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Zachęcamy do lektury kolejnego wydania eko-
nomicznego abecadła. Wiemy już czym jest budżet 
państwa, który porównaliśmy do wielkiej wspól-
nej beczki. Wiemy też dlaczego beczka powinna 
być pełna. Tym razem odpowiemy na kolejne pyta-
nia: Dlaczego zarobionymi pieniędzmi dzielimy się 
z państwem? Czy to naprawdę konieczne? Co dzieje 

się z naszymi pieniędzmi, które trafiają do budże-
tu państwa w postaci podatków odprowadzanych 
od naszych pensji?

Spenetrujemy nie tylko zawartość naszej pol-
skiej, centralnej beczki. Przekonamy się także, 
co znajduje się w beczkach gminnych. Dotacje, 
subwencje, dochody własne, opłaty eksploatacyjne, 

PIT, CIT… brzmi skomplikowanie? Mamy nadzieję, 
że po lekturze „Dobrego dodatku wiedzy o gospo-
darce” wszystko stanie się jasne.

W kolejnym odcinku naszego ekonomicznego 
abecadła zajrzymy do naszej sądeckiej, miejskiej 
beczki i sprawdzimy na co przeznaczone są budże-
towe pieniądze.

Zagl damy do bud etowej beczki
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ROBERT RAMS 
założyciel i prezes firmy Ramex:

– Podatki należy płacić, ponieważ państwo 
musi funkcjonować. Trzeba budować dro-
gi, szkoły, obiekty użyteczności publicz-
nej itp. Jednak jako przedsiębiorca, prowa-
dzący biznes od 17 lat, uważam, że podatek 
dochodowy powinien być inaczej skon-
struowany. Przedsiębiorca, który w danym 
okresie rozliczeniowym wypracował zysk 
i przeznaczy go na rozwój własnego biz-
nesu (stworzy nowe miejsca pracy, zakupi 
nowe maszyny czy wybuduje hale magazy-
nowe czy handlowe), od tej kwoty nie po-
winien płacić podatku, ponieważ przyczynia 
się do rozwoju gospodarki. Moim zdaniem 
to nie mobilizuje ludzi biznesu do aktyw-
niejszego działania. Czujemy się karani za 

to, że chcemy zrobić dla społeczeństwa coś 
więcej. Natomiast, jeżeli zarobione pienią-
dze przedsiębiorca przeznaczy na cele pry-
watne (budowa domu czy wyjazdy zagra-
niczne), wówczas podatek jak najbardziej 
powinien zapłacić! Prawo podatkowe, któ-
re obowiązuje w naszym kraju jest niedo-
skonałe i stąd przypadki zakładania przez 
duże koncerny swoich firm w tzw. „rajach 
podatkowych”. Nie zawsze wyższe podatki 
są powodem większych wpływów do bu-
dżetu państwa. Często podnoszenie podat-
ków ma skutek odwrotny – przykładem jest 
w ostatnim czasie nagminne przenoszenie 
firm z Francji, gdzie chciano „ukarać” biz-
nes 75–proc. podatkiem. Podatki? Tak. Ale 
powinny być nakładane w przemyślany spo-
sób. Tak aby biznes mógł się rozwijać i two-
rzyć nowe miejsca pracy.

DARIUSZ WOŹNIAK 
doktor nauk ekonomicznych, dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych i Zarzą-
dzania WSB–NLU w Nowym Sączu:

– Kiedy spojrzymy na wydatki budżetu 
(np. Polski, czy też naszej gminy lub mia-
sta), to okaże się, że spora część tych wy-
datków związana jest z dostarczaniem dóbr, 
które społeczeństwo uważa za publicz-
ne. Najczęściej uważa nie dlatego, że ktoś 
wycenił korzyści i wyszło więcej niż kosz-
ty dostarczenia tych dóbr, tylko dlate-
go, że tak mu (społeczeństwu) się wyda-
je. Uznajemy, że drogi, chodniki, edukacja 
podstawowa to dobro publiczne. I powin-
no je „zapewnić” państwo. Powiedzmy, 
samorząd gminny. Z drugiej strony wie-
my, że to kosztuje. Skąd środki w budżecie 

gminy? Od społeczeństwa. Boimy się syste-
mu dobrowolnych składek (chociaż w nie-
których organizacjach doskonale funkcjo-
nuje), ponieważ myślimy w następujący 
sposób: sąsiad nie ma dzieci w szkole pod-
stawowej, to pewnie nie będzie się „zrzu-
cał” na funkcjonowanie szkoły. A my 
mamy, to będziemy musieli. To „niespra-
wiedliwe”. I głosujemy, żeby nikt się nie 
wychylał. Przymus. Kolejny problem: ile 
płacić tych podatków? Depardieu nie jest 
patriotą, bo nie płaci? Jak dużo wymagamy 
od „państwa”, to dużo będzie trzeba pła-
cić. Należy być konsekwentnym. Jak uni-
kam podatków, to nie powinienem ocze-
kiwać, że chodniki będą wyremontowane. 
Jak „państwo” będzie mniej dostarczało, 
to i mniej będzie to kosztowało podatników. 
Niejednemu trudno się z tym pogodzić…

KRZYSZTOF MĄDEL
jezuita pracujący w parafii pw. Ducha Świę-
tego w Nowym Sączu, teolog, etyk rynku 
i demokracji:

– Troska o dobro wspólne, jakim jest państwo, to obo-
wiązek wszystkich obywateli. Dobro wspólne domaga 
się nie tylko płacenia podatków, ale także dbałości o to, 
żeby te podatki były dobrze wykorzystane na ważne 
cele, a sam system podatkowy był efektywny i spra-
wiedliwy. Polacy takiego poczucia nie mają.
Na tle Europy i świata Polska jest krajem o bardzo wy-
sokim stopniu redystrybucji społecznej. Bodaj tylko 
rządy Szwecji i Niemiec odbierają swoim obywatelom 
więcej niż nasz rząd, ale w zamian dają im sporo usług 
dobrej jakości. Tymczasem w Polsce pokutuje przeko-
nanie, że państwo zabiera nam dużo w formie podat-
ków i przymusowych płatności ubezpieczeniowych, 
a w zamian daje tak mało, że wielu obywateli wybiera 
prywatnego dentystę poza NFZ. Zniechęcenie do sfe-
ry publicznej, w tym do klasy politycznej, nie tylko 
odbiera Polakom chęć płacenia podatków, ale także 
zniechęca ich do pracy nad naprawą tej sfery, tym-
czasem z dwojga możliwych rozwiązań – zmniejszania 

kontrybucji lub zwiększania wydajności państwa 
– żadne nie będzie działać w pojedynkę. Potrzebuje-
my zarówno większej konkurencji w dziedzinie usług 
publicznych, jak i radykalnej poprawy wydajności 
systemu podatkowego. W jednej i drugiej dziedzinie 
potrzeba nam podobnych zmian, jakie obserwujemy 
na rynku, a tam przedsiębiorca coraz precyzyjniej po-
trafi mierzyć swoje zyski i straty, coraz lepiej rozumie-
jąc potrzeby konsumentów, stosując nowe narzędzia 
obróbki informacji i profesjonalizując zarządzanie. By-
łoby wspaniale, gdyby obywatele motywowani czy-
stymi intencjami płacili uczciwie wszystkie podat-
ki i w zarodku dusili korupcję w sferze publicznej, 
ale ponieważ nie zawsze tak się dzieje, bo obywate-
le i urzędnicy bywają grzeszni, dlatego musimy mą-
drze krzyżować kompetencje instytucji publicznych, 
tak aby zasada kontroli i równowagi (check and bal-
lance) przestała być tylko pobożnym hasłem, a jedno-
cześnie musimy tworzyć inteligentne państwo, któ-
re zapewnia obywatelom osobistą wolność, a zarazem 
jest dobrze poinformowane o aktywności firm i wła-
snych instytucji, tak aby móc tanio kontraktować jak 
najlepsze usługi publiczne, a jednocześnie przeciw-
działać przestępczości.

Dlaczego warto p aci  podatki?

Zapraszamy. Więcej informacji na www.konferencja.pomysloprzyszlosci.org
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– Dziesięć lat od zmian właścicielskich 

w firmie to dobry moment, by spró-

bować podsumować, jak zmieniał się 

zakład. Jakie warunki musiały zostać 

spełnione, żeby przedsiębiorstwo bez 

perspektyw, skazywane na upadłość 

przekształciło się w prężnie działają-

cy biznes?

– W pierwszej kolejności wy-
mieniłbym determinację zarządu 
w zmianie profilu działalności z fir-
my usługowej na produkcyjną. Bez 
tego mielibyśmy bardzo poważne 
kłopoty już wiele lat temu. Ważne 
też były konsekwentne inwestycje 
w odtworzenie potencjału produk-
cyjnego, a to się wiąże z przyjętą po-
lityką dywidendową. Wypracowane 
pieniądze można przejadać, ale my-
śmy je inwestowali. To dzisiaj przy-
nosi efekty.
– Czyli recepta na sukces jest prosta.

– Dzisiaj wydaje się prosta, ale za-
nim cokolwiek się udało, przeszli-
śmy daleką i wyboistą drogę. Dzie-
sięć lat temu specjalizowaliśmy się 
w naprawianiu jednego typu prze-
starzałej konstrukcji lokomotywy 
manewrowej. Dzisiaj produkuje-
my jeden z najnowocześniejszych 
w Polsce tabor kolejowy.
– Co było pierwsze?

– Pierwszy musiał być pomysł, 
koncepcja co chcemy w tym zakła-
dzie robić. Postawiliśmy na nowe, 
własne technologie i produkcję. Po-
mogła nam w tym współpraca z naj-
lepszymi: General Electric Co czy 
Siemens AG. Jak jest już dobry po-
mysł, to potem musi przyjść kon-
sekwentna realizacja i nieustępliwe 
dążenie do celu. Dużej zmianie uległ 
też model organizacyjny naszej fir-
my. Gdyby teraz do zakładu wró-
cił ktoś, kto dziesięć lat temu od-
szedł na emeryturę, to nie poznałby 
tego miejsca.
– Jak przez tych dziesięć lat zmieniła się 

branża kolejowa i jak na jej tle wygląda 

dziś Newag?

– W Europie niewiele się zmie-
niło, najwięksi gracze pozostają 
na swoich miejscach. Rynek krajowy 
zmienia się nieustannie – w przewo-
zach towarowych pojawiły się nowe 
firmy prywatne, a w przewozach 
pasażerskich spółki przewozowe na-
leżące do samorządów. Natomiast 
rynek producentów uległ rewolucji 
i dziś dominują na nim dwie wiodące 
firmy. Możemy być dumni, że jedną 
z nich jest właśnie Newag.
– Zadziałała intuicja biznesowa czy po-

mogło specjalistyczne badanie rynku?

– Powiem tak: nie trzeba być 
wielkim odkrywcą, żeby zauważyć, 
że po 1990 roku Polska się zmienia. 
W każdym obszarze! Kolej nie mo-
gła pozostać poza tym procesem. 
Wiedzieliśmy, że musi przyjść czas 
na zmiany. Polacy chcą podróżo-
wać w lepszych warunkach – szyb-
ciej, wygodniej, w estetycznych wa-
gonach. Lokomotywa z kolei ma 

być przyjazna maszyniście, ergono-
miczna. Nie wyobrażam sobie dzi-
siaj budowy lokomotywy bez kli-
matyzacji. W naszej lokomotywie 
jest dziś klimatyzacja, kuchenka 
do podgrzewania posiłków, lodów-
ka. Gdyby ktoś dziesięć lat temu 
usłyszał, że będziemy robić tu takie 
rzeczy, to powiedziałby, że chłopcy 
zwariowali.
– Można więc powiedzieć, że Newago-

wi pomogła historia i dynamika polskich 

przemian?

– Pewnie trochę tak. Jeszcze 
przed 2006 rokiem Warszawa mia-
ła zapotrzebowanie na Szybką Kolej 
Miejską i myśmy te pociągi dostar-
czyli. Na miesiąc przed zwycięskimi 
wyborami prezydenckimi w Polsce, 
miałem zaszczyt oddawać tę kolejkę 
do użytku, z ówczesnym prezyden-
tem stolicy śp. Lechem Kaczyńskim.
– Skąd Pan wiedział, że będzie zapo-

trzebowanie na taki produkt?

– Nie wiedziałem. Wiedziałem 
tylko, że przyjdzie czas na zmia-
ny. I one nastąpiły. Trzeba rozma-
wiać z ludźmi z branży, umieć ich 
słuchać, wiedzieć jakie mają plany. 
I wówczas albo się w te plany wpi-
szę, albo wypadnę z gry.
– Miewa Pan tak, że będąc za granicą 

wsiada Pan do pociągu, żeby się przeje-

chać i sprawdzić jak kolej tam działa?

– Zawsze kiedy jestem za granicą 
wsiadam do tamtejszych pociągów. 
Chyba tylko TGV nie jechałem, ale 
planuję to nadrobić.
– Idealny model transportu kolejowego?

– W mojej prywatnej klasyfika-
cji – Szwajcaria. Tam można kupić 
jeden bilet na kolej, komunikację 
miejską – autobus, tramwaj – na cały 
kraj. To model idealny. To jest tak 

sprawnie poukładane, że nie opła-
ca się jeździć samochodem. Bar-
dzo wielu ludzi wybiera pociąg, 
bo w nim ma czas na przeczytanie 
książki, gazety, albo przygotowa-
nie się do spotkania. Chciałbym, aby 
Polacy mogli kiedyś wybierać pociąg 
zamiast samochodu.
– Fajna perspektywa, ale chyba ciągle 

bardzo odległa.

– Może nie aż tak bardzo odle-
gła. Europa dzisiaj stawia na kolej. 
Cały kontynent stoi w gigantycz-
nych korkach. A kolej to najlepsze 
rozwiązanie. Dlaczego? Bo jest szyb-
ka, sprawna i ekologiczna, o czym 
niewielu chce pamiętać. Pasażer jed-
nak musi być do takiego środa trans-
portu przekonany. Dlatego to musi 
być czyste, punktualne i niedrogie.
– Kiedy w taki idealny sposób dojedzie-

my pociągiem do Nowego Sącza?

– Ja się zastanawiam, kiedy do-
jedziemy do Krakowa w godzi-
nę? Gdyby to się stało, nastąpiłaby 
prawdziwa rewolucja m.in. na ryn-
ku pracy. Nie byłoby już żadne-
go problemu, aby z Nowego Są-
cza dojeżdżać do pracy w Krakowie 
i na odwrót.
– Wierzy Pan w szybką kolej do Krakowa 

przez Piekiełko?

– Kibicuję temu pomysłowi 
i to nie z punktu widzenia potencjal-
nych korzyści dla firmy, ale przede 
wszystkim, jako mieszkaniec Sądec-
czyzny. Zjawisko wzrostu bezrobo-
cia w regionach gdzie zlikwidowano 
linie kolejowe i odwrotnego – czyli 
ożywiania się gospodarczego miejsc 
zyskujących łatwiejszą komunikacje 
do miast lub ośrodków gospodar-
czych, jest najlepszym argumentem 
za realizacją takich planów. 

– Uciekliśmy trochę od zmian, jakie na-

stąpiły w Newagu w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat. Skąd firma pozyskuje ka-

dry inżynierskie do realizacji swoich 

projektów?

– Proszę zobaczyć, jak te tematy 
są powiązane. Nie będziemy mieli 
w Nowym Sączu problemów z ka-
drą, jeżeli będzie można pracować 
tutaj, a mieszkać w Krakowie, pod 
warunkiem, że podróż do pracy 
trwa ok. godziny. W Warszawie czy 
Krakowie sam przejazd przez mia-
sto trwa znacznie dłużej. Dlatego tak 
ważny jest rozwój kolei aglomera-
cyjnych. Owszem, powstają nowe 
autostrady, ale one niejednokrotnie 
już są zakorkowane.
– No to co z tymi kadrami?

– Przyszło do nas trochę ludzi 
np. z Warszawy – dyrektor zarzą-
dzająca zasobami ludzkimi, dyrek-
tor operacyjny, który zdecydował 
się przeprowadzić z rodziną do No-
wego Sącza, a wcześniej mieszka-
jący w okolicach Krakowa. Ale już 
głównym technologiem Newagu jest 
młody człowiek z Nowego Sącza. Po-
wiem więcej – cały projekt Siemensa 
opiera się na ludziach z Sącza.
– Czyli jest idealnie…

– Powoli! Wytworzyła się pew-
na luka pokoleniowa. Jeszcze nie-
dawno nie było modne studiowanie 
kierunków inżynierskich. Wszyscy 
chcieli być nauczycielami, zajmo-
wać się zarządzaniem i marketin-
giem. Zapomnieliśmy jednak, że aby 
coś sprzedać, ktoś to musi wypro-
dukować. A każda produkcja – nie 
tylko lokomotyw – opiera się na in-
żynierach. Nadrabiamy to. Proszę 
mi wierzyć, że dzisiaj średni wiek 
naszej kadry inżynierskiej oscylu-
je wokół trzydziestki, czyli są to lu-
dzie bardzo młodzi. To będzie pro-
centowało za kilka lat, kiedy nabiorą 
doświadczenia.
– To ci młodzi inżynierowie spra-

wią, że Newag – niedawno wyróżnio-

ny, jako jedna z najbardziej innowa-

cyjnych firm w Polsce – będzie jeszcze 

nowocześniejszy?

– Mam taką nadzieję. Posłużę się 
tu takim przykładem: nasze pojaz-
dy i pojazdy konkurencji, które jeż-
dżą w szybkiej kolei miejskiej są po-
dobne – obydwa sześcioczłonowe. 
Ale nasze pobierają 30 procent mniej 
energii. To się nie wzięło z nicze-
go. Nasz pociąg jest dobrze skon-
struowany, w miarę lekki (choć jest 
stalowy, nie aluminiowy) i ma bar-
dzo dobrze dobrane systemy napę-
du oraz sterowania.
– Konstruowali go sądeccy 

inżynierowie?

– W jakiejś części tak, ale przy 
współudziale firm zewnętrznych. 
Cały czas jesteśmy na etapie bu-
dowania swoich kompetencji. Na-
sze biura konstrukcyjne i techno-
logiczne ciągle się rozwijają, a już 
dziś rozwojem technologii zajmuje 

się u nas ok. 150 inżynierów. To jest 
armia ludzi. Te innowacyjne roz-
wiązania powstają w ich głowach. 
Wszyscy, którzy pracują w Newagu 
muszą nieustannie myśleć, co jest 
dla nas najważniejsze? A najważ-
niejszy jest rynek, bo możemy mieć 
najwspanialsze produkty i możemy 
ich nikomu nie sprzedać. Na szczę-
ście nastąpiła ogromna zmiana men-
talności naszej kadry.
– Kiedy można mówić o spełnieniu 

w biznesie?

– Nigdy. Świat idzie wciąż 
do przodu, a jeśli człowiek twier-
dzi, że się spełnił to znaczy, że się za-
trzymał. W tym momencie świat już 
mu uciekł. Jeśli damy sobie choć tro-
chę luzu, konkurencja natychmiast 
to wykorzysta i wejdzie w powsta-
łą lukę. Trzeba nieustająco myśleć, 
w co inwestować i jak się rozwijać.
– To rola prezesa?

– Rolą prezesa i zarządu jest na-
kreślić wizję i wieloletnią strate-
gię. Potem to się musi przełożyć 
na cele każdego pracownika w fir-
mie, od kadry menedżerskiej poczy-
nając. Idealnie byłoby, gdyby każdy 
miał jakiś cel. Chciałbym, żeby każ-
dy wiedział, co się w firmie będzie 
działo za rok, dwa i pięć lat. Żeby 
każdy dzięki włożonej pracy miał 
poczucie stabilności, przewidywal-
ności pracy i spełnienia się.
– A ludzie pracujący w Newagu mogą 

mieć dziś poczucie pewności jutra?

– Mogą mieć takie poczucie. My-
śląc o firmie w perspektywie kolej-
nych lat nie myślę o cyfrach, wy-
nikach i zyskach, ale o spółce jako 
grupie ludzi angażujących się w jej 
rozwój, a tym samym stworzenia 
perspektywy stabilności i rozwo-
ju dla kadry.
– A skąd czerpać motywację w czasie 

pełnym sukcesów?

– Z satysfakcji. Z tego, że cele, 
jakie sobie nakreśliliśmy przed laty 
stają się faktem. Pamiętam 130–le-
cie firmy. Powstało wówczas takie 
wydawnictwo, w którym na ostat-
nich stronach widać piękne, nowo-
czesne pociągi. I było tam życzenie, 
żeby na swoje 140–lecie Newag pro-
dukował takie właśnie pociągi. Nie 
trzeba było czekać do 140–lecia. Po-
ciągi, na miarę XXI wieku już pro-
dukujemy. To pcha do przodu, na-
pędza, to jest właśnie motywacja. 
Ale o spełnieniu nie ma mowy. Dużo 
udało się zrobić, ale dobrze wiem, 
że za dziesięć lat będzie w tej bran-
ży coś nowego. Ta praca się nigdy nie 
kończy. Moment, w którym uzna-
my, że jesteśmy mistrzami świata, 
będzie naszym początkiem końca. 
Jak mam powiedzieć, że się spełni-
łem, skoro ciągle pracuje w nas pre-
sja podnoszenia kwalifikacji, odpo-
wiedzialności za wiele setek ludzi. 
Kto uważa, że jest spełniony, niech 
zmieni zajęcie.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Chciałbym, aby Polacy kiedyś wybierali 
pociąg zamiast samochodu
ROZMOWA  ze ZBIGNIEWEM KONIECZKIEM, prezesem Zarządu Newagu, sądeckiej firmy, która znalazła się najwyżej na „Liście 
100 przedsiębiorstw napędzających sądecką gospodarkę”.
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Gdzie trafiają nasze podatki? Wiemy już, że zasilany jest nimi budżet państwa, który porównaliśmy do wielkiej dębowej beczki. 
Teraz zajrzymy do jej wnętrza. Zrobimy to jednak przez pryzmat zarabianych przez nas pieniędzy, które z kolei można porównać 
do okrągłego tortu. Pokroimy go „budżetowym nożem” i sprawdzimy, kto zjada upieczony przez nas tort i czy fakt, że dzielimy się 
nim z innymi, przynosi nam konkretne korzyści

Ekonomiczne abecad o
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, czy nasz tort jest 

wynagrodzenia,  w postaci podatków nasz pracodawca 

faktycznie trafia 

do naszego portfela to 57 proc. zarobionej kwoty.

,
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To jednak nie konie

odprowadzamy podatki 
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ekonomicznej wspólnoty. europejskiej ponownie do nas wraca

odnajdziemy w gminnych  czy miejskich 
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