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Zatajone długi mikrofilm
Ponad połowa jednoosobowych firm, które rozpoczęły działalność
w 2019 roku i w tym samym roku zostały wpisane do Krajowego
Rejestru Długów, była już w nim wcześniej notowana jako dłużnicy.
Jak to możliwe, skoro dopiero weszły na rynek? Poprzednio funk-
cjonowały one pod  innymi nazwami niż teraz, ale miały ten sam
NIP. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność  gospo-
darczą otrzymują bowiem jeden numer, który jest  przypisany do
ich nazwiska i towarzyszy im przez całe biznesowe życie. Z danych
KRD wynika, że zaległości wszystkich przedsiębiorstw, które zadłuży-
ły się już w pierwszym roku, wynoszą niemal 9,5 mln zł. Jednak
największe problemy mają te działające od 5 do 11 lat.
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Jak przetrwać kryzys pandemii? Trafna diagnoza warunkiem skutecznej terapii
Nasza klasa polityczna, która zamiast koncentrować się na walce
z kryzysem i projektowaniu sposobów jego przezwyciężenia, kłóci się
i największą aktywność wykazuje w walce o wpływy polityczne i wła-
dzę, nie stanęła na wysokości zadania – mówi dr hab. Paweł Soroka,
prof. i pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, koordyna-
tor Polskiego Lobby Przemysłowego.
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24 marca 2020 roku weszło w życie uaktualnienie przepisów
dotyczących tzw. upadłości konsumenckiej, odnoszącej się do osób
fizycznych. Nowe prawo wprowadza pewną liberalizację, upraszcza-
jąc cały proces i dopuszczając więcej przypadków, w których można
ogłosić niewypłacalność. Co dokładnie zostało zmienione?
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Siłą samorządu jesteśmy my – obywatele!
Reformy samorządowe wdrażane w Polsce w latach 90. ubiegłego
wieku, oprócz wymiaru czysto administracyjnego, niosły ze sobą
zasadniczą zmianę koncepcji państwa oraz roli władzy państwowej.
W wyniku zmian ustrojowych instytucje centralne, zgodnie z zasadą
pomocniczości, miały zachować dla siebie tylko te kompetencje, z któ-
rymi samorządy nie będą sobie w stanie skutecznie poradzić. Rozwój
samorządności miał umożliwić społecznościom lokalnym udział w spra-
wowaniu władzy i samodzielne decydowanie o własnych sprawach. 
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W dzisiejszej rzeczywistości politycznej i gospodarczej można wyraźnie zauważyć ak-
tywne wykorzystanie różnych technologii dezinformacyjnych. Przede wszystkim dezin-
formacja stała się jedną z podstawowych technologii informacyjnych wykorzystywanych
w tzw. wojnach informacyjnych, które z kolei wchodzą w skład wojen hybrydowych
coraz powszechniej wykorzystywanych w rozgrywkach między państwami. W gospo-
darce technologie dezinformacyjne mają zastosowanie w konfrontacji zarówno 
pomiędzy pojedynczymi przedsiębiorstwami, jak i grupami finansowo-przemysłowymi,
a także ponadnarodowymi korporacjami oraz państwami.

Wobecnych konfliktach gospo-
darczych dezinformacja sta-
ła się istotnym elementem

operacyjnym, taktycznym i strategicz-
nym ukrycia własnych zamiarów. Jest
ona rozprzestrzeniana w celu wywar-
cia określonego wpływu na kierow-
nictwo przeciwnika (konkurenta) oraz
zmniejszenia jego zdolności do za-
rządzania, a także do kontrolowania
bieżącej sytuacji rynkowej. Dezinfor-

macja pozwala również osiągać efekt
zaskoczenia wobec przeciwnika (kon-
kurenta). Ponadto można zauważyć, że
tak jak gospodarka coraz częściej
wykorzystywana jest w rozgrywkach
politycznych (sankcje, embarga), tak
również dezinformacja stosowana
w dziedzinie gospodarki wykorzysty-
wana jest coraz częściej dla osiągania
celów politycznych, a nie ekonomicz-
nych.

Wprowadzenie w błąd przeciwnika
politycznego może przysporzyć mu po-
ważnych kłopotów i narazić na straty.
Odpowiednio „podrobione” informa-
cje, analizy, raporty i oceny z dziedziny
geopolityki i geoekonomii nie pozosta-
ją oczywiście bez wpływu na działalność
gospodarczą. To przecież na podstawie
prognozowanego rozwoju sytuacji ma-
kroekonomicznej wiele banków, kon-
cernów, ale także firm różnej wielkości
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Teoria i praktyka dzialań 

dezinformacyjnych
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podejmuje swoje decyzje biznesowe.
Dlatego warto bliżej przyjrzeć się zja-
wisku, jakim jest dezinformacja, pod-
stawowym pojęciom z dziedziny tech-
nologii informacyjnej, a także sposobom
prowadzenia działań dezinformacyj-
nych. Wydaje się, że wiedza o podsta-
wach stosowania dezinformacji po-
zwoli osobom związanym z wywiadem
gospodarczym uważniej przyglądać
się zdobywanym informacjom i oceniać
je krytycznie, m.in. pod kątem możliwej
dezinformacji.

Dezinformacja 
– pojęcia definicyjne

Pod pojęciem „dezinformacji” ro-
zumieć można:
• metodę maskowania polegającą na
celowym rozpowszechnianiu fałszy-
wych informacji o maskowanym obiek-
cie, jego strukturze i działaniach,
a także na imitowaniu działań tego
obiektu, zgodnie z tymi fałszywymi in-
formacjami;

• prowadzenie specjalnych operacji
i działań mających na celu ukrycie ta-
jemnic chronionych przed przeciwni-
kiem, a także wprowadzanie go w błąd
w kwestiach związanych z określonymi
problemami politycznymi, gospodar-
czymi, naukowymi, technicznymi, woj-
skowymi i innymi w celu skłonienia
przeciwnika do podjęcia takich decyzji
i działań, które byłyby korzystne dla stro-
ny wprowadzającej w błąd;
• informacje, materiały i dokumenty za-
wierające dane mające na celu wpro-
wadzenie kogokolwiek w błąd.

Allen Dulles w swojej książce „The
Art of Intelligence” podaje podobną de-
finicję tego terminu: „W wywiadzie po-
jęcie „dezinformacji” obejmuje szero-
ki zakres działań, w których jedno
państwo próbuje wprowadzić w błąd
inne (zwykle potencjalnego lub fak-
tycznego przeciwnika), w odniesieniu
do jego możliwości i zamiarów. Ta me-
toda jest najbardziej aktywnie stoso-
wana podczas wojny lub w okresie po-

przedzającym bezpośrednie działa-
nia wojenne, gdy głównym zadaniem
dezinformacji jest wprowadzenie prze-
ciwnika w błąd w kwestii planów i za-
miarów strony dezinformującej, np.
odwrócenie sił obrony wroga od ob-
szaru, gdzie planowany jest atak lub
stworzenie wrażenia, że atak w ogóle
nie jest planowany”.

W zachodniej literaturze specjali-
stycznej istnieje różnica między termi-
nami „dezinformacja” i „operacja psy-
chologiczna”. Zarówno dezinformacja,
jak i operacja psychologiczna trakto-
wane są jako systemowy proces prze-
kazywania specjalnie przygotowanych,
fałszywych komunikatów dla wybrane-
go celu (obiektu) oddziaływania dezin-
formacyjnego. Jednak celami operacji
psychologicznej są zwykle duże grupy
ludzi (społeczności), a dezinformacja
dotyczy niektórych, specjalnie wybra-
nych grup osób lub nawet konkretnych
osób. W tym artykule autorzy używają
terminu „operacja dezinformacyjna”

,
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dla obu ww. przypadków, aby nie wpro-
wadzać zamieszania w głowach czy-
telników i nie tworzyć dodatkowego,
w sumie zbędnego, aparatu koncep-
cyjnego.

Tak więc operacja dezinformacyjna
(OD) to zestaw powiązanych ze sobą
zwodniczych działań, których wspólnym
celem jest wprowadzanie w błąd prze-
ciwnika.

Z operacją dezinformacyjną ściśle
związane są następujące terminy:

Cel dezinformacji – celem dezin-
formacji jest decydent lub grupa spo-
łeczna, który(a) w wyniku działań dez-
informacyjnych ma zostać wprowa-
dzony(a) w błąd;

Legenda – przyjęta wersja dezin-
formowania przeciwnika w celu ukrycia
swoich prawdziwych motywów dzia-
łań i samych działań;

Legendowanie – dezinformowanie
przeciwnika w celu ukrycia swoich
prawdziwych motywów i kierunków
działania;

Operator (ang. deweloper) – osoba,
która opracowuje scenariusz zdarzeń
mających wprowadzić w błąd. Twórcy
wydarzeń dezinformacyjnych powinni
mieć rozwiniętą wyobraźnię, ponieważ
zdolność do przemyślenia i skuteczne-
go oszustwa zależy bezpośrednio od
kreatywnego potencjału, wykorzysty-
wanego do rozwijania i zapewniania le-
gendy operacji;

Gra operacyjna – tajna operacja
dezinformacyjna wykorzystująca pod-
stawione osoby, legendowane organi-
zacje, przewerbowaną agenturę prze-
ciwnika, sprzęt operacyjny do identyfi-
kacji nielojalności personelu przedsię-
biorstwa, zakłócanie dezinformacyj-
nych (przeciwdziałanie) zamiarów prze-
ciwników (konkurentów).

Aby właściwie przygotować ope-
rację dezinformacyjną (OD), specjaliści
od działań dezinformacyjnych (opera-
torzy) muszą dysponować niezbędnymi
danymi, w tym m.in. powinni znać:
• główne zadanie dezinformacji, w każ-
dym jego elemencie;
• zadania poszczególnych oddziałów
i filii przedsiębiorstwa i obszary odpo-
wiedzialności każdej z nich;
• koncepcje uzasadnionego ryzyka;
• inicjatywy gospodarcze przedsię-
biorstwa;
• zasady poufności i możliwość wyko-
rzystania efektu zaskoczenia;
• dane o możliwościach systemu wy-
wiadowczego przedsiębiorstwa i jego
przeciwnika (konkurenta), ich charak-
terystyki uwzględniające zasady prze-

kazywania informacji oraz metodologie
ich przetwarzania;
• informacje o czynnikach psycholo-
gicznych i kulturowych mogących mieć
wpływ na planowanie działań prze-
ciwnika (konkurenta) i podejmowanie
przez niego decyzji;
• informacje o możliwościach prze-
ciwnika w planowaniu i opracowywaniu
środków dezinformacyjnych (zarówno
formalnych, jak i nieformalnych).

Operacje dezinformacyjne mogą
mieć charakter manipulacyjny. Ten ro-
dzaj operacji ma na celu stworzenie
w umyśle obiektu dezinformacji pożą-
danego poczucia rzeczywistości i na-
kłonienie go do wymaganych działań.

Dla przykładu, kiedy Winston Chur-
chill w 1941 r. zdał sobie sprawę, że Wiel-
ka Brytania nie przetrwa bez udziału
Stanów Zjednoczonych w drugiej woj-
nie światowej, włączył brytyjski wywiad
w manipulacje, które miały przekonać
Amerykanów, aby do tej wojny przy-
stąpili. W ramach tych manipulacji
Amerykanom podrzucona została
mapa, z której wynikało, że naziści za-
mierzają podzielić Amerykę Południową
na pięć wasalnych wobec Niemiec
państw. Kolejnym „dowodem” był „do-
kument” informujący o przygotowywa-
nym obaleniu proamerykańskiego rzą-
du Boliwii. Celowo wyolbrzymiono rów-
nież informację o tym, że Niemcy rze-
komo zgromadzili w Brazylii około 5000
żołnierzy i przygotowują się do zdoby-
cia Kanału Panamskiego. Roosevelt
wielokrotnie powoływał się na te dane
w swoich przemówieniach, przekonując,
że ze względu na zagrożenie interesów
amerykańskich USA nie mogą uniknąć
udziału w wojnie przeciw hitlerowskim
Niemcom.

Natomiast jako przykład zastoso-
wania manipulacyjnych technologii
dezinformacyjnych w gospodarce mo-
żemy przytoczyć działalność różnego ro-
dzaju firm trustowych, które potrafią sku-
pić niekiedy ogromne kwoty pocho-
dzące z osobistych oszczędności klien-
tów, w zamian oferując jedynie populi-
styczne obietnice.

Operacja dezinformacyjna może
mieć również charakter działań roz-
praszających. Chodzi w nich o rozpro-
szenie uwagi przeciwnika w taki sposób,
aby stworzył sobie fałszywe wyobraże-
nie o istocie sprawy i skierował swoje za-
interesowanie w stronę informacji przez
niego niepożądanych. W ten sposób
uzyskujemy nie tylko odwrócenie uwa-
gi przeciwnika od spraw (działań), któ-
re zamierzamy zamaskować, ale także

zmuszamy go do rozproszenia zasobów
finansowych, które traci na nieistotne dla
niego działania.

Ostatnią tezę można zilustrować
historią z książki „Wielka porażka” au-
torstwa byłego angielskiego oficera
wywiadu Tomplisona. W latach 90.
XX w. wywiad brytyjski aktywnie roz-
pracowywał pewnego moskiewskiego
dziennikarza. Oczekiwania rekrutacyj-
ne MI6 były podsycane przez fakt, iż pu-
blikacje obiektu rozpracowania doty-
czyły głównie tematów wojskowych
i były bliskie informacjom z gryfem
„ściśle tajne”. Jednocześnie dziennika-
rza często widywano w towarzystwie ów-
czesnego ministra obrony Federacji
Rosyjskiej Pavla Gracheva. W trakcie
rozpracowania jeden z pracowników
MI6 pod legendą prezesa angielskiej
„firmy” zapoznał się z obiektem przez
telefon i namówił go do przesyłania in-
teresujących go informacji. Jednocze-
śnie w moskiewskiej rezydenturze MI6
gromadzono informacje o charakterze
obiektu rozpracowania, jego stylu życia
i aspiracjach. Jednak zbliżenie z kan-
dydatem na agenta szło bardzo opor-
nie. Spowodowało to, że Brytyjczycy zde-
cydowali się zagrać va banque i za-
prosić dziennikarza do Wielkiej Brytanii
na decydującą rozmowę rekrutacyjną.
Jednak dziennikarz, chociaż chętnie
przyjmował zapłatę za swoje materia-
ły, ciągle wynajdywał powody do od-
woływania lub odkładania wcześniej
umówionych podróży za granicę. Po
trzech miesiącach zwodzenia MI6
w końcu zdała sobie sprawę, że dzien-
nikarz otwarcie z nich kpi, wymieniając
pełnowartościowe funty za informacyj-
ne bzdury, i możliwe, że robi to wspól-
nie ze swoimi mocodawcami z rosyj-
skiego kontrwywiadu. Wywiad brytyjski,
po tym, jak na próżno stracił ponad
40 tys. funtów, został zmuszony do za-
mknięcia tej obiecującej początkowo
kombinacji operacyjnej.

Określenie obiektu 
dezinformacji

Niekiedy można spotkać się z opi-
nią, że celem ataków dezinformacyjnych
są przede wszystkim służby wywia-
dowcze (informacyjne) przeciwnika
(konkurenta). Jednak w rzeczywistości
wywiad nie jest celem dezinformacji sa-
mym w sobie, ale stanowi kanał do jej
przekazania decydentowi będącemu
zwykle właściwym celem dezinformacji.
Dlaczego decydent? Ponieważ to on ma
uprawnienia do opracowywania i po-
dejmowania decyzji, które przyczynia-
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ją się do osiągnięcia celu dezinforma-
cji.

Aby operacja dezinformacji mogła
zostać przeprowadzona skutecznie,
musi być ściśle skorelowana z rzeczy-
wistym stanem rzeczy i istniejącą real-
nie sytuacją. Poza tym operacja taka
musi ideologicznie odpowiadać śro-
dowisku, w którym zostanie użyta. Nie
może też obfitować w szczegóły. Musi na-
tomiast być na tyle elastyczna, aby
uwzględniać możliwość manewru, a na-
wet odwrotu od pierwotnych planów na
wszystkich etapach jej realizacji. Sztuka
dezinformacji polega na przekazywaniu
wybranemu obiektowi informacji, które
są bardzo zbliżone do prawdziwego sta-
nu rzeczy, a jednocześnie zawierają ele-
menty wprowadzające go w błąd. Ilość
elementów dezinformacyjnych zasto-
sowanych w operacji, a także ich dobór
merytoryczny zależy od psychologicz-
nych cech obiektu ataku. Dezinforma-
cja może polegać również na pewnej
deformacji i/lub wzmocnieniu niektórych
wybranych fragmentów istniejącego
stanu rzeczy.

Jak mawiał dr Goebbels: „dezinfor-
macji można użyć tylko wtedy, gdy
kłamstwo jest trudne do rozpoznania
i jeśli oszustwo dla większości widzów,
słuchaczy i czytelników wyraźnie nie ko-
liduje z rzeczywistością. Ale jeśli póź-
niejsze ujawnienie faktu dezinformacji
nie ma znaczenia, to kłamać należy
z pełnym zaangażowaniem, bez wzglę-
du na fakty i standardy moralne”.

Określenie sposobów 
i metod rozprzestrzeniania 
dezinformacji

Według ekspertów w dziedzinie
psychologii w celu skutecznego rozpo-
wszechniania dezinformacji wykorzy-
stywane są następujące defekty wy-
stępujące stosunkowo powszechnie
w postrzeganiu informacji przez czło-
wieka.

Po pierwsze jest to selektywność
ludzkiej percepcji. Widzimy tylko to, co
możemy rozpoznać i co wynika z na-
szych wcześniejszych doświadczeń.
Jest to automatyczna reakcja człowieka
na znane słowa i zwroty, wynikająca
z wcześniejszego doświadczenia, bez
zadawania sobie trudu zrozumienia
właściwego kontekstu informacji (tzw.
pozycjonowanie informacji na podsta-
wie zewnętrznych oznak, bez zrozu-
mienia jej istoty).

Po drugie – brak zainteresowania in-
formacją. Najgroźniejsza „dezinforma-
cja” łatwo traci na znaczeniu, jeśli sam

obiekt nie chce jej widzieć. Wielu ludzi,
nawet zauważając pewne niedocią-
gnięcia i błędy w otrzymanej informacji,
zamiast na tej podstawie zrewidować
swoją ocenę działań lub wydarzeń,
woli znaleźć dla nich wytłumaczenie,
niekiedy nawet irracjonalne. Sytuację
taką można scharakteryzować słowa-
mi klasyka: „Ach, łatwo mnie oszukać,
sam cieszę się, że mnie oszukano”.

Po trzecie – wiara człowieka w au-
torytet innych osób. Każdy człowiek
posiada grono liczących się dla niego
osób, od których przyjmuje informacje
na wiarę, z mniejszą dozą krytycyzmu.

Sposoby doprowadzenia dezinfor-
macji do obiektu są następujące:
• łańcuch prosty: „dezinformator – dez-
informowany”;
• łańcuch pośredni: „dezinformator
– translator – dezinformowany”, przy
czym w charakterze translatora wyko-
rzystuje się ludzi istotnych dla obiektu
dezinformacji, a także media, fikcyjne
dokumenty itp.;
• „szum informacyjny”: technologia
dezinformacji, której istota polega na
tym, że jeśli nie ma możliwości ukrycia
„niewygodnej” informacji, to dokonuje
się jej dywersyfikacji, tj. stwarza się pe-
wien zestaw wersji w równym stopniu
prawdopodobnych, „potwierdzanych”
specjalnie przygotowanymi fakta-
mi, półprawdami i fake’ami. Rozpo-
wszechniając i utwierdzając te wersje
w masowej świadomości poprzez zmie-
szanie różnorodnych opinii i faktów,
doprowadzamy do sytuacji, w której
„niewygodna prawda” zostaje „rozmy-
ta” w natłoku różnych prawdopodob-
nych wersji i ginie w „szumie informa-
cyjnym”.

Najnowsze osiągnięcia nauki i tech-
niki od zawsze wykorzystywane były
w dezinformacji. Jednym z przykładów
postępu (w swoim czasie) w rozwoju
i doskonaleniu technologii dezinfor-
macyjnych może być konferencja wy-
wiadu wojskowego USA, która odbyła
się w maju 1998 r. w Arlington (Wa-
shington D.C.), dotycząca coraz szerzej
wykorzystywanego Internetu. Wystę-
pujący podczas konferencji ekspert ds.
operacji informacyjnych Departamen-
tu Wojen Informacyjnych Agencji Wy-
wiadu Obronnego (DIA) Stanów Zjed-
noczonych John Yurechko stwierdził
m.in., że „amerykańskie agencje wy-
wiadowcze aktywnie badają możliwo-
ści korzystania z Internetu w celu ge-
nerowania i rozpowszechniania infor-
macji zaprojektowanych w celu kształ-
towania opinii publicznej w najbardziej

palących kwestiach politycznych”. Z jego
słów wynikało, że w ramach tzw. pro-
gramu „zarządzania percepcją” (ang.
perception management) amerykańska
wspólnota wywiadowcza od dziesię-
cioleci wprowadza dezinformację
w celu wywołania zmian politycznych,
unikając bezpośredniej interwencji po-
litycznej lub wojskowej w krajach, w któ-
rych Stany Zjednoczone mają znaczą-
ce interesy. Yurechko zauważył, że „no-
woczesne narzędzia programowe po-
zwalają manipulować zdjęciami i fil-
mami, aby tworzyć zdjęcia wydarzeń
i sytuacji, które nigdy nie miały miejsca
i które mogą być dalej dystrybuowane
przez Internet do innych krajów, w na-
dziei na wywołanie pożądanych reak-
cji. Na przykład służby wywiadowcze
mogą próbować przekonać przywódcę
kraju, że nadchodzi masowa inwazja,
rozpowszechniając wideoklipy przed-
stawiające rozmieszczenie dużych sił
zbrojnych w pobliżu granic jego kraju,
znacznie przewyższających rzeczywi-
ste”. W ramach demonstracji Yurechko
pokazał publiczności zdjęcie z 1938 r.
przedstawiające Józefa Stalina w to-
warzystwie ówczesnego szefa NKWD
Nikołaja Jeżowa. W innej wersji tego sa-
mego zdjęcia Jeżow został z niego usu-
nięty, bez żadnych oznak jego obecno-
ści, za pomocą „technicznych środ-
ków retuszowania”. Yurechko zauważył
również, że dokładnie takie same tech-
niki można zastosować w odniesieniu
do filmów.

Scentralizowane zarządzanie
Zarządzanie i nadzór nad działa-

niami dezinformacyjnymi powinny być
skoncentrowane w jednych rękach. Jest
to konieczne, aby uniknąć niespójności
w działaniach różnych działów pod-
miotu gospodarczego (korporacji) i prze-
prowadzić klarowną realizację planu,
bez negatywnego wpływu indywidual-
nych działań na osiągnięcie wspólnego
celu operacji.

Jako przykład możemy przytoczyć
fragment wspomnianej już książki
A. Dullesa „The Art of Intelligence”:
„Kiedy radziecki dyplomata ściśle po-
ufnie przekazuje informację swojemu
koledze z neutralnego kraju, zwykle
oczekuje, że dyplomata ten wkrótce
uczestniczył będzie w kolacji z Angli-
kami i Amerykanami, którym bez skru-
pułów przekaże zasłyszaną nowość.
Jednocześnie okazuje się, że ta „przy-
padkowa informacja” znajduje się w dy-
rektywie Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych ZSRR. I kiedy w którymś z cen-
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trów wywiadowczych na Zachodzie za-
czynamy analizować dyrektywę MSZ
ZSRR, to okazuje się, że jej treść za-
sadniczo pokrywa się z tym, co powie-
dział przedstawiciel radziecki przy kok-
tajlu, gdzieś w odległym o dziesięć ty-
sięcy mil miejscu. Wydaje się zatem, że
uzyskany dokument (dyrektywa) znalazł
potwierdzenie w źródle osobowym.
W rzeczywistości Rosjanie działali w ra-
mach zaplanowanej i skoordynowa-
nej operacji politycznej dezinformacji”.

Innym przykładem scentralizowa-
nego zarządzania dezinformacją są
działania Amerykanów podjęte na-
tychmiast po tragicznych wydarze-
niach z 11 września 2001 r. W Depar-
tamencie Obrony USA utworzono wów-
czas Biuro ds. Wpływu Strategicznego
(ang. Office for Strategic Influence).
Szefem Biura został mianowany ge-
nerał brygady Simon Warden. W cza-
sach rządów Reagana był on jednym
z liderów programu SDI („wojen
gwiezdnych”), którego polityczne zna-
czenie opierało się nie tyle na praw-
dziwych sukcesach w badaniach i roz-
woju, ile na umiejętnej dezinformacji.
Długoterminowe plany OSI obejmo-
wały organizację skoordynowanych,
aktywnych przedsięwzięć dezinfor-
macyjnych w celu dostarczania „wła-
ściwych” informacji dziennikarzom,
organizacjom publicznym i rządom
obcych mocarstw, zarówno wrogich,
jak i „przyjaznych”. W tym celu OSI za
100 tys. dolarów miesięcznie zatrudni-
ło firmę konsultingową Rendon Group
z Waszyngtonu. Firma miała już wcze-
śniejsze doświadczenie w realizacji
takich przedsięwzięć. To ona w 1990 r.
na prośbę CIA przeprowadziła kam-
panię propagandową na Bliskim
Wschodzie, odsłaniając „irackie okru-
cieństwa w Kuwejcie”. W lutym 2002 r.
pod naciskiem amerykańskiej opinii
publicznej Biuro zostało rozwiązane, co
nie oznaczało jednak odrzucenia tech-
nologii dezinformacyjnych przez ame-
rykańskie służby specjalne.

Aktualność
Operacja dezinformacyjna wymaga

starannego wyboru czasu dla jej prze-
prowadzenia. Należy przewidzieć jej
fazę przygotowawczą, niezbędną do
przeprowadzenia następujących za-
dań:
• opisu operacji;
• oceny możliwości systemu wywia-
dowczego (informacyjnego) przeciw-
nika (konkurenta) do gromadzenia,
analizowania i przesyłania danych;

• oceny reakcji decydenta oraz oznak
wywiadowczych (reakcji) w obozie prze-
ciwnika (konkurenta), wskazujących
na działania, które są wynikiem podej-
mowanych przez niego decyzji.

Natomiast w procesie planowania
operacji dezinformacyjnej należy wziąć
pod uwagę:
• czas niezbędny dla struktur jednost-
ki wywiadowczej (gospodarczej) na
wdrożenie operacji;
• czas potrzebny systemowi rozpo-
znawczemu (informacyjnemu) prze-
ciwnika na zebranie, analizę i przeka-
zanie dezinformacji decydentowi;
• czas potrzebny przeciwnikowi na
podjęcie i wdrożenie decyzji będących
wynikiem naszych działań dezinfor-
macyjnych;
• czas potrzebny przeciwnikom (opo-
nentom) na wykonanie tych działań.

Spójność
Działania dezinformacyjne wyma-

gają długiego i starannego przygoto-
wania, ścisłej współpracy i koordynacji
działań wszystkich zaangażowanych
w nie struktur. Z reguły są one częścią
większej operacji, której zapewniają
maskowanie (przykrycie). Dlatego opra-
cowanie koncepcji planu dezinformacji
odbywa się zwykle jako część planu tej
głównej operacji. Dla przykładu dezin-
formacja może być częścią operacji ko-
mórek wywiadu konkretnej korporacji,
obliczonej na wyparcie konkurentów
z rynku.

Wywiad i kontrwywiad 
w operacjach 
dezinformacyjnych

Aby osiągnąć pożądany efekt ope-
racji dezinformacyjnej na wszystkich
etapach jej realizacji (planowanie, wy-
konanie i zakończenie), konieczne jest
jej wywiadowcze i kontrwywiadowcze
wsparcie.

Po pierwsze, aby informacje prze-
kazywane przeciwnikowi (konkurento-
wi) wydawały się wiarygodne i nie wy-
kraczały poza działania, które strona
przeciwna jest w stanie wykonać, ko-
nieczne jest ustalenie, co przeciwnik
(konkurent) już wie w danej sprawie i ja-
kiego rodzaju rozwoju wydarzeń się
spodziewa.

Po drugie, należy stworzyć regular-
ne kanały informacji zwrotnej, pozwa-
lające uzyskać ocenę stopnia postrze-
gania i zaufania do „dezinformacji”
przez przeciwnika oraz jej późniejszej
korekty, jeśli u przeciwnika pojawiłyby
się wątpliwości co do wiarygodności

przekazywanych mu informacji. Można
tego dokonać zarówno poprzez źródła
wywiadowcze w obozie przeciwników,
jak i poprzez ciągłe monitorowanie po-
średnich oznak wywiadowczych (re-
akcji przeciwnika).

Po trzecie, skuteczność operacji
dezinformacyjnej zależy w dużej mierze
od ścisłego przestrzegania zasad kon-
spiracji, które wykluczają jakąkolwiek
możliwość wycieku informacji o planach
i zamiarach przeprowadzenia dezin-
formacji, nie wspominając o planie jej
wdrożenia. W tym celu zaleca się sto-
sowanie zasady fragmentacji (dzielenia)
istotnych informacji na temat operacji,
tj. krąg osób znających całość planu
operacji dezinformacyjnej powinien być
jak najbardziej zawężony, a bezpo-
średni wykonawcy powinni znać tylko te
elementy ogólnego planu, które są im
potrzebne do wykonania swojej pracy.
Jak pokazuje praktyka, w większości
przypadków konieczne jest ukrycie na-
wet samego faktu możliwości użycia
technologii dezinformacyjnych, ze
względu na ich ewentualne wykorzy-
stanie w kolejnych operacjach.

I na koniec ważna uwaga: „nigdy nie
należy wpadać w dziurę wykopaną dla
innych”. Pod tym względem bardzo po-
uczające są doświadczenia amery-
kańskie. Zgodnie z prawem Stanów
Zjednoczonych Pentagon (podobnie
jak CIA) nie może prowadzić działań
propagandowych w Stanach Zjedno-
czonych. W czasach zimnej wojny zakaz
ten był obchodzony przez publikowanie
dezinformacji w europejskich agen-
cjach informacyjnych, np. Reuters lub
France Presse. Jednak dezinformacja,
często zataczając krąg, wracała do
USA. Tak więc zdarzyło się, że „The Wall
Street Journal” opublikował artykuł
stwierdzający, że wobec reżimu Kada-
fiego powstała w Libii potężna we-
wnętrzna opozycja. Jednak szybko oka-
zało się, że redaktor WSJ padł ofiarą
dezinformacji rozpowszechnianej przez
Centralną Agencję Wywiadowczą.

Inny przykład – kiedy CIA w latach
80. XX w. zdecydowała się dokonać ana-
lizy publikacji medialnych na temat za-
angażowania sowieckiego wywiadu
w finansowanie organizacji terrory-
stycznych, okazało się, że prawie wszyst-
kie publikacje były czystą, kreatywną
działalnością CIA lub jej echem.

radca prawny Robert Nogacki, 
płk rez. dr inż. Krzysztof Surdyk

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy 
„Skarbiec” Sp. z o.o.

www.rynekinwestycji.pl
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Zatajone długi 
mikrofirm

Ponad połowa jednoosobowych firm, które rozpoczęły działalność w 2019 r. i w tym
samym roku zostały wpisane do Krajowego Rejestru Długów, była już w nim wcześniej
notowana jako dłużnicy. Jak to możliwe, skoro dopiero weszły na rynek? Poprzednio
funkcjonowały one pod innymi nazwami niż teraz, ale miały ten sam NIP. Przedsię-
biorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą otrzymują bowiem jeden
numer, który jest przypisany do ich nazwiska i towarzyszy im przez całe biznesowe
życie. Z danych KRD wynika, że zaległości wszystkich przedsiębiorstw, które zadłużyły
się już w pierwszym roku, wynoszą niemal 9,5 mln zł. Jednak największe problemy mają
te działające od 5 do11 lat.
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Wydaje się, że w czasie, gdy przedsiębiorstwo dopiero
się rozpędza, trudno o poślizg. Firma zaczyna zdo-
bywać klientów i ich zaufanie, zazwyczaj jest też

ostrożna w wydawaniu pieniędzy i uważa z inwestycjami.
Z danych KRD wyłania się jednak zaskakujące zjawisko: fir-
my, które weszły na rynek w ostatnim roku, figurują w rejestrze
dłużników nawet od kilku lat. Jaskrawo widać to na przykła-
dzie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą. Aż 55 proc. z nich było notowanych
w KRD już wcześniej, część kilkakrotnie. Później sytuacja wy-
gląda nieco lepiej, bo w drugim roku działalności już tylko co
dziesiąta taka firma to „recydywista”, a w trzecim roku co dwu-
dziesta. 

– Właściciele mocno zadłużonych firm, kiedy nikt już nie
chce im nic sprzedać, często je likwidują i zakładają nowe,

licząc, że pod zmienioną nazwą będą wiarygodne dla kon-
trahentów. Tyle że w przypadku jednoosobowej działalności
gospodarczej NIP jest przypisany do nazwiska właściciela,
więc tej negatywnej przeszłości nie da się ukryć. Nawet jak
się zmieni branżę bądź siedzibę firmy, NIP pozostanie ten sam.
Dlatego nawiązując relacje z nowymi kontrahentami, przed-
siębiorcy powinni weryfikować ich wiarygodność płatniczą.
Podmioty w rejestrze dłużników sprawdza się po NIP-ie,
więc w przypadku mikrofirm od razu będzie widać, że już wcze-
śniej nie rozliczyły się z kontrahentami. To unikalna wiedza po-
zwalająca kontrolować ryzyko biznesowe – wyjaśnia Adam
Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura In-
formacji Gospodarczej. 

Dług na dzień dobry
Jak pokazują najnowsze dane KRD, właśnie w pierwszym

roku funkcjonowania część podmiotów, nie tylko mikrofirm,
traci płynność finansową. W rejestrze widnieje 764 takich firm,
które muszą spłacić blisko 9,5 mln zł. Z największymi zale-
głościami wśród „pierwszaków” borykają się przedsiębior-
stwa budowlane – 205 podmiotów z tej branży musi uregu-
lować 2,5 mln zł. Następne są firmy handlowe – 165 z nich zma-
ga się z 1,9 mln zł zadłużenia. Z kolei 97 firm transportowych
nie uregulowało wobec kontrahentów 1,7 mln zł. 

Jeśli popatrzeć na dłużników przez pryzmat formy praw-
nej, to widać, że prym wiodą jednoosobowe działalności go-
spodarcze. 618 z nich powinno zwrócić partnerom bizneso-
wym 6,7 mln zł. Tuż za nimi są spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością – 119 takich podmiotów ma ponad 2 mln zł za-
ległości.

Kryzys małżeński
Analizując bazę danych KRD pod względem wieku firm

wpisanych za niespłacane długi, widać, że najliczniejsza gru-
pa przedsiębiorstw zmagających się z problemami finanso-
wymi to te, które prowadzą działalność od 5 do 11 lat. To bli-
sko 40 proc. spośród 284,5 tys. podmiotów gospodarczych wpi-
sanych do KRD. Zadłużenie tej grupy sięga 3,15 mld zł. 

– Mówi się, że w siódmym roku małżeństwa następuje kry-
zys, który decyduje o dalszym losie związku. Obserwujemy to
również w przypadku firm, gdyż, jak wynika z naszych danych,
właśnie 7-letnie podmioty stanowią najliczniejszą grupę
dłużników. Tu aż 17 562 przedsiębiorstw ma niespłacone zo-
bowiązania, które wynoszą 450,5 mln zł – mówi Adam Łącki. 

Jednak pod względem wartości zadłużenia dominują
10-latki. Mają one 526,7 mln zł zaległości, przy czym jest nich
nieco mniej niż 7-latków, tj. 16 129 firm.

– Prowadzenie biznesu zawsze wiąże się z niepewnością
co do solidności płatniczej partnerów, ale można ją znaczą-
co zminimalizować. Przedsiębiorcy często wpadają w pułapkę
myślenia, że jeśli jakaś firma jest długo na rynku, to znaczy,
że jest uczciwa. To błąd, co pokazują dane KRD. Aby uniknąć
rozczarowania i nie popaść w problemy finansowe, trzeba we-
ryfikować kontrahentów wszelkimi dostępnymi sposobami. Jed-
nym z nich jest sprawdzenie, czy firma posiada certyfikat rze-
telności płatniczej. Jeśli tak, to jest on widoczny i aktywny na
jej stronie internetowej – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetel-
nej Firmy. 

Niestety, jak wynika z badania „Biznesowy savoir-vivre”,
przeprowadzonego przez Rzetelną Firmę i Krajowy Rejestr Dłu-
gów, aż 43 proc. firm z sektora MŚP nie zadaje sobie trudu,
aby sprawdzić, czy podmiot, z którym zamierza wejść we
współpracę, nie ma zaległości finansowych. �

www.rynekinwestycji.pl
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Skarżąca podniosła, że żadna
z dotychczas przeprowadzonych
kontroli wobec niej nie ujawniła

nigdy jakichkolwiek nieprawidłowości
w jej rozliczeniach podatkowych.
W toku swojej działalności wygenero-
wała dla budżetu znaczne wpływy z ty-
tułu podatków, uczciwie odprowadza-
nych od  prawie siedmiu  lat. Obecne
działania organów podatkowych mogą
w niedługim czasie doprowadzić do li-

kwidacji firmy… – przytoczył w swoim
wyroku Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Warszawie, uchylając posta-
nowienie Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie, utrzymujące
w mocy postanowienie naczelnika jed-
nego z warszawskich urzędów skar-
bowych, wstrzymujące należny działa-
jącej od 7 lat spółce zwrot VAT (wyrok
z 19 września 2019 r., sygn. akt III
SA/Wa 676/19).

Zawinił, bo źle 
wybrał kontrahenta

Na początku stycznia 2020 r. jeden
z byłych już przedsiębiorców z Lidz-
barka Warmińskiego złożył w urzędzie
skarbowym w Bartoszycach wniosek
o umorzenie zaległości podatkowych
w wysokości ponad 90 000 zł. Tamtejszy
naczelnik urzędu skarbowego obciążył
go tym zobowiązaniem za udział w ka-
ruzeli VAT w dostawach w październi-

Ukradzione przez oszustów 
pieniądze państwo „ściąga” 
z uczciwych przedsiębiorców

Jak chronić majątek firmy przed… państwem? Dla obrony przed przestępcami może
wystarczyć wysoki płot czy wykup ubezpieczenia. Na służby skarbowe państwa to już
jednak nie wystarcza. Te ostatnie, w ramach walki z powodującymi szkody Skarbu Pań-
stwa oszustwami podatkowymi, próbują je naprawiać pieniędzmi przedsiębiorców, któ-
rzy przestępcami nie są. Bo tak jest łatwiej.



ku 2012 r. oraz w lutym i marcu 2013 r.
Przedsiębiorca tłumaczył, że nie jest
przestępcą, a o tym, że jest ogniwem
łańcucha oszustwa podatkowego, nie
wiedział. Robił tylko to, do czego została
stworzona jego firma, czyli handlował
cukrem. Organy mu nie uwierzyły.

Przedsiębiorca zamknął firmę.
Obecnie jest bezrobotnym, mającym
trudności w podjęciu pracy z uwagi na
stan zdrowia. Samotnie wychowuje wnu-
ka. Samotnie, bo we wrześniu 2019 r. sa-
mobójstwo popełniła jego córka, a za-
raz po niej jej życiowy partner. Uza-
sadniając swój wniosek, ten pozba-
wiony środków do życia „mafioso po-
datkowy” wskazał, że córka nie mogła
dłużej wytrzymać ogromu niesprawie-
dliwości i sytuacji, w jakiej znalazła się
rodzina. Winą przedsiębiorcy był: „brak
należytej staranności” przy doborze
kontrahentów w zakwestionowanych
przez organ dostawach.

Brać się za uczciwych, 
bo przestępcy sprytniejsi

Ale może największym błędem lidz-
barskiego przedsiębiorcy było to, że nie
był przestępcą. W połowie 2018 r. do me-
diów wyciekła korespondencja we-
wnętrzna kierownictwa Izby Skarbo-
wej w Kielcach. Urzędnikom zaleca się
w niej wprost, aby swoje siły skierowa-
li na ściganie legalnie działających
firm, dysponujących majątkiem, z któ-
rego można coś ściągnąć. Z prawdzi-
wymi przestępcami i oszustami podat-
kowymi urzędnicy skarbowi mają dać
sobie spokój, bo i tak nie uda się im nic
od nich wyegzekwować.

Najłatwiej stwierdzić, że 
wszyscy uczestnicy łańcucha
dostaw to przestępcy

Wojewódzki Sąd Administracyjny
we Wrocławiu już w 2017 r., w wyroku wy-
danym w obronie jednej ze spółek po-
sądzonych o udział w karuzeli VAT, na-
piętnował działania organów, które
standardowo, z automatu uznają wszyst-
kich jej uczestników za świadomych
udziału w oszustwie podatkowym. Sąd
zaznaczył, że takie rozwiązanie jest
bardzo korzystne dla samych orga-
nów, gdyż ułatwia im znalezienie win-
nych i odzyskanie uszczuplonych na-
leżności, ale całkowicie niezgodne z kra-
jowym i unijnym prawem, bo w niedo-
puszczalny sposób godzi w uczciwych,
nieświadomych wkręcenia w karuzelę
przedsiębiorców.

„Forsowane przez organy rozwią-
zanie na pierwszy rzut oka może się wy-

dawać bardzo atrakcyjną alternatywą
w walce z oszustwami karuzelowymi.
Dalece ułatwia postępowanie dowo-
dowe, z automatu pozbawia wszystkich
uczestników karuzeli (tych świadomych
i nieświadomych) prawa do odliczenia
podatku naliczonego (…) wyklucza ko-
nieczność dokonywania żmudnych usta-
leń w zakresie dobrej wiary, a także po-
zwala de facto na stosowanie odpo-
wiedzialności zbiorowej wobec wszyst-
kich podmiotów uczestniczących w ka-
ruzeli. (…) Nie można jednak z góry za-
kładać, że oszustwo karuzelowe jest
sztuczną konstrukcją, zwłaszcza że za-
sadą jest, że problem ten dotyczy rze-
czywistego obrotu gospodarczego
i może też dotyczyć uczciwych podat-
ników. (…) Oczywiście organy podat-
kowe przyjmują nazbyt uproszczone
założenie, że już sam udział w karuze-
li zakłada jego świadome uczestnictwo”
(wyrok z 9 listopada 2017 r., sygn. akt I
SA/Wr 203/17).

Bijmy słabych – uczciwi 
przedsiębiorcy celem 
służb skarbowych

Dla zabezpieczenia interesów Skar-
bu Państwa, a więc dla dobra wszyst-
kich uczciwych obywateli, racjonalnym
i w pełni uzasadnionym według orga-
nów skarbowych działaniem jest za-
bezpieczanie należności podatkowych
na majątku nieświadomych uczestnic-
twa w oszustwie przedsiębiorców, od-
grywających rolę pionka w grze w pla-
nie wymyślonym przez przestępców.
Jak wynika z wypowiedzi urzędnika,
który ujawnił pismo kieleckiej KAS, kon-
trolerzy skarbowi mają miarkować, ja-
kie są szanse na ściągnięcie należno-
ści podatkowych. Jeśli są one niewielkie,
co ma miejsce w przypadku specjali-
zujących się w wyłudzeniach podatko-
wych przestępców, to urzędnicy mają ta-
kie sprawy odpuszczać. W myśl idei: bij-
my słabych, urzędnicy mają koncen-
trować swoje działania na ściganiu
przedsiębiorców, którzy posiadają ma-
jątek i pozostali w kraju, nie wyprowa-
dzili go i sami nie uciekli za granicę. By
wykonać zalecenia przełożonych, kon-
trolerzy możliwie jak najszybciej, od
razu po rozpoczęciu kontroli u takich
przedsiębiorców, wydawali decyzje o za-
bezpieczeniu ich majątku, tylko po to, by
coś zająć.

Nie tylko ochrona majątku 
firmy, ale i jej bytu

Fiskus chwali się zwiększonymi
wpływami z podatków zapewnionymi

dzięki skutecznej walce z oszustami po-
datkowymi. Zgodnie z zamieszczo-
nym na stronie internetowej Minister-
stwa Finansów komunikatem z 2 wrze-
śnia 2019 r. pt. „W 2019 r. utrzymują się
rekordowe wpływy z PIT” ówczesny wi-
ceminister, a obecnie minister finansów
Tadeusz Kościński powiedział: „Wzrost
wpływów z PIT to m.in. efekt uszczel-
niania systemu podatkowego w za-
kresie działalności gospodarczej. (…)
Co istotne, zmianom w PIT towarzyszą
równoległe działania uszczelniające
w obszarze CIT” (www.gov.pl). Tylko ja-
kim kosztem? Jakie są granice tego
uszczelniania, które pozwoliłyby od-
różnić, kiedy można je jeszcze nazywać
dokonywanym w zgodzie z literą pra-
wa, a kiedy już urzędniczym bezpra-
wiem.

W 2019 r. (do 31 grudnia) opubliko-
wano w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym 35 777 ogłoszeń związanych
z toczącymi się postępowaniami upa-
dłościowymi. W 2014 r., czyli w ostatnim
roku przed wzmożeniem przez fiskusa
działań w zakresie uszczelniania sys-
temu podatkowego, takich ogłoszeń
było 4 532 (www.coig.com.pl). Co praw-
da trudno stwierdzić, przyczyną jak
wielu z tak drastycznie rosnącej liczby
upadłych firm były działania uszczel-
niające skarbówki. Niemniej skala
wzrostu, blisko ośmiokrotna w porów-
nywanym okresie, jest zatrważająca
i powinna zmusić władze, nie tylko po-
datkowe, do zbadania jej pod tym ką-
tem. Jak bowiem orzekł WSA we Wro-
cławiu w przywołanym wyżej wyroku
z 9 listopada 2017 r.: „…organ podat-
kowy, podnosząc fakt zaprzestania
działalności gospodarczej przez Skar-
żącą, zapomniał o tym, że wstrzymał
zwroty VAT Skarżącej opiewające na
wysokie kwoty, co mogłoby być kluczo-
wym czynnikiem finansowym unie-
możliwiającym prowadzenie dalszej
działalności gospodarczej” (sygn. I
SA/Wr 203/17).

radca prawny Robert Nogacki
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Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się 
w ochronie majątku, doradztwie strategicznym 

dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu 
sytuacjami kryzysowymi.



Odpowiadając, eksperci wskazują na różnice
w kulturze i organizacji, istniejące między śro-
dowiskiem biznesowym a naukowcami, które

znacznie utrudniają komunikację między obiema gru-
pami.

Jak stwierdził dr Piotr Mikosik dla kwartalnika na-
ukowego Instytutu Lotnictwa „Minib”: „Oba środowiska
różni od siebie postrzeganie problemów biznesowych,
forma komunikacji, podejście do rozwiązywania spor-
nych kwestii, stosunek do ograniczeń czasowych i fi-
nansowych, czy nawet sposób budowania relacji in-
terpersonalnych. Zmiana tego stanu rzeczy wymaga
czasu i cierpliwości, wypracowania metod budowania
współpracy i uczenia się od siebie”.

Zazwyczaj firmy oczekują od uczelni technicz-
nych dostarczenia konkretnych rozwiązań w sferze
technologii i organizacji produkcji. O tej współpracy de-
cyduje możliwość pozyskania danego rozwiązania
w cenie niższej niż w przypadku zakupu technologii od
zagranicznych podmiotów. Rzadko dochodzi natomiast
do nawiązywania współpracy pomiędzy biznesem

www.rynekinwestycji.pl
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Nauka i biznes
Pod względem innowacyjności 
polska gospodarka zajmuje jedno 
z ostatnich miejsc w Europie. 
Wyprzedzamy tylko Bułgarię, Łotwę
i Rumunię. Najważniejszym ze wska-
zywanych powodów takiej sytuacji
jest słaba współpraca między insty-
tucjami naukowymi a przedsiębior-
stwami. Tymczasem od poziomu
innowacyjności gospodarki w dużej
mierze zależy jej zdolność do osiąga-
nia trwałego wzrostu. Można więc
postawić pytanie, dlaczego nauka 
i biznes nie mogą współpracować 
tak sprawnie jak w innych krajach
naszego kontynentu.

Wojciech Ostrowski
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a uczelniami innymi niż techniczne. Dotyczy to
również wydziałów zarządzania, które – teoretycz-
nie – powinny służyć przedsiębiorcom swoją wiedzą.

Specyfika pracy naukowej 
i działalności biznesowej

Co zatem jest źródłem problemów w komunikacji
na linii nauka i biznes? Jak pisze Piotr Mikosik: „Wy-
nikają one zarówno z odmiennej specyfiki każdego
z tych obszarów, jak i z uwarunkowań historycznych
kształtujących postawy członków obu środowisk. Pro-
blemy te mają naturę systemową, czyli są wzajemnie
oddziałującymi i przeplatającymi się związkami mię-
dzy różnymi czynnikami, które trudno jest klarownie
oddzielić od siebie, nie tracąc przy tym na jakości
wyjaśnień”.

Zdaniem Mikosika różnica pojawia się już wte-
dy, gdy mówimy o celach nauki i biznesu. O ile ce-
lem naukowca jest poszukiwanie wyjaśnienia za-
gadnień naukowych w celu poszerzania wiedzy, to
cel biznesmena stanowi maksymalizacja zysków. Fir-
my są zatem zainteresowane jedynie tymi aspektami
wiedzy, które uznają za użyteczne w ich dążeniu do
osiągania dobrych wyników ekonomicznych.

Ocena pracy naukowej polega na jej zgodno-
ści z pewnymi zasadami metodologicznymi i ma
zdolności do spełniania określonych wymogów
formalnych. Zazwyczaj wymogi te nie wiążą się
z możliwością praktycznego zastosowania zdoby-
tej wiedzy. Dla przedsiębiorcy natomiast nie są naj-
ważniejsze zagadnienia logiczne i metodologiczne.
Najistotniejszym kryterium oceny jest możliwość wy-
korzystania danej wiedzy dla maksymalizacji zysku
lub usprawnienia funkcjonowania organizacji.

Naukowcy nie mają zazwyczaj doświadczenia
w działalności gospodarczej. Ich prace mogą mieć
zatem innowacyjnych charakter z punktu widzenia
wymogów stawianych pracy naukowej, nie są za to
opracowywane z myślą o możliwości praktycznego
wykorzystania w biznesie. Menedżerowie muszą
z kolei uwzględniać rachunek ekonomiczny, a więc
koszty wdrożenia danego rozwiązania i jego wpływ
na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Nauka i biznes 
– odmienny styl pracy

Celem zarządów firm jest wypracowanie wspól-
nego stanowiska na temat konieczności i warunków
wprowadzenia danego rozwiązania w oparciu
o przewidywaną poprawę wyników finansowych. Na-
ukowcy pracują zazwyczaj na innych zasadach.
W tej dziedzinie ceni się wielość teorii i ścieranie się

– co idzie nie tak?



poglądów. Zazwyczaj mamy więc do
czynienia z wieloma rywalizującymi ze
sobą poglądami, a nawet mnogością
definicji jednego pojęcia. Spotkania
i konferencje naukowe nie prowadzą
zwykle do osiągnięcia wspólnego sta-
nowiska, w praktyce ograniczają się
do krytyki konkurencyjnych poglądów
i wymiany doświadczeń. Uczestnicy
opuszczają je przekonani o swojej racji
i kontynuują pracę nad własnymi teo-
riami.

Problem stanowi również sam język.
Każda grupa zawodowa wytwarza wła-
sny system pojęć i „trudnych słów”, któ-
rych opanowanie ma świadczyć o wy-
sokich kompetencjach w danej dzie-
dzinie. Mikosik pisze o języku nauki:
„Niektóre z tych pojęć przenikają do ję-
zyka praktyki, jednak znaczna część
z nich pozostaje w sferze języka aka-
demickiego. Z racji indywidualnego
stylu pracy naukowca i koncentracji na
zgłębianiu swojej specjalności nauko-
wiec może nie zdawać sobie sprawy z
tego, które z codziennie używanych
przez niego pojęć mają naturę po-
wszechną, a które są hermetycznymi
pojęciami używanymi jedynie we wła-
snym środowisku”.

Jak zmniejszyć dystans między 
nauką a biznesem?

Pewne problemy powstające, kiedy
nauka i biznes próbują nawiązywać
współpracę, mają bardzo głęboki cha-
rakter. Fundamentalne różnice mię-
dzy obiema grupami funkcjonują od po-
koleń. Konieczne jest zatem wypraco-
wanie lepszych metod komunikacji
między naukowcami a przedstawicie-
lami biznesu. Sprawę może rozwiązać
pojawienie się pośredników między
firmami a uczelniami. Chodzi o osoby
dobrze zorientowane w specyfice obu
grup.

„Jak podkreślali badani reprezen-
tanci środowisk naukowych i bizneso-
wych, to środowiska naukowe muszą
zrobić większy krok w kierunku zbliże-
nia się do praktyki niż odwrotnie. Mię-
dzy innymi dlatego, że to pracownikom
nauki bardziej zależy na budowaniu po-
wiązań z biznesem niż pracownikom
biznesu z nauką” – pisze Mikosik.

Zdaniem autora współpraca między
nauką a biznesem odbywa się na kilku
płaszczyznach, czego przykładami
mogą być: oddelegowanie naukowca
na staż do firmy, szkolenia, usługi do-
radcze, zlecenia na badania, wspólne
projekty. Każda płaszczyzna stwarza
określone szanse dla obu stron. Np. sta-

że mogą okazać się cennym doświad-
czeniem, które umożliwi pracownikom
naukowym zapoznanie się ze specyfi-
ką pracy w biznesie.

Pomocne we wzmacnianiu współ-
pracy nauki i biznesu okazują się rów-
nież różnego rodzaju zachęty finanso-
we ze strony państwa. Realizowane są
one m.in. przez tworzenie klastrów zrze-
szających przedsiębiorców i przedsta-
wicieli instytucji badawczych. Dzięki
nawiązaniu odpowiednich relacji szcze-
gólnie wielkie ośrodki akademickie
mogą stać się katalizatorami rozwoju
gospodarczego naszego kraju. Podob-
ną rolę dla mniejszych lub lokalnych firm
mogą odgrywać małe uczelnie.

Metody wspierania 
innowacyjnej gospodarki

Można wyróżnić trzy metody wspie-
rania działalności badawczo-rozwojo-
wej: wsparcie finansowe, wzmocnienie
współpracy firm z instytucjami badaw-
czymi oraz wykorzystanie siły sektora
publicznego. Istotną rolę w tej współ-
pracy mogą odegrać firmy zagranicz-
ne, które zdecydują się na otwarcie
w naszym kraju swoich ośrodków ba-
dawczych. W Polsce największe zna-
czenie odgrywa wsparcie finansowe.
Polski system zawiera elementy wspar-
cia na wszystkich etapach działalności
B+R. Znacznym ułatwieniem było wpro-
wadzenie ulgi dotyczącej wpływów
z praw własności intelektualnej.

Raport „Polskie B+R. Dostępne na-
rzędzia wsparcia i nowe możliwości”,
przygotowany przez Polski Instytut Eko-
nomiczny, wykazuje: „Zakres wsparcia
oferowanego dla działalności B+R
w Polsce jest jednym z najbardziej hoj-
nych w regionie. Wysokość ulgi po-
datkowej stawia Polskę na trzecim
miejscu, natomiast wysokość wsparcia
możliwego do uzyskania w postaci
pomocy publicznej oraz ulgi typu IP Box
są korzystniejsze niż u naszych sąsia-
dów”.

Dodatkowym czynnikiem zachęca-
jącym do innowacyjności mogą stać się
duże zamówienia publiczne. W czasach
PRL wielkie, państwowe przedsiębior-
stwa prowadziły ożywioną współpracę
z uczelniami i instytutami badawczymi.
Duże, państwowe pieniądze umożli-
wiają prowadzenie drogich badań, na
których finansowanie prywatne firmy nie
wygospodarują środków. Łączenie
przedsiębiorców i instytucji badaw-
czych z kolei umożliwia korzystanie
przez mniejsze podmioty z wyników
badań, które są zbyt drogie, żeby mo-

gły je sfinansować małe i średnie przed-
siębiorstwa.

Na razie jednak – zgodnie z rapor-
tem „Polskie B+R. Dostępne narzędzia
wsparcia i nowe możliwości” – takie
działania, jak partnerstwo innowacyjne,
są w naszym kraju na wczesnym etapie
rozwoju. Również wspieranie innowa-
cyjności małych i średnich przedsię-
biorstw działa w bardzo ograniczonej
formie.

Współpraca z biznesem 
– co zachęca, a co odstrasza 
naukowców?

Pozytywnym zjawiskiem jest obecnie
coraz większe zainteresowanie na-
ukowców współpracą z biznesem. Naj-
większą motywację stanowią zachęty fi-
nansowe. Istotna jest także możliwość
komercyjnego wykorzystania własnych
wyników badań. Część uczelni dyspo-
nuje jednak zbyt małymi zasobami, by
sprostać największym wyzwaniom. Sy-
tuację może rozwiązać tworzenie plat-
form współpracy między dużymi a mniej-
szymi ośrodkami. Problemem pozosta-
je również wciąż zbyt mały udział branż
wysoko technologicznych w PKB.

Z drugiej strony część naukowców
nie chce zajmować się zagadnieniami
przydatnymi dla biznesu, ponieważ nie
znajdują się one w sferze ich zaintere-
sowań. Istnieją też pewne ograniczenia
dotyczące wiedzy na temat innowacji.
Jej brak sprawia, że pracuje się nad roz-
wiązaniami istniejącymi za granicą
albo wręcz odrzuconymi tam jako mało
efektywne.

Uczelnie w Polsce ciągle jeszcze po-
siadają skostniałe struktury, nieprzy-
stosowane do warunków konkurencji na
rynku. W „Rzeczpospolitej” czytamy:
„Istnieje wiele barier, które znajdują
się poza obszarem legislacyjnym. Ze
strony uczelni to nadmierna wewnętrz-
na biurokracja, powolne tempo podej-
mowania decyzji, kulturowo zakorze-
nione przeświadczenie o roli naukow-
ca oddanego wyłącznie nauce. Po dru-
giej stronie są firmy, które obawiają się
zaangażowania w pracę z uczelniami
właśnie z tych powodów”.

Ograniczenie zaufania obu stron
często wynika z obawy, że dany projekt
zakończy się niepowodzeniem. Tym-
czasem w krajach z bardziej rozbudo-
waną siecią współpracy nauki z bizne-
sem ryzyko porażki wpisane jest w me-
chanizm tej współpracy. Takie niepo-
wodzenie nie stanowi od razu dowodu
nieudolności, lecz bywa etapem roz-
wiązania danego problemu. �
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Zastępowanie surowców natu-
ralnych chemicznymi odpo-
wiednikami ma długą histo-

rię. W Polsce już w latach 30. XX wie-
ku prowadzono na masową skalę
produkcję syntetycznego kauczuku.
Innym przykładem jest benzyna syn-
tetyczna pozyskiwana w wyniku syn-
tezy Fischera-Tropscha.

W czasie II wojny światowej Niem-
cy masowo wytwarzali paliwa synte-
tyczne ze względu na problemy w za-
opatrzeniu w ropę naftową. Po wojnie
metoda nie miała szans na osią-
gnięcie sukcesu rynkowego, ponie-
waż niższe ceny paliw pochodzą-
cych z ropy naftowej czyniły produk-
cję benzyny syntetycznej nieopłacal-
ną. Obecnie jednak wraca się do idei
pozyskiwania alternatywnych źródeł
surowca, na przykład poprzez pro-
dukcję biopaliw.

Stosowanie substytutów ma coraz
szersze zastosowanie. W USA ro-
śnie na przykład popularność żyw-
ności stworzonej w laboratoriach.
Rynek sztucznie hodowanego mięsa,
nabiału uzyskanego z roślin oraz in-

nych substytutów jest już warty ponad
3,7 mld dol. Dzięki nowym technolo-
giom udało się znacznie obniżyć
koszty produkcji. Cena mięsa wyho-
dowanego w laboratorium zmniej-
szyła się tysiąckrotnie.

Tworzywa sztuczne 
coraz bardziej ekologiczne

Wprowadzenie tworzyw sztucz-
nych do przemysłu doprowadziło do
zastąpienia wielu używanych wcze-
śniej surowców naturalnych. Popu-
larność tych tworzyw wynikała z ko-
rzyści, jakie niosło ich zastosowanie
w przemyśle. Są one przede wszyst-
kim lżejsze od tradycyjnych materia-
łów, charakteryzują się dużą odpor-
nością na czynniki fizyczne i che-
miczne, łatwo się je przetwarza i bar-
wi, mają też bardziej estetyczny wy-
gląd.

Nic więc dziwnego, że tworzywa
sztuczne umożliwiły znaczne obniżenie
kosztów produkcji, a przez to większą
dostępność wielu towarów. Można po-
wiedzieć, że druga połowa XX wieku
była erą tworzyw sztucznych. Użycie

Czy wyroby chemiczne 
mogą zastąpić 
konwencjonalne 
surowce?

Rosnący popyt na surowce
przy jednoczesnych wahaniach
ich cen sprzyja poszukiwaniu
alternatywnych rozwiązań. Che-
miczne substytuty surowców
mogą spowodować obniżenie
kosztów produkcji i ustabilizo-
wać ceny. Niekiedy substytuty
posiadają lepszą jakość lub są
bardziej ekologiczne od ich
naturalnych odpowiedników.
Jednak zmiany mogą dokony-
wać się również w ramach two-
rzyw sztucznych. Nowe zwią-
zki chemiczne często charakte-
ryzują się bowiem wyższą ja-
kością i mniejszą szkodliwością
dla środowiska naturalnego.
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polimerów syntetycznych pozwoliło
zmniejszyć udział w produkcji tradycyj-
nych surowców, takich jak węgiel, ropa
naftowa, drewno.

Niestety łatwość wytwarzania stała
się powodem gwałtownego wzrostu
ilości produkowanych odpadów. Naj-
większy problem stanowią opakowania
jednorazowe. Obecnie stanowią one
30 proc. wszystkich odpadów wytwa-
rzanych przez człowieka. Aż 60 proc.
wszystkich wyrobów z tworzyw sztucz-
nych produkuje się dla przemysłu spo-
żywczego. Należą do nich m.in.: jed-
norazowe butelki po napojach, torby, fo-
lie, opakowania na żywność. Zazwyczaj
produkty te kończą żywot po jednora-
zowym wykorzystaniu i trafiają na wy-
sypiska śmieci.

Ponieważ większość ze stosowa-
nych obecnie polimerów syntetycznych
nie ulega rozkładowi pod wpływem
czynników naturalnych, przemysł che-
miczny pracuje nad materiałami foto-
oraz biodegradowalnymi. Muszą one
jednak podlegać rozkładowi dopiero po
spełnieniu swojej funkcji.

Degradacja materiału może doko-
nywać się zatem poprzez takie czynni-
ki, jak: promieniowanie elektromagne-
tyczne, wysoka temperatura, działanie
związków chemicznych oraz sił me-
chanicznych. Rozpad polimeru może
dokonywać się również pod wpływem
czynników biologicznych.

Tworzywa sztuczne 
pożywieniem dla bakterii

Niektóre polimery mogą stanowić
pożywienie dla bakterii, grzybów albo
glonów. Poprzez proces trawienia or-
ganizmy rozkładają je na proste związ-
ki chemiczne, które występują w śro-
dowisku naturalnym, takie jak woda,
dwutlenek węgla, metan oraz sole mi-
neralne.

Polimer taki może w ciągu 6 mie-
sięcy zostać całkowicie rozłożony w gle-
bie lub w wodzie. Dzięki zastosowaniu
materiałów, które są rozkładane przez
mikroorganizmy, tworzywa sztuczne
przestają stanowić zagrożenie dla śro-
dowiska naturalnego. Nie muszą być
one specjalnie składowane. Tworzywo
sztuczne zachowuje więc swoje wła-
ściwości, natomiast rozwiązany zosta-
je problem zanieczyszczenia środowi-
ska. Niestety wytwarzanie materiałów
podlegających degradacji jest ciągle
droższe niż tradycyjnych tworzyw sztucz-
nych.

Tworzywa takie można stosować
do produkcji jednorazowych butelek,

sztućców, kubków tacek albo toreb na
zakupy. Znajdują również zastosowanie
w medycynie, np. do produkcji absor-
bowanych nici chirurgicznych. Dzięki za-
stosowaniu biodegradacji prawdopo-
dobnie uda się rozwiązać problem
ogromnych ilości odpadów pochodzą-
cych z jednorazowych produktów.

Wyroby chemiczne, które zastępu-
ją naturalne surowce, cały czas są
udoskonalane. Ich stosowanie stwa-
rza problemy, jednak postęp w dzie-
dzinie chemii wiele z tych problemów
rozwiązuje. Rosnąca świadomość za-
grożeń dla środowiska naturalnego
sprzyja szukaniu rozwiązań zmierzają-
cych do wprowadzania na rynek bar-
dziej ekologicznych rozwiązań.

Lotnictwo i astronautyka 
poszukują coraz lżejszych 
materiałów

Branża lotnicza ciągle się rozwija,
jednak konkurencja na rynku wymaga
coraz większych oszczędności ze stro-
ny linii lotniczych. Zmniejszanie zużycia
paliwa w samolotach wymaga budowy
coraz lżejszych konstrukcji. Przez wie-
le lat podstawowym materiałem, z któ-
rego wykonywano kadłuby samolotów,
było aluminium, lecz ten lekki metal nie
zapewnia już wystarczającej oszczęd-
ności paliwa.

Pojawiły się jednak materiały kom-
pozytowe, które ze względu na nie-
wielką wagę i dużą wytrzymałość ide-
alnie sprawdzają się zarówno jako su-
rowiec do wykonywania wewnętrznych
części samolotu, jak i powłok ze-
wnętrznych. Wykonywane są z nich
elementy kabiny, schowki na bagaż, pa-
nele ścienne, fotele, podłogi, jak również
elementy struktury. Dzięki zastosowaniu
nowego materiału znacznie zmniejsza
się całkowita masa samolotu. Zastą-
pienie aluminium przez włókna węglo-
we redukuje np. wagę foteli lotniczych
o 40–50 proc.

Stałe zmniejszanie kosztów mate-
riałów do produkcji włókien węglowych
zwiększa skalę ich zastosowania rów-
nież w innych branżach, dzięki czemu
wypierają one inne surowce. Przewiduje
się, że coraz więcej elementów samo-
lotów będzie wykonywanych z włókien
węglowych. Dzięki obniżeniu masy swo-
ich maszyn najwięksi producenci sa-
molotów próbują przyciągnąć klientów
perspektywą coraz niższych kosztów ich
eksploatacji.

Najnowsze konstrukcje dużych sa-
molotów pasażerskich już prawie w ca-
łości pokryte są różnymi materiałami

kompozytowymi. W Boeingu 787 mate-
riały te stanowią 50 proc. masy wszyst-
kich surowców zastosowanych przy
budowie. Dla porównania w przypadku
starszego Boeinga 777 50 proc. masy
materiałów stanowi aluminium. W mo-
delu 787 udział aluminium spadł do
20 proc. – 15 proc. masy samolotu sta-
nowi tytan, a 10 proc. – stal. Choć masa
kompozytów stanowi 50 proc. masy sa-
molotu, udział tych materiałów w całej
konstrukcji to aż 80 proc. Widać zatem,
jak bardzo zastosowanie materiałów
kompozytowych wpływa na redukcję
masy, a przez to na zużycie paliwa.

Zastosowanie kompozytów umożli-
wiło również stworzenie największego
samolotu pasażerskiego na świecie –
Airbusa A380. W jego przypadku kom-
pozyty stanową 20 proc. wszystkich
elementów konstrukcji kadłuba.

Konstruktorzy planują jednak dal-
sze zwiększenie udziału kompozytów
przy produkcji samolotów. Mają one
wypierać aluminium i stal w przy wy-
twarzaniu dużych elementów kon-
strukcyjnych. Przewagę kompozytów
stanowi również odporność na więk-
szość chemikaliów i utlenianie oraz sta-
bilność wymiarów w różnych tempe-
raturach.

Materiały kompozytowe coraz czę-
ściej używane są też w przemyśle ko-
smicznym. Nowe materiały zmniejsza-
ją wagę statku kosmicznego, czynią go
trwalszym i bardziej odpornym na czyn-
niki zewnętrzne.

Znaczenie surowców 
chemicznych dla przemysłu

Przemysł chemiczny umożliwił po-
wstanie wielu zamienników tradycyjnych
surowców. Powstały syntetyczne włók-
na, witaminy, składniki kosmetyków
i materiały potrzebne do produkcji sa-
molotów. Można przypuszczać, że wraz
ze wzrostem zapotrzebowania na świa-
towym rynku i przy ograniczonych za-
pasach surowców naturalnych coraz
większą rolę w przemyśle odgrywać
będą materiały stworzone dzięki osią-
gnięciom chemii.

Pojawiają się wprawdzie opinie, że
niektóre produkty syntetyczne są gorszej
jakości od tradycyjnych, ale wydaje
się, że postęp w badaniach może zni-
welować te różnice. Podobnie wymogi
dotyczące ochrony środowiska mogą
zostać osiągnięte przez stosowanie co-
raz to nowych rozwiązań. Zastosowaniu
syntetycznych składników sprzyja rów-
nież rosnąca konkurencja na globalnym
rynku. �

www.rynekinwestycji.pl
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W tym roku pandemia pokrzyżowała
wszystkim plany i Międzynarodowe
Targi Wynalazków i Innowacji INTARG,
w których mieli państwo wziąć udział,
nie odbędą się w tradycyjnej formie,
lecz online. Co zaplanowali państwo na
nich zaprezentować?

– Chcieliśmy pokazać nanocząstki
scyntylacyjne, czyli wzbudzane pro-
mieniowaniem przenikliwym, które da-
wałyby możliwość diagnozowania ob-
razowego, np. fluorescencyjnego, albo
miałyby zastosowanie w fotodyna-
micznej terapii nowotworów, np. przy wy-
korzystaniu porfiryny. Zamiast po-
wierzchniowego naświetlania można by
zastosować naświetlanie głębokie, któ-
re idealnie sprawdziłoby się w przy-
padku nowotworów trudno dostępnych,
umiejscowionych np. w mózgu albo
w krtani. Technologia, nad którą pra-
cujemy, jest na etapie badań przedkli-
nicznych. Wdrożenie wiąże się nieste-
ty z dużymi kosztami, na co na tę chwi-
lę nie mamy ani wystarczających środ-
ków, ani partnera biznesowego. Naj-
bliżej wdrożenia są efekty badań zwią-
zane z modyfikacją powierzchniową,
czyli np. powłoki antybakteryjne, po-
nieważ koszty komercjalizacji są tu
znacznie mniejsze – w tym zakresie pro-
wadzimy rozmowy z partnerami bizne-
sowymi.

Nanocząstki w zastosowaniach me-
dycznych są dość popularnym przed-
miotem badań. My wybraliśmy mate-
riały o najmniejszej toksyczności, łatwo
usuwalne z organizmu, i skupiliśmy się
na tym, że rdzeń nanocząstek jest bio-
obojętny lub biodegradowalny. Warto
podkreślić, że popularne nanosrebro
– w przeciwieństwie do naszych rozwią-
zań – nie jest obojętne dla środowiska. 
Nad jakim projektami pracuje obecnie
pański zespół?

– Dalej badamy właściwości nano-
cząstek, obecnie rozpoczynamy bada-

nia nad ich potencjalną embriotok-
sycznością. Jeśli chodzi o wdrożenia,
skupiamy się na powłokach, a więc za-
stosowaniach antybakteryjnych, im-
plantach kostnych oraz chirurgii tkanek
miękkich.
Dokonania badawcze pańskiego ze-
społu są doceniane na całym świecie.
Czy któreś nagrody znaczą dla pana
najwięcej?

– Bardzo cieszy mnie fakt, że zo-
staliśmy zauważeni i docenieni na pre-
stiżowych targach francuskich i kana-
dyjskich, gdzie nagrodę zdobyły za-
równo nasze podłoża antybakteryjne,
jak i nanocząstki wielomodalne. Wiele
nagród zdobyły też nanoczastki jako no-
śniki leków. Ważne są także według
mnie nagrody od międzynarodowych in-
stytucji ochrony własności intelektualnej.
Miło mi również, że nasze działania
wreszcie zostały dostrzeżone w kraju,
gdzie zdobyliśmy nagrody ministra na-
uki i szkolnictwa wyższego, a także
przez władze Uczelni. Chciałbym pod-
kreślić, że duża część naszych badań
została zrealizowana z udziałem stu-
dentów, co zyskało dokumentację w ich
pracach dyplomowych i publikacjach,
jak również we współpracy z innymi ka-
tedrami Instytutu Medycyny Weteryna-
ryjnej i Instytutem Fizyki PAN.

Czy obecna sytuacja związana z koro-
nawirusem rzutuje na edukację i stan
badań?

– W zakresie edukacji obserwuję
dużo większe zaangażowanie studen-
tów niż w przypadku tradycyjnego na-
uczania. Niestety ze względu na obo-
wiązujące ograniczenia jesteśmy w sta-
nie przekazać jedynie wiedzę teore-
tyczną. Jeżeli chodzi o sferę badawczą,
na świecie uruchomiono szereg ścieżek
dofinansowania na projekty bezpo-
średnio związane z COVID-em. Bada-
nia modelowe niestety – podobnie jak
zajęcia praktyczne – muszą być odło-
żone w czasie. W świetle rozwoju nauki
problemem cały czas pozostają finan-
se, a dokładnie ich brak. Wieloletnie za-
niedbania trudno będzie nadrobić.
Mam nadzieję, że doświadczenie pan-
demii pozwoli wyciągnąć decydentom
wnioski i położy kres beztrosce w wie-
lu środowiskach, szczególnie w bada-
niach medycznych.

COVID-19 pokazał nam, jak nie-
prawdopodobnie niedofinansowany
i źle zarządzany jest sektor ochrony
zdrowia. Jeden wirus praktycznie roz-
łożył na łopatki służbę zdrowia na ca-
łym świecie, nie mówiąc o światowej
ekonomii. Na pewno pandemia nie
wpłynie znacząco na zainteresowanie
firm badaniami. Jak już mówiłem, wciąż
największą szansę na wdrożenie będą
miały rozwiązania dotyczące nanoma-
teriałów antybakteryjnych i powłok. Nie
spodziewałbym się wzrostu zaintere-
sowania finansowaniem badań z za-
kresu diagnostyki nowotworów. A szko-
da, bo to niezwykle ważne, przyszło-
ściowe narzędzie w walce z chorobą.
Warto podkreślić jego rolę w czasie pan-
demii, bo COVID-19 największe spu-
stoszenie sieje tam, gdzie występują
choroby współistniejące.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Innowacje dla medycyny
Na pewno pandemia nie wpłynie znacząco na zainteresowanie firm badaniami. Wciąż
największą szansę na wdrożenie będą miały rozwiązania dotyczące nanomateriałów an-
tybakteryjnych czy szerzej – przeciwko mikroorganizmom. Nie spodziewałbym się wzro-
stu zainteresowania finansowaniem badań z zakresu diagnostyki nowotworów – mówi
dr hab. Michał Godlewski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Katedry Nauk Fizjolo-
gicznych SGGW.
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Światowy kryzys będący następstwem
pandemii jest pewnikiem. Czy zaini-
cjowany przez pana raport pomoże zła-
godzić jego skutki i znaleźć rozwiąza-
nia dla gospodarki?

– Wprowadzone w walce z pande-
mią koronawirusa obostrzenia w sto-
sunku do większości podmiotów go-
spodarczych uruchomiły negatywne

dla nich procesy. W pierwszej kolejno-
ści dotknęły one firmy usługowe i duże
firmy handlowe, a także instytucje kul-
tury, które na dłuższy czas musiały za-
wiesić swoją działalność, podczas gdy
ich pracownicy zostali skierowani na
urlopy lub zwolnieni. Gospodarka to sys-
tem naczyń połączonych, stąd działania
te dotknęły także firmy produkcyjne
i transportowe zaopatrujące te pod-
mioty. Nagle znacznie spadł popyt na
wiele usług i artykułów, co pogłębiło
zmniejszenie siły nabywczej pracowni-
ków niepracujących lub upadających
podmiotów gospodarczych. Te zjawiska
wywołują recesję nie tylko w Polsce,
a jej głębokość i czas trwania trudno
w tej chwili ocenić. Do tego dochodzi
rozwinięta w warunkach globalizacji
i w Europie – wskutek dokonującej się
integracji gospodarczej – współzależ-
ność między gospodarkami różnych
państw za przyczyną łańcuchów ko-
operacyjnych i międzynarodowych re-
lacji handlowych oraz bardzo zliberali-

zowanych przepływów finansowych. To
wszystko powoduje, że kryzys gospo-
darczy rozprzestrzenia się i dotknie
wiele państw, a jego skutki gospodar-
cze, społeczne i kulturowe, a w dłuższej
perspektywie również polityczne i geo-
polityczne, będą poważne.

Wirus jest katalizatorem zmian, ale
już wcześniej przewidywaliśmy w na-
szym środowisku, które w 2011 r. opra-
cowało „Raport o globalnym kryzysie fi-
nansowo-gospodarczym”, który wy-
stąpił w latach 2007–2009, że nadciąga
kolejny kryzys globalnej gospodarki,
być może większy od niego, a nawet od
wielkiej depresji w latach 1929–1933. Wy-
starczy stwierdzić, że ilość pieniądza,
w znacznym stopniu wirtualnego, który
krąży po świecie, jest wielokrotnie więk-
sza, niż potrzeba go do obsługi realnej
gospodarki, przy czym dokonywane
transakcje finansowe mają w znacznym
stopniu charakter spekulacyjny. I są
oparte na inżynierii finansowej, a nie zy-
skach z produkcji. To jest chore.

Jak przetrwać kryzys pandemii?
Trafna diagnoza warunkiem 
skutecznej terapii
Nasza klasa polityczna, która zamiast koncentrować się na walce z kryzysem i projekto-
waniu sposobów jego przezwyciężenia, kłóci się i największą aktywność wykazuje w walce
o wpływy polityczne i władzę, nie stanęła na wysokości zadania – mówi dr hab. Paweł So-
roka, prof. i pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dziekan Warszaw-
skiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego.



Pracując nad raportem firmowa-
nym przez Konwersatorium „O lepszą
Polskę”, powołane przez Polskie Lobby
Przemysłowe, dotyczącym obecnego,
rozwijającego się kryzysu, pragniemy
przede wszystkim dokonać trafnej dia-
gnozy przyczyn i natury tego kryzysu,
ukazać, czym różni się on od poprzed-
nich wielkich kryzysów. Od właściwej
diagnozy zależy bowiem skuteczna te-
rapia, czyli działania mające na celu
przezwyciężenie kryzysu i jego skutków.
Do współpracy przy opracowaniu ra-
portu zaprosiliśmy politologów, ekono-
mistów, filozofów i socjologów oraz geo-
polityków z różnych ośrodków nauko-
wych i doświadczonych praktyków ży-
cia gospodarczego, w tym przedsię-
biorców, osoby niezwiązane z partiami
politycznymi, które cechuje niezależność
myślenia. Raport Konwersatorium
„O lepszą Polskę” obejmie cztery obsza-
ry: gospodarkę, skutki społeczne, aspek-
ty polityczne i zmiany geopolityczne.

Zakładamy, że taka pogłębiona
diagnoza zostanie przez nich opraco-
wana. Druga część naszego raportu,
która ma powstać w ciągu kilku mie-
sięcy, będzie zawierać możliwe scena-
riusze rozwoju kryzysu i rekomendacje
określające sposoby oraz narzędzia
jego przezwyciężenia. Jeśli okażą się
one adekwatne do wyzwań i zagrożeń
wynikających z trafnie rozpoznanej na-
tury obecnego kryzysu, to mogą przy-
czynić się do jego przezwyciężenia
oraz minimalizacji lub likwidacji jego
skutków. Zależeć to będzie od tego, na
ile wezmą je pod uwagę politycy od-
powiedzialni za gospodarkę i inne ob-
szary objęte naszą analizą, a także od
tego czy nasz raport pobudzi do dzia-
łania samorządy różnych szczebli oraz
instytucje i różne podmioty społeczeń-
stwa obywatelskiego, które stopniowo
uaktywniają się w walce ze skutkami
kryzysu. Wierzymy, że tak się stanie, po-
nieważ w naszych pracach mamy na
uwadze interesy całej naszej wspólno-
ty narodowej, a nie tylko wybranych elit
czy wpływowych grup interesów.
Jaka jest idea raportu Polskiego Lob-
by Przemysłowego?

– Kierujemy się ideą, że ten głębo-
ki i rozległy kryzys rodzi nie tylko wiel-
kie zagrożenia dla społeczeństwa
i tworzących je jednostek, dla ich bytu,
podmiotowości i wolności, lecz także
stanowi szansę na głębokie zmiany, tak-
że o charakterze cywilizacyjnym, które
w niektórych sferach życia społeczne-
go i gospodarczego już dojrzewały, ale
były dostrzegane tylko przez niektóre

nieformalne grupy i think tanki, które
analizowały wyłaniające się powoli
nowe tendencje i trendy. Jako Polskie
Lobby Przemysłowe mamy z nimi od
dłuższego czasu kontakt. Ich przed-
stawiciele włączyli się do prac nad na-
szym raportem. Chcemy, aby opraco-
wywany przez nas raport unaocznił
potrzebę tych zmian i ukazał wynikają-
ce z nich szanse na lepszą, podmioto-
wą egzystencję, na przywrócenie rów-
nowagi między światem materialnym
i duchowym, jak również odbudowę
życia wspólnotowego oraz budowę no-
wych instytucji. To będzie wymagało wy-
łonienia nowego typu przywódców, któ-
rzy będą umieli jednoczyć narody i zbio-
rowości, zamiast je dzielić, którzy będą
budzić zaufanie i będą posiadać zdol-
ności oraz umiejętności interdyscypli-
narnego myślenia i działania.
Jak pana zdaniem będzie się miał ra-
port opracowany w odniesieniu do
kryzysu wywołanego pandemią do ra-
portu, który powstał w 2011 r. po kry-
zysie gospodarczym? Czy spodziewa
się pan, że skutki obecnego kryzysu
będą znacznie poważniejsze i utrzy-
mają się dłużej?

– Każdy kryzys jest inny, ponieważ
inne są przyczyny, które go wywołały,
i uwarunkowania, w jakich przebiega.
Kryzys wywołany pandemią wyzwolił
procesy zmian, które będą na siebie od-
działywać i będą się wzajemnie wzmac-
niać. W odróżnieniu od kryzysu z lat
2007–2009, który przebiegał głównie
w sferze finansów i gospodarki, obec-
ny kryzys, jak wiele na to wskazuje, bę-
dzie bardziej rozległy – obejmie wiele
obszarów i spowoduje zmiany jako-
ściowe. Nie znaczy to, że będą to zmia-
ny gwałtowne i natychmiastowe, raczej
ujawnią się one w dłuższym horyzoncie
czasowym. I z tego powodu raczej
będą trwałe. Dlatego w pracach nad na-
szym raportem przyjęliśmy perspekty-
wę długofalową, strategiczną.
Co wpłynie na wiarygodność raportu
i zgromadzonych w nim danych? Czy
jego autorzy przewidują współpracę
z rządem?

– Szansą na wiarygodność nasze-
go raportu i zawartych w nim danych
jest współpraca ludzi nauki, reprezen-
tujących różne pokolenia i poglądy, z re-
prezentantami świata przedsiębiorców.
Będzie on połączeniem elementów teo-
rii z praktyką. Będziemy otwarci na
współpracę z rządem, ale pod warun-
kiem że będzie to współpraca partner-
ska, oparta na kryteriach merytorycz-
nych.

Kto najbardziej skorzysta z tej diag-
nozy?

– Skorzystać powinni ci, którzy będą
chcieli wprowadzać niezbędne i pożą-
dane zmiany, nie będą zrażać się prze-
szkodami na drodze ku temu – raczej ro-
mantycy o prospołecznym nastawieniu,
ale jednocześnie mający poczucie re-
alizmu i rozumiejący skomplikowane
mechanizmy współczesnego świata.
W jakich obszarach życia publiczne-
go w Polsce kryzys będzie, zgodnie
z przewidywaniami, najsilniej odczu-
walny?

– Obok rosnącego bezrobocia,
zwłaszcza wśród młodych ludzi, już te-
raz skutki kryzysu mocno dotknęły róż-
ne dziedziny kultury i jej upowszech-
nienia, a przez to osłabiły kondycję
duchową Polaków. Kryzys mocno ude-
rzył także w znaczną część polskiej kla-
sy średniej, tak ważnej dla funkcjono-
wania demokracji. Nasza klasa poli-
tyczna, która zamiast koncentrować
się na walce z kryzysem i projektowa-
niu sposobów jego przezwyciężenia, kłó-
ci się i największą aktywność wykazu-
je w walce o wpływy polityczne i władzę,
nie stanęła na wysokości zadania.
Jak dziś można się przygotować na to,
co nieuniknione, ale nie do końca
przewidywalne, aby w możliwie naj-
mniejszym stopniu odczuć skutki pan-
demii jako społeczeństwo?

– Za najważniejsze – obok zacho-
wania zasad bezpieczeństwa medycz-
nego przed zarażaniem koronawirusem
– uważam kształtowanie racjonalnej
wiedzy o narastającym globalnym kry-
zysie finansowo-gospodarczym, jego
mechanizmach i możliwych następ-
stwach, a przede wszystkim podejmo-
wanie działań jednoczących polskie
społeczeństwo w zmaganiach ukie-
runkowanych na przezwyciężenie kry-
zysu.
Kiedy możemy się spodziewać kon-
kretnych scenariuszy i rekomendacji
działań ze strony środowiska nauki
i praktyków związanych z szeroko ro-
zumianą gospodarką?

– Jeśli chodzi o nasze środowisko
skupione w Konwersatorium „O lepszą
Polskę”, to prace nad raportem zamie-
rzamy zakończyć w sierpniu tego roku,
a następnie podjąć wielostronne wy-
siłki mające na celu upowszechnienie
w gremiach decyzyjnych i różnych śro-
dowiskach, także lokalnych, zawartych
w nim ocen i praktycznych rekomen-
dacji.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Na gruncie art. 22b ust. 1 ustawy
o PIT oraz analogicznie art. 16b
ust. 1 Ustawy o CIT amortyzacji

podlegają m.in. nabyte od innego pod-
miotu, nadające się do gospodarczego
wykorzystania w dniu przyjęcia do uży-
wania:
• autorskie lub pokrewne prawa ma-
jątkowe,
• licencje,
• prawa określone w ustawie Prawo
własności przemysłowej,
• know-how.

O ile licencje, know-how czy prawa
autorskie nie pozostawiają większych

wątpliwości co do ich interpretacji, o tyle
nie jest oczywiste, jakie dokładnie in-
stytucje powinniśmy rozumieć przez
prawa określone w ustawie Prawo wła-
sności przemysłowej.

Amortyzować 
znak towarowy
czy prawo do niego?

Rozstrzygając powyższą kwestię,
w pierwszej kolejności należy zwrócić
uwagę na art. 6 ust. 1 przywołanego
aktu, stanowiący, że na warunkach
określonych w ustawie udzielane są
m.in. patenty oraz dodatkowe prawa

ochronne na wynalazki, prawa ochron-
ne na wzory użytkowe i znaki towarowe,
a także prawa z rejestracji na wzory
przemysłowe. Przekładając powyższe
na zastosowanie regulacji podatko-
wych, należy przede wszystkim do-
strzec różnicę między znakiem towa-
rowym a prawem ochronnym do znaku
towarowego. Mianowicie sam znak to-
warowy nie jest uznawany za wartość
niematerialną i prawną, a tym samym
nie podlega amortyzacji, zaś prawo
do niego stanowi już wartość niemate-
rialną oraz prawną, podlegając rów-
nocześnie amortyzacji.

Czy prawa do znaku towarowego
podlegają amortyzacji?
Przepisy regulujące instytucje podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób
prawnych wśród praw podlegających amortyzacji przewidują zarówno autorskie lub 
pokrewne prawa majątkowe, licencje, jak i inne prawa określone przez Prawo własności
przemysłowej. Nie ulega wątpliwości, że do tego katalogu zaliczyć należy również
prawo autorskie do znaku towarowego. Jakie są jednak warunki amortyzacji przywoła-
nych składników?



Kluczem rejestracja
Zaakcentowania wymaga również

fakt, że oznaczone w ustawie upraw-
nienia dotyczą wyłącznie prawa do
wzoru i znaku zarejestrowanego. Co
istotne, następuje to dopiero z chwilą
faktycznej rejestracji, gdyż decyzja
o udzieleniu ochrony w tym zakresie ma
charakter konstytutywny, a nie dekla-
ratoryjny. Amortyzacji nie podlega wo-
bec tego prawo do znaku towarowego
niezarejestrowanego, jak również zgło-
szonego do rejestracji, jeśli nie doszło
jeszcze do finalizacji postępowania re-
jestracyjnego.

Nie bez znaczenia pozostaje rów-
nież fakt, iż prawo do znaku towaro-
wego, podlegając amortyzacji, nie może
zostać zakwalifikowane jako utwór w ro-
zumieniu prawa autorskiego. Zgodnie
z prawem własności przemysłowej znak
towarowy to każde oznaczenie umożli-
wiające odróżnienie towarów jednego
przedsiębiorstwa od towarów innego
przedsiębiorstwa, możliwe do przed-
stawienia w rejestrze znaków. W szcze-
gólności będzie to wyraz, rysunek, lite-
ra, cyfra, kolor, forma przestrzenna,
w tym kształt towaru lub opakowania,
a także dźwięk. Utwór natomiast defi-
niowany jest jedynie jako przejaw twór-
czej działalności o indywidualnym cha-
rakterze. Mając na uwadze przywołane
względy, powinno się uznać, że płatnik
może wykorzystać do amortyzacji za-
rejestrowany uprzednio znak towarowy.

Przesłanki poddania znaku 
towarowego amortyzacji

Amortyzację prawa do znaku to-
warowego można rozpocząć, jeżeli
spełni ono następujące przesłanki:
• zostało nabyte od innego podmiotu,
• nadaje się do gospodarczego wyko-
rzystania w dniu przyjęcia do używania,
• przewidywany okres jego używania
przekracza rok,
• jest wykorzystywane przez podatnika
na potrzeby związane z prowadzoną
przez niego działalnością gospodarczą
albo oddane przez niego do używania
na podstawie umowy licencyjnej (sub-
licencji), umowy najmu, dzierżawy lub
umowy leasingu.

W tym miejscu warto zaakcentować
w szczególności dwa z przytoczonych
wymogów, sprawiające, że w rezultacie
prawo ochronne znaku towarowego
w niektórych przypadkach nie może
być amortyzowane. Chodzi przede
wszystkim o okoliczność, kiedy przed-
siębiorca nabywa prawa majątkowe,
których przewidywany okres używania

w chwili rozpoczęcia amortyzacji nie
przekracza roku. Amortyzacji nie będą
podlegać także prawa do znaku towa-
rowego, jeżeli nie zostały one przez po-
datnika uprzednio nabyte, lecz wytwo-
rzone przez niego samego. Przez na-
bycie trzeba rozumieć głównie tzw.
nabycie wtórne, polegające na pozy-
skaniu prawa ochronnego na znak
towarowy od podmiotu trzeciego.
W praktyce będzie polegało to najczę-
ściej na zawarciu umowy sprzedaży, za-
miany, darowizny bądź na dokonaniu
aportu albo przekazaniu prawa drogą
spadku.

W doktrynie stawiana jest jednak
teza, w świetle której brakuje argu-
mentów przemawiających za twier-
dzeniem, że na gruncie regulacji po-
datkowych pojęcie „nabyte” nie obej-
muje uzyskania przez podatnika prawa
ochronnego na znak towarowy poprzez
decyzję Urzędu Patentowego. UP udzie-
la bowiem prawa ochronnego na znak
towarowy, wydając decyzję o charak-
terze konstytutywnym, co prowadzi rów-
nocześnie do nabycia prawa do znaku
przez jej adresata.

Materią ściśle powiązaną z powyż-
szym jest amortyzacja tzw. kosztów
praw rozwojowych. Dochodzi do niej
w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie na-
bywa, lecz sam tworzy znak towarowy.
Wówczas jeżeli prace nad nim osiągną
oczekiwany rezultat, ich jednoznacznie
wykazany koszt, stanowiąc szczególny
rodzaj aktywów, może podlegać amor-
tyzacji w oderwaniu od uzyskanego na-
stępnie prawa ochronnego dla znaku.

Kroki zmierzające 
ku amortyzacji

Jedną z kluczowych czynności, bez
których niemożliwe jest dokonanie
amortyzacji, jest ustalenie wartości po-
czątkowej poddawanego jej prawa.
Tryb ustalenia wartości początkowej
środków trwałych jest nierozerwalnie
związany ze sposobem nabycia dane-
go środka trwałego – w zależności od
rodzaju czynności prawnej może to
być np. wartość rynkowa określona

w umowie darowizny lub sprzedaży. Na-
stępnym krokiem powinno być wpro-
wadzenie określonego prawa do ewi-
dencji środków trwałych, co musi być
dokonane przed upływem miesiąca od
nabycia prawa do znaku towarowego.
Po sfinalizowaniu powyższego amorty-
zacja może być rozpoczęta.

Należy wspomnieć, że amortyzacja
wartości niematerialnych może być re-
alizowana co do zasady wyłącznie me-
todą liniową, sprowadzającą się do
dokonywania cyklicznych, comiesięcz-
nych odpisów o równych wartościach.
Jeśli chodzi o okres, w którym amorty-
zacja jest dokonywana, w odniesieniu
do prawa do znaku towarowego nie
może być on krótszy niż 60 miesięcy.

Wybór należy do podatnika
Swego rodzaju wyjątek od powyż-

szych rozważań prezentują liczne or-
gany skarbowe, które w wydawanych
przez siebie interpretacjach aprobują
koncepcję, w świetle której amortyzacji
może podlegać również znak towarowy
jeszcze przed zarejestrowaniem. Sta-
nowi on wówczas przedmiot praw au-

torskich, które na gruncie przywoływa-
nych przepisów także mogą być amor-
tyzowane. Co istotne, następcze uzy-
skanie rejestracji amortyzowanego już
znaku nie ma wpływu na jego status
jako autorskiego prawa majątkowego.
W rezultacie podatnik będzie upraw-
niony do kontynuacji tego sposobu
amortyzacji, zaś wybór podstawy oraz
momentu rozpoczęcia amortyzacji zwią-
zanej ze znakiem towarowym należy wy-
łącznie do jego dysponenta.

radca prawny Robert Nogacki

www.rynekinwestycji.pl

PRAWO 27

Amortyzacja wartości niematerialnych może być
realizowana co do zasady wyłącznie metodą 
liniową, sprowadzającą się do dokonywania 
cyklicznych, comiesięcznych odpisów o równych
wartościach.

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się 
w ochronie majątku, doradztwie strategicznym 

dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu 
sytuacjami kryzysowymi.



Pierwszą edycję konkursu, organi-
zowanego przez NSZZ „Solidar-
ność”, objął patronatem honoro-

wym śp. Prezydent RP Lech Kaczyński.
Od tamtej pory konkurs co roku odby-
wa się pod patronatem urzędującego
Prezydenta RP, a uroczystość finałowa
odbywa się w Pałacu Prezydenckim.

W tym roku w przemówieniu otwie-
rającym galę prezydent Andrzej Duda
podkreślił, że nagrody te są szczególnie
ważne, ponieważ to sami pracownicy
zgłaszają swojego pracodawcę do kon-
kursu. – To jest nagroda, która pokazu-
je nowoczesną stronę polskiej gospo-
darki, to są nowoczesne przedsiębior-
stwa, w których są przestrzegane za-

sady prawa pracy – mówił o laureatach
prezydent Duda. Zaznaczał też, że w na-
grodzonych zakładach pracy istnieją
warunki do funkcjonowania związków
zawodowych.

Piotr Duda, przewodniczący „Soli-
darności”, zwrócił uwagę, że nagro-
dzeni przedsiębiorcy mogą być wzorem
dla firm, w których dialog między pra-
codawcą a związkiem zawodowym
układa się bardzo źle. – To naprawdę
ważna nagroda, to pracownicy wyna-
gradzają pracodawcę ponad normalne
standardy, za to, że strategią w zakła-
dzie pracy jest zatrudnienie na czas nie-
określony, funkcjonowanie związków
zawodowych, dobry dialog ze związ-

kami zawodowymi, komisja i higiena
pracy, bardzo dobre funkcjonowanie
społecznej inspekcji pracy i to, o co za-
biegał śp. Lech Kaczyński – zakładowe
układy zbiorowe pracy. To najbardziej
punktowane w komisji certyfikacyjnej. To
dla NSZZ „Solidarność” ważne za-
gadnienie, o które będziemy zabiegali
– mówił, gratulując laureatom, a zara-
zem zachęcając pracodawców do dia-
logu. �

Laureaci tegorocznej edycji:

1. PGE Energia Odnawialna SA 
Oddział ZEW Dychów w Dychowie

2. Zakład Usług Energetycznych 
„Wod-Rem” Sp. z o.o. w Nowej 
Sarzynie

3. Kopalnia Wapienia „Morawica” SA
4. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

w woj. podkarpackim
5. Iskra-Centrum Narzędzi 

Specjalnych Sp. z o.o
6. PGE Energia Ciepła Oddział 

Wybrzeże w Gdańsku
7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

Sp. z o.o.
8. Powszechna Spółdzielnia Spożywców

„Społem” w Katowicach
9. „Społem” Powszechna Spółdzielnia

Spożywców „Zgoda” w Płocku
10. Famur SA Systemy Ścianowe 

Glinik Oddział Gorlice
11. Przedsiębiorstwo Produkcji 

Kruszywa i Usług Geologicznych 
„Kruszgeo” SA

12. Orlen Południe SA
13. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej SA w Krakowie
14. Grupa Żywiec SA
15. PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna SA Oddział 
Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

16. KGHM Polska Miedź SA Oddział 
Zakłady Górnicze „Polkowice 
– Sieroszowice”

17. Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA

Wzorowi 
pracodawcy wybrani
W ramach XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom” wyłoniono i nagrodzono 17 laureatów 
– firmy, które odnoszą sukcesy rynkowe, mają istotny
wkład w budowanie nowoczesnej gospodarki, a przy 
tym mogą uchodzić za wzór zarządzania zasobami 
ludzkimi i przestrzegania prawa pracy. 

Laureaci konkursu
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Miedziowa spółka zatrudnia po-
nad 18 tys. osób, a cała grupa
kapitałowa ponad 34 tys. To

czyni KGHM jednym z największych
pracodawców w kraju. – Skala nasze-
go biznesu, a więc i zatrudnienia, jest
olbrzymia, dlatego zależy nam na tym,
by być zaufanym, przyjaznym i pożą-
danym pracodawcą. Od lat ciężko na
to pracujemy – mówi Magdalena Wró-
bel, dyrektor naczelny ds. zarządzania
zasobami ludzkimi w KGHM Polska
Miedź S.A.

Bezwzględnym priorytetem jest bez-
pieczeństwo i zdrowie pracowników. Za-
trudnieni w KGHM mogą przystąpić do
opłacanej przez pracodawcę abona-
mentowej opieki medycznej, która
umożliwia dostęp do specjalistów. Spół-
ka finansuje im także badania profi-
laktyczne, prowadzi programy proz-
drowotne i inwestuje w bezpieczeń-
stwo. Oprócz standardowych procedur,
szkoleń i środków ochrony osobistej Pol-
ska Miedź sięga po nowe technologie,
np. w 2019 r. rozpoczęły się testy dronów,
które pomogą w pracy ratowników
KGHM.

Stawiając na rozwój pracowników,
KGHM Polska Miedź S.A. wspiera tych,
którzy chcą poszerzać wiedzę i umie-
jętności na studiach wyższych, pody-
plomowych, MBA oraz doktoranckich.

Dzięki temu kwalifikacje zawodowe
pracowników są lepiej dostosowane
do potrzeb i zadań wynikających z re-
alizacji strategii przedsiębiorstwa,
a rozwój pracownika podlega obiek-
tywnej ocenie.

Z myślą o wsparciu kadry mene-
dżerskiej uruchomiono Akademię Kom-
petencji 4E, czyli cykl spotkań dla kadry
menedżerskiej, która wspiera rozwój
kompetencji kluczowych dla kierun-
ków strategicznych. – Aby organizacja
była elastyczna, efektywna, rozwijała się
w sposób zrównoważony i była gotowa
na rewolucję przemysłową 4.0, musimy
wspierać rozwój pracowników. Nasze
codzienne działania i decyzje, nawet te
w najmniejszych sprawach, pokazują,
że ma to kluczowe znaczenie w budo-
waniu całej organizacji w turbulent-
nych czasach – argumentuje Magda-
lena Wróbel.

Od listopada 2019 r. pracownicy
KGHM mogą bezpłatnie korzystać
z dwóch platform językowych i dzięki
temu ćwiczyć rozumienie ze słuchu, czy-
tanie, pisanie, wymowę, gramatykę
oraz słownictwo języka angielskiego lub
niemieckiego. Firma rozważa rozsze-
rzenie oferty o kolejne języki obce. Dla
chętnych dostępne są także tradycyjne
kursy języka angielskiego i hiszpań-
skiego w formie zajęć grupowych.

Dodatkowe benefity gwarantuje pra-
cownikom Zakładowy Układ Zbiorowy
Pracy. Są to m.in. nagrody jubileuszowe,
nagroda roczna wypłacana z okazji
Dnia Hutnika w oddziałach hutniczych
KGHM oraz z okazji Dnia Górnika w ko-
palniach i pozostałych oddziałach
KGHM, a także dodatkowa nagroda
roczna uzależniona od wyniku finanso-
wego spółki. Pracownicy mogą liczyć tak-
że na świadczenia wypoczynkowe, ekwi-
walent pieniężny na pokrycie wydat-
ków szkolnych dla dzieci oraz dofinan-
sowanie odpłatności za ich pobyt w żłob-
ku, klubie dziecięcym, przedszkolu.
Wsparcie rodziny to nie tylko świadcze-
nia pieniężne. Podczas ubiegłorocznego
strajku nauczycieli firma zorganizowała
opiekę dla dzieci pracowników. 

KGHM włączył się również w akcję
społeczną „Dwie godziny dla rodziny” na
rzecz pogłębiania relacji z bliskimi w uję-
ciu międzypokoleniowym, zachęcając do
bycia razem, a nie tylko obok siebie. – Re-
alizacja zobowiązań dotyczących kwe-
stii finansowych i socjalnych nie wystar-
czy, by zasłużyć na miano dobrego pra-
codawcy. Staramy się zrozumieć także
potrzeby pracowników dotyczące sa-
morozwoju i realizacji ambicji oraz za-
chowania równowagi między pracą a ży-
ciem prywatnym – podsumowuje Mag-
dalena Wróbel. �

Mie(dź)ć dobrych pracowników
KGHM Polska Miedź S.A.,
lider branży surowcowej,
przez ponad 50 lat wypraco-
wał imponujące wyniki – wy-
dobycie przekroczyło mi-
liard ton urobku, a produk-
cja miedzi, niezbędnej do
rozwoju nowych technologii
i globalnej gospodarki, wy-
niosła 18 mln ton. Za sukce-
sem firmy stoi nie tylko
bogata baza zasobowa, ale
przede wszystkim ludzie. To
ich wiedza i doświadczenie
budują kapitał firmy, o który
warto dbać. KGHM Polska Miedź S.A. zatrudnia ponad 18 tysięcy osób
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TSC jest liderem stałego rozwoju
w dziedzinie wdrożeń nowocze-
snych technologii w systemach

chemicznych niezbędnych do maksy-
malizacji osiągnięć produkcyjnych
w branży celulozowo-papierniczej. Fir-
ma działa w branży celulozowo-pa-
pierniczej w zakresie aplikacji systemów
chemicznych do produkcji papieru od
20 lat. Jej indywidualne rozwiązania

w obszarze wdrożeń specjalnych środ-
ków chemicznych do produkcji papieru
są szyte na miarę klientów i sprawiają,
że maszyny papiernicze osiągają wyż-
szą wydajność i lepszą jakość papieru
przy zredukowanym zanieczyszczeniu
środowiska. Marka nieustannie rozsze-
rza ofertę o nowe rozwiązania techno-
logiczne, mając na uwadze ekologicz-
ny i społeczny wymiar swoich działań.

Na rozwój TSC wpływają wszystkie
ogniwa organizacyjne oraz kompe-
tentny i doświadczony zespół, którego
praca przekłada się na zadowolenie
klientów. Zarząd firmy dba o przejrzy-

stość prowadzenia biznesu i dobre re-
lacje z otoczeniem.

Niewątpliwym sukcesem marki
w ostatnich latach jest umocnienie po-
zycji TSC w zakresie aplikacji systemów
chemicznych w zakładach papierni-
czych na terenie Ukrainy, Rosji i Biało-
rusi. �

TSC – międzynarodowy lider usług
chemicznych w branży papierniczej

Obszary działalności TSC to wdrożenia technologiczne
chemikaliów do produkcji papieru, recykling makulatury,
sprzedaż papieru i tektury oraz produkcja tekturowych
tulei i kątowników.

www.tsc.com.pl

Wręczone zostały także Nagrody
Specjalne BCC – Złote Statu-
etki otrzymali: profesor Adam

Strzembosz w uznaniu wkładu w trans-
formację ustrojową w naszym kraju w sfe-
rze prawa i sądownictwa, stworzenie
podstaw nowej Konstytucji z trójpodzia-
łem władz i wprowadzeniem ważnych
międzynarodowych standardów, sta-
wianie wartości i zasad etycznych na
pierwszym miejscu, otwartości na dialog,
oraz odwagę i determinację w działa-
niach na rzecz demokratycznego pań-
stwa prawa, praworządności i nieza-
leżnych sądów oraz profesor Adam Da-
niel Rotfeld w uznaniu wybitnych zasług
dla Polski na polu polityki, dyplomacji
i nauki, za rozsławianie Polski przez ko-
lejne dziesięciolecia na arenie między-
narodowej i międzykontynentalnej.

Medal Solidarności Społecznej to
nagroda dla osób zaangażowanych

społecznie, pomagających potrzebu-
jącym, propagujących ideę odpowie-
dzialności społecznej biznesu i budu-
jących solidarność społeczną. Podczas
tegorocznej gali Medal Solidarności
Społecznej otrzymują członkowie BCC,
którzy osobiście oraz poprzez swoje fir-
my stanowią wzór wrażliwości spo-
łecznej: Andrzej Graboś – prezes za-
rządu POLMOTORS Sp. z o.o., Jan Lu-
bomirski-Lanckoroński – prezes Fun-
dacji Książąt Lubomirskich oraz Le-

szek Jurasz – prezes zarządu Mangata
Holding S.A.

Podczas gali członkowie BCC
wsparli fundacje: Fundację Dzieciom
„Zdążyć Z Pomocą”, Fundację Sedeka,
Fundację Książąt Lubomirskich, Fun-
dację Leny Grochowskiej, Polskie Cen-
trum Pomocy Międzynarodowej, Pallo-
tyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl,
Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz
Fundację Psychoonkologii „Ogród Na-
dziei”. �

Lider Polskiego Biznesu – XXIX edycja
W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala wieńcząca XXIX edycję
konkursu Lider Polskiego Biznesu, podczas której wręczono Nominacje i Złote Statuetki.
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Co jest najważniejszym czynnikiem
budowania zaufania ze strony klientów
w branży spedycyjno-transportowej?
Czego w dzisiejszych czasach oczekują
klienci i jakie działania podejmuje firma,
by te oczekiwania spełniać?

– Klienci oczekują od firm spedy-
cyjno-transportowych ciągle tego sa-
mego – dobrej usługi w odpowiedniej
cenie. Zmienia się jednak zakres usług,
a także wymagania jakościowe czy
sprzętowe, narzędzia komunikacji i mo-
nitorowania terminowości, kompetencje
kierowców i pracowników spedycji.
Bardziej liczy się też kompleksowość ob-
sługi. Co do stawek, to te zmienne są od
zawsze.

W naszej branży tylko jedno jest
pewne – ciągła zmiana. W aktualnej sy-
tuacji to stwierdzenie nabrało nowej
wartości, a minione czasy wspominamy
z perspektywy jako zdecydowanie sta-
bilniejsze. Dlatego w mojej ocenie klien-
ci oczekują obecnie głównie elastycz-
ności i gotowości do podejmowania nie-
standardowych wyzwań. Mniejsze zna-
czenie wydaje się mieć najniższa cena,
a ważniejsze staje się partnerstwo i wza-
jemne zaufanie, szczególnie w czasie,
gdy nagle spada ilość zamówień u na-
szych klientów, a te, które są realizo-
wane, utykają w transporcie m.in. z po-
wodu zamknięcia granic lub odmowy
przyjęcia towaru przez odbiorcę.

By sprostać oczekiwaniom klientów,
staramy się mimo aktualnych ograniczeń
być w bliskim kontakcie, monitorować
potrzeby rynku i poszerzać zakres świad-
czonych usług. Już od wielu lat oprócz
przewozów drogowych realizujemy dla
strategicznego klienta zadania z zakre-
su logistyki kontraktowej. Dysponujemy
własnym magazynem i placami skła-
dowymi przy granicy polsko-niemieckiej,
gdzie składujemy i konfekcjonujemy to-
wary wysyłane na zachód Europy i w gra-

nicach Polski. Aktualnie z naszej oferty
przewozu, magazynowania i dystrybucji
korzystają kolejni klienci, co zmotywo-
wało nas do podjęcia decyzji o budowie
nowej, ocieplanej hali o powierzchni
600 mkw. Łącznie posiadamy dziś 4 ha
placów składowych i 1800 mkw. zada-
szonej powierzchni magazynowej. Mimo
że udział naszego taboru w ilości reali-
zowanych przez nas przewozów nie jest
duży, to posiadanie własnych pojazdów
dodatkowo zwiększa naszą elastycz-
ność i ułatwia podejmowanie decyzji
w przypadku potrzeby obsługi nowych
kierunków.
Jaka wizja zarządzania pozwala pań-
stwu wyprzedzać konkurencję i pozy-
skiwać nowych klientów, jednocze-
śnie utrzymując stałych zleceniodaw-
ców?

– Staramy się dostosowywać do
zmian w otoczeniu, a równolegle po-
konywać bariery związane z rozwojem
własnej organizacji. Za nami warszta-
ty strategiczne – audyt zewnętrzny, do-
stosowanie struktury organizacyjnej
i nowy podział obowiązków, by spraw-
niej podejmować decyzje i szybko re-
agować na potrzeby klientów oraz po-
jawiające się utrudnienia w realizacji
usług. Inwestujemy w rozwój kompe-
tencji naszych pracowników, przeszli-
śmy wiele szkoleń – aktualnie realizu-
jemy cykl szkoleń z zakresu sposobów
pozyskiwania nowych klientów i budo-
wania trwałych relacji z kontrahentami.
Liczymy, że niebawem będziemy mogli
je kontynuować.

Jesteśmy średniej wielkości firmą
w branży TSL, ale wierzymy, że reali-
zacja naszej misji – kompleksowa ob-
sługa kontrahentów pod względem usług
logistycznych, z zachowaniem wyso-
kich standardów biznesowych – pozwoli
nam na dalszy i stabilny rozwój przy jed-
noczesnym tworzeniu środowiska sprzy-

jającego pracownikowi i działalności na
rzecz społeczności lokalnej.
Co pozwala cieszyć się tytułem „Po-
morskiego Pracodawcy Roku”? Jakie
aspekty polityki kadrowej najbardziej
ceni zespół firmy?

– Przeprowadzając ankietę w ra-
mach warsztatów strategicznych, au-
dytorzy z firmy doradczej zadali naszym
pracownikom pytanie: „Za co lubisz
swoją pracę?”. W odpowiedziach na
pierwszych miejscach wymieniali oni:
przyjazną atmosferę, fajny zespół
i możliwość godzenia życia prywatne-
go z zawodowym. Oczywiście poznali-
śmy także odpowiedzi na pytanie
o utrudnienia i skupiając się na ich roz-
wiązywaniu, kończymy budowę nowej
siedziby, aby zwiększyć komfort pracy.
Wprowadziliśmy też nowy system mo-
tywacyjny oraz rozszerzamy zakres
szkoleń.

Tytuł „Pomorskiego Pracodawcy
Roku” jest dla nas wyróżnieniem i po-
twierdzeniem, że warto troszczyć się
o atmosferę w pracy. Mamy nadzieję, że
utwierdzi on dodatkowo naszą pozycję
na rynku pracy i jednocześnie pomoże
w zdobywaniu nowych klientów, którzy
poszukują stabilnych i odpowiedzial-
nych społecznie partnerów w biznesie.

Rozmawiał Paweł Danilczuk

www.franklinpolska.pl

Elastyczność niezależnie od okoliczności
Klienci oczekują obecnie głównie elastycz-
ności i gotowości do podejmowania nie-
standardowych wyzwań – mówi Zbigniew
Dróżdż, prezes zarządu firmy Franklin 
Sp. z o.o. sp. k.

Laureat podczas odbierania nagrody

�
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Budownictwo oraz sektor nierucho-
mości to bardzo istotne branże. Ich
pracownicy, dostawcy, klienci czy

inwestorzy to duża część gospodarki. Jed-
nak prawdziwy kryzys zaczął się dopie-
ro wtedy, gdy przeniósł się na blisko zwią-
zaną z rynkiem nieruchomości branżę fi-
nansową. Niespłacane kredyty hipo-
teczne spowodowały niewypłacalność kil-
ku kluczowych instytucji finansowych w
Stanach Zjednoczonych. Poszkodowani
stali się ich wszyscy klienci, czyli prawie
cała gospodarka. Konsumenci mogli
stracić swoje oszczędności, a podmioty
gospodarcze – dostęp do środków po-
zwalających na bieżącą działalność.
Tylko zdecydowana interwencja amery-
kańskich władz i rezerwy federalnej za-
pobiegła w 2008 roku załamaniu się ca-
łej gospodarki.

Wielki kryzys lat trzydziestych
Podobne mechanizmy działają

w przypadku krachu giełdowego. Krach
sam w sobie nie stanowi dużego za-
grożenia dla gospodarki. Nie mając wyj-
ścia, inwestorzy akceptują zmiany wy-
ceny swoich instrumentów finansowych
i zaczynają czekać na lepsze czasy. Kło-
poty zaczynają się dopiero wtedy, gdy
poszkodowane instytucje finansowe
nie są w stanie regulować swoich zo-
bowiązań. Wówczas skutki zaczyna od-
czuwać cała gospodarka. Tak było
podczas wielkiego kryzysu lat 30. Tra-
cące płynność banki nie mogły liczyć na
pożyczki od banków centralnych pro-
wadzących konserwatywną politykę
i przywiązanych do standardu złota.
Wskutek upadku banków zaczęli po ko-
lei upadać ich klienci, a indeksy nowo-
jorskiej giełdy straciły ponad 90 proc.
swoich wartości sprzed kryzysu.

Jeżeli źródłami poprzednich glo-
balnych kryzysów były upadające in-
stytucje finansowe, to tym razem jest na
odwrót. To spowodowane epidemią
kłopoty całej gospodarki uderzają
w sektor bankowy. W przypadku braku
reakcji władz oraz banków central-
nych to banki byłyby pierwszymi ofia-
rami kryzysu, co doprowadziłoby do nie-
wypłacalności ich klientów. Prawdopo-
dobnie w ciągu kilku dni wszyscy stra-
cilibyśmy dostęp do naszych środków
oraz wszystkie oszczędności. Bezpieczni
zostaliby jedynie ci, którzy trzymają go-
tówkę pod materacem.

Instytucjonalni i detaliczni klienci
sektora bankowego oraz reprezentują-
ce ich instytucje na czele z rządami i ban-
kami centralnymi nie powinny zgadzać
się na ponoszenie takiego ryzyka. W dzi-
siejszym świecie, z wielu powodów, bar-
dzo trudno jest funkcjonować, nie ko-
rzystając z usług banków. Prowadzenie
działalności gospodarczej bez konta
bankowego jest z kolei kompletnie nie-
możliwe, nie tylko ze względów prak-
tycznych, lecz także prawnych. Oznacza
to, że wszyscy jesteśmy zmuszeni do po-
noszenia ryzyka upadku banków. Co wię-
cej, wszyscy ponosimy koszty ich rato-
wania, nawet wtedy, gdy mamy szczęście
i to nie nasz bank upadnie. Operacje ra-
towania banków nie mogą się odbyć bez
kosztów dla zwykłych obywateli.

Ryzyko obarcza klientów banków
Wpłacanie oszczędności do banków

nie powinno oznaczać automatycznej
zgody na to, aby bank inwestował je
w dowolny sposób, w tym w przedsię-
wzięcia obarczone ryzykiem, o którym
jego klienci nie mają żadnej wiedzy.

W interesie klientów banków, a tak-
że w celu odbudowania wiarygodności
sektora należałoby oddzielić od siebie

dwie funkcje banków: rozliczeniową i in-
westycyjną. Bieżące konta, służące do
rozliczeń, powinny być osobno zabez-
pieczone, np. objęte stuprocentową
stopą rezerw obowiązkowych. Bank
powinien inwestować powierzone mu
środki dopiero wtedy, gdy klient zgodzi
się nabyć produkt inwestycyjny, np. lo-
katę lub jednostki funduszu inwestycyj-
nego. Nabycie takiego produktu po-
winno być połączone z otrzymaniem wy-
czerpującej informacji na temat zwią-
zanego z nim ryzyka.

W takiej sytuacji klient, mając świa-
domość ponoszonego ryzyka, może po-
nosić konsekwencje swoich wyborów.
Wtedy władze nie miałyby obowiązku ra-
towania nierentownych inwestycji ban-
kowych. Niepotrzebny też byłby uciążli-
wy dla całego sektora Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, który w swoim obecnym
kształcie i tak nie byłby w stanie sku-
tecznie działać w razie upadku jakie-
gokolwiek dużego banku. �

Klienci banków muszą zdawać sobie
sprawę z podejmowanego ryzyka
Ostatni poważny światowy kryzys gospodarczy miał miejsce w 2008 roku. Szczególnie
dotknięta została wtedy branża nieruchomości oraz budownictwo. Błędne przekonanie,
że nieruchomości będą zawsze drożeć, wielu inwestorów doprowadziło do bankructwa.
Upadł też model uważany za finansowe perpetuum mobile, polegający na finansowaniu
kredytami nieruchomości pod wynajem.

FINANSE32

Bartosz Tomczyk
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Obecnie władze administracyjne
i monetarne robią wszystko,
żeby nie dopuszczać do takich

sytuacji. W razie problemów banki ko-
mercyjne mogą zwrócić się do banku
centralnego, który jako emitent waluty
ma bardzo duże możliwości zapew-
nienia im płynności. Narodowy Bank Pol-
ski może zastosować określone środki,
np. obniżenie stóp procentowych, ob-
niżenie rezerwy obowiązkowej, opera-
cje repo, skup obligacji skarbu państwa
czy kredyt wekslowy.

Stopy procentowe NBP są obecnie
najniższe w historii. Najważniejsza z nich
– stopa referencyjna, odnosząca się do
operacji otwartego rynku, wynosi 0,50

proc. Stopa depozytowa, czyli stopa
oprocentowania wkładów banków ko-
mercyjnych w NBP, wynosi 0 proc. Tak ni-
skie stopy w założeniu mają pomóc
osiągnąć dwa cele. Po pierwsze umoż-
liwić bankom łatwiejsze zaciąganie po-
życzek w NBP, po drugie – zniechęcić do
deponowania w nim środków. Jedno
i drugie ma z kolei zachęcić banki do
udzielania kredytów przedsiębiorstwom.
Dzięki temu mają one mieć zapewnio-
ną płynność finansową w czasie kry-
zysu.

W kwietniu 2020 roku NBP obniżył
podstawową stopę rezerw obowiązko-
wych z 3,5 proc. do 0,5 proc. Zamierza
też wspomagać płynność sektora ban-
kowego dzięki tak zwanym operacjom
repo. Jest to skrót od anglojęzyczne-
go terminu „repurchase agreement”
i oznacza możliwość udzielenia bankom
komercyjnym krótkoterminowych po-
życzek pod zastaw papierów warto-
ściowych. Bank centralny planuje też
skup papierów wartościowych gwa-
rantowanych przez Skarb Państwa na
rynku wtórnym. Te operacje z pewnością
zwiększą ilość gotówki w sektorze ban-
kowym, tym bardziej że NBP dodatkowo
zaoferował bankom kredyt wekslowy.
Będzie udzielać pożyczek pod zastaw
weksli, które banki otrzymały jako za-
bezpieczenie kredytów od swoich klien-
tów.

Wszystkie te działania oznaczają, że
polskie banki są obecnie dość bez-
pieczne i nie zabraknie im gotówki. Ry-
zyko upadku istotnego polskiego ban-
ku należy traktować jako niewielkie. In-
nym problemem jest to, czy płynność
banków przełoży się na ich zwiększoną

skłonność do kredytowania przedsię-
biorstw. Należy pamiętać, że NBP nie
bierze na siebie ryzyka kredytowego,
a to bardzo poważnie wzrasta w związ-
ku z kryzysem gospodarczym.

Doświadczenie amerykańskiego
kryzysu finansowego z 2008 roku po-
kazuje, że banki mogą nie rozszerzyć
akcji kredytowej. Ogromne środki, jakimi
Rezerwa Federalna wtedy zasiliła sys-
tem bankowy, w znacznej części w ogó-
le go nie opuściły. Banki bały się ryzy-
ka, zaś konsumenci nie mieli ochoty się
zadłużać w trudnych czasach.

Prawdopodobnie wadą operacji
otwartego rynku prowadzonych przez
Narodowy Bank Polski będzie to, że nie
rozruszają gospodarki, natomiast za-
letą, że dzięki nim nie musimy się
martwić o bezpieczeństwo naszych
wkładów w bankach. Prawdopodobnie
nie wzrośnie też inflacja mimo znacz-
nego zwiększenia ilości pieniędzy
w obiegu.

Niestety odmienne mogą być skut-
ki działania tarczy antykryzysowej.
Szczegóły tej operacji nie są jeszcze
znane, wymaga ona też akceptacji ze
strony Komisji Europejskiej. Jeżeli jednak
prawdą jest, że NBP chce zwiększyć
bazę monetarną o 100 mld zł, tj. o ok.
12 proc., oraz że te środki trafią bez-
pośrednio do przedsiębiorstw i gospo-
darstw domowych, możemy spodzie-
wać się istotnego impulsu inflacyjnego.
Koszty operacji poniosą posiadacze
oszczędności. Wysoka inflacja w po-
równaniu ze skokowym wzrostem po-
daży pieniądza i zerowymi stopami
procentowymi to dla nich bardzo nie-
bezpieczna kombinacja. �

Czy banki zachowają płynność 
w czasie obecnego kryzysu?
Żaden bank nie ma w swoich kasach tyle środków, żeby w krótkim czasie wypłacić swoim
klientom ich wszystkie depozyty. Płynność finansowa banków dość łatwo może zostać za-
chwiana, szczególnie w ciężkich czasach. Obecnie, w okresie zamrożenia gospodarki, bar-
dzo łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której wielu kredytobiorców przestaje spłacać swoje
zobowiązania. Dla każdego banku oznacza to poważne i natychmiastowe problemy. Daw-
niej dość często miały miejsce sytuacje, w których utrata płynności przez banki prowa-
dziła do utraty oszczędności przez ich klientów. Czy mamy się czego obawiać?

Bartosz Tomczyk
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Ustawodawca nie definiuje poję-
cia „pośrednictwa” ani „dystry-
bucji”. Z treści art. 69 ust. 2 i 4

Ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi (dalej: uoif) dowiemy się jednak,
jaki jest zakres działalności makler-
skiej, którą, jak się przyjmuje, prowadzą
pośrednicy. Jest to m.in.:
• przyjmowanie i przekazywanie zleceń
lub zbycia instrumentów finansowych
• doradztwo inwestycyjne
• oferowanie instrumentów finanso-
wych
• przechowywanie lub rejestrowanie
instrumentów finansowych
• sporządzanie analiz inwestycyjnych,
analiz finansowych oraz innych reko-
mendacji o charakterze ogólnym doty-

czących transakcji w zakresie instru-
mentów finansowych.

Faktyczne wykonywanie powyż-
szych czynności skutkuje tym, że inwe-
stora i pośrednika łączy umowa do-
radztwa inwestycyjnego. W praktyce re-
alizacja takiej umowy wiąże się prze-
ważnie z przedstawianiem inwestorowi
przez podmiot doradztwa inwestycyj-
nego rekomendacji, czyli opinii co do za-
lecanego sposobu działania, dotyczą-
cej określonego postępowania wobec
instrumentów finansowych.

W świetle art. 76 uoif rekomendacja
musi mieć zindywidualizowany cha-
rakter, gdyż musi być przygotowana na
podstawie znanych aktualnych potrzeb
i sytuacji klienta. Skoro podmiot po-

średniczący odgrywa tak dużą rolę
w całym procesie inwestycyjnym, war-
to wiedzieć, jaki charakter i zakres ma
jego odpowiedzialność. Przede wszyst-
kim dystrybutor oferujący pośrednictwo
przy inwestycji w instrumenty finansowe
ponosi odpowiedzialność za staranne
działanie, a nie za osiągnięty rezultat.
Oznacza to, że jego obowiązkiem jest
dochowanie staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzo-
nej działalności.

Nie ulega wątpliwości, że pośrednik
powinien w pierwszej kolejności uzy-
skać, a następnie przekazać inwesto-
rowi rzetelne informacje na temat sy-
tuacji ekonomiczno-finansowej emi-
tenta, które mogą mieć wpływ na pod-

Odpowiedzialność
pośrednika w sprzedaży instrumentów 
finansowych za szkodę klienta
Nie ulega wątpliwości, że uczestnictwo podmiotów pośredniczących w sprzedaży in-
strumentów finansowych znacznie usprawnia proces dystrybucji. Taka praktyka rodzi
pytanie o charakter i zakres odpowiedzialności dystrybutorów za szkodę poniesioną
przez klienta, a także o to, kiedy możemy mówić o pośrednictwie w sprzedaży instru-
mentów finansowych.
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jęcie decyzji o zakupie danego instru-
mentu finansowego, szczególnie jeżeli
mogą mieć one wpływ na wysokość zy-
sku lub strat, które klient może osiągnąć
w związku z zakupem danego instru-
mentu finansowego.

Jednak okoliczność niewykupienia
przez emitenta obligacji z uwagi na jego
niewypłacalność nie jest powodem do
przyjęcia, że powstała w ten sposób
szkoda majątkowa klienta. Powszechnie
znane są sprawy emitentów, którzy
przed ogłoszeniem upadłości mieli
w mediach bardzo dobrą opinię. Na
myśl nasuwa się przede wszystkim
GetBack S.A., która jako spółka noto-
wana na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych cieszyła się bardzo dobrą
renomą i dużym zainteresowaniem in-
westorów. Spółka ta od 2015 roku była
audytowana przez Deloitte – jedną
z czterech największych na świecie
firm zajmujących się audytem finanso-
wym. Raporty wykazywane przez Get-
Back S.A. na kilka miesięcy przed zło-
żeniem przez jej członków zarządu
wniosku o ogłoszenie upadłości wyka-
zywały bardzo dobre wyniki finansowe.

W tego typu sprawach konieczna
jest szczegółowa analiza, czy dystry-
butor oferując produkt potencjalnemu
klientowi, wykazał się starannym, pro-
fesjonalnym działaniem.

Odpowiedzialność 
za misselling

Istotnym czynnikiem w ocenie po-
noszenia przez dystrybutora odpowie-
dzialności za szkodę inwestora jest
w pierwszej kolejności ustalenie, czy
klient posiadał odpowiednie rozeznanie
co do istoty, konsekwencji i ryzyka re-
alizowanych transakcji, a także czy do-
konał inwestycji jako konsument, czy
jako tzw. klient profesjonalny (art. 3 ust.
39 b uoif).

Art. 24 ust. 2 pkt 1-4 Ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów (uokk)
jako praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów wymienia przy-
kładowo naruszanie obowiązku udzie-
lania konsumentom rzetelnej, praw-
dziwej i pełnej informacji, nieuczciwe
praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej
konkurencji oraz proponowanie kon-
sumentom nabycia usług finansowych,
które nie odpowiadają potrzebom tych
konsumentów ustalonym z uwzględ-
nieniem dostępnych przedsiębiorcy in-
formacji w zakresie cech tych konsu-
mentów lub proponowanie nabycia
tych usług w sposób nieadekwatny do
ich charakteru.

Działanie podmiotu pośredniczą-
cego wobec konsumenta można uznać
za nieuczciwe, jeśli zostanie wykazane,
że stoi ono w sprzeczności z dobrymi
obyczajami oraz w istotny sposób znie-
kształca lub może zniekształcić zacho-
wanie rynkowe przeciętnego konsu-
menta przed zawarciem umowy, w trak-
cie jej zawierania lub po jej zawarciu
(art. 4 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym – da-
lej upnpr).

Sprzeczne z dobrymi obyczajami są
praktyki pośrednika, które wywołują
dezorientację i dezinformację klienta.
Nieuczciwą praktykę stanowi działanie
skutkujące wprowadzeniem klienta
w błąd. Przede wszystkim będą to in-
formacje dotyczące konstrukcji danego
produktu finansowego, wysokości moż-
liwego do osiągnięcia zysku z tytułu po-
siadania danego instrumentu finanso-
wego, poziomu ryzyka związanego
z jego zakupem czy sposobów zabez-
pieczenia inwestycji.

Jeśli uzna się, że klient został wpro-
wadzony przez dystrybutora w błąd, na
podstawie art. 12 ust 1. upnpr ma on
możliwość żądania:
• zaniechania tej praktyki
• usunięcia jej skutków
• złożenia oświadczenia w odpowied-
niej treści i formie
• naprawienia wyrządzonej szkody na
zasadach ogólnych
• zasądzenia odpowiedniej sumy pie-
niężnej na określony cel społeczny
wskazany w ustawie.

Naprawienia wyrządzonej szkody
z tytułu niewykonania lub nienależyte-
go wykonania umowy klient może do-
chodzić na drodze cywilnej. Odpowie-
dzialność tę reguluje art. 471 k.c. Obec-
nie można zaobserwować, że banki
i domy maklerskie, których pracownicy
(współpracownicy) oferowali produkty
finansowe spółek, które okazały się
niewypłacalne, odmawiają poniesie-
nia odpowiedzialności za misselling.

W mojej ocenie należy jednak upa-
trywać dużych szans na odzyskanie
swoich oszczędności od tych pod-
miotów. Powyższe stanowisko po-
twierdza decyzja częściowa prezesa
UOKIK z sierpnia 2019 roku, w której
stwierdził on, że Idea Bank stosował
praktyki naruszające zbiorowe interesy
konsumentów, wprowadzając ich
w błąd przy oferowaniu obligacji spół-
ki GetBack S.A.

Decyzją z 3 lutego 2020 roku prezes
UOKiK potwierdził stosowanie przez
Idea Bank missellingu. W jego ocenie

bank wykorzystywał niewiedzę kon-
sumentów przy sprzedaży ryzykow-
nych produktów inwestycyjnych, ja-
kim są obligacje korporacyjne. Wyda-
na decyzja nałożyła na Idea Bank
obowiązek wypłaty na wniosek kon-
sumenta, który nabył za pośrednic-
twem banku obligacje GetBack S.A.,
rekompensat w wysokości 20 proc.
zainwestowanych środków, liczoną dla
kwoty do 50 tys. zł.

Nie ulega wątpliwości, że decyzja
prezesa UOKiK przyczynia się ułatwie-
nia dochodzenia roszczeń konsumen-
tów od Idea Bank, tym bardziej że sądy
cywilne będą mogły opierać się na do-
wodach i ustaleniach zgromadzonych
przez prezesa UOKIK.

Odpowiedzialność karna
W przypadku uznania, że działanie

dystrybutora miało charakter prze-
stępczy, klient ma także możliwość zło-
żenia do organów ścigania zawiado-
mienia o możliwości popełnienia prze-
stępstwa. Podstawą mogą być przepi-
sy kodeksu karnego bądź Ustawy o ob-
ligacjach.

Wprowadzenie klienta w błąd w za-
kresie rzeczywistego charakteru ofe-
rowanego produktu w celu doprowa-
dzenia do niekorzystnego rozporzą-
dzania mieniem i osiągnięcia z tego ty-
tułu korzyści majątkowych może wy-
pełniać znamiona przestępstwa oszu-
stwa z art. 286 § 1 k.k.

Należałoby również rozważyć za-
rzucenie art. 90 ust. 2 Ustawy o obliga-
cjach, zgodnie z którym odpowiedzial-
ności karnej podlega osoba, która dzia-
łając w imieniu lub interesie osoby
prawnej albo jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej,
podaje nieprawdziwe dane lub zataja
prawdziwe dane, które mogą w istotny
sposób wpłynąć na ocenę zdolności
emitenta do wykonania zobowiązań
wynikających z obligacji.

W przypadku prowadzenia przez
pośrednika działalności w zakresie ob-
rotu instrumentami finansowymi bez
wymaganego zezwolenia lub upoważ-
nienia zawartego w odrębnych przepi-
sach albo nie będąc do tego upraw-
nionym w inny sposób określony w usta-
wie, podlega on odpowiedzialności
karnej uregulowanej w art. 178 uoif.

Judyta Garwacka-Polisiak, 
adwokat w Raczyński 

Skalski & Partners Radcowie
Prawni Adwokaci Sp.p. 

(www.rsplegal.pl)
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Upadłość konsumencka 
– czym jest?

Rokrocznie w naszym kraju przy-
bywa osób decydujących się na ogło-
szenie upadłości konsumenckiej. To
specjalne postępowanie sądowe umoż-
liwiające osobom prywatnym częścio-
we lub całkowite oddłużenie, pomaga-
jące wyjść z finansowych tarapatów.

Prawo przewiduje, że nawet osoby, któ-
re celowo doprowadziły do niewypła-
calności, mogą skorzystać z upadłości
konsumenckiej.

Upadłość konsumenta można ogło-
sić, gdy miesięczne dochody stają się
niewystarczające do pokrycia długów
i ich utrzymania. Do niedawna była ona
regulowana przepisami z 31 grudnia

2014 roku, jednak od niedawna obo-
wiązuje nowela upraszczająca nieco ten
proces.

Upadłość konsumencka 
– najnowsze zmiany

Nowe przepisy znacząco poszerzy-
ły potencjalną grupę osób, które mogą
aplikować o upadłość. Szacuje się, że

Upadłość konsumencka

24 marca 2020 roku weszło w życie uaktualnienie przepisów dotyczących tzw. upadłości
konsumenckiej, odnoszącej się do osób fizycznych. Nowe prawo wprowadza pewną li-
beralizację, upraszczając cały proces i dopuszczając więcej przypadków, w których
można ogłosić niewypłacalność. Co dokładnie zostało zmienione?

Aron Stachecki
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liczba ogłoszonych upadłości ulegnie zwięk-
szeniu, szczególnie mając na uwadze, że
przez ostatnich kilka lat utrzymywał się trend
wzrostowy.

W myśl aktualnych przepisów aby ogło-
sić upadłość konsumencką, należy złożyć
wniosek do sądu i wpłacić 30 zł opłaty skar-
bowej. Sąd nie musi, tak jak do tej pory, do-
głębnie poszukiwać negatywnych prze-
słanek upadłości, określonych w artykule
4914 Prawa upadłościowego, wśród których
znajdowały się m.in.:
• doprowadzenie się do niewypłacalności
na skutek działania umyślnego lub rażącej
niedbałości,
• umorzone postępowanie upadłościowe
w ciągu ostatnich 10 lat,
• niezgłoszenie w terminie wniosku o ogło-
szenie upadłości w ciągu ostatnich 10 lat,
• uchylanie się od spłaty zobowiązań we-
dług ustalonego planu spłaty,
• stwierdzenie w ciągu minionych 10 lat do-
konania czynności prawnej za pokrzyw-
dzeniem wierzycieli,
• ogłoszenie upadłości w ciągu minionych
10 lat.

Od 24 marca 2020 roku sąd na etapie
ogłaszania upadłości będzie brał pod uwa-
gę jedynie niewypłacalność dłużnika, czy-
li utratę zdolności do obsługi swojego za-
dłużenia.

Umorzenie warunkowe
Inną zmianą związaną z nowymi prze-

pisami jest tzw. warunkowe umorzenie zo-
bowiązań. Jeśli sąd stwierdzi, że brak moż-
liwości obsługi swojego zadłużenia ma
charakter przejściowy, to może warunkowo
umorzyć spłacanie zobowiązań na okres do
5 lat, bez ustalania programu spłaty. Rów-
nież takie rozwiązanie nie zawsze będzie
optymalne dla osoby wnioskującej o upa-
dłość – z orzeczeniem związane jest ogra-
niczenie w rozporządzaniu swoim mie-
niem przez 5 lat, a dodatkowo zostanie na
nią nałożony obowiązek corocznego skła-
dania sprawozdania o swojej sytuacji fi-
nansowej. Jeśli sytuacja ulegnie poprawie,
sąd ustali program spłaty zobowiązań roz-
ciągnięty w czasie do 7 lat. To rozwiązanie
pozwoli na znacznie rzadsze orzekanie
bezwarunkowego umorzenia zobowiązań.

Uproszczone 
rozpatrywanie sprawy

Znowelizowane przepisy wprowadzają
także możliwość postępowania w trybie
uproszczonym, który teraz będzie domyśl-
nym rozwiązaniem. Oba tryby (standardo-
wy i uproszczony) zakładają zgłaszanie wie-
rzytelności bezpośrednio do syndyka, któ-
ry w trybie uproszczonym sam będzie de-
cydował o zarządzaniu masą upadłościo-

wą i sposobem zlikwidowania długu, chy-
ba że mowa o rzeczach o znacznej warto-
ści (np. nieruchomości). Zgodnie z założe-
niami ma to pozwolić na znacznie szybsze
spłacenie dłużników – cały proces powinien
zakończyć się w ciągu 6 miesięcy.

Upadłość konsumencka 
a zawinione przyczynienie się do
niewypłacalności

Wprowadzone zmiany bynajmniej nie
oznaczają, że osoby świadomie doprowa-
dzające się do niewypłacalności nie po-
niosą konsekwencji – ma to wpływ na spo-
sób zakończenia postępowania. Co praw-
da sąd ogłosi upadłość takiego konsu-
menta (który umyślnie lub na skutek rażą-
cego niedbalstwa doprowadził do swojej sy-
tuacji lub w ciągu ostatnich 10 lat już był
przedmiotem postępowania upadłościo-
wego), ale odmówi ustalenia planu spłaty
lub umorzenia zobowiązań bez takiego
planu, co można opisać jako odmowę od-
dłużenia. Celowe doprowadzenie do nie-
wypłacalności będzie brane pod uwagę
przy określaniu długości planu spłaty wie-
rzycieli, który będzie rozpisany na okres od
3 do 7 lat.

Nowelizacja ułatwia uzyskanie statusu
niewypłacalnego, ponieważ będą go mo-
gły uzyskać osoby działające celowo lub te,
które nie pierwszy raz przeprowadzają
proces upadłościowy, ale z drugiej strony
takie osoby nie będą mogły być pewne osta-
tecznych rozstrzygnięć. Może się więc oka-
zać, że osoba ogłaszająca upadłość kon-
sumencką podda się decyzji sądu np. co do
posiadanego majątku, jednak nie osią-
gnie swojego celu w postaci redukcji lub
umorzenia zadłużenia. W takim przypadku
okres planu spłaty może zostać wydłużony
nawet do 7 lat.

Inne nowości – skarga 
na syndyka i tzw. pre-pack

Nowe przepisy oprócz wręczenia więk-
szej władzy syndykom zakładają także
możliwość skargi na jego pracę, co jest za-
bezpieczeniem dla dłużników przed nad-
użyciami. W przypadku jakichkolwiek wąt-
pliwości skargę należy złożyć syndykowi,
który odpowie na nią w ciągu 3 dni lub prze-
każe ją do sądu, który ma na jej rozpa-
trzenie tydzień.

Dopuszczony został również tzw. pre-
pack, czyli przygotowana sprzedaż mająt-
ku o dużej wartości. Dzięki temu dłużnik
może złożyć wniosek o sprzedaż części po-
siadłości konkretnej osobie, np. członkowi
rodziny. Pozwoli to na przyspieszenie rozli-
czenia oraz na zachowanie przedmiotów
lub nieruchomości o dużym znaczeniu sen-
tymentalnym w rodzinie. �
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Pod koniec ubiegłego roku ukaza-
ły się wyniki XVI rankingu przy-
gotowywanego przez Centrum

Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia (CMJ) oraz „Rzeczpospolitą”.
Pierwsze miejsce wśród placówek szpi-
talnych zajęło Centrum Onkologii im.
prof. Franciszka Łukaszczyka w Byd-
goszczy, zdobywszy 897,09 p. – podaje
na swoim portalu „Rzeczpospolita”.

Bydgoskie Centrum Onkologii już
wielokrotnie zajmowało pierwszą po-
zycję. W 2018 roku zajęło jednak drugie
miejsce, by ponownie zwyciężyć w 2019
roku. Jednocześnie na drugim miejscu
znalazł się Szpital Specjalistyczny Pro-

Familia, zdobywając 890,46 p. Awan-
sował on w rankingu o jedno miejsce.
Natomiast zwycięzca z 2018 roku – Wo-
jewódzki Szpital Specjalistyczny w Bia-
łej Podlaskiej znalazł się na dalszej po-
zycji.

Jak pisze „Rzeczpospolita”: „To nie-
wielkie przegrupowanie świadczy
o świetnej kondycji zarządczej zwy-
cięzców, którym nie tylko udaje się za-
chować płynność finansową, ale też in-
westować w najnowsze technologie
i rozwiązania poprawiające jakość ży-
cia i doświadczenie pacjentów”.

Ranking szpitali 2019 pokazuje, że
placówki, które znalazły się w pierwszej

dziesiątce stale zwiększają jakość swo-
ich usług. Potwierdzają to certyfikaty
CMJ. „Rzeczpospolita” wskazuje też
na ich coraz lepsze wyniki kliniczne oraz
finansowe. Często gospodarność prze-
kłada się na wypracowany zysk lub
zmniejszenie zadłużenia przy jedno-
czesnym zwiększaniu wynagrodzeń
personelu. Podczas gdy wiele szpitali
wciąż nie może odnaleźć się w no-
wych zasadach finansowania, zwy-
cięzcy rankingu dostrzegli w nich szan-
sę na poprawę swojej sytuacji. Korzy-
stają z możliwości przesuwania środków
finansowych, np. z chirurgii na bardziej
obleganą ortopedię.

Ranking szpitali 2019
Jakość usług medycznych przekłada się nie tylko na
czas odzyskiwania zdrowia, lecz także na samopo-
czucie pacjenta. Nic więc dziwnego, że wiele osób
szuka dziś miejsc, gdzie usługi medyczne są świad-
czone na najwyższym poziomie. W takim przypadku
pomocny może się okazać ranking szpitali 2019.

Wojciech Ostrowski
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Wykorzystanie 
najnowszych technologii

W nowej rzeczywistości kluczowe
dla szpitali okazuje się wykorzystywanie
najnowszych technologii informatycz-
nych w zarządzaniu. „Systemy kompu-
terowe pozwalają nie tylko na bieżąco
kontrolować ruch pacjentów na szpital-
nym oddziale ratunkowym czy obłożenie
oddziałów, ale też sprawdzać, jak wiele
świadczeń zostało udzielonych danego
dnia i na jaką kwotę. Dyrektorzy, którzy
korzystają z rozwiązań informatycznych,
łatwiej też wdrażają elektroniczną do-
kumentację medyczną, która niebawem
wyeliminuje dokumenty w wersji papie-
rowej” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Informatyzacja usług pozwala na
zwiększenie liczby przyjmowanych pa-
cjentów. Ministerstwo Zdrowia osza-
cowało, że e-recepty umożliwią oszczęd-
ności do pół godziny dziennie pracy każ-
dego lekarza. Według dziennika wi-
doczna jest ciągła walka najlepszych
szpitali o zwiększenie poziomu świad-
czonych usług. Nic dziwnego – jakość
potwierdzona certyfikatami wpływa na
wysokość kontraktów z NFZ. Jednocze-
śnie pacjenci zaczynają dostrzegać
różnice poziomu i często wolą dojechać

do lepszej placówki niż korzystać
z usług gorszej jakości w pobliżu swo-
jego miejsca zamieszkania.

W ubiegłorocznym rankingu liczba
punktów uzyskanych przez zwycięzcę
była podobna jak rok wcześniej, co
nie oznacza, że poziom świadczonych
usług nie zwiększył się. Zmieniono na-
tomiast metodologię badań. Ranking
szpitali 2019 większy nacisk kładł na za-
pewnienie najlepszej opieki pacjen-
tom. W mniejszym stopniu o zwycięstwie
decydowała posiadana infrastruktura.

Najlepsze szpitale 
nagrodzone

Ranking szpitali 2019 polegał na
ocenie placówek w trzech aspektach:
zarządzanie (majątkiem, zasilanie
w media i instalacje, systemy informa-
tyczne, zarządzanie oraz finanse), opie-
ka medyczna (blok operacyjny, system
sterylizacji, diagnostyka, polityka le-
kowa, a także personel i jego kwalifi-
kacje) oraz jakość (usług, certyfikaty,
komfort pobytu, analiza zdarzeń
i skarg). �
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WSS w Olsztynie uplasował
się na 14 miejscu w ogólno-
polskim rankingu szpitali za-

biegowych, wielospecjalistycznych
i onkologicznych, co oznacza utrzy-
manie miejsca w czołówce zestawie-
nia. 

Szpital okazał się najlepszy w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. Or-
ganizatorzy konkursu docenili go m.in. za
dwie inwestycje ukończone w 2019 r: wy-
remontowanie kosztem 3,2 mln zł od-
działu okulistycznego wyposażonego
w sprzęt potrzebny do zabiegów prze-
szczepiania rogówki oraz modernizację
kosztem 11 mln zł oddziału kardiologii
i intensywnej opieki kardiologicznej,
gdzie zakupiono też nowe wyposażenie,
w tym nowoczesny sprzęt do monitoro-

wania stanu chorych i aparat do badań
wysiłkowych.

– To ogromny sukces, który nie był-
by możliwy bez zaangażowania wszyst-
kich pracowników, którym serdecznie
dziękuję. Pokazaliśmy, że nie ustajemy
w dążeniu do poprawy jakości i bezpie-
czeństwa pacjentów – mówi Irena Kierz-
kowska, dyrektor WSS w Olsztynie, któ-
ra odebrała wyróżnienie.

Dowodem na wysoką jakość usług
jest też uzyskanie przez WSS w Olsz-
tynie 90 proc. spełnienia standardów
akredytacyjnych po wizycie w grudniu
2019 r. audytorów z Centrum Monito-
rowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Ten wynik plasuje szpital w pierwszej
dziesiątce najlepiej ocenionych szpitali
w Polsce. �

Pacjent przede wszystkim
WSS w Olsztynie ponownie odniósł sukces w Rankingu
Szpitali przygotowanym przez Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia i dziennik „Rzeczpospolita”.

Dyrektor Irena Kierzkowska (z dyplomem) 
i Hanna Taraszkiewicz, Pełnomocnik 
ds. Jakości (po jej prawej stronie) 
w towarzystwie przedstawicieli CMJ

ISO
9001:2015

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się kolejno:
• Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
• Szpital Specjalistyczny Pro-Familia (Rzeszów)
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów 

(Maków Mazowiecki)
• Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital 

im. I. Mościckiego Sp. z o.o. (Chorzów)
• Szpital Powiatowy w Chorzowie
• Szpital „Międzynarodowego Centrum Zdrowia” S.A. w Lubinie
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny 

nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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SPZZOZ w Staszowie działa na terenie powiatu sta-
szowskiego oraz gmin ościennych powiatów woje-
wództwa świętokrzyskiego. Posiada w swej strukturze

13 oddziałów szpitalnych, 18 poradni specjalistycznych,
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Zespoły Ratownictwa Me-
dycznego. Usługi zdrowotne wykonywane są na oddziałach:
chorób wewnętrznych, geriatrycznym, neurologicznym i uda-
rowym, położniczo-ginekologicznym, neonatologicznym, chi-
rurgicznym ogólnym, urologicznym, chirurgii urazowo-orto-
pedycznej z pododdziałem endoprotez, otorynolaryngolo-
gicznym, pediatrycznym, anestezjologii i intensywnej terapii,
szpitalnym oddziale ratunkowym oraz rehabilitacji neurolo-
gicznej.

Rocznie w szpitalu hospitalizowanych jest blisko 30 tys. pa-
cjentów, którzy poddawani są ponad 4000 zabiegów opera-
cyjnych. Zakład posiada szerokie zaplecze logistyczne: dział
diagnostyki laboratoryjnej z pracownią mikrobiologiczną, dział
diagnostyki obrazowej (RTG, TK, MRI), blok operacyjny, pra-
cownię endoskopową (gastroskopia, kolonoskopia, pH-me-
tria z impedancją, ERCPW, bronchoskopia, EUS), centralną
sterylizatornię, aptekę zakładową, dział żywienia z kuchnią
i bufetem, kotłownię.

Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie oraz
spełnianie wysokich standardów leczenia wymaga ciągłej mo-
dernizacji i rozwoju. W ciągu ostatnich 10 lat kwota prze-
znaczona na inwestycje w SPZZOZ w Staszowie wyniosła po-
nad 60 mln zł. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych
w tym okresie należą: budowa nowoczesnego bloku opera-
cyjnego, utworzenie Pracowni tomografii komputerowej, uru-
chomienie całodobowego lądowiska dla helikopterów LPR,
termomodernizacja budynków szpitala oraz zastosowanie

ogniw fotowoltaicznych, zakup nowych ambulansów, mo-
dernizacja działu diagnostyki laboratoryjnej z pracownią mi-
krobiologiczną, budowa nowego pięciokondygnacyjnego
pawilonu, rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, Oddziału Chorób Wewnętrznych z salą in-
tensywnego nadzoru kardiologicznego oraz Oddziału Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii.

Dyrekcja szpitala kładzie także duży nacisk na rozwój za-
wodowy swojej kadry, stale podnosząc kwalifikacje personelu,
dając możliwość rozpoczęcia specjalizacji, organizując szko-
lenia. SPZZOZ w Staszowie dysponuje wolnymi miejscami
szkoleniowymi w dziedzinie: chirurgii urazowo-ortopedycznej,
neurologii, medycynie ratunkowej, chorób wewnętrznych, chi-
rurgii ogólnej, pediatrii, geriatrii, anestezjologii i intensywnej
terapii. Gwarantuje atrakcyjne warunki pracy, płacy i rozwoju
oraz pomoc w relokacji. Inwestycja w kadry pozwala konty-
nuować obraną drogę świadczenia usług medycznych na co-
raz wyższym poziomie.

W SPZZOZ w Staszowie od 2008 r. funkcjonuje System Za-
rządzania Jakością, obecnie zgodny z normami ISO 9001,
14001 oraz 22000. W ramach systemu uwzględniono także wy-
magania standardów akredytacyjnych Centrum Monitoro-
wania Jakością w Ochronie Zdrowia, co potwierdza uzyska-
ny trzykrotnie certyfikat. Szpital plasuje się w krajowej czołówce
szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych, co potwierdzają
wyniki corocznego rankingu Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia „Bezpieczny szpital”. W edycji z 2019 r.
Szpital Specjalistyczny w Staszowie zdobył I miejsce w ka-
tegorii „Najlepszy szpital w województwie świętokrzyskim”,
a zarazem wysokie, 38. miejsce w kraju. �

Jakość ponad wszystko
Domeną działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie jest segment wielospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej oraz ratownictwa medycznego. To jedyny szpital na terenie po-
wiatu staszowskiego.

Nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
w SPZZOZ w Staszowie

SPZZOZ w Staszowie z lotu ptaka
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Rocznie w szpitalu przeprowadza
się ponad 10 tys. operacji i za-
biegów chirurgicznych, a rodzi

się tu ponad 2500 dzieci. Jednocześnie
szpital stanowi miejsce pracy dla ponad
1400 osób. Racjonalnie przeprowadzo-
ny program restrukturyzacji w okresie
transformacji w ochronie zdrowia i kon-
sekwentnie realizowana strategia roz-
woju oraz pozyskane środki finanso-
wania rozwoju zapewniły szpitalowi
nowoczesne wyposażenie oraz euro-
pejskie standardy i techniki leczenia
przy utrzymaniu równowagi ekono-
micznej.

Intensywne, ale rozważne inwe-
stowanie pozwoliło na przeprowadze-
nie termomodernizacji obiektów szpi-
tala, uporządkowanie zagospodaro-
wania terenu, sukcesywne remonty
i modernizacje oddziałów, rozbudowę
nowoczesnego bloku operacyjnego,
a ostatnio budowę Ośrodka Profilaktyki,
Diagnostyki i Terapii Nowotworów
(otwarcie w 2020 r.). 

W latach 2010–2015 w szpitalu do-
konał się istotny skok na poziomie tech-
nologii medycznych. Zakupiono najno-
wocześniejszy dwuźródłowy tomograf
komputerowy, cyfrowy system radiolo-
giczny, a także nowoczesne aparaty
do procedur naczyniowych. Nowe wy-
posażenie zyskała Pracownia Hemo-
dynamiki. W Oddziale Okulistycznym za-
instalowano unikalny tomograf optycz-
ny. Dla Pracowni Echokardiograficznej
i Oddziału Angiologii zakupiono wyso-
kiej klasy aparaty USG, a dla Oddziału
Urologii laser operacyjny. Rozbudowa-
no i zmodernizowano Stację Dializ oraz
wybudowano i wyposażono 4 nowo-
czesne sale Bloku Operacyjnego.
W 2005 r. wdrożono System Zarządza-
nia Jakością zgodny z normą PN-EN
– ISO 9001. Spełnione kryteria jakości
w opiece medycznej potwierdza też

akredytacja Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia (od 2016 r.).

Dyrektor Szpitala, prof. dr hab.
n. med. Wojciech Witkiewicz, dąży do in-
tensyfikacji działalności naukowo-ba-
dawczej (od 1995 r. w szpitalu przepro-

wadzono ponad 150 badań klinicznych
leków i urządzeń medycznych o szero-
kim zakresie zastosowań terapeutycz-
nych). Z jego inicjatywy w 2006 r. szpi-
tal uzyskał status jednostki badawczo-
-rozwojowej. Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny we Wrocławiu – Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy uczestniczy
w wieloośrodkowych badaniach łą-
czących medycynę z fizyką i inżynierią.
W obszarze jego zainteresowań leżą ba-
dania z zakresu nanomedycyny, bio-
technologii, biomedycyny, medycyny
personalizowanej, a także stosowanie
technik nieinwazyjnego obrazowania
układu krążenia, małoinwazyjnych tech-
nik wideoskopowych i technik chirurgii
robotowej. Prowadzone prace mają na
celu wdrażanie ich wyników do praktyki
klinicznej.

Najnowsze osiągnięcia ośrodka to
zaawansowane badania nad prepa-
ratami farmaceutycznymi z grupy „kie-
rowanych nośników leków” o popra-
wionych cechach farmakokinetycznych,
co zmniejsza skutki działań ubocznych.
Następstwem opracowania technologii
jest uruchomienie polskiej fabryki leków
liposomowych. Spektakularnym osią-
gnięciem ośrodka jest praktyczne za-
stosowanie wyników projektu Humacyte,
realizowanego z amerykańskimi uni-
wersytetami Yale i Duke, w ramach
którego wyhodowano pierwsze na świe-
cie naczynie krwionośne poza organi-
zmem chorego. WSS we Wrocławiu
jako pierwszy na świecie dokonał jego
wszczepienia (do tej pory wszczepiono
ponad 36 takich naczyń).

Aktualne badania są ukierunkowa-
ne na obszary medycyny personalizo-
wanej i diagnostyki molekularnej w celu
poprawy skuteczności leczenia onko-
logicznego poprzez identyfikację pre-
dyspozycji genetycznych i medycyny re-
generacyjnej. �

Nowoczesny szpital 
i skuteczny ośrodek badawczy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu służy mieszkańcom Wrocławia 
i Dolnego Śląska od ponad 35 lat. Usługi medyczne świadczy na 22 oddziałach, 
w 25 poradniach specjalistycznych i 7 pracowniach, które rocznie przyjmują 
ponad 150 tys. pacjentów.

Rocznie w szpitalu
przeprowadza się
ponad 10 tys. opera-
cji i zabiegów chirur-
gicznych, a rodzi się
tu ponad 2500 dzieci.
Jednocześnie szpital
stanowi miejsce
pracy dla ponad
1400 osób. 

Dyrektor Szpitala, prof. dr hab. n. med.
Wojciech Witkiewicz
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Silny samorząd 
fundamentem demokracji

Mimo upływu prawie 20 lat od wprowadzenia samorządowych powiatów i województw
nadal spotykam się z pytaniem o sensowność nowej organizacji władz publicznych 
z okresu rządu Jerzego Buzka, przy czym o ile w przypadku województw w dyskusjach
podnosi się właściwie tylko ich liczbę, ewentualnie wewnętrzną organizację, o tyle 
w odniesieniu do powiatów kwestionuje się często ich istnienie w ogóle.



Przed 30 laty Polska dokonała
radykalnych przemian, które
przekształciły system polityczny

typowy dla krajów socjalistycznych
w system wielopartyjny, oparty na
wzorach zaczerpniętych z zachod-
nich demokracji. Chociaż najbardziej
spektakularne zmiany dotyczyły władz
centralnych, równie istotne prze-
kształcenia dokonały się na szczeblu
lokalnym. 

Reforma 1990 roku nie zakończyła
procesu ewolucji instytucji samorzą-
dowych w Polsce i ciągle trwają dysku-
sje nad ich kształtem i samą realizacją
idei samorządności, lecz warto przyjrzeć
się, jak samorząd terytorialny spełniał
swoją funkcję przez ostatnie 3 dekady. 

Odbudowa samorządów 
lokalnych po 1989 roku

Przemiany polityczne, jakie dokonały
się w Polsce po 1989 roku, doprowadziły
do odbudowy podmiotowości samo-
rządu terytorialnego. Główne zadania,
jakie należało zrealizować dla osią-
gnięcia tego celu, polegały na przy-
wróceniu podmiotowości miast i gmin,
stworzeniu własności komunalnej, de-
mokratyzacji procesu wyłaniania władz
samorządowych, oddzieleniu samo-
rządowych organów wykonawczych od
administracji państwowej oraz wpro-
wadzeniu samodzielności miast i gmin
w realizacji zadań własnych. Począt-
kowo reformy ograniczyły się do miast
i gmin. Instytucje samorządowe na
szczeblu wojewódzkim powstały do-
piero w następnych latach. 

Po 1945 roku władze lokalne stały
się częścią scentralizowanego apara-
tu władzy, co całkowicie zniszczyło
ideę samorządności. Odbudowa sa-
morządów była pionierskim zadaniem.
Po 45 latach istnienia PRL nie żył już pra-
wie nikt, kto funkcjonował w przedwo-
jennej strukturze samorządowej. Próbę
racjonalizacji struktury lokalnej podję-
to częściowo już w 1972 roku, kiedy zli-
kwidowano gromady i przywrócono
gminy.

By jednak upodmiotowić samorzą-
dy, należało najpierw zmienić ich rela-
cje z władzami centralnymi. Nadzór
ze strony państwa nie mógł już dłużej
polegać na ocenie celowości i rzetel-
ności działań władz lokalnych, ale je-
dynie na ocenie ich legalności. Ponad-
to konieczne było stworzenie podziału
władz na część polityczną – stanowią-
cą i administracyjną – wykonawczą. 

Proces powstania obecnego kształ-
tu samorządu terytorialnego dokonał się
w trzech głównych etapach. Pierwszym
było uchwalenie ustawy o samorzą-
dzie terytorialnym w 1990 roku, drugim
– reforma administracyjna polegająca
na przywróceniu powiatów w 1998 roku,
trzecim natomiast – wprowadzenie wy-
borów bezpośrednich  na wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast w 2002
roku. 

Ustawa z 8 marca 1990 roku
Daty końca systemu socjalistycz-

nego w Polsce nie można jednoznacz-
nie określić. Proces przemian przebie-
gał bowiem stopniowo, a każdy etap
przynosił nowe przemiany. Dla samo-
rządów koniec dawnego systemu na-
stąpił 8 marca 1990 roku. Tego dnia
Sejm kontraktowy uchwalił ustawę o sa-
morządzie terytorialnym. Po jej uchwa-
leniu już 27 maja 1990 roku odbyły się
pierwsze w pełni wolne wybory do rad
gmin.

Ustawa wprowadzała rady gmin
w miejsce istniejących wcześniej rad na-
rodowych. Rady otrzymały znacznie
większe uprawnienia, niż posiadały
rady narodowe w czasach PRL. Samo-
rządy otrzymały własne źródła docho-
dów, przez co społeczności lokalne
mogły w większym stopniu decydować
o sprawach publicznych na terenie ich
gmin i miast. 

Reforma przełamała monopol pań-
stwowy w kreowaniu polityki lokalnej.
Doprowadziła również do zwiększenia
kontroli społeczności lokalnych nad
kwestiami, które najbardziej oddziału-
ją na warunki ich życia. 

Okazało się jednak, że frekwencja
w wyborach samorządowych nie świad-
czyła o nadmiernym zainteresowaniu
społeczności lokalnych decydowaniem
o własnych sprawach. Do urn poszło je-
dynie 42 proc. uprawnionych do głoso-
wania.

Wprowadzenie trzech 
szczebli administracji 
lokalnej w 1998 roku

Wprowadzony w połowie lat sie-
demdziesiątych podział administracyj-
ny kraju zakładał zniesienie powiatów,
a jednocześnie zwiększenie liczby wo-
jewództw do 49. Kiedy po 1990 roku
trwały prace nad kształtem samorządu
w naszym kraju, ścierały się ze sobą
dwie koncepcje – utrzymania dwusz-
czeblowego podziału oraz powrotu do
powiatów i utworzenia kilku wielkich wo-
jewództw. 

Obie strony przedstawiały argu-
menty przemawiające za swoimi kon-
cepcjami. Zwolennicy utrzymania tylko
gmin i województw twierdzili, że doda-
nie kolejnego szczebla stanowić będzie
niepotrzebny wydatek i nadmierny roz-
rost administracji, osłabi też pozycję
gmin i uszczupli ich budżet, natomiast
wprowadzenie dużych województw za-
grozi zasadzie unitarności państwa. 

Zwolennicy wprowadzenia trzech
szczebli administracji twierdzili nato-
miast, że małe województwa mają sła-
by potencjał ekonomiczny, zaś dla za-
pewnienia konkurencyjności polskiej
gospodarki wymagane jest stworzenie
silnych regionów. Argumentem była
też nieprzystawalność istniejącego po-
działu administracyjnego do klasyfika-
cji NUTS (z francuskiego: Nomenclatu-
re des Unités Territoriales Statistiques),
która obowiązuje na terenie Unii Euro-
pejskiej. Polskie aspiracje w sprawie
wstąpienia do UE miały stanowić ar-
gument dla unifikacji naszej struktury sa-
morządowej z unijnymi standardami. 

Ostatecznie zwyciężyła koncepcja
powrotu powiatów i stworzenia dużych
województw. Na skutek reformy admi-
nistracyjnej liczbę tych ostatnich zmniej-
szono z 49 do 16. Jednak nowy podział
administracyjny do dziś spotyka się
z krytyką. Nowe województwa różnią się
między sobą w dużym stopniu pod
względem powierzchni, potencjału go-
spodarczego czy liczby ludności. Kon-
trowersje budzi również decyzja o stwo-
rzeniu wielkiego województwa mazo-
wieckiego. Bogata aglomeracja war-
szawska zawyża bowiem wskaźniki dla
całego województwa. Przez to bied-
niejsze części Mazowsza nie mogą ko-
rzystać z unijnej pomocy dla regionów
słabo rozwiniętych. Przykładem jest po-
wiat szydłowiecki z największym w Pol-
sce bezrobociem. 

Podział na powiaty dokonany został
na podstawie trzech kryteriów:
1. więzów tożsamościowych i akcepta-
cji proponowanego podziału przez spo-
łeczność lokalną,
2. instytucjonalnej zdolności do wyko-
nywania ponadgminnych zadań pu-
blicznych na rzecz miasta i okolicznych
gmin,
3. wielkości jednostki powiatowej. 

Nowy powiat miał posiadać sąd
rejonowy, prokuraturę rejonową, urząd
skarbowy, rejonową komendę policji, re-
jonową komendę straży pożarnej, te-
renowy inspektorat sanitarny, oddział
ZUS, placówkę terenową KRUS, szpital
rejonowy, a także szkoły ponadpod-
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stawowe. Ponadto musiał obejmować
obszar przynajmniej 5 gmin o łącznej
liczbie ludności przynajmniej 50 tys.
Miasto przeznaczone na siedzibę władz
powiatu powinno liczyć nie mniej niż
10 tysięcy mieszkańców. 

Również organizacja powiatów spo-
tyka się z krytyką. Jak pisze Alicja Seku-
ła w artykule „Ewolucja instytucji sa-
morządu terytorialnego w Polsce”:
„W obecnym stanie powiaty nie dyspo-
nują instrumentami kreującymi warun-
ki stymulujące rozwój lokalny. Ich rola
sprowadzona została zatem do admi-
nistrowania, nie gospodarowania. Rów-
nież opracowana koncepcja delimitacji,
pomijająca aspekt ekonomiczny, nie
okazała się spójna. Powstałe powiaty są
bardzo zróżnicowane pod względem
demograficznym, gospodarczym, a co
piąty (ponad 70 jednostek) nie spełnia
przynajmniej jednego wymogu z kryte-
rium wielkości”. 

Powiaty przejęły głównie część za-
dań administracji centralnej. Było to
zgodne z ideą decentralizacji władzy
i zwiększenia autonomii lokalnej. Jed-
nocześnie zdemokratyzowane zostało
zarządzanie województwami poprzez
wprowadzenie wyborów powszech-
nych do sejmików. Decyzja ta wypełni-
ła lukę w reprezentacji społeczności lo-
kalnych na szczeblu wojewódzkim. 

Wprowadzenie bezpośrednich 
wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast

Wprowadzenie w 2002 roku bez-
pośrednich wyborów wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast radykalnie
zmieniło wprowadzony w 1990 roku
sposób zarządzania na szczeblu gmin-
nym i miejskim. Realna władza radnych
została w dużej mierze zastąpiona
władzą jednoosobowych organów wy-
konawczych. 

Proces wzmacniania pozycji wójtów
i prezydentów toczył się od wielu lat. Jed-
nym z efektów zmian była większa sta-
bilność władzy wykonawczej. Zaraz po
reformie z 1990 roku wójtowie i prezy-
denci mogli być wielokrotnie wymieniani
podczas jednej kadencji rady gminy czy
miasta. Funkcja pochodząca z wyborów
powszechnych uczyniła pozycję wójtów,
burmistrzów i prezydentów jeszcze bar-
dziej stabilną. 

Zgodnie z ustawą z 1990 roku więk-
szość decyzji podejmowali radni. Stop-
niowo zmiany w prawie doprowadziły
do znacznego zwiększenia decyzji po-
zostających w gestii szefa zarządu.
Również wydłużone zostały procedury

jego odwołania. Zakończeniem proce-
su zmian było wprowadzenie jedno-
osobowego organu gminy lub miasta
pochodzącego z wyborów powszech-
nych i w dużej mierze niezależnego od
radnych.

Reforma w znacznym stopniu osła-
biła pozycję radnych. Jak stwierdza
Biuro Analiz i Dokumentacji Senatu RP:
„Należy podkreślić, że realnie rada
gminy nie jest wyposażona w narzędzia,
które umożliwiałyby jej nakłonienie wój-
ta (burmistrza, prezydenta miasta) do
realizacji podjętych przez nią uchwał.
Na najważniejszą z uchwał w roku
– o przyjęciu budżetu – rada ma mini-
malny wpływ, bo tylko organ wyko-
nawczy ma prawo ją przedstawić,
a wszelkie zmiany muszą być przez nie-
go zaakceptowane”. 

Samorząd jako istotny 
element państwa 
demokratycznego

Źródeł twierdzenia o istotnej roli sa-
morządu w państwie demokratycznym
należy szukać w przekonaniu o wysokiej
wartości więzi lokalnych. Pogląd taki
podkreśla konieczność podejmowania

autonomicznych decyzji przez społecz-
ności lokalne. Tylko w ten sposób bo-
wiem możliwe jest najbardziej racjo-
nalne gospodarowanie publicznymi pie-
niędzmi dla zapewnienia podstawo-
wych potrzeb mieszkańców danego
obszaru. Można więc powiedzieć, że de-
cyzje lokalnych samorządowców o wie-
le lepiej dopasowują sposób gospoda-
rowania środkami do lokalnej specyfiki. 

Waldemar Wojtasik w artykule „Sys-
temowa specyfika wyborów samorzą-
dowych w Polsce” stwierdził, że u pod-
staw idei samorządności leży założenie,
że sama tylko demokracja parlamen-
tarna nie do końca zapewnia politycz-
ną reprezentację całego społeczeń-
stwa. Pisze on: „Wszelkiego rodzaju sa-
morządy, a przede wszystkim samorząd
terytorialny, poprzez swoją powszech-
ność wpływają na zwiększenie proce-
sów demokratyzacji. Dzięki oddziały-
waniu na nie «czynnika obywatelskiego»

prowadzą do stanu zbliżenia podej-
mowanych zadań z wolą reprezento-
wanej społeczności”. 

Z drugiej jednak strony istnieje po-
trzeba zachowania spójności państwa
jako całości. Jak stwierdził prof. Paweł
Swianiewicz w referacie „Samorząd
jako część państwa i samorząd jako
wspólnota obywateli – ile spójności, ile
autonomii?”: „Między tymi dwoma war-
tościami – potrzebą autonomii z jednej
strony i potrzebą spójności w skali kra-
ju z drugiej – występuje wyraźne na-
pięcie. Napięcie to rodzi szereg prak-
tycznych pytań odnoszących się do
granic autonomii lokalnej. Na pytania te
nie ma prostej, jednoznacznej odpo-
wiedzi”. 

Biorąc pod uwagę wspomnianą
sprzeczność, należy stwierdzić, że bar-
dzo istotne jest określenie jasnego po-
działu kompetencji między władzą cen-
tralną a lokalnymi samorządami. Sa-
morządy odpowiadają za kilka istotnych
zadań związanych z życiem mieszkań-
ców danego obszaru. Należą do nich:
gospodarka przestrzenna, edukacja, lo-
kalne finanse oraz ekologia. Państwo
natomiast określa ramy prawne dla

tworzenia przepisów i decyzji lokal-
nych organów. 

Polska państwem unitarnym
W ostatnim czasie mówi się o zwięk-

szeniu roli samorządów wojewódzkich
i likwidacji urzędu wojewody. Przeciwnicy
tej koncepcji zarzucają, że jest ona
sprzeczna z zapisem w konstytucji okre-
ślającym nasze państwo jako unitarne. 

Wpisanie zasady unitarności pań-
stwa do konstytucji wynikało z faktu
uznania Polski za państwo jednolite
pod względem wyznaniowym, kulturo-
wym i narodowym. Oczywiście, istnie-
ją mniejszości narodowe i religijne, ale
stanowią one niewielki procent społe-
czeństwa. 

Przeciwnicy państwa unitarnego
argumentują jednak, że istnieją w Pol-
sce różnice między mieszkańcami róż-
nych regionów. Chodzi na przykład
o mieszkańców Śląska, Kaszubów czy
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Od 30 lat samorząd odgrywa ogromną rolę 
w tworzeniu systemu demokratycznego 
w Polsce. Zasada państwa unitarnego nie stoi 
w sprzeczności ze sprawnym funkcjonowaniem
miast, gmin, powiatów i województw.
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Górali. Twierdzą nawet, że różnice wy-
stępują między Małopolską, Mazow-
szem a Wielkopolską. Ma to być argu-
ment przeciwko zasadzie unitarności
państwa. Jako najważniejszy dowód
podawane jest istnienie ruchu dążące-
go do autonomii Śląska. Zwolennicy uni-
tarności twierdzą jednak, że odmien-
ności te są sztucznie podsycane lub na-
wet wymyślone, a podważanie jedności
państwa będzie prowadzić jedynie do
jego osłabienia. 

Alternatywą dla unitarnej formy or-
ganizacji państwa jest federacja. Two-
rzy ją zbiór autonomicznych związków
terytorialnych z własnymi konstytucja-
mi, parlamentami i rządami. Niekiedy
części składowe federacji nadają miesz-
kańcom własne obywatelstwo. Części
federacji mogą również posiadać wła-
sny język urzędowy. W przypadku Hong-
kongu, który jest częścią Chin, mamy
nawet do czynienia z posiadaniem
osobnej waluty i prowadzenia własnej
polityki wizowej.

Jak widać, zakres autonomii jedno-
stek tworzących federację bywa bardzo
różny. Jako przykład państwa federal-
nego można podać Stany Zjednoczone.
Każdy stan posiada swój parlament,
rząd, policję, a przy tym ustala własne
prawo. Jednak w relacjach z innymi pań-
stwami federacja występuje jako pod-
miot reprezentujący wszystkie jednost-
ki składowe. 

Polska natomiast, będąc państwem
unitarnym, posiada jeden ośrodek wła-
dzy, a wszystkie jednostki terytorialne są
podległe temu ośrodkowi. Prawa sta-
nowi jeden ośrodek, a samorządy pod-
legają nadzorowi i kontroli tego ośrod-
ka. Instytucjami o szczególnym zna-
czeniu dla unitarności państwa pol-
skiego są Sąd Najwyższy i Trybunał Kon-
stytucyjny. Zapewniają one jednolitą
praktykę stosowania prawa. Poprzez
nadzór nad wszystkimi sądami Sąd
Najwyższy zapobiega praktyce od-
miennego wyrokowania w różnych ob-
szarach kraju. 

Koncepcja państwa unitarnego nie
stoi w sprzeczności z istnieniem samo-
rządów. Stanowią one realizację idei de-
centralizacji administracji publicznej.
Jednak samorządy nie są w tym przy-
padku suwerenne wobec władzy cen-
tralnej. Samorządy nie mogą zatem

uchwalać ustaw, prowadzić własnej
polityki zagranicznej, monetarnej czy
obronnej ani podejmować decyzji
o odłączeniu się od państwa. 

Samodzielność samorządów prze-
jawia się natomiast w możliwości de-
cydowania o sprawach lokalnych, po-
siadania własnych źródeł dochodów
i uchwalania praw miejscowych zgod-
nie z obowiązującymi ustawami. Usta-
wy nakładają też na samorządy bardzo
konkretne zadania.

Zadania gmin, powiatów 
i województw

Sama ustawa o samorządzie gmin-
nym stwierdza, że do zadań tego pod-
miotu należą wszystkie sprawy pu-
bliczne o znaczeniu lokalnym, które
nie zostały zastrzeżone dla innego pod-
miotu. W szczególności dotyczy to:
• ładu przestrzennego, gospodarki nie-
ruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej,
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów
oraz organizacji ruchu drogowego,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania,
• ścieków komunalnych, utrzymania
czystości i porządku oraz urządzeń sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych,
• zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz,
• lokalnego transportu zbiorowego,
• ochrony zdrowia,
• pomocy społecznej,
• gminnego budownictwa mieszkanio-
wego,
• edukacji publicznej,
• kultury, w tym bibliotek gminnych,
• kultury fizycznej i turystyki,
• targowisk i hal targowych,
• zieleni gminnej i zadrzewień,
• cmentarzy gminnych,
• porządku publicznego i bezpieczeń-
stwa obywateli oraz ochrony przeciw-
pożarowej i przeciwpowodziowej,
• utrzymania gminnych obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
• polityki prorodzinnej,
• wspierania i upowszechniania idei sa-
morządowej,
• promocji gminy,
• współpracy z organizacjami poza-
rządowymi,

• współpracy ze społecznościami lo-
kalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadania powiatu pokrywają się
w dużej mierze z zadaniami gminy.
Dotyczy to takich kwestii, jak: edukacja,
ochrona zdrowia, polityka prorodzinna,
transport zbiorowy i drogi, kultura fi-
zyczna i turystyka, gospodarka wodna,
ochrona środowiska, wspieranie orga-
nizacji pozarządowych. 

Dodatkowo powiaty realizują za-
dania z zakresu: wspierania osób nie-
pełnosprawnych, opieki nad zabytkami,
geodezji i kartografii, rolnictwa, leśnic-
twa i rybactwa, ochrony praw konsu-
menta, ochrony przeciwpożarowej,
przeciwdziałania bezrobociu oraz
obronności.

Do samorządu województwa nale-
żą natomiast: 
• edukacja publiczna, w tym szkolnic-
two wyższe;
• promocja i ochrona zdrowia oraz po-
moc społeczna i polityka prorodzinna;
• kultura i ochrona jej dóbr;
• modernizacja terenów wiejskich
i ochrona środowiska oraz gospodarka
wodna, w tym ochrona przeciwpowo-
dziowa;
• zagospodarowanie przestrzenne;
• transport zbiorowy i drogi publiczne;
• kultura fizyczna i turystyka;
• ochrona praw konsumentów;
• bezpieczeństwo publiczne i obron-
ność;
• przeciwdziałania bezrobociu i akty-
wizacja lokalnego rynku pracy.

Widać zatem, że często zadania
wszystkich trzech szczebli administra-
cji pokrywają się. Szczegółowo zadania
jednostek określone zostały w osobnych
ustawach.

Od 30 lat samorząd odgrywa
ogromną rolę w tworzeniu systemu de-
mokratycznego w Polsce. Zasada pań-
stwa unitarnego nie stoi w sprzeczności
ze sprawnym funkcjonowaniem miast,
gmin, powiatów i województw. Przez
ostatnie 3 dekady samorząd podlegał
bardzo istotnym zmianom, które wyni-
kały z realizacji różnych koncepcji i ko-
nieczności reagowania na bieżące pro-
blemy. Trzeba też pamiętać, że idea sa-
morządności budowana była w na-
szym kraju niemal od podstaw, co mo-
gło prowadzić do błędów i wymagało
ciągłej weryfikacji prawa. �
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SPROSTOWANIE
Szanowni Państwo, w albumie okolicznościowym „30 lat Samorządu Terytorialnego”, wydanym w grudniu 2019 roku, w panelu dyskusyjnym znalazł się błąd.
Niniejszym informujemy, że funkcję burmistrza gminy Sokółka sprawuje pani Ewa Kulikowska. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

Redakcja 
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Nagroda im. Grzegorza Palki jest
wyrazem uznania dla zasług na
rzecz samorządu terytorialnego.

Laureatów wybiera kapituła nagrody
pod przewodnictwem Tadeusza Wrony,
przewodniczącego Ligi Krajowej, zrze-
szającej Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie. Wy-
różnienie jest odzwierciedleniem idei bli-
skich Lidze i związanemu z nią środo-
wiska, działającym w oparciu o hasło:
„Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczy-
zna”. Aktywność Ligi skoncentrowana
jest na różnorodnych działaniach bę-
dących kontynuacją demokratycznych
reform i promocji postaw, które te za-
łożenia urzeczywistniają.

Nagroda jest jednocześnie swo-
istym hołdem złożonym tragicznie zmar-
łemu prezydentowi Łodzi, Grzegorzowi
Palce, który wsławił się jako jeden z naj-

wybitniejszych przedstawicieli samo-
rządu terytorialnego. Laureaci kon-
kursu poprzez swoją wielotorową dzia-
łalność i dobre praktyki kontynuują
jego dzieło i stanowią wzór postaw, któ-
re powinny być w samorządzie po-
wszechne.

W organizacji przedsięwzięcia
wspierają Ligę Krajową liczne instytucje,
które popularyzują nagrodę w formie
patronatu lub poprzez inne działania.
W tym gronie są m.in.: Narodowy Instytut
Samorządu Terytorialnego oraz orga-
nizacje samorządowe będące stroną
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, takie jak Związek Miast
Polskich, Związek Powiatów Polskich,
Związek Gmin Wiejskich RP i Związek
Województw RP, Unia Miasteczek oraz
Unia Metropolii Polskich, a także Miasto

Łódź. Zaangażowane były również me-
dia tradycyjne i portale internetowe.

Podczas uroczystości przedstawiciel
prezydenta RP Janusz Bodziacki, czło-
nek Narodowej Rady Rozwoju, przeka-
zał dar od prezydenta dla Ligi Krajowej
– flagę narodową. Listy gratulacyjne do
uczestników skierowali m.in. marszałek
Senatu Stanisław Karczewski i minister
finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński, wyrażając uznanie dla za-
sług samorządu terytorialnego i wkła-
du laureatów w rozwój samorządności.

Nieobecny na gali premier Mateusz
Morawiecki, uhonorowany nagrodą,
również wystosował do zgromadzo-
nych na uroczystości list, który odczytał
poseł Tadeusz Woźniak, przewodni-
czący Rady Służby Publicznej przy Pre-
zesie Rady Ministrów. �

Nagrody Palki 
za samorządowe zaangażowanie

6 października 2019 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny 
i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się finałowa uroczystość XXII edycji 
rywalizacji o Nagrody im. Grzegorza Palki, które corocznie przyznaje Liga Krajowa.
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Józef Jodłowski urodził się 2 sierpnia
1955 r. w Sokołowie Małopolskim. Jest
żonaty, ma dwóch synów i córkę. Od

lat pozostaje związany z Lubenią, gdzie
mieszka, oraz z powiatem rzeszowskim,
na rzecz którego pracuje od 2002 r.

W 2005 r. został wybrany na przewodni-
czącego Zarządu Powiatu Rzeszow-
skiego. Od tamtego czasu nieprze-
rwanie pełni obowiązki starosty rze-
szowskiego. Był on jednym z głównych
inicjatorów powstania Parku Nauko-
wo-Technologicznego „Rzeszów Dwo-
rzysko”, będącego obecnie gospodar-
czym sercem regionu. Na terenie par-
ku zainwestowało już 17 firm znanych
w kraju i za granicą.

Do ważniejszych nagród i wyróż-
nień, którymi poszczycić się może Józef
Jodłowski, należą brązowy medal „Za
Zasługi Dla Obronności Kraju” (2009 r.),
srebrny krzyż zasługi (2010 r.), złoty
medal „Za Długoletnią Służbę” (2019).
Starosta został także uhonorowany ty-
tułem „Najlepszego starosty w woje-
wództwie podkarpackim” w 2014 r.

Jednym z obszarów społecznego
zaangażowania starosty Jodłowskiego
jest budowanie partnerstw na rzecz
rozwoju regionu. To z jego inicjatywy po-
wstało Stowarzyszenie Samorządów
Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszow-
ska”, w którym od 2008 r. pełni funkcję
prezesa. Jednym z nowatorskich przed-
sięwzięć w skali kraju realizowanych
przez tę organizację jest wdrażanie
marki Regio Resovia, wspólnej dla gmin
powiatu rzeszowskiego.

Starosta poświęcił wiele uwagi rów-
nież kreowaniu wizerunku Podkarpacia
na arenie międzynarodowej. Od 2007 r.
pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia
Euroregion Karpacki – Polska. W 2014 r.
został wybrany na przewodniczącego
Konwentu Powiatów Województwa Pod-
karpackiego. �

Starosta rzeszowski wyróżniony
To prestiżowe wyróżnienie corocznie przyznaje Liga Krajowa. W ostatniej edycji otrzymał je
Józef Jodłowski, starosta rzeszowski, za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego
powiatu. Tym samym znalazł się w doborowym gronie, ponieważ podobne wyróżnienie otrzy-
mał m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Józef Jodłowski, starosta rzeszowski

w dziedzinie ogólnopaństwowej:

Mateusz Morawiecki, 
prezes Rady Ministrów – za skuteczne
działania na rzecz zrównoważonego roz-
woju kraju, szczególnie obszarów zanie-
dbanych, prorodzinne inicjatywy rządu
oraz za pomoc samorządowi m. st. War-
szawy wobec zagrożenia kleską ekolo-
giczną

w dziedzinie działalności samorządowej 
o wymiarze ogólnokrajowej:

• Ferdynand Morski, wieloletni dyrek-
tor Śląskiego Związku Gmin i Powia-
tów – za ważny merytoryczny wkład
w rozwój samorządności i koordynowa-
nie pracy największego regionalnego
związku samorządu terytorialnego

• Andrzej Płonka, prezes zarządu
Związku Powiatów Polskich, starosta
bielski – za ofiarną działalność publiczną

i podejmowanie inicjatywy na rzecz roz-
woju samorządu terytorialnego

• Elżbieta Polak, marszałek wojewódz-
twa lubuskiego – za inicjowanie strate-
gicznych planów i inwestycji regionalnych

w kategorii działań o znaczeniu 
ponadlokalnym w samorządzie lokalnym:

• Jacek Brygman, wiceprzewodni-
czący Związku Gmin  Wiejskich RP,
wójt gminy Cekcyn – za działania na
rzecz rozwoju lokalnej społeczności,
w tym wyrównywanie szans edukacyj-
nych na wsi

• Bernard Cichosz, wydawca prasy
i książek – za inicjowanie i realizację
przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkań-
ców Konstantynowa Łódzkiego

• Bogusław Kmieć, burmistrz Sędzi-
szowa Małopolskiego – za inicjowanie

działań społecznych, infrastrukturalnych
i promocyjnych na rzecz rozwoju 
miasta

• Robert Szwed, przewodniczący
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny – za
działania na rzecz rozwoju lokalnego oraz
rodzin i osób potrzebujących

wyróżnienia:

• Marzena Czubaj-Gancarz, wójt
gminy Tomaszów Lubelski – za działa-
nia na rzecz rozwoju społeczno-gospo-
darczego gminy

• Józef Jodłowski, starosta rzeszowski
– za działania na rzecz rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego powiatu

• Stanisław Rokosz, wójt gminy
Dębica – za działania na rzecz rozwoju
i promocji gminy oraz reaktywacji uzdro-
wiska Latoszyn Zdrój

Laureaci Nagrody im. Grzegorza Palki w 2019 roku:
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Na czym na podstawie pańskich do-
świadczeń opiera się efektywność pra-
cy samorządowca, której wyrazem jest
w pańskim przypadku nagroda im.
Grzegorza Palki?

– Radny, a więc samorządowiec, re-
prezentuje grupę mieszkańców, którzy
mu ufają. Próbuje przekazywać ich
problemy osobom decyzyjnym, nada-
wać im bieg i dąży do rozwiązania da-
nego tematu. Wydaje mi się, że miarą
skuteczności każdego samorządowca
jest liczba takich przeprowadzonych
spraw. Myślę, że w samorządzie, który
reprezentuję, udaje się rozwiązywać
kwestie „przynoszone” przez miesz-
kańców. Oczywiście nie brakuje spraw,
o których głośno mówimy, a nie są one
na dzisiaj do zrealizowania, bo nie ma
na nie środków, ale zagadnień wycho-
dzących od mieszkańców czy stowa-
rzyszeń, które są w toku, jest równie wie-
le. Wiążą się one głównie z bezpie-
czeństwem na drogach. Wspólnie
z gminami modernizujemy nasze drogi
i budujemy chodniki. Ta współpraca jest
bardzo ważna.
Co decyduje o dobrej kondycji powia-
tu bielskiego i jakie kierunki są klu-
czowe dla jego rozwoju?

– Kondycja samorządu wiąże się
z jego finansami. Powiaty otrzymują tzw.
środki własne tylko z podatku PIT. 20 lat
temu nasz budżet wynosił niespełna
30 mln zł, teraz to prawie 150 mln zł, co
pokazuje ogromny skok, który wynika
m.in. z umiejętnego pozyskiwania środ-
ków unijnych. Wrócę tu do naszych
dróg, wspomnę o szpitalach. Zrujno-
wana infrastruktura, którą otrzymaliśmy

20 lat temu, zmieniła się, mamy wspa-
niałe wyposażenie. Mimo że występu-
ją problemy z finansowaniem bieżącej
działalności placówek, mamy do czy-
nienia z inną jakością. Myślę więc, że
kluczowa sprawa to umiejętność za-
rządzania środkami, żeby zadłużenie
było na tyle „strawne”, aby można
było planować z roku na rok rozwój sa-
morządu, z uwzględnieniem nie tylko
drogownictwa, lecz także innych za-
dań, takich jak oświata i pomoc spo-
łeczna.

Naszym priorytetem od lat jest
wzrost dostępności komunikacyjnej.
Możemy pięknie mówić o wszystkich za-
daniach, ale jeśli nie będzie można do
nas dojechać po porządnych drogach,
to na niewiele się to zda. Drugą misję
stanowi stwarzanie dobrych warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości. Jeszcze
9 lat temu nasz podatek PIT wynosił ok.
30 mln zł, a dziś jest to 50 mln zł. Bez
przedsiębiorców nie byłoby tych środ-
ków w budżecie. Szczególną uwagę po-
święciliśmy branży turystycznej, bo wi-
dzimy, co się dzieje w Szczyrku i w są-
siednich powiatach: cieszyńskim i ży-
wieckim. To powoduje, że środki z tu-
rystyki są coraz większe, a podmiotów
gospodarczych jest bardzo dużo i cią-
gle ich przybywa.
Jak ocenia pan aktualne warunki do
rozwoju samorządności w Polsce i ja-
kich zmian oczekiwałby pan w świetle
potrzeb zarządzanego powiatu?

– Gdy w 1999 r. pojawiły się nowe
struktury samorządów: powiaty i sa-
morządowe województwo, już wtedy
z odważnym premierem Jerzym Buz-

kiem rozmawialiśmy o tym, że w refor-
mach, które zaproponował, zabrakło
jednej zasadniczej – decentralizacji fi-
nansów publicznych. To spowodowało,
że kolejne opcje rządzące inaczej wi-
działy te zmiany. Obecnie odchodzimy
od samorządności na rzecz centralizacji
zadań, co mnie osobiście bardzo boli.
Rozumiem, że pewne sfery muszą być
w rękach państwa, jednak aby rozwój
następował tu, na dole, musimy w mia-
rę sprawnie wydawać decyzje i funk-
cjonować na własnych warunkach.
Stąd tzw. zespolenie, o którym głośno
mówił premier Buzek, że w ramach
samorządu powiatu mają znajdować się
inspekcje, straże, nadzór budowlany,
Sanepid. To wszystko trafiło z powrotem
w ręce państwa – konkretnie wojewody,
a wpływ powiatu jest w zasadzie żaden.
Zdarzyło nam się, że np. decyzja o uru-
chomieniu wojska przy powodzi zapa-
dła, gdy zagrożenie już minęło.

Za przykład samorządności sta-
wiam Niemcy. Poszła ona tam tak da-
leko, że szefem policji w danym powie-
cie jest starosta, a nadzór nad nim
sprawuje odpowiednik naszego woje-
wody. Pozwala to na szybkie podejmo-
wanie doraźnych decyzji. Sprawy lo-
kalne, które nas dotyczą, powinny być
zdecentralizowane. To w decentraliza-
cji tkwi sedno demokracji, a mieszkań-
cy mają wpływ na to, co dzieje się w ich
gminie, powiecie, województwie. Pod-
ległość w kontekście decyzyjności nie
sprawdzała się w przeszłości i moim
zdaniem sprawdzać się nie będzie.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Centralizacja 
wrogiem 
samorządności
Sprawy lokalne, które nas dotyczą, powinny być zdecen-
tralizowane. To w decentralizacji tkwi sedno demokracji,
a mieszkańcy mają wpływ na to, co dzieje się w ich gminie,
powiecie, województwie – mówi Andrzej Płonka, starosta
bielski.

POLSKA SAMORZĄDOWA48
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Jeziorak kojarzy się z żeglarstwem.
W sezonie pływa tu ok. 2000 jachtów.
Najwięcej cumuje w Iławie, mieście

doskonale skomunikowanym z całą
Polską szybką koleją Pendolino. Z War-
szawy dojedziemy nad Jeziorak w oko-
ło półtorej godziny, natomiast z Krako-
wa w około cztery.  Jest to fenomenalne
miejsce do żeglowania, w dodatku bez
tłoku. Tutaj naprawdę czuje się istotę
tego, czym jest żeglowanie.

Jeziorak jest jeziorem bardzo czy-
stym, z rozbudowaną infrastrukturą tu-
rystyczną. Działa tu wzorcowy w skali
kraju system darmowych pomostów,
śmietników i toalet obsługiwanych przez
statek-śmieciarkę – mówi wójt gminy Iła-
wa Krzysztof Harmaciński. Poza dar-
mowymi pomostami turysta-wodniak
może skorzystać z Ekomariny w Iławie
oraz w Siemianach wraz z polem kem-
pingowym, polem namiotowym oraz
zapleczem sanitarnym – dodaje wójt
Harmaciński.

Przy Ekomarinie znajduje się nowo
wybudowany amfiteatr, gdzie w sezonie
letnim odbywają się imprezy kulturalne.
Największym i najbardziej docenianym
wydarzeniem jest odbywający się za-

wsze w drugiej połowie lipca festiwal
„Nad Jeziorakiem”. Wówczas na de-
skach amfiteatru występuje czołówka
polskich muzyków oraz artystów kaba-
retowych. Nad Jeziorakiem odbywa się
również wiele imprez sportowych, w tym
najpopularniejsze: Regaty o Puchar
Wójta Gminy Iława, Swimrun Ultra Je-
ziorak, Fiesta Balonowa o Puchar Wój-
ta Gminy Iława.

Jeziorak to również raj dla wędkarzy.
Znawcy tematu twierdzą, że nigdzie in-
dziej sandacz nie smakuje tak dobrze.

Do spacerów zachęcają przepastne
lasy pełne jagód i malin, jesienią obfi-
tujące w grzyby i wspaniałą żurawinę,
z której słynie region.

Jakby tego było mało, Jeziorak ma
połączenie z całym światem. W połowie
XIX w. genialny niemiecki inżynier
Georg Jacob Steenke zaprojektował
i zbudował kanał, który jest dziś jednym
z cudów Polski. Kanał Elbląski, dawniej
zwany Oberlandzkim, pozwala dopły-
nąć z Jezioraka do Bałtyku. Dzięki tej
kunsztownej konstrukcji wykorzystującej
śluzy i pochylnie statki „płyną” po trawie.
Dziś taki unikalny rejs jest wielką atrak-
cją turystyczną, dostarczającą nieza-
pomnianych wrażeń.

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w od-
nalezieniu się w tej gamie propozycji,
może skorzystać ze szczególnego prze-
wodnika „Jeziorak i okolice”, dostęp-
nego w wersji papierowej, a dodatkowo
sprzężonego z aplikacją mobilną, któ-
rą można pobrać w internecie i zain-
stalować na smartfonie, zyskując dostęp
do zdjęć, filmów i informacji. Do zoba-
czenia nad Jeziorakiem!

www.gmina-ilawa.pl

Do zobaczenia nad Jeziorakiem!
Jeziorak o długości prawie 28 km jest najdłuższym jeziorem w Polsce. Z prawie 120-ki-
lometrową linią brzegową i 16 wyspami tworzy osobny, samowystarczalny świat. Jezio-
rak jest na tyle długi, rozgałęziony i urozmaicony, że nie jest w stanie się znudzić. Wielu
stałych bywalców przyznaje, że dotąd nie poznało wszystkich jego zakamarków. Dla
wszystkich, którzy szukają spokoju, bliskiego kontaktu z naturą, to idealny cel podróży.

Wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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W ostatnim czasie Puszczykowo zdo-
było wiele wyróżnień w ogólnopol-
skich rankingach. Z czego wynika suk-
ces samorządu?

– W 2018 roku Puszczykowo zosta-
ło sklasyfikowane na 2. miejscu wśród
gmin miejskich w Rankingu Finanso-
wym Samorządów Terytorialnych, jako
najwyżej oceniona gmina miejska z wo-
jewództwa wielkopolskiego. W 2019
roku Puszczykowo zajęło 5. miejsce
w Rankingu Samorządów „Rzeczpo-
spolitej” w kategorii gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie, w której znalazły się aż
864 gminy. W II Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego w Polsce
Puszczykowo zajęło 2. miejsce wśród
236 gmin miejskich. To są bardzo budu-
jące wyróżnienia nie tylko dla mnie
i wszystkich pracowników zaangażo-
wanych w realizację powierzonych za-
dań, ale i dla mieszkańców. Rankingi te
w sposób rzetelny i przejrzysty ukazują
kondycję naszej jednostki samorządowej.

Zarządzanie finansami na szczeblu
samorządowym jest procesem złożo-
nym, który dla optymalizacji wymaga za-
stosowania wielu narzędzi i technik.
W mojej ocenie efektywność gospoda-
rowania środkami finansowymi w gmi-
nie to przede wszystkim ich racjonalne
wydatkowanie. Za równie istotne uwa-
żam odpowiednie kompetencje, kwali-
fikacje i umiejętności pracowników.
Składowymi finansowego sukcesu Pusz-
czykowa są również sukcesy w zakre-
sie ubiegania się o fundusze zewnętrz-
ne, wysoki poziom nadwyżki operacyj-
nej oraz sposób zarządzania długiem.

Jednak efektywności samorządu nie
należy wiązać wyłącznie z rachunkiem
ekonomicznym, bowiem trudno zmie-
rzyć rezultaty świadczenia usług pu-
blicznych, a precyzyjne oszacowanie
skutków wydatków jest ograniczone.
W jaki sposób gmina, którą pan za-
rządza, przyciąga inwestorów?

– Najważniejszym majątkiem, jaki
gmina może zaoferować biznesowi, są
oczywiście jej tereny. W przypadku Pusz-
czykowa, miasta o ustalonych granicach
z racji usytuowania w otulinie Wielko-
polskiego Parku Narodowego i tere-
nów chronionych, dostępność gruntów
pod duże inwestycje jest znikoma i nie
ma wytyczonych oddzielnych stref roz-
woju gospodarczego. Funkcją wiodącą
na obszarze miasta jest mieszkalnictwo
niskiej intensywności z zapewnieniem
wysokiego poziomu usług dla miesz-
kańców oraz możliwość prowadzenia
nieuciążliwej działalności gospodar-
czej. Niemniej Puszczykowo charakte-
ryzuje się bardzo wysokim wskaźni-
kiem przedsiębiorczości – w Rankingu
Samorządów najdynamiczniej rozwija-
jących przedsiębiorczość w latach 2003–
2018 zajęliśmy 5. miejsce. Przed nami
znalazły się tylko miejscowości typowo
turystyczne. Ogromną większość z ogól-
nej liczby przedsiębiorców stanowią
podmioty prywatne, zwłaszcza małe
firmy i mikrofirmy świadczące usługi spe-
cjalistyczne: projektowe, doradcze, le-
karskie, finansowe, prawne.

Wiodące znaczenie dla rozwoju
Puszczykowa mają uwarunkowania
przyrodnicze. Duży potencjał przyrod-
niczo-krajoznawczy, położenie w ob-
szarze węzłowym o znaczeniu między-
narodowym oraz tradycje letniska pod-
miejskiego są naszymi atutami. Stąd po-

żądane są inwestycje mające uatrak-
cyjnić pobyt w naszym mieście. Dlate-
go przeznaczamy środki na budowę za-
plecza obsługującego usługi sportu,
rekreacji, wypoczynku i turystyki, re-
montujemy drogi i inną infrastrukturę
techniczną miasta, przygotowujemy
atrakcyjne oferty kulturalne i rekre-
acyjne, dbamy o środowisko – jako
jedni z pierwszych w Wielkopolsce
wprowadziliśmy program wymiany pie-
ców węglowych, a w bieżącym roku uru-
chomimy program małej retencji. W cią-
gu ostatnich 3 lat nasze nakłady na in-
westycje miejskie wyniosły średnio
13,3 mln zł rocznie, co stanowi średnio
25 proc. wydatków.

Wybudowaliśmy nowe centrum han-
dlowe miasta – Rynek. Powstała w ten
sposób możliwość rozwoju nowych
usług, które licznie wypełniły centralną
tkankę miasta. W 2017 roku zakończy-
liśmy największą inwestycję w historii
miasta – budowę hali sportowo-wido-
wiskowej. Nasi mieszkańcy zyskali no-
woczesny obiekt, pozwalający m.in. na
organizowanie zawodów rangi krajowej
w wielu dyscyplinach sportowych. Za-
stosowane rozwiązania akustyczne i wi-
downia na około 300 osób pozwalają
również na organizację imprez kultu-
ralnych i koncertów. Organizowane
eventy bezpośrednio przekładają się na
wzrost ruchu turystycznego. Dzięki tej in-
westycji przyciągnęliśmy do Puszczy-
kowa takie wydarzenia, jak: Mistrzostwa
Europy Amatorskiego MMA czy Mi-
strzostwa Polski w Molkky. Wszystko to
było możliwe dzięki inwestycji w infra-
strukturę. Jesteśmy dumni również
z nowoczesnego Ośrodka Sportowo-
-Rekreacyjnego w Puszczykowie. SPOR-
TOTEKA to przykład udanej współpra-

Racjonalne gospodarowanie 
budżetem to podstawa

Zarządzanie finansami na szczeblu samorządowym jest
procesem złożonym, który dla optymalizacji wymaga za-
stosowania wielu narzędzi i technik. W mojej ocenie efek-
tywność gospodarowania środkami finansowymi w gminie
to przede wszystkim ich racjonalne wydatkowanie – mówi
Andrzej Balcerek, burmistrz Miasta Puszczykowa.



cy miasta z inwestorem, który podpisał
z nami 30-letnią umowę dzierżawy,
dzięki której został zagospodarowany te-
ren dawnego MOSiR-u.

W Puszczykowie wdrożone zostały
również programy rewitalizacji, które
podnoszą atrakcyjność miasta. Dotyczy
to zarówno budownictwa, jak i terenów
zielonych. Ostatnio zrewitalizowano
willę „Mimoza” oraz teren Zakola War-
ty w obszarze Natura 2000. Willa „Mi-
moza” to wyjątkowy budynek, m.in. ze
względu na jej historię, która sięga po-
czątku XX wieku, czyli lat świetności let-
niska, do którego w weekendy przyjeż-
dżało ok. 30 tys. turystów. Willa jest pe-
rełką architektoniczną miasta i wraz z
innymi zabytkowymi budynkami tworzy
charakterystyczny puszczykowski kli-
mat. Po kapitalnym remoncie obiekt peł-
ni funkcję Centrum Animacji Kultury, któ-
re przyciąga turystów z całego regionu.
Inwestycja związana z Zakolem Warty
polegała na przeprowadzeniu rekulty-
wacji terenu zalewowego i przekształ-
ceniu go w tereny zielone służące wy-
poczynkowi i rekreacji. Efektem przed-
sięwzięcia są nowe nasadzenia, łąki
kwietne, ścieżki rowerowe i spacerowe
oraz plaże kamieniste i piaszczyste.
W jaki sposób korzystają państwo
z funduszy unijnych i jak duże wspar-
cie stanowią one w gospodarowaniu
środkami gminnymi? Jakie inwestycje
zostały zrealizowane z ich pomocą
w ostatnich latach?

– Środki europejskie stanowią jed-
no z dodatkowych, a przy tym bardzo
istotnych źródeł finansowania działal-
ności puszczykowskiego samorządu.
Ich nieobligatoryjny charakter powią-
zany jest z zakończoną sukcesami ak-
tywnością władz lokalnych. Moim zda-

niem jedną z najważniejszych inwesty-
cji realizowanych m.in. za pieniądze
z UE jest rewitalizacja miasta, w tym wil-
li, w której znajduje się Urząd Miejski, oraz
wspomnianej willi „Mimoza”. Na oba te
obiekty pozyskaliśmy środki w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014–2020. Rewi-
talizacja willi „Mimoza” w Puszczykowie
na cele społeczno-kulturalne została
zrealizowana przy dofinansowaniu na
poziomie 3 mln zł. Z kolei projekt „Za-
kole Warty w Puszczykowie – rozwój te-
renów zielonych w Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym Poznania”, o którym
mówiłem, kosztował prawie 1,5 mln zł,
z czego uzyskane dofinansowanie to
kwota 1,3 mln zł.

Utworzyliśmy również dwa Zinte-
growane Węzły Przesiadkowe w Pusz-
czykowie i Puszczykówku, w skład któ-
rych wchodzą parkingi typu park and
ride, drogi rowerowe, infokioski i tabli-
ce z informacjami na temat transportu
publicznego oraz nowe wiaty przy-
stankowe w mieście. Puszczykowo

uczestniczy w realizacji partnerskiego
projektu polegającego na zakupie
i montażu indywidualnych instalacji
odnawialnych źródeł energii na obiek-
tach prywatnych. Projekt wart jest ponad
2 mln zł. Każda instalacja może otrzy-
mać wsparcie do 85 proc. kosztów
kwalifikowanych.

Puszczykowo zrealizowało również
szereg projektów miękkich, takich jak:
„Poprawa dostępu do usług społecznych
wspierających rodzinę i rodzinną pieczę
zastępczą”, „Razem Lepiej. Działania na
rzecz poprawy dostępu do usług opie-
kuńczych i przeciwdziałania dzieci w pie-
czy zastępczej w powiecie poznań-
skim”, „e-Mocni, czyli szkolenia, kursy
e-learningowe oraz webinaria zwięk-
szające umiejętności korzystania z In-
ternetu”, „Gimnazjalista z pasją – kom-
pleksowe wsparcie uczniów gimnazjów
(po reformie szkół podstawowych) w wy-
borze optymalnych ścieżek edukacyj-
nych i zawodowych”.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.rynekinwestycji.pl
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Puszczykowo z lotu ptaka

Puszczykowo jest niespełna 10-tysięcznym miastem zlokalizowanym w centralnej
części województwa wielkopolskiego, w południowej części powiatu poznańskiego.
Graniczy z gminami Komorniki, Stęszew i Mosina. Położone jest w odległości
ok. 4,5 km od południowych i południowo-zachodnich granic administracyjnych
Poznania. Wschodnia granica miasta przebiega wzdłuż rzeki Warty. Przez miasto
przebiega linia kolejowa relacji Poznań–Wrocław oraz drogi wojewódzkie:
Stęszew–Kórnik (DW 431) i Poznań–Mosina–Śrem (DW 430). Puszczykowo zajmuje
obszar 1642 ha (16,4 km kw.), z czego część terenu zajmują lasy Wielkopolskiego
Parku Narodowego.

To popularna miejscowość letniskowa, której szczególny rozwój datuje się na prze-
łom XIX i XX wieku oraz dwudziestolecie międzywojenne. Symbolem Puszczykowa
stały się okazałe, różne stylowo wille, a w okresie II RP – dworki na dużych dział-
kach, tonące w zieleni majestatycznych drzew ogrodowych lub ocienione sosno-
wymi lasami.

Zrewitalizowana Willa „Mimoza”
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Miasteczko pomimo ogromnych
zniszczeń wojennych nadal
może poszczycić się ciekawy-

mi zabytkami architektury i sztuki sa-
kralnej. Kościół (dziś Sanktuarium) św.
Antoniego to zabytek klasy zerowej
i prawdziwa perełka sakralnej archi-
tektury średniowiecznej XIV stulecia. Ko-
ściół szczyci się nie tylko relikwiami
świętego, sprowadzonymi z Padwy, ale
również doskonale zachowanymi fre-
skami, barokowym ołtarzem i lożą ko-
latorską rodu Finkensteinów, ozdobio-
ną scenami biblijnymi. Drugim kościo-
łem na terenie miasta jest wybudowa-
ny w 1905 r. kościół Św. Rozalii. 

Ciekawe zabytki znajdziemy także
w okolicach Susza. Przykładem są po-
zostałości pałacu w Kamieńcu, który
w latach swojej świetności zwany był
Wersalem Królestwa Pruskiego. Jego
mieszkańcem był cesarz Napoleon Bo-
naparte, który przebywał tam w czasie
kampanii rosyjskiej od kwietnia do
czerwca 1807 roku. Niestety, obiekt zo-
stał zniszczony w czasie II wojny świa-
towej i dziś możemy podziwiać jedynie
jego ruiny. W dobrym stanie zachował

się natomiast kościół pw. Matki Bożej
Królowej Świata oraz niektóre budynki
gospodarcze.

Kolejna ciekawy obiekt – pochodzą-
cy z XVII wieku barokowy pałac – znaj-
duje się we wsi Bałoszyce. Budowlę
w kształcie regularnej bryły z krzyżowy-
mi blankami i wieżyczkami narożnymi
otoczono rozległym parkiem. Obecnie to
urokliwe miejsce zostało odnowione
przez swoich dzisiejszych właścicieli i peł-
ni funkcję hotelu i restauracji z wieloma
atrakcjami. Gmina Susz obfituje też
w inne atrakcyjne historycznie miejsca
– dwór w Babiętach Wielkich, dwór
w Nipkowie, ruiny pałacu w Januszewie.

Wszyscy, którzy doceniają walory
krajobrazowe, również znajdą w Gmi-
nie Susz coś dla siebie. Znajdują się tu
dwa rezerwaty przyrody: jezioro Gaudy
i jezioro Czerwica oraz obszar chro-
nionego krajobrazu rzeki Liwy. Teren
gminy pokrywa się także z Parkiem
Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego
i Europejską Siecią Ekologiczną NATU-
RA 2000. Spotkać tu można gniazda orła
bielika, rybołowa, orlika krzykliwego,
kani czarnej i rudej czy bociana czar-
nego. Występują tu również liczne po-
mniki przyrody, rośliny rzadkie i ginące
oraz mnóstwo gatunków fauny, wśród
których wiele jest pod ochroną. �

Gmina Susz zaprasza
Susz to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim,
nad Jeziorem Suskim. Miejscowość jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Susz, 
znanej sportowej Polsce z organizowania co roku najstarszych krajowych zawodów
triathlonowych, których pierwsza edycja odbyła się w 1991 r.

Susz to stolica polskiego triathlonu

Sanktuarium św. Antoniego góruje nad Suszem

Pozostałości pałacu w Kamieńcu
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U
dział w rywalizacji samorzą-
dów szczebla gminnego i po-
wiatowego jest całkowicie bez-
płatny i dobrowolny. Inicjaty-

wa Związku Powiatów Polskich dosko-
nale wpisuje się w jego działania pro-
mujące samorządność oraz dobre prak-
tyki funkcjonowania jednostek teryto-
rialnych. Dla uczestników rankingu
udział w rywalizacji jest doskonałym na-
rzędziem oceny i monitoringu efektów
realizowanych działań, które pozwala
sprawdzić się na tle innych, a także po-
znać swoje mocne i słabe strony.

Ranking jest prowadzony z uwzględ-
nieniem podziału na sześć kategorii jed-
nostek samorządu terytorialnego: po-
wiaty do 60 tys. mieszkańców, powia-
ty od 60 do 120 tys. mieszkańców, po-
wiaty powyżej 120 tys. mieszkańców,
miasta na prawach powiatu, gminy
miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy
wiejskie. Zgłoszone samorządy są pod-
dawane ocenie ekspertów ZPP na pod-
stawie licznych kryteriów podzielo-
nych na dziesięć grup tematycznych.
Obszary brane pod uwagę obejmują:
działania proinwestycyjne i prorozwo-
jowe, rozwiązania wpływające na jakość
obsługi mieszkańca oraz funkcjonowa-
nia jednostki samorządu terytorialnego,
rozwój społeczeństwa informacyjne-
go, rozwój społeczeństwa obywatel-
skiego, umacnianie systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji,
promocję rozwiązań z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, wspie-
ranie działań na rzecz gospodarki ryn-

kowej, promocję rozwiązań ekoener-
getycznych i proekologicznych, współ-
pracę krajową i międzynarodową oraz
szeroko rozumiane działania promo-
cyjne.

Kolejność samorządów w rankingu
jest konsekwencją wyników osiąganych
przez samorząd oraz zrealizowanych
projektów. Zwycięski samorząd w każ-
dej kategorii otrzymuje tytuł „Dobrego
Polskiego Samorządu”. Za największy
procentowy udział realizacji kategorii ran-
kingowych dana jednostka samorządu te-
rytorialnego jest wyróżniana statusem
„Super Powiatu” lub „Super Gminy”.
Taki wynik jest potwierdzeniem kom-
pleksowego, wielotorowego działania
samorządu popartego wymiernymi re-
zultatami. Okolicznościowe puchary i dy-
plomy dla zwycięzców Ogólnopolskiego
Rankingu Gmin i Powiatów są corocznie
wręczane podczas konferencji organi-
zowanej przez Związek Powiatów Pol-
skich.

Postępy samorządów i zmiany w kla-
syfikacji można śledzić na bieżąco w trak-
cie opracowywania rankingu. W tym
roku ostatecznie zwycięzcami rankingu
zostały następujące samorządy: powiat
augustowski (powiaty do 60 tys. miesz-
kańców), powiat ostródzki (powiaty od
60 tys. do 120 tys. mieszkańców), powiat
poznański (powiaty powyżej 120 tys.
mieszkańców), Rzeszów (miasta na pra-
wach powiatu), Bolesławiec (gminy miej-
skie i miejsko-wiejskie) oraz Kobylnica
(gminy wiejskie). 

�

Samorządy znów 
poddane ocenie

Ogólnopolski Ranking
Gmin i Powiatów, pro-
wadzony od 2003 roku
przez Związek Powia-
tów Polskich, jest je-
dynym w Polsce tego
rodzaju przedsięwzię-
ciem skierowanym do
samorządów, zarządza-
nym na bieżąco przez
ekspertów w trybie on-
line przez cały rok.
To wyjątkowa okazja
do weryfikacji dokonań
jst i sprawdzenia się
w konkurencji.

Powiaty 
do 60 tys. mieszkańców

1. Powiat Augustowski 
– honorowy tytuł 
Dobry Polski Samorząd 2019

2. Powiat Przasnyski
3. Powiat Drawski 
4. Powiat Świdwiński 
5. Powiat Bielski (podlaskie)
6. Powiat Łobeski
7. Powiat Gołdapski
8. Powiat Sępoleński
9. Powiat Elbląski
10. Powiat Wałecki 

Lubański

Powiaty 
do 120 tys. mieszkańców

1. Powiat Ostródzki
– honorowy tytuł 
Dobry Polski Samorząd 2019

2. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski
3. Powiat Tomaszowski (lubelskie) 
4. Powiat Toruński
5. Powiat Malborski
6. Powiat Niżański
7. Powiat Chojnicki 
8. Powiat Świecki
9. Powiat Piotrkowski
10. Powiat Stalowowolski
11. Powiat Słupski
12. Powiat Lęborski 
13. Powiat Szczecinecki 
14. Powiat Jędrzejowski 
15. Powiat Biłgorajski 
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P
race związane z największą w hi-
storii Płońska inwestycją pn.
„Budowa ścieżek rowerowych
w ramach działania ograniczenie

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mo-
bilności miejskiej”, na którą Płońsk po-
zyskał dofinansowanie unijne w wyso-
kości 50 mln zł i ponad 5 mln zł z bu-
dżetu państwa, przebiegają zgodnie z pla-
nem. – Na obwodnicy zachodniej, od
ul. Płockiej do rzeki, powstają chodniki
i ścieżki rowerowe. Do wykonania po-
został wodociąg i konstrukcja drogi
wraz z nawierzchnią. Od rzeki do
ul. Szkolnej trwa wymiana gruntów,
wykonywane są nasypy, a także kanali-
zacja sanitarna i deszczowa – informuje
burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik.

Wymieniono już grunt na całej dłu-
gości obwodnicy centrum miasta – od
Góry Kawałkowskiego do ul. Grun-
waldzkiej. Usunięto kolizję z siecią elek-
troenergetyczną, która była zlokalizo-
wana na trasie wykopu. Gotowe są już

ścieżki rowerowe przy ul. 1 Maja. Trwa
ich budowa na odcinku od torów do ul.
Kopernika. Powstaje zjazd z ul. Kopernika
do parku Wolności po południowej stro-
nie rzeki. Ścieżki będą także na odcinku
od obwodnicy zachodniej do torów ko-
lejowych, a także od istniejących ścieżek
przy targowisku Manhattan do ul. Po-
stępu Rolniczego na Poświętnem. Trwa
budowa ścieżek przy ulicach powiato-
wych – od ul. Kopernika do skrzyżowa-
nia z ul. Szkolną i do ronda u zbiegu Ko-
pernika, Młodzieżowej i Jaworskiego.

Co zostało do zrobienia? Wybudo-
wane zostaną jeszcze ciągi piesze i ro-
werowo-piesze, a także sama na-
wierzchnia drogi. Kanalizacja sanitarna
i deszczowa powstaje też na odcinku od
ul. Szkolnej do ul. Młodzieżowej, gdzie
czeka nas jeszcze wymiana gruntów, wy-
konanie nasypów, a także budowa wo-
dociągu, chodników, ścieżek rowero-
wych i drogi. Gotowe są podpory mostu
na Płonce. Trwają prace związane z wy-
konaniem podpór zastępczych do mon-
tażu stalowej konstrukcji nośnej mostu.
– W ramach projektu wybudowane zo-
staną też ścieżki przy ul. Młodzieżowej
– od skrzyżowania z ul. Kopernika do
granic miasta i od granic miasta aż do Ar-
celina – mówi burmistrz Płońska.

Drogi rowerowe pojawią się, rzecz ja-
sna, wzdłuż obwodnicy zachodniej i ob-
wodnicy centrum. Projekt zakłada rów-
nież budowę trzech parkingów „Parkuj
i jedź” oraz stworzenie komunikacji
miejskiej i obsługującego ją systemu. �

Budowa obwodnicy zachodniej

Największa inwestycja 
w historii Płońska
22-tysięczny Płońsk stawia na ekologię 
i ochronę środowiska. Miasto buduje dwie 
obwodnice i sieć ścieżek rowerowych. 
Wszystko po to, aby ograniczyć ruch 
w centrum miasta i zachęcić do korzystania 
z ekologicznych środków transportu.

Powiaty powyżej 
120 tys. mieszkańców

1. Powiat Kielecki
– honorowy tytuł 
Dobry Polski Samorząd 2019

2. Powiat Poznański
3. Powiat Kartuski

Powiat Cieszyński 
4. Powiat Wodzisławski
5. Powiat Bielski (śląskie)
6. Powiat Myślenicki 
7. Powiat Żywiecki
8. Powiat Starogardzki
9. Powiat Chrzanowski
10. Powiat Wejherowski

Miasta na prawach powiatu

1. Nowy Sącz
– honorowy tytuł 
Dobry Polski Samorząd 2019

2. Legnica
3. Łomża
4. Rzeszów
5. Dąbrowa Górnicza
6. Słupsk 
7. Tarnów
8. Jelenia Góra
9. Kalisz
10. Chełm

Gminy miejskie 
i miejsko-wiejskie

1. Miasto Bolesławiec
– honorowy tytuł 
Dobry Polski Samorząd 2019

2. Miasto Biłgoraj
3. Miasto Płońsk 
4. Miasto Czechowice-Dziedzice
5. Miasto Sochaczew
6. Miasto Barcin
7. Miasto Lądek-Zdrój
8. Miasto Stronie Śląskie
9. Miasto Brwinów
10. Miasto Siewierz 

Gminy wiejskie

1. Gmina Chełmiec
– honorowy tytuł 
Dobry Polski Samorząd 2019

2. Gmina Kobylnica
3. Gmina Wielka Wieś
4. Gmina Tomaszów Lubelski
5. Gmina Korzenna
6. Gmina Zabierzów 
7. Gmina Postomino
8. Gmina Ustka
9. Gmina Ruda-Huta
10. Gmina Gręboszów 
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W tym roku obchodzimy 30-lecie
samorządu terytorialnego w Polsce.
Jak pan ocenia jego kondycję?

– To dobry moment, aby nie tylko po-
wspominać, lecz także pokazać, jak wiele
przez ten czas się zmieniło. Nadmienię tyl-
ko wyremontowane szpitale, modernizo-
wane i przebudowywane szkoły, obecny stan
dróg powiatowych. To wszystko są powo-
dy do dumy. Jednak samorządy stoją dzisiaj
przed trzema poważnymi wyzwaniami. Po
pierwsze to stan finansów samorządowych,
które nie tylko nie rosną adekwatnie do no-
wych zadań, ale ostatnio wręcz zaczynają się
obniżać. Jest to oczywiście konsekwencja
zmian w systemie podatku dochodowego od
osób fizycznych, który był korzystny dla czę-
ści podatników, ale jednocześnie przełożył
się na osłabienie dochodów jednostek sa-
morządu terytorialnego, a w konsekwencji
na potencjalne pogorszenie jakości świad-
czonych usług publicznych.

Drugim problemem jest sytuacja w oświa-
cie, która również wywołuje gorącą dysku-
sję. Reforma oświaty, odgórne podnoszenie
wynagrodzeń nauczycieli, podwyżka pensji
minimalnej pociągnęły za sobą zdecydo-
wanie poważniejsze skutki finansowe niż
zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej. To powoduje, że dzisiaj samorządy
powiatowe dopłacają już nawet do wyna-
grodzeń, co wcześniej nie miało miejsca.
Oczywiście zawsze mieliśmy na utrzymaniu
infrastrukturę, bieżącą działalność i inwe-
stycje. Nigdy jednak nie było takiej sytuacji,
żeby zaistniała konieczność dokładania pie-
niędzy do płac.

Trzecim problemem jest służba zdrowia
i sytuacja szpitali powiatowych. Po wpro-
wadzeniu tzw. sieci szpitali kondycja finan-
sowa placówek medycznych pogorszyła się
w sposób drastyczny. Statystyki pokazują, że
większa część podmiotów leczniczych ma

Trzeba rozmawiać 
i wspólnie działać
Jeżeli dzisiaj mówimy o szpitalach i oświacie, a także o kwotach, które
musimy dokładać do tych działalności, to na inne sprawy, jakie by one nie
były, będzie brakowało pieniędzy. A przecież mieszkańcy oczekują zmian,
choćby w stanie dróg, w obiektach kubaturowych. Są samorządy, które
całkowicie wstrzymały inwestycje – mówi Andrzej Płonka, prezes Związku
Powiatów Polskich, starosta bielski.
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ujemny wynik finansowy. Składa się na
to wiele czynników: ryczałtowy sposób
rozliczania, zbyt niski poziom ryczałtu,
podwyżki wynagrodzeń niektórych grup
personelu medycznego ustalane na po-
ziomie centralnym, podwyższanie stan-
dardów zatrudnienia, rynek pracownika
wynikający z braku lekarzy i pielęgniarek.
Kolejną kwestią jest niedawne orzecze-
nie Trybunału Konstytucyjnego, które
mówi, że zmuszanie samorządów poprzez
ustawę o działalności leczniczej do tego,
aby pokrywały ujemny wynik finansowy,
jest sprzeczne z Konstytucją. Tę ustawę,
która wchodziła w życie kilka lat temu,
samorządy opiniowały negatywnie. Wy-
rok TK odbieram pozytywnie, bowiem
nie może być tak, że odpowiadamy za nie
swoje błędy, a decyzje są podejmowane
w zupełnie innym miejscu. Problemem
jest jednak interpretacja 18-miesięczne-
go okresu pozostawionego przez TK na
dokonanie odpowiednich zmian legisla-
cyjnych.

Dzisiaj jesteśmy w takim momencie,
że trzeba nas wysłuchać i przynajmniej
chcieć zrozumieć. My nie chcemy z ni-
kim walczyć, nie chcemy niczego udo-
wadniać na siłę, ale liczby pokazują, że
to my mamy rację. Jestem daleki od
tego, aby mówić, że ktoś jest winien, bo
to powoduje niechęć do rozmowy. Wła-
śnie brak rozmowy i niechęć do jej pod-
jęcia boli najbardziej. My jesteśmy go-
towi do rozmów. Staramy się też sku-
tecznie reprezentować interesy powia-
tów.

Związek Powiatów Polskich za-
jął piąte miejsce w grupie najsku-
teczniejszych lobbystów działają-
cych w Sejmie RP. Jakie zmiany
prawne na to wpłynęły?

– Bardzo nas cieszy pozycja, którą za-
jął Związek Powiatów Polskich. Oczy-
wiście mówimy tutaj o lobbingu w ro-
zumieniu potocznym, a nie prawnym
– tak jak wspomniałem, staramy się jak
najskuteczniej przedstawiać głos po-
wiatów w debacie publicznej. Przywo-
łany ranking jest dowodem, że faktycz-
nie tak jest. Nieskromnie powiem, że wy-
nik ten nie jest zaskakujący. Eksperci za-
trudnieni w Biurze Związku Powiatów
Polskich opiniują ponad osiemset aktów
prawnych rocznie, które są do nas kie-
rowane – zarówno w ramach prac Ko-
misji Wspólnej Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego, jak i prac parlamentarnych.
Do ponad stu aktów prawnych przygo-
towujemy bardzo szczegółowe opinie
prawne. Trudno zatem wskazać poje-
dyncze zmiany, które przyczyniły się do
uzyskanego przez nas wyniku. Na efek-

ty składa się zaangażowanie całego ze-
społu w wielu obszarach.

W pierwszej piątce znalazł się
także Związek Miast Polskich. Jak
układa się państwa współpraca
z siostrzaną instytucją?

– Współpraca ze wszystkimi korpo-
racjami zrzeszającym samorządy teryto-
rialne różnych szczebli, w tym ze Związ-
kiem Miast Polskich, od lat układa się bar-
dzo dobrze. Nasze współdziałanie jest
związane głównie z ochroną interesów
jednostek samorządu terytorialnego
w Polsce. Kooperacja odbywa się w ra-
mach różnego typu komisji, zespołów
i innych gremiów centralnych. Poza tym
razem realizujemy szereg innego typu
działań, takich jak konferencje, szkolenia,
warsztaty. Aplikujemy wspólnie w kon-
kursach związanych z projektami dedy-
kowanymi jednostkom samorządu tery-
torialnego. Współpracujemy również
przy realizacji dużego projektu dotyczą-
cego stworzenia Systemu Monitoringu
Usług Publicznych, który jest prowadzony

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji wraz z Głównym Urzę-
dem Statystycznym. Ma on doprowadzić
do stworzenia zestandaryzowanego spo-
sobu opisu najważniejszych działań po-
dejmowanych przez poszczególne pod-
mioty. Umożliwi to chociażby wzajemne
porównywanie się jednostek.

Porównywanie się jednostek
w nieco inny sposób umożliwia już
teraz prowadzony przez ZPP Ogól-
nopolski Ranking. Ostatnio po-
znaliśmy jego wyniki i obserwuje-
my pewne zmiany. Czy w tym roku
zmieniły się kryteria oceny?

– Tak, zaszła zmiana, ale w niewiel-
kim stopniu. Kryteria poszerzyły się
o dwa ważne punkty. To wdrażanie lub
współfinansowanie programów związa-
nych z wykorzystaniem technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych – chodzi
o realizowanie rozwiązań z obszaru
Smart City, czyli inteligentnych miast.
Drugi nowy obszar dotyczy wdrażania
lub współfinansowania programów zwal-
czających występowanie efektu smogu,

co w obliczu kłopotów z utrzymaniem
czystego powietrza wydaje się bardzo za-
sadne.

Jakie działania uważa pan za
najbardziej pilne w obecnym sys-
temie samorządowym?

– Przede wszystkim trzeba zakończyć
już rozpoczęte tematy, bo one skupiają nie
tylko uwagę, ale też środki. Jeżeli dzisiaj
mówimy o szpitalach i oświacie, a także
o kwotach, które musimy dokładać do
tych działalności, to na inne sprawy, ja-
kie by one nie były, będzie brakowało pie-
niędzy. A przecież mieszkańcy oczekują
zmian, choćby w stanie dróg, w obiektach
kubaturowych. Są samorządy, które cał-
kowicie wstrzymały inwestycje. Wiele po-
wiatów sygnalizuje, że nie stać ich na
wkład własny do inwestycji realizowa-
nych z udziałem czy to środków unijnych,
czy dotacji z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Rozmawiamy z innymi organi-
zacjami samorządowymi, aby mówić
jednym głosem. Kwestia współpracy jest
dla mnie bardzo istotna.

Jakie tematy będą państwo po-
dejmować podczas tegorocznego
Zgromadzenia Ogólnego ZPP?

– Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich, które od-
będzie się 30 czerwca i 1 lipca, to dwa dni
obrad plenarnych. W czasie ich trwania
przedstawione zostanie sprawozdanie
z działalności Związku Powiatów Polskich
w 2019 roku, a także projekt budżetu
ZPP na rok 2020. Odbędą się wybory
uzupełniające do Zarządu Związku Po-
wiatów Polskich. Obrady obejmą też wy-
stąpienia tematyczne związane z funk-
cjonowaniem powiatów oraz dyskusję na
temat bieżących spraw istotnych dla po-
wiatów, takich jak: niewystarczające fi-
nansowanie zadań nakładanych na sa-
morządy, problemy w sektorze ochrony
zdrowia, sytuacja w powiatowej oświa-
cie, problem możliwości powiatów w ob-
szarze realizowania inwestycji drogo-
wych i kubaturowych. Poruszona zosta-
nie również kwestia współpracy z insty-
tucjami centralnymi i jej efekty.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Jestem daleki od tego, aby mówić, że ktoś jest

winien, bo to powoduje niechęć do rozmowy. 

Właśnie brak rozmowy i niechęć do jej podjęcia 

boli najbardziej. My jesteśmy gotowi do rozmów.
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Jak położenie powiatu draw-
skiego rzutuje na jego strategię
rozwoju i jak samorząd wykorzy-
stuje potencjał terenu?

– Obszar powiatu drawskiego, po-
łożonego w południowo-wschodniej
części województwa zachodniopomor-
skiego, to jeden z najpiękniejszych za-
kątków Polski. Okoliczne bogactwo fau-
ny i flory już od wielu lat zachwyca mi-
łośników przyrody. Liczne rzeki i jezio-
ra stwarzają wymarzone warunki do
wędkowania i uprawiania sportów wod-
nych. Przez obszar powiatu prowadzą
atrakcyjne szlaki turystyczne: rowerowe,
kajakowe, piesze i konne oraz liczne ścież-
ki przyrodnicze. Usytuowanie wielu ma-
łych miejscowości w bezpośredniej bli-
skości zbiorników wodnych stanowi o ol-
brzymim potencjale turystycznym po-
wiatu. Położony w granicach powiatu po-
ligon drawski to największy tego typu
obiekt w Europie. 

Jakie obszary zarządzania po-
chłaniają najwięcej środków i jak
ważne dla skuteczności działań
samorządu są dotacje zewnętrzne?

– Już od kilkunastu lat fundusze ze-
wnętrzne pozwalają samorządom pozy-
skiwać olbrzymie środki finansowe na in-
westycje, dzięki którym polskie miej-
scowości z roku na rok stają się pięk-
niejsze, nowocześniejsze i przede wszyst-
kim bardziej przyjazne dla mieszkańców.
Z inicjatywy władz samorządowych Po-
wiatu Drawskiego zawarto umowę po-
między Województwem Zachodniopo-
morskim a jednostkami samorządu te-
rytorialnego na realizację Kontraktu Sa-

morządowego „Strefa Centralna”. Nasz
powiat jest jego liderem. Kontrakt ma na
celu wzmocnienie potencjału gospodar-
czego, rozwoju usług sfery społecznej
oraz poprawę warunków infrastruktu-
ralnych rozwoju społecznego i gospo-
darczego całego objętego nim obszaru,
szczególne w zakresie edukacji, inwestycji
drogowych, inwestycji w OZE oraz
transportu publicznego, które pochłaniają
najwięcej środków. Łączna kwota dofi-
nansowania pozyskanego ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego
2014–2020 wyniosła 43 179 490 zł.
W skład kontraktu wchodzi 20 jednostek
samorządu terytorialnego z powiatów:
drawskiego, łobeskiego oraz świdwiń-
skiego. 

Co decyduje o tym, że powiat
drawski znajduje się w ścisłej czo-
łówce powiatów do 60 tys. miesz-
kańców? Czy Ranking Gmin i Po-
wiatów jest dla państwa wiary-
godnym i pożytecznym mierni-
kiem dokonań samorządu?

– Największą siłą naszego samorzą-
du są przede wszystkim jego mieszkań-
cy. To oni stanowią o jego potencjale
i rozwoju. Ich aktywne uczestnictwo
w życiu lokalnym podnosi świadomość
społeczną, wzmacnia więzi międzyludz-
kie oraz poczucie odpowiedzialności za
miejsce, w którym żyją. Na wyrazy uzna-
nia zasługują także kompetentni i wy-
kwalifikowani pracownicy administra-
cyjni, którzy dokładają wszelkich starań,
aby jak najpełniej zaspokoić potrzeby
mieszkańców powiatu. Ranking Gmin
i Powiatów to doskonała okazja do kom-
pleksowego podsumowania całoroczne-
go funkcjonowania powiatu, opracowa-
nia strategii udoskonalania dotychczaso-
wych działań i ewentualnego szukania no-
wych rozwiązań w dziedzinach, w których
nie wszystko dało się zrobić zgodnie
z oczekiwaniami. To szansa na wyeks-
ponowanie mocnych stron samorządu,
uświadomienie sobie istniejących i po-
tencjalnych zagrożeń oraz wypracowanie
strategii przeciwdziałania im.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Mieszkańcy siłą samorządu
Udział w Rankingu Gmin i Powiatów to dosko-
nała okazja do kompleksowego podsumowania
całorocznego funkcjonowania powiatu, opraco-
wania strategii udoskonalania dotychczasowych
działań i ewentualnego szukania nowych rozwią-
zań w dziedzinach, w których nie wszystko dało
się zrobić zgodnie z oczekiwaniami – mówi 
Stanisław Cybula, starosta drawski.
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K
iedy jesteś zmęczony życiem
w mieście, kiedy szukasz chwi-
li wytchnienia albo pragniesz
zmiany otoczenia, zawitaj do

nas! Oprócz ciszy i spokoju znajdziesz
u nas piękne, bogate w zwierzynę kra-
jobrazy leśne, w których zamieszkały ma-
jestatyczne wilki i żubry, a czymże były-
by lasy bez ukrytych w nich jezior czy wi-
jącej się rzeki Regi, która zachęca wielu
do odwiedzin i zmagań z jej górskim nur-
tem?

Powiat łobeski to nie tylko krajobrazy
i turystyka, lecz także gospodarka, spo-
łeczeństwo, kultura i sport. Zarówno Za-
rząd Powiatu, jak i Rada Powiatu w Łob-
zie podejmuje wiele innowacyjnych dzia-
łań, które doprowadziły do rozwoju i po-
prawy funkcjonowania lokalnego spo-
łeczeństwa. Realizacja działań w zakre-
sie bezpieczeństwa, edukacji, spraw spo-
łecznych, promocji, zdrowia czy kultu-

ry wskazała dalsze kierunki aktywności,
które są konsekwentnie rozwijane.

Z myślą o poprawie jakości życia, bez-
pieczeństwa i funkcjonowania miesz-
kańców oraz o turystach odwiedzających
ziemię łobeską na terenie powiatu co roku
wykonywane są pace inwestycyjno-mo-
dernizacyjne obejmujące chodniki i dro-
gi oraz obiekty użyteczności publicznej.

Rozwój powiatu wyznacza także or-
ganizacja licznych wydarzeń kulturalnych.
Jedną z takich imprez jest dwudniowy jar-
mark „Łobeska Baba Wielkanocna”,
znany wszystkim mieszkańcom, a także
cieszący się uznaniem największych
znawców kultury w Polsce. Kolejnymi atrakcjami są: cykliczne Łobziuki – Pa-

rasol dla Kultury, całodniowy, plenero-
wy festyn rodzinny, a zarazem jarmark
rozmaitości, Gala Smoków, Gala Sportu
Powiatu Łobeskiego, konkurs Piękna
Wieś Powiatu Łobeskiego i Turniej
Gwiazdeczek Olimpijskich. 

Urokliwe tereny powiatu zachęcają
wszystkich do odwiedzin i odkrywania
wciąż nowych jego tajemnic, które spra-
wiają, że każdy pragnie tu wracać o każ-
dej porze roku. Jesteśmy cennym skar-
bem regionu, którego malowniczość
krajobrazowa i intensywność prowa-
dzonych działań zapadnie naszym go-
ściom głęboko w pamięci.

Zachęcamy do odwiedzin strony in-
ternetowej www.powiatlobeski.pl oraz
profilu na portalu Faceboook: www.fa-
cebook.pl/powiatlobeski. W przypadku
chęci zgłębienia informacji na temat po-
wiatu zapraszamy do kontaktu. �

Powiat łobeski…

Powiat łobeski jest miejscem dla każdego, kto pragnie poznać lokalne
cuda kultury i przepyszną kuchnię regionalną, odpocząć, spędzić czas na
rowerze czy spłynąć kajakiem aż do Mrzeżyna, zdobywając Morze Bałtyc-
kie. Powiat łobeski to miejsce, do którego chce się wracać!

bo lubię tu wracać!

Kościół w Starogardzie Wiadukt kolejowy w Prusinowie

Wiatrak w Poradzu

Jezioro Klępnicko Fot. S. Bezak (3)

Fot. T. Mechliński
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W ostatniej edycji Rankingu
Gmin i Powiatów ZPP zarządzana
przez pana jednostka znalazła się
w czołówce powiatów do 120 tys.
mieszkańców. 5. miejsce to silna
pozycja, ale do podium nieco
zabrakło. Co można poprawić
w funkcjonowaniu samorządu,
żeby poprawić ten wynik?

– Wynik ostatniej edycji rankingu jest
sukcesem dla naszego samorządu, bo-
wiem w ubiegłym roku zajęliśmy 11. lo-
katę, a 2 lata wcześniej 9. Jesteśmy za-
dowoleni z tego wyniku. Oczywiście nig-
dy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być
lepiej. Dlatego stale podejmujemy dzia-
łania, aby poprawić funkcjonowanie sa-
morządu oraz żeby naszym mieszkańcom
żyło się lepiej. Nasze priorytety to sfera
gospodarcza, społeczna i klimatyczna.

Czego dotyczą ostatnie inwe-
stycje powiatowe i jakie są ich po-
zytywne rezultaty odczuwalne
przez społeczność powiatu?

– Powiat malborski realizuje dwie in-
westycje mające w znacznym stopniu
podnieść jakość sportowej infrastruktu-
ry szkolnej. Zbudowano w pełni wypo-
sażone zaplecze sanitarno-socjalne przy
hali sportowej Zespołu Szkół Katolickich
w Malborku, na realizację której środki
finansowe były pozyskane m.in. z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej Mini-
sterstwa Sportu. Drugą inwestycją, o war-
tości 6,7 mln zł, jest ,,Modernizacja ba-
senu przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 w Malborku”. Aktualnie jest
ona w całości finansowana ze środków

finansowych powiatu, trwają jednak
działania mające na celu pozyskanie fun-
duszy zewnętrznych na to zadanie. In-
westycja umożliwi bezpieczne warunki
korzystania z basenu przez młodzież
szkolną i mieszkańców naszego po-
wiatu.

W jednostkach podległych Powiato-
wi zrealizowano następujące inwestycje:
nowy blok operacyjny oraz łącznik mię-
dzy budynkiem głównym a budynkiem
ginekologii w Powiatowym Centrum
Zdrowia oraz rozbudowana stołówka dla
pensjonariuszy Domu Pomocy Społecz-
nej. W Powiatowym Urzędzie Pracy
w Malborku montowana jest winda dla
osób niepełnosprawnych. W zakresie
zadań związanych z poprawą stanu po-
wiatowej infrastruktury drogowej zostały
przebudowane dwie drogi – razem 4 km
na łączną kwotę 3,6 mln zł. Przeprowa-
dzono także rozbiórkę mostu i wybu-
dowano nowy most na jednej z dróg na
kwotę 1,3 mln zł. Realizacja tych zadań
poprawiła standard techniczny dróg
i związane z tym ściśle bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego na tere-
nie powiatu.

Jak ważne dla rozwoju powia-
tu są środki zewnętrzne? Jakie
projekty realizowane dzięki dota-
cjom podnoszą jakość życia na te-
renie powiatu i pozwalają opty-
malnie wykorzystać potencjał jego
terenu?

– Środki zewnętrzne
w istotny sposób zwiększają
nasze możliwości, są niezwy-
kle ważne dla rozwoju po-
wiatu. Bez ich udziału reali-
zacja wielu zadań byłaby po
prostu niemożliwa albo prze-
łożona w czasie z uwagi na
ograniczone możliwości fi-
nansowe samorządu. Pozy-
skiwane przez nas środki po-
zabudżetowe dotyczą różnych
płaszczyzn rozwoju. Realizu-
jemy projekty inwestycyjne,
oświatowe i społeczne. Istot-
ne jest, aby każdy mieszkaniec

odnosił wymierne korzyści z tych dofi-
nasowań. Wielość inwestycji i pozyska-
nych środków to efekt pracy powiatu oraz
jego instytucji. Z bardzo dużą skutecz-
nością środki zewnętrzne pozyskuje Po-
wiatowy Urząd Pracy w Malborku, m.in.
na aktywizację zawodową mieszkańców,
tworzenie nowych podmiotów gospo-
darczych i dodatkowych miejsc pracy oraz
podwyższanie kwalifikacji bezrobotnych,
jak również osób pracujących. Dzięki
temu wdrażane są nowe technologie i no-
woczesne rozwiązania organizacyjne,
a także realizowane są wizyty studyjne
w innych krajach w celu implementacji
rozwiązań, które się tam sprawdziły.

Staramy się na bieżąco modernizować
obiekty użyteczności publicznej powia-
tu, pozyskując środki na termomoder-
nizację czy też dostosowanie obiektów do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wy-
chodząc naprzeciw obecnym potrzebom
i wymaganiom społeczeństwa, staramy się
unowocześniać i rozbudowywać budyn-
ki innych jednostek podległych Powia-
towi. Pozyskiwane środki zewnętrzne są
przeznaczane również na poprawę wa-
runków nauki młodzieży oraz organiza-
cję staży zagranicznych w ramach pro-
gramu Erasmus+, dzięki którym ucznio-
wie podnoszą kompetencje zawodowe,
interpersonalne i językowe. W efekcie
mają szansę na zdobycie nowych do-
świadczeń na arenie europejskiej.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Żeby mieszkańcom żyło się lepiej
Pozyskiwane przez nas środki pozabudżetowe dotyczą różnych płaszczyzn
rozwoju. Realizujemy projekty inwestycyjne, oświatowe i społeczne. Istotne
jest, aby każdy mieszkaniec odnosił wymierne korzyści z tych dofinansowań
– mówi Mirosław Czapla, starosta malborski.

Zamek w Malborku
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O
to najważniejsze działania
zrealizowane z myślą o efek-
tywności transportu, wygo-
dzie miejskiej społeczności

oraz odczuwalnych oszczędnościach, nie
mówiąc o ekologicznym wymiarze i ko-
rzyściach dla środowiska.

Nowoczesny transport
W ostatnich latach Rzeszów syste-

matycznie powiększał flotę ekologicznych
autobusów. Obecnie miasto posiada
68 autobusów zasilanych gazem ziem-
nym. Pojazdy wyposażone są m.in. w mo-
nitoring, system zliczania pasażerów
wsiadających i wysiadających, system
multimedialnej informacji pasażerskiej
oraz system zapowiedzi głosowych i na-
pisy w języku Braille’a dla niedowidzą-
cych. Podróżni mają do dyspozycji bile-
tomaty stacjonarne i mobilne zamonto-
wane w autobusach, a także aplikacje mo-
bilne służące do zdalnego zakupu biletów.
W listopadzie 2019 r. została podpisana
umowa z firmą Autosan na dostawę ko-
lejnych 60 autobusów zasilanych gazem
ziemnym.

Autobusy elektryczne
W 2019 r. na rzeszowskie ulice wy-

jechały pierwsze autobusy elektryczne.
Firma Solaris dostarczyła 10 sztuk fa-

brycznie nowych, niskopodłogowych
zasilanych energią elektryczną autobusów
komunikacji miejskiej Solaris Urbino 12
oraz wybudowała stacje do ich ładowa-
nia – wolnego przy ul. Lubelskiej (10 sta-
nowisk) oraz szybkiego przy ul. Grottgera
(2 stanowiska). Autobusy te przeznaczone
są do obsługi linii miejskich o numerach
linii 0A i 0B, które charakteryzuje układ
zamkniętej pętli.

Wypożyczalnia samochodów
elektrycznych

W grudniu ub.r. została uruchomio-
na w Rzeszowie wypożyczalnia samo-
chodów elektrycznych.

Rzeszowski Inteligentny 
System Transportowy 
(RIST)

Jego centralnym informatycznym
punktem jest Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem i Transportem Pu-
blicznym. Jego zadaniem jest bieżący nad-
zór nad prawidłowym przebiegiem wy-
konywania zadań przewozowych MPK.
Dzięki lokalizacji GPS autobusów uzy-
skano wgląd w aktualną sytuację na
drogach i dostosowano transport do
ruchu na ulicach miasta. W trakcie jaz-
dy i na każdym przystanku RIST zbiera
dane z ponad 20 różnych czujników

w autobusach, m.in. dotyczące lokaliza-
cji pojazdu i jego prędkości.

Przystanki
Rzeszów jako pierwsze miasto w Pol-

sce wprowadził innowacyjne i nowocze-
sne wiaty przystankowe, klimatyzowane
latem i ogrzewane zimą. Ich zasilanie
wspomagają ogniwa fotowoltaiczne, co
obniża koszty eksploatacji. Jako elemen-
ty szklane (wypełnienie ścian i dachu) za-
stosowano szyby zespolone wykonane
z laminowanego szkła hartowanego. Na
dachu i w gablocie na rozkłady jazdy
umieszczono oświetlenie LED.

Porozumienie Miasta 
Rzeszów z firmą Microsoft

W ramach podpisanego porozumie-
nia pomiędzy Miastem Rzeszów a firmą
Microsoft od października 2018 r. na-
uczyciele oraz uczniowie wszystkich szkół
publicznych w Rzeszowie uzyskali bez-
płatny dostęp do oprogramowania
Office 365 oraz prawo do jego instalacji
na 5 komputerach, 5 tabletach oraz
5 smartfonach. W ramach pakietu Office
365 uczniowie i nauczyciele z Rzeszowa
mają dostęp do programów: Word, Excel,
Outlook, Power Point, OneNote, Publisher,
Access, One Drive, Exchange, Skype,
Teams, Sway, Forms oraz Stream. �

Rzeszów stawia 
na innowacyjne rozwiązania
Władze Rzeszowa dużą wagę przykładają do innowacyjności oraz ekologii.
To główne wyznaczniki realizowanych inwestycji, które służą mieszkańcom
miasta oraz budżetowi samorządu. Wśród nich dominują projekty z za-
kresu transportu publicznego oraz edukacji.

Elektryczny autobus Nowoczesna klimatyzowana wiata przystankowa
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Czego zasługą jest wysoka po-
zycja powiatu gołdapskiego w naj-
nowszej edycji Rankingu Powiatów
Polskich ZPP?

– Już od kilku lat zajmujemy czoło-
we miejsca w Rankingu Powiatów ZPP
do 60 tysięcy mieszkańców, cyklicznie

plasując się w pierwszej dziesiątce. Tak
było także w edycji 2019, gdzie zajęliśmy
7. miejsce. Wysoka lokata powiatu goł-
dapskiego jest możliwa dzięki wytężonej
pracy Zarządu Powiatu i pracowników
Starostwa Powiatowego, ukierunkowa-
nej na poprawę jakości życia naszych
mieszkańców. Uważam, że jest to wy-
mierne odzwierciedlenie potencjału re-
alizowanych inwestycji, a także działań
podejmowanych na co dzień. Ranking

jest tak skonstruowany, że przekrojowo
dotyczy wszystkich aspektów funkcjo-
nowania samorządu – od obsługi inte-
resantów po pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych. Współpraca, otwartość
i kreatywna praca na wielu płaszczyznach
pozwalają na uzyskanie wysokiej łącznej
punktacji. Myślę, że wypracowaliśmy na
to patent.

Jakie stawia sobie pani priory-
tetowe cele na stanowisku starosty
i jakie narzędzia oraz umiejętności
najlepiej służą ich realizacji oraz
właściwemu zarządzaniu?

– Uważam, że dialog i współpraca to
fundament samorządności i demokracji.
Służebną rolę wobec mieszkańców trak-
tuję jako obowiązek i zaszczyt, stawiając
ich dobro jako cel nadrzędny. Jestem
przekonana, iż sukcesy są zawsze zasłu-
gą zespołów ludzkich. Dlatego jedynie

właściwy dobór kadr i utrzymanie od-
powiednich relacji pozwala skutecznie re-
alizować trudne zadania. Konsekwentnie
stawiam więc na współpracę, bo ta po-
zwala na osiąganie lepszych rezultatów
niż współzawodnictwo.

Z doświadczenia wiem, iż bardzo
skuteczną metodą wprowadzania zmian
jest analiza porównawcza i korzystanie
z dobrych, sprawdzonych praktyk innych
samorządów powiatowych. Nie można

jednak zapominać, jak ważne jest rów-
noległe systematyczne monitorowanie
przebiegu działań, gdyż pozwala ono na
wczesne wychwytywanie nieprawidło-
wości i zapobieganie popełnianiu błędów.

Jaki charakter mają inwestycje
realizowane przez władze powia-
towe?

– Inwestycje realizowane przez po-
wiat gołdapski służą przede wszystkim
poprawie szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa. Aby zadbać o bezpieczeństwo
zdrowotne oraz zapewnić komfortowe
warunki do funkcjonowania powiato-
wych placówek edukacyjnych, w ostat-
nim czasie zrealizowaliśmy inwestycję ter-
momodernizacji budynków ochrony zdro-
wia i oświaty powiatu gołdapskiego za
łączną kwotę przekraczającą 9,5 mln zł.
Podążając w tym kierunku, aktualnie pro-
wadzimy inwestycję termomodernizacji
budynków kolejnej szkoły, która będzie
kosztowała nas ponad 3,5 mln zł.

Nasze inwestycje to jednak nie tylko
termomodernizacje. Dbamy również
o stan dróg powiatowych przeznaczając
na ich modernizację ok. 4,6 mln zł, oraz
inwestujemy w realizację projektu zin-
tegrowanej informacji geodezyjno-kar-
tograficznej. Ten ostatni to wydatek bli-
sko 4,3 mln zł. Żaden z wymienionych
projektów nie zostałby wdrożony, gdy-
by nie środki zewnętrzne. Jako powiat
z niewielkim budżetem sięgamy po fun-
dusze unijne, ale poszukujemy też innych
możliwości finansowania działań. Wie-
le projektów realizujemy ze wsparciem
ministerialnym. Tylko w ostatnim roku
pozyskaliśmy ponad 275 tys. zł z MSWiA
na 3 projekty ukierunkowane na popra-
wę bezpieczeństwa mieszkańców.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Mamy patent 
na skuteczne zarządzanie
Ranking jest tak skonstruowany, że przekrojowo dotyczy wszystkich aspek-
tów funkcjonowania samorządu – od obsługi interesantów po pozyskiwanie
funduszy zewnętrznych. Współpraca, otwartość i kreatywna praca na wielu
płaszczyznach pozwalają na uzyskanie wysokiej łącznej punktacji. Myślę, że
wypracowaliśmy na to patent – mówi Marzanna Marianna Wardziejewska,
starosta gołdapski.

Służebną rolę wobec mieszkańców traktuję jako
obowiązek i zaszczyt, stawiając ich dobro jako cel
nadrzędny. Jestem przekonana, iż sukcesy są zawsze
zasługą zespołów ludzkich.



Powiat kielecki, największy
w województwie świętokrzyskim,
jest zwycięzcą ostatniej edycji Ran-
kingu Gmin i Powiatów w katego-
rii powiatów powyżej 120 tys.
mieszkańców. Co jest jego naj-
mocniejszą stroną?

– Wielką zaletą powiatu kieleckiego
jest ogromna różnorodność walorów
przyrodniczych i atrakcji turystycznych.
Na naszym terenie mamy znany w całej
Polsce pomnik przyrody ożywionej – Dąb
Bartek. Możemy poszczycić się ruinami
zamku w Chęcinach i klasztorem na
Świętym Krzyżu, w którym przechowy-
wane są relikwie Drzewa Krzyża Świę-
tego. W gminie Chęciny znajduje się jed-
na z najpiękniejszych jaskiń krasowych
w Polsce. Odwiedzając powiat kielecki,
warto zobaczyć też średniowieczną osa-
dę w Hucie Szklanej, która prezentuje co-
dzienne życie Słowian. Powiat posiada
rozbudowaną ofertę muzealną oraz no-

woczesną bazę turystyczno-hotelową,
która spełni zróżnicowane oczekiwania
gości.

Na jakie atrakcje mogą liczyć
turyści odwiedzający powiat?

– Na naszej ziemi każdy znajdzie coś
dla siebie. Przykładami wspomnianej
bazy muzealnej są: Ośrodek Edukacyjno-
Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”
w Chmielniku, Pałacyk Henryka Sien-
kiewicza w Oblęgorku, Park Etnogra-
ficzny w Tokarni. Powiat kielecki to
także bogactwo wydarzeń artystyczno-
kulturalnych. Nasz szacunek do tradycji
doskonale odzwierciedla Jarmark Świę-
tokrzyski. U stóp klasztoru Ojców Ob-
latów na Świętym Krzyżu co roku moż-
na spróbować regionalnych potraw, a ca-
łość wydarzenia uświetniają występy lo-
kalnych artystów. Swój dorobek pre-
zentują tu wszystkie gminy powiatu kie-
leckiego. W kalendarz ważnych imprez
na stałe wpisał się również Powiatowy
Przegląd Zespołów Folklorystycznych
i Solistów w Chmielniku, w ramach
którego prezentują się setki wykonawców
ludowych. Pod znakiem dobrej zabawy,
smacznych potraw i pięknych wieńców
z płodów rolnych upływają także Do-
żynki Powiatu Kieleckiego. W powiecie
kieleckim można również zobaczyć, jak
wytapiano żelazo metodą sprzed dwóch
tysiącleci – cykliczne Dymarki Święto-
krzyskie w Nowej Słupi to jedna z naj-
starszych imprez w regionie.

Wiele mówi pan o instytucjach
i wydarzeniach upamiętniających

tradycje regionu. A jak samorząd
dba o jakość życia współczesnych
mieszkańców i rozwój?

– Nowoczesny wymiar powiatu kie-
leckiego potwierdza m.in. Regionalne
Centrum Naukowo-Technologiczne, dzia-
łające w gminie Chęciny, gdzie odbywa-
ją się warsztaty i spotkania naukowe, oraz
Biobank Świętokrzyski z Publicznym
Bankiem Komórek Macierzystych.
W Korzecku funkcjonuje Europejskie
Centrum Edukacji Geologicznej, z któ-
rego oferty mogą korzystać studenci i pra-
cownicy naukowi. 

Przez nasz powiat prowadzi główny
pieszy świętokrzyski szlak turystyczny im.
Edmunda Massalskiego. Na rowerzystów
czeka Wschodni Szlak Rowerowy Green
Velo, a na podróżujących samochodem
– Świętokrzyski Szlak Archeo-geolo-
giczny, Świętokrzyski Szlak Literacki
oraz Szlak Architektury Drewnianej. Sa-
morząd kładzie duży nacisk na infra-
strukturę drogową, czego dowodzi otrzy-
many przez nas tytuł krajowego lidera
w pozyskiwaniu środków z Funduszu
Dróg Samorządowych w 2019 roku. Do
programu zgłosiliśmy 50 zadań, których
łączne dofinansowanie to 83,528 mln zł.
Dzięki temu wyremontujemy 124 km
dróg. To olbrzymi sukces i zwieńczenie
naszej ciężkiej pracy. Inwestując w po-
prawę stanu dróg, chcemy nie tylko za-
dbać o komfort podróżnych, lecz także
podnieść jakość życia mieszkańców po-
wiatu.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Atrakcyjnie dla turystów, 
wygodnie dla mieszkańców
Inwestując w poprawę stanu dróg, chcemy nie tylko zadbać o komfort po-
dróżnych, lecz także podnieść jakość życia mieszkańców powiatu – mówi
Mirosław Gębski, starosta kielecki.

Klasztor na Świętym Krzyżu
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P
owiat, zlokalizowany w centrum
Pomorza Zachodniego, tworzą
gminy: Brzeżno, Rąbino, Sławo-
borze, Świdwin, miasto Świdwin

oraz miasto i gmina Połczyn-Zdrój. Po-
wiat obejmuje zarówno ośrodki miejskie,
gdzie skupia się głównie powiatowa go-
spodarka, jak i wiejskie tereny rolnicze
i leśne oraz obszary sprzyjające turysty-
ce i wypoczynkowi. Lokalizacja pomię-
dzy wybrzeżem Bałtyku a pasem poje-
zierzy sprawia, iż znajdują się tu miejsca
o szczególnej wartości – geograficznej,
przyrodniczej i historycznej. Opowieść
o walorach tych ziem byłaby bardzo dłu-
ga, dlatego warto wybrać się w te oko-
lice osobiście, aby na własne oczy prze-
konać się o ich wyjątkowości.

Środowisko przyrodnicze powiatu
charakteryzuje się dużą rozmaitością
fauny i flory oraz występowaniem in-
teresujących form krajobrazowych, któ-
re w wielu miejscach zachowały niemal
naturalny charakter, a najpiękniejsze te-
reny turystyczne stanowi tzw. Szwajca-
ria Połczyńska z Krajobrazowym Re-
zerwatem Dolina Pięciu Jezior – naj-
bardziej efektowny fragment Pojezierza
Drawskiego. Od ponad 300 lat kura-
cjusze i mieszkańcy powiatu korzysta-
ją z walorów i oferty leczniczej Po-
łczyna-Zdroju – jednego z najstarszych
miast uzdrowiskowych w Polsce i wio-
dących ośrodków lecznictwa uzdrowi-
skowego w kraju.

Świdwin to około 15-tysięczne mia-
sto położone w centrum województwa
zachodniopomorskiego, na Wysoczyźnie
Łobeskiej nad rzeką Regą. Jest to miasto
bogate w zabytki, a najcenniejszym z nich
jest XIII-wieczny zamek Joanitów, w któ-
rym obecnie znajduje się Ośrodek Kul-
tury. W Świdwinie ogromne znaczenie
ma 21. Baza Lotnictwa Taktycznego – lot-
nicza jednostka wojskowa, największa
w tej części kraju, kultywująca tradycje
polskich lotników i nierozerwalne wię-
zi z mieszkańcami poprzez oprawę woj-
skową uroczystości wojskowych, np.
święta lotnictwa, przypadającego na
28 sierpnia, oraz państwowych: święta
Konstytucji 3 Maja, Dnia Niepodległo-
ści. Ogromnym zainteresowaniem cieszy

się coroczny Piknik Lotniczy, organizo-
wany w ostatnią sobotę czerwca lub
pierwszą sobotę lipca.

W trzykondygnacyjnym budynku
usytuowanym tuż przy siedzibie Starostwa
Powiatowego powstaje Centrum Popula-
ryzujące Naukę. Znajdą się tu sale na-
ukowo-laboratoryjne, sala ekspozycyjna
oraz sala wykładowa. Odwiedzający będą
mogli zdobywać wiedzę nie tylko w teo-
rii, ale również poprzez doświadczenie.
Aktualnie trwają także prace ziemno-bu-
dowlane w tworzonej w obrębie Świdwina
Strefie Aktywności Biznesowej. W I pół-
roczu 2020 roku na obszarze 3,16 ha do
dyspozycji przedsiębiorców zostanie od-
danych 6 uzbrojonych działek inwesty-
cyjnych o powierzchni od 0,30 do 0,60 ha.
Do wykorzystania przez przedsiębior-
ców pozostaje jeszcze ok. 12 ha gruntów
nieuzbrojonych.

Powiat świdwiński jest przyjaznym
miejscem do zamieszkania i prowadzenia
działalności gospodarczej. W tegorocz-
nej edycji ogólnopolskiego Rankingu
Gmin i Powiatów, podsumowującej osią-
gnięcia za rok 2019, jesteśmy tuż za po-
dium. Będąc ponownie w ścisłej czo-
łówce, nie zwalniamy tempa i wytycza-
my nowe cele, które konsekwentnie re-
alizujemy.

Powiat świdwiński 
nie zwalnia tempa

Strefa Aktywności Biznesowej

Powiat świdwiński od 8 lat,
czyli od początku ogólnopol-

skiego Rankingu Gmin 
i Powiatów, znajduje się 
w pierwszej dziesiątce 
laureatów w kategorii 

do 60 tys. mieszkańców.  
W latach 2018 i 2019 

zajął 3. miejsce, 
a w 2020 roku ulokował się 

na miejscu 4.

Mirosław Majka,
starosta świdwiński

Deptak w Połczynie-Zdroju

www.powiatswidwinski.pl

Centrum Popularyzujące Naukę
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Zarządzana przez pana gmina
Gręboszów znalazła się wśród li-
derów ostatniej edycji rankingu sa-
morządów ZPP w kategorii gmin
wiejskich. Co złożyło się na tak wy-
soką pozycję i awans w stosunku
do poprzednich lat?

– Bardzo się cieszę, że gmina Grę-
boszów została tak wysoko oceniona
i znajduje się w pierwszej dziesiątce
gmin rankingu ZPP, przede wszystkim
dlatego że dzięki naszym działaniom
społeczność faktycznie korzysta z efek-
tów realizowanych inwestycji. Moi po-
przednicy nie przykładali tak dużej wagi
do możliwości podejmowania np. pro-
ekologicznych zadań, współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi. Moja wizja
rozwoju gminy to spójny pakiet inwe-
stycji, które swoimi pozytywnymi skut-
kami dotykają każdego mieszkańca.

Remonty infrastruktury drogowej
wykonywane są w każdym samorzą-
dzie, ale czy są robione z dużym naci-
skiem na inwestycje, które ułatwiają ży-
cie konkretnej grupy społecznej? U nas
tak się dzieje poprzez duże nakłady na
drogi transportu rolnego. Remonty głów-
nych ulic uwzględniają wymianę oświe-
tlenia na energooszczędne w technologii
LED. Pozwala to ograniczyć wydatki,
a zarazem pozytywnie wpłynąć na eko-

logię. Jeśli dodamy do tego pozostałe
działania proekologiczne, czyli program
montażu instalacji OZE na budynkach
mieszkalnych i obiektach użyteczności pu-
blicznej oraz działania edukacyjne, daje
nam to wysoki skok ku poprawie czy-
stości powietrza. Kolejny program, któ-
ry wdrażamy, ma na celu usuwanie od-
padów powstałych w produkcji rolnej.
Dzięki temu odbierzemy i zutylizujemy
problematyczne siatki, sznurki, folię
oraz worki typu big bag wykorzystywa-
ne w rolnictwie.

Jednym z innowacyjnych projek-
tów, które realizujemy, jest zakup elek-
trycznego autobusu do przewozu dzieci
do szkoły. Jako jedna z 4 gmin w Polsce
otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie
w wysokości 1,8 mln zł. W pełni elek-
tryczny, ekologiczny autobus będzie do-
woził dzieci do szkoły, a prąd będą pro-
dukować panele fotowoltaiczne zamon-
towane na budynku szkoły.

Kolejnym ważnym aspektem na-
szych działań jest wdrożenie nowej ofer-
ty kulturalnej. Ponadto na ternie gminy
powstało 10 Kół Gospodyń Wiejskich,
które prężnie działają. Jeśli dodamy do
tego 12 jednostek OSP, powstaje cała sieć
więzi społecznej. Przekłada się to liczne
wydarzenia, takie jak Festiwal Smaku
i Dożynki organizowane w wielu miej-
scowościach. Dzięki temu kultywujemy
naszą folklorystyczną kulturę w nowym
wydaniu.

Jakie cele stawia pan sobie
jako najważniejsze na bieżący rok
i kolejne lata?

– Jest jeszcze wiele dziedzin, które
wymagają inwestycji. W bieżącym roku
skupiamy się na poprawie bezpieczeństwa
na terenie gminy. Będziemy inwestować
w jednostki OSP i sukcesywnie wymie-
niać wysłużone pojazdy. Położenie gmi-
ny przy dwóch dużych rzekach – Dunajcu
i Wiśle – powoduje coroczne zagrożenie
powodziowe. Musimy odtworzyć siatkę
melioracyjną, która zadba o odpowied-
ni odbiór wody. Mamy już przygotowa-

ne programy edukacyjne oraz programy
dofinansowań do działań ekologicznych
dla mieszkańców. W kolejnych latach mu-
simy wybudować przedszkole. Co roku
staramy się wykonać jak najwięcej in-
westycji związanych z infrastrukturą
drogową, ale większość inwestycji jest
uzależniona od pozyskanych środków ze-
wnętrznych.

Jak gmina radzi sobie z pozy-
skiwaniem tego typu wsparcia?

– Środki pozabudżetowe są funda-
mentem realizacji wielu większych zadań
prowadzonych przez naszą gminę. W tak
małej jednostce budżetowej musimy
kwalifikować inwestycje według rangi
i priorytetu. Chcąc zapewnić zrówno-
ważany rozwój infrastruktury i oferty kul-
turalnej, musimy starannie analizować
wydatki. Małe inwestycje bez problemu
możemy przeprowadzać we własnym za-
kresie. Co roku do „zgarnięcia” przez sa-
morządy jest wiele środków urucha-
mianych dzięki programom unijnym,
a w ostatnim czasie również rządowych.
Najczęściej środki, które pozyskujemy,
pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, rządowe
programy realizujemy przy współpracy
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Czasem to jednak nie wystarcza i z na-
szymi dobrymi pomysłami aplikujemy
o środki bezpośrednio do odpowiednich
ministerstw lub instytucji, takich jak
NFOŚiGW czy WFOŚiGW. Podstawą
aplikowania o środki są dobrze napisa-
ne projekty i prawidłowo wypełnione
wnioski. Myślę, że to dobra okazja, aby
podziękować moim współpracownikom
za wsparcie i duże zaangażowanie w tę
trudną pracę. Gdyby nie oni, moje po-
mysły najczęściej lądowałyby w koszu.
Moje założenia rozwoju gminy Grębo-
szów świetnie wpisują się w rynek dofi-
nansowań. Dzięki aktywnej pracy do-
skonale radzimy sobie z posykiwaniem
tego typu wsparcia.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Stawiam na zrównoważony rozwój
Środki pozabudżetowe są fundamentem realizacji wielu większych zadań
prowadzonych przez naszą gminę. Chcąc zapewnić zrównoważany rozwój
infrastruktury i oferty kulturalnej, musimy starannie analizować wydatki
– mówi Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów.
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P
odobnie jak w przypadku wszel-
kich innych procesów ustrojo-
wych, o kształcie, zakresie i tem-
pie wdrażania reform decydować

miały instytucje centralne: przede wszyst-
kim rząd, parlament, a na końcu Prezy-
dent RP. Stanowiło to oczywiście pewien
paradoks – oto władza centralna, aby re-
formować system i dostosowywać go do
standardów europejskich (zawartych
choćby w Europejskiej Karcie Samorzą-
du Terytorialnego, podpisanej w imieniu
Polski w 1993 roku w Strasburgu przez
prof. Jerzego Regulskiego, ówczesnego
stałego przedstawiciela RP przy Radzie
Europy, a ratyfikowanej przez polski
parlament rok później), miała się samo-

ograniczyć i zmniejszyć swój bezpo-
średni wpływ na wiele obszarów życia
społecznego. W Polsce, za sprawą dłu-
goletnich przygotowawczych prac ana-
litycznych, szeregu działań budujących
poparcie dla samorządności, ale też
pewnej odwagi reformatorskiej, zmiany
te udało się wprowadzić. W innych
krajach Europy Wschodniej koniecz-
ność podejmowania takich decyzji nie za-
wsze była akceptowana – w konse-
kwencji reformy decentralizacyjne
w bardzo różnym stopniu ograniczały
funkcje organów centralnych tych
państw w pięciu podstawowych sfe-
rach: polityki, władzy publicznej, wła-
sności i gospodarki komunalnej, finan-
sów publicznych oraz administracji.

Po latach zdecydowana większość da-
nych i wskaźników, zarówno ekono-
micznych, jak społecznych, prowadzi
do wniosku, że reformy samorządowe
w Polsce należy generalnie uznać za
udane. Jak zauważał Jerzy Regulski,
„przywrócenie samorządów zmieniło
cały sektor życia publicznego”. W wyniku
przejęcia przez gminy znacznej części ma-
jątku należącego wcześniej do państwa
powstał rynek nieruchomości. Inwesty-
cje komunalne nabrały tempa1, padło
wiele monopolistycznych instytucji, co
przyczyniło się do wzrostu efektywności
przedsiębiorstw i rozwinięcia lokalnej
przedsiębiorczości. Powstał rynek fi-
nansów i usług lokalnych, zawiązano wie-
le organizacji społecznych, a samorządy
rozpoczęły współpracę na międzynaro-
dową skalę. Dzięki działalności samo-
rządu odrodzonego po 1990 roku zna-
cząco udało się poprawić lokalne warunki

życia mieszkańców. Dla zobrazowania
zmiany, która się dokonała w ciągu 30 lat,
warto przytoczyć dane dotyczące stanu
podstawowej infrastruktury komunalnej:
pomiędzy 1990 a 2019 rokiem długość
wodociągowej sieci rozdzielczej wzrosła
(w skali kraju) ponad trzykrotnie, a dłu-
gość sieci kanalizacyjnej – niemal sze-
ściokrotnie. 

Kilka lat temu sukces samorządowej
Polski zauważyły i doceniły instytucje eu-
ropejskie: autorzy raportu przygotowa-
nego w 2015 roku przez komitet moni-
torujący Kongresu Władz Lokalnych i Re-
gionalnych Rady Europy podkreślali,
że „w czasie krótszym niż trzy dekady
w Polsce udało się przeprowadzić trzy im-
ponujące procesy: transformację demo-
kratyczną, przekształcenie systemu eko-
nomicznego oraz przejście od systemu hi-
percentralistycznego do administracyjnej
decentralizacji. Zmiany wprowadzone
w Polsce reformami z lat 1990 i 1998
umożliwiły stworzenie demokratycz-
nych jednostek lokalnych i regional-
nych. (…) Reformy lokalne i regionalne
[w Polsce] są powszechnie uznawane za
sukces, jako fundamenty obywatelskie-
go i demokratycznego społeczeństwa”.

Warto zauważyć, że autorzy przy-
wołanego raportu wskazują na niezwy-
kle istotną kwestię. Decentralizacja pań-
stwa to nie tylko zmiana w sferze ustro-
jowej, to także przemiana świadomości
obywateli – zmiana rozumienia tego,
czym jest lokalna wspólnota, jakie zada-
nia przed nią stoją oraz jaka jest rola
mieszkańców i samorządu w tej wspól-
nocie. To również, a może przede wszyst-
kim, rozwój współodpowiedzialności

Siłą samorządu jesteśmy my
– obywatele!
Reformy samorządowe wdrażane w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku,
oprócz wymiaru czysto administracyjnego, niosły ze sobą zasadniczą
zmianę koncepcji państwa oraz roli władzy państwowej. W wyniku zmian
ustrojowych instytucje centralne, zgodnie z zasadą pomocniczości, miały
zachować dla siebie tylko te kompetencje, z którymi samorządy nie będą
sobie w stanie skutecznie poradzić. Rozwój samorządności miał umożliwić
społecznościom lokalnym udział w sprawowaniu władzy i samodzielne 
decydowanie o własnych sprawach. 

Cezary Trutkowski
prezes Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej
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obywateli za wprowadzanie zmian w bez-
pośrednim otoczeniu człowieka. Jak
przyznawał Jerzy Regulski, „najłatwiej jest
zmienić prawo, trudniej przekształcić in-
stytucje, a najtrudniej zmienić ludzką
mentalność i nawyki”. Sukces samo-
rządności terytorialnej w Polsce w znacz-
nej mierze związany jest właśnie z fun-
damentalną zmianą postaw i relacji spo-
łecznych. W wyniku reform, po do-
świadczeniach lat komunizmu, po czy-
nach społecznych i „dobrowolnym” jed-
noczeniu się Polacy musieli na nowo od-
kryć idee wspólnoty, współodpowie-
dzialności i współdecydowania o spra-
wach dotyczących miejsca swojego za-
mieszkania i wcielić w życie wnioski zro-
dzone z takiej zmiany. Tworzenie się
i umacnianie nowych postaw społecznych
świetnie ilustrują wyniki badań prowa-
dzonych od lat przez CBOS: o ile w 1992
roku na pytanie „Czy, Pana(i) zdaniem,
ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na spra-
wy swojego miasta, gminy?” twierdząco
odpowiadało jedynie 16 proc. respon-
dentów, to we wrześniu 2018 takich de-
klaracji było już 59 proc.

Wszystko wskazuje zatem na to, że
powinniśmy mieć podstawy do zado-
wolenia: przypadające na 2020 rok
30-lecie odrodzenia samorządu teryto-
rialnego w Polsce powinno być okazją do
świętowania i bez wątpienia powinno być
elementem wzmacniającym dumę Pola-
ków z osiągnięć trzech dekad transfor-
macji. Powinno… o ile nie zaprzepaści-
my dorobku reformatorów. Ostatnie
lata trzeba bowiem uznać za okres regresu
idei samorządowych, czas postępującej re-
centralizacji państwa i osłabiania instytucji
lokalnych. 

Perspektywy realizacji zakładanych
przez samorządowców planów rozwo-
jowych stały się, szczególnie w ostatnim
czasie, najoględniej mówiąc, niepewne
– znaczący uszczerbek dochodów wła-
snych związany przede wszystkim
z wprowadzonymi na poziomie central-
nym zmianami podatkowymi, niedofi-
nansowanie zadań zleconych, zaniżone
subwencje oświatowe, rosnące koszty
pracy (m.in. nierekompensowane kosz-
ty wzrostu płacy minimalnej i pozostałych
powiązanych z nimi płac), energii, usług
obcych. To wszystko powoduje znaczny
problem z planowaniem budżetu i moż-
liwością jego realizacji. Do tego należy
dodać odbieranie samorządom niektó-
rych kompetencji i, co za tym idzie, moż-
liwości decydowania o sposobie realiza-
cji części polityk publicznych. Nic dziw-
nego, że najnowszy raport komisji Kon-
gresu Władz Lokalnych i Regionalnych
Rady Europy opublikowany w 2019 ro-

ku został sformułowany w zgoła od-
miennym tonie niż ten poprzedni, cyto-
wany wyżej. Tym razem podkreślono
„alarmujące trendy w demokracji lokal-
nej i regionalnej w Polsce” i zauważono,
że „sytuacja zmieniła się w niepokojący
sposób w ciągu zaledwie kilku lat”. Au-
torzy raportu wprost „wyrażają obawy
dotyczące ingerencji władz centralnych
w funkcje lokalne, niedociągnięć w pro-
cesie konsultacji, pogorszenia statusu
wybranych przedstawicieli [władz lo-
kalnych] oraz utraty zaufania władz lo-
kalnych do sądownictwa” i wzywają
„władze krajowe, aby powróciły na
ścieżkę decentralizacji i prawdziwej de-
mokracji lokalnej i regionalnej, zapew-
niając stosowanie zasady pomocniczości
w praktyce”.

Jak zatem obronić samorząd? Oczy-
wistą drogą byłoby wspieranie tych sił po-
litycznych, które samorządność teryto-
rialną traktują poważnie, a zasadę de-
centralizacji państwa chcą realnie wdra-
żać w praktyce. Tyle że na podstawie do-
tychczasowych doświadczeń trudno by-
łoby takie siły jednoznacznie wskazać. Od
czasów rządu Jerzego Buzka, pozosta-
wiając na marginesie szczegółową ocenę
konsekwencji wdrożonych wtedy re-
form, nie sposób mówić o systemowym
wspieraniu samorządu. W dyskusjach li-
derów samorządowych i ekspertów róż-
nych organizacji słychać liczne postula-
ty, jednak systemowego podejścia brakuje.

Dlatego też wydaje się, że przy-
najmniej na obecną chwilę, najważniej-
szą sprawą pozostaje dalsze budowanie
społecznego poparcia dla samorządności

i wzmacnianie świadomego uczestnictwa
Polaków w demokracji lokalnej. Oczy-
wiście, należy cieszyć się z faktu, że aż
70 proc. badanych przez CBOS (w paź-
dzierniku 2018 roku) dobrze ocenia
działalność władz samorządowych, ale
jednocześnie należy postawić pytanie
o źródła i trwałość tak wysokich ocen.
Sukces inwestycyjny w gminach, na któ-
ry niemały przecież wpływ miała możli-
wość korzystania z funduszy unijnych,
może nie być trwałą bazą, ludzie wszak
szybko przyzwyczajają się do dobrego.
Uszczuplenie funduszy samorządowych,
nadmiernie „troskliwy” rząd (pod po-
stacią tego czy innego ministra realizu-
jącego swój program) czy strukturalne
ograniczenie możliwości działania in-
stytucji lokalnych szybko może tę sytu-
ację zmienić. Dlatego samorządu trzeba
bronić w działaniach obywatelskich, w ra-
mach edukacji szkolnej czy w bardziej
kompetentnym przekazie medialnym.
Inaczej znów istotne dla nas sprawy za-
łatwiać będziemy „w województwie”
czy „w radzie narodowej”, licząc na
przychylność przedstawicieli aparatu
władzy. 

1Regulski podaje prosty przykład wzrostu
tempa modernizacji, porównując dane do-
tyczące inwestycji w zakresie budowy wo-
dociągów: w latach 80. XX wieku do sie-
ci podłączono 300 tysięcy gospodarstw,
podczas gdy w latach 90. wskaźnik ten
wyniósł 2 miliony 100 tysięcy („Samo-
rządna Polska”, 2005, str. 65).
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Pierwsze miejsce w kategorii
powiatów do 120 tys. mieszkańców
w Rankingu Gmin i Powiatów ZPP
za 2019 rok to dla starosty nie-
wątpliwie powód do dumy. Jak
traktuje pan ten wynik i wyróż-
nienie honorowym tytułem „Do-
brego Polskiego Samorządu 2019”?

– Cieszy mnie fakt, że tak wysoko
oceniono prowadzone działania naszego
samorządu powiatowego. Zdobycie ho-
norowego tytułu i tym samym po raz
pierwszy w historii pozycja lidera w ran-
kingu ZPP jest bezprecedensowym suk-
cesem współpracy wszystkich struktur
powiatowych. Dzięki racjonalnej strate-
gii pozyskiwania środków finansowych
i zgodnej współpracy z samorządami
gminnymi mieliśmy okazję spełnić więk-
szość wytycznych z takich dziedzin, jak:
inwestowanie w infrastrukturę, ochrona
zdrowia, oświata i wychowanie, działa-
nia proekologiczne, promocja regionu
oraz usprawnianie funkcjonowania urzę-
du. Określenie wspólnych celów i ich
sukcesywna realizacja umożliwiła uzy-
skanie prestiżowej nagrody, która cieszy
się wśród samorządów wielkim uzna-
niem. Jako samorządowcy jesteśmy pod-
dawani wnikliwej weryfikacji naszych
działań przez lokalną społeczność. Nie
możemy bać się opinii publicznej, bo to
mieszkańcy powierzyli nam zarządzanie
administracją powiatową. Jestem prze-
konany, że naszymi działaniami spełnia-
my ich oczekiwania.

Co składa się na tak wysoką po-
zycję w rankingu i z czego jest pan
najbardziej dumny, biorąc pod
uwagę wyniki samorządu?

– Na uzyskany wynik w znacznym
stopniu przełożyły się prowadzone dzia-
łania inwestycyjne. Zakres tematyczny
podlegający opinii jury w konkursie był

bardzo obszerny. Tak wysoki wy-
nik uzyskaliśmy dzięki spełnieniu
kryteriów w 86 proc. Wszystkie
zadania realizowane przez sa-
morząd są dla mnie istotne, jed-
nak jestem przekonany, że naj-
większe wyzwanie stanowi po-
prawa jakości świadczonych
usług medycznych. Opieka zdro-
wotna jest dla nas kluczowym
i najważniejszym dziś zadaniem,
zwłaszcza w związku ze stanem
epidemicznym wprowadzonym
w kraju. Ubiegamy się o ze-
wnętrzne formy finansowania, aby umoż-
liwić mieszkańcom powiatu ostródzkie-
go dostęp do jak najlepszego zakresu
usług medycznych. W ostatnim czasie
przeprowadziliśmy szereg zadań inwe-
stycyjnych o wartości ok. 14 mln zł ma-
jących na celu podniesienie jakości opie-
ki medycznej, z czego ok. 8 mln to środ-
ki pochodzące z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014–2020. Roz-
budowaliśmy szpital powiatowy pod
potrzeby nowego bloku operacyjnego
z oddziałem intensywnej terapii, doko-
naliśmy termomodernizacji dwóch obiek-
tów szpitala oraz przychodni. Aktualnie
przygotowujemy projekty, z których je-
den dotyczy modernizacji izby przyjęć
w szpitalu, a kolejny jest związany z do-
posażeniem szpitala w związku z sytuacją
epidemiologiczną.

Jakie wyzwania stoją obecnie
przed władzami powiatu ostródz-
kiego i jaki udział będą miały
w planowanych przedsięwzięciach
środki pozabudżetowe?

– Jak wspomniałem, nasze plany
koncentrują się na podwyższaniu stan-
dardów obiektów świadczących usługi
medyczne, lecz zakres realizowanych
działań przez struktury powiatowe jest
bardziej złożony. Na przestrzeni ostatnich
3 lat zrealizowaliśmy projekty w obsza-
rze poprawy jakości dróg, opieki zdro-
wotnej i społecznej oraz edukacji, których

łączna wartość wyniosła ponad 100 mln
zł, z czego dofinansowanie z funduszy ze-
wnętrznych stanowiło ponad 80 mln zł,
tak więc środki pozabudżetowe mają bar-
dzo duże znaczenie w realizowanych
przez nas przedsięwzięciach. W naj-
większym stopniu na tę kwotę złożyły się
projekty drogowe o wartości 65 mln zł
– ich wdrożenie było możliwe m.in.
dzięki współpracy i partycypacji finan-
sowej innych samorządów. Nie zapomi-
najmy o zrealizowanych działaniach
zmierzających do podniesienia jakości
kształcenia zawodowego, tj. moderniza-
cji i doposażeniu bazy dydaktycznej w no-
woczesny sprzęt oraz podniesieniu kom-
petencji zawodowych wśród uczniów
i nauczycieli. Zrealizowano 16 projektów
edukacyjnych o łącznej kwocie ponad
20 mln zł, z czego dofinansowanie w ra-
mach RPO WWM na lata 2014–2020 to
blisko 17 mln zł. Ostatnio przygotowa-
liśmy projekt termomodernizacji 4 bu-
dynków kształcenia zawodowego – zło-
żymy go w odpowiedzi na konkurs RPO
„Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych”. Całkowita wartość pro-
jektu to blisko 5,5 mln zł.

Mam nadzieję, że wspólnie uda nam
się opanować obecną sytuację epide-
miczną w kraju i z pełnym zaangażowa-
niem zrealizować wszystkie wyznaczone
cele na najbliższe lata.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

Inwestycje na miarę lidera
Nasze plany koncentrują się na podwyższaniu
standardów obiektów świadczących usługi me-
dyczne, lecz zakres realizowanych działań przez
struktury powiatowe jest bardziej złożony – mówi
Andrzej Wiczkowski, starosta ostródzki.

Sala operacyjna ostródzkiego szpitala
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W
ysokie miejsce w tak pre-
stiżowym rankingu jest
efektem działań proro-
zwojowych zakrojonych

na szeroką skalę, wielu aktywności w róż-
nych dziedzinach oraz innowacyjności.
Samorząd został wyróżniony także ty-
tułem „Super Gmina”, ponieważ uzyskał
największy procentowy udział realizacji
wszystkich kryteriów zawartych w Ran-
kingu w swojej kategorii.

Gmina Kobylnica leży w północno-
-zachodniej części województwa po-
morskiego. Zachwyca położeniem, kra-
jobrazem, wieloma inwestycjami pro-
ekologicznymi, jak również bogatą ofer-
tą przygotowaną z myślą o potencjalnych
inwestorach. Stanowi przykład dobrze
zorganizowanej, wielofunkcyjnej euro-
pejskiej gminy wiejskiej.

Proinwestycyjny kierunek rozwoju
jest możliwy dzięki dogodnemu poło-
żeniu. Bliskie sąsiedztwo Słupska, Ustki
i Trójmiasta umożliwia doskonały dostęp
do szkolnictwa wyższego, kadry pra-
cowniczej, dóbr kultury, rekreacji, licz-
nych obiektów handlowych i wielu in-
stytucji. Gmina leży przy głównych szla-
kach komunikacyjnych regionu. Jej te-
ren przecina droga krajowa nr 6, która
biegnie od granicy z Niemcami przez
Szczecin, Słupsk, Lębork, Gdynię, aż po
Gdańsk. Jednocześnie wytyczona jest tu
także trasa drogi krajowej numer 21, któ-
ra łączy północ z południem kraju.

– Priorytetem jest dla nas systema-
tyczne przekazywanie środków finanso-

wych na remonty i budowę dróg gmin-
nych oraz zaangażowanie finansowe
w remonty dróg powiatowych. Odpo-
wiednie skomunikowanie jest podstawą
działania rozwoju gospodarczego – mówi
Leszek Kuliński, wójt Kobylnicy od 1998
roku, który w wyborach samorządowych
w 2018 roku uzyskał wśród mieszkańców
ponad 67 proc. poparcia w pierwszej tu-
rze. Z myślą o inwestorach samorząd po-
dejmuje przedsięwzięcia polegające na
zbrojeniu terenów pod budowę sieci
kanalizacyjnej oraz wodociągowej.

Na terenie gminy prężnie działają
przedsiębiorstwa świadczące usługi w za-
kresie handlu, budownictwa, przemysłu
i przetwórstwa. Ważnym krokiem w jej
rozwoju jest otwarcie się na nowych in-
westorów, którzy chcą związać swoją
działalność z najbliższym regionem.
Z myślą o nich uruchomiono nowocze-
sną witrynę internetową – www.nieru-
chomosci.kobylnica.pl – zawierającą in-
formacje dotyczące gruntów przezna-
czonych pod przyszłe inwestycje i bu-
downictwo mieszkaniowe, jak również

potrzebne dane związane z przeznacze-
niem wybranego terenu. Ponadto istnieje
możliwość zapoznania się z ulgami, któ-
re gmina Kobylnica przygotowała pod ką-
tem przyszłych inwestorów.

Na terenie gminy funkcjonuje Cen-
trum Usług Wspólnych, działa nowo-
czesne Centrum Kultury i Promocji z salą
teatralną, które oferuje szeroki wachlarz
wydarzeń: koncertów, spektakli teatral-
nych, cyklicznych imprez, spotkań te-
matycznych. Ponadto w gminie prężnie
działają: Gminna Biblioteka Publiczna
wraz z filiami, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Straż Gminna, Ochotnicza Straż
Pożarna.

Warto podkreślić, że kobylnicki sa-
morząd od kilkunastu lat utrzymuje part-
nerskie relacje z innymi gminami w Pol-
sce i za granicą. Współpraca owocuje licz-
nymi wymianami grup młodzieżowych
oraz promocją turystyki i obszarów prze-
znaczonych pod inwestycje.

Zrównoważony rozwój jest następ-
stwem licznych inwestycji w infrastruk-
turę techniczną, społeczną i ekologiczną,
jak również realizowanej polityki pro-
rodzinnej oraz otwartości na środowisko
biznesowe i gospodarcze. Wszystko to sta-
nowi istotną zachętę do osiedlania się
i rozwijania przedsięwzięć gospodar-
czych na obszarze gminy Kobylnica.

Gmina Kobylnica
ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica

Województwo Pomorskie
www.kobylnica.pl

dobrze wykorzystuje swój potencjał
Ranking Związku Powiatów Polskich, oceniający wiele dziedzin życia społecz-
nego, gospodarczego i ekonomicznego, doskonale to podsumowuje. Kobyl-
nicę wyróżniono w nim drugim miejscem wśród gmin wiejskich za 2019 rok.

Gmina Kobylnica
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Rozmawiamy przy okazji te-
gorocznego Rankingu Gmin i Po-
wiatów ZPP, w którym powiat wa-
łecki zamyka pierwszą dziesiątkę
powiatów do 60 tys. mieszkań-
ców. Jak pan ocenia tę pozycję?

– Od początku naszego członko-
stwa w Związku Powiatów Polskich sta-
ramy się bardzo aktywnie działać na rzecz
społeczności lokalnych, naszych małych
ojczyzn. Myślę, że każdy z 314 powiatów
ma szczególne zadania do zrealizowania
w obszarze zarządzania publicznego.
Staramy się realizować usługi admini-
stracyjno-publiczne w powiecie wałeckim
z jak największą starannością dla dobra
mieszkańców. Takim podsumowaniem
całorocznej działalności jest Ranking
Gmin i Powiatów ZPP. Jest to okazja,

żeby pochwalić się swoją działalnością na
rzecz społeczności lokalnej i pokazać, jak
wielką wagę przywiązuje się do samo-
rządności. Już udział w tym rankingu jest
wielkim wyzwaniem, gdyż należy przed-
stawić najważniejsze przedsięwzięcia
społeczno-gospodarcze w danym roku.
Uzyskanie 10. miejsca w tak doborowym
towarzystwie powiatów polskich do
60 tysięcy daje dużą satysfakcję.

Co stanowi najmocniejszą stro-
nę zarządzanego terenu oraz funk-
cjonowania Starostwa?

– To umiejętność rozwiązywania
problemów, często tych bieżących. Duży
wpływ na to miało przede wszystkim wła-
ściwe zarządzanie zasobami finansowy-
mi i ludzkimi. Jak zwykle spokoju nie daje
nam oświata i pomoc społeczna. Jak
większość samorządów w Polsce musie-
liśmy się zmierzyć z konsekwencjami re-
formy oświaty. Mimo że do naszych szkół
trafiły podwójne roczniki, luka finanso-
wa była dość pokaźna. Jednak poradzi-
liśmy sobie z tym problemem, podobnie
jak z problemami społecznymi.

Jakie zrealizowane oraz zapla-
nowane projekty wskazałby pan
jako najistotniejsze z punktu wi-
dzenia potrzeb mieszkańców po-
wiatu i jego strategii rozwojowej?

– Inwestycje odgrywają bardzo waż-
ną rolę prorozwojową w naszym po-
wiecie. Staramy się realizować zadania in-
westycyjne, które wpisują się w potrze-
by mieszkańców. Do nich zaliczyłbym in-
westycje drogowe, w ramach których wy-
konaliśmy kilkanaście kilometrów dróg
za około 10 mln zł. Kolejny obszar to
projekty społeczne ukierunkowane na
osoby niepełnosprawne. Wybudowaliśmy
i w pełni wyposażyliśmy Zakład Ak-
tywności Zawodowej (ZAZ), który za-
trudnia 80 osób, w tym 60 osób z nie-
pełnosprawnością znaczną i umiarko-
waną, i prowadzi rehabilitację poprzez
pracę. Pracownicy ZAZ-u pracują
w dziale terenów zielonych, w pralni,
w gastronomii, zajmują się rękodziełem
oraz renowacją mebli.

Projekty, które w bieżącym roku
będą realizowane, to m.in. warsztaty
szkolne przy Powiatowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego oferujące nowoczesną bazę kształ-
cenia zawodowego oraz Lokalne Cen-
trum Nauki (LCN), którego moderni-
zacja w obiekcie zabytkowym już się roz-
poczęła. Będzie to jedno z 6 centrów po-
wstałych w województwie zachodnio-
pomorskim. Wałeckie LCN będzie się
składać z 5 pracowni: fizyko-chemicz-
nej, odnawialnych źródeł energii, in-
formatycznej, robotyki, symulatorów
i naukowego placu zabaw z wieloma
atrakcjami. Pracownia symulatorów
wyposażona będzie m.in. w symulato-
ry: samochodu osobowego, kabiny śmi-
głowca oraz wózka widłowego. Oferta
LCN będzie skierowana do dzieci,
uczniów szkół podstawowych i średnich,
studentów, nauczycieli, rodziców i se-
niorów.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Priorytetowe dobro mieszkańców
Już udział w tym rankingu jest wielkim wyzwa-
niem. Uzyskanie 10. miejsca w tak doborowym
towarzystwie powiatów polskich do 60 tysięcy
daje dużą satysfakcję – mówi Bogdan Wankie-
wicz, starosta wałecki.

Wałcz z lotu ptaka Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Wałczu
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S
tarosta elbląski Maciej Roma-
nowski i przewodnicząca Rady
Powiatu w Elblągu Genowefa
Kwoczek składają serdeczne po-

dziękowania obecnym i byłym członkom
Zarządu Powiatu w Elblągu, radnym
Rady Powiatu w Elblągu oraz pracow-
nikom wszystkich jednostek organiza-
cyjnych powiatu, którzy przyczynili się do
wyróżnienia powiatu elbląskiego tytułem
„Samorządu 30-lecia Polskiej Transfor-
macji”.

Nagroda ta została przyznana po-
wiatowi elbląskiemu decyzją Rady Pro-
gramowej i organizatorów Ogólnopol-
skiego Programu Umacniania Wiary-
godności „Sylwetki i Marki 30-lecia
Wolności RP”, w oparciu o analizę dzia-
łań naszego samorządu w całym okresie
jego funkcjonowania.

To dzięki Waszej pracy, zaangażo-
waniu, nieszablonowym pomysłom i in-
nowacyjnym rozwiązaniom 24 stycznia
2020 r. podczas Wielkiej Gali w War-

szawie mieliśmy zaszczyt i przyjemność
odebrać ten wyjątkowy laur.

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele
jeszcze mamy do zrobienia, stąd wy-
różnienie to traktujemy jako zobowią-
zanie do jeszcze bardziej wytężonej
pracy. Dziękujemy również marszał-
kom województw i wojewodom, którzy
objęli honorowym patronatem to wy-
darzenie, w szczególności wojewodzie
warmińsko-mazurskiemu Arturowi Cho-
jeckiemu. �

Powiat Elbląski 
Samorządem 30-lecia 
Polskiej Transformacji

Decyzją Rady Programowej i Organizatorów
Ogólnopolskiego Programu Umacniania 

Wiarygodności „Sylwetki i Marki 30-lecia 
Wolności RP” powiat elbląski otrzymał tytuł 

„Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji”.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu Genowefa Kwoczek
i starosta elbląski Maciej Romanowski
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Co zadecydowało o miejscu po-
wiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
na podium w ostatniej edycji ran-
kingu samorządów ZPP?

– Przemyślane, znaczące inwestycje,
które wspólnie realizowaliśmy, ale pie-
niądze to nie wszystko, bo liczyły się też
dobre pomysły. Stale powtarzam, że do-
brze mieć środki w budżecie, ale połowa
sukcesu to kreatywność, praca nad da-
nym projektem, jak również umiejętne
wsłuchiwanie się w oczekiwania miesz-
kańców. Wiemy, że te z roku na rok są co-
raz większe, ale mamy określoną pulę pie-
niędzy i musimy się w niej zmieścić. Dla-
tego chciałam w tym miejscu podzięko-
wać radnym i zarządowi powiatu za kon-
struktywną współpracę. Cieszę się, że
przez lata udaje nam się wypracowywać
korzystne rozwiązania. Dziękuję za doj-
rzałość, ale też krytykę i dobre słowo. To
drugi rok z rzędu, kiedy nasz samorząd
zdobywa 2. miejsce w rankingu. Nie ma
lepszego odzwierciedlenia prawdziwego
obrazu samorządu. Oczywiście dziękuję
też pracownikom starostwa powiato-
wego i podległych jednostek. Każdy
z nich miał swój pośredni wkład w ten
wspólny sukces.

Z jakich zadań podlegających
samorządowi powiat kędzierzyń-
sko-kozielski wywiązuje się najle-
piej? Jakie obszary – na drugim
biegunie – wciąż wymagają dużo
pracy i środków?

– Dobrze radzimy sobie ze służbą
zdrowia. To paradoks, bo ona potrzebuje
wciąż dofinansowania – szpitale powia-
towe w Polsce coraz bardziej się zadłu-
żają, ale my jako samorząd sporo w szpi-
tal zainwestowaliśmy. Choć może się to

wydawać dziwne dla przeciętnego miesz-
kańca, bo mówimy o zapaści służby
zdrowia, a jednocześnie za wiele milio-
nów złotych kupujemy bardzo nowo-
czesny sprzęt, otwieramy nowe oddzia-
ły z pieniędzy unijnych, wiemy, że tak
trzeba.

Dobrze wypadamy też w sferze
oświaty – mamy siedem placówek po-
nadpodstawowych i wszystkie notują
coraz lepsze miejsca w krajowych ran-
kingach. Nasze szkoły nie tylko dobrze
kształcą, lecz także pomagają znaleźć za-
trudnienie, bo stale rozrasta się sieć
współpracy samorządu z firmami, przy-
gotowujemy duże konferencje oświato-
we, a nasze projekty stypendialne są sta-
wiane za wzór w kraju. Niedawno Pol-
ska Agencja Prasowa uznała, że jeden
z nich należałoby wdrażać również w in-
nych samorządach.

Na pewno mieszkańcy oczekiwaliby
zwiększenia inwestycji drogowych, w tej
sferze rzeczywiście wciąż jest wiele do
zrobienia. Remontujemy drogi, które
nie powinny być w naszym zarządzaniu,
ale są, bo tak to kiedyś wymyślono. Ape-
lujemy do rządu o to, by jak najszybciej
uporządkować klasyfikację dróg w kra-
ju. Wiele dróg powiatowych dawno po-
winno być w rękach gminnych. Oglą-

damy każdą złotówkę i okazuje się, że
musimy jeszcze bardziej oszczędzać, dla-
tego przekształciliśmy powiatowy zarząd
dróg w wydział, co według analiz po-
winno przynieść nam oszczędności. A jak
wiadomo, na drogi zawsze będą po-
trzebne pieniądze. Te, które wyremon-
towaliśmy lata temu, znów potrzebują
modernizacji. Poza tym teraz myślimy
bardziej ekologicznie – droga to również
ścieżka rowerowa albo pas pochłaniają-
cej smog zieleni, jak również solarne do-
świetlenia. Mamy już takie ekologiczne
drogi w naszym powiecie i mieszkańcy są
z nich zadowoleni.

Jakie inwestycje są w tej chwi-
li najbardziej pożądane?

– Dzięki pieniądzom z Unii na tere-
nie przystani „Szkwał” nad Odrą po-
wstaje miejsce do rekreacji z prawdzi-
wego zdarzenia – z  bazą sportową i za-
pleczem gastronomicznym. Na tę inwe-
stycję mieszkańcy czekali od dawna.
Nowa przystań będzie gotowa już latem.
Ponadto chcemy rozbudować nasz szpi-
tal i przenieść oddział pediatrii do bu-
dynku głównego. To kosztowna inwe-
stycja, wymagająca wielu przemyślanych
rozwiązań, ale już przeznaczyliśmy środ-
ki własne na projekt nadbudowy szpita-
la. Teraz staramy się zdobyć dotacje ze-
wnętrzne i ruszyć z budową. To będzie
największe wyzwanie na kolejne lata.
Służba zdrowia zawsze była dla nas naj-
ważniejsza. Jesteśmy zdeterminowani, by
doprowadzić do końca tę przebudowę.
Wierzę, że dzięki wspólnej pracy i wy-
siłkowi ten śmiały plan dojdzie do skut-
ku.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Wyniki samorządu są

wspólnym sukcesem
Stale powtarzam, że dobrze mieć środki w bu-
dżecie, ale połowa sukcesu to kreatywność,
praca nad danym projektem, jak również umie-
jętne wsłuchiwanie się w oczekiwania mieszkań-
ców. Wiemy, że te z roku na rok są coraz
większe, ale mamy określoną pulę pieniędzy 
i musimy się w niej zmieścić –  mówi Małgorzata
Tudaj, starosta kędzierzyńsko-kozielski.

Siedziba starostwa powiatowego
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W
2019 roku zdobyliśmy
punkty we wszystkich
10 grupach tematycznych
w ramach kryteriów Ogól-

nopolskiego Rankingu Powiatów, co do-
wodzi, że naszym celem jest zrównowa-
żony rozwój – mówi Jarosław Szlaszyń-
ski, starosta augustowski.

Na szczególne podkreślenie zasługuje
poprawa sytuacji w ochronie zdrowia.
Augustowski szpital od pięciu lat uzyskuje
dodatni wynik finansowy, rośnie liczba
pacjentów oraz ilość świadczonych usług
medycznych. Ponadto dokonywane są za-
kupy nowoczesnego sprzętu i realizowane
są inwestycje. 

Ustabilizowanie sytuacji finansowej
szpitala umożliwiło skierowanie środków

na opiekę długoterminową. W 2019 ro-
ku zakończył się remont budynku ho-
spicjum o wartości ok. 3,4 mln zł. Dzię-
ki tej inwestycji możliwe było zwiększe-
nie ilości miejsc dla pacjentów i rozsze-
rzenie kontraktu z NFZ, co sprawiło, że
obecnie jest to największa placówka
tego rodzaju w regionie. 

Powiat Augustowski dużą wagę przy-
kłada także do edukacji i wychowania
młodego pokolenia. Za działania w tym
zakresie, w 2019 r. uhonorowany został
certyfikatem „Samorządowego Lidera
Edukacji”.

Zgodnie z potrzebami mieszkańców,
w 2019 roku zrealizowano wiele inwe-
stycji drogowych. Ich łączna wartość wy-
niosła ok. 14 mln zł. Było to możliwe

dzięki dobrej współpracy z samorząda-
mi lokalnymi i wsparciu z Funduszu Dróg
Samorządowych.

Zapraszamy do odwiedzenia ma-
lowniczych terenów powiatu augustow-
skiego, które od lat stanowią ulubione
miejsce wypoczynku wielu turystów. �

Powiat augustowski 
po raz czwarty liderem
Już po raz czwarty z rzędu Powiat Augustowski triumfuje w prestiżowym
rankingu Związku Powiatów Polskich, plasując się na pierwszym miejscu 
w kategorii do 60 tys. mieszkańców.

Śluza na Kanale Augustowskim

Zarządzana przez pana gmina
regularnie utrzymuje się w pierw-
szej dziesiątce rankingu samorzą-
dów opracowywanym przez Zwią-
zek Powiatów Polskich. Czy to
przekłada się na standard życia
mieszkańców gminy?

– Oczywiście, to miejsce wynika z in-
westycji i działań podejmowanych przez
nasz samorząd, co wpływa bezpośrednio
na stałe polepszanie różnych aspektów
bytu mieszkańców. Największe inwe-
stycje 2019 roku to: budynek biblioteki

publicznej, oczyszczalnia ścieków, ponad
200 instalacji solarnych i 53 nowoczesne
kotły na biomasę. Biblioteka zapewnia ła-
twiejszy, bardziej komfortowy dostęp
do kultury, także tej wysokiej. Jej no-
woczesny budynek jest wyposażony
w salę widowiskową, czytelnię, po-
mieszczenia dające dostęp do najnow-
szych technologii medialnych. Nie bez
kozery nazwaliśmy ten budynek Hutą
Kultury. Obiekt ma być miejscem, w któ-
rym będzie wytwarzana i rozpowszech-
niana szeroko rozumiana kultura. Chce-
my, żeby nasza biblioteka nie kojarzyła się
wyłącznie z książkami, ale także z kon-
certami, wystawami, prezentacjami, spo-
tkaniami z twórcami. Z kolei oczysz-
czalnia, solary i kotły stanowią kolejny
punkt realizacji planu zmierzającego do
maksymalnej dbałości o walory przy-
rodnicze naszej nadbużańskiej, malow-
niczej gminy. Zapewnią one czystość po-

wietrza i wód powierzchniowych, wpły-
wając tym samym na dobry stan zdrowia
mieszkańców i turystów.

A co z niepełnosprawnymi? Czy
oni też mogą korzystać z tych
udogodnień?

– Jak najbardziej. Wszystkie budyn-
ki użyteczności publicznej na terenie
gminy, zarówno nowe, jak i remonto-
wane, są wyposażane w urządzenia uła-
twiające dostęp niepełnosprawnym.
W piętrowych budynkach, tj. urzędzie
gminy i bibliotece, zamontowaliśmy
windy. Wszystkie obiekty publiczne mają
podjazdy i poręcze oraz odpowiednio
przystosowane sanitariaty. To pokazuje,
że w gminie Ruda-Huta dbamy o wszyst-
kich mieszkańców, jak również o naszych
gości. Zapraszamy.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Tu dba się o mieszkańców
Kazimierz Smal, wójt gminy Ruda-Huta,
w rozmowie o ekologii i inwestycjach.
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Wizjoner i prekursor
Jeszcze kilka lat wcześniej ktoś, kto

publicznie deklarowałby chęć zmiany
ustroju państwa w tej części Europy, nie-
chybnie znalazłby się w kryminale, nawet
jeśliby, tak jak wówczas Leszek Mo-
czulski, głosił konieczność zmiany ustro-
ju metodami pokojowymi. Profesorowi
Regulskiemu chodziło jednak o coś
znacznie głębszego niż odsunięcie ko-
munistów od władzy poprzez np. likwi-
dację PZPR. W jego koncepcji szło o od-
budowanie w Polsce samorządu teryto-
rialnego, choć w tamtym czasie mało kto
rozumiał, czym dla ustroju państwa jest
ta instytucja. 

Książki Samuela Huntingtona (m.in.
słynne „Zderzenie cywilizacji”) ukażą się
dopiero w połowie lat 90. Stary profe-
sor Harvardu, mistrz nie mniej znany od

słynnego Francisa Fukuyamy, jako naj-
ważniejszy element ustrojowy odróż-
niający cywilizację zachodnią od innych
cywilizacji w swojej klasycznej publika-
cji wskazał właśnie samorząd terytorial-
ny. Cały świat dziś doskonale rozumie, że
parlamentaryzm jest wartością, o którą
warto się bić, że ważne są wolne, nieza-
leżne media, że gospodarka rynkowa jest
bardziej efektywna od sterowanej cen-
tralnie, ale tylko Europa Zachodnia (do
której kulturowo zaliczamy także Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej) rozu-
mie, czym jest naprawdę samorząd te-
rytorialny i jaka jest jego waga.

Najogólniej rzecz biorąc, paradygmat
władzy publicznej na Zachodzie wyma-
ga, aby obywatele legitymizowali (tu
wybierali) nie tylko centralną władzę pu-
bliczną, ale także lokalną i regionalną.
Musi istnieć też u nich przekonanie, że
to, co dzieje się na tzw. „dole” nie zale-
ży od „góry”. Jeśli z takiego punktu wi-
dzenia popatrzymy na naszych wschod-
nich sąsiadów, widać wyraźnie, że tam-
tejsze społeczeństwo ma nie tylko nie-
wiele do powiedzenia w kwestii legity-
mizowania władzy centralnej, ale także
ma znikomy wpływ na wybór władzy lo-
kalnej – za to każdy jest święcie przeko-
nany, że to wszystko, co na „dole”, zależy
od „góry”. Mamy tu więc do czynienia
w obu przypadkach z całkowicie prze-
ciwstawnymi modelami relacji państwo-
obywatel, jeśli w ogóle możemy mówić
w państwie komunistycznym o obywa-
telach. Moim zdaniem to raczej podda-
ni przypisani ziemi. 

Rzecz dotyczy nie tylko szeroko ro-
zumianego Wschodu, ale także krajów
arabskich. Japonia co prawda ma samo-
rząd terytorialny, ale dopiero od za-
kończenia II wojny światowej i tylko dla-
tego, że ustrój państwa narzucili im
Amerykanie. Jak wiadomo, Japończycy
nie najlepiej czują się w tym zachodnim
gorsecie, ale ponieważ nie są w stanie też

porozumieć się wewnętrznie co do tre-
ści ewentualnej zmiany konstytucji, spra-
wy ustrojowe tkwią tam w marazmie. 

Jerzy Regulski był wizjonerem; pra-
cował nad koncepcją wprowadzenia
w Polsce samorządu terytorialnego już od
końca lat 70., nie bardzo wierząc, że idea
ta zmaterializuje się za jego życia. Sa-
morząd terytorialny był bowiem struk-
turalnie nie do pogodzenia z systemem
narzuconym nam po wojnie. Nic więc
dziwnego, że komuniści w 1950 roku zli-
kwidowali do cna jego przedwojenne
resztki, wprowadzając system rad naro-
dowych, wzorowany na modelu so-
wieckim. System ten zakładał istnienie kil-
ku monopoli skrajnie scentralizowanego
państwa. Profesor doskonale je opisał
i do tego opisu często wracał. 

Po pierwsze, monopol władzy poli-
tycznej; po drugie, monopol władzy
państwowej; po trzecie, monopol urzęd-
ników państwowych; po czwarte, mo-
nopol budżetu państwa, i po piąte, mo-
nopol mienia Skarbu Państwa. Do tego
dochodził całkowity brak społecznej
wiedzy, która tworzy naturę samorządu
terytorialnego. Najważniejszy podręcznik
prawa administracyjnego z połowy lat
60., który musiał sobie przyswoić student
prawa Uniwersytetu Warszawskiego,
utrzymywał, że samorząd terytorialny to
instytucja państwa burżuazyjnego, która
nawet tam nie zdaje egzaminu.

Myśląc o odbudowie samorządności
terytorialnej, trzeba było więc znaleźć
sposób na rozbicie owych pięciu mono-
poli, ale także doprowadzić do takiej
zmiany świadomości społecznej, aby
istotna część społeczeństwa dostrzegła
w proponowanej zmianie swój indywi-
dualny interes. Najlepsze bowiem nawet
pomysły na zreformowanie jakiejś sfery
życia publicznego spełzną na niczym, je-
śli nie znajdą się ludzie gotowi wiązać
daną reformę i jej kierunek z osobistą na-
dzieją na korzystną zmianę.

Wszyscyśmy z Regulskiego
Niedawno obejrzałem fragment dokumentacji filmowej z kampanii wybor-
czej przed wyborami parlamentarnymi z 4 czerwca 1989 roku, uwiecznia-
jącej zdanie wygłoszone przez prof. Jerzego Regulskiego w Jeleniej
Górze. Brzmiało jak wyzwanie rzucone ówczesnej władzy: „Chcę dokonać
gruntownej zmiany systemu tego państwa”.

Jerzy Stępień
senator (1989–1993), 
wiceminister spraw
wewnętrznych i administracji
(1997–99), sędzia Trybunału
Konstytucyjnego 
(1999–2008)



Polska droga, 
a właściwie dwie

Cała więc operacja przywracania
(odbudowania) samorządu terytorialne-
go musiała toczyć się dwoma nurtami.
Konieczne były, oczywiście, głębokie
zmiany w przepisach prawnych oraz
w rozwiązaniach finansowych, co wziął
na siebie parlament i rząd. Nie mniej
istotne były też zmiany świadomościowe.
Te pierwsze w gruncie rzeczy nie stano-
wiły większego problemu. Prace rządo-
we koordynował prof. Jerzy Regulski,
jako pełnomocnik rządu ds. samorządu
terytorialnego. Główne projekty ustro-
jowe, łącznie z konieczną nowelizacją
konstytucji, przygotował demokratycz-
nie wybrany w czerwcu ‘89 Senat, pra-
cując nad inicjatywą legislacyjną w tym
zakresie w ramach komisji pod prze-
wodnictwem niżej podpisanego. Z kolei
w Sejmie kontraktowym nadzwyczajną
komisją ds. samorządu terytorialnego kie-
rował prof. Walerian Pańko. 

Obsadzenie głównych pozycji w rzą-
dzie i parlamencie przez krąg Jerzego Re-
gulskiego i harmonijna współpraca tych
osób gwarantowały szybkie tempo prac
legislacyjnych i w ich rezultacie uchwa-
lenie głównych koniecznych ustaw już

8 marca 1990 roku. 27 maja 1990 roku
odbyły się pierwsze w pełni demokra-
tyczne wybory do rad gmin i tym samym
samorząd terytorialny stał się w Polsce na
powrót rzeczywistością. Na powrót co do
idei, bo nie chodziło tu o proste od-
wzorowanie rozwiązań przedwojennych,
ale o zbudowanie współczesnej formy sa-
morządu uwzględniającej rozwój samo-
rządności w świecie zachodnim.

Trzeba było jednak wymyślić i stwo-
rzyć warunki dla realizacji drugiego nur-
tu, ważnego dla całości przedsięwzięcia,
czyli zbudować taki klimat wokół idei sa-
morządności, by mogły się z nią utożsa-
mić liczne kręgi społeczne. Temu celowi
służyło powołanie przez wymienione
wcześniej osoby, wsparte przez senatorów
Andrzeja Celińskiego i Aleksandra Pa-
szyńskiego, Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej. Fundacja została utwo-
rzona już 18 września 1989 roku w Se-
nacie pod parasolem jego marszałka
prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Do-
skonale rozumiał on wagę samorządno-
ści dla całego procesu transformacji. Pa-
miętać też trzeba, że ta izba, wyłoniona
w całkowicie wolnych wyborach, cieszyła
się w owym czasie szczególnym presti-
żem. 

Rolą Fundacji było przygotowanie
odpowiednich programów edukacyj-
nych, a także różnych form publikacji,
które w sposób jasny i precyzyjny tłu-
maczyłyby podstawy działania samo-
rządu, przyciągając do tej idei ludzi wy-
czulonych na dobro wspólne. Fundacja
to w normalnych warunkach kapitał
pracujący na rynku, pozwalający reali-
zować cele środkami pochodzącymi ze
stopy zwrotnej zainwestowanego kapi-
tału. Tylko że my wtedy nie mieliśmy ka-
pitału, a państwo rynku kapitałowego.
Ale był, na szczęście, kapitał ludzki,
dzięki któremu można było poprzez od-
powiednie kontakty, przede wszystkim
zagraniczne, zdobyć niezbędne środki na
początek. 

Naszych przyjaciół zza granicy nie
trzeba było długo przekonywać. Sypnę-
ło i to niezłym groszem konsorcjum
uczelni amerykańskich, zmobilizowa-
nych przez prof. Joannę Regulską z Uni-
wersytetu Rutgers, córkę Profesora. Go-
towość bardzo efektywnej współpracy za-
oferowały niektóre zachodnioeuropejskie
ambasady, organizując we własnym za-
kresie liczne wizyty studialne dla poten-
cjalnych polskich samorządowców.
Otwarło szeroko rękę kilka niemieckich
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W
arto zaznaczyć, że trzy-
dzieści lat wspólnoty sa-
morządowej to ważny czas
dla Bolesławca, w którym

miasto dobrze wykorzystało swoją szan-
sę. Samorząd miejski potrafił sięgnąć po
niemal wszystkie dostępne fundusze.
W efekcie pozwoliło to odrobić zaległości
cywilizacyjne, rozwojowe i infrastruk-
turalne w  mieście. Wato przypomnieć,
że na przestrzeni lat Bolesławiec przeszedł
trudną drogę od upadłości wielu zakła-
dów do sukcesu gospodarczego. Unik-
nięcie recesji w mieście w latach kryzy-
sowych było w niebagatelnej mierze re-
zultatem działań samorządu, wykorzy-
stania funduszy unijnych, gdyż miasto
było w tym czasie największym inwe-
storem na rynku. – Wystarczy powie-

dzieć, że jeszcze kilkanaście lat temu bez-
robotna była co trzecia osoba w mieście.
Dzisiaj poziom bezrobocia wynosi
ok. 2 proc, a liczba podmiotów gospo-

darczych wzrosła o prawie 20 proc.
Dynamiczny rozwój Bolesławca wpływa
również na nowoczesny kształt całego re-
gionu. Dajemy pracę całemu regionowi.
Wyrazem tego jest uzyskanie dolnośląskiej
nagrody gospodarczej – statuetki „Gry-
fa” dla samorządów za szczególne suk-
cesy we współpracy z biznesem. Również
w Oxfordzie wysoko oceniono rozwój
i potencjał inwestycyjny Bolesławca.
Miasto Bolesławiec zostało wyróżnione
międzynarodową flagą i certyfikatem
atrakcyjności inwestycyjnej „Prime Bu-
siness Destination” przez Europe Business
Assembly (EBA) w Londynie. Było dla nas
wielkim zaskoczeniem, że zostaliśmy
dostrzeżeni wśród tylu innych miast
w Europie i na świecie – podsumowuje
Piotr Roman. �

Bolesławiec skuteczny w działaniu
– Wysoka lokata Bolesławca w aktualnym rankingu ZPP jest efektem sta-
rań całego zespołu, mieszkańców oraz szeregu działań, które wpływają 
na trwały i zrównoważony rozwój wspólnoty lokalnej – podkreśla prezy-
dent Bolesławca Piotr Roman.

Prezydent Bolesławca Piotr Roman
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i jedna ważna fundacja francuska (Fran-
ce-Pologne), specjalnie powołana z my-
ślą o pomocy Polsce przez ówczesnego
ministra finansów, niebawem też pre-
miera Francji Pierre’a Bérégowoya. 

Naszym polskim ekspertom nie przy-
chodziło wtedy do głowy, by za wykła-
dy i szkolenia żądać wynagrodzenia, a ta-
kich szkoleń i wykładów były już setki
w pierwszych miesiącach działania FRDL,
szczególnie od momentu, kiedy pojawi-
ło się na mapie Polski najpierw 14,
a chwilę później 16 fundacyjnych ośrod-
ków regionalnych.

Szkolenia odbywały się regularnie
przed wyborami i po wyborach, a po usta-
bilizowaniu organizacyjnym Fundacji jej
założyciele doszli do wniosku, że trzeba
teraz już myśleć o zapewnieniu samo-
rządowi kadr urzędniczych i menadżer-
skich na najwyższym poziomie. Stąd po-
mysł o powołaniu uczelni – najpierw dwu-
letnich pomaturalnych, a za chwilę li-
cencjackich, a nawet magisterskich. Okres
świetności to cztery takie uczelnie: w Bia-
łymstoku, Łodzi, Szczecinie i Kielcach,
czyli w miejscach, gdzie nie można było
liczyć na kształcenie kadr dla samorządu
w silnych ośrodkach uniwersyteckich.

Następny krok
Tymczasem samorząd krzepł i już na

przełomie 1991 i 1992 roku można
było myśleć o dalszej decentralizacji
państwa, czyli o powołaniu samorządo-
wych powiatów i regionów. Niestety,
wahnięcie polityczne w 1993 roku zmu-
siło nas do chwilowego porzucenia tych
planów i dopiero rząd Jerzego Buzka
stworzył możliwość dokończenia re-
form decentralizacyjnych. Oznaczało to
także zdwojenie wysiłku szkoleniowego
ze strony Fundacji, a prof. Regulski zo-
stał powołany przez premiera na prze-
wodniczącego Rady do Spraw Reform
Ustrojowych Państwa. Prace nad two-
rzeniem mapy powiatowej i wojewódz-
kiej kontynuował niżej podpisany, jako
wiceminister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, a koordynatorem prac de-
centralizacyjnych był wówczas prof. Mi-
chał Kulesza, w pierwszym okresie prac
nad decentralizacją główny ekspert ko-
misji senackiej, a teraz pełnomocnik
rządu ds. samorządu terytorialnego.

Co można o samorządzie terytorial-
nym powiedzieć w obliczu zbliżającej się
30. rocznicy jego odbudowy? Najpierw
zauważmy, że pierwszy etap decentrali-
zacji, czyli budowa gminy, toczył się przy
całkowitym niemal braku zaintereso-
wania świata polityki i to do takiego stop-
nia, że w sprawozdaniu rocznym rządu
Tadeusza Mazowieckiego za 1990 rok

jego autorzy w ogóle nie zauważyli po-
wstania samorządu, co wydaje się dzisiaj
czymś niepojętym. 

Spotykam nawet dziś sążniste opra-
cowania dotyczące całego okresu trans-
formacji, w których decentralizacji pań-
stwa nie poświęcono ani jednej linijki. Ale
być może właśnie tylko dlatego, że pro-
cesy decentralizacyjne nie przyciągały
głębszego zainteresowania świata i poli-
tyki i mediów, mogły one przebiegać bez
większych zakłóceń i zbliżyć się do mo-
mentu, w którym w eseju poświęconym
100-leciu odzyskania niepodległości były
premier Marek Belka mógł wyrazić na-
stępującą opinię: „Decentralizacja pań-
stwa okazała się niekwestionowanym suk-
cesem. Znacząco poprawił się poziom
usług społecznych, wzmocnił się plura-
lizm polityczny. Niebłahą konsekwencją
decentralizacji państwa było także bardzo
dobre wykorzystanie funduszy europej-
skich po przystąpieniu kraju do UE
w roku 2004. Można zaryzykować twier-
dzenie, że reforma ta najgłębiej zmieni-
ła ekonomiczno-społeczny obraz Polski.
(Decentralizacja – blaski i cienie (w:) Pol-
ska. Eseje o stuleciu) 

W miejsce 
państwowych monopoli

Rozbicie wymienionych wyżej pięciu
monopoli PRL-owskiego państwa było
tylko pierwszym etapem całej operacji od-
budowy samorządu terytorialnego. Pora
więc zapytać o instrumentarium użyte
w procesie przebudowy ustroju naszego
państwa, a także o to, co stanowiło o sku-
teczności całej transformacji. 

Po pierwsze, wspólnoty lokalne, a po-
tem także regionalne otrzymały osobo-
wość prawną, czego w poprzednim okre-
sie zostały pozbawione. Weszły tym sa-
mym w przestrzeń samodzielnych decy-
zji gospodarczych – już bez pytania o zgo-
dę „góry” na działania właścicielskie.
Z majątku Skarbu Państwa wydzielono
te składniki, które służą zaspokajaniu po-
trzeb lokalnych (regionalnych), i prze-
kazano je gminom w procesie komuna-
lizacji mienia. Samorząd uzyskał odręb-
ność swoich budżetów, podczas gdy
wcześniej budżety lokalne i wojewódzkie
były jedynie częścią budżetu państwa.
Wolne wybory organów gmin oraz utwo-
rzenie podporządkowanej tylko wła-
dzom samorządowym kategorii urzęd-
ników samorządowych przełamało wcze-
śniejszy monopol polityczny i jednolitość
osobowego aparatu państwa. Ogólny
nadzór państwa nad samorządem ogra-
niczono do tzw. nadzoru legalnego (pod
kątem zgodności z prawem), sprawo-
wanego przez wojewodów i sądownictwo

administracyjne. Wybrane władze gmin
od początku niezwykle efektywnie za-
częły porządkować własność komunal-
ną, dbając o jej dokumentowanie w księ-
gach wieczystych. Skutki tej benedyk-
tyńskiej pracy rychło przyciągnęły in-
westorów, którzy odtąd nie będą już mie-
li obaw o ich właścicielską trwałość na-
bywanych nieruchomości. 

Warto przypomnieć, że w pierwszym
roku działania samorządu sprywatyzo-
wano cały handel detaliczny i 70 proc.
handlu hurtowego – co jest już niemal za-
pomnianym efektem działania samo-
rządu, a co było możliwe m.in. z tego po-
wodu, że władze lokalne dysponowały
potężnymi zasobami lokalowymi, będąc
prawdziwym ich właścicielem. Porząd-
kowanie infrastruktury własności, a tak-
że umiejętne przyciąganie inwestorów,
w tym zagranicznych, harmonijnie współ-
grało z procesami gospodarczymi w ska-
li makroekonomicznej, przyczyniając się
do przebudowy całej gospodarki. To że
własność komunalna była w rękach sa-
morządu, umożliwiło społeczną kon-
trolę nad własnością w ogóle i pohamo-
wało zapędy tworzenia systemu oligar-
chicznego w Polsce. Nie uniknęły tego na-
tomiast właściwie wszystkie kraje post-
komunistyczne, ale tam nie było tak sil-
nego samorządu jak w Polsce i zapewne
długo jeszcze nie będzie.

A co z Fundacją?
Nie ma już z nami profesora Jerzego

Regulskiego. Zostawił nas w 2015 roku.
Ale jego dzieło żyje, a Fundacja nosi od
tego roku jego imię. Usamodzielniliśmy
nasze szkoły wyższe, skupiamy się teraz
na badaniach naukowych, rozwijamy
działalność ekspercką dla samorządu,
a także prowadzimy rocznie dziesiątki
różnego rodzaju projektów zarówno na
rzecz samorządu, jak i rządu. Przeszko-
liliśmy w ramach różnych form eduka-
cyjnych ponad 1700 tys. uczestników.
Wspieramy budowę samorządu na Ukra-
inie i w wielu państwach Europy Środ-
kowej i Wschodniej. Jeśli nas o to po-
proszą, nie wahamy się jechać do Tune-
zji czy Hondurasu, by propagować tam
polski model samorządu terytorialnego. 

Od czterech lat przyznajemy Nagrodę
im. Jerzego Regulskiego, starając się
wyróżniać publikacje, dzieła czy nowe
idee dotyczące samorządności, szcze-
gólnie z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego, co było ważnym segmentem
naukowych zainteresowań naszego pa-
trona. I bronimy samorządu do upadłe-
go, jeśli gromadzą się nad nim chmury
napędzane przez polityków tkwiących
mentalnie w poprzedniej epoce. �
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