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Organizatorem wydarzenia jest
Fundacja Instytut Studiów
Wschodnich, również organi-

zator Forum Ekonomicznego i Forum
Regionów w Krynicy. Program V Euro-
pejskiego Kongresu Samorządów prze-
widuje siedem ścieżek tematycznych,
obejmujących ponad 80 wydarzeń: blo-
ków programowych, raportów, paneli,
warsztatów, wykładów, prezentacji oraz
uroczystą galę. 

Inwestycje i finanse 
tematem jednej z debat

Patrząc na inwestycyjny rozwój pol-
skich miast i regionów, możemy śmia-
ło powiedzieć, że ostatnie lata były nie-
zwykle udane. Dzięki realizowanym
przy pomocy środków unijnych projek-
tom, mamy się czym pochwalić, nie tyl-
ko w kraju, ale i na świecie.

Nie ulega jednak wątpliwości, że
nowa unijna perspektywa finansowa bę-
dzie różniła się od poprzedniej. Polskie
samorządy będą miały do dyspozycji
mniej środków na politykę spójności
i nowe inwestycje, niż miało to miejsce
dotychczas. Wiąże się to z konieczno-
ścią poszukiwania przez nie innych
źródeł finansowania. Dodatkowo, opty-
malizacja zwrotnych źródeł finanso-
wania przez jednostki samorządowe jest
konieczna i aktualna, z uwagi na wzra-
stający dług publiczny w Polsce. Sa-
morządy muszą zmierzyć się więc z ta-
kimi wyzwaniami, jak choćby długoter-
minowe planowanie i ekonomiczna
analiza projektów inwestycyjnych pod
kątem właściwego doboru instrumen-
tów finansowania.

Rozmowy o pozyskiwaniu kapitału
trwają w regionach już od pewnego cza-
su. Nadal popularnymi formami pozy-
skiwania finansowania rozwoju lokal-
nego pozostają kredyty, pożyczki i ob-

ligacje komunalne. Coraz częściej sa-
morządy sięgają również po wciąż nie-
doceniane formy pozyskiwania środ-
ków: partnerstwo publiczno-prywatne,
wykup wierzytelności, leasing zwrotny.
Ciekawym rozwiązaniem wydaje się
również alternatywne, zwrotne źródło fi-
nansowania inwestycji jednostek sa-
morządu terytorialnego, którym jest
publiczna emisja obligacji na rynku
Catalyst.

Które z alternatywnych źródeł fi-
nansowania mogą przynieść najbar-
dziej wymierne korzyści dla regionu
i jego mieszkańców? Z jakimi wyzwa-
niami związanymi z gospodarowaniem
budżetem będą musieli zmierzyć się sa-
morządowcy w najbliższych latach?
W jaki sposób przyciągnąć do regionu
biznes? Odpowiedzi na te pytania, pod-
czas V Europejskiego Kongresu Sa-
morządów, postarają się udzielić eks-
perci biorący udział w debacie „Alter-
natywne źródła finansowania rozwoju
polskich regionów w kontekście nowej
perspektywy finansowej UE”.

Panel dyskusyjny poprowadzi nie-
kwestionowany autorytet w dziedzinie
ekonomii – Jan Krzysztof Bielecki – były

premier RP, przewodniczący Rady Go-
spodarczej przy premierze Donaldzie
Tusku, wieloletni prezes zarządu Banku
Pekao S.A. oraz przewodniczący Rady
Partnerów Ernst & Young. Z tema-
tem zmierzy się także Olgierd Geble-
wicz – marszałek województwa za-
chodniopomorskiego. Spodziewamy
się trudnych i efektywnych rozmów nad
budżetami miast i regionów.

Turystyka nadzieją 
wielu regionów

W trakcie tegorocznego Europej-
skiego Kongresu Samorządów w Kra-
kowie zostaną omówione również kwe-
stie związane z rozwojem turystyki
w miastach historycznych. Dyskutować
na ten temat będą między innymi: Alek-
sandar Kašćelan – burmistrz miasta Ce-
tinje (Czarnogóra), Józef Brynkus – po-
seł na Sejm RP, Sofie Jensen z Europej-
skiego Stowarzyszenia Turystyki (Wiel-
ka Brytania), Helen Kalberg, dyrektor ds.
marketingu miasta Tartu (Estonia)
i Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej
Organizacji Turystycznej. Dyskusję po-
prowadzi Mariana Oleskiv, która zaj-
muje się rozwojem turystyki Lwowa. 

V Europejski Kongres Samorządów
jako platforma współpracy
Ponad 2000 osób z krajów Europy Środkowej i Wschodniej – liderów samorządowych
oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury,
NGO, mediów – weźmie udział w V Europejskim Kongresie Samorządów, który odbę-
dzie się 8–9 kwietnia w Krakowie.



Goście panelu „Jak rozwijać tury-
stykę w miastach o bogatym dziedzic-
twie historycznym?” będą się starali
wskazać przykłady najefektywniejszych
sposobów promocji dziedzictwa kultu-
rowego i historycznego regionu, pań-
stwa czy społeczności za pomocą tu-
rystyki. Zaproszeni mówcy postarają się
również znaleźć odpowiedź na pytanie:
jak efektywnie wypromować wydarze-
nia z przeszłości i zarobić na turystyce
historycznej.

W innym panelu omówione zostaną
problemy związane z tożsamością re-
gionalną. Czy po okresie zachłyśnięcia
nadziejami globalizacji nastąpi rene-
sans lokalności? Czy to prawda, że
trzeba najpierw poznać i zrozumieć
swoje otoczenie, swój najbliższy region,
żeby nie zatracić tożsamości, uczestni-
cząc w tym co światowe? Co sprawia, że
czujemy więź z miejscem, z którego po-
chodzimy? W jaki sposób skutecznie
utrzymywać i rozwijać w społeczeństwie
tożsamość i świadomość regionalną? Ta-
kie pytania zostaną postawione przed
gośćmi panelu „Tożsamość lokalna
i regionalna – jak ją rozwijać?” z udzia-
łem marszałka województwa podkar-
packiego, Władysława Ortyla. 

Portowo na Kongresie
Ciekawym zagadnieniem będzie

temat transportu morskiego i wpływu
portów na problemy miasta. Dyskusja
toczyć się będzie w czasie, gdy hossa
w największych polskich portach trwa
na dobre – w 2018 roku Gdańsk zano-
tował w stosunku do poprzedniego
roku wzrost przeładunku o 20 proc.,
Szczecin-Świnoujście o 12 proc.,
a Gdynia o niemal 11 proc. Sukces por-
tów można przekuć w sukces miasta
i regionu, istotne korzyści może on
przynieść finansom państwa. Pozosta-
je pytanie: jak tę szansę wykorzystać?

W panelu „Rola miast portowych
w dzisiejszej Europie” podczas V Euro-
pejskiego Kongresu Samorządów
o aktualnych szansach i problemach
miast portowych w Europie mówić będą
przedstawiciele miast, zarządów portów
oraz izb gospodarczych. Uczestnictwo
w panelu potwierdził także Wojciech
Szczurek. Prezydent Gdyni, rekordzista
pod względem uzyskanego poparcia
w wyborach samorządowych, wystąpi
także w cyklu rozmów „Historie sukce-
su”.

Oprócz prezydenta Gdyni, w roz-
mowie wezmą udział między innymi:
Oleg Matukiewicz, prezydent Fundacji
Wiedzy i Technologii dla Małych i Śred-

nich Przedsiębiorstw „Wiktoria” (Ro-
sja), Stefano Bonaldo, szef Biura Prze-
wodniczącego i Sekretariatu Władz
Portowych Północnego Morza Adria-
tyckiego (Włochy), Oleksandr Jakowlew,
mer miasta Skadowsk (Ukraina), Mirella
Koci, dyrektor wykonawczy Lokalnej
Agencji Rozwoju Gospodarczego AU-
LEDA (Albania) i Aslan Lortkiphanidze,
wiceprezes Izby Hadlowej i Przemysło-
wej Adżarii (Gruzja).

Dyskusje o społeczeństwie
Podczas V Europejskiego Kongresu

Samorządów nie zabraknie tematów
społecznych. Jednym z nich będzie de-
bata poświęcona znaczeniu społe-
czeństwa obywatelskiego w procesie
budowania silnego regionu. O tym jak
w obecnych czasach należy definiować
pojęcie społeczeństwa obywatelskiego
i w jaki sposób wykorzystać potencjał
drzemiący w obywatelach rozmawiać
będą uczestnicy panelu dyskusyjnego
„Siła mieszkańców siłą samorządu
– rola i znaczenie społeczeństwa oby-
watelskiego”.

Panel zapowiada się bardzo inte-
resująco. Udział w nim potwierdzili:
Beata Klimek, prezydent Miasta Ostro-
wa Wielkopolskiego, Marek Mate-
rek, prezydent Miasta Starachowice
oraz prezydent Miasta Zgierza, Prze-
mysław Staniszewski. W panelu nie
zabraknie również gości z zagranicy.
Doświadczeniami z Włoch podzieli się
Francesca Traldi, współpracująca
z rzymskim oddziałem Fundacji Konra-
da Adenauera. Swój udział zapowie-
działa również Iveta Kazoka, dyrektor ło-
tewskiego Centrum Studiów nad Poli-
tyką Publiczną PROVIDUS. Całością
dyskusji pokieruje Dominik Jaśkowiec,
przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Z kolei w innym panelu – „Społe-
czeństwo plus, jak pomóc i nie zaszko-
dzić” – dyskusja będzie dotyczyć realiów
polskiej polityki społecznej i możliwości
pomocy władz samorządowych i cen-
tralnych dla różnych grup społecznych.
Obecnie polski system polityki spo-
łecznej stoi wobec fundamentalnych wy-
zwań wynikających między innymi ze
zmian demograficznych, ale i tych eko-
nomicznych. W życie weszły programy
pomocowe mające na celu wsparcie ro-
dzin, zapobieganie trudnym sytuacjom
życiowym oraz lepszej integracji ze
społeczeństwem wykluczonych grup.
Realizowane są programy „Rodzina
500 plus”, „300+”, „Mieszkanie+”,
a ostatnio pojawił się pomysł na pro-
gram „+” dla seniorów.

Powstaje pytanie o to, na ile pro-
gramy tego typu są w stanie przynieść
realną pomoc. Gdzie przebiega grani-
ca między pomocą a nauką samo-
dzielności i gospodarowania środkami?
Czy proponowane rozwiązania w per-
spektywie długofalowej są w stanie
wpłynąć na polepszenie koniunktury go-
spodarczej? I wreszcie jakie z tego ty-
tułu mogą wynikać zagrożenia dla ca-
łego rynku pracy?

Jak robić festiwale?
Europejski Kongres Samorządów

przyciąga nie tylko przedstawicieli
władz miast czy województw, ale też lu-
dzi, którzy znacząco wpływają na at-
mosferę ośrodków lokalnych. Jedną z ta-
kich osób jest Radek Maliník, szef firmy
eventowej Festivalpark Production
i twórca festiwalu Hip Hop Kemp
w Hradcu Králové, największego w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej festiwalu hi-
phopowego, na który corocznie przy-
jeżdżają tysiące fanów nurtu z całego
świata, a przede wszystkim z naszego
regionu. 

W tym roku Hip Hop Kemp będzie
świętować swoją pełnoletniość – w po-
łowie sierpnia odbędzie się bowiem
18. edycja wydarzenia, które przez sta-
cję CNN już kilkakrotnie zostało zakla-
syfikowane do grona 50 najlepszych fe-
stiwali świata. Trzeba podkreślić, że fe-
stiwal jest bardzo popularny wśród Po-
laków –  organizatorzy nie dość, że to
dostrzegają, to doceniają również pol-
ską scenę hiphopową, dlatego na HHK
mamy szansę zetknąć się ze sporą ro-
dzimą reprezentacją artystyczną. 

Oprócz Maliníka w debacie „Re-
cepta festiwalowych miast na śpiewa-
jący sukces” o fenomenie miast, które
stały się międzynarodową atrakcją tu-
rystyczną, wezmą udział między inny-
mi: Filipe Faria – dyrektor Arte das Mu-
sas w Portugalii, Adam Pawlicki – bur-
mistrz Jarocina, Andrzej Knut – burmistrz
Kostrzynia nad Odrą czy Esben Da-
nielsen – dyrektor generalny Duńskiej
Fundacji Obiektów Sportowych i Kultu-
rowych oraz dyrektor ds. rozwoju Ro-
skilde Festival.

Ponadto w programie V Europej-
skiego Kongresu Samorządów znaj-
dzie się wiele innych debat i wydarzeń
z udziałem znamienitych gości z każ-
dego szczebla administracji państwo-
wej z Polski oraz z zagranicy. Magazyn
„Rynek Inwestycji” jest patronem me-
dialnym wydarzenia.

Źródło: www.forumekonomiczne.pl
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Czym jest Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego i jakie ma znaczenie
dla samorządów?

Krajową Strategię Rozwoju Regio-
nalnego można porównać do projektu
budowlanego. Nie mówimy, jakie płyt-
ki będą w kuchni, ale określamy, jaka
będzie bryła domu. W tym wypadku –
jak będzie wyglądał rozwój polskich re-
gionów. Skończyliśmy z pokutującym od
lat twierdzeniem, że trzeba wspierać
najsilniejszych i liczyć, że biedniejszym
coś skapnie z pańskiego stołu. Do tego

sprowadzał się model polaryzacyjno-
dyfuzyjny. 

My inwestujemy w małe ojczyzny,
zwłaszcza te z problemami, na przykład
tracące swoje gospodarcze znaczenie
122 średnie miasta czy popegieerowskie
gminy. Powstanie nawet specjalny pro-
gram ze wsparciem dla obszarów
w trudnej sytuacji. 

Skorzystają na tym wszyscy. Każda
polska gmina musi się rozwijać. W tym
zadaniu samorządom pomaga rząd,
tworząc odpowiednie warunki. Bo gdy

rozwój nie będzie odpowiedzialny spo-
łecznie i zrównoważony terytorialnie, to
problemy będą się tylko pogłębiać. Po-
lityka regionalna w KSRR 2030 to pro-
pozycja szyta na miarę. 

Jesteśmy po konsultacjach – w każ-
dym województwie zorganizowaliśmy
otwarte spotkanie z udziałem wszystkich
zainteresowanych projektem. Skupiamy
się na mniejszych, słabszych, przez
lata niedostrzeganych. Dlatego sta-
wiamy przede wszystkim na Polskę lo-
kalną, czyli gminy i powiaty. Część fi-

Jest jak projekt budowlany 
dla regionów
O Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego opowiada 
wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Fot. MIiR



nansowania KSRR to fundusze euro-
pejskie. To pieniądze nie tylko dla przed-
siębiorczych, ale także dla potrzebują-
cych. Dlatego ten plan ma ogromne
znaczenie dla samorządów.
Które samorządy skorzystają na po-
wstaniu strategii regionalnej najbar-
dziej?

Jak mówiłem wcześniej, zrównowa-
żony rozwój jest korzystny dla wszyst-
kich. KSRR wskazuje dwa typy obsza-
rów, do których powinna trafiać szcze-
gólna pomoc państwa i samorządów
wojewódzkich. To tak zwane obszary
strategicznej interwencji, zagrożone
trwałą marginalizacją – wskazane na
podstawie badań Polskiej Akademii
Nauk skupiska gmin, np. popegie-
erowskie gminy na północy Polski, mniej
zamożne gminy na wschodzie kraju
oraz miasta średnie tracące funkcje
społeczno-gospodarcze – 122 ośrodki
wskazane w analizach PAN. 

Co to oznacza w praktyce? Przy-
kładowo, w różnych programach roz-
wojowych mogą zostać zapisane pre-
ferencje dla tych obszarów albo będą
powstawać nowe programy skierowa-
ne tylko do nich. W nowej perspektywie
unijnej może powstać nowy program
ponadregionalny skierowany do naj-
słabszych gospodarczo obszarów, za-
pewniający wsparcie terenów boryka-
jących się z problemami rozwojowymi.
Nie będzie skierowany do jakiegoś
konkretnego województwa czy skon-
centrowany tylko na jednej dziedzinie.
Program będzie wspierał współpracu-
jące ze sobą gminy, które przygotują
wspólny pomysł na rozwój. KSRR pro-
ponuje też nowy model instytucjonalny
realizacji programów rozwoju. Zde-
centralizowany system programowania
i realizacji polityki regionalnej, w którym
główną rolę odgrywają samorządy wo-
jewództw z aktywniejszym udziałem
samorządów lokalnych i partnerów
społeczno-gospodarczych.
Czy zdarzają się strategie, które w pew-
nych punktach nakładały się lub prze-
ciwstawiały się ze Strategią Odpowie-
dzialnego Rozwoju lub Regionalnymi
Strategiami?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
koordynuje proces opracowania aktu-
alizacji strategii rozwoju w dziewięciu
priorytetowych obszarach – produktyw-
ność, kapitał ludzki, kapitał społeczny,
transport, energia, środowisko, rozwój re-
gionalny, rozwój wsi, rolnictwa i rybactwa,
sprawne państwo. Aktualizacja strategii
dostosuje ich zapisy do Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Prace nad aktualizacjami dziewię-
ciu strategii rozwoju były prowadzone
w ramach zespołów międzyresorto-
wych Komitetu Koordynacyjnego ds.
Polityki Rozwoju, do których zostali za-
proszeni także przedstawiciele regio-
nów. Komitet stoi na straży zapewnienia
spójności i komplementarności polityk
publicznych wspomagających procesy
rozwojowe kraju.

Obecnie część projektów strategii
jest już na etapie konsultacji między-
resortowych i społecznych. To: Polity-
ka ekologiczna państwa, Strategia
zrównoważonego rozwoju transpor-
tu, Krajowa strategia rozwoju regio-
nalnego i Polityka energetyczna Polski.
Rząd powinien przyjąć projekty stra-
tegii w połowie tego roku. W ubiegłym
roku sfinalizowaliśmy prace nad do-
kumentem „System zarządzania roz-
wojem Polski”. Projekt, który powstał
w MIiR rząd przyjął 29 października
2018 roku.

Zainicjowanie przebudowy syste-
mu zarządzania rozwojem kraju jest
również konsekwencją zapisów SOR.
Chodzi o zintegrowanie systemu pro-
gramowania społeczno-gospodarcze-
go i planowania przestrzennego na
wszystkich poziomach zarządzania.

Oczekiwanym rezultatem będzie wła-
śnie utworzenie jednolitego systemu
zarządzania i koordynacji polityk pu-
blicznych wspomagających procesy
rozwojowe kraju.

Strategie rozwoju województw mu-
szą uwzględniać cele zarówno śred-
niookresowej strategii rozwoju kraju, jak
i krajowej strategii rozwoju regionalne-
go. To prawny obowiązek zapisany
w ustawie o samorządzie województwa.
Po przyjęciu KSRR przez rząd strategie
rozwoju województw będą musiały być
zaktualizowane, co zapewni spójność
rozwoju.
W związku z ogłoszeniem KSRR odbył
pan szereg konsultacji społecznych
w całym kraju. Jakie największe pro-
blemy zgłaszały samorządy?

Pytania były bardzo różne. Dotyczyły
przede wszystkim kwestii zasadniczych
– jak zidentyfikowano cele polityki re-

gionalnej oraz działania, jakie dla ich
osiągnięcia powinien podjąć rząd, sa-
morządy województw, powiatowe
i gminne oraz pozostałe podmioty za-
angażowane w tę politykę. Rozmawia-
liśmy też o proponowanych szczegóło-
wych rozwiązaniach, zwłaszcza no-
wych, zaproponowanych w strategii, jak
np. kontrakty programowy i sektorowy
czy porozumienie terytorialne.

Ogólnie dokument został dobrze
przyjęty. Otrzymaliśmy uwagi dotyczą-
ce fragmentów wymagających szer-
szego uzasadnienia, ale kierunkowo
projekt oceniono pozytywnie. Spotkania
posłużyły promocji proponowanych
działań na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego poszczególnych re-
gionów.

Bardzo zależało nam na tym, żeby
dialog odbywał się zarówno w miastach
wojewódzkich – jak Wrocław, Katowice,
Opole, Kielce, Białystok, ale też w mia-
stach dużych i średnich – Gdyni, Tar-
nowie, Białej Podlaskiej, Tomaszowie
Mazowieckim, Wałczu, Kępnie, Rypinie,
Nowej Soli, Stalowej Woli i Lidzbarku
Warmińskim.

Na spotkaniach wszyscy chętni
przedstawiciele samorządów woje-
wództw, powiatów i gmin oraz innych

partnerów społeczno-gospodarczych
mogli dyskutować nad zaproponowa-
nym przez nas kształtem polityki regio-
nalnej. Łącznie uczestniczyło w nich
około 1700 osób. Dodatkowo drogą pa-
pierową lub elektroniczną swoje opinie
wyraziło ponad 170 podmiotów, formu-
łując łącznie ponad 1900 uwag i ko-
mentarzy.

Wszystkie zgłoszone postulaty, wnio-
ski, uwagi, sugestie są analizowane i po-
służą do wypracowania ostatecznej
wersji dokumentu. Teraz w oparciu
o analizę otrzymanych uwag oraz wy-
niki konsultacji społecznych, a także bi-
lateralne spotkania i uwagi resortów
trwają prace nad tekstem strategii. W lu-
tym projekt był dyskutowany podczas
Rady Dialogu Społecznego, a w marcu
chcemy przesłać tekst do opinii KWRiST.
Rząd powinien otrzymać projekt do
połowy tego roku.

www.rynekinwestycji.pl
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Inwestujemy w małe ojczyzny, zwłaszcza te z pro-
blemami, na przykład tracące swoje gospodarcze
znaczenie 122 średnie miasta czy popegieerowskie
gminy. Powstanie nawet specjalny program ze
wsparciem dla obszarów w trudnej sytuacji. 

�



Czy powstanie KSRR oznacza kierunek
decentralizacji w administracji pań-
stwowej?

Strategia na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju przyjęta w lutym 2017
roku zmieniła wizję zarządzania roz-
wojem kraju i regionów. Jedną z dzie-
więciu wynikających z SOR strategii,
która wymaga zmian, jest KSRR. To do-
kument, który zmienia optykę patrze-
nia na rozwój Polski. To o tyle istotne,
że strategia wprowadza rozwiązania
organizacyjne i finansowe, które zo-
staną wykorzystane w nowym okresie
finansowania polityki spójności 2021–
2027. 

Odeszliśmy od dotychczasowej po-
lityki regionalnej, która wspierała głów-
nie największe miasta i ośrodki gospo-
darcze, a wspieramy mocne strony po-
szczególnych części naszego kraju i roz-
wiązujemy ich specyficzne problemy. To
oznacza większą selektywność pomo-
cy ze strony państwa i przeniesienie
środka ciężkości z poziomu regional-
nego na subregionalny i lokalny. Śmia-
ło można powiedzieć, że zarządzanie
rozwojem kraju już dawno jest zdecen-
tralizowane.
Pod koniec ubiegłego roku Minister-
stwo Inwestycji i Rozwoju ostrzegało,
że część z niewykorzystanych przez sa-
morządy środków unijnych może prze-
paść. Zagrożona była kwota ok. 1,3 mld
euro. To mnóstwo środków. Jakie są
przyczyny niesięgania po środki unijne
i jakie rząd ma pomysły, aby zachęcać
„leniwych” w tym roku?

Zagrożenie wynikało z dwóch źró-
deł. Po pierwsze z zasady n+3, która
mówi o tym, ile pieniędzy w danym roku
trzeba rozliczyć z Komisją Europejską.
Kwota brakująca do tego limitu prze-
pada bezpowrotnie. Po drugie z tak zwa-
nej rezerwy wykonania, czyli „zamro-
żonych” 6 procent wartości każdego
programu. Te pieniądze można uru-
chomić po spełnieniu na koniec 2018
roku wskaźników uzgodnionych wcze-
śniej z Komisją Europejską. Ostateczne
wyliczenia w tym zakresie poznamy
w połowie roku. Wiemy natomiast, ze gi-
lotyna n+3 została w ubiegłym roku za-

trzymana. Programy regionalne i wszyst-
kie programy krajowe przekroczyły
granicę, za którą jest już bezpiecznie
i pracują na wynik tego roku. 

Ostatnie miesiące ubiegłego roku
były rekordowe, jeśli chodzi o rozlicze-
nia województw z Komisją Europejską.
W przypadku rezerwy wykonania pie-
niądze mogą pozostać w danym pro-
gramie, ale konieczne może okazać się
wykorzystanie ich na inne cele, niż
pierwotnie zaplanowano. Jeśli w kon-
kretnym programie robi się „ciasno”, to
może zabraknąć miejsca na przesu-
nięcia z gorzej do lepiej wdrażanych
jego części. Wówczas niewykorzystane

pieniądze „wychodzą” z tego programu.
Nie tracimy ich jednak jako kraj, mogą
być spożytkowane w innych progra-
mach. Wszystko jednak wskazuje na to,
że do takiej sytuacji nie dojdzie.
Czy niewykorzystanie środków bę-
dzie miało wpływ na kolejne unijne bu-
dżety?

Dotychczas nie straciliśmy ani jed-
nego euro i na forum Unii Europejskiej
jesteśmy wskazywani jako kraj efek-
tywnie inwestujący pieniądze z polityki
spójności. To akurat jest nasz atut w ne-
gocjacjach nowego budżetu. Są one
trudne z wielu innych powodów, przede
wszystkim ze względu na Brexit. Komi-
sja Europejska zaproponowała nieko-
rzystny dla Polski podział środków ko-
lejnych wieloletnich ram finansowych na
politykę spójności. Negocjacje nowego
budżetu UE idą pomału, ale posuwają
się do przodu. 

Co istotne, na tym etapie wcale nie
najważniejsze są pieniądze, a zasady
ich inwestowania. Polsce udało się
przeforsować m.in. możliwość finanso-
wania ze środków unijnych inwestycji
gazowych, niektórych przedsięwzięć
związanych z Centralnym Portem Ko-
munikacyjnym, a także budowę Via
Carpatii. 

Cieszy nas, że KE jest za uprosz-
czeniem procedur związanych z pozy-
skiwaniem środków unijnych z polityki
spójności w przyszłej perspektywie fi-
nansowej. Sam wolumen aktów praw-
nych będzie mniej więcej o połowę

mniejszy. Będziemy mieli np. jeden ze-
staw przepisów do realizacji wszystkich
przedsięwzięć, a nie tak jak obecnie, do
każdego programu trzeba stosować
inne zasady i inne procedury. W od-
niesieniu do instrumentów zwrotnych
inne zasady obowiązują np. w przy-
padku programów krajowych czy re-
gionalnych, a inne tych zarządzanych
przez KE. Mniej będzie też tzw. celów te-
matycznych polityki spójności: obecnie
jest ich aż 11, a będzie 5. W nowej per-
spektywie kraje będą miały prawo do
przesuwania środków między po-
szczególnymi funduszami czy progra-
mami. To są kwestie techniczne, ale nie-
zwykle ważne dla wszystkich korzy-
stających z polityki spójności. W inte-
resie wszystkich krajów – w tym Polski
– jest, by zasady były znane jak naj-
szybciej, ale stronie polskiej zależy
przede wszystkim na jakości przyjętych
rozwiązań. Proponowaliśmy też zwięk-
szenie składki, które rekompensowa-
łoby ubytek w budżecie UE spowodo-
wany przez brexit.
Minister Jerzy Kwieciński w jednym
z wywiadów mówił: „Nasz rząd nie tyl-
ko chce jak najlepiej wykorzystywać
fundusze europejskie, ale również zna-
cząco zwiększamy inne środki finan-
sowe na rozwój naszego kraju i regio-
nów”. Jakie środki będą zastępować
w najbliższych latach dotacje unijne,
które, co naturalne, będą się kurczyć?

Realizacja wszystkich celów KSRR
będzie wymagała zaangażowania po-
nad 100 miliardów złotych do roku 2020
oraz co najmniej takiej samej kwoty
w kolejnych 5 latach. Finansowanie na
kolejnych 5 lat uzależnione jest m.in. od
wielkości puli funduszy UE dla Polski na
lata 2021–2027 i od przyszłej sytuacji go-
spodarczej.

Przedsięwzięcia podejmowane na
podstawie i zgodnie z KSRR będą fi-
nansowane między innymi ze środków
budżetu państwa, środków budżetów
samorządów, unijnych funduszy struk-
turalnych i inwestycyjnych. Ciężar fi-
nansowania inwestycji publicznych bę-
dzie przenoszony w większym stopniu
na środki krajowe, przy mniejszej ska-
li wsparcia w ramach polityki spójności.

Projekt KSRR zakłada też poszuki-
wanie innych niż polityka spójności
źródeł europejskich – na przykład CEF,
Horyzont Europa, InvestEU, wzmocnie-
nie roli instrumentów zwrotnych – po-
życzki i poręczenia, a także partnerstwa
publiczno-prywatnego.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

www.rynekinwestycji.pl
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Cieszy nas, że KE jest za uproszczeniem procedur
związanych z pozyskiwaniem środków unijnych
z polityki spójności w przyszłej perspektywie fi-
nansowej. Sam wolumen aktów prawnych będzie
mniej więcej o połowę mniejszy.
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W2019 roku Fundusz ma wydać
6 mld 85 mld zł, w 2020 – 3,5 mld
zł, a w latach 2021–2028 – po

3 mld 270 mln zł. Według danych KPRM,
suma kwot za okres 2009–2015 to 5,4 mld
zł, a planowana za okres 2016–2019
– 8 mld 985 mln zł. Średnia roczna za lata
2009–2015 to 0,77 mld zł, a za lata 2016-
2019 – 2,25 mld zł. „Na drogi w 2018 ro-
ku wydaliśmy rekordowe 1,3 mld zł. Na
drogi w 2019 roku wydamy rekordowe
6 mld 85 mln zł” – napisano w raporcie
KPRM.

Fundusz Dróg Samorządowych jest
nowym mechanizmem (powstał w 2018
roku) dofinansowania budowy, prze-
budowy oraz remontów dróg powiato-
wych i gminnych, który zastąpił do-
tychczasowe programy, którymi dys-
ponowali wojewodowie. Dofinansowa-
nie wg nowych zasad udzielane jest od

bieżącego roku także tym zadaniom,
które wybrano do realizacji w roku 2019
w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016–2019. Z Funduszu wspie-
rane będą także zadania o znaczeniu
o obronnym na drogach wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych oraz bu-
dowa nowych mostów zlokalizowanych
w ciągach dróg wojewódzkich, powia-
towych i gminnych. 

Samorządy o przyznanie dofinan-
sowania ze środków FDS mogą ubiegać
się w konkursach. Poziom dofinanso-
wania zależeć będzie od dochodów jed-
nostki samorządu terytorialnego – im
niższy dochód własny danego samo-
rządu, tym większa wielkość dofinan-
sowania (maksymalnie 80 proc. kosz-
tów). Kwota dofinansowania pojedyn-
czego zadania (powiatowego lub gmin-

nego) nie będzie mogła przekroczyć 30
mln zł. Fundusz umożliwia finansowanie
również zadań wieloletnich. 

Pieniądze gromadzone w FDS będą
pochodziły głównie z: NFOŚiGW; z czę-
ści budżetu państwa, za którą odpo-
wiadają minister obrony narodowej i mi-
nister transportu; z Państwowego Go-
spodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
wpłat spółek Skarbu Państwa w wyso-
kości 7,5 proc. zysku po opodatkowaniu
podatkiem dochodowym; środków ze
źródeł zagranicznych niepodlegają-
cych zwrotowi; wpływów ze skarbo-
wych papierów wartościowych oraz in-
nych środków publicznych. W planie fi-
nansowym FDS wyodrębniona będzie
rezerwa w kwocie stanowiącej równo-
wartość 5 proc. planowanych wydatków
Funduszu w danym roku, którą dyspo-
nował będzie szef rządu. �

Miliardy na budowę dróg
Fundusz Dróg Samorządowych do 2028 roku ma wydać kwotę 35 mld 745 mln zł 
– przewiduje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Strefa aktywności gospodarczej w Serocku,
pow. legionowski, to 75 ha terenów do zain-
westowania w bezpośrednim sąsiedztwie dróg
krajowych nr 61 i 62, przeznaczonych w MPZP
pod tereny produkcyjne, składy i magazyny, za-
budowę usługową oraz obiekty obsługi samo-
chodów. Oferujemy atrakcyjne położenie,
pomoc w znalezieniu odpowiednich lokalizacji,
zgodnej z oczekiwaniem inwestora, meryto-
ryczną pomoc na każdym etapie inwestycji.
Szczegóły oferty: www.serock.pl  

Dlaczego warto u nas zainwestować?
• bliskość ośrodka metropolitalnego;
• dobra dostępność komunikacyjna;
• dobrze wykształceni pracownicy 
oraz konkurencyjne koszty pracy;
• bliskość akademickich ośrodków naukowych
i badawczych wpływająca na wykwalifikowanie

kadry i wzrost innowacyjności;
• rozwinięta baza hotelowo-konferencyjna;
• przyjazne warunki inwestowania dzięki możli-
wości korzystania z systemu wsparcia funduszy
europejskich.

Zapraszamy do kontaktu
tel. 22 782 88 27, e-mail: planowanie@serock.pl

Tereny inwestycyjne 
w Serocku

(30 km od Warszawy)
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Mazowsze zostało laureatem konkur-
su „Zdrowy Samorząd”. Jakie pań-
stwa dokonania doceniono w zakresie
ochrony zdrowia?

Zostaliśmy nagrodzeni za program
realizowany przez Mazowieckie Cen-
trum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Po-
legał on na zwiększaniu efektywności re-
habilitacji narządu ruchu u dzieci z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym przy
użyciu zrobotyzowanej ortezy do reha-
bilitacji chodu. Mózgowe porażenie
dziecięce jest najczęstszą przyczyną
niepełnosprawności wśród dzieci i mło-
dzieży w Europie, dlatego wciąż po-
szukujemy w tym zakresie skutecznych
metod terapeutycznych. Nowoczesne
rozwiązania, do których należy także to
zastosowane w placówce w Zagórzu,
dają małym pacjentom szansę na
znaczne ograniczenie następstw cho-
roby i przeciwdziałają zaburzeniom
prowadzącym do niepełnosprawności.
W programie wzięło udział 57 pacjen-

tów. Stwierdzono u nich znaczny, pozy-
tywny wpływ treningów.
Jeśli mówimy o placówkach zdrowot-
nych, w październiku zakończono bu-
dowę jednego z najnowocześniejszych
szpitali w Europie, zlokalizowanego
w podwarszawskich Ząbkach. Jakich
nakładów wymagała ta inwestycja i jaki
udział w jej realizacji miał samorząd Ma-
zowsza?

Mazowsze to największe woje-
wództwo w Polsce, które udziela naj-
większej liczby świadczeń zdrowotnych.
I to właśnie w naszych wysokospecjali-
stycznych szpitalach pomocy szukają
pacjenci nie tylko z naszego regionu, ale
z całego kraju. Zaburzenia psychiczne
są zmorą naszych czasów, a w Polsce le-
czenie psychiatryczne jest wciąż nie-
dofinansowane. Dlatego tak bardzo za-
leżało nam, aby na Mazowszu powsta-
ło miejsce, w którym pacjenci borykający
się np. z nerwicą czy depresją mogli zna-
leźć profesjonalną pomoc. 

Szpital psychiatryczny w Drewnicy
to jedna z naszych największych inwe-
stycji. Powstała dzięki unijnemu wspar-
ciu. Jego budowa i wyposażenie kosz-
towały 137 mln zł, z czego blisko 95 mln zł
przekazaliśmy w ramach RPO WM
2014–2020. Było to bardzo trudne przed-
sięwzięcie, ponieważ budynek nie nada-
wał się do remontu. Szpital trzeba było
wybudować praktycznie od zera. Do-
chodziło do tego „janosikowe” i kryzys
gospodarczy. Ale to nam nie przeszko-
dziło. 

Stworzyliśmy miejsce nowoczesne
i przyjazne. Szpital został bowiem za-
projektowany w taki sposób, aby pa-
cjenci czuli się w nim bezpiecznie i kom-
fortowo. Mogą oni korzystać m.in.
z przestrzeni rekreacyjno-sportowej,
sali do muzykoterapii czy ogrodu zi-
mowego. Mają więc odpowiednie wa-
runki, żeby odpocząć i nabrać równo-
wagi. W leczeniu psychiatrycznym oto-
czenie, w jakim chorzy dochodzą do

Mazowsze wciąż 
potrzebuje inwestycji

Chcemy, aby Mazowsze
było traktowane przez Ko-
misję Europejską według
nowego podziału staty-
stycznego, czyli tak, aby
nasz region dostał więcej
pieniędzy. Musimy jednak
pamiętać, że to wymaga
od wszystkich partnerów
w Polsce, czyli Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju, euro-
posłów – niezależnie od barw
politycznych – zaangażowa-
nia i wsparcia tego pomysłu
– zapowiada marszałek
województwa mazowieckiego
Adam Struzik.



zdrowia, jest bowiem równie istotne
jak sama terapia. Dlatego sukcesywnie
inwestujemy w placówki zdrowotne.
Ostatnio otworzyliśmy kompleksowo
zmodernizowany SOR w Międzyleskim
Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie,
na który przeznaczyliśmy 12 mln zł.
Jedną z palących kwestii dla woje-
wództwa jest obecnie sprawa lotniska
w Modlinie. Jak pan widzi przyszłość
tego portu lotniczego?

Będziemy robić wszystko, żeby to lot-
nisko rozwijać. Jesteśmy jednym z udzia-
łowców. Czujemy się odpowiedzialni za
ten port, za wydatkowane do tej pory
środki publiczne. Przez bardzo długi
czas byliśmy blokowani przez jednego
ze współudziałowców, czyli PPL. To
bardzo trudna sytuacja, kiedy lotnisko,
w które zostało zainwestowane mnóstwo
pracy i pieniędzy, nie może się rozbu-
dowywać. Na szczęście, po długo-
trwałym impasie, zgromadzenie wspól-
ników podjęło kierunkową uchwałę
umożliwiającą zwiększenie kapitału
spółki o 50 mln zł. Ten kapitał wniesie
jednostronnie województwo mazo-
wieckie. Jest to niezbędne działanie, bo
lotnisko służy przede wszystkim miesz-
kańcom. Port w Nowym Dworze Mazo-
wieckim jest atrakcyjny dla warsza-
wiaków, jak i mieszkańców północnego
Mazowsza. Lokalizacja – w niedalekiej
odległości od stolicy, ale jednak z dala
od terenów zabudowanych – daje moż-
liwość taniego podróżowania wielu
osobom. Rocznie z Modlina lata 3 mln
osób, a zapotrzebowanie jest dużo
większe. Dlatego rozbudowa jest ko-
nieczna. Na szczęście mamy na to
środki – na bieżące modernizacje,
a przede wszystkim najpilniejszą inwe-
stycję, czyli rozbudowę terminala. Trze-
ba też podkreślić, że dzięki lotnisku
zmieniło się też jego otoczenie. Po-
wstało wiele małych i średnich przed-
siębiorstw – przewoźników, hoteli, re-
stauracji, sklepów. To są dodatkowe
miejsca pracy i silny czynnik aktywiza-
cji mieszkańców. Oprócz tego mamy
specjalne strefy ekonomiczne w gmi-
nach Pomiechówek czy Nowy Dwór
Mazowiecki. Port w Modlinie to impuls
rozwojowy północnego Mazowsza, któ-
ry ożywia tę część regionu.
Rząd w swojej nowej „piątce” propo-
nuje polepszenie komunikacji auto-
busowej w regionach. Jak pod tym
względem ocenia pan Mazowsze? Czy
wymaga nakładów finansowych na
zwiększenie taboru i liczby połączeń?

Znikające połączenia autobusowe
to sytuacja bardzo trudna, ponieważ wy-

nika głównie z przyczyn ekonomicznych.
Likwidacja PKS-ów to skutek ich nie-
rentowności, coraz mniej osób z nich ko-
rzysta, przesiadamy się do samocho-
dów. Nie zmienia to jednak faktu, że
brak autobusów pozbawia wielu miesz-
kańców wsi i małych miejscowości
możliwości dotarcia do szkoły, pracy, le-
karza. To nieakceptowalne i pogłębia
wykluczenie części osób. Od dawna
apelowaliśmy do rządu o realne dzia-
łania w tej sprawie. Tuż przed wybora-
mi do Parlamentu Europejskiego rząd
obudził się, ale próbuje rozwiązać pro-
blem rękami samorządów. Organizacja
transportu autobusowego jest bardzo
kosztowna, więc jeśli spadłoby to na sa-
morządy lokalne, to na pewno sobie
z tym nie poradzą. Natomiast woje-
wództwo nie ma w swoich zadaniach or-
ganizacji komunikacji autobusowej, nie
ma też na ten cel żadnych funduszy. Nie-
mniej transport zajmuje w naszym bu-
dżecie pierwszą pozycję. Tylko w tym
roku na drogi wojewódzkie i powiatowe
przeznaczymy blisko 682 mln zł. Orga-
nizujemy transport zbiorowy, ale kole-
jowy. Co roku pokrywamy deficyt połą-
czeń kolejowych. W 2019 roku dotacje
dla naszych spółek kolejowych – War-
szawskiej Kolei Dojazdowej i Kolei Ma-
zowieckich wynoszą łącznie 355 mln zł.
Z połączeń KM rocznie korzysta ponad
63 mln pasażerów, z WKD 8 mln.
Z jakimi potrzebami musi się zmierzyć
Mazowsze w najbliższej przyszłości?

Wkraczamy w decydującą fazę prac
nad nową unijną perspektywą finanso-
wą, co z punktu widzenia naszych sa-
morządów jest bardzo ważne. Decy-
dujące będą tutaj najbliższe miesiące.
Najnowszy raport Eurostatu przedstawia
już dane z uwzględnieniem nowego
podziału statystycznego. Wyraźnie po-
kazuje dysproporcje między regionami
warszawskim stołecznym a mazowiec-
kim regionalnym. Na pewno będzie to
argument do rozmów z Komisją Euro-
pejską i polskim rządem. Potrzebne
jest wsparcie dla słabiej rozwiniętej
części województwa. Chcemy, aby Ma-
zowsze było traktowane przez Komisję
Europejską według nowego podziału
statystycznego, czyli tak, aby nasz re-
gion dostał więcej pieniędzy. Musimy
jednak pamiętać, że to wymaga od
wszystkich partnerów w Polsce, czyli Mi-
nisterstwa Inwestycji i Rozwoju, euro-
posłów – niezależnie od barw politycz-
nych – zaangażowania i wsparcia tego
pomysłu. Z tym jednak bywa różnie.
W dużej mierze to właśnie dzięki  wspar-
ciu z UE możemy budować i remonto-

wać drogi, wyposażać szpitale, rozwi-
jać obszary wiejskie. Podczas negocjacji
naszym celem będzie zdobycie więk-
szych środków dla słabiej rozwiniętego
regionu mazowieckiego, ale też utrzy-
manie finansowania dwóch najważ-
niejszych polityk – polityki spójności
i wspólnej polityki rolnej. Dzięki pierw-
szej m.in. wyrównujemy rozwój regio-
nów, wspieramy działania ekologiczne
i OZE. Co do drugiej, będziemy walczyć
o wyższe dopłaty bezpośrednie dla rol-
ników, a także znaczne zwiększenie
środków w ramach PROW.
A jaki kierunek powinien przybrać sa-
morząd województwa mazowieckiego
w nowej kadencji? Nowe technologie,
usługi, biznes? Czy takie województwo
jak mazowieckie może sobie pozwolić
na jednokierunkowość, czy jednak jest
„skazane” na holistyczne podejście
włodarzy?

Województwo mazowieckie jest re-
gionem mocno zróżnicowanym, dlate-
go zrównoważony rozwój to dla nas prio-
rytet. Innego wsparcia potrzebują War-
szawa i okoliczne gminy, które są moc-
no nastawione na B+R, innowacje, cy-
fryzację i nowe technologie, a innego sil-
ny rolniczo region mazowiecki. To po-
woduje, że z jednej strony wzmacniamy
funkcje metropolitalne, współpracujemy
z ośrodkami naukowymi i przedsię-
biorcami. Z drugiej wspomagamy po-
szczególne subregiony w sposób celo-
wany – czy to przez infrastrukturę, czy
przez programy wsparcia. Tworzymy
parki technologiczne, strefy aktywności
gospodarczej, m.in. w Przasnyszu, czy
tereny inwestycyjne. Przyznajemy też
środki unijne na różne projekty, m.in. mo-
dernizacje szpitali, tworzenie zapleczy
naukowo-badawczych, odnawialne źró-
dła energii. 

Musimy pamiętać, że Mazowsze
wciąż potrzebuje inwestycji, zarówno
w miastach, jak i na obszarach wiej-
skich. W budżecie na 2019 rok na in-
westycje przeznaczamy 1,1 mld zł. To
wsparcie na drogi, szpitale, instytucje
kultury. Dalej będziemy kontynuować też
nasze programy pomocowe. A jest ich
naprawdę dużo – dofinansowania na
drogi lokalne, aktywizację sołectw, bu-
dowę obiektów sportowych, konserwa-
cję zabytków czy remonty strażnic. Bę-
dziemy też wspierać małych i śred-
nich przedsiębiorców m.in. poprzez
pożyczki i poręczenia. Jak widać, w na-
szym przypadku jednokierunkowość
nie wchodzi w grę.

Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Wsumie dla województw prze-
znaczono 31,28 mld euro ze
środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego i Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Każ-
de województwo otrzymało konkretną
sumę do wydania. 

Wielkość otrzymanych sum obli-
czano na podstawie danych staty-
stycznych dla danego województwa, ta-
kich jak: liczba ludności, PKB per capi-
ta oraz liczba bezrobotnych. Wpłynęły
na nie również konsultacje z właściwym
ministrem odpowiedzialnym za rozwój
oraz odpowiednim marszałkiem woje-
wództwa.

Regionalne Programy 
Operacyjne dla poszczególnych
województw

Ponieważ RPO działają na szczeblu
samorządów województw, każde z nich
posiada własny regionalny program. In-
formacje o nich dostępne są na stro-
nach lokalnych RPO. Jako przykład
można jednak podać wybrany RPO
2014–2020. Będzie nim program dla
województwa dolnośląskiego. 

Chociaż województwo dolnośląskie
należy do najbardziej rozwiniętych
w Polsce, zaliczone zostało do regionów
słabiej rozwiniętych według unijnych
standardów (w naszym kraju jedynie

województwo mazowieckie zalicza się
do grupy lepiej rozwiniętych).

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego na lata
2014–2020 obejmuje 11 osi prioryteto-
wych: przedsiębiorstwa i innowacje,
technologie informacyjno-komunika-
cyjne, gospodarka niskoemisyjna, śro-
dowisko i zasoby, transport, infrastruk-
tura spójności społecznej, infrastruktu-
ra edukacyjna, rynek pracy, włączenie
społeczne, edukacja oraz pomoc tech-
niczna. 

W ramach RPO w województwie
dolnośląskim realizowane są trzy cele
główne: zwiększenie konkurencyjności

Regionalne Programy Operacyjne 
– szansa dla województw

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych unijny budżet na lata 2014–2020
przewidział dla województw 40 procent środków z polityki spójności.

Wojciech Ostrowski



gospodarki, poprawa spójności spo-
łecznej i terytorialnej oraz poprawa
efektywności administracji publicz-
nej. 

W ramach poszczególnych osi fi-
nansowane są różne inwestycje. Na
przykład w ramach osi przedsiębiorstwa
i innowacje finansowane są między in-
nymi: rozwój infrastruktury badawczej
w uczelniach wyższych i jednostkach
badawczych, realizacja projektów ba-
dawczych przez przedsiębiorstwa, roz-
budowa zaplecza badawczo-rozwojo-
wego w firmach czy przygotowanie te-
renów inwestycyjnych. Więcej informa-
cji o wspieraniu poszczególnych dzia-
łań udostępnia strona RPO wojewódz-
twa dolnośląskiego. 

Kto może otrzymać środki 
i z jakich funduszy?

O dofinansowanie mogą ubiegać
się między innymi: jednostki admini-
stracji rządowej, domy pomocy spo-
łecznej, fundacje i stowarzyszenia, gru-
py producentów rolnych, instytucje kul-
tury, ich związki i porozumienia, jed-
nostki badawczo-rozwojowe i naukowe,
jednostki samorządu terytorialnego,
małe i średnie przedsiębiorstwa, ale
również inni przedsiębiorcy i spółki,
towarzystwa budownictwa społecznego
oraz samodzielne publiczne zakłady
opieki zdrowotnej. 

W większości środki w ramach RPO
pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – 72 procent,
w mniejszym stopniu z Europejskiego
Funduszu Społecznego – 28 proc. EFRR
finansuje działanie związane z rozwo-
jem innowacyjności, konkurencyjności
gospodarczej, infrastrukturą eduka-
cyjną i zdrowotną, a także poprawą sta-
nu środowiska naturalnego. EFS kieruje
swoją pomoc na programy związane
z rozwojem rynku pracy i kapitału ludz-
kiego. 

W województwie dolnośląskim naj-
więcej środków, bo aż 415,5 miliona
euro, przeznaczono na oś przedsię-
biorstwa i innowacje. Na drugim miej-
scu z kwotą 392,3 mln euro znalazła się
oś gospodarka niskoemisyjna. W ra-
mach środków finansowane są jedynie
wydatki z katalogu kosztów kwalifiko-
wanych przygotowanym dla każdego
projektu. 

Podmiot otrzymujący wsparcie musi
jednak posiadać wkład własny, którego
wysokość określa się w zależności od
działania. Pieniądze przekazywane są
w formie refundacji. Oznacza to, że be-
neficjent musi pokryć koszty kwalifiko-

wane z własnych funduszy, a następnie
otrzymuje ich zwrot. 

Procedury i wybór projektów 
Do końca lipca 2018 roku najwięcej

konkursów w ramach RPO ogłoszono
w województwie śląskim – 319, naj-
mniej w województwie pomorskim – 58.
Najwięcej z nich adresowanych było do
samorządowych podmiotów sektora fi-
nansów publicznych. Na drugim miej-
scu znaleźli się przedsiębiorcy, na trze-
cim natomiast organizacje pozarządo-
we. Na dwóch ostatnich miejscach zna-
lazły się jednostki naukowe i uczelnie
wyższe oraz partnerzy społeczni i go-
spodarczy. 

Ogłoszenie konkursu musi nastąpić
przynajmniej na 30 dni przed rozpo-
częciem naboru, a nabór musi trwać
przynajmniej 7 dni. Faktycznie jednak
średnia długość okresu, w którym moż-
na składać wnioski, znacznie przekra-
cza ten limit. Najdłuższe nabory orga-
nizowane są w województwie mało-
polskim, ich długość wyniosła 72 dni.
Najmniej czasu przyznaje województwo
opolskie – 10 dni. 

Dość często zdarzały się przypad-
ki konkursów, w których wartość wszyst-
kich złożonych wniosków była niższa od
kwoty przeznaczonej na dofinansowa-
nie. Dotyczyło to 799 konkursów orga-
nizowanych w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych w okresie do
31 lipca 2018 roku. Najwięcej takich przy-
padków miało miejsce w województwie
kujawsko-pomorskim, najmniej zaś
w województwach: mazowieckim, opol-
skim i pomorskim. Największą liczbę
wniosków przypadających średnio na
jeden konkurs zanotowano w woje-
wództwach podkarpackim i pomor-
skim – 66, zaś najniższą w lubuskim – 14. 

Wnioski oceniane są przez komisje,
które przygotowują listy ocenianych
projektów wraz z punktacją. Do oceny
merytorycznej przekazuje się jedynie
wnioski, które spełniły warunki formal-
ne. Dotyczą one wymaganych informacji
i załączników we wniosku oraz ko-
nieczności poprawienia oczywistych
pomyłek zauważonych podczas przyj-
mowania wniosku. 

Możliwe jest również przyznawanie
środków w trybie pozakonkursowym.
Aby skorzystać z tej opcji, należy speł-
nić dwa warunki:
1. wnioskodawcami, ze względu na
charakter lub cel projektu, mogą być je-
dynie podmioty jednoznacznie okre-
ślone przed złożeniem wniosku o dofi-
nansowanie; 

2. muszą być to projekty o strategicznym
znaczeniu dla społeczno-gospodar-
czego rozwoju kraju, regionu lub ob-
szaru objętego realizacją ZIT lub pro-
jekty dotyczące zadań publicznych.

Do 31 lipca 2018 roku w ramach try-
bu pozakonkursowego zidentyfikowano
2876 przedsięwzięć na terenie całego
kraju. 

Dane dotyczące 
przyznawania dotacji 

Jeśli we wniosku znajdą się ewi-
dentne pomyłki, wnioskodawcy mogą
być wezwani do ich poprawienia. Licz-
ba wniosków niedopuszczonych do
oceny z powodu niespełnienia wymo-
gów formalnych waha się od 0,3 proc
w województwie świętokrzyskim do 16,8
w warmińsko-mazurskim. 

Odsetek wniosków, które otrzymują
dofinansowanie wynosi od 37 procent
w województwie podkarpackim do 54
procent w kujawsko-pomorskim. Liczba
ta zazwyczaj nie jest ostateczna. Może
dojść do zwiększenia puli środków do-
stępnych w konkursie, a także pozy-
tywnego rozpatrzenia odwołań od de-
cyzji komisji. Jednak w większości przy-
padków przyczyną zmian na liście było
zwiększenie puli środków wynikające
z rezygnacji z podpisania umowy o
dofinansowaniu przez podmioty, których
wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Jednocześnie do końca lipca 2018
roku złożono łącznie ponad 14 tysięcy
protestów. Odsetek odrzuconych wnio-
sków, których autorzy zdecydowali się
skorzystać z możliwości złożenia pro-
testu wynosi od 39 procent w woje-
wództwie dolnośląskim do 18 proc.
w podkarpackim. Największy odsetek
protestów rozpatrywanych pozytyw-
nie zanotowano w województwie opol-
skim – 42 procent, najmniej w podlaskim
– 4 proc. 

Wnioskodawca, którego protest nie
został rozpatrzony pozytywnie może
jeszcze odwołać się do wojewódzkiego
sądu administracyjnego. Do końca lip-
ca ubiegłego roku w ramach RPO zło-
żono 997 takich skarg. 

Zwykle nie udaje się wydać wszyst-
kich pieniędzy z puli przeznaczonej na
dany konkurs. Średnie wykorzystanie
różni się w zależności od województwa.
W województwie warmińsko-mazur-
skim środki dostępne w konkursach
wydawane są średnio w 49 procen-
tach, co stanowi najniższy wynik w kra-
ju. Najwyższy odsetek zanotowano
natomiast w województwie opolskim
– 95 proc. �
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Wcześniej planowano wprowa-
dzenie zmian na 18 paździer-
nika 2018 roku. Przesunięcie

terminu ma umożliwić stworzenie cen-
tralnej platformy e-Zamówień. Przy-
czyną wartej prawie 2,5 miliona zł in-
westycji jest chęć skrócenia postępo-
wania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego. 

Od 18 października 2018 roku obo-
wiązek elektronizacji zamówień pu-
blicznych dotyczy wszystkich zama-
wiających, którzy zlecają zamówienia
wartości przekraczającej 30 tysięcy
euro. W przypadku zamawiających in-
stytucji centralnych obowiązek składa-
nia ofert drogą elektroniczną wprowa-
dzony został od dnia 18 kwietnia 2017
roku.

Jak twierdzi Urząd Zamówień Pu-
blicznych, dzięki wprowadzeniu plat-
formy ma zwiększyć się dostępność
do rynku zamówień publicznych. Uła-
twiona zostanie również procedura wy-
pełniania wniosku, ponieważ raz wpro-
wadzone dane będą przechowywane
w pamięci systemu. Korzystanie z niej
wymagać będzie jednak posiadania
podpisu elektronicznego w celu opa-
trzenia nim odpowiednich oświadczeń. 

Na razie procedura stosowana jest
jedynie do przetargów na kwotę prze-
kraczającą 30 tysięcy euro. W przy-
padku niższych kwot nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych. Stan taki ma obowiązywać
do końca 2019 roku. 

Zmiany w polskim prawie zostały
wymuszone dyrektywą Unii Europej-
skiej. W celu jej realizacji ustawa Prawo
zamówień publicznych została znowe-
lizowana ustawą z dnia 22 czerwca 2016
roku oraz rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017
roku. 

Dzięki przyjętym rozwiązaniom moż-
liwa będzie elektroniczne składanie
ofert i oświadczeń oraz elektroniczna ko-

munikacja między zamawiającym
a wykonawcą. Wprowadza się rów-
nież jednolity w całej Unii Europejskiej
formularz zamówienia. 

Jak pisze Urząd Zamówień Pu-
blicznych: „Dzięki wdrożeniu tego roz-
wiązania wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego
będą mogli składać do zamawiają-
cych w sposób bezpieczny, przede
wszystkim oferty, jak również wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu oraz oferty wstępne”.

MiniPortal 
Aby zapewnić tymczasowe narzę-

dzie komunikacji między zamawiającym
a wykonawcą, wprowadzone zostało
tymczasowe narzędzie pod nazwą mi-
niPortal. Ma on funkcjonować do czasu
uporania się z wdrożeniem Portalu e-Za-
mówienia. Próbna wersja uruchomiona
została już 4 października 2018 roku,
a zamknięta w grudniu. Obecnie funk-
cjonuje już wersja robocza uruchomio-
na również 4 października, równolegle
z próbną. 

MiniPortal wykorzystuje konta za-
mawiających zarejestrowanych w Biu-

letynie Zamówień Publicznych. Zawie-
ra on formularze, dzięki którym można
składać wnioski i oferty w postępowa-
niach. Korzystanie z niego jest po-
wszechne i bezpłatne, a logowanie się
umożliwiają już istniejące konta w Biu-
letynie Zamówień Publicznych. Jedno-
cześnie generuje on i udostępnia apli-
kacje do szyfrowania i deszyfrowania
ofert. 

Z portalu mogą korzystać zarówno
zamawiający, jak i wykonawcy. Pierwsi
zamieszczają w nim ogłoszenia o za-
mówieniach publicznych, drudzy nato-
miast składają swoje oferty, mają też do-
stęp do listy postępowań o zamówienia
publiczne. Na stronie dostępne są rów-
nież odpowiednie formularze służące
komunikowaniu się zamawiających
z wykonawcami. 

Z platformy miniPortal korzystają
wszyscy zamawiający, których objął
obowiązek elektronizacji zamówień pu-
blicznych. Rejestracja w portalu możli-
wa jest poprzez otrzymanie odpowied-
niego loginu i hasła w serwisie Biulety-
nu Zamówień Publicznych. 

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Przesunięcie terminu elektroniza-
cji wszystkich zamówień publicznych na
początek 2020 roku wpłynie głównie na
małe i średnie przedsiębiorstwa. To
one bowiem najczęściej składają ofer-
ty w przetargach na kwoty niższe od 30
tysięcy euro. 

Do końca tego roku podmioty inne
niż centralne nie obowiązuje nakaz
ogłaszania postępowań na zamówienia
niskiej wartości w formie elektronicznej.
Oznacza to, że składanie ofert przez wy-
konawców będzie możliwe – jak do tej
porty – w formie papierowej, dostar-
czane osobiście lub przez kuriera. 

Umożliwi to małym i średnim przed-
siębiorstwom lepsze przygotowanie się
do zmian. Problemy, takie jak choćby

Elektronizacja 
– przyszłość zamówień publicznych
Prawdopodobnie od 1 stycznia 2020 roku na podmioty państwowe nałożony 
zostanie obowiązek elektronizacji wszystkich zamówień publicznych.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Hubert Nowak

Wojciech Ostrowski
Fot. UZP



brak kwalifikowanego podpisu elek-
tronicznego, mogą stanowić przeszko-
dę dla małych przedsiębiorców w skła-
daniu ofert na zamówienia publiczne.
Ustawodawcy obawiali się, że brak
oferentów może prowadzić do maso-
wego unieważniania przetargów na ni-
skie kwoty. 

Elektronizacja w zamyśle rządu nie
wyeliminuje całkowicie bezpośrednich
kontaktów między zamawiającym
a wykonawcą. Jak powiedział w wy-
wiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezes
Urzędu Zamówień Publicznych Hubert
Nowak: „Platforma to tylko sposób zło-
żenia oferty, posłaniec. Nie powinna za-
stępować spotkania i osobistej rozmo-
wy między zamawiającymi a wyko-
nawcami. Nowe prawo przewiduje
wstępne konsultacje, wizje, a po roz-
strzygnięciu wykonawca, który został od-
rzucony, będzie mógł poprosić o zor-
ganizowanie spotkania, aby uzyskać
szczegółowe wyjaśnienia. Oczywiście
po tym dalej może składać odwołania,
ale zyskuje możliwość bezpośredniego
otrzymania odpowiedzi podczas spo-
tkania.

Duże przetargi tylko 
przez Internet

Nowak stwierdził również: „Zaczy-
namy epokę 2.0 w zamówieniach. Od
dziś bowiem cała komunikacja pomię-
dzy zamawiającym a wykonawcą, w tym
składanie ofert i wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu po-
wyżej progów unijnych może odbywać
się tylko i wyłącznie za pomocą Inter-
netu. Taki wymóg wprowadziła unijna
dyrektywa 2014/24/UE. Oznacza to, że
wszelkie dokumenty muszą mieć formą
elektroniczną – zgodną z rozporządze-
niem w sprawie środków komunikacji
elektronicznej, a przed wysłaniem do za-
mawiającego większość trzeba opatrzyć
kwalifikowanym e-podpisem. 

Zdaniem ekspertów cyfryzacja za-
mówień publicznych zwiększy ich przej-
rzystość. Innym skutkiem ma być ogra-
niczenie korupcji przy przetargach.
Dlatego wielu przedsiębiorców popie-
ra wprowadzenie elektronizacji. Na ra-
zie problem stanowi jednak różnorod-
ność platform cyfrowych. Jedna dla
wszystkich typów zamówień ma być go-
towa dopiero w drugiej połowie 2019
roku. 

MiniPortal nie jest jedyną platformą
używaną w tej chwili do obsługi zamó-
wień publicznych. Często więc przed-
siębiorca musi uczyć się obsługi no-
wego narzędzia przy składaniu kolejnej

oferty. Przedsiębiorcy apelują więc, by
stosowanie narzędzi przejściowych
i wielu portali zostało jak najszybciej zli-
kwidowane. 

Potencjalni wykonawcy obawiają
się również, że systemy elektroniczne
okażą się zawodne. Może to dla nich
oznaczać brak możliwości złożenia
oferty w terminie z powodu awarii por-
talu. Już podczas eksploatacji mini-
Portal zaczął stwarzać pewne proble-
my. 

Korzyści jednak przewyższają oba-
wy. Elektronizacja zwiększy możliwości
udziału w zamówieniach publicznych.
Dzięki niej znikną bariery geograficzne.
Często bowiem składanie ofert w odle-
głych miejscowościach wiązało się z du-
żymi kosztami. Dotyczy to głównie ogło-
szeń, w których wymagano osobistego
złożenia dokumentów.

Czy elektronizacja 
może zmniejszyć 
przejrzystość zamówień?

Niektórzy podchodzą krytycznie do
zmian. Pojawiają się opinie, że cyfry-
zacja zamówień publicznych ograniczy
dostęp do składania ofert. Oferent bę-
dzie musiał nie tylko korzystać z podpisu
elektronicznego zgodnie z rozporzą-
dzeniem eIDAS, co również używać
skrótu SHA-2 zamiast SHA-1. W prak-
tyce zmuszony więc zostanie do samo-
dzielnego zweryfikowania, czy dostawca
podpisu z listy NCCert zastosował od-
powiedni skrót. W przeciwnym razie
oferta zostanie odrzucona z przyczyn
formalnych. 

Wymóg ten jednak nie jest zgodny
z ze stanowiskiem Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej. Jak pisze
„Rzeczpospolita”: „TSUE bowiem nie
dopuszcza, aby wykluczenie nastąpiło
wskutek niedopełnienia przez wyko-
nawcę obowiązku, który nie wynika
wyraźnie z dokumentacji przetargo-
wej lub z przepisu obowiązującej usta-
wy”.

Użycie wymogu dotyczącego skró-
tu – zdaniem dziennika – może być wy-
korzystywane do ograniczenia dostępu
do ofert w zamówieniach publicznych.
Może się więc okazać, że zamiast uła-
twiać, elektronizacja utrudnia uczest-
nictwo w przetargach. 

Rynek zamówień publicznych wart
jest w Polsce 174,3 mld zł. Od przyszłe-
go roku wszystkie oferty mają już być
składane za pomocą platformy e-Za-
mówienia. Chociaż działa już miniPor-
tal, wiele podmiotów korzysta z platform
komercyjnych. Dotyczy to części mini-

sterstw, urzędów wojewódzkich i sa-
morządów. 

Od 1 stycznia wszystkie te instytucje
będą musiały korzystać z platformy e-
Zamówienia. Wywołuje to z kolei nie-
zadowolenie właścicieli narzędzi, z któ-
rych korzystają teraz publiczni zama-
wiający. 

Jak powiedziała dla „Pulsu Biznesu”
Anna Serpina-Forkasiewicz, prezes
Portalu PZP: „Z naszego rozwiązania ko-
rzysta dziś już 700 instytucji. Poza tym po-
mysł wprowadzenia obowiązku urzy-
wania publicznego rozwiązania powi-
nien być poprzedzony odpowiednią
ustawą i mam obawy, czy zamawiający
chętnie zaakceptują inne rozwiązanie niż
to, do którego się już przyzwyczaili”.

Umieszczenie wszystkich ogłoszeń
w jednym miejscu ma jednak swoje za-
lety. We wszystkich przypadkach sto-
sowane będzie jednakowe narzędzie.
Znacznie ułatwi to wyszukiwanie prze-
targów. 

Platformy e-Zamówienia
Jednolita platforma dla zamówień

publicznych ma być narzędziem pod-
ległym administracji rządowej. Platfor-
ma e-Zamówienia dostępna będzie
z Centralnym Depozytorium Danych.
Dzięki niej zostanie zcentralizowany i ze-
standaryzowany cały proces udzielania
zamówień publicznych. 

Oprócz złożenia oferty na zamó-
wienie, zarejestrowany użytkownik bę-
dzie mógł komunikować się z innymi
użytkownikami, wysyłać i dobierać do-
kumenty oraz otrzymywać poświad-
czenia wysłania i odbioru. Na portalu
publikowane będą również dokumenty
z postępowań. 

Jak pisze na swej stronie Urząd Za-
mówień Publicznych: „Istotne jest tech-
niczne przygotowanie się do prowa-
dzenia postępowań o udzielenie za-
mówienia publicznego przede wszyst-
kim przez zamawiających, ale i przez
wykonawców. W tej sferze zostały pod-
jęte działania związane z budową cen-
tralnej Platformy e-Zamówienia, która
dzięki zintegrowaniu z nią działalności
Portali e-Usług (posiadających okre-
ślone funkcjonalności), będzie stanowiła
kompleksowe rozwiązanie w zakresie
procesu udzielania zamówienia pu-
blicznego. Przywołane rozwiązanie po-
zwoli na elektroniczne przeprowadze-
nie całego procesu udzielenia zamó-
wienia publicznego oraz aktywny mo-
nitoring zarówno poszczególnych po-
stępowań, jak i całego systemu zamó-
wień publicznych”. �
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W czwartek 7 lutego pierwsze w histo-
rii Rzeszowa elektryczne autobusy
miejskie zaczęły regularne kursy. Ja-
kiego nakładu wymagało to od miasta?
Czy mógłby pan powiedzieć o korzy-
ściach płynących z tego rozwiązania? 

Na rzeszowskie ulice wyjechało
10 pierwszych autobusów elektrycz-
nych. Koszt zakupu wynosił ponad
30 mln zł, ale w 85 proc. był dofinanso-
wany przez Unię Europejską. Jednak
na tym na pewno nie poprzestaniemy.
Chciałbym, aby za kilka lat mieszkańcy
naszego miasta mogli korzystać ze 100
takich pojazdów. Cały czas staramy się
poprawiać jakość powietrza w mieście. 

Autobusy elektryczne, w przeci-
wieństwie do autobusów spalinowych,
nie zanieczyszczają powietrza. Poza
tym gwarantują zdecydowanie lepszy
komfort jazdy. Podczas przejazdu nie sły-
chać silnika, co w autobusach spali-

nowych jest dość uciążliwe. Inwestuje-
my nie tylko w autobusy elektryczne, ale
także w te napędzane gazem ziemnym.
W najbliższym czasie zamierzamy ku-
pić co najmniej 40 takich pojazdów. 
Jakie inne rozwiązania ekologiczne
są obecnie wykorzystywane i promo-
wane przez rzeszowski samorząd?

W Polsce w wielu miastach mamy
problemy ze smogiem, a to właśnie spa-
liny samochodowe przyczyniają się do
największych zanieczyszczeń powie-
trza. Dlatego za wszelką cenę chcemy
wprowadzać ekologiczne rozwiązania.
W ubiegłym roku w mieście w ramach
umowy pilotażowej została urucho-
miona wypożyczalnia rowerów i skute-
rów elektrycznych, która cieszyła się
ogromną popularnością. W tym roku
również planujemy otworzyć wypoży-
czalnię rowerów elektrycznych. Mamy
nadzieję, że mieszkańcy będą chętnie

korzystać zarówno z komunikacji miej-
skiej, jak i z rowerów. 

W mieście powstało ponad 120 km
ścieżek rowerowych i cały czas budo-
wane są kolejne kilometry. Wszystkie te
działania są ukierunkowane na to,
aby kierowcy zaczęli poruszać się po
mieście alternatywnymi środkami ko-
munikacji, pozostawiając samochody,
emitujące duże ilości spalin, w gara-
żach. Aby zachęcić mieszkańców do
korzystania z komunikacji miejskiej,
wprowadziliśmy darmowe bilety dla
dzieci i młodzieży. Z ostatnich wyliczeń
wynika, że pomimo dużych kosztów
tego rozwiązania, wzrosły dochody
z komunikacji miejskiej. Staramy się
również zmniejszyć smog, przyłączając
kolejne budynki do miejskiej sieci cie-
płowniczej.
Które branże rozwijają się u państwa
najintensywniej? Jakie starania czyni
miasto, aby zachęcić inwestorów
i przedsiębiorców?

W naszym regionie najbardziej roz-
winiętymi branżami są lotnictwo oraz IT.
Politechnika Rzeszowska kształci zna-
komitych fachowców w tych dziedzi-
nach. Po studiach znajdują zatrudnienie
w najlepszych, zlokalizowanych w re-
gionie firmach. Dolina Lotnicza oraz naj-
większe firmy informatyczne, takie jak
Asseco Poland, dają absolwentom na-
szych uczelni możliwość zdobycia prak-
tyki tu, na miejscu, a później znalezie-
nia stałego zatrudnienia. Od lat kon-
sekwentnie staramy się przyciągać in-
westorów. Naszym największym atutem
są rozległe tereny, na których mogą po-
wstawać nowe przedsiębiorstwa. Zy-
skaliśmy je dzięki przyłączeniom kolej-
nych sołectw. 
Skoro poruszył pan temat poszerzania
miasta, jak ono przebiegało?

Kiedy rozpoczynałem swoją pierw-
szą kadencję w 2002 roku, Rzeszów był

Zamierzamy wprowadzać 
ekologiczne rozwiązania
Chciałbym, aby za kilka lat mieszkańcy naszego miasta mogli korzystać 
ze 100 elektrycznych autobusów. Cały czas staramy się także poprawiać 
jakość powietrza w mieście – mówi prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.



jednym z najmniejszych miast woje-
wódzkich w Polsce. Liczył zaledwie
53 kilometry kwadratowe. Pierwsze
przyłączenie nastąpiło w 2006 roku.
Granice poszerzyły się wówczas o Sło-
cinę i Załęże. Następnie miasto po-
większyło się o Przybyszówkę i Zwię-
czycęw latach 2007–08, a w dalszej ko-
lejności zostały włączone: Biała – w 2009
roku, Miłocin i Budziwój – w 2010 roku,
Bzianka – w 2017 roku i w tym roku do
Rzeszowa zostały przyłączone Maty-
sówka i Miłocin. W tej chwili po-
wierzchnia miasta wynosi ok. 126 kilo-
metrów kwadratowych. Do niedawna to
my ubiegaliśmy się o przyłączenia są-
siednich sołectw do Rzeszowa. Teraz sy-
tuacja się odwróciła. To mieszkańcy
ościennych sołectw wychodzą z inicja-
tywą włączenia się do naszego miasta. 
„Gazeta Wyborcza” opublikowała wy-
niki ankiety internetowej przeprowa-
dzonej wśród mieszkańców 21 naj-
większych polskich miast. Rzeszów
zajął pierwsze miejsce w dwóch kate-
goriach. Co wpłynęło na tak dobry wy-
nik? 

W przywołanej ankiecie 92 proc.
rzeszowian  odpowiedziało, że w na-
szym mieście mieszka się bardzo do-
brze lub raczej dobrze. To najlepszy wy-
nik w Polsce. Pod tym względem wy-
przedziliśmy m.in. Gdańsk i Warszawę.
Nasze miasto zostało również najwyżej
ocenione pod względem jakości edu-
kacji. 82 proc. mieszkańców oceniło
Rzeszów pod tym względem pozytyw-
nie, co dało nam pierwsze miejsce na
tle innych miast. Tak wysokie oceny na-
pędzają mnie do dalszych działań.
Wszystkie moje decyzje kierowane są
dobrem mieszkańców i cieszy mnie, że
popierają nasze starania. W Rzeszowie
bardzo duży nacisk kładziemy na edu-
kację. Cały czas budujemy nowe
przedszkola, rozbudowujemy szkoły
i budujemy nowe obiekty. Bardzo się

cieszę, że rzeszowianie to dostrzega-
ją i doceniają. 
Inne czasopismo opiniotwórcze z Gru-
py Financial Times opublikowało naj-
nowszy ranking „Polish Cities of the Fu-
ture 2019/20”, w którym wysokie miej-
sce zajął Rzeszów. Jak udaje się po-
łączyć prospołeczne warunki z rozwo-
jem technologicznym?

Rozwój technologiczny pociąga za
sobą otwieranie nowych firm i przed-
siębiorstw. To sprawia, że w Rzeszowie
powstają nowe miejsca pracy. Absol-
wenci rzeszowskich uczelni bez pro-
blemu znajdują zatrudnienie w najlep-
szych i największych firmach w branży
lotniczej, informatycznej i wielu innych.

Z kolei rolą miasta jest zapewnienie
mieszkańcom całej infrastruktury ko-
munikacyjnej i edukacyjnej, co na bie-
żąco i konsekwentnie realizujemy. 
Z którymi miastami partnerskimi Rze-
szów współpracuje i jakie są rezultaty
tej współpracy?

Rzeszów nawiązał współpracę
z wieloma miastami nie tylko Europy, ale
także Ameryki i Azji. Mogę tu wymienić
m.in.  Bielefeld w Niemczech, Lwów na
Ukrainie, Nyiregyhaza na Węgrzech,
Fangchenggang w Chinach czy też
Buffalo w Stanach Zjednoczonych.
W ubiegłym roku kolejnym miastem
partnerskim Rzeszowa został chor-
wacki Split. Coraz częściej zdarza się,
że to nie my wychodzimy z inicjatywą, tyl-
ko władze miast z całego świata zgła-
szają się do nas z prośbą o nawiązanie

współpracy. Partnerstwo z takimi mia-
stami daje nam możliwość wymiany do-
świadczeń, promocji naszego miasta na
świecie. Podpatrujemy różne rozwią-
zania i wprowadzamy je w naszym
mieście. 
W styczniu otrzymał pan nominację do
tytułu „Lider z powołania” w kategorii
„Lider XXI wieku” międzynarodowego
magazynu „Why Story”. Jak pan od-
czytuje ten tytuł? Co jest pana powo-
łaniem w pracy prezydenta Miasta
Rzeszowa?

Z całą pewnością mieszkańcy. Mia-
sto zmieniło się dzięki nim. Co roku spo-
tykam się z mieszkańcami wszystkich
osiedli, aby podpowiedzieli mi, jakich in-

westycji oczekują. To, że wybrali mnie już
na piątą kadencję odbieram jako po-
parcie mojej polityki poszerzania mia-
sta i wspierania kolejnych inwestycji.
Oczywiście, czasami muszę podejmo-
wać ryzykowne decyzje, które wywołu-
ją falę krytyki, ale uważam, że rozwój
miasta wymaga podejmowania właśnie
takich wyborów.  Zarządzanie miastem
to z jednej strony  ogromna odpowie-
dzialność, a z drugiej wielka pasja.
Czuję wielką satysfakcję z efektów pra-
cy, nie tylko mojej, ale także moich
współpracowników. Moją rolą, jako go-
spodarza, jest dbanie o porządek i czy-
stość w mieście. Codziennie objeż-
dżam miasto i sprawdzam, w jakim sta-
nie są ulice.  

Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Na rzeszowskie ulice wyjechało 10 pierwszych autobusów elektrycznych.

92 proc. rzeszowian  odpowiedziało, że 
w naszym mieście mieszka się bardzo dobrze
lub raczej dobrze. To najlepszy wynik w Polsce. 
Pod tym względem wyprzedziliśmy m.in. 
Gdańsk i Warszawę.
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Co znalazło się w budżecie wśród naj-
ważniejszych inwestycji na ten rok i ja-
kie przewidziano na to nakłady finan-
sowe?

Realizuję obecnie kolejny budżet
prorozwojowy, w którym na inwestycje
zarezerwowano 23 mln zł, a kwotę tę
z pewnością powiększą środki ze-
wnętrzne. Rozpoczynamy duże – i dla-
tego podzielone na etapy – przedsię-
wzięcia: I etap modernizacji stadionu
miejskiego przy ul. Piekarskiej, I etap
przebudowy płyty rynku oraz I etap
prac przy Bulwarach nad Sanem. 

W ramach pierwszego z tych zadań
powstanie kompleks sportowy obej-
mujący m.in. boisko do piłki nożnej i mini
piłki nożnej ze sztuczną murawą, bież-
nie, skocznie, rzutnie do pchnięcia kulą,
boisko do siatkówki, a także oświetlenie
płyty boiska. Na ten cel wydamy w tym
roku prawie 10 mln zł, z czego 2 mln sta-
nowi dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

Na drugie zadanie pozyskaliśmy
5 mln zł dofinansowania, co pozwoli na
rewitalizację części południowej i za-
chodniej rynku. Miejsca te zyskają nową
nawierzchnię z płyt granitowych i por-
firowych, nowe oświetlenie, a przed
wejściem do ratusza stanie imponują-
ca fontanna. 

Zaplanowaliśmy uzbrojenie terenu
bulwarów nad Sanem, wykonanie
pierwszych ścieżek rowerowo-pieszych
i parkingu. Docelowo chcemy stwo-
rzyć nowoczesne i wygodne miejsce re-

kreacji, z plażą, boiskami do siatkówki
plażowej i piłki nożnej, trzema bulo-
dromami, siłownią zewnętrzną, skate-
parkiem oraz miejscami do grillowania,
pomostem pływającym czy linową ścież-
ką zdrowia. 

Dodam, że aż 8 mln zł zainwestuje-
my w nowe nawierzchnie, chodniki
i oświetlenie ulic. To już kolejny rok in-
tensywnego modernizowania miejskiej
infrastruktury drogowej. 
Na bulwary nad Sanem wpisano
712 tys. zł. Czy to oznacza wzmocnie-
nie potencjału turystycznego miasta?

Jak najbardziej. Bulwary nad rzeką
San powstają po to, aby wykorzystać
znakomite warunki naturalne do stwo-
rzenia bogatej, stopniowo poszerza-
nej oferty spędzania czasu wolnego dla
każdej kategorii wiekowej, tak miesz-
kańców, jak i turystów. Bulwary staną się
miejscem wypoczynku, spacerów, za-
baw z dziećmi, uprawiania sportu, prze-
jażdżek rowerowych czy korzystania ze
sprzętu pływającego. Kolejnym kro-
kiem będzie budowa wiosek tematycz-
nych oraz organizacja spływów kaja-
kowych galarami czy tratwami. 

Dodam, że w 2015 roku założyliśmy
– wraz z 40 podmiotami z trzech sekto-
rów – Klaster Ekonomii Społecznej
„Z biegiem Sanu do rozwoju”. Różne or-
ganizacje i instytucje zauważyły ogrom-
ny potencjał tkwiący w bliskości rzeki
San. Co roku organizowany jest z ich ini-
cjatywy ogólnodostępny Piknik Rodzin-
ny nad Sanem. Inwestycja w jarosław-
skie bulwary będzie pierwszym kro-
kiem w staraniach o włączenie rzeki
San w wizerunek turystyczny miasta.
Czy państwo podobnie jak niedaleki
Rzeszów również rozwijają sektor lot-
niczy? Czy stawiają na własne specja-
lizacje?

Naturalnym wyborem do lokowania
inwestycji z sektora lotniczego są Rze-
szów, Mielec i Krosno. Te ośrodki mają
długą tradycję w tej dziedzinie, wy-
kwalifikowaną kadrę, szkoły. W Jaro-
sławiu stawiamy na inne dziedziny.
Prężnie rozwija się sektor spożywczy,

którego największymi przedstawicie-
lami są firmy Sokołów SA czy Monde-
lez Polska. Istotna jest także branża sa-
mochodowa reprezentowana przez
Lear Corporation oraz przemysł szklar-
ski, czyli Huta Szkła Jarosław, należąca
do koncernu Owens-Illinois. Staramy się
zatem pozyskiwać inwestorów głów-
nie z dziedzin zbliżonych do wyżej wy-
mienionych. Jesteśmy jednak otwarci na
każdego przedsiębiorcy. Jeśli ktoś bę-
dzie chciał zainwestować na terenie Ja-
rosławia, z pewnością spotka się z ko-
rzystną ofertą z naszej strony. 

Ogromną szansą dla miasta jest wy-
korzystanie jego turystycznych walorów.
W ostatnich latach uruchomiono pod-
ziemne przejście turystyczne, utwo-
rzono nowe szlaki, takie jak Europejski
Szlak Kulturowy im. Rakoczego czy
Via Regina. Ten ostatni promuje tury-
stykę religijną opartą na sanktuariach
maryjnych, wśród których znajdują się
jarosławskie obiekty – Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej, Sanktuarium
Matki Bożej „Myłoserdia Dweri” z iko-
ną, która stała się symbolem otwarcia
Roku Miłosierdzia w Watykanie, czy Ja-
rosławska Kolegiata, miejsce kultu
Matki Bożej Śnieżnej. Działania pod-
noszące atrakcyjność Jarosławia jako
miejsca do życia i zwiedzania będą
kontynuowane.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Jarosław stawia na swoje specjalizacje
Położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych, blisko granicy z Ukrainą i Słowa-
cją, dobry klimat dla przedsiębiorczych, wykwalifikowani pracownicy,  atrakcyjne działki
i obiekty do zagospodarowania, a do tego piękne okolice i bogata oferta do spędzania
czasu wolnego – zachęca burmistrz miasta Jarosławia, Waldemar Paluch.

Ratusz w Jarosławiu Fot. J. Gorlach



www.rynekinwestycji.pl

V EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW 19

Propozycje założeń nowego syste-
mu planowania i zagospodaro-
wania przestrzennego przygoto-

wał specjalny zespół powołany przez
ministra inwestycji i rozwoju. Został po-
wołany 18 maja 2018 roku. Nie leży
w jego kompetencjach określenie, czy
i jak zaproponowane rozwiązania zo-
staną wykorzystane przez administra-
cję rządową.

Oszukujemy się legalnie. Bo co praw-
da domy, mieszkania w tej rozlewającej
się przestrzeni kupujemy taniej, ale potem
płacimy wielokrotnie więcej. Wszyscy.

Płacimy w różnej formie, za nadmierne
koszty i czasy dojazdu, za braki podsta-
wowej infrastruktury społecznej, co nie tyl-
ko pogarsza jakość życia, ale zmusza do
nieracjonalnego inwestowania. Bowiem
potem, pod naciskiem mieszkańców da-
nego terenu, miasto (gmina) zaczyna in-
westować w infrastrukturę techniczną
i społeczną, wiedząc, że nie będą to in-
westycje efektywne. 

Kilka przykładów. Sieć wodociągo-
wa w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca jest 4-krotnie dłuższa na terenach
niezurbanizowanych niż tam, gdzie bu-

duje się w oparciu o racjonalne plano-
wanie. Koszty transportu są dwukrotnie
wyższe na terenach niezurbanizowa-
nych. Chodniki 5-krotnie, drogi 10-krot-
nie, przykłady można mnożyć. Ale war-
to podać jeszcze jedną relację. Koszty
utrzymania na terenach niezurbanizo-
wanych są 2,4 razy większe. Nie wolno
też pominąć dewastacji środowiska
i nadmiernego wyłączania terenów zie-
lonych.

Dlatego bezzwłocznie należy doko-
nać zasadniczej zmiany systemu pla-
nowania, także, aby zmniejszać koszty

Trzeba zmian 
w planowaniu przestrzennym

Od kilkunastu lat podejmowane są próby reorganizacji systemu planowania przestrzen-
nego, jak na razie wszystkie nieudane. Równocześnie dewastacja przestrzeni pogłębia
się. Konfederacja Lewiatan od dawna opowiada się za zmianami.

�



ponoszone przez społeczeństwo. Nie
stać nas na rokroczne straty rzędu kil-
kudziesięciu miliardów złotych.

Uwarunkowania                                           
Propozycje zostały poprzedzone

analizą  (diagnozą) stanu, który za-
mierzamy zmienić. Elementem tej dia-
gnozy jest katalog kluczowych zjawisk
negatywnych. Pierwszym z nich jest to,
że obowiązujące przepisy tworzą nie-
przewidywalność przestrzeni, utrud-
niając nie tylko lokalizacje inwestycji, ale
prowadząc do nieoczekiwanego po-
gorszenia warunków życia danej spo-
łeczności. Swoboda lokalizacyjna po-
woduje chaotyczne rozlewanie się miast
oraz pogarszanie warunków życia
mieszkańców i podniesienie kosztów
funkcjonowania miasta. Szczególnym
przejawem traktowania planowania
przestrzennego jako nieistotnego rygoru
jest lokalizowanie inwestycji celu pu-
blicznego na podstawie decyzji o wa-
runkach, której treść abstrahuje od
koncepcji planistycznej danej gminy;

Nie istnieje skuteczna ochrona te-
renów przewidzianych np. pod budowę
dróg, przed inną zabudową – najczę-
ściej kubaturową. Niską jakość i przy-
datność planów charakteryzuje także
fakt, że ponad połowa pozwoleń na bu-
dowę jest wydawana na podstawie de-
cyzji o warunkach, mimo że plany miej-

scowe zawierają, dla budownictwa
mieszkaniowego, potencjał lokaliza-
cyjny wielokrotnie przewyższający po-
trzeby w długoterminowej prognozie na
kilkadziesiąt lat. Oczywiście niepomi-
jalnym czynnikiem są ekonomiczne
cele inwestora.

Uchwalenie planu (przepisów miej-
scowych) z reguły oznacza podnosze-
nie wartości gruntu, nie tylko nie po-
woduje zwiększenia dochodów gminy,
ale  często oznacza wyłącznie zwięk-
szenie wydatków. Uprawnione jest
twierdzenie, że obowiązujący system
prywatyzuje dochody, a upublicznia
koszty.

W większości przypadków proce-
dura konsultacji społecznych jest czysto
formalna, pogłębiając prawdopodo-
bieństwo późniejszych konfliktów. Nie
występuje wariantowość rozwiązań,
która poza pożytkiem merytorycznym,
ułatwiałaby mieszkańcom zrozumie-
nie dylematów.

Swoistym dowodem, że istniejący
porządek prawny jest szkodliwy było
przyjęcie szeregu specustaw mających
ułatwić (umożliwić?) prowadzenie okre-
ślonych inwestycji. Oznacza to, że pań-
stwo uznało (słusznie) istniejący po-
rządek prawny, którego jest autorem, za
niewydolny.

Zjawisk negatywnych jest więcej, ale
jedno należy potraktować jako naj-

istotniejsze. Dewastacja przestrzeni bę-
dzie powodować swoje negatywne skut-
ki (straty ekonomiczne i społeczne)
przez wiele pokoleń, o wiele dłużej niż
spłata długu publicznego.

Ten długi, choć niepełny katalog klu-
czowych zjawisk negatywnych został
przedstawiony także dlatego, gdyż oce-
ną racjonalności proponowanych za-
łożeń powinna być analiza, czy nowy
system planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego te zjawiska zlikwi-
duje lub przynajmniej istotnie zmini-
malizuje.

Podstawowe założenia nowe-
go systemu planowania 
• Przeznaczenie terenu określane jest
wyłącznie w aktach prawa miejscowe-
go. Oznacza to zniesienie Studium i De-
cyzji – WZ.
• Akty prawa miejscowego  uchwalane
przez Radę Gminy: 
• Plan Przeznaczenia, sporządzany dla
całego obszaru gminy;
• Plan Zabudowy, sporządzany dla te-
renu określonego w planie przezna-
czenia   i stanowiący podstawę wyda-
nia pozwolenia na budowę; 
• Normatyw Urbanistyczny, jako mini-
malny zakres podstawowych usług pu-
blicznych na terenach przewidzianych
pod zabudowę, ale nieobjętych pla-
nem zabudowy.

www.rynekinwestycji.pl
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Plan Przeznaczenia jest przestrzennym zobrazowaniem

zintegrowanej strategii rozwoju gminy. Określi podstawową
strukturę przestrzeni gminy, czyli tereny, na których dopusz-
cza się zabudowę, zakazuje zabudowy, przebiegi podstawowej
infrastruktury komunikacyjnej i drogowej. Wraz z Planem Prze-
znaczenia sporządza się: uzasadnienie ustaleń planu prze-
znaczenia, w tym; opis charakterystyki uwarunkowań rozwoju
przestrzennego oraz ich wpływu na przyjęte kierunki rozwo-
ju przestrzennego oraz opisu zgodności z ustaleniami zinte-
growanej strategii rozwoju gminy; prognozę oddziaływania
na środowisko; prognozę skutków finansowych uchwalenia
planu przeznaczenia; prognozę terminów uchwalania planów
zabudowy;

Plan Zabudowy jest szczegółowym określeniem warun-
ków i informacji niezbędnych do projektowania obiektów bu-
dowlanych na terenie objętym Planem. Plan zabudowy będzie
mógł mieć rożne formy, między innymi umożliwiającą two-
rzenie obszarów zintegrowanego inwestowania.

Normatyw Urbanistyczny to określenie minimalnych po-
ziomów zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej, infra-
struktury społecznej i technicznej. Wyrazi się to w korelacjach
pomiędzy liczbą mieszkańców, użytkowników  a niezbędną
wielkością powyższych usług publicznych. Stosowanie Nor-
matywu Urbanistycznego ma uniemożliwić powstawanie nie-
pełnowartościowych (patologicznych) fragmentów miast,
osiedli.

Tylko dla uzupełniania zabudowy lub jej kontynuacji
możliwe będzie wydawanie decyzji lokalizacyjnej (jako pod-
stawy wniosku o pozwolenie na budowę), ale tylko w przy-
padku łącznej zgodności z Planem Przeznaczenia i Norma-
tywem Urbanistycznym.

Przepisy określające zawartość przepisów miejscowych
będą składały się z dwóch części – krótkiego zbioru obliga-
toryjnych elementów i szerokiego zbioru innych elementów,
o których ewentualnym zastosowaniu zdecydują władze
gminy.

Proponowany system ma zapewnić znaczący udział spo-
łeczeństwa w tworzeniu przepisów miejscowych:
• powszechna, publiczna, także, cyfrowa dostępność do
wszystkich materiałów (w każdej fazie prac), opinii, raportów
itd.
• rozpowszechnianie informacji o prowadzeniu prac  plani-
stycznych przy pomocy wielorakich rozwiązań (listy, ulotki, pla-
katy, itp.)
• w pierwszej fazie prac nad projektem przepisów obowią-
zek przedstawienia założeń (wraz z uzasadnieniem) projek-
tu, zawierających wariantowe rozwiązania i ich konsekwen-
cje ekonomiczne i społeczne.
• w dalszych pracach uwzględnia się rozwiązania alterna-
tywne odnoszące się także do otrzymanych wniosków w ra-
mach przeprowadzonego dotychczasowego etapu partycy-
pacji społecznej. W przypadku ich nieuwzględnienia przed-
stawia się uzasadnienie (powody) odrzucenia propozycji.
• obligatoryjnie mają być organizowane debaty publiczne, do-
tyczące projektu przepisów, w różnych formach:
• debata w sieci, ale z prawem zabierania głosu tylko przez
tych, którzy się wcześniej zarejestrują (dyskusja nie może być
anonimowa),
• spotkania „fizyczne” głównie dla osób i organizacji, które
wcześniej nadesłały opinie (oznacza to także ich pierw-
szeństwo w zabieraniu głosu),
• w określonych przypadkach organizowanie paneli oby-
watelskich.

Wprowadzenie ponadlokalnych inwestycji celu publicz-
nego do miejscowych przepisów przestrzennych (plan prze-
znaczenia, plan zabudowy) jest obligatoryjne, ale pod wa-
runkiem sfinansowania kosztów powstałych na skutek wpro-
wadzonych zmian. Do tych kosztów zalicza się: odszkodo-
wania, koszty wykupu, koszty zmian przepisów miejsco-
wych. Finansowanie tych kosztów następuje sukcesywnie wraz
z powstawaniem zobowiązań. 

Przepisy przejściowe przewidują zachowanie ważności ist-
niejących miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Nieuchwalenie przez gminę planu przeznacze-
nia spowoduje, że inwestycje budowlane będą mogły być pro-
wadzone wyłącznie na terenach objętych istniejącymi miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nie bę-
dzie też możliwe wydawanie decyzji lokalizacyjnej. To ogra-
niczenie nie dotyczy ponadlokalnych inwestycji celu pu-
blicznego.

Przedstawiając propozycję sytemu planowania i zago-
spodarowania przestrzennego, należy podkreślić, zwłaszcza
wobec wielokrotnych nieskutecznych prób zmian przepisów,
że istnieje zainteresowanie utrzymaniem obecnego stanu, przy-
noszącego niektórym korzyści władcze i ekonomiczne.

Ład przestrzenny jest wartością pożądaną, a w zasadzie
konieczną, bowiem przestrzeń jest dobrem ograniczonym
i winniśmy ją racjonalnie wykorzystywać. Stąd należy przy-
pomnieć, że planowanie przestrzenne służy przyszłości i cza-
sem utrudnia szybkie zaspakajanie bieżących potrzeb. Prio-
rytet planowania przestrzennego nad potrzebami doraźny-
mi, wymaga rozumnej władzy centralnej i lokalnej.   

Konfederacja Lewiatan



www.rynekinwestycji.pl

V EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW22

17 stycznia br. podczas Zgromadzenia
Ogólnego Związku Powiatów Polskich
został pan wybrany nowym prezesem
zarządu ZPP. Z jakimi założeniami ob-
jął pan to stanowisko? 

Dostrzegam i czuję problemy po-
wiatów, bo samorządowcem jestem od
wielu lat. Chcę o nich rozmawiać ponad
podziałami partyjnymi. Takie jest moje
założenie i każdego dnia staram się być
mu wierny. Zawsze dążę do konsolido-
wania środowiska samorządowego
nierzadko o nawet bardzo odmiennych
poglądach. Myślę, że dałem się poznać
z tej strony także na forum Związku Po-
wiatów Polskich, w którego zarządzie za-

siadam już czwartą kadencję. Uwa-
żam, że mogło to wpłynąć na to, że tym
razem zostałem wybrany prezesem
zarządu ZPP.
Jakie cele pan przed sobą stawia na
stanowisku prezesa?

Cele, jakie sobie stawiam, to oczy-
wiście jak najlepsze sprostanie wy-
zwaniom stojącym przed powiatami.
W bieżącym roku, podobnie zresztą
jak w każdym innym, jest ich wiele. Do
najważniejszych w 2019 roku zaliczył-
bym finanse publiczne. Widzę ko-
nieczność podjęcia zdecydowanych
działań w kierunku przekonania decy-
dentów i zmiany systemu dochodów jed-

nostek samorządu terytorialnego, w tym
większej dywersyfikacji dochodów oraz
zmniejszenia uzależnienia powiatów
od dotacji i subwencji na rzecz stabil-
nych dochodów własnych i udziału
w podatkach dochodowych oraz w VAT.

Oczywiście priorytetem niezmiennie
są drogi publiczne. Tu konieczne będą
działania na rzecz wprowadzenia sta-
bilnych oraz bardziej zasobnych
w środki finansowe programów, które
usprawnią realizację inwestycji po-
prawiających jakość dróg powiato-
wych.

Za konieczne uważam również po-
dejmowanie działań na rzecz zwięk-
szenia poziomu finansowania szpitali
powiatowych. Należy uwzględnić za-
równo rosnące koszty świadczenia
usług, w szczególności koszty wyna-
grodzeń oraz mediów. Ważne będzie
również przeciwdziałanie  kryzysowi za-
sobów kadrowych w sektorze zdro-
wia. Na marginesie dodam, że kwestie
służby zdrowia są mi szczególnie bli-
skie. Do tej pory jako wiceprezes za-
rządu reprezentowałem Związek jako
współprzewodniczący Zespołu ds.
Zdrowia i Polityki Społecznej przy Ko-
misji Wspólnej Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego.

Powiaty – o czym ostatnio robi się co-
raz głośniej – czeka także przyjęcie „po-
dwójnego rocznika” do szkół ponad-
podstawowych. To wymaga wielu przy-
gotowań w każdym powiecie i takich za-
biegów organizacyjnych, aby młodzież
mogła uczyć się w odpowiednich wa-
runkach. Związek Powiatów Polskich na
bieżąco i stale wspiera powiaty w ob-
szarze oświaty. Tak jest i tutaj – przy po-
dwójnym roczniku. Na przykład pod ko-
niec stycznia bieżącego roku odbyła się
praktyczna konferencja pt. „Wyzwania
dla samorządów: rekrutacja podwój-
nego rocznika w 2019 roku, organizacja
oświaty w dobie dynamicznych zmian”,

Priorytetem niezmiennie 
są drogi publiczne
Cele, jakie sobie stawiam, to oczywiście jak najlepsze sprostanie wyzwaniom stojącym
przed powiatami. W bieżącym roku, podobnie zresztą jak w każdym innym, jest ich
wiele – mówi nowy prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, Andrzej Płonka.



której ZPP udzielił patronatu honoro-
wego. Wzięło w niej udział wielu przed-
stawicieli nie tylko szkół, ale i samo-
rządów powiatowych.

Jeśli mówimy o edukacji, to nie-
zbędne będzie podejmowanie przez
Związek Powiatów Polskich działań
w kierunku zwiększenia części oświato-
wej subwencji ogólnej, w tym również na
zagwarantowanie nauczycielom oraz
innym osobom pracującym w szkołach
środków na godziwe podwyżki.

Oczywiście to nie wszystkie wy-
zwania. Lista jest długa.
Czy zamierza pan kontynuować do-
tychczasowy kierunek działania pre-
zesa Ludwika Węgrzyna?

Muszę przyznać, że mój poprzednik
bardzo dobrze wypełniał funkcję pre-
zesa zarządu. Jest ceniony w środowi-
sku i uznawany za odważnego. Słowa
pochwały pod jego adresem padały
także od przedstawicieli rządu obec-
nych na ostatnim Zgromadzeniu Ogól-
nym ZPP. W ostatniej kadencji wiele było
sukcesów, w tym legislacyjnych, do
których przyczynił się Związek kiero-
wany przez Ludwika Węgrzyna. Oczy-
wiście to także zasługa Biura ZPP, któ-
re jest profesjonalne i sprawdza się od
wielu lat.

Choć władze w naszej korporacji się
zmieniają, to zadania niezbędne do
realizacji pozostają. Przez lata funk-
cjonowania Związku Powiatów Polskich
szczególnie jesteśmy uwrażliwieni na
mocno postępującą centralizację zadań
i finansów państwa. Bardzo się tego
obawiamy, bo naszym zdaniem nie
przyczyni się ona dobrze do rozwoju
kraju. Tu, w regionach, a nie z per-
spektywy Polski centralnej, wiemy, jak się
najlepiej rozwijać, znamy potrzeby, pro-
blemy mieszkańców. To w regionie
chcielibyśmy decydować, na co prze-
znaczać środki. I tu wrócę do kwestii fi-
nansów publicznych. Jeżeli nie będzie
ich mądrej decentralizacji i odpowied-
nio ułożonych dochodów jednostek sa-
morządu terytorialnego, to niewiele
zmieni się na lepsze. Dziś jest sprzyja-

jąca koniunktura, ale nie mam wątpli-
wości, że w połączeniu z dochodami na
właściwym poziomie dałoby to nam o
wiele większy rozwój i inwestowanie na
miarę potrzeb w każdym regionie kra-
ju.
Zaledwie po kilku dniach od wybrania
pana na prezesa odbywało się roz-
strzygnięcie Ogólnopolskiego Rankin-
gu Powiatów i Gmin. Co Pana zdaniem
jest największą wartością Rankingu?
Co to oznacza dla samorządów zwy-
cięskich, a co dla nieuwzględnionych
w zestawieniu?

Ranking prowadzony przez Związek
Powiatów Polskich ma długoletnią tra-
dycję. Jego pierwszym zadaniem było
skonsolidowanie rozrastającego się
Związku i umacnianie siły samorządu
powiatowego. W pierwszej edycji prze-
widzianych było tylko 10 punktowa-
nych kategorii. Dziś mamy ich dziesięć
razy więcej. 

Co ważne i z czego jesteśmy dum-
ni – nie ma drugiego takiego konkursu.
W każdej chwili w trakcie jego trwania
każda jednostka samorządu terytorial-
nego może sprawdzić, za co otrzyma-
ła punkty. Ranking na bieżąco jest uak-
tualniany – nie ma tu ukrytych zgłoszeń
i wszystkie informacje pojawiają się na

stronie internetowej Rankingu. Oznacza
to, że każdy na bieżąco może zobaczyć,
za co i ile punktów dostaje. To ogromna
zaleta zestawienia. Nie budzi podej-
rzeń obiektywność ocen. To wielki plus.

Mamy samorządy, które od lat bio-
rą w Rankingu udział, starają się, udo-
skonalają swoje działania i zdobywają
wysokie pozycje. W rozmowach słyszy
się nie raz, że są dumni ze zwycięstw,
wiemy, że im na nich zależy. Przybywa
także nowych uczestników.

Samorządy, które nie są uwzględ-
nione w zestawieniu zyskują wiedzę
na temat tego, jakie obszary mogą po-
prawić, aby wypaść lepiej. 

Proszę pamiętać, że prawdziwa
wartość Rankingu to nie statuetka ZPP,
którą stawia się w gablocie urzędu, choć
oczywiście to jest miłe. Ale liczy się za-

dowolenie mieszkańców, którzy korzy-
stają zarówno na zmianach, innowa-
cjach i unowocześnieniach, jak i dobrym
zarządzaniu.
Związek Miast Polskich przygotował
projekt ustawy wprowadzającej bardziej
zrozumiałe zasady wynagradzania
osób kierujących jednostkami samo-
rządu terytorialnego. Jak Pan ocenia
ten pomysł? 

Z tego, co wiem, Związek Miast
Polskich długo pracował nad projektem
nowelizacji ustawy o pracownikach sa-
morządowych, dotyczącym wynagro-
dzenia prezydentów, burmistrzów i wój-
tów. Nie muszę przypominać, jak śro-
dowisko samorządowe odebrało ostat-
nie obniżki pensji. Obecny system gra-
tyfikowania nie sprawdza się. Urzędni-
cy, zwłaszcza ci wysocy, to nie wolon-
tariusze. Oni ponoszą ogromną odpo-
wiedzialność za swoje działania. 

Projekt naszej siostrzanej korpora-
cji był prezentowany na posiedzeniu ple-
narnym Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego. Budził zainte-
resowanie mediów. Jego głównymi za-
łożeniami są: konieczność uregulowa-
nia kwestii wynagrodzeń samorzą-
dowców pochodzących z wyboru
w ustawie, a nie rozporządzeniu, opar-
cie systemu o przeciętne wynagrodze-
nie w gospodarce na podstawie danych
GUS-owskich, zróżnicowanie płac w za-
leżności od województwa, a także w za-
leżności od wielkości danej jednostki
i wreszcie – zwiększenie wysokości wy-
nagrodzeń, by odejść od sytuacji, gdy
prezydent zarabia mniej niż wielu jego
podwładnych w urzędzie.

Co o tym myślę? Sądzę, że projekt
stworzy okazję do konstruktywnych roz-
mów na temat wynagrodzeń w admi-
nistracji. Osoby dobrze wykształcone,
z doświadczeniem mają przecież pra-
wo do godziwego wynagrodzenia za
pracę. Tak powinno być w każdej sferze
i na każdym stanowisku. Wynagrodze-
nie adekwatne do umiejętności i wyko-
nywanych obowiązków nie jest wygó-
rowanym życzeniem. ZMP wyraźnie
mówi także o tym, że to nie tyko admi-
nistracja samorządowa, ale i rządowa
powinna być lepiej opłacana. Koszty
utrzymania każdego z nas rosną.
Spójrzmy na nasze rachunki za energię,
czynsz, codzienne zakupy. Pensje nie
mogą więc maleć. Dlatego też zmiany
w obszarze wynagrodzeń są potrzebne.
O konkretach będziemy na pewno jesz-
cze nie raz rozmawiać.

Rozmawiała Agnieszka Żądło
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Prawdziwa wartość Rankingu to nie statuetka
ZPP, którą stawia się w gablocie urzędu, choć
oczywiście to jest miłe. Ale liczy się zadowolenie
mieszkańców, którzy korzystają zarówno na
zmianach, innowacjach i unowocześnieniach,
jak i dobrym zarządzaniu.



www.rynekinwestycji.pl

V EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW24

PPP z myślą o dużych 
inwestycjach

Na całym świecie partnerstwo pu-
bliczno-prywatne przez długi czas wy-
korzystywane było przede wszystkim do
realizacji dużych przedsięwzięć, głów-
nie z sektora transportowego. Na przy-
kład, jak wynika z danych PPP Experti-
se Centre, w latach 2010–2014 projek-
ty z tego sektora stanowiły ponad
50 proc. wartości rynku PPP w Europie.
Wartość trzydziestu z dziewięćdziesię-
ciu realizowanych w tym czasie pro-
jektów transportowych wynosiła ponad
500 mln euro.

Z wielu przyczyn to właśnie w przy-
padku tych wielkobudżetowych inwe-
stycji formuła PPP może w pełni rozwi-
nąć skrzydła. Co o tym decyduje?
Przede wszystkim fakt, że przygotowa-
nie projektów realizowanych w mode-
lu partnerstwa publiczno-prywatnego
oraz przeprowadzenie całej procedury
wyboru partnera prywatnego wymaga
zaangażowania zewnętrznych dorad-
ców, a także jest bardziej czasochłon-
ne niż tradycyjne przetargi. W przy-
padku małych inwestycji te dwie kwestie
już na początku mogą zniechęcić do wy-
brania tego modelu. 

Kolejnym powodem są bariery fi-
nansowe. Finansowanie projektów PPP
jest stosunkowo skomplikowane, a ban-
ki przeważnie jeszcze nie posiadają wy-
pracowanych produktów finansowych

szytych na miarę PPP. Pokonanie wy-
mienionych wyzwań bywa znacznie ła-
twiejsze, kiedy zaangażowane w projekt
są duże, doświadczone firmy oraz duże
budżety. 

Czy mniejsze PPP 
się opłaca?

PPP stanowi jednak coraz bardziej
promowaną formę finansowania i re-
alizacji zadań publicznych – także tych
niedużych. Władze samorządów tery-
torialnych, które dostrzegły szereg ko-
rzyści wynikających z zastosowania
tego modelu, zaczęły jego wdrażanie
przy mniejszych projektach na przykład
w takich sektorach, jak gospodarka
odpadami, sport i rekreacja, oświetle-
nie uliczne, modernizacja energetycz-
na, sektor wodno-kanalizacyjny czy re-
nowacji przestrzeni miejskiej. Czy takie
projekty się opłacają? Jak najbardziej.
Obecnie w PPP realizowane są również
mniejsze inwestycje, które odnoszą suk-
cesy. Wykorzystanie modelu partner-
stwa publiczno-prywatnego w takich
projektach stało się możliwe dzięki
ciągłemu dopracowywaniu regulacji
i ustandaryzowaniu formuły postępo-
wania PPP. Nowe inwestycje przeciera-
ją także szlaki kolejnym projektom
– dzięki doświadczeniu poprzedników
proces realizacji projektów w PPP sta-
je się prostszy, szybszy i obarczony
mniejszym ryzykiem. 

Specyfiką polskiego rynku jest wła-
śnie realizacja stosunkowo niewielkich
projektów w zróżnicowanych sekto-
rach. Ich budżety średnio wahają się
między 10 a 50 mln zł. Stroną publicz-
ną są przeważnie gminy i miasta. Do-
stosowanie przepisów prawnych i pro-
cedur wykonawczych do tego typu
przedsięwzięć jest gwarancją efektyw-
nych realizacji.

PPP poniżej 5 milionów?
Projekty bardzo małe – o nakła-

dach inwestycyjnych wynoszących na
przykład 1–3 mln zł – bardzo rzadko są
realizowane w formule PPP. Jeśli już
dochodzi do przedsięwzięcia, to odby-
wa się ono wyłącznie z małymi lokal-
nymi firmami w bardzo uproszczonych
formach prawnych i finansowych. Nie-
wątpliwie mikroprojekty także mają
swoje plusy – są szansą dla niedu-
żych, lokalnych inwestorów.  Projekty ta-
kie są ostatecznie mniej opłacalne ze
względu na proporcjonalnie wysokie
koszty transakcyjne. Trudniej także po-
zyskać w nich partnera prywatnego.
Duże, doświadczone firmy oraz banki
zdecydowanie wolą większe projekty,
z kolei dla małych i początkujących na
rynku PPP – ryzyko staje się zbyt duże.

Mec. Rafał Cieślak 
Kancelaria Doradztwa Gospodar-

czego Cieślak & Kordasiewicz

Polski sejm dopiero co uchwalił nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym, która ma przyczynić się do zwiększenia zaangażowania środków prywatnych 
w realizację inwestycji publicznych. W formule tej realizowane są już projekty różnych
rozmiarów i z różnych sektorów. Czy jednak każda – zarówno duża, jak i mała 
– inwestycja w PPP może odnieść sukces? 

Sukces w PPP: czy rozmiar ma 
znaczenie?
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Współcześnie powiat świdwiński
jest prężnie rozwijającym się
ośrodkiem gospodarczym, in-

frastrukturalnym i kulturalnym. Po-
cząwszy od 2012 roku znajduje się
w pierwszej dziesiątce laureatów ogól-
nopolskiego konkursu Ranking Powiatów
i Gmin, a w tegorocznej edycji, podsu-
mowującej osiągnięcia za rok 2018, ko-
lejny raz trafił na podium – na 3. miejsce. 

Powiat świdwiński jest przyjaznym
miejscem do zamieszkania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Re-
monty ulic, termomodernizacje i roz-
budowa obiektów użyteczności pu-
blicznej, inwestycje związane z wyko-
rzystaniem odnawialnych źródeł ener-
gii, organizacja lokalnych imprez kul-
turalnych i sportowych – to tylko część
przedsięwzięć realizowanych przez Po-
wiat. Na wyróżnienie zasługują inwe-
stycje realizowane przy udziale środków
pochodzących z funduszy unijnych.
W ramach Kontraktu Powiat Świdwiński
zrealizuje aż 4 projekty o łącznej war-
tości niemal 13 milionów złotych. Re-
alizacja przedsięwzięć w kolejnych la-
tach przyniesie długofalowe efekty w po-
staci rozwoju gospodarczego i spo-

łecznego powiatu oraz poprawy jakości
życia jego mieszkańców. 

Wśród wiodących inwestycji po-
wiatu jest „Utworzenie i uzbrojenie stre-
fy aktywności biznesowej”. Inwestycja
jest realizowana w ramach Regional-
nego Programu Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 2014–2020.
Na obszarze około 3,5 ha zostanie wy-
dzielonych 6 działek inwestycyjnych
o różnej powierzchni. Działki – uzbrojone
w media, sieć wodociągową i kanali-
zacyjną są położone po obu stronach
drogi wewnętrznej. Przygotowywany
teren inwestycyjny znajduje się w bar-
dzo dogodnym położeniu – w granicach

administracyjnych miasta Świdwin, przy
ul. Spółdzielczej będącej drogą po-
wiatową 1074Z. W odległości 700 me-
trów droga powiatowa łączy się z dro-
gą wojewódzką nr 162 Kołobrzeg-Draw-
sko Pomorskie. Strefa oddalona będzie
zaledwie 1 km od stacji benzynowej
i 2 km od stacji kolejowej. Inwestycja zo-
stanie oddana do użytku w I kwartale
2020 roku. Już dzisiaj starosta świdwiń-
ski zachęca inwestorów do ulokowania
inwestycji w strefie. 

W centrum miasta Świdwin po-
wstaje Centrum Popularyzujące Na-
ukę. To pierwsze tego typu przedsię-
wzięcie w regionie i jedna z najwięk-
szych inwestycji Powiatu. W przebudo-
wanym trzykondygnacyjnym budynku
powstaną sale naukowo-laboratoryj-
ne, sala ekspozycyjna oraz sala wy-
kładowa. Odwiedzający będą mogli
zdobywać wiedzę nie tylko w teorii, ale
również poprzez doświadczenie. 

Komplementarnymi do utworzenia
Centrum są przedsięwzięcia z zakresu
edukacji zawodowej: rozbudowa hal
warsztatowych przy Zespole Szkół Rol-
niczych w Świdwinie oraz wzbogacenie
oferty edukacyjnej szkół ponadgimna-
zjalnych w Świdwinie i Połczynie-Zdro-
ju. W ciągu 6 lat działań wsparciem ob-
jętych zostanie niemal 200 uczniów i na-
uczycieli. Wszystko po to, aby zwiększyć
szanse młodych ludzi na rynku pracy,
a pracodawcom ułatwić znalezienie
wykwalifikowanych pracowników. 

Z myślą o podnoszeniu jakości ży-
cia mieszkańców Powiat przeprowadził
również szereg działań o charakterze
nieinwestycyjnym, takich jak edukacja
ekologiczna, ochrona bezpieczeństwa
i porządku publicznego czy pielęgno-
wanie lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego. 

Zapraszamy inwestorów i turystów
do gościnnego powiatu świdwińskie-
go. �

Powiat świdwiński 
– nie tylko turystycznie
Na Pomorzu Zachodnim, wśród lasów i jezior, zlokalizowany jest powiat świdwiński 
z miastami Świdwin i Połczyn-Zdrój oraz gminami Brzeżno, Rąbino, Sławoborze 
i Świdwin. To ziemie z bogatą i ciekawą historią, pełne zabytkowych budowli oraz 
urokliwych zakątków przyrody, ale to nie jedyne atuty. 
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Polska już od kilku lat plasuje się na
wysokiej pozycji wśród najważ-
niejszych na świecie lokalizacji

nowoczesnych usług dla biznesu,
a w Europie nieprzerwanie zajmuje
pierwsze miejsce pod względem liczby
zatrudnionych osób w tym sektorze.
Jak wynika z raportu  ABSL na 2018 rok,
w Polsce działają 54 centra usług wspól-
nych, zatrudniające co najmniej po
1000 osób każde. Łącznie na terytorium
Polski w takich centrach pracuje 279 tys.
pracowników. To o 30 proc. więcej za-
trudnionych niż w 2016 roku, a opiera-
jąc się na prognozach, w 2019 roku licz-

ba pracowników w centrach usług
wspólnych przekroczy 300 tys.

W Polsce do jedenastki najwięk-
szych ośrodków usług biznesowych na-
leżą: Kraków, Warszawa, Wrocław, Trój-
miasto, Aglomeracja Katowicka, Łódź,
Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Szczecin
i Rzeszów. Pracuje w nich aż 95 proc. za-
trudnionych w branży. Analiza zmian po-
szczególnych kategorii ośrodków po-
zwala zauważyć wyraźny wzrost za-
trudnienia w mniejszych miejscowo-
ściach. Potencjał mniejszych ośrodków
pozwala na kolejne inwestycje w centra
usług, bez widocznej presji na obecnie

działające podmioty z sektora. Powoduje
to wzrost zainteresowania tymi ośrod-
kami zarówno wśród inwestorów i wła-
ścicieli centrów usług biznesowych, jak
i coraz większej liczby pracowników ze
znajomością języków, a nawet obco-
krajowców.

Atrakcyjny pracodawca
Jest oczywiste, że trudniej jest zna-

leźć wykwalifikowanych pracowników
w mniejszej miejscowości,  niż przy-
kładowo w Krakowie czy Warszawie.
Wielkie miasta kuszą młodzież nowo-
czesnością, łatwiejszym dostępem do

COB-y coraz częściej 
poza wielkomiejskimi ośrodkami

Mniejsze miejscowości bywają atrakcyjne dla inwestorów zarówno jako lokalizacja
usług outsourcingowych, jak i miejsce życia i pracy.



rozrywek i oczywiście wyższymi za-
robkami. Są jednak i tacy, którym nie
odpowiada szybkie tempo życia.
– W ramach prowadzonych procesów
rekrutacyjnych coraz częściej obser-
wujemy powrót młodych ludzi, koń-
czących studia wyższe, do mniejszych,
rodzinnych miejscowości. Przedsię-
biorcy, chcąc zainteresować podję-
ciem pracy właśnie u nich, prowadzą
przemyślane działania employer bran-
dingowe, w których kreują swój pozy-
tywny wizerunek pracodawcy jako fir-
my elastycznej, z unikalną atmosferą,
co bez wątpienia doskonale wpisuje się
w potrzeby lokalnej społeczności – za-
uważa Przemysław Konieczny, Branch
Manager z międzynarodowej firmy re-
krutacyjnej CPL Jobs. 

– Co więcej, urzędy miast we współ-
pracy z przedsiębiorcami starają się zor-
ganizować w miastach atrakcje i udo-
godnienia na poziomie dużych aglo-
meracji. Dzięki tym działaniom dla mło-
dych ludzi życie w dużym mieście nie
jest już tak atrakcyjne jak parę lat temu,
a bliskość rodziny i wolniejsze tempo ży-
cia sprzyja osiedleniu się właśnie tam.
Jedną z ciekawszych inicjatyw z ostat-
nich lat było otwarcie żłobka w mniejszej
miejscowości z dostępem nie tylko dla
pracowników, ale także mieszkańców.
Jest to bez wątpienia trend w obszarze
społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR) docenianej przez potencjalnych
pracowników – dodaje.

Koszty utrzymania i wygoda
Nie bez znaczenia jest czynnik eko-

nomiczny. Pomimo że zarobki w małych
miejscowościach są niższe niż w więk-
szych ośrodkach biznesowych, to jed-
nak koszty utrzymania są w nich znacz-
nie bardziej przyjazne dla portfela. – To,
co skłania ich do podjęcia pracy w ma-
łym mieście, to m.in. bardzo atrakcyjne
oferty pracy, wzbogacone o zachęca-
jące pakiety relokacyjne, które mają re-
kompensować koszty zmiany miejsca
zamieszkania – mówi Przemysław Ko-
nieczny.

Decydujące jest również większe po-
czucie bezpieczeństwa i stabilności
zatrudnienia, a także coraz lepsza do-
stepność technologii, która sprawia,
że wybór lokalizacji przestaje mieć aż
takie duże znaczenie jak dawniej. Mło-
dzi ludzie coraz częściej stawiają też na
wygodę – krótsze dojazdy z domu do
pracy, szybki i łatwy dostęp do sklepów,
ośrodków zdrowia czy rekreacji, które
w niczym nie ustępują jakością usług
wielkomiejskim. Coraz więcej zwolen-

ników mają również idee slow life oraz
work-life balance, które nie są łatwe do
zrealizowania w dużym mieście. 

Kształcenie 
przyszłych pracowników

Pracodawcy umożliwiają kandyda-
tom udział w licznych praktykach oraz
stażach, prezentując możliwości roz-
woju zawodowego i tym samym wiążąc
ich z firmą na dłużej. – Centra usług
wspólnych poszukują przede wszystkim
osób biegle komunikujących się w da-
nym języku obcym, a także posiadają-
cych umiejętności analityczne. Wiele
firm decyduje się więc na współpracę
nie tylko z lokalnym władzami, ale rów-
nież szkołami średnimi. Organizują dla

klas profilowych lekcje pokazowe,
warsztaty, wycieczki, prelekcje, a nawet
wpływają bezpośrednio na edukację
w danej szkole, oferując autorskie pro-
gramy nauczania np. z ekonomii, in-
formatyki czy analityki. Współfinansują
również konkursy wiedzy ekonomicznej
oraz językowej – mówi Dominik Ry-
kowski, dyrektor GBS w NSG Group
w Polsce. 

Bardzo ważna jest w przypadku
CUW-ów współpraca z uczelniami wyż-
szymi, które znajdują się w najbliższym
otoczeniu. To właśnie na organizowa-
nych przez uczelnie targach pracy fir-
ma ma możliwość zaprezentowania
studentom, w jaki sposób zdobytą wie-
dzę i umiejętności mogą wkrótce wy-
korzystać w danej firmie. 

Rekrutacja i zatrudnienie
W mniejszych miejscowościach

działy HR poszukujące pracowników do
CUW skupiają się przede wszystkim na
współpracy z mediami lokalnymi. Gwa-
rantuje to szybkie oraz precyzyjne do-
tarcie do grupy docelowej. Podczas
rekrutacji wspierają się również współ-
pracą z portalami ogólnopolskimi, jed-
nak nacisk położony jest głównie na lo-
kalność. – Staż pracy w centrach usług
wspólnych funkcjonujących poza wiel-
komiejskimi ośrodkami często jest dłuż-
szy, niż w odpowiednikach wielkomiej-

skich. Nawet 30 proc. zatrudnionych
przepracowuje w swoim CUW-ie od 5 do
9 lat – informuje Dominik Rykowski. To
właśnie lokalizacja i mniejsza rotacja
wśród pracowników wpływa na stabil-
ność, większe poczucie bezpieczeń-
stwa i ciągłość zatrudnienia. Szczególne
istotne jest to w przypadku kobiet, któ-
re stanowią większość zatrudnionych
w obszarze nowoczesnych usług dla biz-
nesu. – Łatwość powrotu na stanowisko
pracy po urlopie macierzyńskim jest
również jednym z czynników wpływa-
jących na decyzje zawodowe młodych
osób. Podobnie jak oferowana przez
pracodawcę szansa rozwoju w ramach
struktury firmy, dzięki możliwości mi-
gracji między działami, poszerzania

kwalifikacji oraz współpracę z zagra-
nicznymi oddziałami. Pracownicy cenią
sobie również zaangażowanie praco-
dawcy w proces wprowadzania w nowe
obowiązki poprzez dedykowane plany
szkoleniowe i ścieżkę kariery, dofinan-
sowywanie studiów podyplomowych
lub kursów – dodaje. Niemniej ważna
jest umiejętność zapewnienia i pod-
trzymywania przez pracodawcę do-
brej atmosfery, a także równowagi po-
między życiem zawodowym i prywat-
nym. �
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Nie bez znaczenia jest czynnik ekonomiczny. Po-
mimo że zarobki w małych miejscowościach są
niższe niż w większych ośrodkach biznesowych,
to jednak koszty utrzymania są w nich znacznie
bardziej przyjazne dla portfela.

Centrum usług wspólnych – CUW
to organizacja prowadząca działal-
ność gospodarczą, która świadczy
usługi na rzecz innych podmiotów.
Pierwsze CUW-y zostały stworzone
w USA w latach 80. XX wieku przez
wielkie korporacje w celu optymali-
zacji  kosztów, zapobiegania roz-
drobieniu czynności między
pracownikami i zlokalizowania od-
działów firmy w różnych krajach.
Taki system działalności szybko zo-
stał zaimplementowany przez inne
firmy międzynarodowe, a nawet
rządy państw (np.  Centrum Usług
Wspólnych przy Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów).
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Jeziorak kojarzy się z żeglarstwem.
W sezonie pływa tu ok. 1400 jachtów.
Najwięcej cumuje w Iławie, mieście

doskonale skomunikowanym z całą
Polską dzięki szybkiej kolei Pendolino.
Na Jezioraku działa wzorcowy w skali
kraju, największy w Europie system se-
zonowych darmowych pomostów, śmiet-
ników i toalet utrzymywanych przez
Związek Gmin „Jeziorak”.

Nie rozczarują się naszą gminą że-
glarze i kajakarze, amatorzy pieszych
i rowerowych wycieczek, konnych prze-
jażdżek, wędkarze i grzybiarze, a tak-
że miłośnicy szant, piosenki poetyckiej
i kabaretu, pasjonaci historii. Turystów
z pewnością zachwyci bogata oferta im-
prez kulturalnych, a w szczególności
najważniejsza z nich – Festiwal „Nad Je-
ziorakiem”.

Warto również zwrócić uwagę na
bogaty wachlarz imprez sportowych
organizowanych w naszej gminie.
W ubiegłym roku odbyła się widowi-
skowa fiesta balonowa, w roku bieżą-
cym miał miejsce bieg przełajowy „Za-
suwaj” na dystansie prawie 27 km. Na
maj przewidziany jest wyścig biegowo-

pływacki „Swimrun Poland Jeziorak”
– dyscyplina, która łączy w sobie pły-
wanie z bieganiem. 

Do atutów gminy należą wybitne wa-
lory środowiska przyrodniczego i kul-
turowego oraz korzystne połączenia
komunikacyjne. Podróż z Warszawy do
Iławy  trwa, dzięki szybkiej kolei, jedynie
około 1,5 godziny, a z Krakowa i Kato-
wic około 4 godzin.

Dzięki unikatowym walorom i pre-
dyspozycjom gospodarczym gminy
przedsiębiorcy mają szansę wzmocnić
swoją pozycję konkurencyjną poprzez
ulokowanie w gminie swoich inwestycji.
Gmina, jako jedna z nielicznych w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim, po-
siada miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla całego swo-
jego obszaru oraz studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego przewidującego roz-
wój na najbliższe 50 lat. Zapisy planu są
bardzo elastyczne, dzięki czemu dają
szerokie możliwości zagospodarowania
terenów inwestycyjnych, w zależności od
potrzeb inwestora. 

Dla przedsiębiorców rozpoczyna-
jących działalność gospodarczą gmina
Iława posiada zwolnienia z podatku od
nieruchomości na okres od 1 roku do 10
lat. 

Bardzo mocną stroną gminy Iława
są pracownicy urzędu gminy. Wspólnie

staramy się dostosować do potrzeb i wy-
magań inwestorów. Mamy profesjo-
nalne i życzliwe podejście do inwesto-
ra. Podpowiadamy, doradzamy, wska-
zujemy na pozytywne strony lokalizacji,
ale nie ukrywamy zagrożeń. W trakcie
realizacji jakiegokolwiek przedsię-
wzięcia udzielamy wszelkich informacji
o możliwej pomocy administracyjnej
i technicznej. Stawiamy na szybkość po-
dejmowania decyzji w urzędzie, dlate-
go każdy przedsiębiorca – czy mały, czy
duży – ma swojego opiekuna, który
prowadzi go od początku do końca da-
nej procedury.

Bardzo ważna dla nas jest również
tzw. opieka poinwestycyjna. Przedsię-
biorca zawsze może liczyć na pomoc
pracowników urzędu gminy. Atmosfera
życzliwości, a także nasza gotowość do-
pasowania się do potrzeb i wymagań
przedsiębiorców, to dodatkowa zachę-
ta do inwestowania w naszej gminie. 

Zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby zamieszkać i zainwestować
w gminie Iława. U nas możesz prowa-
dzić swój biznes i żyć na wyższym po-
ziomie w zgodzie z naturą.

Szczegółową ofertę turystyczną za-
wiera bezpłatna aplikacja mobilna „Je-
ziorak i okolice”, dostępna w Google
Play i App Store oraz na www.gmina-ila-
wa.pl.

Do zobaczenia nad Jeziorakiem! �

Gmina Iława jest przyjazna dla biznesu
Mam niewątpliwą przyjemność zaprosić państwa do gminy Iława, położonej w zachod-
niej części województwa warmińsko-mazurskiego, nad południowym krańcem jeziora
Jeziorak – najdłuższego jeziora w Polsce, jednego z siedmiu cudów Polski.

Krzysztof Harmaciński
Wójt gminy Ilawa

Jezioro Jeziorak w gminie Iława



Świętokrzyska perła
Gmina Czarnocin to gmina wiejska, rolnicza, o potencjale turystycznym. Położona jest
w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w regionie geograficznym
zwanym Niecką Nidziańską. 

Teren gminy przecinają szlaki ko-
munikacyjne: z Kielc przez Busko-
Zdrój, Kazimierzę Wielką i Pro-

szowice do Krakowa, oraz z Opatowca
przez Działoszyce i dalej do Jędrzejowa.
Dobre gleby i sprzyjający mikroklimat
sprawiają, że mieszkańcy w głównej
mierze specjalizują się w rolnictwie.
W gminie funkcjonuje 87 podmiotów go-
spodarczych. 

W roku 2018 gmina uzyskała za-
szczytny tytuł „Wzorowa Gmina”, a tak-
że nagrodę „Koziołek Bezpieczeństwa”
i nominację do prestiżowej nagrody
„Viktoria Świętokrzyska”.

Gmina Czarnocin to także teren, na
którym znajdują się prawdziwe histo-
ryczne i turystyczne perły: średnio-
wieczne grodzisko i gród stożkowy,
zbory ariańskie, piękne zabytkowe ko-

ścioły i unikatowe wykopaliska arche-
ologiczne. Podróżując po gminie, moż-
na nacieszyć wzrok cudowną prze-
strzenią naturalną. Nasze tereny to naj-
bardziej urzekające krajobrazy i zakątki
Niecki Nidziańskiej. 

Gmina Czarnocin jest również gmi-
ną przyjazną kulturze. Rokrocznie or-

ganizowane są tu różnego rodzaju
wydarzenia. Wśród nich można wy-
mienić: trzy edycje Jatki Świętokrzy-
skiej, Przegląd Pieśni i Piosenki Pa-
triotycznej, dożynki gminne, Czytanie
Narodowe, festyny rodzinne, jubile-
usze OSP itp. 

Gmina posiada w swoich zasobach
na sprzedaż nieruchomość po byłej
Szkole Podstawowej w Stradowie, znaj-
dującą się w sercu wsi, nieopodal jed-
nego z najcenniejszych zabytków na-
turalnych – średniowiecznego Grodzi-
ska, które niezmiennie zachwyca swą
urodą turystów i mieszkańców. 

Atrakcyjne położenie oraz czyste
środowisko naturalne stanowią o moż-
liwościach regionu. 

www.czarnocin.pl

Grodzisko Stradów

Zamość jest nie tylko miastem
o bogatej tradycji i walorach ar-
chitektonicznych, ale również

miejscem, w którym harmonijnie łączą
się nowoczesność, innowacyjność,
przedsiębiorczość i wyjątkowa historia. 

– Kierunek, w którym chcemy po-
dążać doskonale obrazuje uruchomie-
nie Zamojskiej Strefy Aktywności Go-
spodarczej, oferującej ponad 20 ha te-
renów inwestycyjnych. Atuty miasta – co-
raz lepsza komunikacja z Europą Za-
chodnią, rosnąca wartość miasta jako
marki turystycznej, kapitał społeczny,
wzmacniany w oparciu o miejscowe
szkoły wyższe i zawodowe – stwarzają
doskonałe warunki do prowadzenia
biznesu, rozwoju sektora usług oraz in-
nowacyjnych, przyjaznych środowisku
technologii. Ponadto region należy do
jednego z najważniejszych i najwięk-

szych obszarów rolniczych kraju, z sil-
nie rozwiniętym przemysłem oraz za-
pleczem naukowo-badawczym w sek-
torze rolno-spożywczym – mówi An-
drzej Wnuk, prezydent Miasta Zamość.  

Miasto wspiera nowe przedsię-
wzięcia, skracając do minimum pro-
cedury związane z uzyskaniem po-

zwoleń na budowę czy stosując zwol-
nienia z podatków lokalnych. Dzięki
proinwestycyjnej polityce zainteresowa-
nie gruntami wyraźnie wzrosło, o czym
świadczy fakt, że do końca 2018 roku.
Zamość pozyskał 9 inwestorów w bran-
żach związanych z przemysłem me-
blarskim, produkcją energii ze źródeł
odnawialnych czy budownictwem. 

– To, co nas cieszy to zmiana wize-
runku Zamościa postrzeganego do nie-
dawna wyłącznie jako ośrodek tury-
styczny wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Aktualnie to
miasto o dużym potencjale gospodar-
czym, otwarte na innowacje i  stwarza-
jące dla napływającego kapitału atrak-
cyjne warunki funkcjonowania – pod-
kreśla prezydent Zamościa. 

www.zamosc.pl

Zabytek UNESCO i inwestycje
Zamość to jeden z większych ośrodków administracyjnych, gospodarczych i kulturowych
wschodniej Polski, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
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Dokument poprzedziło ok. 380 go-
dzin konsultacji społecznych,
w tym: warsztatów, prac zespo-

łów tematycznych, spotkań podwórko-
wych i dyskusyjnych, spaceru badaw-
czego, pogłębionych analiz czy indywi-
dualnych wywiadów. – Prawdziwym eks-
perymentem było jednak uruchomie-
nie w samym sercu obszaru rewitaliza-
cji, przy ul. 3 Maja 9, kawiarni obywa-
telskiej „Śródmieście Cafe” – podkreśla
Marek Wojtkowski, prezydent Włocław-
ka i dodaje: – Kawiarnia to miejsce słu-
żące badaniu potrzeb i oczekiwań wło-
cławian, otwarte na inicjatywy społecz-
ne, a jednocześnie stanowiące centrum
animacyjne obszaru rewitalizowanego. 

Kawiarnia przez prawie dwa lata
prowadzona była przez urząd miasta.
Obecnie jej operatorem jest organiza-
cja pozarządowa z Włocławka. Na
przestrzeni 2017–2018 roku w kawiarni
odbyło się ok. 90 wydarzeń, w części ini-
cjowanych przez lokalnych twórców,
oraz spotkania cykliczne: obchody
Święta Kobiet, Andrzejki, Mikołajki,
Święto Flagi etc. 

Kawiarnia obywatelska to również
pierwsze źródło informacji o mikro-
grantach przyznawanych przez Miasto
w ramach konkursu na wsparcie pro-
jektów lokalnych, którego celem jest
wspieranie aktywności mieszkańców na
terenie rewitalizacji oraz przeprowa-
dzanie zmian w najbliższym ich oto-
czeniu. Tutaj odbywają się także dyżu-
ry pracowników MOPR, PUP, radnych
miasta, prezydenta i jego zastępców.
„Śródmiescie Cafe” w zakresie aktywi-
zacji społecznej oraz zawodowej współ-
pracuje z instytucjami znajdującymi się
i działającymi na terenie obszaru i w bli-
skim sąsiedztwie. 

W przyszłości gmina planuje prze-
niesienie „Śródmieścia Cafe” do wyłą-
czonej obecnie z użytkowania kamienicy
przy ul. 3 Maja 18, która zwraca uwagę

wielkością i architektonicznym poten-
cjałem. W czerwcu 2017 roku miasto
ogłosiło konkurs na opracowanie kon-
cepcji programowo-przestrzennej roz-
budowy, przebudowy budynku i zmiany
sposobu użytkowania na centrum re-
witalizacji. Autorzy projektów musieli
uwzględnić uwarunkowania historycz-
ne, urbanistyczne, architektoniczno-
-budowlane, a także zalecenia kon-
serwatorskie i wytyczne funkcjonalno-
programowe. W kamienicy powstanie
nowa siedziba kawiarni obywatelskiej,
której dziedziniec będzie podwórkiem
partycypacyjnym służącym współpracy
i komunikacji mieszkańców Śródmie-
ścia. Część pomieszczeń przebudo-
wanego obiektu zostanie przeznaczo-
na na działalność centrum aktywizacji
i przedsiębiorczości, w tym inkubatora
podmiotów ekonomii społecznej, punk-
tu doradztwa prawno-zawodowego,
banku pracy. Pozostałe lokale zostaną
przeznaczone na mieszkania dla uzdol-
nionych absolwentów szkół technicz-
nych oraz na mieszkanie i studio dla ar-
tysty – rezydenta pracującego z lokal-
ną społecznością w ramach programu
rezydencjalnego. Kamienica będzie
także siedzibą Lokalnej Grupy Działa-

nia zawiązanej we Włocławku. Wszyst-
kie działania projektowe są podpo-
rządkowane aktywizacji zawodowej
i społecznej mieszkańców obszaru re-
witalizowanego oraz partycypacji spo-
łecznej, ożywieniu gospodarczemu,
zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej
w obszarze problemowym. 

W konkursie zgłoszono 11 intrygu-
jących i funkcjonalnych koncepcji.
Pierwszą nagrodę zdobył odważny, no-
woczesny, a jednocześnie pozostający
w relacji do historycznego otoczenia
projekt przygotowany przez Biuro Ana-
log Piotr Śmierzewski z Koszalina. Zwy-
cięska praca zdobyła także nagrodę
w kategorii renowacja w konkursie The
Plan Award 2018. Nagrody przyznaje
czasopismo „The Plan” – jedno z naj-
ważniejszych włoskich czasopism ar-
chitektonicznych o zasięgu światowym. 

Finansowanie ww. działań było moż-
liwe dzięki realizacji projektu „Śród-
mieście na drodze do zmian – opraco-
wanie narzędzi aktywizacji zawodowej
i społecznej mieszkańców centrum
Włocławka”, dofinansowanego z Fun-
duszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014–2020. �

Człowiek w centrum zmian 
– rewitalizacja włocławskiego Śródmieścia
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018–2018 (GPR) 
to dokument strategiczny przygotowany z bardzo dużym udziałem i zaangażowaniem
społecznym. Jednogłośnie przyjęty przez włocławskich radnych zawiera 100 projektów
za ok. 280 mln zł do wykorzystania w ciągu najbliższych 10 lat.
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W zabytkowej kamienicy przy ul. 3 Maja 18 znaj-
dzie się w przyszłości Centrum Rewitalizacji.

Dziś budynek przyszłego Centrum Rewitalizacji
nie wyróżnia się na tle pozostałych. Przebudowa
nada kamienicy nowoczesny charakter.

W kamienicy działać będą m.in. kawiarnia obywa-
telska i podwórko partycypacyjne.  Część po-

mieszczeń przeznaczona zostanie na działalność
centrum aktywizacji i przedsiębiorczości. Pozo-

stałe lokale zostaną przeznaczone na mieszkania
dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych

oraz na mieszkanie i studio dla artysty.

Zwycięski projekt przebudowy kamienicy zdobył
nagrodę w kategorii Renowacja w tegorocznej
edycji nagród The Plan Award 2018. Nagrody
przyznaje czasopismo „The Plan”. To jedno 
z dwóch najważniejszych włoskich czasopism 
architektonicznych.

Urząd Miasta 
Włocławek

Zielony Rynek 11/13 
87-810 Włocławek

tel. 54 414 40 00

www.wloclawek.pl
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W siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Łodzi odbyło się se-
minarium „Prosty język w urzędzie.
Fundusze Europejskie w przyszłej per-
spektywie”. NIST był współorganiza-
torem wspólnie z Ministerstwem In-
westycji i Rozwoju. Jakie wnioski na-
suwają się po tym spotkaniu?

Seminarium „Prosty język w urzę-
dzie. Fundusze Europejskie w przyszłej
perspektywie” – zorganizowane przez

Narodowy Instytut Samorządu Teryto-
rialnego wraz z Ministerstwem Inwe-
stycji i Rozwoju w siedzibie Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej – cieszyło
się dużą frekwencją, co dobitnie świad-
czy o zainteresowaniu tą tematyką
przedstawicieli jednostek samorządu te-
rytorialnego. Uczestnicy wydarzenia
zapoznali się z założeniami kampanii na
rzecz uproszczenia komunikacji w urzę-
dach. Przy pełnej sali prelegenci wyja-

śniali zasady wprowadzenia prostego
języka w administracji i płynące z tego
korzyści.

Andżelika Możdżanowska, wicemi-
nister inwestycji i rozwoju, pełnomocnik
rządu ds. małych i średnich przedsię-
biorstw, gość specjalny seminarium,
podziękowała Narodowemu Instytutowi
Samorządu Terytorialnego za włącze-
nie się w promowanie tej kampanii. Pod-
kreślę, że w ubiegłym miesiącu Naro-
dowy Instytut Samorządu Terytorialne-
go został sygnatariuszem deklaracji
na rzecz prostej komunikacji w urzę-
dach. 

W mojej opinii każdemu samorzą-
dowcowi powinno zależeć na podno-
szeniu standardów obsługi mieszkańca,
a prosty język na pewno temu sprzyja.
To ważne, aby wprowadzane zmiany
miały akceptację i poparcie włodarzy,
co zapewne przełoży się na skuteczność
podejmowanych przez nich działań. 
Co znaczy prosty język urzędowy?
Trudno sobie wyobrazić, że pisma
będą redagowane bez tej prawniczej
nadbudowy.

Idea kampanii polega na skutecznej
komunikacji administracji z obywatelem,
unikaniu skomplikowanych zwrotów i
nadmiaru prawniczych sformułowań.
„Prosty język” to jednak nie tylko zro-
zumiały przekaz, ale również admini-
stracja przyjazna dla mieszkańca. Sto-
sowanie zasad prostego języka w pi-
smach urzędowych nie oznacza pomi-
jania istotnych z punku widzenia od-
biorcy informacji. Wszystkim samorzą-
dowcom powinno zależeć na tym, aby
usprawnić komunikację pisemną
z klientami urzędu. Więcej informacji do-
tyczących prostego języka można zna-
leźć pod adresem: www.funduszeeu-
ropejskie.gov.pl/prosty_jezyk.
Dowiedziałam się, że w jednej z pań-
stwa ekspertyz pojawia się rekomen-
dacja dopisania do kompetencji straży
miejskich ochrony bezpieczeństwa pu-
blicznego. Co miałoby to oznaczać?

W obszarze zainteresowań NIST
znalazły się także zagadnienia doty-

Prostszy język dla mieszkańców
Wszystkim samorządowcom powinno zależeć na tym, aby usprawnić komunikację 
pisemną z klientami urzędu – mówi dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego, dr Iwona Wieczorek.



czące porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli. W 2017 roku uka-
zała się publikacja „Zadania i kompe-
tencje samorządu terytorialnego w za-
kresie porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli, obronności oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciw-
powodziowej”, która dostępna jest na
naszej stronie internetowej. 

W związku z tym, że od dawna trwa
debata na temat funkcjonowania stra-
ży gminnych i miejskich i ich roli w prze-
strzeni publicznej – np. niektóre samo-
rządy zlikwidowały straże gminne/miej-
skie, a inne zwiększyły w nich zatrud-
nienie – Instytut zlecił ekspertom opra-
cowania dotyczące funkcjonowania
straży gminnych i miejskich w Polsce, jak
również w Europie. 

W tym kontekście rysuje się kon-
cepcja zwiększenia uprawnień dla stra-
ży gminnej lub miejskiej, tak by mogła
ona strzec bezpieczeństwa, np. podczas
publicznych wystąpień czy spotkań z
mieszkańcami. Proponujemy kierunki
rozwiązań odpowiadające realnym po-
trzebom samorządu, prowadzimy ba-
dania w obszarze funkcjonowania jed-
nostek samorządu terytorialnego. W
związku z powyższym obecnie rozwa-
żamy realizację badania dotyczącego
funkcjonowania straży gminnych i opra-
cowanie raportu.
Czy pani zdaniem zaangażowanie
Straży Miejskiej do ochrony polity-
ków jest zasadne? Rozumiem, że ta
potrzeba zaistniała w związku z tra-
giczną śmiercią prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza?

W trwającym od dawna dyskursie
pojawiały się rozważania dotyczące
zwiększenia bezpieczeństwa włodarzy
samorządowych podczas publicznych
wystąpień. Dywagując, zastanowić się
należy, co rozumiemy pod pojęciem
ochrona wójta, burmistrza, prezydenta.
Czy mamy na myśli np. bezpośrednie to-
warzyszenie włodarzom podczas licz-
nych wydarzeń, imprez sportowych i kul-
turalnych, np. składania życzeń nowo-
rocznych, koncertów, meczy? Czy wy-
łącznie obecność strażników gminnych
lub miejskich podczas tych uroczysto-
ści? Ważne, aby w tym zakresie po-
wstały propozycje i kierunki rozwią-
zań, które będą zaakceptowane przez
wszystkich zainteresowanych. 
Jak wygląda zamawianie ekspertyz
przez rząd? Ile rocznie takich doku-
mentów państwo przyrządzają?

Zapraszam na naszą stronę inter-
netową, gdzie można zapoznać się
z opracowaniami (jest ich ok. 160), któ-

rych tematyka odnosi się do szerokiej
problematyki nurtującej przede wszyst-
kim środowisko samorządowe, ale rów-
nież akademickie. Biorąc udział w wy-
darzeniach rządowych, samorządo-
wych, naukowych, przedstawiciele NIST
mają możliwość reagowania na zgła-
szane postulaty i potrzeby przez róż-
nych interesariuszy zarzadzania pu-
blicznego. Staramy się zainteresować

naszym wsparciem samorządy i za-
chęcamy do współpracy wszystkich,
którzy działają na rzecz samorządu te-
rytorialnego. Zależy nam na budowa-
niu wzajemnego zaufania w relacjach
administracji rządowej z samorządową.
Nasze opracowania są odpowiedzią na
potrzeby wszystkich zainteresowanych
stron. 
Co jeszcze stanowi przedmiot działal-
ności Instytutu Samorządu Terytorial-
nego? 

Priorytetem dla Narodowego Insty-
tutu Samorządu Terytorialnego jest
podnoszenie standardów działania jed-
nostek samorządu terytorialnego w Pol-
sce oraz realizacja zadań na rzecz ich
harmonijnego rozwoju. Do zadań In-

stytutu należy w szczególności opra-
cowywanie ekspertyz, opinii dotyczą-
cych stanu funkcjonowania samorządu
terytorialnego, działalność wydawni-
cza i promocyjna oraz edukacyjna i
szkoleniowa, w tym gromadzenie i upo-
wszechnianie informacji, wyników ba-
dań w formie publikacji, seminariów,
konferencji krajowych i międzynaro-
dowych. 

Instytut pełni także rolę krajowego
koordynatora wspólnej metody oceny
CAF. Skupiamy się na promowaniu no-
woczesnych mechanizmów zarządza-

nia oraz profesjonalizacji kadr admini-
stracji samorządowej. Zrealizowaliśmy
dotychczas około 50 seminariów i kon-
ferencji oraz ponad 200 bezpłatnych
szkoleń o zróżnicowanej tematyce. Pro-
wadzimy również e-służbę przygoto-
wawczą dla nowo zatrudnionych pra-
cowników administracji samorządo-
wej, zaś na platformie szkoleniowej do-
stępne są następujące kursy: korpus

urzędników wyborczych na tle aparatu
wyborczego w kontekście noweliza-
cji ustawy Kodeks Wyborczy, zmiany
w zakresie ochrony danych osobowych
w związku z wejściem w życie RODO,
Kodeks postępowania administracyj-
nego w praktyce urzędniczej.

Od chwili uruchomienia nowej plat-
formy, czyli od 7 lutego 2018 roku do
chwili obecnej, zarejestrowało się tam
11.494 pracowników z ponad 966 jed-
nostek samorządu terytorialnego. Na-
tomiast ze wsparcia Instytutu skorzystało
ponad 35.000 urzędników z ponad
70 proc. jednostek samorządu teryto-
rialnego w Polsce. Zachęcając pra-
cowników samorządowych do eduka-
cji, warto przytoczyć słowa Petera Dru-

kera, że „nadchodzący czas to czas
umysłowego pracownika, który oprócz
formalnego wykształcenia posiada
umiejętność praktycznego stosowania
wiedzy oraz nawyk nieustannego ucze-
nia się”. Uważam, że należy uczyć się
przez całe życie i chętnie implemento-
wać zdobywaną wiedzę w praktyce.
Serdecznie zapraszam do korzystania
ze wsparcia oferowanego przez Naro-
dowy Instytut Samorządu Terytorial-
nego.

Rozmawiała Agnieszka Żądło
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Od chwili uruchomienia nowej platformy, czyli 
od 7 lutego 2018 roku do chwili obecnej, zareje-
strowało się tam 11.494 pracowników z ponad
966 jednostek samorządu terytorialnego.

W trwającym od dawna dyskursie pojawiały się
rozważania dotyczące zwiększenia bezpieczeń-
stwa włodarzy samorządowych podczas publicz-
nych wystąpień. Dywagując, zastanowić się
należy, co rozumiemy pod pojęciem ochrona
wójta, burmistrza, prezydenta.



www.rynekinwestycji.pl

V EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW34

Ogromną atrakcją Tarnobrzega
jest powstałe w miejscu byłej
kopalni siarki unikatowe Jezio-

ro Tarnobrzeskie z najdłuższymi na

Podkarpaciu piaszczystymi plażami.
Niebywale przejrzyste wody jeziora na-
leżą do jednych z najczystszych w kra-
ju. To miejsce akcji międzynarodowych
zawodów i regat. Wrażeń dostarcza naj-
dłuższa w kraju, ponad 500-metrowa ty-
rolka. Jezioro to raj dla wędkarzy, że-
glarzy i płetwonurków. Swój azyl znaj-
dują tu również spragnieni piasku i szu-
mu fal amatorzy leniuchowania.

O historii miasta świadczą zabytki.
Jednym z nich jest okazały Zamek Tar-
nowskich. Kiedyś reprezentacyjna sie-
dziba potężnego rodu magnackiego,
dziś Muzeum Historyczne Miasta Tar-
nobrzega, jedno z najciekawszych na
Podkarpaciu. Zachwyt wzbudza Gabi-
net Miniatur, jedyny w swoim rodzaju
zbiór   arcydzieł malarskich, rzeźba Ber-
niniego oraz imponujący zbiór rękopi-
sów i starodruków. Ciekawość wywołuje
unikalne w skali świata Muzeum Prze-

mysłu Siarkowego z modelami wago-
nów kolejowych i statków morskich
transportujących siarkę oraz z produk-
tami, do których wytworzenia stosuje się
ten surowiec. 

Przyszły wizerunek miasta to sub-
regionalny biegun wzrostu łączący no-
woczesność (innowacyjne firmy, nowe
niskoemisyjne technologie, odnawialne
źródła energii) z atrakcyjną ofertą dla
inwestorów, rozwiniętym sektorem lo-
kalnych przedsiębiorców oraz ofertą
rekreacyjno-turystyczną, stanowiącą
jedno z perspektywicznych źródeł do-
chodów. Taki obraz Tarnobrzega wyni-
ka zarówno z realizacji bieżących i pla-
nowanych przedsięwzięć rozwojowych,
jak również ze wskazanej w Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju (KPZK 2030) funkcji Tarnobrzega
jako ośrodka subregionalnego w woje-
wództwie podkarpackim. �

Tarnobrzeg – miasto przyjazne
Tarnobrzeg to miasto turystyczne z mnóstwem walorów kulturowych i historycznych.
Jest idealnym miejscem ładowania akumulatorów i odpoczynku. 

Dariusz Bożek
Prezydent Miasta Tarnobrzega

Każdego roku Morawica realizuje
ciekawe projekty oraz wdraża
innowacyjne rozwiązania po-

prawiające jakość życia mieszkańców. 
Warto wspomnieć, że od 1990 roku

liczba mieszkańców w Morawicy wzro-
sła o ponad połowę i dziś przekracza
16 tys. osób. Dzieje się tak dzięki temu,
że przygotowane zostały doskonałe
kompletnie uzbrojone tereny pod bu-
downictwo mieszkaniowe oraz pod in-
westycje biznesowe. Dynamiczny roz-
wój gospodarczy, troska o środowi-
sko, przy jednoczesnej bardzo bogatej

ofercie kulturalnej, sportowej oraz wy-
sokiej jakości edukacji w szkołach pro-
centują szybkim przyrostem liczby lud-
ności. 

W Morawicy wykonano gigantyczną
pracę dla rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego, to stowarzyszenia realizują
szereg inicjatyw kulturalnych, sporto-
wych i charytatywnych, ale także zaj-
mują się działalnością oświatową
– prowadzą szkoły i przedszkola. 

Zwieńczeniem dotychczasowego
rozwoju było przyznanie Morawicy
1 stycznia 2017 roku statusu miasta,

a Marianowi Burasowi funkcji burmi-
strza. Gmina nie ustaje we wdrażaniu
oraz planowaniu  nowoczesnych roz-
wiązań. – We wszystkich sferach życia
mieszkańców samorząd dąży do wdra-
żania innowacyjnych narzędzi służą-
cych poprawie życia mieszkańców,
stworzeniu jak najlepszych warunków
do rozwoju przedsiębiorczości przy
jednoczesnej ochronie środowiska na-
turalnego – podsumowuje Marian Bu-
ras, burmistrz Morawicy.

www.morawica.pl

Morawica 
na topie
Miasto i Gmina Morawica należy do
najlepszych samorządów w Polsce,
co potwierdzone zostało certyfika-
tami, nagrodami i wyróżnieniami.



Kopalnia Wapienia 
„Morawica” S.A.

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica, NIP: 657-24-09-259, Sekretariat tel.: 41 36 70 211, Fax: 41 36 70 299, 

Dział Handlowy tel.  41 36 70 222 / 223 / 227 / 228, Dział Marmurów tel. 41 36 70 225, e-mail: kwmorawica@kwmorawica.kielce.pl,

www.kwmorawica.pl

Produkujemy kruszywa dla budownictwa i drogownictwa, a także
kamień przemysłowy dla hutnictwa, cukrowni i energetyki. Je-
steśmy znani z wysokiej jakości wyrobów marmurowych. W swo-
jej ofercie mamy również szeroką gamę nawozów rolniczych.

Józef Dąbek
prezes zarządu Kopalni Wapienia „Morawica” SA z Morawicy
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Wramach polityki spójności sa-
morządy dysponują środkami
wartości 31 mld euro w per-

spektywie budżetowej na lata 2014–
2020. Stanowi to aż 40 procent wszyst-
kich środków przeznaczonych dla Pol-
ski. Z tej kwoty jedynie 6 mld euro zo-
stanie przekazanych na wsparcie dzia-
łalności innowacyjnej. 

W ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na cel tema-
tyczny nr 1, czyli wzmacnianie badań
naukowych, rozwoju technologiczne-
go i innowacji, przeznaczono 9,3 mld
euro. Średnie wykorzystanie środków na
początku 2018 roku wyniosło zaledwie
27 procent tej kwoty. 

Najgorzej sytuacja wygląda w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. Wy-
korzystano tam zaledwie 5 procent do-
stępnych środków. Na przedostatnim
miejscu znalazło się województwo łódz-
kie z wynikiem 6 proc. Najlepiej sytuacja
przedstawia się w województwie opol-

skim, gdzie wykorzystano aż 66 procent
środków.

Władze województw tłumaczą za-
ległości problemami proceduralnymi.
Harmonogram ogłaszania konkursów
został rozpisany na kolejne lata, dlate-
go wykorzystanie środków będzie zwięk-
szać się wraz z kolejnymi edycjami. Inną
przyczyną ma być potrzeba właściwe-
go przygotowania konkursów. Wymaga
to poczynienia wielu ustaleń i analiz –
twierdzą samorządowcy.

Na zatrważająco 
niskim poziomie

Problem niskich nakładów na inno-
wacyjność dotyczy całego kraju. Na
tle krajów OECD wypadamy raczej sła-
bo. Na badania i rozwój przeznacza się
u nas zaledwie 1 proc PKB. Gorzej jest
jedynie w Grecji, Chile i Meksyku. 

Wydaje się, że ani samorządy, ani
przedsiębiorcy nie widzą potrzeby lub
nie mają pomysłu, jak zwiększyć inno-

wacyjność gospodarki. Polska korzysta
na razie z tzw. „premii za zapóźnienie”.
Oznacza to, że nasze firmy nie muszą
samodzielnie pracować nad rozwojem
nowych technologii. Jeśli potrzebują
rozwiązań zaawansowanych techno-
logicznie, mogą je po prostu kupić od
lepszych. 

W przypadku krajów zacofanych
technologicznie dla unowocześnienia
gospodarki badania i rozwój nie są więc
tak istotne jak w krajach wysokorozwi-
niętych, gdzie wszystkie nowe rozwią-
zania trzeba sobie stworzyć od podstaw.
Nic więc dziwnego, że to właśnie naj-
bogatsze kraje, gdzie wytwarza się naj-
nowsze technologie, najwięcej inwestują
w badania i rozwój. 

Na niską innowacyjność w Polsce
wpływają również inne czynniki. Małe
i średnie przedsiębiorstwa nie mają
środków na badania i rozwój. W dużych
natomiast na przeszkodzie prowadze-
nia spójnej polityki często stoją rozbu-

Trudne małżeństwo

Współpraca samorządu terytorialnego z ośrodkami badawczo-rozwojowymi nie układa
się najlepiej. Wśród polityków PiS pojawił się nawet pomysł, by przenieść większość
zadań ze szczebla wojewódzkiego na centralny.

Wojciech Ostrowski

badaczy z samorządem



dowane procesy decyzyjne i rozmyta od-
powiedzialność. 

Innym problemem jest też różnica
w sposobie myślenia między pracow-
nikami korporacji i samorządowcami
a środowiskami naukowymi. Rozwią-
zanie mogą stanowić inwestycje w ka-
pitał ludzki. Nie zawsze bowiem cechy
psychologiczne pożądane w korporacji
sprzyjają rozumieniu potrzeby innowa-
cji. Dlatego tak istotne jest inwestowa-
nie w kapitał ludzki w firmach. Dotyczy
to również samorządów, gdzie często ta-
lenty polityczne nie idą w parze z wi-
zjonerstwem. 

Jaka powinna być 
rola samorządów 
we wspieraniu instytucji 
badawczo-rozwojowych?

Najważniejszym odbiorcą usług in-
stytucji badawczo-rozwojowych są firmy.
Jak długo Polska korzystać jednak bę-
dzie z „premii za zapóźnienie”, tak dłu-
go zapotrzebowanie na tego typu współ-
pracę pozostanie na niskim poziomie.
Wielkie międzynarodowe korporacje,
które odgrywają istotną rolę w polskiej
gospodarce, posiadają własne ośrod-
ki badawcze na całym świecie. Na
szczęście wiele z nich przenosi część
badań do Polski. 

Innym dużym zamawiającym jest
państwo. Jeśli rząd prowadzi własną po-
litykę gospodarczą czy międzynarodo-
wą lub rozwija krajową technikę woj-
skową, wówczas gwarantuje zamó-

wienia dla instytutów technicznych czy
instytucji zajmujących się badaniami
społecznymi. 

Oczywiście również samorządy
mają swoje problemy, które wymagają
współpracy z instytutami badawczymi
i technicznymi. Wynikają one z realiza-
cji zadań nałożonych na samorządy
przez konstytucję i ustawy. 

W przypadku samorządów na
szczeblu wojewódzkim należą do nich:
określanie strategii rozwoju wojewódz-

twa i prowadzenie polityki jego rozwo-
ju, pielęgnowanie polskości i kształto-
wanie świadomości narodowej, pobu-
dzanie aktywności gospodarczej i zwięk-
szanie innowacyjności gospodarki,
zachowanie środowiska kulturalnego
i przyrodniczego oraz promocja walo-
rów województwa. 

Do zadań samorządu województwa
należą również: edukacja publiczna,
promocja ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, modernizacja terenów wiej-
skich, transport zbiorowy, ochrona praw
konsumentów, aktywizacja rynku pracy
oraz sprawy bezpieczeństwa i obron-
ności. 

Wszystkie te zadania wymagają
tworzenia analiz, badań oraz poszuki-
wania rozwiązań problemów przy
współpracy z ośrodkami badawczo-
-rozwojowymi. Teoretycznie można więc
powiedzieć, że pole do współpracy i wy-
datkowania środków jest ogromne. Jed-
nak z jakiegoś powodu wydatkowanie
tych środków pozostaje na niskim po-
ziomie. 

Płaszczyzny współpracy
Ośrodki badawczo-rozwojowe lub

uczelnie mogą wspierać samorządy
w realizacji ich zadań poprzez dostar-
czanie narzędzi badawczych służą-
cych analizie problemów. Przykład
mogą stanowić analizy rynku pracy.
Dane zebrane w ten sposób służą re-
alizacji polityki związanej z aktywizacją
zawodową. 

Ośrodki badawcze posiadają rów-
nież narzędzia służące ocenie możli-
wości gospodarczych danego regionu
i  stworzeniu atrakcyjnej oferty dla po-
tencjalnych inwestorów. W przypadku
inwestycji zagranicznych lub promo-
wania danego regionu za granicą nie-
zbędna jest również wiedza o kulturo-
wych uwarunkowaniach prowadzenia
biznesu w kraju, do którego kierowana
jest oferta. Wiedza taka jest szczegól-
nie istotna, gdy chodzi o próby nawią-

zania współpracy z krajami znajdują-
cymi się poza zasięgiem kultury za-
chodniej, na przykład leżących w Azji
Wschodniej. 

Analizy dotyczące potrzeb rynku
pracy dodatkowo umożliwiają realiza-
cję kolejnego zadania samorządu, jaki
stanowi edukacja publiczna. Odpo-
wiednia organizacja kształcenia i roz-
wój potrzebnych kierunków nauczania
w oparciu o analizę potrzeb rynku pra-
cy może zracjonalizować nakłady na
szkolnictwo wyższe i zawodowe. Insty-
tuty badawcze posiadają niezbędną
wiedzę dotyczącą metodologii badań
i analizy danych. 

Kolejnym obszarem zainteresowań
są kwestie związane z komunikacją. Ba-
dania dotyczące przemieszczania się
ludności, natężenia ruchu czy korzy-
stania z komunikacji zbiorowej pozwa-
lają ustalić kierunki rozwoju sieci ko-
munikacyjnej, budowy nowych dróg
czy zasady reorganizacji transportu
zbiorowego. 

Trudno jest wymagać od samorzą-
dów zlecania badań, które zostaną
później zastosowane w biznesie. Jednak
w ramach swojego zadania wspierania
rozwoju gospodarczego, województwa
mogą realizować projekty służące roz-
wijaniu współpracy między jednostka-
mi badawczo-rozwojowymi a lokalnym
biznesem.

Czwarta rewolucja 
przemysłowa

Czwarta rewolucja przemysłowa
wymusi na samorządach poszukiwanie
nowych i bardziej intensywnych form
współpracy z jednostkami badawczymi.
Zwiększa się na przykład rola zaawan-
sowanych technicznie rozwiązań w pro-
jektowaniu przestrzeni zurbanizowa-
nej. Często wymaga to współdziałania
specjalistów z różnych dziedzin. 

Architekci, specjaliści w dziedzinie
ochrony zabytków, ochrony przyrody,
a nawet psychologii społecznej mogą
wspierać działania samorządów w pro-
jektowaniu inteligentnych rozwiązań
czy tworzeniu założeń urbanistycznych.
Jedną z form współpracy jest też dzia-
łalność doradcza i ekspercka. 

Nowe inteligentne rozwiązania wy-
magać będą już stałej współpracy sa-
morządów z jednostkami badawczo-
-rozwojowymi i uczelniami. W przy-
padku miast, gmin czy regionów umoż-
liwi to wykorzystanie technologicznych,
informacyjnych i komunikacyjnych roz-
wiązań zmierzających do zwiększenia
wydajności infrastruktury miejskiej. �
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Trudno jest wymagać od samorządów zlecania
badań, które zostaną później zastosowane w biz-
nesie. Jednak w ramach swojego zadania wspie-
rania rozwoju gospodarczego, województwa
mogą realizować projekty służące rozwijaniu
współpracy między jednostkami badawczo-roz-
wojowymi a lokalnym biznesem.
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Działamy dynamicznie, rozbudo-
wujemy nasze struktury, po-
większamy majątek, a ostatecz-

nym naszym celem jest realne wspie-
ranie rozwoju przedsiębiorczości na
ciągle powiększającym się obszarze na-
szego działania w regionie – mówi pre-
zes GAPR Bogdan Traczyk.  – Dobrze
skomunikowana sieć dróg, uzbrojone te-
reny inwestycyjne, odpowiednie oto-
czenie gospodarcze, przyjazne nasta-
wienie oraz wsparcie pracowników
GAPR na każdym etapie procesu in-
westycyjnego to nasze atuty.

GAPR w ręce inwestorów oddaje te-
reny na „Nowych Gliwicach”, które sta-
ły się wizytówką miasta Gliwice. Cen-
trum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”
to miejsce wyjątkowe, w którym odre-
staurowane budynki dawnej kopalni
sąsiadują z nowoczesnymi siedzibami
firm informatycznych oraz przedsię-
biorstw zaawansowanych technologii
z takich branż jak: elektrotechnika,
energetyka, telekomunikacja, aż po lot-
nictwo. Kompleks o powierzchni 25 ha
niebawem się powiększy o kolejne
11 ha. Od 2 miesięcy GAPR jest bowiem
właścicielem terenu dawnej koksowni
gliwickiej i już pracuje nad projektem,
dzięki któremu możliwe będzie uzbro-
jenie nowych działek. GAPR chce tu wy-
dzielić pod inwestycje działki o po-
wierzchni od 0,5 ha do 1 ha lub jeszcze
większe. „Nowe Gliwice” to świetna lo-
kalizacja dla inwestorów. Kompleks
zlokalizowany jest bowiem w niewiel-
kiej odległości od centrum miasta,
w pobliżu węzła Gliwice-Sośnica, łą-
czącego autostrady A1 i A4, Drogowej
Trasy Średnicowej oraz zjazdu z auto-
strady A4 na ul. Rybnicką i gliwickiego
lotniska.  Atutem jest również bliskość
Politechniki Śląskiej, a więc dostęp
do lokalnego rynku pracy, wykwalifi-

kowanych kadr i potencjalnych part-
nerów biznesowych. 

W planach jest też rewitalizacja
„Nowych Gliwic II”, które znajdują się na
dawnym terenie Fabryki Drutu. Ten te-
ren również jest atrakcyjny, położony
w ścisłym centrum miasta, przy Dro-
gowej Trasie Średnicowej i tworzonym
zintegrowanym centrum przesiadko-
wym dla zachodniej części Metropolii
Śląskiej. Poprzemysłowa przestrzeń
systematycznie oddawana jest w ręce
nowych przedsiębiorców. Obszar o po-
wierzchni 2,6 ha czeka na firmy z branż
kreatywnych, zajmujących się archi-
tekturą, wzornictwem, nowymi techno-
logiami, IT oraz start-upów. Potencjalni
inwestorzy mogą skorzystać z przygo-
towanych projektów zagospodarowania
terenu lub zaproponować własne roz-
wiązania. 

GAPR skupia propozycje dla przed-
siębiorcy zainteresowanego ulokowa-
niem biznesu w niemal każdej branży.
Posiada Parki Przemysłowe w Byto-

miu i Żorach. Inwestorom oferuje
sprzedaż całych kompleksów, które
stanowią nieruchomość gruntową,
obiekty całkowicie wynajęte oraz ota-
czający teren bądź sprzedaż po-
szczególnych działek inwestycyjnych.
W Żorach działki inwestycyjne stano-
wią powierzchnię łączną ok. 1,3 ha,
a w Bytomiu są to łącznie 2 ha. Są
w pełni uzbrojone i posiadają aktual-
ny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. 

Na tym jednak nie koniec. W Ja-
worznie – ok. 0,3 km od autostrady A4
– GAPR również posiada dwie w pełni
uzbrojone działki inwestycyjne z dobrym
dojazdem, bezpośrednio skomuniko-
wane z węzłem autostradowym, o po-
wierzchni ok. 2 ha każda.

GAPR jest to miejsce nastawione na
innowacyjność oraz kreatywność, otwar-
te na współpracę z przedsiębiorcami
z całej Polski oraz zagranicy. 

www.gapr.pl

Dobre miejsce pod inwestycje 
to klucz do sukcesu
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju to obecnie największa Instytucja
Otoczenia Biznesu na Śląsku, dysponująca terenami inwestycyjnymi, które stanowią
atrakcyjną lokalizację dla biznesu. Obszar działania GAPR sięga od Bytomia, przez
Żory i Rybnik, po Czechowice-Dziedzice i od Gliwic do Jaworzna. 

Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”

Fot. Antoni Witwicki
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Proinwestycyjne Nowe Miasto

Polskie władze starają się zachęcić
inwestorów nowymi regulacjami
prawnymi. We wrześniu weszły

w życie akty wykonawcze do ustawy
z maja 2018 roku o wspieraniu nowych
inwestycji i stworzeniu Polskiej Strefy In-
westycji. Gwarantuje ona ogólnopol-
skie zwolnienia podatkowe na okres
10–15 lat, premie dla przedsięwzięć bez-
pośrednio przyczyniających się do wzro-
stu konkurencyjności i innowacyjności lo-
kalnych gospodarek oraz odejście od
ograniczeń terytorialnych, dzięki czemu
kapitał nie będzie musiał być lokowany
w konkretnych strefach ekonomicznych,
co często było dużym minusem dla za-
granicznych przedsiębiorstw. 

Polska ma obecnie bardzo wysoki
potencjał inwestycyjny. Jesteśmy dy-
namicznie rozwijającym się rynkiem,
bogatym w dobrze wykwalifikowane
kadry, w dalszym ciągu z dużo niższy-
mi kosztami pracowniczymi niż więk-
szość krajów Unii Europejskiej. Inwe-
storzy są jednak często niepewni ulo-
kowania pieniędzy nad Wisłą. Obawy
dotyczą przede wszystkim kwestii po-
datkowych i zawiłych uregulowań
prawnych. Inwestorom zależy na przej-
rzystej ścieżce działania, chcą mieć
spokój. Nie ulega przecież wątpliwości,
że takie sprawy jak chociażby ostatnie
zawirowania wokół KNF, a więc insty-
tucji, która z założenia ma dbać o ry-

nek i zapobiegać nadużyciom, nie
sprzyjają wizerunkowi Polski wśród
zagranicznych inwestorów. Największa
agencja prasowo-finansowa Bloom-
berg pisała o skandalu wokół Getin No-
ble banku oraz największym spadku in-
deksu banków/pożyczkobiorców od
dwóch lat. Aby zachęcić inwestorów do
zaangażowania środków w Polsce,
państwo musi spełnić podstawowe
warunki: mieć jasne i przewidywalne
prawo, stabilny wymiar sprawiedliwo-
ści oraz dobre warunki ekonomiczne
i gospodarcze. 

Paweł Kruszyński, 
członek zarządu Grupy Assay

Atrakcyjni dla zagranicy
Polska Agencja Inwestycji i Handlu chwali się, że zagraniczne inwestycje po trzech
kwartałach 2018 roku były warte aż o 70 proc. więcej względem tego samego okresu 
w roku ubiegłym. Największym zainteresowaniem nasz rynek cieszył się wśród Belgów,
Amerykanów, Niemców i Francuzów. 

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
jest położona w centralnej Pol-
sce, w południowo-zachodniej

części Mazowsza, pośród lasów, na
wysokiej skarpie lewego brzegu rzeki Pi-
licy. 

Powierzchnia gminy wynosi 159 km²
i w całości objęta jest planem zago-
spodarowania przestrzennego. Posia-
da w swojej ofercie obszary przezna-
czone na inwestycje, wyposażone
w prąd, wodę oraz kanalizację, a także
tereny nieuzbrojone. Ważną informacją
jest to, że istnieje możliwość przyłącze-
nia się do sieci gazowej. 

Takim uzbrojonym obszarem jest
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna Euro-Park Wisłosan. Obszar
strefy wynosi 1632,31 ha, z czego 15 ha
to tereny należące do gminy Nowe

Miasto nad Pilicą. Ze strefą ekono-
miczną istnieje dogodne połączenie
komunikacyjne – można do niej doje-
chać drogą wojewódzką nr 707. Odle-
głość od najbliższych dróg krajowych
wynosi: 35 km – do drogi krajowej nr 7
oraz 29 km – do drogi krajowej  nr 8, na-
tomiast od najbliżej położonej bocznicy
kolejowej – 12 km (Centralna Magistrala
Kolejowa). Stosunkowo blisko – 79 km

– znajduje się lotnisko międzynarodowe
(w Warszawie). 

Gmina Nowe Miasto jest świetnym
miejscem na rozpoczęcie swojego biz-
nesu. Bardzo duże wsparcie i możli-
wości oddane do dyspozycji sprawiają,
iż inwestowanie na tym terenie jest
wręcz skazane na sukces. 

www.nowemiasto.pl

Gmina Nowe Miasto systematycznie dokłada starań, aby w sposób maksy-
malny rozwinąć infrastrukturę techniczną, powiększyć uzbrojenie terenów 
w media takie jak wodociągi, kanalizacja i gaz.

Podstrefa Ekonomiczna Nowe Miasto
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Jaka była pana droga na stanowisko dyrektora FRDL
Mazowsze? Co pana najbardziej pociągało w dzia-
łalności na rzecz samorządów?

Z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej jestem
związany od 12 lat.  Zaczynałem jako specjalista ds.
szkoleń. Wcześniej pracowałem w biznesie. W fun-
dacji moim zadaniem było stworzenie nowych pro-
duktów szkoleniowych, przygotowywanie ofert prze-
targowych oraz organizacja szkoleń. Z miesiąca na
miesiąc oferta ta stawała się coraz bogatsza , uda-
ło się pozyskać kilka bardzo dużych zleceń. Zespół
się rozrastał, zostałem jego kierownikiem, a następnie
– po około 7 latach od rozpoczęcia pracy – zarząd
powołał mnie na dyrektora ośrodka w Warszawie.  

Praca  z samorządami daje mi bardzo dużo sa-
tysfakcji. Umożliwia współpracę z ludźmi, którzy całą
swoją energię i umiejętności  poświęcają lokalnym
społecznościom. Jest to też duże wyzwanie – samo-
rządy mają rożne potrzeby, różną specyfikę. Do każ-
dego staramy się podejść indywidualnie.  
Został pan dyrektorem FRDL Mazowsze. Jakimi za-
sadami kieruje się FRDL?

Fundacja jest jedną z najstarszych organizacji
społecznych zaangażowanych w prace na rzecz sa-
morządności lokalnej. Jednym z twórców i wielolet-
nich szefów Fundacji był śp. profesor Jerzy Regulski,
który razem ze śp. prof. Michałem Kuleszą wpro-
wadzili w Polsce reformę samorządową. Myślę, że nie
przesadzę, nazywając ich ojcami polskiej samo-
rządności. Obu panów miałem ogromne szczęście
poznać osobiście – nigdy nie zapomnę lekcji o sa-
morządzie, jakie od nich otrzymałem. Wiedzę tę sta-
ram się przekazywać dalej, swoim współpracowni-
kom. 

Fundacja stara się realizować testament profe-
sorów – wspieranie samorządności obywatelskiej ro-
zumianej jako podstawowa forma demokracji. Taką
misję przyjęliśmy. 
W jaki sposób Fundacja Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej przyczynia się do rozwoju samorządności
w Polsce?

Fundacja realizuje szkolenia i doradztwo w za-
kresie rozwoju instytucji publicznych, przede wszyst-
kim samorządowych, choć realizujemy też projekty

Realizujemy testament 
profesorów Regulskiego i Kuleszy
Obu panów miałem ogromne szczęście poznać osobiście – nigdy nie zapomnę lekcji
o samorządzie, jakie od nich otrzymałem. Wiedzę tę staram się przekazywać dalej,
swoim współpracownikom – podkreśla Michał Wójcik, dyrektor Regionu Mazowsze
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.



dla instytucji centralnych. Naszą misję
realizujemy przede wszystkim prowa-
dząc działania na rzecz budowy więzi
lokalnych i rozwoju kapitału społecz-
nego w gminach. Szkolenia i konsulta-
cje są kluczowym elementem tego pro-
cesu. Skutecznie i efektywnie działają-
ce samorządy to warunek rozwoju ma-
łych ojczyzn. Dlatego bardzo dbamy
o profesjonalizm naszych szkoleń. Za-
trudniamy najlepszych ekspertów, ta-
kich, którzy potrafią łączyć teorię
z praktyką, a ofertę staramy się dosto-
sować do konkretnych potrzeb. Szcze-
gólnym klientem są dla nas samorządy
z małych miejscowości i wsi.

Zasadą Fundacji jest działanie
w partnerstwie oraz utrzymywanie stałych
więzi ze współpracującymi osobami, or-
ganizacjami i instytucjami. Dlatego wy-
pracowana została specyficzna forma
działania: kluby i fora branżowe. Zrze-
szają one przede wszystkim pracowników
samorządowych i przedstawicieli władz
lokalnych. Członkami niektórych forów są
również członkowie organizacji spo-
łecznych. Ta forma bardzo nam się
sprawdziła – pozwala m.in. na regular-
ną wymianę wiedzy i doświadczeń.

Czy mógłby pan podać przykłady
szkoleń, z których w najbliższym cza-
sie mogą skorzystać samorządowcy?

Co miesiąc mamy w ofercie około 90
szkoleń dotyczących różnych aspektów
funkcjonowania samorządów. Realizu-
jemy m.in. szkolenia dotyczące zamó-
wień publicznych, RODO, finasów pu-
blicznych czy pozyskiwania funduszy
UE. Ofertę można znaleźć na stronie
www. Frdl.mazowsze.Pl
Czy udział w szkoleniach jest bezpłat-
ny? W jaki sposób są finansowe te kur-
sy?

Szkolenia w większości przypadków
są płatne. Jednak często udaje się nam
pozyskać dofinansowanie z funduszy
unijnych, wtedy koszty znacznie spa-
dają. Zysk ze szkoleń jest przeznacza-
ny na cele statutowe Fundacji.
Jak chętnie włodarze jednostek sa-
morządu terytorialnego kierują na szko-
lenia swoich pracowników?

W ostatnim czasie świadomość sa-
morządów się znacznie zwiększyła.
Włodarze zauważyli, że tylko wykwali-
fikowana kadra jest w stanie dobrze wy-
konywać swoje obowiązki, dlatego co-
raz częściej wysyłają pracowników na

szkolenia. Z pewnością jest to inwesty-
cja, która się zwraca. 
Jakich kompetencji najbardziej bra-
kuje polskim samorządowcom? Czego
powinni się nauczyć w pierwszej ko-
lejności?

Wszystko zależy od specyfiki samo-
rządu: jego wielkości, zamożności, ska-
li problemów. Z zainteresowania kon-
kretnymi szkoleniami wynika, że naj-
bardziej poszukiwane są kompetencje
specjalistyczne, dotyczące finansów czy
pozwalające na dostosowanie wiedzy do
zmieniających się przepisów. 

Rzadko zamawiane są szkolenia
z umiejętności miękkich, takich jak za-
rządzanie, rozwiązywanie konfliktów,
negocjacje. Jednak nie wynika to z tego,
że nie ma potrzeb w tym zakresie.
Wciąż często pokutuje przekonanie, że
są to kwestie mało istotne, na które szko-
da czasu i pieniędzy. Niesłusznie. Mam
nadzieję, że powoli to podejście będzie
się zmieniać. Co natomiast cieszy, to
duża otwartość polskich samorządów
i chęć zdobywania nowej wiedzy
i zwiększania umiejętności. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Po odzyskaniu niepodległości
w 1918 roku, budując nową Pol-
skę, dążąc do najlepszych wzor-

ców i pionierskich rozwiązań, oczywi-
stym stało się, żeby mieć dobre drogi.
Na ten cel trzeba było wygospodarować
odpowiednie środki. Z kolei, aby wy-
gospodarować środki, należało wpro-
wadzić odpowiednie przepisy. 

W tym zakresie skorzystaliśmy
z doświadczeń innych europejskich
krajów, gdzie takie uregulowania usta-
wowe już istniały i przynosiły pozytyw-
ne efekty. W Czechosłowacji była to
ustawa o Funduszu drogowym cze-
skim (z 14 lipca 1927 roku), a we Wło-
szech – Azienda autonoma statale del-
la strada (z 1 lipca 1928 roku). Uchwa-
lenie polskiego odpowiednika za-
wdzięczamy staraniom Melchiora Ne-
storowicza, organizatora administra-
cji drogowej w niepodległej Polsce.

Nestorowicz wskazywał, że zabez-
pieczenie finansów na jednym funduszu
pozwoli nie tyle podejmować doraźne
naprawy, co zaplanować wydatkowanie
dzięki stałym dochodom, zwłaszcza
przy stabilizacji wpływów niezależnych
od dotacji państwowych. 

Po wieloletnich dyskusjach i anali-
zach 3 lutego 1931roku została przyję-
ta ustawa, która nadała kształt i napęd
polskiemu drogownictwu. Państwowy
Fundusz Drogowy czerpał środki m.in.

z podatku od samochodów, biletów au-
tobusowych i benzyny, ceł od samo-
chodów, opon, dętek i części motory-
zacyjnych, wpływów z kar nakłada-
nych za przekroczenia przepisów po-
rządkowych, z podatku od reklam, a tak-
że dotacji z budżetu państwa.

Na podstawie tej ustawy wydano
szereg rozporządzeń i regulacji. Skru-
pulatnie określono stawki faktyczne i zry-
czałtowane z możliwością wyboru ro-
dzaju opodatkowania, terminy wpłat,
ulgi, umorzenia, wyłączenia z opłat
(np. dla wojska, przemysłu, handlu). Po-
wołano odpowiedzialnych urzędników
oraz kontrolerów ruchu wśród urzędni-
ków służby drogowej. 

Z założenia wpływy do Funduszu
z podatku od samochodów, biletów au-
tobusowych i benzyny miały się zwięk-
szać wraz z rozwojem kraju. Na po-
czątku lat 30. XX wieku w Polsce zare-
jestrowanych było ok. 40 tys. samo-
chodów i ok. 8 tys. motocykli. Opodat-
kowaniu podlegały również rowery, któ-
rych obowiązek rejestracji uregulowa-
no w 1937 roku. Dotacje państwowe sta-
nowiły kwoty z kredytów państwowych
inwestycyjnych oraz tzw. Funduszu Pra-
cy. Pokaźnym źródłem finansowania
prac drogowych, nie wskazywanym
bezpośrednio, był szarwark, zwłasz-
cza przy pracach na drogach samo-
rządowych. 

Zgodnie z założeniem taki model
finansowania, choć niewystarczająco
gromadzący środki finansowe wzglę-
dem potrzeb, pozwolił po kilku la-
tach funkcjonowania podwoić liczbę
inwestycji drogowych. W okresie dzie-
sięciolecia (1924–1934) budowano
rocznie w całej Polsce przeciętnie
ok. 1140 km nowych dróg o nawierzchni
twardej, zaś w okresie 1934–1938 prze-
ciętnie ok. 1700 km rocznie. Od 1931do
końca 1938 roku przebudowano blisko
3 tys. dróg, stosując na nich na-
wierzchnię ulepszoną, przystosowaną
do ruchu samochodowego, głównie
z kostki kamiennej, bitumiczną (asfal-
tową lub smołowaną) lub z klinkieru.

Po II wojnie światowej nie powróco-
no do tego modelu finasowania. Jednak
czerpiąc z przedwojennych doświad-
czeń, 27 października 1994 roku uchwa-
lono ustawę o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
Rozpoczął on funkcjonowanie 1 stycznia
2004 roku. Dla usprawnienia procesu in-
westycyjnego gromadzi on środki fi-
nansowe na przygotowanie, budowę,
przebudowę, remonty, utrzymanie
i ochronę autostrad oraz dróg ekspre-
sowych, a także innych dróg krajowych
zarządzanych przez Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: GDDKiA

Kartka z drogowego
kalendarza

Inwestycje i remonty sieci dróg krajowych za-
rządzanych przez Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad możliwe są dzięki
środkom gromadzonym przez Krajowy Fun-
dusz Drogowy, który rozpoczął działanie 
1 stycznia 2004 roku. Czerpie on jednak 
z doświadczeń ustawy przyjętej niemal 88 lat
temu, czyli ustawy z dnia 3 lutego 1931 roku 
o Państwowym Funduszu Drogowym.

Jednodniowy strajk protestacyjny taksówkarzy 
warszawskich przeciwko ustawie o funduszu drogowym.

Pusty postój taksówek na Krakowskim Przedmieściu

Fot. NAC



Hotel Atut 
to największe centrum 
konferencyjne w Wielkopolsce.

• Hotel znajduje się w Licheniu Starym, 600 metrów
od największej bazyliki w Polsce. Gościom oferuje
125 komfortowych pokoi, w tym 2 apartamenty. Z czę-
ści pokoi rozciąga się malowniczy widok na Sanktu-
arium Matki Bożej Licheńskiej.

• Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji,
sympozjów, szkoleń, kursów, pobytów motywacyj-
nych i imprez integracyjnych. Dla organizatorów spo-
tkań dostępnych jest 8 sal konferencyjnych, które
łącznie mogą pomieścić 600 osób, oraz jedna sala
kongresowa na 350 osób.

• Oprócz komfortowego noclegu i bogatego zaple-
cza konferencyjnego Hotel Atut zaprasza do skorzy-
stania z ponad 4-hektarowego terenu zewnętrzne-
go, który jest idealnym miejscem do organizacji im-
prez okolicznościowych, pikników i eventów. 

• Do Państwa dyspozycji jest mieszcząca nawet
do 150 osób chata grillowa, namiot na kameralne
imprezy i hala namiotowa o powierzchni 525 m².

• Hotel Atut posiada dostęp do pobliskiego pomo-
stu na Jeziorze Licheńskim. Przyległy teren przygoto-
wano specjalnie do organizacji imprez plenerowych.
Plac o powierzchni 1500 m² jest świetnym miej-
scem na pikniki i zajęcia integracyjne. Szczególnej
uwadze polecamy atrakcje wodne – w naszej ofercie
znajdą Państwo kajaki, łodzie.

• Inne atrakcje: spa, fitness,  siłownia, sala pilates,
kręgielnia, bilard, darts, boisko do siatkówki, piłki noż-
nej, piłki ręcznej, koszykówki, korty tenisowe.

UL. TORUŃSKA 27, 62-563 LICHEŃ STARY
tel.: +48 63 270 87 00, recepcja@hotelatut.pl
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Podwójny rocznik wyzwaniem

Łódzki boom 
mieszkaniowy

Polska w ogonie rozwoju
elektromobilności

Jak wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia
Producentów Pojazdów ACEA, w 2018 r. w Polsce zare-
jestrowano 1324 samochody elektryczne (zasilane aku-
mulatorem i hybrydy plug-in), co oznacza wzrost o 22,9
proc. r/r. Plasuje nas to w gronie 6 państw o niższej dy-
namice sprzedaży pojazdów elektrycznych niż średnia
rynkowa w UE (+38,2 proc. r/r). 

Eksperci Exact Systems zauważają, że takie tempo
rozwoju jest charakterystyczne dla dojrzałych rynków mo-
toryzacyjnych, gdzie samochody elektryczne są na po-
rządku dziennym. Z tego powodu doganiają nas inne
kraje, tak jak Polska należące do grupy państw wciąż roz-
wijających się pod kątem elektromobilności.

Pod względem wolumenu sprzedaży elektroaut je-
steśmy na 15. miejscu w Unii. Zdaniem ekspertów
zmiana naszego tradycyjnego podejścia do motoryza-
cji wymaga pracy u podstaw – budowania elektro-świa-
domości oraz zniesienia barier finansowych i infra-
strukturalnych.

Solaris Urbino 8,9 LE electric 
– pierwszy polski autobus elektryczny

W ostatnich latach Łódź przeżywa rozwkit na rynku miesz-
kaniowym. Najnowszy raport REAS JLL Rasidential Adviso-
ry  pokazuje, że w 2018 roku sprzedaż na łódzkim rynku nie-
ruchomości mieszkaniowych wzrosła o 30 proc. r/r. W po-
równaniu do roku 2016 była ona wyższa aż o 78 proc. 

Jednym z czynników, które wpłynęły na tak dobry wynik,
była wysoka nowa podaż, o 9,8 proc. wyższa niż w 2017 roku
i o 65,2 proc. wyższa niż w roku 2016: – Na ten imponujący
wzrost wpływ mieli nie tylko mieszkańcy dokonujący zaku-
pów indywidualnych. Ważną grupę stanowili napływowi na-
bywcy inwestycyjni z innych rynków. Rozwijające się w tak
rekordowym tempie budownictwo mieszkaniowe może re-
alnie pobudzić rynek najmu w tym regionie – komentuje Ra-
fał Malik z Funduszu Mieszkań na Wynajem.

W Łodzi odnotowano wzrost cen metra kwadratowego
o 8,1 proc. Równolegle do cen mieszkań rosły płace, ale ich
wzrost nie był w stanie nadążyć za coraz wyższymi warto-
ściami lokali. Mimo że ceny osiągnęły najwyższy pułap w hi-
storii, łódzkie nieruchomości są nadal tańsze niż w innych
dużych miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk czy
Kraków. 

Reforma oświatowa wkracza w decydującą fazę. Samorządy lokal-
ne stoją przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest przyjęcie do szkół śred-
nich tzw. podwójnego rocznika, czyli uczniów obecnych klas ósmych szko-
ły podstawowej i trzeciej klasy gimnazjum. Rok szkolny 2019/2020 to tak-
że moment, w którym równocześnie funkcjonować będą 3- i 4-letnie licea
oraz 4- i 5-letnie technika. Co to oznacza w praktyce? Jak z tym wyzwa-
niem poradzą sobie samorządy lokalne? Na te i inne pytania próbowa-
li znaleźć odpowiedź uczestnicy konferencji „Zmiany systemu edukacji
w 2019 r. – wyzwania dla samorządów”, która odbyła się 6 marca w War-
szawie. Podobne wydarzenie w Tychach, Lublinie, Poznaniu i Sopocie zor-
ganizował Związek Miast Polskich ze swoim partnerem – firmą Vulcan. 
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II Kongres 
Czystego Powietrza

Galeria Echo przyjazna rowerom

Zakaz termicznego
przekształcania odpadów 

Według Konfederacji
Lewiatan wprowadzenie
zakazu termicznego prze-
kształcania niesegrego-
wanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych
jest niebezpieczne dla
przedsiębiorców i samo-
rządu terytorialnego. 

Dominik Gajewski,
radca prawny, ekspert
Konfederacji Lewiatan,
twierdzi, że uzasadnie-
niem wprowadzenia ta-
kiej regulacji nie może
być ogólne stwierdzenie,
że przekazywanie zmie-
szanych odpadów do
spalarni jest niezgodne
z „ideą” gospodarki o obie-
gu zamkniętym. Zmiany
w ustawie o odpadach
powinny być zgodne z pierwotnym i wtórnym prawem UE,
a nie z bliżej nieokreśloną „ideą”. 

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym nie
wprowadza zakazu termicznego przekształcania zmie-
szanych odpadów komunalnych, gdyż cykl zamknięty nig-
dy nie będzie i nie może być w 100 proc. efektywny. Wręcz
przeciwnie, stanowisko UE podkreśla istotne znaczenie
przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obie-
gu zamkniętym, a mechaniczno-biologiczne przetwa-
rzanie odpadów uznane jest przez UE jako niewystar-
czające narzędzie recyklingu. Te okoliczności, zdaniem Le-
wiatana, zostały zupełnie pominięte przez projektodaw-
ców.

W ciągu ostatnich kilku lat problem jakości powietrza
z tematu lokalnego stał się zagadnieniem o znaczeniu ogól-
nopolskim. Dane pokazują, że temat dotyczy zarówno naj-
większych polskich miast, jak i mniejszych miejscowości.

Widząc potrzebę stworzenia przestrzeni, w której mo-
głaby się nawiązać współpraca w obszarze ochrony po-
wietrza, samorząd Mazowsza w porozumieniu z Zespołem
Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. oraz Mazowiec-
ką Agencją Energetyczną 27 lutego 2019 roku zorganizował
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie II Kongres Czy-
stego Powietrza.

Wśród tematów, które poruszono na Kongresie, znala-
zły się m.in.: program „Czyste Powietrze”, kontrola realiza-
cji uchwał antysmogowych, transgraniczność powietrza i po-
trzeba współpracy miast i województw, wpływ transportu na
jakość powietrza, działania informacyjne i edukacyjne skie-
rowane do mieszkańców, konsolidacja dokumentów na po-
ziomie gminy w zakresie działań na rzecz czystego powie-
trza. Po raz pierwszy na kongresie został podjęty temat za-
nieczyszczenia hałasem i jego wpływu na życie ludzi.

Należąca do EPP Galeria Echo w Kielcach – obiekt zlokalizowany na
trasie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo –  jako pierwsza
galeria handlowa w Polsce została wyróżniona certyfikatem Miejsca Przy-
jaznego Rowerzystom. 

Udogodnienia oferowane dla rowerzystów przez Galerię Echo
obejmują bezpieczny parking rowerowy oraz dostęp do stacji napraw
na poziomie parkingu. Zupełnie bezpłatnie i w szybki sposób można uzy-
skać tam pomoc w naprawie uszkodzonego roweru lub samemu na-
pompować koło. Co ważne dla uczestników rowerowego wypadu, w Ga-
lerii można ponadto skorzystać z bogatej oferty restauracyjnej, a także
uzyskać informacje na temat atrakcji turystycznych w mieście i regionie.

Fot. R. Motyl/facebook
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Pomerania – tu żyj

Inteligentny parkingMagazynowa potęga

Prawie pół miliona mkw. powierzchni magazynowej
powstaje na Górnym Śląsku, po 200–300 tys. w Polsce
Centralnej, Wschodniej i w rejonie Wrocławia. Łącznie
w całej Polsce w budowie jest prawie 2 mln mkw. – wy-
nika z najnowszego raportu CBRE „Market  View:  Pol-
ski rynek  logistyczny po  IV  kw.  2018”. 

Na koniec minionego roku wzrost powierzchni ma-
gazynowej zbliżył się do rekordowego poziomu z 2017
roku. W Polsce przybyło niemal 2,2 mln mkw. po-
wierzchni, łącznie magazyny zajmują już 15,7 mln mkw.
Wszystko wskazuje na to, że takie tempo wzrostu utrzy-
ma się w najbliższych miesiącach. 

– Rynek magazynowy nie przestaje rozwijać się w sta-
bilnym, ale szybkim tempie. Widzimy, że deweloperzy ma-
gazynowi są mocno zainteresowani działkami nawet
w mniejszych miejscowościach, takich z 100–200 tys.
mieszkańcami, na przykład na północy kraju czy w re-
jonie Poznania – mówi Beata Hryniewska, szef Działu Po-
wierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE. 

W Gdańsku zainstalowano inteligentny system parko-
wania. „Smart parking” ma ułatwić kierowcom znalezienie
wolnego miejsca parkingowego, zmniejszyć ruch pojazdów
i powstawanie korków. Bazuje na zautomatyzowanych sys-
temach wizyjnych i inteligentnych algorytmach przetwarzania
obrazu. 

Dla miasta system inteligentnego parkowania oznacza
przede wszystkim zrównoważenie obłożenia miejsc par-
kingowych i możliwości zbierania danych pozwalających na
usprawnienie komunikacji i odciążenie ruchu w centrum.
Oprócz informacji o zajętości miejsc system może być tak-
że źródłem informacji m.in. o czasie korzystania z oznako-
wanych miejsc parkingowych, obłożeniu w danej porze dnia
i nocy oraz stopniu zainteresowania kierowców postojem
w tym rejonie miasta.

Projekt realizowany jest w ramach SOLEZ –  unijnego pro-
gramu wdrażania inteligentnych rozwiązań na rzecz Stref
Ograniczonej Emisji oraz innych niskoemisyjnych strategii
w miastach Unii Europejskiej.

Projekt „Live more. Pomerania” to przedsięwzięcie, w którym największe dzia-
łające w województwie pomorskim przedsiębiorstwa i uczelnie wspólnie promują
walory pracy, życia i studiowania w regionie. Na jego stronie internetowej po-
tencjalni przybysze z całej Polski i Europy mają szansę m. in. zdobyć kluczowe
informacje o ofercie najważniejszych pomorskich uczelni i wiodących praco-
dawców z regionu. 

Wśród przedsiębiorstw promujących Pomorze i zalety zatrudnienia w ramach
swojej organizacji znaleźli się zagraniczni giganci, tacy jak Amazon, Intel Tech-
nology, Nordea czy PWC. Odwiedzający stronę dowiadują się, jakie stanowiska
są najczęściej i aktualnie poszukiwane w tych firmach, a także jakie wymagania
stawiane są przed potencjalnymi pracownikami. Projekt promuje także zalety ży-
cia w regionie związane z rozrywką, transportem, kulturą i rekreacją. 

SEGRO Logistics Park w Nadarzynie

Fot. materiały prasowe





Największe miasto południowo-wschodniej Polski.

Stolica województwa podkarpackiego oraz centrum Rzeszowskiego
Obszaru Metropolitalnego. 

Siedziba władz samorządowych i wojewódzkich, instytucji rządo-
wych oraz sądowniczych.

Stanowi centrum ekonomiczne, akademickie, kulturalne i rekreacyjne
południowo-wschodniej Polski. 

Pełni funkcję ważnego
ośrodka przemysłu lotni-
czego, informatycznego,
chemicznego, handlo-
wego, budowlanego 
i usługowego. 

Jest dynamicznie rozwi-
jającym się miastem
młodych i przedsiębior-
czych ludzi.

www.rzeszow.pl




