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Wsparcie dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu (IOB) 

EXPO 2020 szansą na rozwój polskiej gospodarki 
Od 1 października br. w ciągu 6 miesięcy na EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się niemal 

1000 wydarzeń o charakterze gospodarczym i kulturalnym, w tym szczególnie ważne dla 

naszego kraju: Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze (6 grudnia) – w którym udział 

zadeklarowało już ponad czterystu polskich przedsiębiorców, Dzień Polski (7 grudnia) 

oraz Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze (23 lutego). Na początku marca 2022 r. 

zaprezentowany zostanie potencjał polskiej branży gamedev. Więcej na expo.gov.pl. 

Żródło: rp.pl, 23.09.2021  

BGK ogłasza strategię na lata 2021–2025. Skorzystają miliony Polaków 

Zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne oraz współpraca i biznes 

międzynarodowy – to filary strategii BGK na lata 2021–2025. Bank zakłada, że jego 

zaangażowanie w finansowanie gospodarki zwiększy się w 2025 r. do ponad 460 mld zł 

(z 291 mld w 2020 r.), a kwota udzielanych kredytów do 60,5 mld zł (na koniec 2020 r. – 

46 mld zł). BGK ma ambicję być bankiem pierwszego wyboru dla każdego przedsiębiorcy, 

szczególnie szykującego się do ekspansji zagranicznej. Zaprezentował także inicjatywę 

3W (woda–wodór–węgiel), która ma wesprzeć świat nauki i biznesu w rozwoju 

nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. 

Źródło: BGK; dziennikzachodni, 21.09.2021; money.pl, 22.09.2021 

Nowe vouchery wspomogą krajowy tourbiznes 

Po sukcesie Polskiego Bonu Turystycznego – według Polskiej Organizacji Turystycznej 

w ramach Programu PBT wykorzystano ok. 2,3 mln bonów na łączną kwotę 1,8 mld zł – 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało kontynuację tej formy wsparcia. 

Źródło: rp.pl, pb.pl, 19.09.2021 

Prawo 

Pierwszy związek zawodowy samozatrudnionych 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” zarejestrowano 

10 września 2021 r. w Poznaniu. To pierwsza tego typu organizacja w Polsce. 

Drogę do zrzeszania się osób niebędących pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy 

i zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę otworzył wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 1/13). 

Źródło: prawo.pl, DGP, money.pl, businessinsider, 23.09.2021  

https://www.expo2020dubai.com/en
https://expo.gov.pl/home
https://firma.rp.pl/expo-2021/art18949781-expo-w-dubaju-co-nas-czeka-w-polskim-pawilonie
https://www.bgk.pl/3w/
https://www.bgk.pl/o-nas/strategia-bgk-2021-2025/
https://dziennikzachodni.pl/europejski-kongres-gospodarczy-2021-bank-gospodarki-krajowej-przedstawil-strategie-na-lata-20212025-opiera-sie-na-pieciu/ar/c3-15814628
https://www.money.pl/gospodarka/skorzystaja-miliony-polakow-bgk-oglasza-strategie-na-lata-2021-2025-6685915359210464a.html
https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art18933901-nowe-vouchery-wspomoga-krajowy-tourbiznes
https://www.pb.pl/mrit-prawie-2-mld-zl-platnosci-zrealizowanych-bonem-turystycznym-1127899
https://www.prawo.pl/kadry/jest-pierwszy-zwiazek-zawodowy-samozatrudnionych,510673.html
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8252638,pierwszy-zwiazek-zawodowy-dla-pracujacych-nie-na-etacie.html
https://www.money.pl/gospodarka/pierwszy-taki-zwiazek-zawodowy-w-polsce-etat-nie-jest-potrzebny-6686233567734752a.html
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/takiego-zwiazku-zawodowego-jeszcze-w-polsce-nie-bylo-zrzeszaja-sie-mimo-braku-etatow/4kkk476
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Przedsiębiorczość 

Najnowsze wiadomości z GUS 

▪ Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu br. 

wzrosły w porównaniu z lipcem br. o 0,6% oraz o 9,5% r/r. Więcej na ten temat 

w publikacji: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 roku. 

▪ W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 13,2% r/r, natomiast 

w porównaniu z lipcem br. spadła o 2,5%. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja 

sprzedana przemysłu była o 16,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 

ubiegłego roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, 

w sierpniu br. ukształtowała się na poziomie o 10,7% wyższym niż w analogicznym 

miesiącu ub.r. i o 0,3% niższym w porównaniu z lipcem br. Więcej informacji 

w: Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 roku. Komentarz MRiT. 

▪ Według wstępnych danych, w sierpniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-

montażowej wzrosły o 4,4% r/r, a w porównaniu z lipcem 2021 r. – o 0,7%. 

Więcej w: Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021 roku. 

▪ Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu br. była wyższa o 5,4% r/r, 

a w porównaniu z lipcem br. spadła o 1,0%. Natomiast w okresie styczeń–sierpień br. 

wzrosła r/r o 7,3%. Więcej w: Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2021 roku. 

▪ Ukazał się raport Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów 

w gospodarce światowej w 2020 r. – analiza sytuacji w zakresie zjawisk 

makroekonomicznych i wybranych zagadnień społecznych w Polsce w kontekście 

procesów zachodzących w gospodarce światowej, w tym w  krajach UE. 

▪ Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2021 r. to krótkookresowa analiza 

zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy, podstawowych 

obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek 

wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego. Część tabelaryczna obejmuje 

wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej Polski i podstawowe wskaźniki 

makroekonomiczne dla państw UE. 

Źródło: GUS aktualności, 17–24.09.2021 

Eurostat: na tle UE przeżywalność młodych firm w Polsce jest niska 

Według ostatnich danych Eurostatu (za 2018), Polska plasuje się na trzecim od końca 

miejscu w Europie pod względem szans nowo zakładanych firm na przetrwanie – 

spośród przedsiębiorstw założonych w 2013 r. po pięciu latach funkcjonowało ich u nas 

44%. Najmniejszy odsetek młodych firm przetrwał w Danii (42%) oraz w Wielkiej Brytanii 

(43%). Najwyższy wskaźnik przeżycia dla ww. podmiotów zanotowano we Francji (75%), 

Szwecji (73%) i Słowacji (70%). Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej 

wynika, że po ponad 10-letnim okresie niemal nieprzerwanego wzrostu liczby 

zakładanych w Polsce firm, od 2016 r. liczba rejestracji nowych podmiotów utrzymuje 

się w tendencji spadkowej. 

Źródło: businessinsider, 22.09.2021 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-sprzedanej-przemyslu-w-sierpniu-2021-roku,6,111.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/dynamika-produkcji-sprzedanej-przemyslu-w-sierpniu-2021-roku,13,32.html
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/produkcja-przemyslowa-w-sierpniu-2021-r--komentarz-analitykow-mrit
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-sierpniu-2021-roku,15,33.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/dynamika-sprzedazy-detalicznej-w-sierpniu-2021-roku,14,80.html
https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/gospodarka-przedsiebiorczosc-finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-w-polsce-na-tle-procesow-w-gospodarce-swiatowej-w-2020-r-,3,10.html
https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/gospodarka-przedsiebiorczosc-finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-w-polsce-na-tle-procesow-w-gospodarce-swiatowej-w-2020-r-,3,10.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-sierpniu-2021-r-,1,112.html
https://businessinsider.com.pl/finanse/eurostat-szanse-na-przetrwanie-nowych-firm-w-polsce-prawie-najnizsze-w-ue/bq18cbq
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Polska rosnącą światową potęgą czekoladową 

Wartość światowego rynku słodyczy czekoladowych w 2020 r. wynosiła 106 mld dol. – 

wynika z danych Euromonitor International, zaprezentowanych w raporcie firmy 

Lotte Wedel – a prognozy na najbliższe lata są optymistyczne (111,6 mld dol. w 2021 r., 

133,1 mld dol. – w 2025 r.). Wartość krajowego rynku wyrobów czekoladowych 

w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. wyniosła 7,65 mld zł. Pod względem 

sprzedaży produktów czekoladowych za granicę zajmujemy czwartą pozycję na świecie, 

za Niemcami, Belgią i Włochami. Wartość polskiego eksportu to prawie 2,1 mld dol., 

co stanowi 7,3% udziału w eksporcie światowym. Niemcy są liderem m.in. dlatego, 

że niemiecka sieć dyskontów Lidl jest czołowym producentem czekolady w Europie, 

a słodycze czekoladowe marki własnej sprzedaje w swoich sklepach na całym świecie.  

Źródło: businessinsider, 19.09.2021, rp.pl, 23.09.2021 

Innowacyjność 

Autonomiczne pojazdy na polskich drogach w 2030 roku 

Unijna Strategia Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności zakłada wdrożenie 

na masową skalę zautomatyzowanej mobilności już w roku 2030. Niemiecki Bundestag 

w czerwcu przyjął przepisy, które zezwolą na poruszanie się pojazdów autonomicznych 

(AV) czwartej kategorii (komputer pokładowy w całości kontroluje przebieg jazdy) 

po niemieckich drogach od 2022 r., w Wielkiej Brytanii testowane są już autonomiczne 

autobusy. Polska nie pozostaje w tyle planując cyfryzację dróg w ramach Krajowego 

Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym. Od czerwca br. przy Instytucie Transportu 

Samochodowego działa Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, 

które pracuje m.in. nad dostosowaniem polskiego prawa do specyfiki AV. 

Źródło: mamstartup.pl, 22.09.2021 

PKN ORLEN inwestuje w pierwszą w Polsce lokomotywę na wodór 

Lokomotywa wodorowa, którą zamierza nabyć PKN ORLEN to prototyp, zaprezentowany 

na 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku. Pojazd jest 

wyposażony w dwa symetryczne punkty tankowania, co pozwoli na szybsze zapełnianie 

zbiorników. Jedno tankowanie pozwala na dobową pracę manewrową. Lokomotywa 

została wyposażona m.in. w system jazdy autonomicznej. 

Żródło: mamstartup.pl, 22.09.2021 

Zasoby ludzkie i kompetencje przedsiębiorstw 

Ukraińcy na wagę złota. Agencje pracy nie są w stanie wypełnić wakatów  
W I półroczu br. padł rekord liczby oświadczeń o zatrudnieniu (prawie 1 mln) i zezwoleń 

na pracę dla cudzoziemców (232 tys.). Chociaż coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża 

do Polski „za pracą”, rekrutujące ich agencje mają poważny problem z zaspokojeniem 

potrzeb polskich pracodawców. EWL Group szacuje, że w Polsce jest już ok. 2 mln 

https://businessinsider.com.pl/lifestyle/jedzenie/polska-czekoladowym-gigantem-smakoszy-czekaja-jednak-podwyzki/50zwj14
https://www.rp.pl/przemysl-spozywczy/art18949381-polska-jest-rosnaca-swiatowa-potega-czekoladowa
https://mamstartup.pl/autonomiczne-samochody-na-polskich-drogach-w-2030-roku-co-musi-sie-stac-abysmy-mogli-osiagnac-ten-cel/
https://mamstartup.pl/pkn-orlen-inwestuje-w-pierwsza-w-polsce-lokomotywe-na-wodor/
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pracowników obcokrajowców, głównie z Ukrainy, lecz – według Personnel Service – 

część z nich pracuje na czarno za Odrą. Eksperci rynku pracy prognozują, że wkrótce 

problem niedoboru pogłębi się. Luki nie wyrówna napływ pracowników z Azji, którym 

w tym roku przyznano 43 tys. zezwoleń na pracę. 

Źródło: rp.pl, 22.09.2021; businessinsider, 23.09.2021 

Postpandemiczne przebranżowienia 

O ile pandemia nie miała długoterminowego wpływu na poziom zatrudnienia, o tyle 

przyniosła – czy też przyspieszyła – zmiany w strukturze międzygałęziowej. Część 

pracowników, w których lockdown uderzył najsilniej, przeniosła się do bardziej 

stabilnych branż. W III kw. ub.r. pracę znalazło około 25% bezrobotnych osób. Ponad 

połowa z nich zaczęła pracować w jednej z trzech branż: handlu, budownictwie lub 

przemyśle. Więcej w Tygodniku Gospodarczym PIE 38/2021. 

Źródło: pulshr.pl, bankier.pl, 23.09.2021 

Wypalenie zawodowe dołącza do listy chorób 

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem wielowymiarowym, bo zmienia zachowanie 

pracownika, wpływa na postawę i relacje z ludźmi, pogarsza stan zdrowia. Światowa 

Organizacja Zdrowia pochyliła się na tym problemem już w 2019 r. Wówczas uznano 

wypalenie za syndrom zawodowy związany z bezrobociem i zatrudnieniem. Jednak 

od początku 2022 r. wypalenie zawodowe będzie już uwzględnione w Międzynarodowej 

Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Oznacza to, że lekarze będą mogli 

wystawić L4 dla osoby, która cierpi z powodu swojej pracy.   

Źródło: kadry.infor.pl, 22.09.2021; businessinsider, 24.09.2021 

Przywództwo w dobie COVID–19 
Celem badania Przywództwo w trybie COVID–19. Menedżerki i Menedżerowie wobec 

wyzwań pandemii COVID–19 było sprawdzenie, jak polska kadra menedżerska – która 

musiała zapewnić funkcjonowanie firmy w zupełnie nowych okolicznościach i ponieść 

za to odpowiedzialność – odczuwa skutki pandemii COVID–19. W przypadku wyższej 

kadry menedżerskiej poziom zadowolenia z pracy i dobrostan wręcz wzrósł. Niższa kadra 

menedżerska odczuwa większy stres – ich satysfakcja z wykonywania obowiązków 

zawodowych i dobrostan są wyraźnie niższe, co wynika m.in. z poczucia ograniczenia 

dostępu do zasobów. Raport przygotował zespół Carrotspot we współpracy 

z Uniwersytetem SWPS i Fundacją Liderek Biznesu. 

Źródło: carrotspot.com, 14.09.2021; DGP, 20.09.2021 

Przewodnik dla nauczycieli o tym, jak kształcić kompetencje przyszłości 

"Przewodnik 4.0 – jak kształcić kompetencje przyszłości?" to nowy projekt Platformy 

Przyszłości – organizacji, której celem jest budowa przemysłu 4.0 w Polsce. 

Z Przewodnika nauczyciele szkół ponadpodstawowych dowiedzą się, jak skutecznie 

rozwijać kompetencje uczniów w zakresie umiejętności niezbędnych w gospodarce 4.0.  

Prace projektowe nad przewodnikiem potrwają do końca 2022 r. 

Źródło: portalprzemyslowy.pl, 21.09.2021 

https://www.rp.pl/rynek-pracy/art18945381-ukraincy-na-wage-zlota-agencje-pracy-nie-sa-w-stanie-wypelnic-wakatow
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ukrainskie-zrodlo-pracownikow-sie-wyczerpuje-nie-ma-kim-wypelniac-wakatow/18mk10c
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_38-2021.pdf
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/oto-co-sie-stalo-z-polskimi-pandemicznymi-bezrobotnymi,84441.html
https://www.rp.pl/analizy-rzeczpospolitej/art18951041-automaty-paczkowe-wypieraja-z-branzy-kurierow
https://kadry.infor.pl/bhp/choroby-zawodowe/5326306,Wypalenie-zawodowe-podstawa-zwolnienia-lekarskiego-od-2022-r.html
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/wypalenie-zawodowe-dolacza-do-listy-chorob-bedzie-mozna-dostac-l4/ptr6tt4
https://carrotspot.com/assets/reports/Raport-Carrotspot-Przywodztwo-w-trybie-COVID19.pdf
https://carrotspot.com/assets/reports/Raport-Carrotspot-Przywodztwo-w-trybie-COVID19.pdf
https://carrotspot.com/blog/raport-przywodztwo-w-trybie-covid-19
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58087,20-wrzesnia-2021/73375,Dziennik-Gazeta-Prawna/763869,Polscy-szefowie-zadowoleni-z-pracy-w-pandemii.html
https://portalprzemyslowy.pl/automatyka-robotyka/automatyka-robotyka-iiot-przemysl-40/platforma-przemyslu-przyszlosci-z-milionem-zlotych-na-szkolenie-pracownikow-przyszlosci/
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Inwestycje 

Powstaje pierwsza w Polsce galeria multimedialna 

Na powierzchni 800 mkw. w Fabryce Norblina ma zostać uruchomiona w I kw. 2022 r. 

innowacyjna przestrzeń Art Box Experience. Projekt jest nietypowy – to cyfrowa 

przestrzeń kulturalno-rozrywkowa, oferująca zwiedzającym unikalne wrażenia 

sensoryczne – wizualne i dźwiękowe. Za pomocą pierwszego na świecie 

zautomatyzowanego systemu podnoszonych ekranów będzie można w pełni 

rekonfigurować przestrzeń Art Box Experience. Dotychczasowe inwestycje wyniosły już 

ponad 3 mln zł. Na realizację części prac Startup Art Box Gallery chce pozyskać 

finansowanie od inwestorów społecznościowych. Kampanię crowdfundingową wspierać 

będzie platforma Crowdway. Źródło: cyfrowa.rp.pl, 22.09.2021 

Zrównoważony rozwój 

Porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej  

Ponad 200 podmiotów reprezentujących administrację rządową, stronę samorządową, 

organizacje branżowe oraz inwestorów podpisało 15 września br. „Porozumienie 

sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (ang. „Polish 

Offshore Wind Sector Deal”). To pierwsza tego typu umowa sektorowa w UE i druga 

na świecie (pierwsza została zawarta w Wielkiej Brytanii). Nadrzędnym celem 

Porozumienia jest rozwój sektora oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału 

polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych 

powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. 

Źródło: gov.pl, PFR, teraz-srodowisko.pl, 17.09.2021  

Bruksela proponuje jedną ładowarkę do wszystkich przenośnych urządzeń 

Dotychczasowe działania doprowadziły do zmniejszenie liczby modeli ładowarek 

z 30 do trzech, ale problem nie został do końca rozwiązany. Konsumenci posiadają 

średnio ok. trzech ładowarek, z których regularnie używają dwóch. KE szacuje, 

że wyrzucone i nieużywane ładowarki to rocznie nawet 11 tys. ton elektroodpadów 

i proponuje korzystanie z jednej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń 

elektronicznych. Dla konsumentów takie rozwiązanie to wygoda i mniejszy koszt, gdyż 

obecnie na osobne ładowarki wydają około 2,4 mld euro rocznie.  

Źródło: ec.europa.eu, cyfrowa.rp.pl, gazta.pl, 23.09.2021 

GUS: Zrównoważony rozwój okiem statystyki 

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Inkluzywny wzrost gospodarczy (2021) 

to druga edycja statystycznego Raportu SDG, podsumowująca realizację przez nasz kraj 

17 Celów Agendy 2030. Cześć analityczną zamyka Graficzny Przegląd SDGs. 

Źródło: GUS, 24.09.2021 
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