrazowano na wykresie nr 1. .  
Wykres 4. Zmiana realnego PKB Wlk. Brytanii w latach 1900-2004 

 
Źródło: Mankiw N., Taylor M. ,  Makroekonomia, PWE, Warszawa? 2009, s. 328 

Teoria ekonomii, a ściślej – jej część zajmująca się cyklami koniunkturalnymi           
nie potrafi jednoznacznie wyjaśnić przyczyn powstających kryzysów. Ekonomiści        
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dość często pomijają wyjaśnienia o charakterze politycznym, jakim jest np. celowa           
polityka rządu zmierzająca do zahamowania produkcji (i koniunktury) tuż po          
wyborach, a następnie do ich ożywienia przed kolejnymi wyborami (Begg, Fischer i            
Dornbusch s. 341). Powodem politycznym może być też chęć zwiększenia wpływów           
budżetowych. . Ekonomia natomiast zwykle pomija politykę, skupiając się na          
przyczynach wywołujących kryzys oraz modelach wyjaśniających cykl       
koniunkturalny, zaprezentowanych w dalszej części artykułu. Pozwala to        
wnioskować  jakoby ekonomia była nauką, która potrafi wszystko objaśnić. 

 
Przyczyny cyklu koniunkturalnego  

Gospodarka to skomplikowany konglomerat dwóch grup podmiotów:       
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, miedzy którymi zachodzą relacje        
uwarunkowane społecznie, prawnie, politycznie i ekonomicznie. Podmioty te        
podlegają na rynku oddziaływaniu czynników zewnętrznych , m.in.i polityce rządów          
i wielkich korporacji, które w XXI wieku zdecydowanie wzmacnia swój wpływ na            
gospodarki poszczególnych krajów. Z tych też powodów cykle mają różną długość,           
objawiają się  w rożnym, chociaż zbliżonym czasie w różnych krajach.  

Gospodarstwa domowe podejmując swoje decyzje ekonomiczne (zakupowe oraz        
oferowania pracy) kierują się subiektywnymi odczuciami dotyczącymi realnych płac         
– ich poziomu i oczekiwanego wzrostu. W pewnej części decyzje gospodarstw           
domowych też mają charakter cykliczny, wynikający z rozwoju rodziny (wejście w           
dorosłość, kupno mieszkania, wyposażanie mieszkania, wydatki związane z        
rozwojem na dzieci). . Wpływ na ich decyzje ma sytuacja rynkowa, dotycząca            
zarówno rynku pracy, dóbr i usług, jak i stopy procentowej. Z drugiej strony – to               
decyzje tych podmiotów, przejawiające się w postaci globalnego popytu na dobra i            
usługi, kreują sytuację rynkową – skłaniając producentów do wzrostu lub          
ograniczania produkcji. Jest to zgodne z teorią gloszącą, że kapitalizm w XX i XXI              
wieku stworzył wśród pracowników gospodarki nową klientelę, wyposażoną w         
godziwe pensje (w krajach zamożnych) i w wiele linii kredytowych, a także            
organizacji pożyczkowych dla ludzi mniej zamożnych, powiększając przez to rynki          
zbytu o rzesze nowych klientów. 

Drugą grupę podmiotów w gospodarce rynkowej stanowią przedsiębiorstwa,        
które także podejmują decyzje dotyczące wielkości sprzedaży. Kiedy popyt rośnie,          
przedsiębiorstwa zwiększają podaż, same zwiększając popyt na środki produkcji, w          
tym pracę. Najczęściej o rosnącym popycie świadczy malejący stan zapasów. Jeśli           
zapasy rosną przedsiębiorstwa ograniczają produkcję. Należy pamiętać, że wzrost         
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produkcji nie jest możliwy do uzyskania natychmiast. Jeśli istnieją proste rezerwy w            
postaci niewykorzystanych mocy produkcyjnych są naturalnie wykorzystywane w        
pierwszej kolejności. Jeśli nie – zwiększenie produkcji wymaga inwestycji, a to zaś            
wymaga czasu. W rezultacie, od chwili podjęcia decyzji inwestycyjnej do          
uruchomienia inwestycji, koniunktura może ulec zmianie. 

Na koniunkturę w danym kraju mają też wpływ czynniki zewnętrzne. Dzisiaj, w            
gospodarce globalnej nie tylko kursy walut odbijają się na konkurencyjności          
przedsiębiorstw, a w rezultacie na ich decyzjach o rozwoju (lub nie) produkcji, ale             
także bezpośrednie decyzje koncernów światowych o lokalizacji i rozwoju produkcji.          
Produkcja bowiem jest przesuwana tam, gdzie istnieją najkorzystniejsze warunki jej          
wytworzenia, a efekty ekonomiczne tworzy się także za pomocą cen transferowych,           
które pozwalają osiągać zyski w najbardziej pożądanym (najniżej opodatkowanym)         
miejscu.  

Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom aktywności gospodarstw       
domowych i przedsiębiorstw jest polityka gospodarcza kreowana i realizowana przez          
rząd. Program finansowania dużych inwestycji infrastrukturalnych, nie tylko tworzy         
lepsze warunki gospodarowania po ich zakończeniu, ale także poprzez wypłaty          
wynagrodzeń kreuje popyt, co przyczynia się do wzrostu koniunktury lub wydłużenia           
okresu boomu gospodarczego. Co więcej - to rząd ustala wielkość i rodzaje            
podatków, ustanawia ulgi podatkowe bądź inne instrumenty zachęcające (lub         
zniechęcające) do działalności gospodarczej czy innej aktywności. Nagła lub istotna          
(bądź jedno i drugie) zmiana tych instrumentów może wywołać zakłócenie na rynku,            
których głębokość uzależniona jest nie tylko od skali dokonanej przez rząd zmiany,            
ale także od przewidywań efektów tej zmiany przez tych, których ona dotyczy.  

Indywidualne decyzje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw podejmowane       
są pod wpływem tych samych czynników: sytuacji rynkowej oraz możliwości          
przewidywania jej zmian, czyli za każdym razem decyzje podejmowane są w           
zależności od tego czy na rynku panuje okres koniunktury, dekoniunktury a także w             
jakim momencie cyklu (koniunktury lub dekoniunktury) się obecnie znajdują. Nie          
oznacza to, iż decyzje obu grup podmiotów rynkowych są identyczne, gdyż           
zdolność przewidywania przeszłości oraz podejmowania i wdrażania decyzji jest         
różna. Czasami jednak, na skutek propagandy, marketingu czy po prostu          
nadmiernego optymizmu, występuje tzw. Zjawisko „owczego pędu”. Subiektywne        
decyzje, dają zauważyć się jako wyraźny trend, np. powstrzymywania się od           
zakupów, ze względu na niejasną sytuacje dotyczącą przyszłości, albo pędu do           
inwestowania na rzecz wzrostu produkcji, aby zdążyć przed konkurencją zaspokoić          
rosnący popyt, czyli sprzedać  dane dobra  czy usługi.  
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Skutki decyzji gospodarstw domowych są szybciej widoczne, zaś decyzje         

inwestycyjne przedsiębiorstw wymagają zwykle dłuższego czasu na ich realizację.         
Reasumując, indywidualne decyzje konsumentów i inwestorów, którzy reagują w         
taki sam sposób na obserwowane zjawiska, stają się trendem masowym, który           
wywołuje zmiany rynkowe, a więc wpływa na sytuację gospodarczą wywołując          
zmiany, które układają się w cykl koniunkturalny w gospodarce.  

 
Modele cykli koniunkturalnych  

Zmieniająca się koniunktura gospodarcza oprócz ustalenia przyczyn tego stanu         
skłania ekonomistów do poszukiwania modelu, który tłumaczyłby zmiany oraz         
pozwalał oceniać aktualny moment cyklu, w którym znajduje się gospodarka, co           
więcej – przewidywać nadchodzące zmiany. Niestety nie udało się tego osiągnąć w            
sposób jednoznaczny, który w wyczerpujący sposób łączyłby ze sobą wszystkie          
zmienne w jednym modelu. Zatem można wskazać różne podejścia do badanej           
problematyki. 

Podejście pierwsze analizowane jest od strony popytowej. Mamy tu do          
czynienia z modelem neoklasycznym i modelem Keynesa. Ten pierwszy wychodzi z           
założenia, że wzrost zagregowanego popytu (wydatki konsumpcyjne, inwestycyjne,        
publiczne i eksport netto), przy pozostałych warunkach stałych, prowadzi do wzrostu           
cen, a w konsekwencji do obniżenia się realnej siły nabywczej wynagrodzeń. W            
efekcie wiedzie to do spadku popytu co wiąże się z wejściem w fazę recesji,              
obniżaniem produkcji i cen w krótkim okresie czasu. Keynes rozpatrując ten problem            
wprowadza doń dodatkowo pojęcie tzw. lepkości ceni płac. Zmiana zagregowanego          
popytu wywoła reakcję, ale nie natychmiastową. Końcowy efekt w tych modelach           
jest taki sam, ale nieco inaczej przebiega funkcjonowanie gospodarki, czyli cykl           
koniunkturalny.  

W podejściu podażowym, główną rolę w modelu neoklasycznym odgrywa         
praca oraz przewidywane i nieprzewidywane zmiany cen. Jak piszą Mankiw i Taylor            
(s. 303) „Jeśli pracownicy prawidłowo przewidzą zmiany cen, mogą zmienić swoje           
zachowanie tak, że płace realne i ilość oferowanej pracy osiągną poziom           
zapewniający zrównoważenie rynku. Na przykład, jeśli ceny wzrosną, place realne          
spadną, więc przedsiębiorstwa będą zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia. Jeśli        
pracownicy przewidzą tę zmianę, będę mieli świadomość, że płace realne spadną,           
więc ograniczą ilość oferowanej pracy. Popyt na pracę będzie większy niż podaż            
pracy, więc płace nominalne wzrosną. Jednak płaca realna w nowym stanie           
równowagi, pozostanie na dotychczasowym poziomie.” 
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Keynes rozpatrując cykl koniunkturalny od strony podażowej, podkreśla że         

zmiany na rynku nie zachodzą tak szybko jak wynikałoby to z modelu            
neoklasycznego. Lepkość płac i cen, z których te pierwsze podlegają rozmaitym           
regulacjom prawnym uniemożliwia szybkie ich korygowanie, zwłaszcza w dół.         
Podobnie zmiana ceny może wymagać ponoszenia dodatkowych kosztów, na co          
przedsiębiorstwa reagują niechętnie, co więcej – z opóźnieniem. Ta lepkość utrudnia           
odzyskanie równowagi przez rynek w krótkim okresie czasu.  

Brak jednoznacznego wyjaśnienia kwestii cyklu koniunkturalnego, pomimo       
uznania przyczyn tego zjawiska, zaowocowały także innymi próbami określenia         
modelu cyklu koniunkturalnego. Za najbardziej znany uważa się model realnego          
cyklu koniunkturalnego, który zakłada, że zmiany w dziedzinie technologii i          
wywołane nimi tzw. wstrząsy technologiczne wpływają na produktywność,        
niezależnie od poziomu plac realnych. Rynek, wolny od niedoskonałości szybko          
odzyskuje równowagę, równocześnie maksymalizując użyteczność konsumentom i       
zysk przedsiębiorcom. 

Jak z tego wynika podstawowe modele wyjaśniające zjawisko cyklu         
koniunkturalnego opierają się na analizie zmian w zagregowanym popycie, bądź od           
strony zmian podaży czynników wytwórczych, głownie pracy. Zaprezentowane        
analizy nie biorą jednak pod uwagę jednej z wymienionych grup przyczyn kryzysu            
jaką są interwencje rządu.  

 
Rynek nieruchomości a cykle koniunkturalne 

Funkcjonowanie systemu rynku nieruchomości uzależnione jest od czynników        
zewnętrznych, zwanych podsystemami, które są ściśle ze sobą powiązane. 

System rynku nieruchomości przedstawia wykres nr 5. 
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Wykres 5. System rynku nieruchomości 

 
Źródło: Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Poltext, Warszawa 2008, s. 88 

Podsystem przenoszenia praw do nieruchomości (własności, użytkowania       
wieczystego) uzależniony jest od pozostałych podsystemów: inwestycyjnego, który        
dostarcza nowych zasobów nieruchomościowych; zarządzania, czyli racjonalnego       
użytkowania zasobów istniejących; finansowania, które ułatwia, czy wręcz        
umożliwia dokonywanie zarówno inwestycji, jak i transakcji. Podobnie podsystem         
inwestycyjny – uzależniony jest od popytu zgłaszanego w podsystemie obrotu i           
uwarunkowanego wydolnością podsystemu finansowego. Wytworzone nowe obiekty       
przejmuje podsystem zarządzania. Te powiazania są bardzo szerokie, ale podkreślić          
należy, że rynek nieruchomości jest elementem systemu rynkowego, na który          
oddziałują relacje społeczne i ekonomiczne oraz uwarunkowania polityczne i prawne.          
Zatem rynek nieruchomości podlega oddziaływaniu tego samego mechanizmu, tych         
samych instrumentów, którym podlega rynek każdego dobra, lecz posiada on też           
swoją specyfikę.  

Odrębność rynku nieruchomości nie wynika z tego, że składa się on z 4             
podsystemów, ale jest to raczej rezultat jego odmienności, którą charakteryzują dwie           
podstawowe cechy: mobilność i cykl produkcyjny. 
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W kontekście mobilności trzeba zauważyć, że nieruchomość, jako fragment         

ziemi, jest precyzyjnie zlokalizowana. Jej użyteczność i wartość mogą się zmienić na            
skutek realizacji procesu inwestycyjnego bądź remontowego, ale lokalizacja się nie          
zmienia. Oznacza to, że cechy lokalnego rynku, a więc powstały na nim popyt na              
nieruchomości, jego przewidywalność, możliwość osiągania zysku z inwestycji,        
trwałość i życzliwość dla inwestora wyrażająca się w przepisach prawa i relacjach            
społeczno-ekonomicznych, będą decydowały o zaangażowaniu kapitałów na tym        
właśnie, a nie innym rynku lokalnym. Podstawą oceny dokonywanej przez inwestora           
jest zatem sytuacja gospodarcza i polityczna na rynku lokalnym, ale także otoczenie            
prawne i społeczne. Co więcej, inwestor musi też brać pod uwagę przewidywane            
zmiany, niezależnie od tego jak bardzo niejasne ma przesłanki do tego wnioskowania.            
Wynika to z faktu wieloletniego związania się z danym rynkiem lokalnym poprzez            
podjętą decyzję inwestycyjną. Właściciel kapitału ma bowiem swobodny wybór i          
będzie inwestował tam, gdzie jest to dla niego najkorzystniejsze (przyniesie          
najwyższy zwrot z inwestycji). Zdecyduje on nie tylko o miejscu inwestycji (mamy            
różne lokalne rynki, nie tylko w jednym kraju, ale nawet w jednym dużym mieście ),              1

ale także o czasie, w którym to nastąpi. Zatem podstawową przesłanką dokonania            
inwestycji będzie subiektywna ocena developera/inwestora dotycząca sytuacji na        2

lokalnym rynku. Rozważając ją, deweloper może kierować się różnymi analizami i           
ekspertyzami, ale ostateczna decyzja jest subiektywna. Duża ilość zbliżonych decyzji          
jest zauważalna na rynku jako rynkowa tendencja, co nie oznacza, że jest ona             
prawidłowa z punktu widzenia funkcjonowania rynku. Gdyby decyzje zawsze były          
rynkowo prawidłowe, czyli np. wzrost podaży odpowiadałby rosnącemu popytowi,         
prawdopodobnie nie dochodziłoby do kryzysów. Nie jest to jednak możliwe, skoro           
decyzje są subiektywne, oparte o niepewne dane, a ich realizacja trwa latami, podczas             
których rynek się zmienia. Dlatego też inwestorzy, a także instytucje finansowe, w            
tym banki, prowadzą ciągłe badanie rynku oraz usiłują przewidzieć, w jakim           
kierunku będą przebiegać tendencje na nim zachodzące w okresie najbliższych 2÷5           
lat. Od tego uzależniają parametry warunków kredytowych, a także decyzje komu           
będą udzielać kredytów i czy w ogóle będą ich udzielać. Przykładowo, w czasie             

1  Innym rynkiem lokalnym jest Białołęka, a innym Mokotów czy Wola, chociaż wszystkie trzy leżą w obrębie 
Warszawy.  

2 W Polsce istnieje chaos pojęciowy. Należy odróżnić inwestora od developera. Ten drugi przeprowadza cały               
proces inwestycyjny polegający na stworzeniu nowej użyteczności i wartości nieruchomości – od analizy sytuacji,              
poprzez projektowanie, pozyskanie środków, wykonawstwo, w celu osiągnięcia zysku ze swojej działalności. Pojęcie             
inwestora ma natomiast dwa znaczenia: a) tak jak developer organizuje i prowadzi proces inwestycyjny, ale dla                
zaspokojenia swoich potrzeb co do użyteczności nowego obiektu (nieruchomości); b) jest inwestorem, który nabywa              
aktywo w postaci nieruchomości, która ma przynosić mu zyski poprzez jej eksploatację (np. biurowiec, centrum               
handlowe). Dla jasności, w dalszej części rozważań używane jest pojęcie developer obejmujące również inwestora w               
zrozumieniu jak w pkt. a). 
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kryzysu światowego 2009-2012 banki w Polsce wprowadziły restrykcyjne warunki         
kredytowania, które musiał spełnić inwestor, aby jego wniosek kredytowy był          
rozpatrzony tj. wymagano posiadania 25÷30% zawartych umów z nabywcami lokali,          
wybudowania z własnych środków garaży podziemnych i stanu zero,         
współfinansowania inwestycji na poziomie 30÷50% wartości projektu (bez        
uwzględnienia kosztu zakupu gruntu), wykonania pełnej dokumentacji projektowej i         
uzyskania wszelkich pozwoleń, a w tym środowiskowych i oczywiście ostatecznego i           
prawomocnego pozwolenia na budowę. 

Drugą cechą charakteryzującą rynek nieruchomości jest cykl produkcyjny. Aby         
zmienić nieruchomość, jej użyteczność i wartość, czyli przykładowo – aby zbudować           
hotel, biurowiec czy budynek mieszkalny, należy podjąć proces inwestycyjny. Każda          
decyzja inwestycyjna obarczona jest ryzykiem, które właściwie skalkulowane        
powinno zapewnić zwrot nie tylko pokrywający koszty inwestycji i oczekiwany zysk,           
ale też podjęte ryzyko (Siemińska). Inwestycja budowlana wymagająca realizacji         
procesu jest obarczona ryzykiem największym. Wynika to przede wszystkim z          
nieprzewidywalności czasu jej trwania i zjawisk, które w tym okresie się pojawią. 

W cyklu inwestycyjnym można wyróżnić 4 fazy: wstępną, przygotowawczą,         
budowlaną i zarządzania (użytkowania) gotowym obiektem (Bryx, Matkowski s. 143          
i następne). 

Faza pierwsza to czas rozważania przez właściciela kapitału kwestii – czy           
inwestować, gdzie i kiedy inwestować? To przegląd rynków i możliwości, a także            
skali wydatkowanych nakładów i podejmowanego ryzyka. Na tym etapie przyszły          
developer ma swobodę podejmowania decyzji. Wycofanie się z niej, czy też jej            
zmiana, niewiele go wciąż kosztują, bo nikły kapitał został przez niego           
zaangażowany. 

Faza druga to okres przygotowywania konkretnej inwestycji na danym rynku          
lokalnym. Kończy się ona uzyskaniem pozwolenia na budowę. To najtrudniejsza i           
zwykle najdłuższa faza prowadząca do stworzenia nowej wartości nieruchomości. To          
na tym etapie muszą zostać rozstrzygnięte wszystkie dylematy i podjęte wszelkie           
strategiczne decyzje. To w tej fazie powstać musi dokumentacja projektowa i           
ekonomiczna będąca podstawą uzyskania pozwolenia na budowę, kredytowania, a         
także stanowiąca podstawę oceny przyszłej inwestycji przez sąsiadów, którzy mają          
prawo przeciwko niej protestować. Jeśli tak się stanie, wydłuża to cały cykl            
inwestycyjny i zamraża włożone w realizacje tej fazy środki na czas znacznie dłuższy             
niż planowano. Zwiększa to koszty inwestycji, ale też zwiększa jej ryzyko. Rynek            
bowiem nie czeka na pojedynczego developera, lecz rozwija się na skutek decyzji            
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innych uczestników rynku i warunki jego funkcjonowania ulegają w tym czasie           
zmianie.  

Jeśli wziąć pod uwagę, że ta faza zajmuje zwykle co najmniej kilkanaście            
miesięcy, ale też nierzadko kilka lat, to jest oczywiste, że lokalny rynek ulega w tym               
czasie zmianie. Parametry, które brał pod uwagę deweloper w momencie kończącym           
fazę pierwszą, czyli podejmując decyzję o inwestowaniu, a parametry rynku w chwili            
kończenia fazy drugiej (decyzja o pozwoleniu na budowę), mogą być drastycznie           
różne. Decyduje o tym przede wszystkim moment cyklu koniunkturalnego, w jakim           
dany rynek się znajduje (czy jest na ścieżce wzrostu czy wręcz przeciwnie), a także              
otoczenie rynku, które może być mniej lub bardziej przyjazne inwestorom. Jak z            
powyższego wynika, decyzje podejmowane przez developera w fazie drugiej są          
znacznie silniej uwarunkowane lokalnie niż te z fazy pierwszej. Zależą nie tylko od             
zmieniającej się sytuacji rynkowej, czy uwarunkowań planistycznych, ale także od          
relacji społeczno-ekonomiczno-politycznych, w tym od relacji z sąsiadami, na które          
właściciel kapitału ma wpływ ograniczony lub żaden. Zdarza się, że na skutek            
radykalnie zmienionych warunków na rynku lokalnym, developer odracza        
rozpoczęcie fazy trzeciej, narażając się na kolejne koszty. Unika jednak znacznie           
większych kosztów budowy, która nie przyniosłaby oczekiwanego zysku po         
zakończeniu inwestycji lub wręcz mogłaby spowodować stratę. Deweloper może też          
zrezygnować całkowicie z inwestycji, a wówczas ponosi stratę nie tylko w wysokości            
nakładów, które poniósł, ale także planowanych korzyści, których już nie uda mu się             
osiągnąć. Podjęcie zaś pozytywnej decyzji o inwestowaniu oznacza wydatkowanie         
ogromnych nakładów na stworzenie obiektów przy niepewności co do ostatecznych          
(po latach) efektów ekonomicznych.  

Trzecia faza, czyli cykl budowlany (wykonawczy) jest znacznie precyzyjniej         
zaplanowana. Ma swój harmonogram i jeśli uwarunkowania się nie zmienią          
drastycznie, harmonogram ten jest dotrzymywany przez wykonawcę, do czego także          
przyczynia się presja kar umownych. Po przekazaniu inwestycji do użytkowania lub           
eksploatacji następuje wieloletnia faza zarządzania obiektem, w której inwestor         
stopniowo odzyskuje włożone w inwestycje środki finansowe. Jeśli jednak jest to           
developer, który realizował cały proces z przeznaczeniem na sprzedaż w celu           
osiągnięcia zysku, stara się on sprzedać nową nieruchomość jak najszybciej. Jest to            
moment weryfikacji jego planów finansowych z okresu fazy pierwszej i drugiej.           
Faktyczne warunki rynkowe są zwykle odmienne od zaplanowanych. Jeśli różnica          
jest drastyczna, może okazać się, że developer poniósł stratę realizując inwestycję.           
Biorąc pod uwagę znaczny upływ czasu i dokonującą się zmianę wartości pieniądza            
w czasie, developer może osiągnąć nominalnie planowane kwoty zysku, jednak          
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realnie mogą to być zupełnie inne wartości niż oczekiwał. Strata ta może być             
znaczna, jeśli inwestor planował rozpoczęcie i zakończenie inwestycji w okresie          
koniunktury, a przyszło mu ją realizować lub kończyć w okresie dekoniunktury. 

Strategia wyjścia developera z inwestycji jest uwarunkowana rynkowo i zależy          
od rodzaju oraz przebiegu inwestycji. Za najlepszy moment uważa się zakończenie           
konkretnej fazy realizacji cyklu inwestycyjnego, a więc posiadanie pozwolenia na          
budowę, zakończenie fazy budowlanej (wykonawczej), czy pozyskanie najemców do         
biurowca czy galerii handlowej. Ukończona faza cyklu daję pewną wartość dodaną           
wynikającą z faktu unikania przez nabywcę ryzyka tej fazy.  

Nieco inaczej wygląda strategia wyjścia z inwestycji developera        
mieszkaniowego, który już na etapie budowy może prowadzić marketing i          
przedsprzedaż budowanych mieszkań. Tzw. ustawa developerska od 2011 roku         
chroni nabywców mieszkań przed wykorzystaniem ich przez nieudolnego lub         
nieuczciwego developera. Zwiększa jednak koszty funkcjonowania developera, jego        
odpowiedzialność za przebieg inwestycji, zmuszając go do ponownej oceny podjętej          
decyzji inwestycyjnej. Jego działalność, poddana dodatkowym rygorom prawnym,        
stała się bowiem bardziej publiczna niż developera budującego obiekt komercyjny.  

Zwykle każdy developer (nie tylko budujący mieszkania), przed        
zaangażowaniem środków finansowych w realizację cyklu budowlanego dokonuje        
weryfikacji swojej decyzji inwestycyjnej podjętej w przeszłości. Ten bowiem etap          
jest najdroższą fazą cyklu inwestycyjnego, jednak zapewnia także znaczny zysk,          
wielokrotnie wyższy od tego, który można osiągnąć w razie wycofania się z            
inwestycji po II fazie. Ta ponowna ocena efektywności zamierzenia inwestycyjnego          
jest tym bardziej uzasadniona, im dłużej trwały fazy przygotowawcza i wstępna przed            
uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jest to bardzo ważne, gdyż w tym momencie            
cyklu inwestycyjnego developer może jeszcze zmienić swoją decyzję. Będzie to, co           
prawda, bardziej kosztowne niż na wcześniejszym etapie realizacji cyklu, ale jednak           
wciąż znacznie bardziej korzystne niż dalsza realizacja błędnej decyzji.  

 
Budownictwo mieszkaniowe i polityka mieszkaniowa na rynku nieruchomości 

Polityka mieszkaniowa prowadzona jest przez władze państwowe lub        
samorządowe na obszarze podlegającym ich jurysdykcji w granicach określonych         
prawem. Oznacza to, że kreatorem polityki jest przede wszystkim państwo, bo tylko            
ono ma możliwości dokonywania zmian ustawowych. W znacznie węższych         
granicach określonych prawem o samorządzie, gmina uchwala swój program         
mieszkaniowy, który jest bardziej planem działania, aniżeli polityczną interwencją,         
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nie mniej jednak w pewnym zakresie takową też stanowi. Programy mieszkaniowe,           
mające wspierać realizację celu polityki mieszkaniowej, mają charakter centralny,         
gdyż narzędzia interwencji muszą odnosić się do grupy obywateli spełniających          
założone kryteria w obrębie całego państwa.  

Większość stosowanych w okresie transformacji instrumentów polityki       
mieszkaniowej była nacelowana na wzrost ilościowy mieszkań – od ulg podatkowych           
do programu Mieszkanie dla Młodych (MdM) czy Rodzina na swoim. Skierowane           
więc były do tych osób, które miały ambicje posiadania mieszkań na własność i             
dochody zbliżone do możliwości realizacji takich planów. Natomiast głównym         
zadaniem gminy jest zapewnienie mieszkań socjalnych i komunalnych jej         
mieszkańców, którzy z powodu niskich dochodów nie staną się właścicielami          
mieszkań. Na marginesie warto dodać, że wśród komentarzy na temat polityki           
mieszkaniowej wybrzmiewa kwestia wysokiego odsetka mieszkań własnościowych       
w Polsce. Nie sądzimy, aby było się czemu dziwić, jeśli cały czas polityka             
mieszkaniowa skłaniała do bycia właścicielem mieszkania. Jedyna zachęta do         
budowania mieszkań na wynajem, w postaci ulgi podatkowej, powstała na początku           
transformacji wraz z wprowadzeniem indywidualnego opodatkowania ludności, a po         
kilku latach została zlikwidowana. Wówczas jednak społeczeństwo było zbyt biedne,          
aby miała ona istotny wpływ na zmianę struktury własnościowej mieszkań. 

Nie wnikając w niuanse polityki mieszkaniowej, gdyż nie to jest celem artykułu,            
należy stwierdzić, że polityka może i posługuje się rożnymi narzędziami do osiągania            
nakreślonych celów. Podstawowe jej oddziaływanie w ostatnim ćwierćwieczu w         
Polsce to: 

1. zwiększanie popytu, poprzez wsparcie finansowe osób, które na skutek niskich          
dochodów nie są w stanie przekształcić swoich potrzeb mieszkaniowych w          
popyt; służyły temu wszystkie programy zachęcające do kupowania mieszkań         
(ulgi, MdM, Rodzina na swoim); 

2. zwiększanie podaży mieszkań np. przez wykreowanie Towarzystw       
Budownictwa Społecznego (TBS), program Mieszkanie plus czy ułatwienia w         
Prawie budowlanym dla budujących mieszkania lub domy jednorodzinne.  

Ponadto, polityka mieszkaniowa może oddziaływać na przedłużanie żywotności        
istniejącego zasobu mieszkaniowego i poprawę jego jakości czy na energochłonność          
budynków. 

Jednym z podstawowych działań polityki mieszkaniowej jest zmniejszanie        
negatywnego oddziaływania polityki fiskalnej, zarówno na nabywców mieszkań, jak         
i na ich producentów. Warto przypomnieć, że w chwili wprowadzenia podatku od            
towarów i usług (VAT) stawka na sprzedawane mieszkania wynosiła zero. Zmiana           
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nastąpiła dopiero w 2002 roku, kiedy podwyższono ją do 7%. Negocjując wejście            
Polski do Unii Europejskiej utrzymano tę stawkę w tzw. okresie przejściowym. Już            
sama publiczna dyskusja nad tym rozwiązaniem wywołała, zapomniany dzisiaj, tzw.          
mały kryzys mieszkaniowy. Ceny mieszkań rosły przed ostatecznym ogłoszeniem         
decyzji rządu, czyli w 2001 roku, aby następnie spaść nieco pod koniec 2002 i w               
2003. Jednak skala budownictwa mieszkaniowego była wówczas mniejsza i kwestia          
ta nie była poddana analizom.  

 
Przyczyny i skutki interwencji rządowej w 2006 roku dla cyklu          
koniunkturalnego 

Nie jest jasne czy działania podjęte przez rząd w roku 2006 miały charakter             
celowy, czyli czy w założeniu autorów miały doprowadzić do wzrostu cen i            
sprzedaży mieszkań, a tym samym dostarczyć większych wpływów budżetowych,         
czy też zmierzały do niesprecyzowanych innych celów. W każdym razie powodów           
decyzji, o których poniżej będzie mowa, możemy się tylko domyślać, natomiast ich            
skutki można było zaobserwować na rynku.  

W okresie 2003-2004 budownictwo mieszkaniowe rozwijało się w sposób         
zrównoważony. Ceny rosły w rozsądnej relacji do wzrostu PKB i rosnących           
dochodów, a odpowiednio do nich wzrastał wolumen budowanych mieszkań. Po          
wejściu Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku) zwiększyła się możliwość            
uzyskania kredytów mieszkaniowych, gdyż coraz więcej banków operowało w         
nowym unijnym kraju, oferując ludności (której zadłużenie hipoteczne w stosunku do           
innych państw unijnych oraz USA czy Kanady było bardzo niskie) atrakcyjne           
kredyty. Jednak jak wynika z danych AMRON indeks dostępności mieszkaniowej          
zaczął maleć od III kwartału 2006r. Trwały wzrost ponad poziom z 2006r. nastąpił             
dopiero w roku 2015 (Ptaszyński). 

Nastała równocześnie moda na wypowiadanie się o przyszłości budownictwa         
mieszkaniowego i efektywności inwestowania w mieszkania, czego dowodem było         
to, że niemal każda codzienna gazeta zaczęła redagować dodatek dotyczący tej           
problematyki. W każdym z nich można było przeczytać zachęty do kupowania           
mieszkań z sugestiami możliwości spłacania zaciągniętego kredytu z przychodów         
osiąganych z najmu zakupionej nieruchomości. Doprowadziło to do wzrostu         
zainteresowania zakupem mieszkań i powolnego wzrostu popytu oraz cen na          
mieszkania do 2006r. włącznie. Nie były to zmiany drastyczne, gdyż tendencje do            
kupowania mieszkań w celu inwestycyjnym pojawiły się przede wszystkim w          
Warszawie oraz (słabiej) w innych dużych miastach dopiero pod koniec tego okresu.  
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Sytuacja zmieniła się radykalnie w 2006 roku, do czego przyczyniły się dwie            

istotne informacje, które dotarły na rynek w niedużym odstępie czasu. Po pierwsze,            
pojawiły się pogłoski o zamiarze zlikwidowania przez rząd ulgi podatkowej (tzw.           
odsetkowej) związanej z zaciągniętym kredytem na mieszkanie. Oznaczało to, że od           
2007 roku, o ile Sejm RP uchwaliłby taką zmianę w ustawie o PIT, kredytobiorca              
spłacać będzie pełne koszty kredytu. Był to sygnał skłaniający do zakupu mieszkania            
i zaciągnięcia kredytu jeszcze w 2006 roku, gdyż zmiana ustawy mogła wejść w             
życie dopiero od 2007 roku i nie dotyczyłaby praw nabytych wcześniej. Nie była to              
ulga wielka, jednak przez kilka lat można było odliczyć od podatku kilka tysięcy             
złotych w zależności od kwoty zaciągniętego kredytu (Bryx 2007, s . 140-142). 

Druga informacja była jeszcze bardziej alarmująca dla uczestników rynku. Rząd          
nie wystąpił o przedłużenie okresu przejściowego na wysokość stawki VAT na           
sprzedawane przez deweloperów mieszkania. Wstępując do UE Polska        
wynegocjowała okres przejściowy na obniżoną stawkę VAT – 7% na mieszkania           
nowe. Publiczna informacja podana przez Ministra Finansów o tym, że stawka VAT            
na mieszkania wzrośnie z 7 do 22%, a więc do ówczesnej stawki maksymalnej,             
musiała zaalarmować rynek. Wszyscy, którzy planowali zakup mieszkania w         
nadchodzących miesiącach lub najbliższych latach, nie tylko otrzymali wiadomość,         
że nie będą mogli odliczyć żadnej kwoty od płaconych podatków, to jeszcze dobro             
pierwszej potrzeby, które planują zakupić, będzie o 15% droższe, lub przy tej samej             
kwocie – będzie musiało mieć o 15 % mniejszą powierzchnię.  

Nie należy się więc dziwić, że reakcja rynku była jednoznaczna. Im szerzej            
rozpowszechniały się te wieści, tym mocniej rósł popyt na mieszkania i stawał się on              
niemożliwy do natychmiastowego zaspokojenia, gdyż wzrost podaży mieszkań w         
krótkim okresie jest niemożliwy. Uważamy, że kryzys mieszkaniowy polegający na          
drastycznym wzroście cen został wywołany interwencją rządową, którą w analizach          
ekonomicznych tego kryzysu raczej się pomija, chociaż wymienia się ją jako jedną z             
możliwych przyczyn kryzysu gospodarki i zmian  cyklu koniunkturalnego. 

Jak wspomniano wcześniej, rynek mieszkań to rynek lokalny, a zwiększenie          
podaży wymaga przeprowadzenia całego cyklu inwestycyjnego od początku do         
końca, co wymaga czasu. Zatem zrównoważenie podaży i popytu mogło dokonać się            
wyłącznie przez wzrost cen. Tak też się stało. Ceny średnie na rynku warszawskim             
osiągające w 2005 roku poziom 4000 złotych za m kw. skoczyły do prawie 9000 zł               
za m kw. w roku 2008, po czym przez cztery lata następował ich wyraźny spadek.               
Krótkie odbicie nastąpiło w roku 2013 (wzrost o 6%), aby następnie znów pojawiła             
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się obniżka o 5% w 2014 roku. W zasadzie o stałym wzroście cen mieszkań (nie               3

tylko w Warszawie) można mówić od roku 2017, kiedy upowszechniło się           
inwestowanie w mieszkania na wynajem, co zapewnia kupującym znacznie większą          
stopę zwrotu niż przetrzymywanie wolnych środków na rachunkach bankowych.         
Głównie to zjawisko doprowadziło do wzrostu cen mieszkań w Warszawie pomiędzy           
2017 a 2019 rokiem o ponad 25% (wyraźny wzrost koniunktury na rynku            
mieszkaniowym). 
Wykres 6. Średnia cena mieszkań w ofercie na rynku warszawskim 

 
Źródło: Kirejczyk K., Rynek nowych mieszkań w Warszawie. Stan obecny i prognozy, Raport JLL Poland 2019  

 
Potwierdzeniem skokowego wzrostu popytu na mieszkania w roku 2006, który          

utrzymał się także w 2007 roku, był przyśpieszony wzrost liczby udzielonych           
kredytów na zakup mieszkania. O ile w roku 2004 udzielono 162 tysiące kredytów, a              
w 2005 – 218 tysięcy, to w roku 2006 udzielono ich 297 tysięcy, zaś rok później 314                 
tysięcy. Liczby te nie zostały już nigdy później pobite i do dziś uznaje się je za                
rekordowo wysokie. Był to najlepszy okres na rozpoczynanie tego typu inwestycji           
(Furga wykres 1, s. 21 ). Przeprowadzone analizy potwierdzają, że lata 2006-2007            
okazały się okresem niezwykłym, w którym zaistniały niecodzienne okoliczności,         
wywołujące gwałtowne zmiany popytu. Zachowanie się rynku po tym okresie, a           
zwłaszcza występujące spadki miały wpływ na zachowania uczestników tego rynku,          
którzy podejmowali różnorodne, subiektywne decyzje o zaniechaniu bądź        
dokończeniu realizacji inwestycji.  

 

Wpływ cyklu koniunktury na zachowanie rynku mieszkaniowego 

w latach 2007 – 2019 

3 Ptaszyński J., 15 lat Centrum AMRON na rynku mieszkaniowym. Finansowanie Nieruchomości, grudzień             
2019,  s. 52 oraz Kirejczyk K., Rynek nowych mieszkań w Warszawie. Stan obecny i prognozy. JLL Poland 2019 .  
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Na cykl koniunkturalny 2007-2019 można spróbować spojrzeć w ujęciu         

historycznym pokazującym istotne działania instytucji i wpływ zjawisk rynkowych         
na kolejne fazy cyklu koniunktury i odwrotnie – cyklu koniunkturalnego na           
zachowanie się rynku mieszkaniowego w Polsce w latach 2006 – 2019. Poniżej            
zaprezentowano to zjawisko na najważniejszym rynku krajowym czyli w Warszawie.          
Przydatnym do prowadzonych rozważań jest wykres nr 7.  
 

Wykres 7. Warszawa - mieszkania wprowadzone do sprzedaży i sprzedane rocznie na tle oferty 

 
Źródło: Kirejczyk K., Rynek nowych mieszkań w Warszawie. Stan obecny i prognozy, Raport JLL Poland 2019  

 

● rok 2006 – informacja o zmianach w zasadach finansowania nabywania          
mieszkań (wyższy VAT i likwidacja ulgi podatkowej). Wywołuje to         
gwałtowny wzrost popytu, niemożliwy do zaspokojenia przy rozpoczętych i         
przygotowywanych cyklach inwestycyjnych. Popyt równoważy rosnąca cena. 

● rok 2007 - trwa hossa. Banki chętnie udzielają kredytów, zarówno          
deweloperom, jak i ich klientom, gdyż po przystąpieniu Polski do UE wzrosła            
konkurencja międzybankowa, a zadłużenie społeczeństwa oceniane jest jako        
niskie. Deweloperzy wprowadzają na rynek nowe projekty mieszkaniowe, ale         
wzrost podaży jest ograniczony. Następuje więc dalszy wzrost cen mieszkań.          
Rosną także ceny gruntów oraz wszystkich czynników produkcji: usług         
budowlano-montażowych, robocizny, materiałów. 

● rok 2008 – zauważalny jest szczyt koniunktury: osiągnięty poziom cen hamuje           
popyt. Następuje zrównoważenie popytu i podaży przy nowych cenach. Banki          
wprowadzają pierwsze utrudnienia przy udzielaniu kredytów, szczególnie dla        
niesolidnych klientów. Deweloperzy, którzy wcześniej rozpoczęli budowy,       
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wprowadzają na rynek więcej mieszkań niż ten może wchłonąć przy          
aktualnych cenach. 

● rok 2009 – widoczny staje się spadek koniunktury, powoli spadają ceny           
mieszkań (7%). Po raz pierwszy oddano do użytku mniej mieszkań niż           
sprzedano. Deweloperzy pozbywają się zapasów, próbując stabilizować cenę.        
O ile to możliwe, wstrzymują rozpoczynanie nowych inwestycji i proponują          
przy zakupie mieszkań bonusy w postaci wycieczek zagranicznych,        
bezpłatnego wyposażenia kuchni lub wykonania łazienki na swój koszt.         
Klienci wstrzymują się z zakupem mieszkań czekając aż ceny spadną i osiągną            
swój najniższy poziom (tzw. dno). Wyraźna dekoniunktura – ceny, jak się           
powszechnie sądzi, osiągają swoje minimum, tzw. dno  i zaczyna się stagnacja.  

 
Silni deweloperzy obniżają ceny aż do momentu, gdy rynek zacznie kupować,           

nierzadko ze stratą dla siebie. Średni deweloperzy zaczynają naruszać środki          
finansowe zgromadzone na zakup ziemi, a małym pozostaje tylko cierpliwe          
oczekiwanie, aby znowu zaczął się wzrost na rynku, z nadzieją, że nastąpi to szybciej              
niż zaistnieje konieczność ogłoszenia bankructwa. W tym czasie duzi i średni           
deweloperzy kupują grunty pod budowę nowych budynków, osiedli, korzystając z          
zarobionych i odłożonych wcześniej w okresie koniunktury środków własnych. Banki          
wprowadzają niezwykle trudne do spełnienia warunki uzyskania kredytów, które dla          
średnich i małych deweloperów okazują się niemożliwe do spełnienia. Klienci          
zaczynają kupować mieszkania, gdyż zdają sobie sprawę, że ich ceny już nie spadną,             
za to za chwilę mogą one zacząć ponownie rosnąć. Zaczyna to nakręcać koniunkturę.             
Banki jeszcze czekają, aż ukształtuje się stała tendencja wzrostu koniunktury i gdy to             
nastąpi znów zaczynają wzmacniać akcje kredytowe likwidując zapory wprowadzone         
w okresie dekoniunktury. 
● rok 2010 – dekoniunktura trwa. Ceny spadają nieznacznie (z 8,4 na 8,3 tysiąca             

złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej). Rynek wyczekuje, czy         
nastąpi odbicie, czy też trend koniunktury gospodarczej w budownictwie         
ulegnie odwróceniu.  

● rok 2011 – nieznaczny spadek cen (4%) przy powolnym wzroście produkcji,           
która znów jest większa od sprzedaży.  

● rok 2012 – dalszy nieznaczny spadek cen (4%) przy powolnym wzroście           
produkcji, która jest większa od sprzedaży. Deweloperzy, podobnie jak         
wcześniej, nie mogą zatrzymać rozpoczętych budów. 

● rok 2013 - lekki skok koniunktury, wzrost cen o 6% i wyprzedaż zapasów             
powodują wzrost optymizmu deweloperów i banków.  
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● rok 2014 – ponownie wprowadzono na rynek więcej mieszkań niż jest on w             

stanie wchłonąć, co powoduje 5% obniżkę cen i szereg zabiegów          
marketingowych deweloperów.  

● rok 2015 – poprawia się sytuacja gospodarcza i optymizm społeczeństwa          
rośnie. Liczba wprowadzonych na rynek nowych mieszkań zrównuje się z          
ilością sprzedanych. Ponowny wzrost cen do poziomu z 2013r. (4%). 

● rok 2016 – lekkie ożywienie, wzrost sprzedanych mieszkań o ok. 15%.           
Pomimo tak wielkiego skoku popytu, średnia cena rośnie nieznacznie (3%),          
gdyż podaż przekracza popyt. 

● rok 2017 – wyraźna faza wzrostu. Sprzedaż mieszkań rośnie o ponad 1/3.            
Deweloperzy wyprzedają zapasy. W związku z nadwyżką podaży, ceny rosną          
nieznacznie (3%). Jest to najlepszy moment na zakup mieszkań w celach           
inwestycyjnych (wynajmu krótko lub długoterminowego). Od tego momentu        
ceny systematycznie rosną. 

● rok 2018 – popyt równoważy się z podażą przy cenach o 14% wyższych.             
Oferta mieszkań nowych wprowadzonych na rynek prawie pokrywa się ze          
sprzedażą. Deweloperzy zwalniają tempo inwestowania. Powodem są rosnące        
ceny wszystkich czynników produkcji, wydłużenie procedur administracyjnych       
uzyskiwania pozwolenia na budowę i obawa przed spadkiem popytu. 

● rok 2019 – aktualnie brakuje danych za cały rok, ale wyniki trzech pierwszych             
kwartałów pokazują, ze będzie on porównywalny do poprzedniego pod         
względem liczby sprzedanych mieszkań, przy mniejszej jednak nowej        
produkcji oraz przy cenach, które wzrosły o kolejne 10% przekraczając 10           
tysięcy złotych za metr kwadratowy PUM.  

 
W tym miejscu należy podkreślić, że gdy występuje zjawisko dekoniunktury          

rynkowej, deweloperzy analizują swoje projekty inwestycyjne, zarówno te w toku          
realizacji, jak i te planowane do sprzedaży, pod kątem ich opłacalności,           
sprzedawalności i zmian warunków sprzedaży. Dzięki temu mogą oszacować ryzyko          
realizacji inwestycji możliwe do przewidzenia w czasie minimalnych 18 miesięcy od           
daty wprowadzenia wykonawcy na plac budowy lub 24 miesięcy od daty rozpoczęcia            
przetargu na realizację. W związku z tym, wiele projektów zostaje zawieszonych lub            
wstrzymanych. Zaś mniejsi deweloperzy są zmuszeni sprzedać swoje gotowe do          
realizacji projekty (tzn. te dla których wydano ostateczne prawomocne pozwolenia na           
budowę). Jednocześnie, wielu małych i średnich deweloperów, aby uniknąć         
bankructwa i spłacić zaciągnięte kredyty oraz pokryć zaciągnięte zobowiązania, jest          
zmuszonych sprzedać swoje grunty poniżej ceny zakupu. 
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Rynek budowlany wznoszenia mieszkań jest wyjątkowo czuły na każde wahania          

koniunktury. Jak wskazano powyżej, spowodowane jest to tym, że cykl inwestycyjny           
trwa od 24 do 36 miesięcy, a w wielu przypadkach nawet dłużej. Jest on              
kapitałochłonny, szczególnie po rozpoczęciu samej budowy, która trwa od 18 do 24            
miesięcy zależnie od stopnia trudności technicznej obiektu, przyjętej technologii         
wykonania, poziomu wód gruntowych, warunków atmosferycznych i innych.        
Rozpoczętą budowę niezwykle trudno jest zatrzymać, gdyż zawsze kończy się to           
znaczną stratą, mogącą mieć istotny wpływ na działalność ekonomiczno-finansową         
całej firmy, a niekiedy na jej upadek. Przy zatrzymaniu budowy trzeba ponieść koszty             
jej zabezpieczenia przed dewastacją, przed zalaniem i zniszczeniem przez wody          
opadowe, zapewnić jej ochronę, oświetlenie terenu, monitoring, a także nadal trzeba           
ponosić koszt odsetek od kredytów bankowych. Są to znaczne koszty stałe, które            
firma deweloperska musi ponieść. Wznowienie procesu budowy inwestycji również         
powoduje dodatkowe koszty, których najczęściej nie przewidziano w feasibility         
study, bowiem zachodzi konieczność ponownego oszacowania możliwości       
wykonania inwestycji w nowych warunkach rynkowych. Dlatego też ten cały proces           
inwestycyjny trzeba przeanalizować na nowo, by podjąć stosowne decyzje z          
odpowiedzialnością za projekt, firmę i jej pracowników oraz klientów. Szczególnie          
ważne jest to wtedy, gdy zawarto umowy przedwstępne z klientami, którzy zdążyli            
już wpłacić zaliczki na poczet ceny. 

 
Reasumując szczegółowe rozważania nad poszczególnymi latami cyklu należy        

podkreślić, że lata 2007 i 2008 (zwłaszcza jego pierwsza polowa) były dla            
developerów najlepszym okresem do rozpoczynania sprzedaży, zaś najgorszym        
okresem do rozpoczęcia sprzedaży był II kwartał 2012 r., kiedy obowiązujące ceny            
były niższe średnio o 1400 zł za każdy 1 m2 niż w 2008 r. Jeśli więc deweloper nie                  
rozpoczął sprzedaży w 2008r., to starałby się także o to, aby nie rozpoczynać jej w               
2012r., bowiem nie rozpoczynałby cyklu budowlanego w okresie wyraźnej         
dekoniunktury.  

 
Można zauważyć, iż tendencja wzrostowa (tzw. boom) występująca na rynku          

mieszkaniowym od 2017 roku, została wywołana przez następujące czynniki: 
1. wyjątkowo niskie stopy procentowe, co przekłada się na korzystne tzn. niskie           

stopy kredytowe i niskie prowizje od udzielonych kredytów, 
2. szeroka oferta kredytowa wielu banków, 
3. ograniczenie do niezbędnego minimum barier stawianych przez banki (także         

co do wymaganego udziału własnego), 
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4. skumulowane oszczędności klientów deweloperów, 
5. napływ imigrantów z Ukrainy w poszukiwaniu pracy lepiej płatnej (ponad 1           

mln osób), którzy albo muszą wynająć mieszkanie, albo chcą pozostać na stałe            
w Polsce i przy niskich stopach procentowych oraz wysokich kosztach najmu           
decydują się na zakup własnego mieszkania, 

6. duże banki ziemi zgromadzone przez liczących się na rynku deweloperów          
pozwalające na wybudowanie ca 1 mln mieszkań bez dalszych zakupów, 

7. coraz lepsze relacje cen mieszkań do dochodów potencjalnych klientów,  
8. szeroka oferta deweloperów dotycząca mieszkań pod wynajem, zarówno w         

miastach, jak i w ośrodkach turystycznych nad morzem, w górach czy nad            
jeziorami (obejmująca zapewnienie długoletnich umów najmu przy stopie        
zwrotu 6÷7%, co w porównaniu do aktualnie proponowanych stóp zwrotu          
oszczędności długoterminowych przez banki w przedziale 1,5÷2,5%, stanowi        
atrakcyjną formę lokaty kapitału), 

9. wzrost gospodarczy ponad 4% w latach 2017, 2018, 2019 i prawdopodobny           
wzrost w latach 2020÷2023 w przedziale 3÷3,5%, 

10.zapowiedź banku centralnego, że nie będzie podnosić ceny pieniądza w          
najbliższych 2÷3 latach, 

11.stabilna dostępność kredytów hipotecznych, 
12.korzystne nastroje potencjalnych klientów odnośnie przyszłego wzrostu       

gospodarczego oraz ich osobistej sytuacji materialnej, 
13.szukanie większych mieszkań przez nabywców, którzy w okresie prosperity         

odłożyli środki finansowe na ten cel, a przykładowo powiększyły im się           
rodziny. 
 

  

 
Kwartalnik naukowo-gospodarczy Klastra COP 



 
powrót do spisu treści 49 

 
Jak wspomniano na wstępie, rynek mieszkaniowy uzależniony jest od         

otoczenia nie tylko ekonomicznego, ale także politycznego, prawnego i         
społecznego. Poniżej przytoczono wyniki badań wpływu wybranych aspektów        
prawnych na funkcjonowanie rynku mieszkaniowego w latach 2017-2018. 

 
Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku mieszkaniowym uzależnione jest od        

ich sprawnej współpracy z organami administracji publicznej, których działanie w          
Polsce reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego. Organy te zobowiązane są         
do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki. Jak podaje KPA (Rozdz. 7, art. 35, § 2-3):               
„niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w          
oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia          
postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z             
urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na            
podstawie danych, którymi rozporządza ten organ” oraz „załatwienie sprawy         
wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu          
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch            
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w           
ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”. 

Przytoczone poniżej wyniki badań przeprowadzonych przez firmę JLL na         
podstawie BDL GUS wyraźnie potwierdzają występujące nie przestrzeganie        
terminów wydawania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) oraz decyzji o          
pozwoleniu na budowę (PnB) przez urzędy dużych miast na przykładzie m. st.            
Warszawy.  

Z wykresu nr 8 wynika, że w 2017 i 2018 roku, mimo różnicy ilościowej, pod               
względem procentowym dzielnice Warszawy wydały tyle samo decyzji WZ - 82%,           
zaś Ratusz (Urząd m.st. Warszawy) - 18%.  
 

Wykres 8. Wydane decyzje o Warunkach Zabudowy (WZ) w 2017r i 2018r w Warszawie 

 
Źródło: Ranking  dzielnic Warszawy  VIII edycja  za 2018 r., PZFD, dane JLL na podstawie BDL GUS. 
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Z kolei czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy w 2018 roku            

(wykres nr 9) znacznie wzrósł (oczekiwanie na decyzję WZ powyżej 180 dni            
występowało w 40% spraw w 2017 roku oraz aż w 62% spraw w 2018 roku).  
 

Wykres 9. Czas oczekiwania na decyzję o Warunkach Zabudowy (WZ) w 2017r i 2018r w Warszawie (dzielnice i                  
ratusz razem) 

 

Źródło: Ranking dzielnic Warszawy,  VIII edycja  za 2018 r., PZFD, dane JLL na podstawie BDL GUS. 

 

Podobną tendencję zauważyć można na podstawie wykresu nr 10,         
prezentującego czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy (WZ) tylko dla           
dzielnic Warszawy (bez Ratusza). 

 
Wykres 10. Czas oczekiwania na decyzję o Warunkach Zabudowy (WZ) w 2017r i 2018r w Dzielnicach                
Warszawy 

Źródło:  Ranking dzielnic Warszawy, VIII edycja  za 2018 r., PZFD, dane JLL na podstawie BDL GUS. 

 

Znaczne odstępstwa co do terminu wydania decyzji WZ (termin powyżej 180           
dni) widać w wykresie nr 11, prezentującym wyniki dotyczące samego Ratusza, gdzie            
nastąpił skokowy wzrost przewlekle wydawanych decyzji WZ (z 7% w 2017 roku do             
83% w 2018 roku). 
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Wykres 11. Czas oczekiwania na decyzję o Warunkach Zabudowy (WZ) w 2017r i 2018r w Ratuszu Warszawy 

 

Źródło: Ranking dzielnic Warszawy  VIII edycja za 2018 r., PZFD, dane JLL na podstawie BDL GUS. 

 

Podobną tendencję można zauważyć analizując wydawane decyzje o        
pozwolenie na budowę (PnB). Mimo, że procentowo liczba wydawanych decyzji PnB           
(wykres nr 12) nie uległa znacznemu zwiększeniu, to czas oczekiwania na wydanie            
decyzji PnB znacznie się wydłużył (z 18% w 2017 roku do 34% w 2018 roku dla                
terminu powyżej 180 dni), co prezentuje wykres nr 13.  

 

Wykres 12. Wydane decyzje o Pozwoleniu na Budowę (PnB) w 2017r i 2018r w Warszawie 

 
Źródło: Ranking dzielnic Warszawy,  VIII edycja za 2018 r., PZFD, dane JLL na podstawie BDL GUS. 
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Wykres 13. Czas oczekiwania na decyzję o Pozwoleniu na Budowę (PnB) w 2017r i 2018r w Warszawie (dzielnice                  
i ratusz razem) 

 
Źródło: Ranking dzielnic Warszawy  VIII edycja  za 2018 r., PZFD, dane JLL na podstawie BDL GUS. 

 

Analogicznie, niekorzystny wzrost zauważyć można dla dzielnic Warszawy        
(wykres nr 14). Jednakże dla Ratusza (wykres nr 15) tendencja ta znacznie się             
pogorszyła, bowiem nastąpił skok z 23% w 2017 roku do 69% w 2018 roku. 
 

Wykres 14. Czas oczekiwania na decyzję o Pozwoleniu na Budowę (PnB) w 2017r i 2018r w Dzielnicach                 
Warszawy 

 
Źródło: Ranking dzielnic Warszawy  VIII edycja  za 2018 r., PZFD, dane JLL na podstawie BDL GUS. 

 

 
Kwartalnik naukowo-gospodarczy Klastra COP 



 
powrót do spisu treści 53 

 
Wykres 15. Czas oczekiwania na decyzję o Pozwoleniu na Budowę (PnB) w 2017r i 2018r w Ratuszu Warszawy 

 
Źródło: Ranking dzielnic Warszawy  VIII edycja  za 2018 r., PZFD, dane JLL na podstawie BDL GUS. 
 

Reasumując, zaprezentowane wyniki badań dotyczących przestrzegania      
terminów wydawania w latach 2017-2018 w Warszawie decyzji o warunkach          
zabudowy oraz decyzji związanych z pozwoleniem na budowę, nie stwarzają          
optymistycznych perspektyw na przyszłość dla rynku budownictwa mieszkaniowego.        
Jak widzimy z przedstawionych wykresów, przeważa tendencja niekorzystna dla         
przyszłych inwestorów, a przedłużające się terminy uzyskiwania decyzji powodują         
znaczne straty i zwiększenie ryzyka dla inwestycji budowlanych. Dlatego też          
ważnym jest, aby kłaść szczególny nacisk na właściwą współpracę przedsiębiorstw z           
organami administracji publicznej w zakresie respektowania terminów wydawania        
decyzji dotyczących procesów inwestycyjno-budowlanych. 
Czy grozi kolejna bańka i kryzys?  

Na XVI Kongresie Finansowania Mieszkalnictwa, w trakcie wielu sesji         4

przewijało się pytanie – czy sytuację na rynku mieszkaniowym w 2019r, można            
określić mianem bańki mieszkaniowej, a więc szczytu koniunktury, a jeśli tak, to            
kiedy ona pęknie? Prezes Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” utrzymywał, że bańka         
cenowa już występuje i nie należy w tej chwili inwestować w mieszkania, gdyż ceny              
mieszkań w najbliższym czasie muszą spaść . Odwrotnego zdania był np. prezes           5

HREI Investment, który dowodził, że popyt na mieszkania, zwłaszcza tak zwane           
inwestycyjne jest bardzo daleki do zaspokojenia, zatem ceny mieszkań będą nadal           
rosły.  

4 5-6 grudnia 2019, Ożarów Maz. 
https://konferencje.alebank.pl/konferencje/xvi-kongres-finansowania-nieruchomosci-mieszkaniowych-2019/ 

5 Tamże,  
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Jak w tej sytuacji mają zachować się developerzy oraz inwestorzy          

mieszkaniowi, a jak ci, którzy chcą kupić mieszkanie na potrzeby własne, zwłaszcza            
gdy uzyskanie odpowiednich zezwoleń na prowadzenie inwestycji zasadniczo się         
wydłuża? Próba odpowiedzi na pytanie o to, w którym miejscu cyklu koniunktury            
znajduje się w końcu 2019 roku rynek mieszkaniowy w Warszawie, musi           
uwzględniać jeszcze kilka faktów, zarówno statystycznych, jak i medialnych.  

Przede wszystkim liczba gotowych a niesprzedanych przez deweloperów        
mieszkań spadla do około tysiąca, co stanowi zaledwie 7% dokonanego obrotu           
mieszkaniami nowymi (Kirejczyk). Ilustruje to wykres nr 16. 
Wykres 16. Mieszkania wprowadzone do sprzedaży i sprzedane w Warszawie kwartalnie 2017-2019 

 

Źródło: Kirejczyk K., Rynek nowych mieszkań w Warszawie. Stan obecny i prognozy, Raport JLL Poland 2019  

W aktualnej sytuacji trudno więc mówić o występowaniu nadpodaży mieszkań.          
Po drugie, od dwóch lat deweloperzy sprzedają więcej mieszkań niż wprowadzają do            
obrotu (wyjątkiem jest 3 kwartał 2018r.). Zatem są ostrożni w zwiększaniu podaży,            
do czego przyczyniają się także obiektywne trudności, takie jak brak dobrze           
zlokalizowanych i uzbrojonych terenów oraz ich rosnąca cena, trudności we          
współpracy z administracja lokalną i fakt występowania nadwyżek podaży mieszkań          
(malejących). Po trzecie, stawki wynajmu mieszkań rosną, gdyż podaż mieszkań na           
wynajem nie zaspokaja popytu. Oznacza to, że podaż mieszkań na wynajem w            
wielkich miastach (a to one głownie są obecnie przedmiotem zakupu), jest wciąż zbyt             
mała. Po czwarte, deklaracja Prezesa NBP o niepodwyższaniu stóp procentowych do           
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końca jego kadencji oznacza, że nadal opłacalna będzie zmiana lokat bankowych na            
lokaty w mieszkania na wynajem.  

Te cztery argumenty przemawiają za tym, że bańka na rynku mieszkaniowym           
nie powinna pęknąć w najbliższym czasie, bo jej po prostu nie ma. Występuje             
systematyczny wzrost cen, gdyż podaż nie nadąża za zgłaszanym popytem. O ile jest             
powód (opłacalność inwestycji), aby zamieniać lokatę bankową na inwestycję         
mieszkaniową, o tyle nie widać alternatywy skłaniającej do sprzedaży mieszkań w           
celu odzyskania gotówki i przeznaczenia jej na bardziej intratne inwestycje. Zatem           
sytuacja raczej się utrwala. Wywołuje to problem finansowy u tych, którzy chcieliby            
nabyć mieszkanie na potrzeby własne, nie zaś u tych, którzy będą je dalej             
wynajmować krótko- lub długoterminowo. 

Ci, którzy optują za tym, że bańka cenowa na rynku mieszkaniowym już            
występuje i musi się objawić, wskazują przede wszystkim na stały rosnący trend            
wzrostowy cen mieszkań na rynku w ciągu ostatnich 10 lat i uważają, że „tego trendu               
się dalej przedłużać nie da”. W rzeczywistości takiego procesu nie było. Ceny            
ofertowe – zwykle wyższe od rzeczywiście płaconych – zaczęły rosnąć od 2017 roku,             
co pokazuje zamieszczony wcześniej wykres nr 6, prezentujący średnie ceny          
mieszkań w Warszawie. 

Rosnące ceny mieszkań powodują systematyczny wzrost cen najmu mieszkań, a          
więc przemawiają za koniecznością budowy mieszkań dostępnych dla tych, których          
nie stać na zakup mieszkania na potrzeby własne (Bryx M., Szelągowska A., 2018).             
Dzięki budowaniu mieszkań na wynajem przez coraz więcej instytucji następuje          
rozwój rynku najmu, na którym oprócz inwestorów indywidualnych działają także          
inwestorzy instytucjonalni. Dotychczas, ze względu na długotrwały cykl        
inwestycyjny oraz niedobór środków po stronie samorządów miejskich, akcja         
inwestorów instytucjonalnych nie zwiększyła podaży mieszkań na rynku. Około 2000          
mieszkań dostarczył BGKN SA i są one już wynajmowane. Natomiast PFR           
Nieruchomości jest wciąż na początku drogi, chociaż posiada już 867          
wynajmowanych mieszkań, w budowie zaś znajduje się ponad 1100 mieszkań, a w            
kolejnych latach planuje oddać kolejnych około 10 tysięcy mieszkań. Czy może to            
zmienić sytuację na rynku mieszkań sprzedawanych? Raczej nie. Są to na razie ilości             
zbyt małe, aby mogły istotnie oddziaływać na zachowanie się rynku.  

Przedstawione argumenty skłaniają raczej do postawienia tezy, że rynek         
mieszkaniowy się istotnie nie zmieni. Powinna za to nastąpić jego restrukturyzacja           
przestrzenna - zmniejszanie się w miastach małych i średnich oraz zwiększanie w            
Warszawie i kilku największych miastach Polski. Tym samym, jak można          
przewidywać, okres ożywienia w tym segmencie gospodarki będzie jeszcze trwał.  
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Dydaktyczne projekty ERASMUS+ realizowane  

na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki 

Warszawskiej 

Mateusz FRYDRYCH 
Maciej GÓRKA 

Albert LASKOWSKI - SŁOMIANKO 
Paweł NOWAK  6

Jerzy ROSŁON 
 
1.  Wprowadzenie 
Przemysł budowlany rozwija się w ostatnich latach wyjątkowo intensywnie. Zmiany          
te obserwuje się w różnych dziedzinach, takich jak na przykład: ochrona środowiska,            
podnoszenie świadomości na temat zagadnień BHP na budowach, ochrona danych,          
zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarka odpadami, górnictwo miejskie,       
zarządzanie utrzymaniem infrastruktury, czy wykorzystanie nowoczesnych      
technologii informatycznych. Aby odpowiednio przygotować w tych dziedzinach        
kadrę budowlaną, należy wdrożyć odpowiednie podejście w zakresie metod edukacji          
i nauczania. Ponadto należy zwrócić uwagę na oczekiwania osób uczestniczących w           
szkoleniach dotyczących tych obszarów. Obserwowane w ostatnich latach tendencje         
w zakresie uczenia się przez całe życie i ciągłego podnoszenia kwalifikacji osób            
pracujących zawodowo powodują konieczność przygotowania odpowiedniego      
sposobu szkolenia. Ograniczenia czasowe osób pracujących w pełnym wymiarze         
czasu pracy w połączeniu z szerokim dostępem do Internetu zwiększają          
zainteresowanie kursami dostępnymi on-line. Poniżej przedstawiono nowoczesne       
programy edukacyjne opracowywane w ramach projektów edukacyjnych Erasmus +         
finansowanych przez UE (logo pokazano na rys. 1). Materiały i szkolenia           
opracowane w tych projektach są dostępne bezpłatnie dla wszystkich         
zainteresowanych i odnoszą się do nowych trendów w branży budowlanej. 
 
 
 

Rys. 1. Logo programu Erasmus+ 

 

6 Grupa badawcza projektów Erasmus+, studenci i wykładowcy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki 
Warszawskiej, Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, kontakt: p.nowak@il.pw.edu.pl.  
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Zaprezentowane projekty dotyczą: 
● ARSC - bezpiecznego montażu okładzin kamiennych z wykorzystaniem        

rzeczywistości rozszerzonej, 
● BIMHEALTY - międzysektorowego i interdyscyplinarnego podejścia BIM       

(Building Information Modeling) do aspektów zdrowia w budownictwie        
mieszkaniowym, 

● CLOEMC V - piątej części Biblioteki Menadżera Budowlanego, zawierającej         
podręczniki omawiające bieżące trendy w zarządzaniu przedsięwzięciami       
budowlanymi, 

● DIAGNOSIS - nowego profilu zawodowego dla budownictwa i sektora         
budowlanego w Europie - Ekspert ds. diagnostyki  budynków, 

● HSME -  mentoringu odwrotnego (reverse mentoring), 
● IPCIC - udoskonalenia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie budownictwa        

oraz promocji zawodu technika budowlanego, 
● MENTOR - szkolenia i certyfikacji mentorów (w tym w budownictwie), 
● SPACAR - podnoszenia umiejętności przestrzennych z wykorzystaniem       

technologii rzeczywistości rozszerzonej, 
● URBANBIM - wykorzystania elementów BIM do zarządzania miastami oraz         

dydaktyce. 
2. Projekt Erasmus+  ARSC 
Projekt ARSC – Bezpieczny montaż okładzin kamiennych z wykorzystaniem         
rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality for Stone Cladding Safe        
Assembling Operation) ma na celu zapobieganie wypadkom na placach budów. Jego           
numer to 2019-1-PL01-KA202-065001, a realizowany jest w terminie 01.11.2019 –          
31.10.2021. Promotorem jest Korporacja RADEX S.A., Polska       
(www.korporacjaradex.pl), a partnerzy to: University of Valencia, Hiszpania        
(www.uv.es), Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Polska       
(www.il.pw.edu.pl), Technische Universitat Darmstadt, Niemcy     
(www.tu-darmstadt.de), University of Granada, Hiszpania (www.ugr.es) oraz Polskie        
Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, Polska (www.psmb.pl).  

       

Rys. 2. Logo i kod QR projektu ARSC 

AR, czyli rozszerzona rzeczywistość, to obecnie popularny i przyszłościowy temat.          
Przed ARSC w ramach Erasmus+ prowadzono projekt ARFAT (Augmented Reality          
Formwork Assembly Training), a także ARCW (Health and Safety Procedures for           
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Curtain Walls with the Use of Augmented Reality Technology) w programie           
Leonardo da Vinci. 

Głównym celem projektu ARSC jest zwiększenie bezpieczeństwa na placach budowy          
poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, w szczególności upadkom z wysokości,          
które są najczęstszą przyczyną śmiertelnych obrażeń wśród pracowników branży         
budowlanej. By to osiągnąć zostanie opracowany system szkolenia składający się z           
podręcznika i oprogramowania rozszerzonej rzeczywistości (AR), który pomoże        
pracownikom budów zapoznać się z istotnymi kwestiami dotyczącymi        
bezpieczeństwa, a także dokształcić się w dziedzinie okładzin z kamienia. Projekt           
kierowany jest do inżynierów budowlanych, studentów budownictwa, robotników,        
uczelni technicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (SME), ale jego          
rezultaty dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych – w myśl idei Otwartych           
Zasobów Edukacyjnych. 

 

Rys. 3. Przykład wykorzystania AR na budowie (źródło: 
https://www.industrydirections.com/how-augmented-reality-is-making-construction-projects-more-efficient/)  

Wspomniany podręcznik będzie oparty o doświadczenie i praktyki w zakresie          
okładzin kamiennych z różnych państw europejskich, co pomoże zwiększyć         
mobilność pracowników budowy i ich zdolność do pracy w wielokulturowym          
środowisku – często występującym na wielkich budowach. Z kolei wykorzystanie          
AR pozwoli na wyćwiczenie istotnych umiejętności w bezpieczny i interesujący          
sposób, z wykorzystaniem smartfonów, tabletów i innych powszechnych zdobyczy         
nowoczesnej technologii. Wyniki projektu będą publikowane w czasopismach        
budowlanych państw UE; organizowane będą również konferencje i spotkania z          
ludźmi z branży budowlanej. 
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3. Projekt Erasmus+  BIMHEALTHY 
Projekt BIMhealthy o numerze 2019-1-ES01-KA203-065060 realizowany jest w        
terminie 01.12.2019 – 30.11.2021. Tytuł projektu to: La Vivienda como Estrategia           
para la Promoción de la Salud desde UN Enfoque Intersectorial y Multidisciplinario            
(Budownictwo mieszkaniowe jako promocja zdrowia uwgledniająca podejście       
międzysektorowe i wielodyscyplinarne). Promotorem jest Asociación Empresarial de        
Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Marteriales, Hiszpania         
(www.ctmarmol.es), a partnerzy to: Universidad Católica San Antonio de Murcia,          
Hiszpania (www.ucam.edu), Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i           
Biomèdica de la Comunitat Valenciana, Hiszpania (www.fisabio.san.gva.es/isabial),       
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Polska (www.il.pw.edu.pl),       
firma Datacomp, Polska (www.datacomp.com.pl/en/) oraz Transilvania University of        
Brasov, Rumunia (www.unitbv.ro).  

        

Rys. 4. Logo i kod QR projektu projektu 

 

Ogólnie rzecz ujmując, projekt BIMhealthy związany jest z kwestiami zdrowotnymi          
w budownictwie mieszkaniowym. Szczegółowe cele projektu to: 

● promowanie i rozpowszechnianie wiedzy o wpływie budynku na zdrowie jego          
mieszkańców, 

● uwrażliwienie przedstawicieli branży budowlanej na aspekt zdrowotny       
stawianych budynków, 

● zintegrowanie narzędzi BIM (Building Information Modeling) by uzyskać        
pełną kontrolę nad efektywnością energetyczną budynku w każdym etapie jego          
powstawania, 

● zwiększenie świadomości istnienia związku między mieszkalnictwem a       
zdrowiem w branży budowlanej, 

● zapewnienie profesjonalistom z branży budowlanej dostępu do informacji i         
szkoleń dotyczących aspektu zdrowotnego projektowanej budowli, 

● utworzenie ogólnodostępnego narzędzia komputerowego ułatwiającego branie      
pod uwagę czynnika zdrowotnego przy projektowaniu z wykorzystaniem BIM. 

Główne trzy „obszary zainteresowania” projektu to:  

● prozdrowotne budownictwo mieszkaniowe – jako że obecnie człowiek w         
mieszkaniu spędza około 12-14 godzin na dobę, a w budynkach ogólnie ok.            
90% czasu, wpływ budynku na organizm jest znacznie większy niż wpływ           
środowiska zewnętrznego;  
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● efektywność energetyczna budowli – w roku 2020 cel to zmniejszenie zużycia           

energii przez budynki o 20%, zmniejszenie emisji CO2 o 20% i zwiększenie            
udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%;  

● użycie BIM – pozwala on na uzyskanie większej kontroli nad różnymi           
aspektami projektu, co pozwala łatwiej analizować różnego rodzaju wpływy         
mającej powstać budowli. 

 

 

Rys. 5. Infografika WHO nt. aspektu zdrowotnego w mieszkalnictwie (źródło: 
http://www9.who.int/phe/infographics/sustainable-development/en/) 

 
4. Projekt Erasmus+  CLOEMC V 
Projekt CLOEMC V – którego pełen tytuł brzmi Common Learning Outcomes for            
European Managers in Construction, Part V – o numerze         
2019-1-PL01-KA202-064996 jest realizowany w terminie 01.12.2019 – 30.11.2021.        
Promotorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Polska        
(www.il.pw.edu.pl), a partnerzy to: Technische Universitat Darmstadt, Niemcy        
(www.tu-darmstadt.de), Universitat Politecnica de Valencia, Hiszpania      
(www.upv.es), Association of Building Surveyors and Construction Experts, Irlandia         
(www.aeebc.org), Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, Polska      
(www.psmb.pl) a także Korporacja RADEX S.A., Polska (www.korporacjaradex.pl). 
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Rys. 6. Logo i kod QR projektu CLOEMC V 

CLOEMC V, jak wskazuje nazwa, jest piątym już wydaniem projektu.          
Poprzednie odsłony były realizowane w latach: CLOEMC IV w 2015 – 2017,            
CLOEMC III w 2012 – 2013, zaś CLOEMC II w 2009 – 2011. Warto zaznaczyć, że                
projekty z numerami II i III były powiązane z programem Leonardo da Vinci. Projekt              
CLOEMC V związany jest z dyrektywą unijną 89/48/EWG w sprawie zawodów           
regulowanych. Głównym celem projektu jest udoskonalenie wspomnianej dyrektywy        
tak, by powstał spójny i jednolity system certyfikacji, oceny i porównywania           
kwalifikacji menedżerskich w branży budowlanej, jako że kształcenie w tym zakresie           
jest różne w poszczególnych państwach Wspólnoty Europejskiej. Umożliwi on         
przede wszystkim większą mobilność na europejskim rynku pracy, a także efektywną           
wymianę wiedzy i doświadczeń między ekspertami z różnych krajów. W ramach           
projektu CLOEMC V powstanie sześć podręczników do Biblioteki Menedżera         
Budowlanego (Construction Managers’ Library, CML). Są to: 
● M26: Mentoring i coaching w budownictwie – podręcznik ten skupia się           

między innymi na tzw. umiejętnościach miękkich w zarządzaniu budową;         
zawiera także studia przypadków. 

● M27: Aspekty archeologiczne i ochrony dziedzictwa w budownictwie – w tym           
podręczniku można znaleźć np. przystępnie przedstawione aspekty prawne        
związane z dziedzictwem historycznym i pracą archeologów na budowie. 

● M28: Przełomowe innowacje w zarządzaniu budową – ten podręcznik jest          
powiązany głównie z wykorzystaniem branży IT w budownictwie: aplikacje         
wspomagające i usprawniające pracę menedżera, rozszerzona rzeczywistość       
(AR). 

● M29: Nowoczesna gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie –         
szczególnie istotny, jako że w 2018 roku Unia Europejska zaleciła przejść na            
gospodarkę o obiegu zamkniętym (minimalizującą zużycie surowców i        
produkcję odpadów do minimum). 

● M30: Przystępne budownictwo mieszkaniowe – podręcznik porównujący różne        
szkoły proje-ktowania i stawiania budynków mieszkalnych, a także skupiający         
się na aspektach związanych z wygodą mieszkania zwłaszcza dla osób          
starszych i niepełnosprawnych. 
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● M31: Zrównoważony rozwój   

społeczny w budownictwie –    
podręcznik skupiony na   
społecznym oddziaływaniu  
budowy i budowli, podający    
kryteria społeczne które   
należy wziąć pod uwagę w     
projektach i metody określania    
wspomnianego wpływu. 

 

 

 

Rys. 7. Schemat gospodarki o obiegu zamkniętym (źródło: 
https://cyrkularni.pl/pl/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/)  

 
5. Projekt Erasmus+  DIAGNOSIS 

Projekt DIAGNOSIS pt. INNOVATING A CRUCIAL PROFESSION IN        
BUILDING AND CONSTRUCTION SECTOR DIAGNOSIS, numer projektu       
2017-1-ES01-KA203-038254 został zrealizowany w terminie 01.11.2017 –       
30.10.2019. Jego promotorem był Association RehabiMed, Hiszpania       
(www.rehabimed.net), a partnerami: Universitat Politecnica de Catalunya, Hiszpania        
(www.upc.edu), Universita Degli Studi di Ferrara, Włochy (www.unife.it), Wydział         
inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Polska (www.il.pw.edu.pl), Polskie       
Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, Polska (www.psmb.pl), Association of       
Building Surveyors and Construction Experts, Irlandia/UE (www.aeebc.org) oraz        
Centoform, Włochy (www.centoform.it).  
 
  

 
Rys. 8. Logo i kod QR projektu DIAGNOSIS 
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Bardzo istotnym sektorem branży budowalnej jest ten związany z remontem i           

konserwacją budynku. Jego celem jest poprawa zachowania budynku w różnych          
aspektach (konstrukcyjnym, energetycznym, komfortu użytkowania itp.). Aby       
dostosować odpowiednie narzędzia i techniki przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac         
musi zostać przeprowadzona diagnoza. Ma ona również na celu ułatwienie          
monitorowania obiektu w okresie użytkowania. Obecnie na rynku brakuje         
wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogliby we właściwy sposób przygotować        
wszystkie działania wstępne, jak również zająć się całym późniejszym procesem          
renowacji. Projekt DIAGNOSIS ma na celu wyszkolenie takich właśnie specjalistów.          
Ekspert diagnostyczny powinien: identyfikować wszelkie uszkodzenia, dysfunkcje       
oraz wpływ starzenia się obiektu, umieć wykorzystać nowoczesne technologie do          
analizy istniejących budynków, określić sposób działania w celu poprawy złego stanu           
obiektu. Aby osiągnąć zamierzony rezultat podczas trwania projektu DIAGNOSIS         
badano i rozwijano następujące zagadnienia: dogłębna analiza europejskiego sektora         
budowlanego w celu identyfikacja luk, zaniedbań i możliwości dla przyszłych          
ekspertów diagnostyki, utworzenie w każdym z krajów partnerskich grup mających          
na celu zbadanie potrzeb i wymagań stawianym przyszłym ekspertom, utworzenie          
kompleksowego programu szkolenia zgodnego z Ramami Kwalifikacji Europejskich        
dla szkolnictwa wyższego, przygotowanie dokumentów referencyjnych dla sektora        
budowlanego, w powiązaniu ze szkoleniem eksperta diagnostyki obiektów w Unii          
Europejskiej oraz szkolenia pilotażowe ekspertów i studentów krajów partnerskich.  
Projekt został oficjalnie zakończony, a jego rezultaty są następujące: 
● publikacja „Ekspert ds. Diagnozy budynków. Nowy      

profil zawodowy dla budownictwa i sektora      
budowlanego w Europie”, dostępne w wersji      
elektronicznej na stronie internetowej projektu, 

● dokument techniczny, w jaki sposób wdrożyć w       
różnych krajach Unii Europejskiej i na różnych       
poziomach szkolenia, wiedzę niezbędną ekspertowi     
diagnostycznemu, 

● przewodnik dydaktyczny szczegółowo opisujący    
program szkolenia z diagnostyki budowlanej, 

● zawarcie ponad 100 umów o współpracy między       
uniwersytetami i firmami z sektora budowlanego w       
celu promowania, wdrażania i rozwijania     
programów szkoleniowych w zakresie diagnostyki     
budownictwa. 

Rys. 9. Publikacja „Ekspert ds. diagnostyki budynków. Nowy profil         
zawodowy dla budownictwa i sektora budowlanego w Europie” 
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6. Projekt Erasmus+  HSME 

Projekt HSME - „HEROES OF SMES: DEVELOPING UNIQUE        
MENTORING SKILLS AND TECHNIQUES” o numerze      
2019-1-LV01-KA202-060420, jest realizowany w terminie 01.11.2019 – 31.10.2021.        
Promotorem projektu jest Baltijas Datoru Akademija, Łotwa (www.bda.lv),        
partnerami są: Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Polska        
(www.il.pw.edu.pl), Mugla Sıtkı Kocman University MSKU, Turcja       
(www.mu.edu.tr), eLearning Software, Rumunia (www.elearningsoftware.ro) oraz      
Adinvest Europe aisbl, Francja (www.adinvest-europe.eu).  

 

      
Rys. 10. Logo i kod QR projektu HSME 

Małe i średnie przedsiębiorstwa (ang. SMEs - Small and medium-sized          
enterprises) mają ogromne znaczenie dla ogólnej gospodarki Unii Europejskiej i          
krajów partnerskich, głównie przez wkład w zatrudnienie i efektywne generowanie          
PKB. Od 2008 roku przyjęto szereg środków mających na celu poprawę warunków            
ogólnych dla SMEs. Z punktu widzenia Komisji Europejskiej jednym  
z ważnych obszarów działania jest wzmocnienie idei przedsiębiorczości Małych i          
Średnich Przedsiębiorstw. Jest to możliwe przez doskonalenie nowych umiejętności         
mentorskich dla właścicieli tego rodzaju przedsiębiorstw. Zarówno badania Komisji         
Europejskiej dotyczące SMEs, jak i literatura biznesowa wskazują, że znane i           
powszechne doświadczenie SMEs nie jest już dziś wystarczające,  
aby wejść na nowy poziom prowadzenia przedsiębiorstwa. Głównym tego powodem          
jest trudność z wdrożeniem technik cyfrowych i nowych, bardziej efektywnych          
metod zarządzania. 

Poprzednie projekty UE prowadzone przez MSKU wykazały, że Małe i Średnie           
Przedsiębiorstwa nie są w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem nowych narzędzi           
zarządzania. Tym samym nie są świadome swojego potencjału i możliwości          
wprowadzenia zmian, które otworzyłyby przedsiębiorstwa na konkurencyjność       
rynkową. Daje to perspektywę na samodzielność na rynkach lokalnych, krajowych, a           
później globalnych. Mówiąc inaczej, aby ulepszyć umiejętności małych i średnich          
przedsiębiorstw w erze cyfrowej, należy zmienić perspektywę i spojrzenie, które          
ujawnia ich własne możliwości. Prowadzony projekt HSME odpowiada na potrzeby          
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rynku i jest w stanie rozwiązywać problemy dla swojego społeczeństwa przez           
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, zapewniając przywilej rozwijania unikalnych         
umiejętności mentorskich i wymiany dobrych praktyk między Małymi i Średnimi          
Przedsiębiorstwami, w celu uświadomienia im jaką wartość posiadają. 

Celem projektu HSME jest rozwijanie umiejętności mentoringu cyfrowego        
skierowanego  
do mentorów z sektora SMEs przez rozpowszechnianie podejścia mentoringu         
odwrotnego (reverse mentoring). Metoda ta angażuje różne pokolenia        
zainteresowanych, dzięki czemu niwelowana jest różnica pokoleniowa miedzy        
starszymi i młodszymi pracownikami Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to też           
przestrzeń na rozwijanie i wprowadzanie innowacji oraz pomysłów na nowe produkty           
i usługi przez bardziej aktywne pozyskiwanie informacji i porad, o zabarwieniu           
cyfrowym, od młodszych pracowników. 

Dzięki realizacji projektu HSME, możliwe rezultaty sprowadzają się do         
otrzymania opracowania wyników intelektualnych takich jak: mapa kompetencji,        
e-rozwiązania społeczności mentorów, materiały szkoleniowe, platforma e-learningu       
i metodologia dla grupowych działań mentorskich. Grono odbiorców projektu HSME          
można podzielić na dwie podgrupy:  
● pierwsza grupa to potencjalni mentorzy, którzy są pracownikami SMEs lub          

właścicielami SMEs oraz podopieczni, którzy są pracownikami wyższego        
szczebla SMEs, 

● druga grupa to potencjalni mentorzy, którzy są młodymi ludźmi, którzy chcą           
zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie i przyczyniają się do budowania          
swojej przyszłości dzięki podejściu, które opiera się na mentoringu         
odwrotnym.  

 
Grupa docelowa złożona jest także z osób zaangażowanych w przestrzeń          

naukową na uniwersytetach, czy też z osób działających w obrębie instytucji           
kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacji zawodowych lub centrów        
badawczych. Warto podkreślić, że zaangażowane organizacje partnerskie są        
ekspertami w zakresie mentoringu, coachingu, szkoleń, doradztwa i usług         
poświadczających umiejętności w SMEs oraz w kształceniu i szkoleniu         
zawodowym.  
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7. Projekt Erasmus+  IPCIC 

Kolejnym z projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW jest          
projekt IPCIC. Jego pełna nazwa to IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL         
COMPETENCES IN CONSTRUCTION (Udoskonalenie kwalifikacji zawodowych      
w dziedzinie budownictwa), numer projektu 2018-1-PL01-KA202-050616.      
Promotorem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, Polska        
(www.psmb.pl), a partnerami są: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki        
Warszawskiej, Polska (www.il.pw.edu.pl), Erbud S.A., Polska (www.erbud.pl),       
Centro Edile A. Palladio, Włochy (www.centroedilevicenza.it), Viesoji Istaiga        
Vilniaus Statybininku Rengimo Centras, Litwa (www.vsrc.lt) oraz Centrum        
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Warszawie, Polska         
(www.ckziu1.edu.pl). Projekt rozpoczęto 01.09.2018 r., jego zakończenie planowane        
jest na 30.04.2021r. 
 

     
Rys. 11. Logo i kod QR projektu IPCIC 

Sektor budowlany wymaga wysoko wykwalifikowanych pracowników ze       
względu na ciągły rozwój technologii (np. nowe materiały ekologiczne i          
zrównoważone technologie). Obecnie we wszystkich krajach UE nie ma         
wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Według      
badań przeprowadzonych przez partnerów projektu oraz AEEBC (The Association of          
European Experts in Building and Construction) obecny system kształcenia i          
szkolenia zawodowego wymaga poprawy. W odpowiedzi na tę potrzebę celem          
projektu IPCIC jest udoskonalenie nie tylko samych metod edukacji, ale podejścia do            
nauki budownictwa. Aby była ona jeszcze skuteczniejsza zdecydowano się na          
zastosowanie modelu nauki poprzez pracę. W tym celu jednym z partnerów jest firma             
budowlana. Kolejnym innowacją jest zmodernizowanie obecnych metod nauczania        
tak, aby były zgodne z nowymi regulacjami prawnymi i odpowiadały na nowoczesne            
trendy w branży budowlanej. Partnerzy chcą to osiągnąć poprzez uzupełnienie          
klasycznych metod nauki o filmy instruktarzowe oraz o nowoczesne zasoby          
edukacyjne. Będą one zawierały wiedzę niezbędną dla specjalistów od prac          
wykończeniowych ze szczególnym naciskiem na efektywność pracy i edukacji,         
przepisy BHP i umiejętności miękkie. Zasoby te zostaną przygotowane w kilku           
językach, dzięki czemu kursanci będą mogli nauczyć się specjalistycznego         
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słownictwa nie tylko w języku polskim. Ma to na celu zwiększenie konkurencyjności            
wyszkolonych pracowników, również poprzez prezentację praktyk krajów       
uczestniczących. Projekt skupi jest skupiony wokół trzech specjalizacji: monter         
instalacji wodno-kanalizacyjnych, monter zabudowy suchej oraz glazurnik. 
Projekt podzielono na pięć etapów: 

● Etap 1: Opracowanie programu kursów, 
● Etap 2: Opracowanie metodologii nauczania, 
● Etap 3: Opracowanie materiałów dydaktycznych i scenariuszy filmów        

instruktażowych, 
● Etap 4: Opracowanie materiałów filmowych (filmy instruktażowe i        

tłumaczenia tekstów), 
● Etap 5: Opracowanie materiałów do szkolenia nauczycieli 

 

 
Rys. 12. Nauka poprzez pracę jest jedną z głównych idei projektu IPCIC 

https://www.congerbuilt.com/teaching-the-next-generation/ 
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8. Projekt Erasmus+  MENTORCERT 

MENTOR CERT, pełny tytuł: „BUSINESS MENTOR TRAINING AND        
CERTIFICATION” (numer projektu 2017-1-HU01-KA202-035953) to projekt      
trwający w okresie 01.11.2017 - 29.02.2020. Promotorem projektu był Budapest          
Business School University of Applied Sciences, Węgry (www.uni-bge.hu), a         
partnerami: Leeds Beckett University, Wielka Brytania (www.leedsbeckett.ac.uk),       
Universidade Catolica Portuguesa, Portugalia (www.ucp.pt), Wydział Inżynierii       
Lądowej Politechniki Warszawskiej, Polska (www.il.pw.edu.pl), EFCoCert,      
Szwajcaria (http://efcocert.eu/) oraz Adinvest International, Francja      
(www.adinvest-international.eu).  

       
Rys. 13. Logo i kod QR projektu MENTORCERT 

 
Głównymi celami projektu MENTOR było opracowanie bazy umiejętności        

mentorskich i udoskonalenie jej tak, aby można ją było wykorzystywać do           
porównywania i rozwijania umiejętności mentorów biznesowych na różnych        
poziomach (od początkującego do eksperta), promowanie współpracy między        
uniwersytetami, a biznesem poprzez rozwój inteligencji branżowej, aby mentorzy         
biznesowi mogli działać w grupach o strategicznym znaczeniu dla lokalnej          
gospodarki oraz opracowanie ścieżek rozwoju mentorów biznesowych i przejście do          
międzynarodowej certyfikacji mentoringu biznesowego zgodnej z ISO17024 w celu         
zapewnienia międzynarodowego uznania mentorów biznesu za ich umiejętności,        
kompetencje i wiedzę. Grupą docelową są mentorzy biznesowi i kandydaci na tego            
mentora. Podczas projektu zajmowano się następującymi zagadnieniami       
wertykalnymi: przemysł turystyczny - kierowany przez BBS, Fin Tech - kierowany           
przez LBU, przemysł rolno-spożywczy - kierowany przez UCP, Przemysł budowlany          
- kierowany przez PW. Zagadnieniami horyzontalnymi były zaś: transformacja -          
prowadzona przez BBS, rozpoczęcie działalności gospodarczej - prowadzone przez         
LBU, powstające przedsiębiorstwa - prowadzone przez UCP, dojrzałe        
przedsiębiorstwa - prowadzone przez PW. Zgodnie z przyjętymi definicjami mentor          
biznesowy zapewnia przedsiębiorcy odpowiednią formę wsparcia, która pozwala mu         
doskonalić umiejętności zarządzania i uczyć się w działaniu przy wsparciu osoby z            
dużym doświadczeniem biznesowym. Mentor biznesowy musi więc być osobą         
zaufaną, polegającą na własnej wiedzy i zdobytym doświadczeniu zawodowym.         
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Najlepszą formą mentoringu jest dawanie wskazówek i informacji zwrotnych, aby          
pomóc podopiecznemu wzmocnić jego wiedzę i umiejętności w celu wykonania          
zadania lub rozwiązania problemów. 

Podczas trwania projektu partnerzy realizowali kolejne etapy. Pierwszym z nich          
była dogłębna analiza sektora. Złożyły się na nią analiza doświadczeń zawodowych,           
przydzielenie odpowiednich poziomów wiedzy, wypracowanie relacji między nimi        
oraz przygotowanie metodologii oceny. W następnej fazie projektu zajęto się          
przygotowaniem materiałów szkoleniowych. Przygotowano dwa e-kursy      
odpowiednie dla zagadnień wertykalnych i horyzontalnych. Oprócz klasycznej        
wiedzy podręcznikowej złożyły się na nie również studia przypadków tak, aby           
poprzez analizę konkretnych sytuacji móc nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale           
również dowiedzieć się, co sugeruje przygotowany mentor. W trzecim etapie zajęto           
się opracowaniem kryteriów oceny właśnie wyszkolonych mentorów. W tym celu          
zaproszono nowego partnera EFCoCert. Ostatnim etapem było przygotowanie        
podręcznika schematu certyfikacji. Aby to osiągnąć konieczne jest powołanie         
międzynarodowego komitetu ekspertów. Wszystkie informacje, przebieg, rezultaty       
oraz e-kursy online dostępne są na stronie internetowej projektu         
https://www.mentorcert.eu/index.php/en/  

    
Rys. 14. Kurs MENTOR CERT dla budownictwa 

 
9. Projekt Erasmus+ SPACAR 

SPACAR to projekt zatytułowany “CONTEMPORARY APPROACH TO THE        
DEVELOPMENT OF SPACIAL COMPREHENSION THROUGH AUGMENTED      
REALITY CONTENT”, o numerze N° 2019-1-LT01-KA202-060471. Na realizację        
projektu przewidziano ponad dwa lata: 01.11.2019 – 30.04.2022. Promotorem         
projektu jest Vilnius Builders Training Centre, Litwa (www.vsrc.lt), a partnerami są:           
Rigas Tehniska Universitate, Łotwa (www.rtu.lv), Wydział Inżynierii Lądowej,        
Politechnika Warszawska, Polska (www.pw.edu.pl), Universitat Politecnica de       
Valencia, Hiszpania (www.upv.es), Šiauliai Vocational Education and Training        
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Centre, Litwa (www.sprc.lt), firma informatyczna Sneakybox, Litwa       
(www.sneakybox-studios.com), stowarzyszenie na rzecz rozwoju młodzieży –       
Jugendförderverein, Niemcy (www.jfv-pch.de) oraz Decroly Centro Homologado de        
Formacion Professional, Hiszpania (www.decroly.com).  

  
Rys. 15. Logo i kod QR projektu SPACAR 

Projekt SPACAR, jest skoncentrowany na umiejętności przekazywania       
informacji w Inżynierii Lądowej. Niemożliwe jest realizowanie procesu inwestycyjno         
– budowlanego bez wymiany informacji i niezbędnych danych. Przyjęło się mówić,           
że głównym językiem inżyniera jest dokumentacja rysunkowa. Łatwo dostrzec, jak          
ważne jest umiejętne sporządzanie i czytanie rysunków konstrukcji inżynierskich.         
Aby móc swobodnie korzystać z dokumentacji projektowej, niezwykle istotne jest          
rozwijanie umiejętności przestrzennych już na etapie studiów. Niewątpliwie, ma to          
znaczący wpływ na dalszy rozwój kariery młodego inżyniera. W inżynierii lądowej           
na co dzień spotyka się wiele skomplikowanych problemów geometrycznych.         
Sprawne ich rozwiązywanie jest bardzo istotne, dlatego technika wyszła tym          
problemom naprzeciw, przez cyfrowe możliwości wizualizowania różnych       
przypadków geometrycznych. Rzeczywistość rozszerzona (AR) jest jednym z wielu         
wyzwań współczesnych technologii informatycznych, które ostatnio stały się również         
dostępne do celów edukacyjnych. Aplikacja AR umożliwia szybsze zrozumienie         
złożonych problemów przestrzennych i relacji między nimi, co przynosi wiele          
korzyści uczniom i studentom podczas nauki. Augmented Reality to nowa          
technologia, która pozwala na interakcję ze światem rzeczywistym  
i wirtualnymi obiektami jednocześnie. Specjaliści wspólnie twierdzą, że AR zapewni          
nowe możliwości nauczania młodych pokoleń studentów, w zdecydowanie bardziej         
atrakcyjny i rozrywkowy sposób, niż tradycyjne metody nauki geometrii         
przestrzennej, która w swojej tradycyjnej formie nie jest tak przystępna jak wirtualna            
rzeczywistość. Zastosowanie nowoczesnych technologii w zakresie wizualizowania       
geometrycznego, przyczynia się do zdobywania lepszych umiejętności praktycznych        
podczas studiów, w znacznie krótszym czasie i poprawia jakość edukacji graficznej.           
Ma to bezpośredni wpływ na zrozumienie skomplikowanych zagadnień        
inżynierskich, tym samym pozytywnie wpływa na jakość realizowanych projektów i          
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jakość wymienianych informacji. Efektem tych działań jest oszczędność czasowa,         
która w świetle dzisiejszych realizacji budów jest bezcenna. 

Jako cel projektu przyjęto opracowanie zestawu narzędzi dydaktycznych        
obejmującego zestaw praktycznych ćwiczeń z obiektami 3D przygotowanymi do         
użycia w środowisku AR. Zestaw narzędzi dydaktycznych jest przeznaczony dla          
szkół zawodowych, szkół wyższych i uniwersytetów, w których przedmioty z zakresu           
grafiki inżynierskiej są obowiązkowe. Odpowiednio przystosowane narzędzia       
dydaktyczne pozwolą na rozwinięcie umiejętności przestrzennych uczniów szkół        
zawodowych  
i wyższych. Projekt stawia na poznawanie zagadnień praktycznych przez         
odpowiednio dobrane ćwiczenia i problemy do rozwiązania, tym samym uczestnik          
projektu zdobywa praktyczną wiedzę,  
którą jest w stanie wykorzystać w wielu przestrzeniach przemysłu budowlanego.          
Zastosowanie technologii AR do wspierania działań edukacyjnych może stać się          
unowocześnieniem tradycyjnych metod nauczania przedmiotów inżynierii graficznej.       
Aplikacja AR została przygotowana tak,  
aby zachęcić do jej dalszego używania, przez zapewnienie studentom „rozrywki”          
podczas studiów. Zestaw narzędzi dydaktycznych AR pozwala stworzyć atrakcyjną         
metodologię nauczania, co przekłada się na zwiększenie motywacji u studentów, do           
studiowania przedmiotów inżynierii graficznej. Metodologiczne materiały projektu       
zostaną przygotowane przez naukowców i praktyków z krajów Unii Europejskiej:          
Litwy, Polski, Łotwy, Hiszpanii, Niemiec. Docelowymi grupami projektu są:         
uczniowie szkół zawodowych, uczniowie szkół wyższych, nauczyciele zawodowi,        
wykładowcy szkół wyższych i naukowcy z tej dziedziny. 
 

 

 

 

 

 

 

Rys. 16. Główne idee projektu SPACAR 
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10. Projekt Erasmus+  URBANBIM 

Projekt UrbanBIM, którego pełny tytuł to „INNOVATIVE EDUCATIONAL        
INTEGRATION OF URBAN PLANNINGS BASED ON BIM-GIS       
TECHNOLOGIES AND FOCUSED ON CIRCULAR ECONOMY CHALLENGES”       
jest realizowany w ramach programu Erasmus+ - Cooperation for Innovation and the            
Exchange of Good Practices - Strategic Partnerships. Numer projektu to:          
2018-1-RO01-KA203-049458, a przewidziany czas realizacji to 01.10.2018 -        
30.09.2020. Promotorem projektu UrbanBIM jest Universitatea Transilvania din        
Brasov, Rumunia (www.unitbv.ro), partnerami są: Asociatia Romania Green        
Building Council, Rumunia (www.rogbc.org), Universidad de Sevilla, Hiszpania        
(www.us.es), Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del        
Marmol y la Piedra, Hiszpania (www.ctmarmol.es), Wydział Inżynierii Lądowej,         
Politechnika Warszawska, Polska (www.il.pw.edu.pl) oraz Datacomp Sp. z o.o.,         
Polska (www.datacomp.com.pl)). Główną stronę projektu UrbanBIM można znaleźć        
pod kodem QR na rys. 17: 
 

                               

Rys. 17. Logo i kod QR projektu URBANBIM 

URBANBIM koncentruje się na wykorzystaniu elementów BIM (Building        
Information Modeling) do zarządzania miastami oraz dydaktyce. Wychodząc        
naprzeciw tradycyjnym metodom nauczania, zaistniała potrzeba zmodyfikowania       
systemu edukacji szkolnictwa wyższego, aby poprawić jego jakość i efektywność.          
Zmiany polegają na wprowadzeniu innowacyjnych metod, treści i procedur na          
uczelniach wyższych. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości jakie niosą za           
sobą korzyści z racjonalnego wykorzystania energii i materiałów. Projekt         
dedykowany jest dla studentów i specjalistów z zakresu rewitalizacji i planowania           
przestrzennego. W działania projektu UrbanBIM wchodzą: przygotowanie kursów,        
szkoleń i materiałów dydaktycznych dla studentów i specjalistów z zakresu          
budownictwa i architektury. Organizowany szereg spotkań i seminariów        
upowszechni idee projektu, co wpływa na zwiększenie świadomości co do potrzeb           
zmodyfikowania obecnego systemu edukacyjnego. 

Projekt zajmuje się zagadnieniem LCA (Life Cycle Assessment)        
identyfikującym problemy środowiskowe związane z produktami i materiałami oraz         
stanowi odniesienie do realnego miejsca jakie zajmuje się w całym procesie. LCA            
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jest również coraz częściej stosowane w ogólnym procesie związanym z rozwojem           
nowych produktów i wprowadzaniem ich na rynek przez prowadzoną strukturę          
kosztów nowego produktu, związaną z polityką środowiskową. 

Rosnące znaczenie LCA jest widoczne w coraz popularniejszym oznakowaniu         
ekologicznym: Deklaracji Środowiskowej Produktu (Environmental Product      
Declaration, EPD). Deklaracje środowiskowe często są wymagane popytem na rynku,          
czego przykładem może być LEED (Leadership in Energy and Environmental          
Design) w budownictwie. Korzyści z LCA są znaczące: wiarygodne, przejrzyste dane           
zarówno dla producentów, jak i konsumentów, umożliwiające podejmowanie        
lepszych decyzji dotyczących produkcji i użytkowania materiałów i produktów.  

W Polsce (stan z 22 lipca 2019) występują cztery międzynarodowe systemy           
certyfikacji wielokryterialnej (w porządku alfabetycznym): BREEAM, DGNB, HQE        
i LEED. Piąty, najnowszy WELL Building Standard, koncentrujący się wyłącznie na           
ocenie wpływu budynku na zdrowie człowieka, obejmuje tylko pięć budynków w           
kraju. 
 
 

Rys. 
18. 

Ocena cyklu życia (LCA) 
Jednym z głównych bodźców wpływających na zmiany w Polskim         

prawodawstwie w zakresie stosowania technologii BIM jest dyrektywa Parlamentu         
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 w sprawie zamówień           
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. W odniesieniu  
do powyższego dokumentu należy w szczególności zwrócić uwagę na następujące          
punkty polskiego prawa zamówień publicznych (PZP): 
● Art. 10e. brzmi “W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów           

zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania       
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danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku        
zamawiający udostępnia środki dostępu do tych narzędzi zgodnie z art. 10d do            
czasu, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne.” 

● Art. 22 ust. 1a mówi że, że „Zamawiający określa warunki udziału w            
postepowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób         
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę̨       
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności        
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”. 

● Art. 29 ust. 1 wskazuje, że „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób            
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i        
zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności       
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 

● Art. 91 ust. 2 pkt 5 wskazuje katalog przykładowych pozacenowych kryteriów           
oceny ofert, co pozwala na całkowite odejście od kryterium ceny na rzecz            
kryterium kosztu (liczonego także za pomocą metody rachunku kosztów cyklu          
życia – LCC (ang. Life Cycle Costing). Przekłada się to na możliwość            
wymagania od podwykonawców posiadania w zespole doświadczonego BIM        
Managera lub chociażby punktowania wykonawcy za to, że takie stanowisko          
występuje. 

 
Warto również zwrócić uwagę na treść wyroku z dnia 20.03.2017 r. sygn. akt             

KIO 413/17: „Zamawiający winien opisać́ przedmiot zamówienia w taki sposób, aby           
wykonawcy nie mieli wątpliwości, jaki produkt i na jakich warunkach mogą̨           
zaoferować́, aby spełniał wymagania SIWZ. Niezbędne jest, aby opis przedmiotu          
zamówienia był sporządzony w sposób jasny, zrozumiały i zawierający wszystkie          
elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty”.  
 
11. Podsumowanie 

Głównym efektem projektów przedstawionych w tym artykule jest poprawa         
edukacji personelu budowlanego na wszystkich poziomach - od robotników         
fizycznych, przez studentów, po wysoko wykwalifikowanych menedżerów.       
Wspomniane projekty pozwalają również na rozpoznanie potrzeb w zakresie         
kwalifikacji personelu budowlanego, uznanie stosowanych systemów edukacji,       
certyfikacji personelu i akredytacji studiów (takich jak studia podyplomowe         
„Zarządzanie w Budownictwie” prowadzone na Politechnice Warszawskiej       
www.spzwb.il.pw.edu.pl), programów i kursów szkół technicznych w UE.  
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W projektach tych zastosowano innowacyjne podejście do edukacji - kształcenie          

na odległość i mieszane. Projekty dydaktyczne Erasmus + są również niezwykle           
przydatne do zacieśnienia współpracy między różnymi podmiotami na europejskim         
rynku gospodarczym: instytucjami szkolnictwa wyższego, organami zawodowymi,       
firmami, szkołami średnimi i przedsiębiorstwami. Projekty tworzą pozytywną        
synergię systemów gospodarczych i edukacyjnych. 
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Wielu ludzi w dalszym ciągu lekceważy możliwość zarażenia koronawirusem,         

który również dla nich może okazać się wyjątkowo groźny. Trudno się jednak dziwić             
zwykłym zjadaczom chleba, skoro nawet najwięksi przywódcy tego świata, a więc ci,            
którzy powinni świecić przykładem, jeszcze do niedawna zdawali się bagatelizować          
sprawę. Przypomnijmy, że jeszcze 9 marca, prezydent Stanów Zjednoczonych         
Donald Trump skrytykował na Twitterze atmosferę wokół koronawirusa, pisząc, że          
"tylko w 2019 roku 37 tysięcy Amerykanów zmarło na zwykłą grypę, a także, że              
„średnio umiera (na nią) od 27 tys. do 70 tys. rocznie. Nic nie jest zamykane, życie i                 
gospodarka toczą się dalej". W Polsce, w podobnym duchu wielokrotnie wypowiadał           
się m.in. prof. Włodzimierz Gut, wirusolog i zarazem doradca głównego inspektora           
sanitarnego, który w jednym z wywiadów stwierdził, że "chociaż bardziej boimy się            
koronawirusa, o wiele groźniejsza jest grypa". W Hiszpanii, mając już do czynienia z             
wieloma przypadkami zarażonych, dalej nie widziało się paniki, nie było radykalnych           
decyzji, zaś sami Hiszpanie nie zamierzali się izolować. Warto przypomnieć, że 8            
marca w Madrycie, będącym głównym ogniskiem koronawirusa odbyła się         
120-tysięczna manifestacja feministek. 

We Włoszech pomimo ogłoszenia kwarantanny i zamknięcia szkół wiele osób          
postanowiło szturmować kurorty narciarskie. 

W tym miejscu nasuwa się prosta refleksja, że większość ludzi chyba nie do             
końca rozumie pojęcia wykładniczego wzrostu. Gdyby było inaczej, z całą pewnością           
byliby dziś o wiele bardziej przerażeni. Czym więc jest wzrost wykładniczy, i co on              
ma wspólnego z pandemią koronawirusa? 
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Otóż wzrost wykładniczy to klasyczny wzorzec, w którym początkowo liczby          

pozostają małe, ale potem z czasem bardzo szybko przechodzą w bardzo duże liczby. 
 
Przykład: Jeżeli zainwestujemy 1000 PLN, i będziemy co roku podwajać tę           

kwotę, to po dziesięciu latach zgromadzimy na koncie bardzo pokaźną sumę ponad 1             
mln PLN (1000 x 2^10 = 1000 x 1024 = 1 024 000), jednak 85% tej sumy przybędzie                  
nam na koncie w ostatnich 3 latach inwestowania (z tych 10). Co więcej, po 20 takich                
cyklach będzie to już kwota 1,05 miliarda PLN. I to jest właśnie wzrost             
wykładniczy, czyli coraz większe przyrosty bezwzględne w kolejnych takich samych          
odcinkach czasowych. 

Teraz jeśli chodzi o koronawirusa, to skoro dane pokazują, że co 6 dni podwaja              
się liczba przypadków, to jeśli teraz przykładowo w Polsce jest 250           
zdiagnozowanych przypadków, to po 10 takich cyklach podwajania        
("sześciodniowych"), potencjalnie zarażonych byłoby już 250 x 2^10 = 256 000           
(czyli po zaledwie 60 dniach - dwa miesiące). 

To, co naprawdę się liczy, to jak wysoka jest ta stopa wzrostu. Obecnie w              
Stanach Zjednoczonych, według czasopisma Our World in Data, potwierdzone         
przypadki Covid-19 wzrastają o około 30 do 40 procent dziennie, a całkowita liczba             
podwaja się mniej więcej co dwa dni. Te dane wydają się jednak przesadzone;             
naukowcy już wiedzą, że ten mnożnik infekcyjności R0 wynosi w istocie ok. 2.6             
(czyli jedna zarażona osoba przenosi wirusa na średnio 2.6 innych osób); tak szacują             
naukowcy w czasopiśmie brytyjskim medycznym Lancet. Niektórzy mówią wręcz, że          
wynosi on 4 (tzw. R0 - czyli współczynnik infekcyjności). Czyli w takim wypadku,             
przy tych założeniach, wzrost wykładniczy dla Polski wyglądałby tak (przy          
założeniu, że nie wprowadza się strategii powstrzymywania /containment/ i wszyscy          
chodzą sobie po ulicach i R0 jest poziomie 2.6, tak jak przedstawia to czasopismo              
medyczne brytyjskie Lancet): 

 
250 x2.6^10 = 250 x 14116,7096 = 3 529 177 przypadków 
 

(z tym, że nie po 60 dniach tylko po wykonaniu 10 indywidualnych cykli zarażania              
przez każdą zarażoną osobę; w praktyce ten okres może być dłuższy niż 60 dni, bo to                
są wektory indywidualne i wahają się od 2 do nawet 20 dni, czyli, okres przez jaki                
jedna zarażona osoba pozostaje potencjalnie "infekcyjna" i zaraża innych). Co          
charakterystyczne zarażalność jest asymptomatyczna, czyli niektóre osoby mogą nie         
wiedzieć nawet, że są/były chore (przypadki całkowicie bezobjawowe), a są też tacy,            
którzy cierpią bardzo. Te przypadki bezobjawowe (asymptomatyczne) to w istocie          
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wielki problem, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto potencjalnie może nas            
zarazić. Taka osoba z objawami asymptomatycznymi nie musi wcale kaszleć, kichać;           
może sobie po prostu zwyczajnie przychodzić na spotkania biznesowe. Przypadek          
tzw. zerowy w Niemczech to 33-letni mężczyzna z Monachium, którego 21 stycznia            
zaraziła Chinka, która przybyła do niemieckiej firmy na spotkanie biznesowe i           
spędziła z nim 30 minut. Ten mężczyzna nie mając o tym pojęcia i nie wykazując               
żadnych objawów zdążył później zarazić 13 osób. Zachorował dopiero 27 stycznia. 

Co istotne, człowiek zaraża przed wystąpieniem objawów (praktycznie od         
pierwszego dnia), i niektórzy podejrzewają (np Dr. John Campbell), że również przez            
pewien czas w okresie konwalescencji (czyli po ustąpieniu objawów). 

Czyli w takim bardzo czarnym scenariuszu, za 2-3 miesięcy mogłoby być już w             
Polsce 3.5 miliona zarażonych; z tego 10% to przypadki wymagające hospitalizacji           
(Polska jest przygotowana maks. na 10 tysięcy takich krytycznych przypadków), a           
śmiertelne to prawdopodobnie 4-6% (w zależności od kraju). 

Cała nadzieja w tym, że wirus został tak zaprogramowany przez jego autorów,            
żeby "wykonał swoją robótkę" i w kolejnych mutacjach wygasił się sam po 3             
miesiącach – to już wysokiej rangi bioinżynieria – pracowały nad tym laboratoria            
mające zabezpieczenia poziomu 3 i poziomu 4 (według Roberta D. Steele, byłego            
wysokiej rangi oficera CIA, mogło to być laboratorium w Północnej Karolinie, w            
Winnipegu czy też w samym Wuhan – bo właśnie te posiadają tego typu             
zabezpieczenia). 

Pocieszające jest jedynie to, że sam efekt wykładniczy jest równie silny w            
przypadku działań łagodzących - na przykład pozostawania przez jak największą          
liczbę ludzi (potencjalnych zarażających) w domu. Jednym z atutów takiego          
podejścia nie jest wcale to, że osoba, której jutro nie zarazimy (mowa o chorych),              
nigdy nie zostanie zarażona, ale to, że takie potencjalne zarażenie może nastąpić w jej              
przypadku o wiele później, np. za kilka tygodni lub jeszcze później. I w pewnym              
momencie przynajmniej część nowo zarażonych osób zostanie otoczona przez         
jednostki bardziej odporne immunologicznie (wyleczone) pośród swoich kontaktów        
(wytworzy się tzw. odporność stada), więc nowo zarażeni będą z kolei zarażać mniej             
osób, i tak dalej. Szacuje się, że dla R0 = 4, przy 80% wszystkich zarażonych               
powstaje tzw. odporność stada i zaraza zanika całkowicie po pewnym czasie. 

Skutecznie, każdy z nas może zmniejszyć swoje osobiste R0 - liczbę osób,            
które możemy potencjalnie zainfekować, gdybyśmy złapali Covida-19 - a to          
pomoże spłaszczyć krzywą wykładniczą. Jeśli spowodować, że efektywne R0         
spadnie poniżej 1, to możemy zwolnić i zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa           
całkowicie, co wynika z prostej formuły matematycznej. 
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