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Departament Analiz i Strategii 

Podsumowanie tygodnia 

10 września 2021 

Wsparcie dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu (IOB) 

Rekompensaty dla firm działających w pasie granicznym z Białorusią 
Rząd przeznaczy dla firm z pasa objętego stanem wyjątkowym łącznie 7 mln zł. 

0,5 mln zł dostaną firmy turystyczne. 6,5 mln zł zostanie rozdzielone pomiędzy 205 firm 

(170 z nich świadczy usługi hotelarskie, a 35 – gastronomiczne). Zgodnie 

z zapowiedziami rządu odszkodowanie w wysokości 65% średniej z przychodów 

za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymają tylko ci, którzy będą w stanie udokumentować 

swoje obroty. Przedsiębiorcy, którzy dostaną 65 tys. zł lub więcej – będą poddani 

obligatoryjnej kontroli wojewody.  

Źródło: money.pl, businessinsider, 9.09.2021, biznes.wprost.pl, 10.09.2021 

List intencyjny ws. utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej 

Doliny wodorowe mają pomóc Polsce osiągnąć neutralność klimatyczną i utrzymać 

konkurencyjność krajowej gospodarki. Jako pierwszą zainaugurowano Podkarpacką 

Dolinę Wodorową (18 maja br.), a 9 września podpisano list intencyjny w sprawie 

utworzenia „Dolnośląskiej Doliny Wodorowej”. Kolejna ma być Dolina Mazowiecka. 

Docelowo w Polsce planowane jest utworzenie pięciu takich przedsięwzięć. 

Źródło: gov.pl, biznesalert.pl, inwestycje.pl, 9.09.2021 

 „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”  
15 września rozpoczyna się cykl wideokonferencji online dla przedsiębiorców pod 

hasłem „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” – na które zapraszają Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju i Technologii – poświęconych wybranym 

rozwiązaniom zawartym w Polskim Ładzie i w Tarczach Antykryzysowej i Finansowej. 

Szczegółowa informacja na stronie PARP. 

Źródło: pb.pl, 6.09.2021 

Prawo 

Objaśnienia MF do nowych przepisów o e-commerce 

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, MF opublikowało Objaśnienia 

podatkowe z dnia 1 września 2021 r. w zakresie tzw. pakietu vat e-commerce 

wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163), dostępne na stronie MF. 

Dokument zawiera m.in. 66 praktycznych przykładów jak działa pakiet. 

Źródło: gov.pl, 2.09.2021; DGP, 6.09.2021 

https://www.money.pl/gospodarka/odszkodowania-za-stan-wyjatkowy-rzad-podal-budzet-dla-poszkodowanych-6681357579692544a.html
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/beda-odszkodowania-za-stan-wyjatkowy-oto-szczegoly/nvrcvhh
https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/10489540/stan-wyjatkkowy-poszkodowani-przedsiebiorcy-otrzymaja-odszkodowania-w-kwocie-odpowiadajacej-65-proc-przychodu-z-ostatnich-3-miesiecy.html
https://www.gov.pl/web/premier/premier-dolnoslaska-dolina-wodorowa-przyczyni-sie-do-rozwoju-naszej-gospodarki
https://biznesalert.pl/na-dolnym-slasku-powstaje-druga-dolina-wodorowa-w-polsce/
https://inwestycje.pl/gospodarka/podpisano-list-intencyjny-ws-utworzenia-dolnoslaskiej-doliny-wodorowej/
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/73651:idearozwojubiznesu-startuje-cykl-edukacyjnych-spotkan-online
https://www.pb.pl/bezplatna-pomoc-w-rozwoju-firmy-1126641
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-1-wrzesnia-2021-r-w-zakresie-tzw-pakietu-vat-e-commerce-wprowadzonego-ustawa-z-dnia-20-maja-2021-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-poz-1163
https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-vat-e-commerce--objasnienia-podatkowe
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58077,6-wrzesnia-2021/73325,Gazeta-Prawna/762190,Minister-wyjasnil-jak-stosowac-nowe-przepisy-o-e-commerce.html
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Przedsiębiorczość 

Najnowsze wiadomości z GUS 

▪ Na koniec II kw. 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 142,8 tys. 

i była wyższa o 29,6% niż na koniec I kw. br. oraz wyższa o 75,4% r/r. Więcej 

o popycie na pracę w publikacjach: Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy 

rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2021 r. oraz Popyt na pracę w drugim 

kwartale 2021 r. 

▪ Według stanu na koniec sierpnia br. do rejestru REGON wpisanych było 4779,1 tys. 

podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (i 3,6% r/r). 

Więcej w publikacji: Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do 

rejestru REGON - sierpień 2021  

Źródło: GUS aktualności, 10.09.2021 

RPP: stopy procentowe bez zmian 

8 września Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych 

NBP na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna 0,10%; stopa lombardowa 0,50%; 

stopa depozytowa 0,00%; stopa redyskontowa weksli 0,11%; stopa dyskontowa 

weksli 0,12%). 

Źródło: NBP, 8.09.2021; bankier.pl, 9.09.2021 

Raport SGH: Wskaźniki gospodarcze w porządku, choć niejedno 

do poprawy 

Podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaprezentowany został raport SGH 

pt. "Reakcja polskiej polityki podatkowej na kryzys związany z pandemią na tle państw 

Grupy Wyszehradzkiej", w którym autorzy przedstawili kluczowe problemy i wyzwania 

stojące przed Polską i krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Zdaniem autorów, 

państwa Europy Środkowej nie potrafiły skutecznie wykorzystać polityki podatkowej 

do przeciwdziałania skutkom pandemii, a reakcja rządów V4 polegała głównie 

na wprowadzeniu mechanizmów mających najczęściej wpływ na płynność finansową 

przedsiębiorców. Więcej na YouTube. 

Źródło: money.pl, money.pl, pap.pl, gazeta.pl, DGP, 7.09.2021 

Brak czipów gorszy niż lockdown 

Pandemia i lockdowny spowodowały, że w UE w 2020 r. nie wyprodukowano 4,2 mln 

aut. W bieżącym roku ich produkcja może być mniejsza od 6,3 do 7,1 mln z powodu 

kryzysu związanego z brakiem półprzewodników. W Polsce w I półroczu br. z fabryk 

wyjechało ponad 234 tys. pojazdów, czyli o 16,7% więcej r/r, ale kłopoty z podażą, które 

wynikają ze wspomnianego kryzysu półprzewodnikowego są coraz bardziej odczuwalne. 

Szacuje się, że już teraz w naszym kraju z powodu braku lub niedoborów chipów nie 

wykorzystuje się około 20% mocy produkcyjnych. 

Źródło: pb.pl, 1.09.2021 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/wplyw-epidemii-covid-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w-drugim-kwartale-2021-r-,4,6.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/wplyw-epidemii-covid-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w-drugim-kwartale-2021-r-,4,6.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-drugim-kwartale-2021-r-,2,42.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-drugim-kwartale-2021-r-,2,42.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-wpisanych-do-rejestru-regon-sierpien-2021,8,18.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-wpisanych-do-rejestru-regon-sierpien-2021,8,18.html
https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2021_09_08.pdf
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Decyzja-Rady-Polityki-Pienieznej-wrzesien-2021-8183946.html
https://casp.sgh.waw.pl/sites/casp.sgh.waw.pl/files/pliki/91_VIII_21_Raport%20Krynica%202021_D.%20Gajewski.pdf
https://casp.sgh.waw.pl/sites/casp.sgh.waw.pl/files/pliki/91_VIII_21_Raport%20Krynica%202021_D.%20Gajewski.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3QeJTg6nWM4
https://www.money.pl/podatki/polski-rzad-czarowal-podatnikow-sgh-publikuje-szokujacy-raport-6680631246027680a.html
https://www.money.pl/gospodarka/ekonomisci-sceptyczni-wskazniki-gospodarcze-w-porzadku-ale-jest-kilka-ale-6680770972253024a.html
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C942345%2Craport-sgh-polityka-podatkowa-w-reakcji-na-pandemie-polska-idzie-swoja
https://gazeta.sgh.waw.pl/forum-ekonomiczne/na-zywo-strefa-sgh-na-forum-ekonomicznym-2021-dzien-pierwszy
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8239433,forum-ekonomiczne-karpacz-raport-sgh-zmiany-w-podatkach-w-reakcji-na-pandemie-ograniczone-w-v4.html
https://www.pb.pl/brak-chipow-gorszy-niz-lockdown-1126218
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Innowacyjność 

W Polsce zaczynają się prace nad 6G, choć z 5G wciąż jest problem 

Centrum Badań i Rozwoju Ericssona w Polsce rozpoczęło prace nad prototypami 

i rozwiązaniami 6G. A co z 5G? Polskie telekomy nie zdradzają, ile osób używa ich sieci 

5G, zaś firma analityczna Analysys Mason prognozuje, że użytkownicy internetu 5G będą 

stanowili w tym roku 3,5% wszystkich użytkowników mobilnego internetu w Polsce. 

Według informacji od operatorów i dostawców smartfonów, urządzenia z 5G kupuje 

coraz więcej osób – to już co trzeci sprzedany smartfon nad Wisłą, jednak na razie nie 

każdy użytkownik wpada w sieć nowej generacji na stałe. Jej zasięg jest nadal 

ograniczony. 

Źródło: rp.pl, 9.09.2021 

Gadżet przyszłości – inteligentne okulary 

Facebook zaprezentował okulary „smart”, które pozwalają na robienie zdjęć i kręcenie 

wideo w nowy, bardziej naturalny sposób, a także umożliwiają dzielenie się swoimi 

doświadczeniami, słuchanie muzyki i dzwonienie. Produkt wchodzi do sprzedaży w USA, 

Australii, Kanadzie, a także w trzech krajach Europy: Irlandii, Włoszech i Wlk. Brytanii.  

Źródło: cyfrowa.rp.pl, 10.09.2021 

Zasoby ludzkie i kompetencje przedsiębiorstw 

Szacowana stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu br. wyniosła 5,8 proc. 

Z szacunków MRiPS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 

w końcu sierpnia br. 5,8%. Miesiąc do miesiąca nie uległa zmianie, a rok do roku spadła 

o 0,3 p.p. W sierpniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 961,8 tys. bezrobotnych. 

Najniższe bezrobocie zanotowano w Wielkopolsce (3,4%), a najwyższe – w Warmińsko–

mazurskim (8,7%). Według ostatnich danych Eurostatu (opublikowanych 1 września), 

w lipcu br. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez 

Eurostat, wyniosła w Polsce 3,4% wobec 6,9% unijnej średniej i 7,6% w strefie euro. 

W unijnym rankingu Polska jest obecnie na 4. miejscu. Pierwsze zajęła Holandia (3,1%). 

Źródło: gov.pl, pb.pl, 6.09.2021; pb.pl, 1.09.2021  

Europa inwestuje w technologie zmieniające model pracy 

Nakłady na cyfrową transformację pracy w Europie w 2021 r. przekroczą 145 mld USD – 

wynika z analizy „Worldwide Future of Work Spending Guide”, opublikowanej przez IDC. 

Będą koncentrować się na trzech filarach: otoczenie i środowisko pracy, zaangażowanie 

pracowników i kultura pracy oraz lepsze współdziałanie ludzi i technologii. Jedna trzecia 

tych nakładów, blisko 46 mld USD (39 mld euro) będzie przeznaczona na sprzęt (roboty, 

drony, urządzenia internetu rzeczy) oraz na korzystanie z infrastruktury jako usługi. 

Wydatki na oprogramowanie i usługi IT sięgną odpowiednio 37 mld USD (31 mld euro) 

i 27 mld USD (ok. 23 mld euro). Około 35 mld USD pójdzie na „pozostałe” obszary 

cyfrowej transformacji pracy. Inwestycje to efekt pandemii, która przyspieszyła 

https://cyfrowa.rp.pl/telekomunikacja/art18612731-w-polsce-zaczynaja-sie-prace-nad-6g-z-5g-wciaz-jest-klopot
https://cyfrowa.rp.pl/gadzety/art18905971-gadzet-przyszlosci-facebook-pokazal-inteligentne-okulary
https://www.gov.pl/web/rodzina/mniej-bezrobotnych-w-urzedach-pracy-wstepne-dane-ministerstwa-rodziny-i-polityki-spolecznej
https://www.pb.pl/mrips-szacowana-stopa-bezrobocia-w-sierpniu-wyniosla-58-proc-1126574
https://www.pb.pl/bezrobocie-w-strefie-euro-spadlo-w-lipcu-1126163?cx_testId=3&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s
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wdrożenie pracy zdalnej i domowej przy wykorzystaniu tzw. Trzeciej Platformy IT 

łączącej technologie mobilne, media społecznościowe, przetwarzanie chmurowe, 

internet rzeczy i analizę big data. Natomiast w Europie Środkowej i Wschodniej 

inwestycje w transformację modelu pracy zwiększą się w 2021 r. o 13% r/r. W kolejnych 

latach wzrost szacowany jest na 15–16%. 

Źródło: CRN, techno-senior.com, 2.09.2021  

Skrócenie czasu pracy może pomóc w zwiększeniu produktywności 
Czterodniowy tydzień pracy jest pomysłem coraz częściej dyskutowanym w Polsce 

i na świecie. Testowanie takiego pomysłu rozpoczyna Hiszpania – w eksperymencie 

weźmie udział 200 małych i średnich firm, wyniki będą znane za trzy lata. Zwolennicy 

koncepcji argumentują się, że skrócenie czasu pracy może pomóc w bardziej 

efektywnym godzeniu życia zawodowego z życiem prywatnym i rodzinnym, poprawić 

dobrostan pracowników, a w efekcie również pozytywnie wpłynąć na poziom 

produktywności pracowników. Dotychczasowe eksperymenty, przeprowadzone m.in. 

w Nowej Zelandii (w firmach Perpetual Guardian); Szwecji (w Toyocie) i Japonii 

(w Microsofcie) zdają się te opinie potwierdzać, choć pozytywny wpływ skrócenia czasu 

pracy na produktywność obserwowany był głównie w firmach świadczących usługi 

z dziedziny nowych technologii oraz administracji publicznej. Pomysł testowany był 

również w Polsce, głównie w firmach z sektora IT. 

Źródło: Tygodnik Gospodarczy PIE 35/2021; polskieradio24.pl, pb.pl, 4.09.2021  

Polskim firmom trudno działać charytatywnie 

Brak rzetelnych badań dotyczących skali finansowego zaangażowania polskich firm 

w tematy społeczne. Wiadomo jednak, że brak regulacji dotyczących wolontariatu 

pracowniczego czy podatku VAT w rozliczaniu usług pro bono nie ułatwia 

przedsiębiorcom działalności charytatywnej. Tymczasem – jak wynika z ubiegłorocznego 

raportu Kantar, przeprowadzonego na zlecenie Social Impact Alliance for Central 

& Eastern Europe wśród 2,4 tys. mieszkańców Polski, Czech, Węgier i Słowacji – 66% 

ankietowanych oczekuje od firm większego zaangażowania w kwestie społeczne, 

podobnie jak ma to miejsce w innych państw rozwiniętych. Przykładowo, w USA 66% 

firm oferuje pracownikom programy płatnego wolontariatu, średnio 20 godzin rocznie, 

w których w 2019 r. uczestniczył co trzeci pracownik. 

Źródło: pb.pl, 9.09.2021 

Inwestycje 

Historyczna umowa podpisana przez PGNiG 

9 września br. PGNiG podpisał umowę z Venture Global LNG. Amerykański gaz razem 

z paliwem, które do Polski przypłynie  gazociągiem Baltic Pipe z Norwegii, pozwoli Polsce 

uniezależnić się od dostaw ze wschodu. Realizacja pierwszych dostaw od Venture Global 

LNG jest planowana na początek 2023 r. 

Źródło: gov.pl, 2.09.2021  

https://crn.pl/aktualnosci/cyfrowa-transformacja-pracy-nabiera-tempa/
https://techno-senior.com/2021/09/02/idc-future-of-work-model-pracy/
https://www.tradedoubler.com/pl/blog/6-godzinny-czas-pracy-w-tradedoubler/?fbclid=IwAR0s3liwmEUCrAgWtHk7DyRf3yQbN9oggVzgcWPiyCwpt15drxGh3PL4vHE&utm_source=bankier.pl&utm_medium=content&utm_campaign=article
https://www.tradedoubler.com/pl/blog/6-godzinny-czas-pracy-w-tradedoubler/?fbclid=IwAR0s3liwmEUCrAgWtHk7DyRf3yQbN9oggVzgcWPiyCwpt15drxGh3PL4vHE&utm_source=bankier.pl&utm_medium=content&utm_campaign=article
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_35-2021.pdf
https://www.polskieradio24.pl/42/259/Artykul/2800748,Skrocenie-czasu-pracy-moze-pomoc-w-zwiekszeniu-produktywnosci-Zobacz-co-wynika-z-testow
https://www.pb.pl/eksperci-skrocenie-czasu-pracy-moze-zwiekszyc-efektywnosc-1126498
https://www.pb.pl/polskim-firmom-trudno-dzialac-charytatywnie-1127044
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/historyczna-umowa-podpisana-przez-pgnig
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Zrównoważony rozwój 

Dobrobyt to więcej niż wzrost 

Kwestia wzrostu gospodarczego, który nie odbywa się kosztem środowiska naturalnego 

i nie pogłębia nierówności, od lat jest przedmiotem dyskusji specjalistów i badaczy. 

Jedną z najpopularniejszych miar przeciwstawianych wskaźnikowi PKB jest indeks ONZ. 

Tegoroczny Ranking Zrównoważonego Rozwoju ONZ uwzględnia 165 krajów, z których 

żaden nie uzyskał maksymalnej liczby 100 pkt. Pierwsze miejsce zajęła Finlandia 

z  wynikiem 85,9 pkt, przed Szwecją (85,61) i Danią (84,86). Polska awansowała 

z 23. na 15. pozycję, zdobywając 80,22 pkt. Na końcu rankingu znalazły się państwa 

afrykańskie, a 165. lokata przypadła Republice Środkowoafrykańskiej (38,27 pkt). 

Eksperci ONZ docenili w Polsce m.in. niskie wskaźniki ubóstwa, dobrej jakości edukację, 

rozwój przemysłu, a także dostęp do wody i ochronę przyrody na lądzie. Innym uznanym 

miernikiem jest wskaźnik efektywności środowiskowej (EPI) – realizowany przez Yale 

i Uniwersytet Columbia, obejmujący 180 krajów – który bierze pod uwagę stan dbałości 

o środowisko naturalne. W tym zestawieniu Polska zajmuje 37. pozycję. Z kolei 

zestawienie OECD obejmuje jedynie najbardziej rozwinięte gospodarki świata. W 2020 r. 

Polska zajęła w nim 27. miejsce na 40 analizowanych państw.  

Źródło: GDP, 7.09.2021  

Jak praca zdalna zmieni miasta? 

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwracają uwagę na wspólne elementy 

koncepcji nowoczesnego miasta i efektów wywołanych skokiem popularności pracy 

zdalnej. To m.in. lepsza jakość powietrza, mniejszy ślad węglowy, łatwiejsze zarządzanie 

ruchem drogowym, lepsze zbalansowanie dzielnic pod względem usługowym 

i infrastrukturalnym. Popularność pracy zdalnej powinna przyczynić się do ulepszenia 

infrastruktury energetycznej, internetowej i technicznej ogółem w mieście, co z kolei 

przygotuje miasta na przyszłe zmiany technologiczne. Wiele osób po uzgodnieniu 

z pracodawcą na stałe zdalnego trybu pracy może zechcieć emigrować z aglomeracji 

do mniejszych miast lub na wieś. Niestety, eksperci zwracają uwagę, że masowe 

wyprowadzki z miast mogą mieć fatalny wpływ na środowisko. Ludzkość nie powinna 

odbierać naturze kolejnych przestrzeni, lecz lepiej wykorzystać te, którą już zajmuje. 

Źródło: Tygodnik Gospodarczy PIE 36/2021, 9.09.2021 

Polska to kraina zmarnowanym mlekiem i miodem płynąca 

W Polsce każdego roku tracimy ok. 5 mln ton jedzenia, chociaż jednocześnie prawie 

1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. Diagnoza IOŚ-PIB i SGGW pokazuje, że najwięcej 

(ponad 60%) żywności marnuje się w gospodarstwach domowych. W produkcji rolniczej 

i na etapie przetwórstwa tracimy ponad 30%, a sklepy wyrzucają ok. 7% marnowanej 

żywności – przy czym jednak warto zauważyć, że sektor handlu detalicznego w ostatnich 

latach znacząco ograniczył marnotrawstwo, zacieśniając współpracę m.in. z Bankami 

Żywności. Udział gastronomii w stratach oceniono na 1,17%, transportu – na 0,65%.  

Źródło: DGP, 7.09.2021  
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