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Dobry grunt pod solidarność
Uważamy, że naszą misją jest tylko przygotowanie dobrych 
warunków do rozmowy. Posługując się przykładem z chemii, 
można powiedzieć, że pełnimy rolę katalizatora: ułatwiamy 
i przyspieszamy procesy dotyczące dobrych zmian 
w polityce, gospodarce i sprawach społecznych 
– mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący 
Rady Programowej Forum Ekonomicznego 6

Jadwiga Emilewicz zapowiada przejście od osłony do pobudzania gospodarki
Pandemia COVID-19 w wielu krajach spowodowała największe 
załamanie gospodarcze po II wojnie światowej. Gospodarka 
Unii Europejskiej skurczyła się w II kwartale aż o 14,4 proc. 
rok do roku. W niektórych państwach spadek PKB w ujęciu 
rocznym przekroczył 20 proc. Co robi rząd, by ratować 
gospodarkę naszego kraju? Czy planowane są dodatkowe 
formy wsparcia? 12

TURYSTYKA 64

POLSKA SAMORZĄDOWA 70

Przekrój rury kanalizacyjnej nie ma wymiaru politycznego
Samorząd terytorialny jest już mocno osadzony w naszym społecznym
i państwowym życiu. Oczywiście zawsze może być lepiej, ale niech fakty
mówią za siebie. W ostatnich latach poziom zaufania do władz 
samorządowych oscylował zwykle na poziomie około 70 proc., ale 
w tym roku, mierzony w kwietniu, sięgnął rekordowych 74 proc. To 
jest pułap nieosiągalny w przypadku każdej innej władzy publicznej 74

AGROLIGA 2020 82

TERAZ POLSKA 90

VIP DEFENCE 98

Prezydent deklaruje dalszą modernizację armii i większe wydatki na wojsko
Żołnierze, obiecuję wam, że przez te kolejne 5 lat będę czynił wszystko,
aby wasz wysiłek wspierać. Będę czynił wszystko, abyście mogli służyć
spokojnie, bezpiecznie, mając jak najlepsze wyposażenie – zapewniał
Prezydent RP Andrzej Duda, deklarując kontynuację programów moder-
nizacji polskiej armii i zwiększenie wydatków na wojsko, podczas 
uroczystości przyjęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP 102
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Obecnie obserwujemy w Polsce gwał-
towny wzrost zakażeń COVID-19. Jjak
wpłynęło to na organizację Forum
Ekonomicznego w 2020 roku?

– Od prawie 30 lat Forum Ekono-
miczne odbywało się w Krynicy Zdroju.
Tak miało być również teraz, do tego
przygotowywaliśmy się praktycznie od
zakończenia poprzedniego Forum. Jed-
nak w pierwszych dniach sierpnia
Ministerstwo Zdrowia zdecydowało
o wprowadzeniu dodatkowych ob-
ostrzeń sanitarno-epidemiologicznych
w prawie 20 powiatach w 6 wojewódz-
twach. Objęły one również powiat no-
wosądecki, na terenie którego znajdu-
je się Krynica Zdrój. Choć w efekcie tej
decyzji musieliśmy przenieść konfe-

rencję do Karpacza – a to dla nas ol-
brzymie wyzwanie organizacyjno-logi-
styczne – to decyzję Ministerstwa Zdro-
wia oceniam bardzo pozytywnie. Mam
nadzieję, że wprowadzenie rygoru sa-
nitarnego powinno pozwolić na szybkie
opanowanie i ustabilizowanie sytuacji
sanitarno-epidemiologicznej w Polsce.
Jakie środki bezpieczeństwa przewi-
dziano w związku z pandemią podczas
tegorocznego Forum?

– Od zawsze kładliśmy nacisk na
bezpieczeństwo uczestników naszych
konferencji. W tym roku zasady bez-
pieczeństwa będą dodatkowo wyśru-
bowane, aby spełnić wszystkie wymo-
gi sanitarno-epidemiologiczne. Mógł-
bym długo opowiadać o rygorystycz-

nych rozwiązaniach, które opisaliśmy
w naszych instrukcjach i procedurach,
a które wdrożymy w Karpaczu. Oczy-
wiście będziemy przestrzegać zasad dy-
stansowania społecznego, czyli okre-
ślimy pojemność sal konferencyjnych
i ciągów komunikacyjnych. Będzie obo-
wiązek noszenia maseczek lub przyłbic,
dezynfekcji, wentylacji i dezynfekcji po-
mieszczeń. Zdaję sobie sprawę, że
może to być uciążliwe dla nas wszyst-
kich, ale apeluję: przestrzegajmy zasad
– to wszystko dla naszego wspólnego
bezpieczeństwa.
Kogo gościć będzie tegoroczne Forum
Gospodarcze?

– Forum Ekonomiczne to od lat
miejsce, w którym opiniami dzielą się

Dobry grunt pod solidarność
Uważamy, że naszą misją jest tylko przygotowanie dobrych warunków do rozmowy. 
Posługując się przykładem z chemii, można powiedzieć, że pełnimy rolę katalizatora:
ułatwiamy i przyspieszamy procesy dotyczące dobrych zmian w polityce, gospodarce 
i sprawach społecznych – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Progra-
mowej Forum Ekonomicznego.



czołowi przedstawiciele świata polityki.
Tak będzie i tym razem. Ranga naszych
gości nie powinna odbiegać pozio-
mem od poprzednich edycji. Nie chcę
zdradzać wszystkich szczegółów, ale
uczestnicy i obserwatorzy mogą być za-
skoczeni.

Z powodu ograniczeń drukarskich
rozmawiamy z kilkutygodniowym wy-
przedzeniem, więc zdradzę tylko rąbek
tajemnicy. Wśród polityków i przed-
stawicieli rządu zaproszenia do Kar-
pacza przyjęło dwoje wiceprezesów
Rady Ministrów. Minister rozwoju i wi-
ceprezes Rady Ministrów Jadwiga Emi-
lewicz, która przyjęła zaproszenie do
udziału w naszej konferencji po raz
dziewiąty, weźmie udział w dyskusji
o poszukiwaniu siły napędowej euro-
pejskiej gospodarki. Wicepremier, mi-
nister kultury i dziedzictwa narodo-
wego Piotr Gliński, którego będziemy
gościć dziesiąty raz, omówi, jak po-
przez kulturę i historię budować wspól-
noty międzynarodowe. Minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk zamie-
rza mówić o zrównoważonym rozwoju
Grupy Wyszehradzkiej. W panelu o in-
trygującym tytule „Powódź? Susza?
Retencja! Woda ropą XXI wieku?”
udział zapowiedział pięciokrotny
uczestnik konferencji Jan Krzysztof
Ardanowski, minister rolnictwa i roz-
woju wsi. Natomiast o polityce spójno-
ści w latach 2021–2027 mówić będzie
Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sze-
fowa resortu Funduszy i Polityki Re-
gionalnej, trzykrotna uczestniczka Fo-
rum Ekonomicznego.
Co będzie wiodącym tematem tego-
rocznego Forum?

– Tegoroczne hasło to „Europa po
pandemii: Solidarność, Wolność, Wspól-
nota”. Od prawie trzech dekad, czyli od
momentu, gdy pierwszy raz zorganizo-
waliśmy Forum Ekonomiczne, główną
osią naszych dyskusji są najważniejsze
wyzwania o charakterze politycznym,
społecznym i gospodarczym, jakie sto-
ją przed Europą Środkowo-Wschod-
nią. Łatwo więc przewidzieć, że w tym
roku temat przewodni „ustawi” nam
COVID-19, a dokładnie to, jak Europa
będzie na nowo budować po pandemii
swoją tożsamość, solidarność, wol-
ność. To są fundamentalne pytania,
zwłaszcza że będą zadawane prawie
dokładnie 40 lat po powstaniu „Soli-
darności”. Dziś najbardziej poszkodo-
wani przez pandemię najgłośniej do-
magają się solidarności. I to jest czas,
gdy przesłanie naszej „Solidarności”
powinno być przypomniane przez Pol-

skę. Kto zrobi to za nas, jeśli my tego nie
zrobimy?
Wśród polityków wyróżnionych tytułem
człowieka roku podczas Forum w Kry-
nicy znajdują się: Jarosław Kaczyński,
Mateusz Morawiecki, Bronisław Ko-
morowski i Donald Tusk. Wyróżnienie
tych osób dla części komentatorów
było decyzją słuszną, u innych nato-
miast wywoływało niezadowolenie. Ja-
kie są główne kryteria i procedury
przyznawania wyróżnienia?

– O nagrodzie dla Człowieka Roku
Forum Ekonomicznego wypowiadam
się dopiero po uroczystej gali wręcze-
nia tej nagrody. Dziś mogę powiedzieć
tylko tyle, że o zwycięzcy decyduje taj-
ne głosowanie kilkudziesięciu członków
Rady Programowej Forum Ekonomicz-
nego. To uznane autorytety w świecie
polityki, biznesu i spraw społecznych.
Zapraszam na stronę www.forum-eko-
nomiczne.pl, gdzie każdy może po-
znać skład tej rady.

My, organizatorzy Forum, bardzo
dbamy o apolityczność. Polska jest
krajem, w którym od wielu lat ścierają
się odrębne poglądy polityczne. Jednak
Forum utrzymuje ten status. Dzieje się
to z prostego powodu. Na nasze kon-
ferencje zapraszamy bardzo różnych
polityków, przedsiębiorców, ludzi kul-
tury i nauki, samorządowców. Niczego
nie chcemy im narzucać, niczego nie
chcemy sugerować. Uważamy, że na-
szą misją jest tylko przygotowanie do-
brych warunków do rozmowy. Posłu-
gując się przykładem z chemii, można
powiedzieć, że pełnimy rolę kataliza-
tora: ułatwiamy i przyspieszamy pro-
cesy dotyczące dobrych zmian w po-
lityce, gospodarce i sprawach spo-
łecznych.
Kto brany jest pod uwagę w tegorocz-
nej edycji nagrody dla człowieka roku
i czy ma pan swojego faworyta?

– Chwilę pomilczę.
Obecnie wielokrotnie słyszymy stwier-
dzenie, że po pandemii świat nie będzie
już taki sam, jak przed nią. Czy to
stwierdzenie ma realne podstawy?

– Po wielu traumatycznych wyda-
rzeniach świat miał nie być taki sam. Zo-
baczymy. Na pewno musimy przewar-
tościować pojęcia, które wcześniej trak-
towano jak dogmaty. Wspominałem
o tym na początku rozmowy.
Część komentatorów twierdzi, że pan-
demia obnażyła problemy związane
z przenoszeniem produkcji do Azji
Wschodniej. Chodzi głównie o nie-
bezpieczeństwo przerwania łańcuchów
dostaw. Mówi się też o powrocie in-

westycji w pobliże rynków zbytu. Czy
Polska ma szansę na pozyskanie więk-
szej liczby inwestycji zagranicznych
w związku z zaistniałą sytuacją?

– Tegoroczne Forum będzie inne od
wszystkich poprzednich. Jego wyjątko-
wość wynika nie tyle z faktu wystąpie-
nia COVID-19, ile ze zmian, jakie pan-
demia wywarła na światowej gospo-
darce i kontaktach społecznych. Para-
doksalnie dla Europy Środkowo-
Wschodniej czas po koronawirusie może
być szansą na rozwój gospodarczy. Ko-
ronawirus doprowadził do kryzysu. My
w tym kryzysie próbujemy szukać szans
dla Polski i Europy Środkowo-Wschod-
niej. W efekcie COVID-19 nastąpiło
przerwanie globalnych łańcuchów do-
staw z ogarniętej pandemią Azji. Naj-
prawdopodobniej wielkie koncerny będą
szukały nowych, bezpieczniejszych lo-
kalizacji. Do tego państwa będą stara-
ły się o zwiększenie samowystarczal-
ności, to zresztą kolejny wniosek z ana-
lizy skutków pandemii. Jest więc to szan-
sa dla naszej części Europy, w której
pandemia nie wyrządziła tak wielkich
szkód jak w innych regionach.
Elementem Forum Ekonomicznego
jest Forum Regionów. Jakie znaczenie
ma ono dla wyrównywania różnic roz-
woju regionów naszego kraju?

– Będziemy o tym rozmawiać w cza-
sie Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Na te problemy patrzymy zarówno z per-
spektywy kontynentu, państw, jak i re-
gionów. W tym ostatnim pomaga nam
nasz wieloletni główny partner – Woje-
wództwo Małopolskie.

Wspomniałem już o sprawach zwią-
zanych z polityką spójności w latach
2021–2027. Wspólnie z minister Małgo-
rzatą Jarosińską-Jedynak mówić o tym
będą samorządowcy. W dyskusji wy-
stąpią: marszałek województwa mało-
polskiego Witold Kozłowski oraz mar-
szałek województwa podlaskiego Artur
Kosicki. Perspektywę międzynarodo-
wą rozmowy zapewnią zaś: czterna-
nastokrotny uczestnik konferencji Georg
Milbradt, wykładowca Uniwersytetu
Technicznego w Dreźnie, wcześniej
premier Saksonii, oraz Francesco Tu-
farelli, dyrektor generalny Biura ds. Re-
gionalnych i Autonomii w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów Włoch, który przy-
jedzie na Forum czternasty raz. Trudno
opowiadać o debatach, które wpływa-
ją na zmianę rzeczywistości. Najlepiej
posłuchać i podyskutować osobiście.
Dlatego zapraszam do Karpacza.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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W I półroczu 2020 roku Port
Gdańsk obsłużył 23,2 mln ton
towarów, co stanowi spadek

jedynie o 15,2 proc. w porównaniu z ana-
logicznym okresem w 2019 roku. Zmniej-
szyły się obroty paliw płynnych i drob-
nicy, podobnie jak w większości dużych
portów Europy, natomiast znaczące
wzrosty odnotowano w zakresie prze-
ładunków rudy (+1127 proc.), zbóż
(+188,8 proc.) oraz innych towarów
masowych (+10 proc.). Nadal najwięk-
szy udział w strukturze przeładunków
mają ładunki drobnicowe (46,5 proc.),
dalej: grupa towarów masowych płyn-
nych (29,6 proc.) i suchych (23,9 proc.).
– W ciągu ostatniej dekady potroiliśmy
nasze przeładunki. W 2019 roku w na-
szym porcie przeładowano rekordowe
52 mln ton. Jeśli efekt epidemii będzie
trwał, to korekta w naszym porcie bę-
dzie niewielka. Od początku pandemii
nie mieliśmy ani jednego dnia przesto-
ju w przepływie towarów. Pamiętajmy, że
Port Gdańsk jest strategicznym dla go-
spodarki kraju oknem importowym su-
rowców, takich jak paliwo i węgiel, na
które globalne zapotrzebowanie spadło

ze względu na światową pandemię,
stąd widoczny spadek w przeładunkach
– mówi Adam Kłos, Dyrektor Handlowy
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Perspektywiczny 
transport morski

Mimo niewielkich spadków odno-
towanych w segmentach, na które za-
potrzebowanie rynku spadło, pozosta-
łe grupy nadrabiają i wyrównują bilans.
– Jesteśmy portem uniwersalnym, po-
trafimy zdyskontować spadki innymi
grupami przeładunków. Nasi mniejsi
operatorzy, działający w Porcie We-
wnętrznym, reagują na zmieniającą
się sytuację bardziej elastycznie, tym sa-
mym bilansując straty większych ter-
minali – zauważa Kłos.

Nieznaczny spadek wolumenu prze-
ładunkowego w pierwszych kwarta-
łach br. nie wpłynął istotnie na sytuację
Portu Gdańsk i nie przekreślił dobrych
perspektyw. Przewiduje się, że kryzys
w branży morskiej będzie krótkotrwały
i w niedalekiej przyszłości statki han-
dlowe zaczną uzupełniać luki podażo-
we. Udział Portu Gdańsk w obsłudze

morskiej wymiany towarowej Polski
utrzymuje się na wysokim poziomie
– w I półroczu 2020 roku wyniósł 46 proc.,
co daje najlepszy wynik wśród wszyst-
kich krajowych portów.

Kryzys nie taki straszny
Chociaż chińska gospodarka po-

nownie ożyła, brak popytu w Europie
i USA obserwowany w ostatnich mie-
siącach doprowadził w I półroczu
2020 roku do pogorszenia się sytuacji na
rynku przewozów kontenerowych. Mimo
to Port Gdańsk wciąż utrzymuje silną po-
zycję i plasuje się na 2. miejscu w mor-
skim rankingu kontenerowym na Bał-
tyku. Co warte uwagi, to fakt, że od po-
czątku roku Port Gdańsk odnotowuje
zwiększony przeładunek bananów, któ-
rych tylko w ciągu pierwszych 6 mie-
sięcy przeładowano więcej niż w całym
roku 2019, osiągając wynik na poziomie
prawie 90 tys. ton.

Mogłoby się wydawać, że ze wzglę-
du na sytuację społeczno-gospodarczą
i jej skutki ekonomiczne obecny czas nie
sprzyja inwestycjom. W przypadku Por-
tu Gdańsk ta teoria nie znajduje po-

Port Gdańsk 
w czołówce 
portów europejskich

Od początku pandemii Port Gdańsk pozostaje w pełni operacyjny. Mało tego, uzyskuje
wyniki, które pozwalają mu systematycznie umacniać pozycję. W I półroczu br. 
sukcesem był awans do pierwszej dwudziestki największych portów europejskich, 
dzięki czemu uplasował się przed słynnymi portami w Genui i Dunkierce. Już dziś 
Port Gdańsk jest oknem na świat dla wielu firm. Trwające i planowane inwestycje mają
zagwarantować mu trwałe miejsce w ścisłej czołówce Europy.



twierdzenia. Na terenie gdańskiego
portu równolegle trwają prace w ra-
mach kilkudziesięciu realizowanych in-
westycji o różnym zakresie i stopniu za-
awansowania. – Skala prac jest ogrom-
na. Wartość inwestycji na terenie portu
sięga dziś 3,5 mld zł. Jest to łączna war-
tość inwestycji zarówno Portu Gdańsk
na poziomie miliarda złotych, jak i PKP
PLK czy Urzędu Morskiego. Są to także
inwestycje naszych operatorów – mówi
Łukasz Greinke, prezes Zarządu Mor-
skiego Portu Gdańsk S.A. Projekty są re-
alizowane z udziałem kapitału ZMPG
S.A., instytucji państwowych oraz środ-
ków z funduszy unijnych.

Konsekwentnie realizowana stra-
tegia Zarządu Portu jest efektem wie-
loletniego doświadczenia, analiz rynku
i budowania współpracy z partnerami.
– Dziś wiemy, kto jest dla nas najważ-
niejszy – podmioty działające na terenie
portu i korzystające z naszej infra-
struktury. Dzięki zmianie podejścia w za-
rządzaniu, weszliśmy na zupełnie inny
poziom relacji z kontrahentami i osią-
gamy doskonałe wyniki finansowe.
Mamy środki i pieniądze, które cały czas
przeznaczamy na polepszanie infra-
struktury naszego portu. Dynamicznie
reagujemy także na zmiany w shippin-
gu, aby móc konkurować z najwięk-
szymi portami na świecie. Nie jesteśmy
podmiotem, który wypłaca dywiden-
dę. Zarobione pieniądze inwestujemy
w infrastrukturę, a ona napędza go-
spodarkę – mówi Łukasz Greinke.
W 2019 roku w Porcie Gdańsk przeła-
dowano 52 mln ton towarów o wartości

blisko 250 mld zł, z czego 20 mld zł z po-
datków i ceł trafiło do budżetu państwa.

Wielotorowe 
bieżące inwestycje

Wiodące inwestycje prowadzone
na terenie Portu Gdańsk koncentrują się
między innymi na przebudowie na-
brzeży i pracach czerpalnych w we-
wnętrznym torze wodnym, w tym roz-
budowie i przebudowie Nabrzeża
Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża
Mew, rozbudowie Nabrzeża Zbożowe-
go, Nabrzeża Wisłoujście i Dworca
Drzewnego, a także rozbudowie i mo-
dernizacji sieci drogowej oraz kolejowej
w Porcie Zewnętrznym. Łączna wartość
tych inwestycji sięga 720 mln zł. Prace
czerpalne i częściowo obejmujące
przebudowę nabrzeży są realizowane
na odcinku 7 km, począwszy od wejścia
do Portu Wewnętrznego, aż do Kanału
Kaszubskiego. Jedną z wiodących in-
westycji Portu Gdańsk są prace na te-
renie Nabrzeża Dworzec Drzewny, któ-
re do tej pory było nieprzystosowane do
przeładunku, a po zakończeniu prac
będzie mogło przyjmować jedne z naj-
większych jednostek. Większość trwa-
jących prac zakończy się jeszcze w tym
roku.

– Inwestycje w nabrzeża, place,
układ drogowo-kolejowy przeprowa-
dzamy z myślą o aktualnych i przyszłych
klientach, aby realizowane przez nich
procesy przeładunków były jak naj-
bardziej wydajne – podsumowuje Pre-
zes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk
S.A. W ramach inwestycji o roboczej na-

zwie DK, będącej w trakcie realizacji,
powstanie lub zostanie przebudowa-
nych 7,2 km dróg, 10 km nowych torów
i 7 obiektów inżynieryjnych, w tym
wiadukty i przepusty osłonowe. Prace
mają zostać sfinalizowane pod ko-
niec br. 

– W planach portu jest także prze-
budowa infrastruktury drogowo-kole-
jowej na zapleczu Nabrzeża Przemy-
słowego. Priorytetem jest dostosowanie
infrastruktury do potrzeb naszych kon-
trahentów. Obecnie jesteśmy na etapie
optymalizacji dokumentacji projekto-
wej. Ta inwestycja będzie realizowana
w 20 proc. z dofinansowania unijnego
– zapowiada kolejne zmiany Karol
Ochendowski, Zastępca Dyrektora
Działu Rozwoju i Inwestycji w Zarządzie
Morskiego Portu Gdańsk S.A.. Zapla-
nowane inwestycje drogowo-kolejowe
poprawią zarówno dostęp drogowy do
portu, jak i standard techniczny dróg.
W ramach planowanej przebudowy in-
frastruktury drogowo-kolejowej zaplecza
Nabrzeża Przemysłowego zmoderni-
zowanych lub wybudowanych zostanie
ok. 6 km torów kolejowych oraz ok.
1,6 km dróg.

Port Gdańsk frontem 
do operatorów

To jednak nie koniec działań inwe-
stycyjnych na terenie Portu Gdańsk.
Oprócz projektów prowadzonych przez
ZMPG S.A. równolegle realizowane są
także inwestycje samych operatorów
prowadzących działalność na terenie
portu. – Dziś praktycznie każdy rejon

www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA 9

�



portu objęty jest jakąś inwestycją, a ilość
prac jest imponująca. Bardzo nas cie-
szy, że operatorzy działający na terenie
portu także mocno inwestują w swoje
nieruchomości, bo to świadczy o ich dłu-
gofalowym podejściu do współpracy
– podkreśla Włodzimierz Jaworski, głów-
ny specjalista ds. projektów inwesty-
cyjnych w Zarządzie Morskiego Portu
Gdańsk S.A. W tym roku ma się za-
kończyć budowa terminalu Krajowej
Spółki Cukrowej na Nabrzeżu Wiśla-
nym. Siark-Port realizuje z kolei budo-
wę bocznicy, placów składowych i dróg
wewnętrznych oraz przebudowę nie-
zbędnych sieci, przy znacznym zaan-
gażowaniu finansowym Portu. Zapla-
nowano również budowę drogi dojaz-
dowej na terenach dzierżawionych
przez firmę Cedrob, a także budowę
uniwersalnego terminalu przeładun-
kowego na terenie Nabrzeża Wiślane-
go w ramach umowy dzierżawy z firmą
Speed.

W porcie trwają równocześnie in-
westycje instytucji państwowych, ta-
kich jak Urząd Morski czy PKP PLK,
będące istotnym ogniwem rozwoju in-
frastruktury portowej. Urząd Morski
zarządza przebudową falochronów
w Porcie Zewnętrznym. Zakończona

została inwestycja polegająca na po-
szerzeniu oraz pogłębieniu toru podej-
ściowego do Portu Zewnętrznego. Z ko-
lei PKP PLK koordynuje projekt pn. „Po-
prawa dostępu kolejowego do Portu
Gdańsk”, obejmujący stacje kolejowe
obsługujące port zewnętrzny oraz port
wewnętrzny. Na ukończeniu są roboty
budowlane związane z powstaniem
parkingu dla samochodów ciężaro-
wych, w planach jest także budowa
dwóch kolejnych. 

Nowe funkcje 
współczesnego portu

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
doskonale zdaje sobie sprawę z dyna-
micznych zmian rynkowych, które spra-
wiają, że rola portów ewoluuje. To już nie
tylko węzły komunikacyjne łączące
transport morski z lądowym, lecz także
kluczowe ogniwa w globalnych łańcu-
chach dostaw, które generują wartość
dodaną. Porty stanowią współcześnie
katalizatory rozwoju gospodarczego, za-
równo w wymiarze regionalnym, jak
i ogólnokrajowym. To wokół nich kon-
centruje się przemysł i wymiana han-
dlowa, a zyskujące na znaczeniu funk-
cje wymagają dostosowanej infra-
struktury.

Mając na względzie docelowe funk-
cje liczącego się ośrodka portowego,
ZMPG S.A. od lat angażuje się w roz-
budowę infrastruktury portowej, aby
jak najpełniej sprostać oczekiwaniom
rynkowym i umożliwić jej użytkownikom
rozwój funkcji logistycznych ośrodka,
a w konsekwencji zbudowanie przewagi
konkurencyjnej całego kompleksu por-
towego.

Z uwagi na to, że projekty inwesty-
cyjne Zarządu Morskiego Portu Gdańsk
S.A. wyczerpują aktualne lądowe moż-
liwości przestrzennego rozwoju infra-
struktury nabrzeży w granicach admi-
nistracyjnych portu, ZMPG S.A. kon-
centruje się na projekcie rozwoju ko-
lejnej głębokowodnej części portu w kie-
runku wód Zatoki Gdańskiej. 

Port Centralny 
intermodalnym węzłem 
transportowym

Budowa nowej głębokowodnej czę-
ści portu o powierzchni 410 ha, zwanej
Portem Centralnym, ma docelowo za-
pewnić dalsze wykorzystanie poten-
cjału przeładunkowego Portu Gdańsk
i stworzyć realne możliwości prze-
obrażenia go w jeden z wiodących
portów najnowszej generacji. Projekt ma

www.rynekinwestycji.pl
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Dzięki zmianie podejścia w zarządzaniu,
weszliśmy na zupełnie inny poziom relacji 
z kontrahentami i osiągamy doskonałe 
wyniki finansowe.

Łukasz Greinke
prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
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być jedną z kluczowych inwestycji w ob-
szarze polskiej gospodarki morskiej,
a zarazem przepustką do ścisłej czo-
łówki portów europejskich.

Zgodnie z założeniami koncepcyj-
nymi projektu, dzięki atrakcyjnej, no-
woczesnej infrastrukturze głęboko-
wodnej Port Centralny ma odgrywać
rolę portu pierwszego wyboru dla glo-
balnych partnerów biznesowych, za-
pewniając dogodny dostęp najwięk-
szym jednostkom pływającym. – Port
Gdańsk to dziś okno na świat dla wie-
lu polskich firm, które zdecydowały się
rozwijać swój biznes międzynarodo-
wo. W światowej wymianie handlowej
blisko 90 proc. towarów jest obecnie
transportowanych drogą morską. To po-
kazuje, jak ważne dla gospodarek na-
rodowych są porty. Nasz port będzie sta-
nowić intermodalny węzeł transportowy,
pełniąc rolę hubu w rejonie Morza Bał-
tyckiego i centrum dystrybucyjno-logi-
stycznego dla Europy Środkowo-Wschod-
niej – tłumaczy rolę inwestycji prezes
Greinke.

Port Centralny jest przedsięwzię-
ciem obliczonym na lata. Jest to dziś pro-
jekt szacowany na kilkanaście miliar-
dów złotych. Kluczowe w tym projekcie
będzie pozyskanie inwestora, w tym
przypadku rozumianego jako operato-
ra terenów portowych. Już niedługo
ogłosimy ogólnoświatowe „spraw-
dzam”, które da nam odpowiedz na to,
które podmioty, zdecydują się zainwe-
stować i operować w Porcie Gdańsk.
Do końca roku planujemy ogłosić kon-
kurs mający na celu wybór dzierżawców
lub dzierżawcy w celu optymalnego wy-
korzystania potencjału ekonomicznego
Portu Gdańsk, w tym terenów objętych
koncepcją Portu Centralnego, przygo-
towaną przez Zarząd Morskiego Portu
Gdańsk S.A. To oczywiście bardzo
skomplikowane zadanie. Musimy bo-
wiem pogodzić interes potencjalnych
operatorów z infrastrukturą dostępową
od strony lądu, za którą odpowiedzial-
ny jest port, ale również z infrastruktu-
rą hydrotechniczną, za którą odpowia-
da już Urząd Morski. – Czerpiąc z do-
świadczeń portów hiszpańskich i aby
nie popełnić ewentualnych błędów, wy-
chodzimy z założenia, że najpierw na-
leży związać się umową z kontrahen-
tem, a dopiero wtedy budować infra-
strukturę wartą miliardy złotych. Pra-
cujemy bardzo intensywnie. Mam na-
dzieję, że jeszcze w tym roku przystą-
pimy do procesu wyłonienia inwestora
– komentuje Prezes Zarządu Morskie-
go Portu Gdańsk S.A. �
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Według minister rozwoju Jadwi-
gi Emilewicz ratowanie firm
w czasie zamknięcia gospo-

darki było ważniejsze od utrzymania
dyscypliny budżetowej. Jak powiedzia-
ła w Polskim Radiu 24: „Bankructwo fir-
my i konsekwencje, jakie powoduje,
trwają znacznie dłużej niż spłata zobo-
wiązania długu, który zaciągamy dzisiaj,
by dodając płynności firmie, pomagać
ratować miejsca pracy”.

Inwestycje i pomoc dla firm mają
złagodzić skutki gospodarcze pandemii.
Jednocześnie Emilewicz dementuje po-
głoski o jakichkolwiek zmianach w spo-
sobie wypłaty 500+. Inną formę pomo-
cy państwa stanowi bon turystyczny.
Z jednej strony ma on wesprzeć rodzi-
ny z dziećmi, z drugiej – stanowić za-
strzyk finansowy dla polskiej branży tu-
rystycznej, którą kryzys dotknął wyjąt-
kowo mocno. Świadczenie jest prze-
znaczone na konkretne cele i jedno-
cześnie nie podlega odsprzedaży. Mi-
nisterstwo będzie monitorować poja-
wiające się w sieci ogłoszenia o zbyciu
bonu.

Emisja bonu turystycznego finan-
sowana jest przez Fundusz Przeciw-
działania COVID-19, ze środków po-
chodzących ze sprzedaży obligacji. Do
tej pory z obligacji sfinansowano pomoc
o wartości 125 mld zł. Objęła ona rów-
nież zawieszenie składek na ZUS oraz
dopłaty do pensji w ramach postojo-
wego.

Od działań osłonowych 
do pobudzania wzrostu 
gospodarczego

Zdaniem Emilewicz nadszedł czas,
by przejść od działań osłonowych do

wspierających rozwój. – Teraz już nie
szukamy dalszych działań osłonowych,
tylko zwiększamy produktywność. To, co
nas obecnie interesuje, to uruchomienie
środków, które podniosą PKB, pozwolą
nam zwracać zadłużenie, które zacią-
gamy w związku z tarczą. To właśnie
mają sprawić inwestycje. Znów chodzi
zatem o dostarczenie płynności fir-

mom, ale już nie w postaci prostego
transferu tylko w postaci zamówień – po-
wiedziała Polskiej Agencji Prasowej.

Temu celowi służy m.in. podwojenie
środków na fundusz inwestycji lokal-
nych. Priorytetem dla rządu będą in-
westycje publiczne, które przyczyniają
się do wzrostu konkurencyjności naszej
gospodarki. Drugi obszar stanowić
będą zobowiązania związane z reali-
zacją polityki klimatycznej. Dodatko-
we środki przeznaczone zostaną rów-
nież na cyfryzację, w tym rozwinięcie sie-
ci 5G. Wśród rozwiązań wspierających
przedsiębiorców znajdą się estoński
CIT i ulga robotyzacyjna.

Ponadto planowane jest wsparcie
branż, które w małym stopniu skorzy-
stały na otwarciu gospodarki. Chodzi
między innymi o turystykę. Pomoc przy-
znana zostanie w ramach tzw. mikro-
tarcz. W branży turystycznej będą mo-
gły z niej skorzystać biura podróży, a tak-
że piloci, przewodnicy, kierowcy auto-
busów turystycznych. O zapaści w tej
branży może świadczyć choćby spadek
liczby lotów czarterowych z 300 do
30 miesięcznie. Przewozy autokarowe
nie osiągnęły nawet połowy poziomu
z ubiegłego roku.

Jadwiga Emilewicz 
o pomocy unijnej

Zdaniem minister finansów rozwią-
zania pomocowe przyjęte na szczycie
UE są korzystne dla Polski. W tej chwi-
li największym wyzwaniem jest odpo-
wiednie zainwestowanie przyznanych
środków. Jak zaznaczyła, Polska otrzy-
ma 160 mld euro, z czego 125 mld sta-
nowić będą dotacje. Chociaż w wyniku
kompromisu całkowite środki Funduszu

Jadwiga Emilewicz zapowiada przejście
od osłony do pobudzania gospodarki
Pandemia COVID-19 w wielu krajach spowodowała największe załamanie gospodarcze
po II wojnie światowej. Gospodarka Unii Europejskiej skurczyła się w II kwartale aż 
o 14,4 proc. rok do roku. W niektórych państwach spadek PKB w ujęciu rocznym prze-
kroczył 20 proc. Co robi rząd, by ratować gospodarkę naszego kraju? Czy planowane
są dodatkowe formy wsparcia?

Wojciech Ostrowski
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Sprawiedliwej Transformacji zostały
zredukowane o 22 proc., Polska straci-
ła jedynie 3 proc. – Chcemy, by dystry-
bucji funduszy z EU towarzyszyła logi-
ka unowocześniania kraju. Chcemy
wsparcia inwestycji drogowych, kole-
jowych, transformacji energetycznej
czy modernizacji polskich miast tak, by
stały się one przyjazne dla mieszkańców
– napisała minister Emilewicz na Twit-
terze.

Pozyskane środki mają zostać prze-
znaczone zarówno na duże projekty, jak
i na inwestycje o zasięgu lokalnym. Po-
zwolą one również przyśpieszyć trans-
formację energetyczną naszego kraju
i tworzyć systemy inteligentnych miast.
Ich beneficjentami mają stać się również
samorządy.

Nie będzie ponownego 
zamrożenia gospodarki

Chociaż restrykcje związane z pan-
demią mogą potrwać jeszcze długo,
rząd nie planuje ponownego zamroże-
nia gospodarki. Przemawiają za tym za-
równo aspekty ekonomiczne, jak i spo-
łeczne. Rozwiązaniami spowalniający-
mi rozprzestrzenianie się choroby po-
zostaną maseczki, przestrzeganie dy-
stansu społecznego i dezynfekcja rąk.
Jako możliwe dodatkowe ogranicze-
nia, wprowadzane w związku z ewen-
tualnym wzrostem liczby zakażeń, Emi-
lewicz wymieniła jedynie ograniczenia
liczby osób w danym miejscu lub na or-
ganizowanej imprezie. 

– Korzystajmy z nabytych już pod-
czas pierwszej fali doświadczeń i pro-
cedur. Teraz chodzi o to, by właściwie
przystosować do wyzwań system opie-
ki zdrowotnej. A także przygotować się
na ewentualność zaostrzenia restrykcji
związanych z utrzymywaniem dystan-
su społecznego, noszenia maseczek
w miejscach publicznych czy obowiąz-
ku dezynfekcji rąk. Dzisiaj z przestrze-
ganiem, złagodzonych przecież mocno,
ograniczeń i restrykcji jest bardzo róż-
nie – powiedziała (cytat za Polskim Ra-
diem 24).

Jednocześnie minister twierdzi, że
nie będzie nowych rozwiązań osłono-
wych dla firm, podobnych do tych, jakie
zawarto w tarczy antykryzysowej. Jej
zdaniem dotychczasowe metody spraw-
dziły się. Poza branżami szczególnie do-
tkniętymi pandemią dotychczasowe
programy będą powoli wygaszane.
W ich miejsce mają pojawić się inne me-
chanizmy stymulujące. Chodzi przede
wszystkim o wielkie inwestycje rządowe,
wśród których znaczące miejsce zajmie

budowa Centralnego Portu Komunika-
cyjnego wraz z inwestycjami infra-
strukturalnymi, które zostały z nim po-
wiązane.

Zapowiedź wychodzenia 
z kryzysu

Spadek PKB w Polsce w II kwartale
2020 roku był najwyższy w historii III RP.
Wyniósł on aż 8,2 proc. rok do roku. Cho-
ciaż dane są fatalne, to i tak pozytywnie
zaskoczyły ekonomistów, którzy pro-
gnozowali, że nasza gospodarka skur-
czy się o 9, a nawet o 10 proc. Na tle
średniej dla Unii Europejskiej również nie
wypadamy źle, nie mówiąc o takich
krajach, jak Hiszpania czy Wielka Bry-
tania, gdzie spadek przekroczył 20 proc.

Po sezonowym wyrównaniu danych
nasz wynik będzie nieco lepszy ze
względu na mniejszą liczbę dni robo-
czych w II kwartale br. Jego wielkość pro-
gnozuje się na -7,9 proc. Spośród kra-
jów europejskich, które opublikowały już
swoje szacunki, lepiej pandemię prze-
trwały jedynie Litwa i Finlandia, zaś na
świecie takich państw było tylko siedem.
W „Business Insider” czytamy, że spa-
dek PKB w Polsce jest taki sam jak
w Szwecji, która nie zamknęła swojej go-
spodarki. Na dane za II kwartał br. na
pewno korzystnie wpłynęły rekordowo
dobre wyniki w handlu zagranicznym.
Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by
nadwyżka w obrotach z zagranicą osią-
gnęła 2,8 mld euro, jak to miało miejsce
w II kwartale 2020 roku.

Komentując najnowsze dane ma-
kroekonomiczne, Jadwiga Emilewicz
stwierdziła dla magazynu „Business
Insider”: „Kwiecień był miesiącem peł-
nego zamknięcia gospodarki – obo-
wiązywały wówczas najściślejsze ob-
ostrzenia w sferze społeczno-gospo-
darczej. Przełożyło się to na wyniki go-
spodarki, zanotowaliśmy wówczas nad-
zwyczajny spadek aktywności, który ob-
jawił się spadkiem produkcji o 25 proc.
i handlu detalicznego o 23 proc. Jednak
wraz z poprawą sytuacji epidemicznej
wprowadzanie kolejnych etapów od-
mrażania gospodarki było możliwe
szybciej niż w wielu innych krajach”.

Podkreśliła przy tym, że już w czerw-
cu produkcja przemysłowa wzrosła rok
do roku o 0,5 proc., a sprzedaż deta-
liczna była tylko o 1,3 proc. niższa niż
w 2019 roku. Jej zdaniem do osłabienia
skutków pandemii w znacznym stopniu
przyczyniła się rządowa tarcza anty-
kryzysowa, która umożliwiła utrzymanie
potencjału gospodarki, a w konse-
kwencji – szybki powrót do zatrzymanej

wcześniej aktywności gospodarczej.
W III kwartale br. gospodarka ma znów
rosnąć, jednak powrót do poziomu
z końca 2019 roku możliwy będzie do-
piero pod koniec 2021 roku. Wyniki na-
szej gospodarki w dużej mierze będą
zależeć od sytuacji na świecie, gdzie wi-
dać już początki drugiej fali pandemii.

Jak jednak podkreśla Emilewicz
w „Business Insider”: „Większość przed-
siębiorców nauczyła się, w jaki sposób
chronić swoich pracowników i ograni-
czać ryzyko dla swojego biznesu. Im
szybciej pokonamy epidemię, tym szyb-
ciej wrócimy do pełnej normalności
zarówno w sferze życia społecznego, jak
i gospodarczego”. Ponadto minister
jest przekonana, że Agencja Rezerw
Materiałowych i Agencja Rozwoju Prze-
mysłu są w stanie zgromadzić odpo-
wiednie środki ochronne, aby uniknąć
ponownego zamrożenia gospodarki.

Konieczne zwiększenie 
wartości inwestycji 
prywatnych

W wywiadzie dla magazynu „Busi-
ness Insider” Jadwiga Emilewicz mó-
wiła również o konieczności zwiększe-
nia wartości inwestycji. Podstawowym
zadaniem rządu będzie teraz odbudo-
wa łańcuchów dostaw i budowa prze-
wagi konkurencyjnej gospodarki kra-
jowej. Bardzo ważne są również: bu-
dowa pozytywnego obrazu Polski za
granicą i zachęcanie polskich przed-
siębiorców do zwiększania nakładów
na inwestycje.

„Celem naszych działań jest utrzy-
manie wzrostu stopy inwestycji poprzez
stworzenie korzystnego klimatu dla in-
westorów krajowych, a także do napły-
wu kapitału zagranicznego wysokiej
jakości. Dlatego procedujemy zmiany
dotyczące Specjalnych Stref Ekono-
micznych i Programu wspierania in-
westycji o istotnym znaczeniu dla go-
spodarki polskiej, w ramach których re-
alizujemy m.in. obniżenie o 50 proc. pro-
gów ilościowych dla reinwestycji, wpro-
wadzenie do porządku prawnego sta-
tusu inwestora strategicznego, uprosz-
czone kryteria dostępu do programu
dla małych i średnich przedsiębiorstw”
– mówiła Emilewicz dla magazynu
„Business Insider”.

Z kolei w wywiadzie dla dziennika
„Gazeta Prawna” zapowiedziała, że
nowymi rozwiązaniami będą między in-
nymi wprowadzenie opiekuna oraz
szybkiej ścieżki dla inwestorów. Będzie
się to wiązać ze skróconymi procedu-
rami administracyjnymi. �
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Spółka POLMOR jest firmą produkcyjną o ponad
70-letniej tradycji, posiadającą oddziały w Polsce
(Bytów) i Indiach (Hyderabad).

Firma jest producentem konstrukcji i podzespo-
łów dla przemysłu kolejowego oraz maszyn ze
stali węglowej, nierdzewnej i aluminium dla prze-
mysłu przetwórczego. 

Zakład dysponuje nowoczesnym, dobrze zorga-
nizowanym parkiem maszynowym, a zatrudnieni
pracownicy są wysoko wykwalifikowanymi spe-
cjalistami, którzy bez problemu są w stanie spro-
stać wymaganiom współczesnego rynku.

Specjalizacją spółki POLMOR jest produkcja zło-
żonych wyrobów, oparta na wykorzystaniu cięcia,
gięcia, montażu oraz procesów specjalnych: spa-
wania (firma posiada certyfikat zgodności z DIN
15085 CL1), malowania (mokre oraz proszkowe)
i klejenia (certyfikat zgodności z DIN 6701-2). 

Dodatkowym atutem firmy jest wewnętrzne biuro
konstrukcyjne, wspomagające klientów w projek-
towaniu i optymalizacji kosztów produkcyjnych.

Aktualnie POLMOR zatrudnia ok. 450 pracowni-
ków w Polsce oraz 150 pracowników w Indiach.
Personel posiada szeroką wiedzę umożliwiającą
wdrożenia i stosowanie nowych technologii, ma-
teriałów oraz metod pracy.

Celem spółki jest ciągłe wychodzenie naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom klientów, aby dostar-
czyć im satysfakcjonujący produkt finalny, a także
ciągłe doskonalenie współpracy z nimi.

Klienci spółki POLMOR zlokalizowani są w więk-
szości krajów Europy, ale również w Indiach, USA
i Australii.

z Polski na podbój świata

POLMOR Sp. z o.o.
ul. Lęborska 24, 77-100 Bytów, tel.: +48 59 822 30 84-87, e-mail: info@polmor.pl, www.polmor.pl
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Prognozy polskiego premiera dla
światowej gospodarki nie są naj-
lepsze. Jak powiedział tygodnikowi

„Sieci”: „Kryzys gospodarczy, z którym
zmaga się świat, dopiero się rozpoczy-
na. Jednoczesne uderzenie w popyt, po-
daż i płynność ma charakter bezpre-
cedensowy. Nie do końca w Polsce
zdajemy sobie sprawę ze zmian, które
nadchodzą w gospodarce światowej.
Do tej pory radziliśmy sobie z zagroże-
niami bardzo dobrze, być może tak do-
brze, że trochę nas to uśpiło. A teraz
również możemy zaspać. Koronawirus
też się jeszcze nie skończył”.

Polska – zdaniem Morawieckiego
– może poradzić sobie w trudnych cza-
sach. Należy jednak postawić na inno-
wacyjność i sprawne państwo oraz
zwiększyć możliwości załatwiania spraw
urzędowych drogą elektroniczną. Du-
żym wsparciem będą też środki unijne.
Zdaniem premiera rząd osiągnął duży
sukces w negocjacjach w Brukseli,

mimo że „część opozycji zachowywała
się jak przeciwnicy Polski”. 

Mateusz Morawiecki 
o unijnym wsparciu

Jak stwierdził premier, ustalenia po-
czynione w Brukseli stanowią najlepsze
rozwiązanie dla Polski w obecnych wa-
runkach. Stało się tak mimo postawy
części unijnych elit, które – zdaniem Mo-
rawieckiego – nie chcą traktować Pol-
ski i Węgier po partnersku. 

Morawiecki powiedział dla „Sieci”:
„Jestem zadowolony z wyników tego
szczytu nie tylko dlatego, że to wielki suk-
ces Polski, że będziemy mogli wyko-
rzystać olbrzymią sumę pieniędzy, ale
także dlatego, że Unia Europejska po
tym maratonie lepiej rozumie, że wszy-
scy jedziemy na jednym wozie”.

Pozyskane środki mają posłużyć
przede wszystkim na wsparcie inwe-
stycji infrastrukturalnych. Tę kwestię
premier Morawiecki skomentował na-

stępująco: „Wciąż mamy wielką lukę in-
frastrukturalną: koleje, drogi, kolej me-
tropolitalna, światłowody, CPK i wiele in-
nych obszarów. To będzie bardzo waż-
ny kierunek. Drugi kierunek to finanso-
wanie nowoczesnej energetyki. Świat,
kraje najlepiej rozwinięte, idą właśnie
w tę stronę” (cytat za wPolityce.pl).  

Budżet na 2021 rok
Mimo złych danych gospodarczych

za ostatnie miesiące założenia bu-
dżetowe na rok 2021 wyglądają bardzo
optymistycznie. Jak poinformował Ma-
teusz Morawiecki, prace rządu nad
ustawą są już zakończone. Po tego-
rocznym spadku, który oszacowano na
4,6 proc., w przyszłym roku polski PKB
ma się zwiększyć aż o 4 proc. Inflacja
– zdaniem rządu – wyniesie 1,8 proc.,
zaś płaca minimalna zwiększy się do
2800 zł, czyli aż o 200 zł w porównaniu
z tegoroczną. Minimalna stawka go-
dzinowa wzrośnie do 18,30 zł, zaś
wskaźnik rewaloryzacji rent i emerytur
wyniesie 103,84 proc. Nominalny
wzrost wynagrodzeń w gospodarce
narodowej wyniesie 3,4 proc., więc bę-
dzie dużo wyższy od wskaźnika in-
flacji. 

Rząd przewiduje jednak znaczne
zwiększenie się liczby bezrobotnych.
Pod koniec 2021 roku stopa rejestro-
wanego bezrobocia wyniesie – zgodnie
z założeniami do budżetu – 7,5 proc. Nie
przewiduje się również wzrostu nakła-
dów na wynagrodzenia w sferze bu-
dżetowej. Oznaczać to będzie brak
podwyżek lub zmniejszenie zatrudnie-
nia. Premier Morawiecki wyraził na-
dzieję, że instytucje działające w sferze
budżetowej zmniejszą zatrudnienie
w 2021 roku. Jako jeden ze sposobów
przedstawił wykorzystanie naturalnego
zwalniania się stanowisk pracy. Chodzi

Mateusz Morawiecki – światowy
kryzys dopiero się zaczyna 
W dobie pandemii nasza gospodarka doznała największego załamania w całej historii
III RP. W II kwartale 2020 roku polski PKB zmniejszył się o 8 proc., a i tak jest to jeden
z najlepszych wyników w Unii Europejskiej i jeden z lepszych na świecie. Jak twierdzi
premier Mateusz Morawiecki, światowy kryzys dopiero się zaczyna. 

Wojciech Ostrowski



między innymi o odejście pracowni-
ków na emeryturę. 

W komunikacie z posiedzenia rzą-
du stwierdzono: „Na bieżącą sytuację
makroekonomiczną polskiej gospo-
darki wpływa światowy kryzys gospo-
darczy wywołany pandemią COVID-19.
Polityka rządu w zakresie tworzenia
projektu budżetu państwa na 2021 rok
będzie miała na celu ograniczenie ne-
gatywnych skutków gospodarczych epi-
demii, zaś priorytetem stanie się moż-
liwe szybka odbudowa potencjału go-
spodarczego Polski”.

Przyszły rok ma być kolejnym ro-
kiem wysokiego deficytu budżetowego.
Pod koniec 2020 roku ma on wynieść
109,3 mld zł, a w przyszłym – 82,3 mld zł,
czyli 6 proc. PKB. Eksperci twierdzą, że
pozytywną stroną przyszłorocznego bu-
dżetu jest koncentracja środków na in-
westycje i politykę socjalną, co sprzyja
pobudzeniu sprzedaży. 

Na sytuację gospodarczą Polski
w następnych latach – zdaniem Mora-
wieckiego – mogą wpłynąć wypadki na
Białorusi. Z jednej strony długotrwała re-
cesja za naszą wschodnią granicą bę-
dzie miała negatywne dla nas konse-
kwencje polityczne, co może odstraszyć
część inwestorów zagranicznych i zmniej-
szyć ich zaangażowanie w całej Euro-
pie Środkowej. Z drugiej zaś pracownicy
białoruscy mogą zasilić polski rynek
pracy. 

Podatki w 2021 roku
Zdaniem Premiera Mateusza Mo-

rawieckiego najważniejszymi zmiana-
mi w sferze podatków w 2021 roku
będą estoński CIT i wprowadzenie po-
datku handlowego. Ten ostatni został
pomyślany w ten sposób, by nie dys-
kryminować podmiotów zagranicznych
przy jednoczesnym wsparciu właścicieli
drobnych sklepów. Dochody z nowego
obciążenia zostały już uwzględnione
w projekcie budżetu na przyszły rok,
chociaż ciągle trwają prace nad jego
ostatecznym kształtem.

Jak podkreśla Morawiecki, ułatwie-
niem dla przedsiębiorców będzie es-
toński CIT. Dzięki temu rozwiązaniu
polski podatek dochodowy od osób
prawnych będzie najniższy w Europie.
Nie planuje się natomiast dalszego ob-
niżania podatku PIT, ponieważ – jak po-
wiedział Mateusz Morawiecki – należy
on już i tak do najniższych na naszym
kontynencie. 

W planach rządu nie ma również li-
kwidacji podatku od zysków kapitało-
wych. Zdaniem Morawieckiego w doj-

rzałych gospodarkach jest on nie-
zbędny. Jak stwierdził, w naszych wa-
runkach powinno się zmniejszać ob-
ciążenia zysków pochodzących z pra-
cy, nie rezygnując jednocześnie z opo-
datkowania zysków, takich jak dochody
giełdowe. 

Porządkowanie 
systemu emerytalnego 

Mateusz Morawiecki zapowiada
kontynuację zmian w emeryturach
i Otwartych Funduszach Emerytalnych.
Jak stwierdził, trzeba zrobić z tym po-
rządek raz na zawsze. Rząd nie powróci
wprawdzie do pomysłu zniesienia limi-
tu trzydziestokrotności składek na ZUS,
ale zmiany w systemie będą kontynu-
owane. Dotyczy to przekazywania środ-
ków z OFE na IKE.  

Według rządowych planów likwi-
dacja OFE miała rozpocząć się w lipcu
br., jednak ze względu na epidemię
COVID-19 została ona odłożona w cza-
sie. Środki z OFE będzie można prze-
kazać do ZUS lub na Indywidualne
Konta Emerytalne. W przypadku prze-
niesienia do IKE pobrana zostanie opła-
ta manipulacyjna wysokości 15 proc. 

Nie dojdzie do skutku planowana li-
kwidacja limitu trzydziestokrotności
składki na ZUS. Oznacza to, że osoby
najlepiej zarabiające ciągle będą pła-
cić składkę tylko od części swoich do-
chodów. W związku z zaniechaniem re-
formy do ZUS trafią wprawdzie niższe
kwoty od ubezpieczonych, ale z drugiej
strony osoby te otrzymają niższe eme-
rytury. Jak stwierdził premier Mora-
wiecki: „Nie ma planów dziś co do trzy-
dziestokrotności. Natomiast na pewno
cały czas jest kwestia związana z OFE
na agendzie. To nie zniknęło i chcemy
zrobić z tym porządek raz na zawsze.
Uważamy, że nasza propozycja to była
propozycja przekazania pieniędzy dla
ludzi, żeby już nie było wątpliwości,
gdzie one mogą jeszcze kiedykolwiek
trafić” (cytat za radiem ZET).

Jak obliczono, zniesienie limitu trzy-
dziestokrotności dotknęłoby 370 tysięcy
osób otrzymujących najwyższe wyna-
grodzenia. Koszty zmiany dla przed-
siębiorstw oszacowano na 3,3 mld zł tyl-
ko w pierwszym roku obowiązywania.
Wprawdzie ZUS mógł zyskać dodat-
kowe środki, jednak w kolejnych latach
zwiększeniu uległyby również jego wy-
datki. 

Na podwyżki rent i emerytur mogą
liczyć natomiast osoby represjonowane
i działacze opozycji antykomunistycznej
w latach 1956–1989, jeśli ich emerytury

lub renty nie przekraczają 2400 zł. Taką
zmianę przewiduje projekt nowelizacji
Ustawy o działaczach opozycji antyko-
munistycznej oraz osobach represjo-
nowanych z powodów politycznych
oraz niektórych innych ustaw. „Odwa-
ga i konsekwencja w walce o wolną Pol-
skę miały swoją cenę. Wielu przypłaci-
ło je represjami i utratą zdrowia, a dziś
Ojczyzna ma szansę te krzywdy, chociaż
w części, wynagrodzić. Dlatego eme-
rytury osób represjonowanych zostaną
wyrównane do kwoty 2400 zł. Jesteśmy
Im to winni” – napisał premier na swo-
im Twitterze.

Obecnie 12,7 tysiąca osób posiada
potwierdzony przez szefa Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych status działacza opozycji
antykomunistycznej bądź osoby repre-
sjonowanej. Około 9,4 tysiąca z nich po-
biera emerytury niższe od 2400 zł. 

Polska dobrze poradziła 
sobie z epidemią

Zdaniem premiera Morawieckie-
go działania podjęte w związku z pan-
demią przyczyniły się do znacznej re-
dukcji jej negatywnych skutków dla
zdrowia Polaków i gospodarki. Pod-
czas III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni
stwierdził on: „Nasz okręt flagowy Eu-
ropy Centralnej stoi dziś przed wielkimi
wyzwaniami, ale także wielkimi szan-
sami i możliwościami. Pierwsze mie-
siące udowodniły, że umiemy radzić so-
bie z epidemią lepiej niż inne kraje. Na
wykresie pokazującym, jak państwa
radzą sobie z ochroną zdrowia oby-
wateli oraz ratowaniem miejsc pracy,
Polska była w prawym górnym rogu
– najlepszym miejscu, w którym mogła.
Jesteśmy stawiani za wzór ze względu
na to, jak do tej pory poradziliśmy sobie
z problemami gospodarczymi” (cytat za
Money.pl). 

Zdaniem szefa rządu po okresie ra-
towania przedsiębiorstw przyszedł czas
na przyciąganie inwestycji i odbudowę
gospodarki. W tej chwili nie jest plano-
wane kolejne zamrożenie gospodarki
w związku z przewidywaną drugą falą
pandemii. Takiego rozwiązania nie moż-
na jednak – zdaniem Morawieckiego
– całkowicie wykluczyć. Głównymi im-
pulsami pobudzającymi inwestycje mają
stać się: estoński CIT, fundusze unijne
oraz powstający Fundusz Inwestycji Pu-
blicznych. Rząd liczy także na przesu-
nięcie wielkich inwestycji do Europy
Centralnej. Realizacja rządowych pla-
nów będzie oczywiście zależała od roz-
woju epidemii w Polsce i na świecie. �
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Gdy tylko został pan prezesem PGNiG,
zapowiedział pan, że spółka dokona
zielonego zwrotu w kierunku OZE i pa-
liw alternatywnych. Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo kończy z ropą
i gazem?

– Na pewno nie. Jesteśmy spółką
strategiczną odpowiedzialną za bez-
pieczeństwo energetyczne kraju w za-
kresie dostaw gazu ziemnego. Dopóki
jest zapotrzebowanie na gaz, będziemy
go dostarczać. I nie spodziewamy się tu-
taj gwałtownego załamania popytu.
Przeciwnie – według danych Minister-
stwa Środowiska w 2019 roku zużycie
gazu w Polsce wyniosło prawie 19 mld m3,
co oznacza wzrost o miliard metrów sze-
ściennych względem 2018 roku. Za-
kładamy, że ten dynamiczny wzrost bę-
dzie utrzymany w kolejnych latach.
Tylko siąść i patrzeć, jak rośnie… 

– I to byłaby pułapka, której możemy
uniknąć, dokonując zielonego zwrotu.
Złota era gazu ziemnego w Polsce nie
będzie trwać wiecznie. Jej koniec wy-
znaczają trendy gospodarcze i regula-
cje unijne. Celem jest gospodarka ze-
roemisyjna. Gaz jest najczystszym spo-

śród paliw kopalnych, dlatego wciąż jest
tolerowany, ale jego rola będzie stop-
niowo ograniczana. Chcemy się do
tego przygotować, dywersyfikując naszą
działalność i wchodząc w nowe tech-
nologie, które odpowiadają na wyzwa-
nia Europejskiego Zielonego Ładu.
W przeciwnym razie wypadniemy z gry.
Jakie nowe obszary biznesowe szcze-
gólnie interesują PGNiG?

– Chcemy budować na tym, co już
mamy – w czym jesteśmy naprawdę do-
brzy. PGNiG to spółka gazowa i może
nią być również w przyszłości, pod wa-
runkiem że gaz ziemny uzupełni bio-
metanem, a później wodorem. Ta zmia-
na będzie zachodzić stopniowo, ale
dzięki temu, że podejmujemy ją już te-
raz, mamy komfort działania w sposób
ewolucyjny. Chemicznie biometan i gaz
ziemny to w zasadzie to samo. Można
je więc mieszać w dowolnych propor-
cjach, przesyłać tymi samymi rurami,
stosować w tych samych urządzeniach.
Jednocześnie biometan jest zaliczany do
odnawialnych źródeł energii, pozwala
utylizować odpady z produkcji rolno-
-spożywczej, daje szansę na rozwój

energetyki rozproszonej i na nowe miej-
sca pracy na terenach wiejskich. W cią-
gu 6 lat chcemy produkować około mi-
liarda metrów sześciennych biometanu.
Za 10 lat krajowa produkcja tego pali-
wa może sięgnąć 4 mld m3, a więc ilo-
ści porównywalnej z wolumenem gazu
ziemnego wydobywanego obecnie
w Polsce.

Kolejnym krokiem będzie wodór,
który jest już paliwem zeroemisyjnym. Tu
skala wyzwań związanych z produkcją,
przesyłem, magazynowaniem i wyko-
rzystaniem jest dużo większa niż w przy-
padku biometanu. Ale w przypadku
wodoru w zasadzie wszyscy są na po-
czątku drogi. Dlatego jeżeli wyruszymy
w nią już teraz, będziemy mogli być
współtwórcami gospodarki wodorowej,
a nie tylko biorcami technologii wymy-
ślonych przez kogoś innego. W maju
ogłosiliśmy nasz nowy program wo-
dorowy, który zakłada, że PGNiG
uruchomi produkcję wodoru jeszcze
w 2022 roku.
Ile to wszystko będzie kosztować?

– Nie chcę podawać konkretnych
kwot, dopóki nie ogłosimy aktualizacji
strategii GK PGNiG na lata 2017–2022
z perspektywą do 2026 roku, co nastą-
pi jeszcze w tym roku. Warto jednak pod-
kreślić jedną rzecz. Wydatki, które po-
nosimy dziś na inwestycje związane
z gazem ziemnym, mają uzasadnienie
również w perspektywie wykorzysta-
nia alternatywnych paliw gazowych.
Polska Spółka Gazownictwa z naszej
Grupy Kapitałowej intensywnie rozbu-
dowuje sieć dystrybucji gazu ziemnego,
którą będzie można przesyłać również
biometan oraz mieszankę tych dwóch
gazów i wodoru. Zielony zwrot PGNiG
nie będzie zatem gwałtownym skrętem
w tę lub tamtą stronę. To strategia ewo-
lucji, która pozwoli wykorzystać stare,
aby budować nowe.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Zielona strategia ewolucji
Złota era gazu ziemnego w Polsce nie będzie trwać wiecznie. Jej koniec wyznaczają
trendy gospodarcze i regulacje unijne. Celem jest gospodarka zeroemisyjna. Gaz jest
najczystszym spośród paliw kopalnych, dlatego wciąż jest tolerowany, ale jego rola bę-
dzie stopniowo ograniczana. Chcemy się do tego przygotować, dywersyfikując naszą
działalność i wchodząc w nowe technologie, które odpowiadają na wyzwania Europej-
skiego Zielonego Ładu – mówi Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG SA.
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Szybsze rozpoznanie wniosku
o restrukturyzację

Wobec pogarszającej się sytuacji
ekonomicznej przedsiębiorca nie po-
winien pozostawiać spraw samych so-
bie, lecz w razie problemów z płynno-
ścią finansową i wypłacalnością (w tym
z terminowym regulowaniem zobowią-
zań) rozważyć złożenie wniosku o otwar-
cie postępowania restrukturyzacyjnego.
Obowiązujące przepisy przewidują
cztery odmienne tryby prowadzące do
zawarcia układu z wierzycielami, któ-
rych zastosowanie każdorazowo będzie
zależeć od indywidualnych okoliczności,

w tym m.in. sumy spornych wierzytel-
ności. Należy zatem przeanalizować,
która ścieżka postępowania będzie
najlepsza w danej sytuacji i jakie dzia-
łania warto podjąć, zanim okaże się za
późno, a poważnym konsekwencjom
grożącym zarówno firmie, jak i osobom
nią zarządzającym nie będzie dało się
już zapobiec.

Tarcza Antykryzysowa przewiduje
w swoich zapisach rozwiązanie, które
niewątpliwie usprawnia proces re-
strukturyzacji. Zgodnie z art. 14a ust.
4 pkt 17 ustawy „koronawirusowej” roz-
poznanie wniosku o otwarcie postępo-

wania restrukturyzacyjnego zostało za-
liczone do katalogu tzw. spraw pilnych,
co oznacza, że w przypadku zaprze-
stania czynności przez dany sąd z uwa-
gi na panujące zagrożenie epidemio-
logiczne do rozpoznania takiego wnio-
sku może zostać powołany inny, rów-
norzędny sąd. Dzięki temu rozpoznanie
wniosku złożonego przez dłużnika za-
interesowanego wszczęciem postępo-
wania restrukturyzacyjnego, a następ-
nie właściwa procedura, nie zostaną od-
sunięte w czasie, lecz będą toczyć się
bez przeszkód. Kwestia ta ma kluczowe
znaczenie w kontekście odpowiedzial-

Postępowania restrukturyzacyjne 
i upadłościowe w dobie koronawirusa

Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa wstrząsnął niejednym przedsię-
biorcą. Zamrożenie gospodarki oznaczające w wielu przypadkach konieczność zawie-
szenia działalności, a w konsekwencji utratę płynności finansowej, dla wielu firm
zakończy się bankructwem, w najlepszym razie poważnymi kłopotami. W takiej sytuacji
dobrym rozwiązaniem może okazać się wszczęcie postępowania upadłościowego lub
restrukturyzacyjnego, biorąc dodatkowo pod uwagę, że przepisy Tarczy Antykryzysowej
przewidują w tym zakresie pewne ułatwienia.

– co oferuje Tarcza Antykryzysowa?



ności członków zarządu za zobowią-
zania (w tym podatkowe) spółki zagro-
żonej niewypłacalnością, jak i grożą-
cych im sankcji karnych. Menedżerowie
mogą się bowiem uwolnić od takiej
odpowiedzialności m.in. w przypadku,
gdy w ciągu 30 dni, od kiedy zaistniał
stan niewypłacalności, wobec spółki zo-
stanie otwarte postępowanie restruk-
turyzacyjne lub zatwierdzony zostanie
układ zawarty z jej wierzycielami. Do-
trzymanie ustawowego terminu jest za-
tem niezmiernie istotne.

Po przeanalizowaniu sytuacji fi-
nansowej firmy, w tym stanu rozliczeń
z kontrahentami, może się okazać, że je-
dynym rozwiązaniem pozostanie zło-
żenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Na szczęście również w tym zakresie
ustawa „koronawirusowa” nieco łago-
dzi obowiązujące wymogi, umożliwiając
przygotowanie niewypłacalnego przed-
siębiorstwa do postępowania upadło-
ściowego.

Więcej czasu na złożenie 
wniosku o upadłość firmy 
dotkniętej koronawirusem

Przepisy antykryzysowe przewidują
pewne ułatwienie dla przedsiębiorców
zobowiązanych z uwagi na swoją trud-
ną sytuację ekonomiczną do złożenia
wniosku w przedmiocie upadłości firmy.
W świetle art. 15zzra ustawy w sytuacji,
gdy podstawa ogłoszenia upadłości
powstała w czasie stanu zagrożenia epi-
demicznego lub epidemii, bieg 30-dnio-
wego terminu na złożenie wniosku nie
rozpoczyna się, a jeśli już się rozpoczął,
to ulega przerwaniu i po zakończeniu
tego okresu biegnie od nowa. Co wię-
cej, w przypadku, gdy stan niewypła-
calności zobowiązujący dłużnika do
złożenia stosownego wniosku powstał
podczas stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub epidemii, przepisy Tarczy An-
tykryzysowej wprowadzają domnie-
manie, że niewypłacalność powstała na
skutek COVID-19.

Dzięki nowym regulacjom przed-
siębiorca dotknięty lub zagrożony nie-
wypłacalnością zyskuje zatem więcej
czasu na złożenie wniosku o ogłoszenie
upadłości. W praktyce częstym pro-
blemem jest ustalenie, w którym mo-
mencie niewypłacalność, czyli utrata
zdolności do regulowania wymagal-
nych zobowiązań pieniężnych, skutku-
jąca obowiązkiem skierowania sto-
sownego wniosku, właściwie wystąpiła,
a tym samym, ile czasu pozostało, aby
dochować 30-dniowego terminu. Z per-
spektywy płynności finansowej przed-

siębiorstwa przyjmuje się, że dłużnik
utracił zdolność do wykonywania swo-
ich wymagalnych zobowiązań pienięż-
nych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu
zobowiązań pieniężnych przekracza
3 miesiące. Z kolei kryterium bilansowe
zakłada, iż niewypłacalność ma miej-
sce, gdy według sporządzonego bi-
lansu dłużnika jego zobowiązania, z wy-
łączeniem utworzonych na nie rezerw
oraz zobowiązań w relacjach z powią-
zanymi jednostkami, są wyższe niż jego
aktywa, i taki stan utrzymuje się dłużej
niż 24 miesiące.

Jakkolwiek regulacje „koronawiru-
sowe” zdają się łagodzić powyższy
problem, to obowiązku złożenia wniosku
w przedmiocie upadłości zdecydowa-
nie nie wolno odkładać na później. Na-
leży monitorować bieżącą sytuację
przedsiębiorstwa, w szczególności jego
zdolność do regulowania zobowiązań,
aby w razie potrzeby nie uchybić usta-
wowemu terminowi. Wystąpienie stanu
niewypłacalności powinno zostać so-
lidnie udokumentowane, tak aby moż-
na było wykazać przed sądem, że stan
ten w istocie powstał w okresie i na sku-
tek epidemii COVID-19. Dłużnicy, którzy
utracili możliwość spłaty wierzytelności,
muszą liczyć się z tym, że w świetle obo-
wiązujących przepisów wniosek o ogło-
szenie upadłości może również skiero-
wać wierzyciel niewypłacalnego dłuż-
nika. Warto ponadto pamiętać, że po-
dobnie jak w przypadku restrukturyza-
cji, złożenie wniosku w ustawowym ter-
minie może uchronić członków zarządu
niewypłacalnej spółki przed osobistą od-
powiedzialnością za jej zobowiązania.

Jakie działania podjąć 
w czasie kryzysu?

W wyniku spowolnienia gospodar-
czego, do którego przyczyniła się pan-
demia COVID-19, wielu przedsiębior-
ców z dnia na dzień zostało postawio-
nych wobec konieczności zaprzestania
działalności i utraty przychodów przy
jednoczesnej konieczności regulowania
istniejących zobowiązań. Dodatkowo
niepokoi fakt, że podmioty, wobec któ-
rych otwarto restrukturyzację lub już
ogłoszono upadłość, nie będą mogły
skorzystać z finansowego wsparcia
oferowanego przez kolejne wersje Tar-
czy Antykryzysowej. Takie nierówne
traktowanie przedsiębiorców podaje
w wątpliwość szczerość intencji rządu
i naraża firmy na niepewność. Wiele
z nich będzie musiało zastanowić się,
czy w kryzysowym położeniu kontynu-
ować działalność gospodarczą, korzy-

stając z państwowej pomocy, czy zre-
zygnować z niej, decydując się na
otwarcie postępowania restrukturyza-
cyjnego lub upadłościowego. Niedaw-
no rząd najwyraźniej zwrócił jednak
uwagę na niedoskonałość pomocy ofe-
rowanej odnośnie do wspomnianych
postępowań, czego efektem jest wpro-
wadzenie w projekcie antykryzysowej
Tarczy 4.0 instytucji uproszczonego po-
stępowania restrukturyzacyjnego. Dzię-
ki temu nowemu rozwiązaniu dłużnik
w trudnej sytuacji finansowej będzie
mógł podjąć negocjacje z wierzyciela-
mi bez wszczynania postępowania
przed sądem, w tym konieczności są-
dowego zatwierdzenia układu z wie-
rzycielami. Dodatkowym ułatwieniem
będzie ochrona przedsiębiorcy przed
prowadzeniem egzekucji przez indy-
widualnych wierzycieli na czas nego-
cjacji porozumienia z nimi. Warunkiem
skorzystania z szybszej procedury ma
być jednak zawarcie stosownej umowy
z doradcą restrukturyzacyjnym.

Niedawno sejm uchwalił także prze-
pisy umożliwiające przedsiębiorcom
w trudnej sytuacji ekonomicznej otrzy-
manie państwowej pomocy na ratowa-
nie lub restrukturyzację biznesu. Z pew-
nością nie każda firma będzie w stanie
spełnić ustawowe wymogi, niemniej
warto zainteresować się tą opcją, a wy-
stępując o rządowe wsparcie, zasię-
gnąć rady eksperta w zakresie re-
strukturyzacji przedsiębiorstw i pomo-
cy publicznej.

W podbramkowej sytuacji zamiast
się załamywać, lepiej zastanowić się
nad tym, jakie działania można podjąć,
aby zapobiec likwidacji przedsiębior-
stwa, a docelowo również personalnej
odpowiedzialności za jego długi. Z każ-
dego położenia można znaleźć opty-
malne wyjście. Trzeba jednak wiedzieć,
którą ścieżkę wybrać, aby gospodarcze
turbulencje zakończyły się bezpiecznym
lądowaniem. Wsparcie przewodnika
w postaci doświadczonego doradcy to
z pewnością pierwszy krok do pomyśl-
nego rozwiązania problemu.

Kinga Hanna Stachowiak
– wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawnej
Skarbiec specjalizującej się w ochronie ma-
jątku, doradztwie strategicznym i zarządzaniu

sytuacjami kryzysowymi, prezes zarządu spółek
z branży nieruchomości i consultingu 

biznesowego
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Co skłoniło utalentowanego śpiewaka
związanego z operą do zarządzania
Centrum Paderewskiego i jak udaje się
godzić funkcję dyrektora z działalnością
artystyczną?

– Z Centrum Paderewskiego jestem
związany od dziecka. Pochodzę z po-
bliskiego Gromnika i od najmłodszych
lat uczestniczyłem w wydarzeniach or-
ganizowanych w Kąśnej Dolnej. To tam
zaraziłem się muzyką klasyczną. Gdy
dowiedziałem się, że poszukiwany jest
kandydat na stanowisko dyrektora, po-
stanowiłem złożyć aplikację, zwłaszcza
że od pewnego czasu planowałem
wrócić w rodzinne strony na stałe. Funk-
cję dyrektora sprawuję od 2015 roku. Łą-
czenie jej z działalnością artystyczną nie
jest niczym nadzwyczajnym – wielu dy-
rektorów dużo większych ośrodków kul-
turalnych pracuje w ten sposób. Oczy-
wiście z jednej strony wymaga to ogrom-
nej samodyscypliny i koordynowania
wielu kwestii jednocześnie, z drugiej zaś
dla samej instytucji stwarza nowe moż-

liwości. Zawsze, gdy wyjeżdżam śpie-
wać, Centrum Paderewskiego zabieram
ze sobą. A dzięki moim bezpośrednim
kontaktom z różnymi artystami, któ-
rych spotykam na scenach teatrów
operowych i na estradach koncerto-
wych, wiedza o naszej instytucji jest
żywa w środowiskach kulturalnych.
Znacznie łatwiej wtedy negocjować
warunki koncertów w Kąśnej, a zapra-
szanie najbardziej utytułowanych mu-
zyków było i jest dla mnie priorytetem.
Wielu artystów, którzy raz wystąpili
w Centrum Paderewskiego, wraca do
nas z sentymentem.
Centrum Paderewskiego ma już 30-let-
ni staż. Jak w jubileuszowym roku
podsumowałby pan działalność pla-
cówki?

– Było to z pewnością 30 lat ciężkiej
pracy i zaangażowania ludzi z pasją,
którzy przyczynili się do rozwoju tego
miejsca. Gdy w 1990 roku instytucja zo-
stała powołana do życia, kompleks
dworsko-parkowy w Kąśnej po licz-
nych perypetiach dziejowych był zde-
wastowany. Do tego stopnia, że wnętrze
dworu nie nadawało się, aby organi-
zować w nim koncerty, a więc spełniać
podstawowy cel statutowy młodego
Centrum. Pierwsi dyrektorzy mieli nie-
zwykle trudne zadanie zbudowania in-
stytucji kultury – po pierwsze w maleń-
kiej miejscowości położnej z dala od du-
żych ośrodków, po drugie na bazie
zrujnowanej infrastruktury. Poradzili so-
bie doskonale, stawiając przede wszyst-
kim na jakość oferty programowej
i ściągając do Kąśnej największe sławy
polskiej oraz światowej kameralistyki,
równolegle zaś prowadząc sukcesyw-
nie mozolne prace porządkowe.

W szóstym roku działalności Cen-
trum zrodził się festiwal Bravo Maestro,
w ramach którego podczas jednego tyl-
ko koncertu można było posłuchać tylu
wybitnych artystów, ilu wcześniej nie

spotkało się chyba w jednym momen-
cie na deskach żadnej z filharmonii. Po-
mysł, na który wpadła ówczesna dy-
rektor Anna Knapik wraz ze światowej
sławy skrzypkiem Vadimem Brodskim,
był strzałem w dziesiątkę. Zrobił z Ką-
śnej stolicę polskiej kameralistyki. Dość
wspomnieć, że dzięki Bravo Maestro
wielokrotnie występowali tu tacy muzy-
cy, jak Wanda Wiłkomirska, Krzysztof Ja-
kowicz, Konstanty Andrzej Kulka, wspo-
mniany wcześniej Vadim Brodski, To-
masz Strahl, Waldemar Malicki i wielu
innych. Zasługi dyrektor Anny Knapik
dla Centrum Paderewskiego są nie-
ocenione. To ona w początkowej fazie
funkcjonowania instytucji nadała jej
kierunek i tchnęła w nią ducha Pade-
rewskiego. Dzięki jej staraniom do Ką-
śnej trafił fortepian Fazioli – pierwszy in-
strument tej marki nie tylko w Polsce, ale
i w tej części Europy, którego fundato-
rem był szwajcarski pianista Urs Ruch-
ti. To ona wpadła na pomysł, aby ze sto-
jącej na terenie parku stodoły uczynić
salę koncertową. Realizację tego pro-
jektu przerwała przedwczesna śmierć
pani dyrektor w 2003 roku. Temat kon-
tynuowała jej następczyni – Krystyna
Szymańska, która już 3 lata później
zorganizowała w stodole pierwsze kon-
certy. Ona również podjęła się prac
związanych z kolejnymi poważnymi re-
montami dworu, domu pracy twórczej
i rewitalizacją parku. Podziękowania na-
leżą się naprawdę wielu osobom. Nie
sposób ich wszystkich wymienić.
Na czym najbardziej panu zależy, gdy
myśli pan o rozwoju Centrum?

– Dzięki takim festiwalom, jak Bra-
vo Maestro, Viva Polonia! czy Tydzień Ta-
lentów, Centrum Paderewskiego ma
ugruntowaną pozycję wśród polskich in-
stytucji kultury, zatem o jego rozwój ar-
tystyczny jestem spokojny. Moje myśli
krążą raczej wokół infrastruktury. Kom-
pleks dworsko-parkowy w Kąśnej liczy

Dotrzeć do wszystkich pokoleń
Zawsze, gdy wyjeżdżam śpiewać, Centrum Paderewskiego zabieram ze sobą. A dzięki
moim bezpośrednim kontaktom z różnymi artystami, których spotykam na scenach 
teatrów operowych i na estradach koncertowych, wiedza o naszej instytucji jest żywa 
w środowiskach kulturalnych. Znacznie łatwiej wtedy negocjować warunki koncertów 
w Kąśnej, a zapraszanie najbardziej utytułowanych muzyków było i jest dla mnie 
priorytetem – mówi Łukasz Gaj, tenor, dyrektor Centrum Paderewskiego.



16 hektarów. Park wpisany jest do reje-
stru zabytków, dlatego z tym większą
atencją podchodzimy do utrzymania go
w jego oryginalnym założeniu, jedno-
cześnie podejmując próby uatrakcyj-
nienia go dla turystów i melomanów. Bu-
dowa małej infrastruktury wymaga jed-
nak czasu i nakładów finansowych.

Troszczymy się również o otoczenie
samego dworu. Podejmujemy działania,
aby było ono na bieżąco rewitalizowa-
ne. W ostatnich latach gruntowną prze-
mianę zarówno zewnętrzną, jak i we-
wnętrzną przeszedł dom pracy twórczej,
a sala koncertowa zyskała szereg udo-
godnień, takich jak klimatyzacja, nowe
krzesła czy dobudowana część sani-
tarna. Niebawem rozpoczniemy odna-
wianie dworu – wymienione zostaną
okna i drzwi zewnętrzne, kapitalny re-
mont czeka dworski ganek. To pierwszy
etap modernizacji tego wyjątkowego za-
bytku – polskiego domu Paderewskiego,
jego ostatniej zachowanej w świecie po-
siadłości.

Mam nadzieję, że najbliższe lata po-
zwolą nam na kontynuowanie tych
prac. Pamiętajmy, że w przypadku in-
frastruktury nic nie jest na zawsze – ona
się zwyczajnie zużywa, niszczy, dlatego
działania na rzecz utrzymania jej w do-
brym stanie mają charakter perma-
nentny.
Od kilku lat organizują państwo Festi-
wal Viva Polonia. Jaki był zamysł tego
wydarzenia i jak trafiło ono w potrzeby
społeczne?

– Festiwal Viva Polonia! zrodził się
w 2017 roku. Pomysł ten wpisywał się

bezpośrednio w obchody jubileuszu
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Zamysł festiwalu był
taki, aby w jego ramy wpleść dwie
ważne rocznice listopadowe: urodziny
Ignacego Jana Paderewskiego – wiel-
kiego patrioty, męża stanu, ojca nie-
podległości, które przypadają na 6 li-
stopada, oraz właśnie święto niepod-
ległości, obchodzone – jak wiemy
– 11 listopada.

Założenia programowe mówią, że
wydarzenie ma przede wszystkim pro-
mować muzykę polską, ale nie wy-
łącznie muzykę. Kładziemy również
duży nacisk na edukację historyczną
i patriotyczną. Oprócz koncertów skie-
rowanych do szerokiego grona od-
biorców integralną częścią festiwalu są
lekcje patriotyczne dla młodzieży szkol-
nej. Chcemy uzmysławiać młodym po-
koleniom, że szeroko pojęta kultura
jest sumą wielu skorelowanych ze sobą
składowych, a klucz do jej właściwego
pojmowania stanowi nie tylko odpo-
wiednia wrażliwość, lecz także świa-
domość gruntu, tła historycznego, na
którym wyrosła i kształtowała się na
przestrzeni lat.

Staramy się nie tyle trafiać w po-
trzeby społeczne, ile je kreować. Nie-
zmiernie cieszy nas fakt, że stosunkowo
młody festiwal Viva Polonia! z roku na
rok zdobywa coraz większą popular-
ność i jest doceniany zarówno przez me-
lomanów oraz pedagogów, jak i samą
młodzież. Dodatkową motywacją do
umacniania marki festiwalu jest naro-
dowy patronat Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej, który otrzymujemy już
po raz drugi, i który sam w sobie zawsze
podnosi rangę wydarzenia.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Podróż służbowa i parkowanie
samochodu w miejscu 
zamieszkania

Spółka z o.o. świadcząca usługi
informatyczne oraz zajmująca się sprze-
dażą oprogramowania w celu prowa-
dzenia swojej działalności wyposażyła
się we flotę aut, które udostępnia pra-
cownikom. Z myślą o optymalnym za-
gospodarowaniu czasu pracy pracow-
nicy, którzy nazajutrz mają odbyć podróż
służbową, np. do klienta, po zakończo-
nym dniu pracy pobierają auta i udają

się nimi do swoich miejsc zamieszkania.
Wraz z pobraniem rozpoczyna się ich
podróż służbowa, która kontynuowana
jest następnego dnia do miejsca doce-
lowego – siedziby klienta. Jeśli czas re-
alizacji obowiązków w podróży służbo-
wej przeciąga się do późnych godzin,
pracownicy zamiast do spółki wracają
bezpośrednio do swego miejsca za-
mieszkania, zwracając samochód służ-
bowy na teren firmy następnego dnia
rano, wraz z rozpoczęciem kolejnego
dnia pracy. W tym momencie kończy się

ich podróż służbowa. Takie rozwiąza-
nie przynosi spółce i jej pracownikom
wymierne korzyści – pracownicy nie tra-
cą czasu na odbiór i zwrot samochodu,
a co najważniejsze, od momentu po-
brania samochodu służbowego do
jego zdania w siedzibie firmy pracow-
nik nie może go wykorzystywać do ce-
lów prywatnych. Taka organizacja try-
bu korzystania przez pracowników z flo-
ty aut do celów służbowych nie gene-
ruje dodatkowych kosztów ich eksplo-
atacji.

Korzystny wyrok dla firm 
użytkujących służbowe pojazdy

Przedsiębiorca udostępniający pracownikom samochody służbowe ma prawo do peł-
nego odliczenia VAT od paliwa, opłat leasingowych i części eksploatacyjnych, jeśli tylko
stworzy w firmie mechanizmy, które zapewnią maksymalną gwarancję wykorzystywania
tych aut wyłącznie do celów działalności gospodarczej, nawet gdy pracownik parkuje
auto pod domem – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z 2 czerwca 2020 r. (sygn. akt I
SA/Rz 266/20).



System gwarancji 
wykorzystywania aut 
wyłącznie do celów służbowych

Spółka wystąpiła do organu po-
datkowego z wnioskiem o potwierdze-
nie, czy opisany sposób wykorzysty-
wania samochodów służbowych
uprawnia ją do odliczania podatku
VAT od paliwa, opłat leasingowych
i części eksploatacyjnych w pełnej wy-
sokości. Swoje stanowisko uzasadnia-
ła tym, że:
• wykorzystuje auta wyłącznie do dzia-
łalności gospodarczej, do czynności
opodatkowanych VAT;
• prowadzi ewidencję pojazdów doku-
mentującą: numer rejestracyjny, dzień
rozpoczęcia i zakończenia prowadze-
nia ewidencji, stan licznika przebiegu na
dzień rozpoczęcia i zakończenia ewi-
dencjonowania oraz na koniec każde-
go okresu rozliczeniowego, liczbę prze-
jechanych kilometrów oraz wpisy oso-
by kierującej pojazdem samochodowym
dotyczące każdego wykorzystania tego
pojazdu obejmujące datę i cel wyjazdu,
opis trasy oraz liczbę przejechanych ki-
lometrów;
• w firmie obowiązuje wewnętrzne za-
rządzenie, w którym określone są ścisłe
reguły korzystania z firmowego auta
(wyłącznie do celów służbowych, bez
możliwości wykorzystywania go do ce-
lów prywatnych), a zarządzenie to za-
wiera podpisaną przez pracownika
deklarację, że zobowiązuje się on do wy-
korzystywania auta zgodnie z tymi za-
sadami do prowadzenia ewidencji jego
użytkowania, oraz oświadczenie pra-
cownika o świadomości odpowiedzial-
ności pod groźbą nałożenia przez pra-
codawcę grzywny za naruszenie tych
zasad;
• kontroluje przestrzeganie zakazu
m.in. poprzez kontrolę ewidencji poko-
nanych kilometrów i analizę danych
z systemu obsługi paliwowych kart flo-
towych, gdzie pracownik każdorazowo
przy tankowaniu musi podać aktualny
stan licznika;
• złożyła formularz VAT-26, w którym
ujawniła samochody objęte wnioskiem,
czym dopełniła obowiązki informacyjne
wobec naczelnika urzędu skarbowego.

„Bo pracownik 
parkuje pod domem”

Organ podatkowy w całości zane-
gował uzasadnienie spółki. Wskazu-
jąc na treść art. 86a ust. 1-13 Ustawy
o VAT, stwierdził, że przedsiębiorca ma
możliwość pełnego odliczenia VAT na-
liczonego od paliwa, opłat leasingowych

i części eksploatacyjnych tylko pod wa-
runkiem, że firmowy samochód wyko-
rzystywany jest wyłącznie do działal-
ności gospodarczej tego przedsiębior-
cy. Przyznał, że przepisy tej ustawy nie
określają, jakimi dokładnie metodami
przedsiębiorca ma zagwarantować,
że samochód nie będzie użytkowany do
celów prywatnych, ale muszą one po-
zwalać na obiektywne potwierdzenie
tego faktu.

Odmawiając spółce możliwości peł-
nego odliczenia VAT, uzasadnił, że moż-
liwość wykorzystywania auta służbo-
wego do celów prywatnych należy oce-
niać w kategoriach potencjalności,
prawdopodobieństwa takiego wyko-
rzystania, a nie faktycznej możliwości.
Jak stwierdził organ, w niniejszej spra-
wie już samo parkowanie auta służbo-
wego przez pracownika w miejscu jego
zamieszkania potencjalnie pozwala
mu wykorzystywać je do celów pry-
watnych i nie zmieni tego żadna ze sto-
sowanych przez spółkę form kontroli,
analizy danych z kart flotowych czy
deklaracji pracownika.

Sąd kontra fiskus
„…podjęte przez skarżącą Spółkę

działania należało uznać za obiektyw-
nie wystarczające dla zabezpieczenia
wykorzystania pojazdów dla celów dzia-
łalności gospodarczej, a tym samym wy-
kluczające ich użycie dla celów nie-
związanych z tą działalnością” – orzekł
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rze-
szowie w wyroku wydanym 2 czerwca
2020 r. (sygn. akt I SA/Rz 266/20), tym sa-
mym uchylając niekorzystną dla spółki
interpretację organu podatkowego.
Sąd nie podzielił stanowiska, że przed-
siębiorca nie podjął niezbędnych dzia-
łań w celu wyeliminowania możliwości
wykorzystywania aut służbowych do
celów prywatnych.

Ponieważ przepisy ustawy nie pre-
cyzują, w jaki sposób przedsiębiorca ma
zapewnić wyłączne użytkowanie po-
jazdów do celów służbowych, zdaniem
sądu musi on ustalić, a następnie wdro-
żyć w firmie mechanizmy, które w moż-
liwie maksymalnym stopniu to zagwa-
rantują, i reguły korzystania z nich.
Wdrożone przez spółkę regulaminy,
kontrole i ewidencje rzeszowski sąd
uznał za wystarczające. 

Obalając argument fiskusa odno-
śnie do parkowania samochodu służ-
bowego przez pracownika pod do-
mem, stwierdził: „Za chybiony trzeba
uznać argument organu, że samo par-
kowanie pojazdu w miejscu zamiesz-

kania co do zasady pozwala pracow-
nikowi na potencjalne wykorzystanie sa-
mochodu do celów prywatnych. Dopó-
ki bowiem mamy do czynienia z tzw.
„czynnikiem ludzkim” dopóty istnieje za-
grożenie, że dany pojazd może poten-
cjalnie zostać wykorzystany do celów in-
nych niż związane z działalnością go-
spodarczą podatnika. Może to mieć
miejsce również w sytuacji, gdy po-
jazd nie jest parkowany w miejscu za-
mieszkania pracownika” (sygn. akt I
SA/Rz 266/20).

Wyrok impulsem 
dla innych przedsiębiorców

Ponieważ w przedmiotowej kwestii
nie można wyeliminować czynnika ludz-
kiego, WSA w Rzeszowie orzekł, że od
przedsiębiorców chcących w 100 proc.
odliczać VAT z kosztów poniesionych
w związku z użytkowaniem służbowego
auta wymaga się jedynie, aby wdroży-
li w swojej firmie procedury, które dadzą
maksymalną pewność, że samochody
te mogą być wykorzystywane wyłącznie
do celów prowadzonej działalności go-
spodarczej.

Rozstrzygnięcie rzeszowskiego
sądu – w przeciwieństwie do interpre-
tacji organu podatkowego – w pełni od-
powiada idei i regułom prowadzenia
działalności gospodarczej. Działania
podjęte w niniejszej sprawie przez
przedsiębiorcę były z perspektywy pro-
wadzenia firmy całkowicie racjonalne
i uzasadnione ekonomicznie. Spółka
odpowiedzialnie optymalizuje koszty
prowadzenia swojej działalności nie tyl-
ko dlatego że pracownik nie traci rano
czasu na odbiór auta z siedziby spółki,
lecz także z uwagi na fakt, że efektyw-
niej wykorzystywany jest grafik pra-
cownika, bowiem czas, jaki przezna-
czałby na dojazd do firmy w celu zda-
nia auta przed zakończeniem dnia
pracy, poświęcany byłby kosztem cza-
su, jaki mógłby przeznaczyć na spo-
tkania z klientami.

Omawiany wyrok może być impul-
sem dla wszystkich przedsiębiorców,
którym fiskus odbiera lub odebrał moż-
liwość pełnego odliczania VAT z tytułu
użytkowania pojazdów. Właściwie skon-
struowane regulaminy i mechanizmy
kontroli wykorzystywania samochodów
służbowych mogą uchronić firmy przed
takim niekorzystnym dla nich działa-
niem organów.

radca prawny Robert Nogacki
Kancelaria Prawna Skarbiec
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Dlaczego inflacja jest problemem
dla gospodarki? Grupą najbar-
dziej zaniepokojoną powinni być

inwestorzy lub mówiąc szerzej, posia-
dacze kapitału. Ich środki w czasie in-
flacji w szybkim tempie tracą wartość.
Pieniądz przestaje pełnić rolę środka
przechowującego wartość. Skutkiem
z reguły jest wzrastająca niepewność,
wzrost kosztów inwestycji dla przed-
siębiorców oraz kosztów utrzymania
dla konsumentów. W gospodarce za-
kłócona zostaje rola cen jako nośnika in-
formacji, ciągłe zmiany cen powodują,
że konsumenci i przedsiębiorstwa nie są
w stanie podejmować racjonalnych de-
cyzji zakupowych. Podwyżki cen za-
skakują przedsiębiorców, nie dając im
czasu na dostosowanie się.

Podstawową przyczyną inflacji jest
wzrost podaży pieniądza. Jeżeli w rę-
kach nabywców pojawi się jego zwięk-
szona ilość, zwiększony popyt powoduje
wzrost cen. Właśnie dlatego pytanie
o gospodarcze skutki inflacji jest teraz
tak bardzo aktualne. Rządy, walcząc
z kryzysem, drukują pieniądz na skalę
zupełnie niespotykaną w historii.

Jednak przecież powszechnie uwa-
ża się, że wzrost podaży pieniądza
przyczynia się do pobudzenia wzrostu
gospodarczego. Jednocześnie może
on służyć władzom państw do finanso-
wania zwiększonych wydatków budże-
towych. Dlatego pokusa drukowania
pieniądza towarzyszy rządzącym już od
czasów starożytnych. Staje się ona
znacznie większa, gdy przy okazji moż-
na zrobić coś dobrego, czyli ożywić go-
spodarkę, szczególnie w tak trudnych
czasach jak obecnie. Prawdopodobnie
to właśnie dzięki zwiększeniu podaży
pieniądza kryzysy finansowe z lat

1987 i 2008 nie przekształciły się w glo-
balne depresje podobne do tej z po-
czątku lat 30.

Inflacja powoduje, że konsumenci
oraz podmioty gospodarcze chcą się jak
najszybciej pozbyć tracących wartość
pieniędzy. Najłatwiej to zrobić, naby-
wając dobra inwestycyjne i konsump-
cyjne. Związany z tym przyspieszony ob-
rót pieniądza jest kolejnym czynnikiem
pobudzającym gospodarkę. Dodatko-
wo, jeśli inflacja jest niekorzystna dla in-
westorów, to znaczy, że jest korzystna
dla podmiotów zadłużonych. Dzięki in-
flacji spada wartość zobowiązań, jakie
trzeba spłacić. To wspaniała wiado-
mość dla zadłużonych po uszy współ-
czesnych państw. Od dawna obserwuje
się też negatywną korelację inflacji
i bezrobocia. Wygląda na to, że dzięki
wyższej inflacji więcej osób znajdzie
pracę.

Dlatego niewykluczone, że rządy
i banki centralne najważniejszych

państw rozwiniętych podjęły już decyzję.
Jeżeli ceną za wyjście z bieżącego kry-
zysu ma być wysoka inflacja, to niech
tak będzie. Najważniejsze pytanie brzmi
– co będzie potem? Korzystny wpływ in-
flacji na gospodarkę ma charakter
krótkoterminowy. W miarę upływu cza-
su zaczną przeważać jej negatywne
skutki. Czy wtedy coraz bardziej popu-
listyczne rządy będą miały dość deter-
minacji, aby wprowadzić globalny plan
Balcerowicza? Wszyscy pamiętamy, jak
ogromny był społeczny koszt duszenia
inflacji w Polsce w latach 90.

Cokolwiek się stanie, inwestorzy po-
winni mieć przygotowany plan chroniący
ich oszczędności przed globalną hi-
perinflacją. Mogą to być inwestycje
w papiery wartościowe czy surowce.
Wartość dóbr o ograniczonej podaży, ta-
kich jak metale szlachetne, z dużym
prawdopodobieństwem będzie rosła w
stosunku do dóbr o podaży nieograni-
czonej, czyli na przykład pieniędzy. �

Czy inflacja jest zła dla gospodarki?
Ekonomiści od lat nie mogą dojść do porozumienia w kwestii gospodarczych skutków
inflacji. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu była uważana za zjawisko jednoznacznie nega-
tywne. Przykładem jej niszczącego działania było to, co wydarzyło się w Republice 
Weimarskiej w 1923 roku, gdzie ceny konsumenckie w bardzo krótkim czasie wzrosły 
o 1,6 biliona raza, wpędzając Niemcy w ogromny kryzys gospodarczy.

Bartosz Tomczyk 





www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA28

Papierosy powodują liczne choro-
by i – tak jak alkohol – szkodzą.
Ministerstwo Zdrowia ostrzega

swoich obywateli przed tragicznymi
skutkami stosowania obu używek. Wła-
dze wprost nazywają je śmierciono-
śnymi, ale sprzedaży ich nie zakazują.
Stale monitorują, bacznie się przyglą-
dają i pod takim opiekuńczym nadzo-
rem dopuszczają do obrotu za niewiel-
ką opłatą – akcyzą. Rządy państw, na-
zywające się demokratycznymi i sza-
nującymi regułę swobody gospodarczej,
w niezbyt wyrafinowany sposób doko-
nują częściowej nacjonalizacji okre-
ślonych branż działalności gospodar-
czej, rezerwując dla siebie pozycję ryn-
kowego monopolisty. Takie opłaty noszą
jeszcze inne nazwy, np. koncesja.

Pomysł na biznes, 
który wypalił

W 2002 roku telewizja ESPN za-
montowała kamerę bezpośrednio nad
stołem, tak by miliony widzów mogły zo-
baczyć z bliska rozgrywkę pokerowych
graczy. Do 2006 roku 8 773 pokerzystów
wzięło udział w turnieju głównym World

Series of Poker, a firma PokerStars
była gospodarzem 38 milionów turnie-
jów online. Zbudował ją Isai Schein-
berg, Kanadyjczyk izraelskiego po-
chodzenia, który dorastał na Litwie. Ty-
tuł magistra matematyki zdobył na
Moskiewskim Uniwersytecie Państwo-
wym, a po wyjeździe do Izraela praco-
wał w IBM. Utalentowany programista
komputerowy odegrał kluczową rolę
w rozwoju i przyjęciu uniwersalnego
standardu obliczeń Unicode, który
umożliwia komputerom na całym świe-
cie przetwarzanie różnych języków.
Podobnie jak wielu inteligentnych ludzi
swojego pokolenia, posiadających
umysł ścisły, Scheinberg lubił też grać
w pokera.

Hazard w Polsce
W 2000 roku założył w Toronto firmę

PYR Software, aby rozwijać oprogra-
mowanie dla firm pokerowych online.
Nie mógł jednak pozyskać nikogo z ro-
dzącej się branży do licencjonowania
swojego oprogramowania. W 2001 roku
wraz ze swoim synem Markiem podjął
decyzję o założeniu własnej firmy Po-

Biznes zły, ale gdy płaci 
podatki, jest dobry?
Określone rodzaje działalności gospodarczej, a dokładnie
przedmioty tej działalności, są uznawane przez poszcze-
gólne państwa za szkodliwe dla społeczeństwa i zakazy-
wane. Przy czym słowo „zakazywane” nie jest w tym
kontekście najwłaściwsze. Bardziej pasuje „ograniczane”,
bowiem władze mimo całej troski o zdrowie i bezpieczeń-
stwo swoich obywateli „wspaniałomyślnie” dopuszczają
prowadzenie takich działalności. Pod jednym warunkiem
– że będą miały udziały w zyskach.

Kinga Hanna Stachowiak



kerStars. Podobnie jak wielu konku-
rentów z branży hazardu online, dzia-
łalność uruchomili na Kostaryce.

Oprogramowanie opracowane
przez Scheinberga było wyjątkowe, po-
nieważ zostało zaprojektowane do gry
turniejowej. PokerStars oferował również
tradycyjne stoły do gry w pokera online,
pobierając prowizję za ich obsługę.
Ale to właśnie turnieje sprawiły, że Po-
kerStars stał się hitem wśród graczy. Za
niewielką kwotę – często za mniej niż
25 dolarów – gracze mogli dołączyć do
turnieju i zyskać szansę na wygranie for-
tuny, bez obawy o poniesienie dużych
strat. PokerStars stał się drugą co do
wielkości firmą w branży, ustępując
miejsca tylko gibraltarskiej PartyGa-
ming.

Władzom się to 
„nie spodobało”

Amerykański Departament Spra-
wiedliwości nie zgodził się na działal-
ność zagranicznych firm pokerowych
online w USA. Oficjalnie przyjął stano-
wisko, że narusza ona ustawę Wire
Act z 1961 r. PokerStars i PartyGaming
nadal jednak obsługiwały gry w Sta-
nach Zjednoczonych. Firmy argumen-
towały swoją działalność tym, że Wire
Act zawiera tylko odniesienie do za-

kładów na wydarzenie sportowe lub
konkursy. Nie ma więc zastosowania do
pokera. W 2005 r. PokerStars przeniósł
swoją siedzibę na Wyspę Man. Jedno-
cześnie uzyskał opinie od czołowych
amerykańskich kancelarii prawnych po-
pierających to stanowisko. W 2006 roku
po publikacji „Forbes’a” o miliarderze
Calvinie Ayre, który również dorobił się
fortuny dzięki organizacji pokera online
z firmy na Kostaryce, amerykański Kon-
gres uchwalił ustawę o egzekwowaniu
przepisów dotyczących nielegalnego
hazardu internetowego.

PokerStars 
– biznes, który cieszył miliony
i przynosił miliardy

Scheinberg prowadził prywatną fir-
mę, która oferowała tylko pokera. Pra-
wo amerykańskie w rzeczywistości nie
czyniło hazardu online nielegalnym.
Skupiało się raczej na nieuprawnionych
metodach regulowania płatności za
hazard. Po wycofaniu się z rynku firmy
PartyGaming w obawie przed restryk-
cjami nowej ustawy amerykański rynek
przejął PokerStars, stając się tym sa-
mym największą firmą pokerową
online na świecie. Do 2010 roku Poker-
Stars generował około 500 mln dol.
rocznego zysku z 1,4 mld dol. przycho-

du. Administracja państwowa ścigała
błędne zakodowanie opłat za karty
kredytowe w celu ukrycia transakcji
hazardowych. PokerStars zawsze twier-
dził, że nigdy nie angażował się w takie
błędne kodowanie.

Black Friday dla branży, 
czyli jak wyrzucić biznes 
za drzwi

W kwietniu 2011 r. prokuratorzy fe-
deralni z Manhattanu oskarżyli 11 biz-
nesmenów związanych z branżą pokera
online o łamanie amerykańskiego pra-
wa. Wśród nich był Isai Scheinberg, któ-
rego rząd oskarżył o nielegalną dzia-
łalność hazardową oraz o spiskowanie
w celu popełnienia oszustw banko-
wych i prania pieniędzy. Jego syn nigdy
nie został oskarżony. Agenci federalni,
przejmując firmowe strony internetowe
PokerStars, Full Tilt i Absolute Poker, jed-
nego dnia pozbawili miliony graczy
dostępu do zdeponowanych tam przez
siebie środków. Scheinberg rozdzielił
fundusze graczy PokerStar operacyj-
nie i szybko zwrócił im zdeponowane
150 mln dol. Firma nie przyznała się do
żadnego z zarzucanych jej naruszeń,
ale w ramach ugody Scheinberg zgo-
dził się nie zajmować już kierownicze-
go stanowiska w PokerStars.
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W ciągu kolejnych kilku lat wszyscy
oskarżeni poza Scheinbergiem w Sta-
nach Zjednoczonych w sprawie poke-
ra online zostali uznani za winnych. Po-
stawiono im różne zarzuty, od niewiel-
kich wykroczeń po oskarżenie o spisek
w zakresie oszustw bankowych. Przy
tym najdłuższe wyroki więzienia, w tym
jeden trzyletni, zapadł w sprawie prze-
twarzania płatności.

Z otwartymi ramionami
Isai Scheinberg zbudował firmę

z najwyższej światowej półki. Nawet
po wyrzuceniu z USA zarabiała ona
400 mln dol. rocznie na 1,1 mld dol. przy-
chodu. PokerStars miał 89 mln zareje-
strowanych użytkowników, z czego oko-
ło 5 mln było aktywnych miesięcznie.
Z Markiem Scheinbergiem jako ofi-
cjalnym dyrektorem generalnym Po-
kerStars kontynuował swoją działal-
ność z Wyspy Man, ograniczając się do
graczy spoza USA. Regulatorzy prawa
z New Jersey pozazdrościli obowiązu-
jących w stanach Delaware i Nevada
rozwiązań prawnych, przyciągających
przedstawicieli lukratywnych biznesów,
i w 2013 roku zalegalizowali pokera on-
line, jednocześnie namawiając Poker-
Stars do kontynuowania działalności
w swoim stanie. W sierpniu 2014 roku
Scheinbergowie sprzedali PokerStars
firmie Amaya Gaming, wspieranej przez
Blackstone, za 4,9 mld dol.

Hazard zły, ale gdy 
płaci podatki, jest dobry

W Polsce dekadę temu również ka-
zano wynosić się organizatorom gier
online. Chodziło dokładnie o zagra-
nicznych bukmacherów. Wówczas stra-
cił na tym przede wszystkim sport.
Wskutek wprowadzenia 1 stycznia
2010 roku zakazu reklamy firm hazar-
dowych rozliczających się za granicą
grube miliony zamiast do polskich klu-
bów popłynęły w całości do zagranicz-
nych, takich jak Real Madryt czy AC Mi-
lan. Reklamować można było tylko buk-
macherów zarejestrowanych i płacą-
cych podatki w Polsce. Jaki był skutek?
Walczący w pucharach Lech Poznań
chciał pozywać Skarb Państwa, bo jed-
ną ustawą został pozbawiony 4 mln zł
rocznie, które miał otrzymywać od
BetClicka jedynie w zamian za umiesz-
czanie jego logo na koszulkach, sta-
dionie i stronie internetowej klubu. A, jak
wiadomo, dodatkowe miliony to dodat-
kowe środki na napędzanie gospodar-
ki, lokalnego rynku, tworzenie nowych
miejsc pracy.

W 2010 roku podczas meczu ligi mi-
strzów piłkarzy ręcznych Vive Kielce mu-
siało zgodnie z nakazem europejskiej fe-
deracji umieścić w swojej hali reklamy
sponsora turnieju zarejestrowanego
na Malcie bukmachera. Adam Małysz
skakał w Zakopanem podczas kon-
kursu, którego głównym sponsorem
była ta sama firma. W obu przypadkach
urzędy celne wszczęły postępowania
o milionowe kary za złamanie zakazu
reklamy. W tym samym roku przed-
miotami podobnych postępowań stały
się zasłużone polskie kluby piłkarskie,
takie jak Polonia Warszawa, Polonia By-
tom, Odra Wodzisław. One również nie
mogły realizować umów sponsorskich
zawartych z zagranicznymi firmami
bukmacherskimi. Dziś obie Polonie gra-
ją w amatorskiej czwartej klasie roz-
grywkowej, Odra w piątej.

Nie rozstrzygając, czy wyrzucenie
z kraju milionów złotych, jakie mogły
wspierać polski sport, spowolniło jego
rozwój, zamknęło drogę do tworzenia
miejsc pracy wokół tego sportu, nale-
żałoby jednak zadać pytanie, czy ogra-
niczenia działalności zagranicznych

firm oferujących gry hazardowe wpro-
wadzane są faktycznie w celu ochrony
obywateli przed negatywnymi skutkami
hazardu? Chyba nie, skoro w Polsce
prężnie działa kilka firm bukmacher-
skich. Co więc odróżnia je od tych, któ-
rym zamknięto drzwi do polskiego ryn-
ku? Otóż, mają zezwolenie na działal-
ność od ministra finansów. Płacą mu za
udzielenie licencji na organizację gier
hazardowych, tak jak kasyna płacą za
licencję na prowadzenie swojej dzia-
łalności. Co więcej, taki legalny, do-
puszczony przez fiskusa bukmacher
pobiera na rzecz Skarbu Państwa
12 proc. podatku od każdej złotówki po-
stawionej przez gracza. Natomiast jeśli
gracz ma szczęście i wygra swój zakład,
wówczas na rzecz tego samego Skar-
bu Państwa zostanie mu zgodnie z usta-
wą o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych zabrane po wtóre – w posta-
ci 10 proc. podatku od wygranej (jeśli ta
wyniosła min. 2 280 zł).

„Ochrona graczy przed negatyw-
nymi skutkami hazardu i walka z szarą
strefą – to według wiceministra finansów
Wiesława Janczyka główne cele projektu
nowelizacji ustawy hazardowej (…)
Większość klubów opozycyjnych skry-
tykowała projekt, twierdząc, że w rze-
czywistości rozszerza zakres legalnego
hazardu, obejmując go monopolem
państwa. A także, że głównym celem
rządu, związanym z tą ustawą, jest
zwiększenie dochodów budżetu” – re-
lacjonowała we wrześniu 2016 roku
„Gazeta Prawna” (artykuł pt. „Rząd: Cy-
wilizujemy hazard. Opozycja: Chodzi tyl-
ko o dochody”).

Władza kontra 
przedsiębiorca

Trudno w obliczu takich działań
władz nie podzielić frustracji przedsię-
biorców, czyli jedynych autorów swoich
biznesów i budowniczych ich sukcesów,
twórców miejsc pracy, motorów napę-
dowych gospodarek. Władze te, pod
płaszczykiem dbałości o dobro oby-
wateli, po prostu zagarniają dla siebie
ich pomysły na biznes lub domagają się

haraczu. Czynią to oczywiście całko-
wicie legalnie, wykorzystując do tego
celu uprawnienia do tworzenia i zmia-
ny prawa. I choć termin „haracz” może
kojarzyć się negatywnie i przypisywany
jest raczej grupom przestępczym, w rze-
czywistości jest określeniem jak naj-
bardziej trafnym. Jak przypomina bo-
wiem słownik PWN, haracz oznaczał
również w dawnej Polsce daninę ścią-
ganą siłą.

Trudno się więc dziwić przedsię-
biorcom, którzy przenoszą swoją dzia-
łalność do przyjaznych dla ich biznesów
rezydencji zagranicznych. Uciekają
przed apetytem i żądaniami kogoś
znacznie bardziej roszczeniowego i nie-
bezpiecznego dla majątków ich firm.
Władze domagają się bowiem swojej
daniny także od przychodów osiąga-
nych przez firmy poza granicami ich ju-
rysdykcji, podczas gdy wspomniane
grupy przestępcze żądają haraczu „tyl-
ko” za działalność na ich terenie. �
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Trudno się dziwić przedsiębiorcom, którzy prze-
noszą swoją działalność do przyjaznych dla ich
biznesów rezydencji zagranicznych. Uciekają
przed apetytem i żądaniami kogoś znacznie 
bardziej roszczeniowego i niebezpiecznego dla
majątków ich firm. 
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Od kilku lat płaca minimalna jest
ustalana przez rząd bez
uwzględnienia przesłanek eko-

nomicznych, a nawet z pominięciem al-
gorytmu zapisanego w ustawie o płacy
minimalnej. Algorytm ten został ustalo-
ny przez wszystkie strony Rady Dialogu
Społecznego i zakłada dojście płacy mi-
nimalnej do połowy średniej płacy w go-
spodarce. Oczywiście jest konsensus, że
płaca minimalna powinna być walory-

zowana i dostosowywana do rozwoju
gospodarczego i ogólnego tempa wzro-
stu płac w gospodarce. Jednak gwał-
towne wzrosty płacy minimalnej, w szcze-
gólności w sytuacji, kiedy przekracza
40 proc. średniej płacy, negatywnie
wpływają na gospodarkę, powodują
wzrost inflacji i wzrost bezrobocia,
szczególnie wśród młodych pracowni-
ków i niewykwalifikowanej kadry.

Prognozy a kryzys
Już w 2020 roku wzrost płacy mini-

malnej do 2600 zł był ryzykownym roz-
wiązaniem dla gospodarki, co poskut-
kowało wzrostem inflacji na początku

2020 roku prawie do 5 proc. rok do roku.
Nawiasem mówiąc, w Polsce inflacja
jest obecnie najwyższa w całej Unii
Europejskiej. W świetle obecnych da-
nych płaca minimalna 2600 zł stała się
większym ograniczeniem dla firm, niż
nam się pierwotnie wydawało. Przyj-
mując płacę minimalną na 2020 rok,
rząd zakładał wzrost średniej płacy
w gospodarce narodowej o ponad 6 proc.
rok do roku. Zgodne z założeniami pła-
ca minimalna miała wynieść niemal po-
łowę średniej płacy (49,7 proc.).

To jednak założenia sprzed kryzysu,
który wywrócił do góry nogami wszyst-
kie prognozy. Teraz według założeń

Podniesienie płacy minimalnej do 2800 zł
to bardzo ryzykowny eksperyment
Płaca minimalna w wysokości 2800 zł najbardziej uderzy w mikroprzedsiębiorstwa 
i małe firmy. Około 63 proc. miejsc pracy w tych firmach będzie zagrożona – to ponad
1,5 mln pracowników. Warszawa sobie poradzi, ale już np. na Podkarpaciu i Mazurach
pracodawcy staną przed dylematem: zwalniać, czy zamknąć działalność. Co więcej,
koszty dostosowania płac pochłoną w pewnej części pomoc z tarczy antykryzysowej.

dr Sławomir Dudek
główny ekonomista 
Pracodawców RP



Ministerstwa Finansów średnia płaca
wzrośnie jedynie o 3,5 proc., co oznacza,
że płaca minimalna w relacji do śred-
niej przebije 51 proc., czyli z nadmiarem
osiągniemy cel zapisany w ustawie
o płacy minimalnej.

Niechlubne rekordy
Na całym świecie, w tym w Polsce,

panuje recesja, spada zatrudnienie,
rośnie bezrobocie. Tymczasem rząd
przewiduje dalszy wzrost płacy mini-
malnej w 2021 roku I to ponad dwu-
krotnie szybszy niż ogólny wzrost płac
w gospodarce! To bardzo niebezpiecz-
ne igranie z ogniem, które zupełnie abs-
trahuje od sytuacji gospodarczej i gro-
zi redukcją wielu miejsc pracy.

Płaca minimalna ma wynieść
2800 zł, co oznacza przebicie kolejnej
granicy, tj. 53 proc. w relacji do średniej
płacy w 2021 roku Odnosząc płacę mi-
nimalną do mediany, może to już być
poziom ok. 60 proc., a więc bijemy ko-
lejne rekordy. Relatywnie polska płaca
minimalna będzie jedną z najwyższych
w UE, a nawet w całym OECD. Będzie
też wyższa niż w wielu gospodarkach
o wysokiej produktywności i rozwoju
technologicznym.

Sytuacja gospodarcza 
a wzrost płac

Decyzja rządu ignoruje fakt, że
w 2020 roku będziemy mieli głęboką re-
cesję, a wzrost w 2021 roku to efekt od-
bicia od dna, a nie dobrej sytuacji firm.
Kryzys będzie trwał w 2021 roku, bo za-
trudnienie będzie spadało. Według NBP
dalej spadną inwestycje, a PKB nie po-
wróci do poziomu sprzed kryzysu (we-
dług prognoz będzie nadal mniejszy
o ok. 1 proc. w porównaniu do 2019 ro-
ku). W scenariuszu ostrzegawczym
OECD nawet po 2 latach PKB będzie
mniejszy o ponad 7 proc. Ministerstwo
Finansów przewiduje natomiast, że na
koniec 2021 roku stan zatrudnienia
będzie mniejszy o ponad 300 tys. osób
(tj. o 3 proc.), a według NBP inwestycje
będą mniejsze o ponad 15 proc.

Właśnie w tym okresie największe-
go kryzysu w historii polskiej gospodarki
płaca minimalna wzrośnie o prawie jed-
ną czwartą (o 24,4 proc.). W tym czasie
ogólne płace w gospodarce zwiększą
się o ok. 7 proc. Jeżeli ta decyzja się zma-
terializuje, będzie to ogromne, dodat-
kowe ryzyko dla naszej gospodarki,
a w szczególności dla miejsc pracy.

Nawet w relacji do średniej krajowej
zbliżamy się do bardzo wysokich po-
ziomów płacy minimalnej. Średnią kra-

jową ciągną w górę duże aglomeracje,
duże firmy. Tam być może, choć z wiel-
kim trudem, wzrosty płac będą w jakiś
sposób kompensowane: czy to re-
strukturyzacją kosztową, czy wzrostem
cen. Najbardziej dotkliwie wzrost płacy
minimalnej odczują m.in. regiony ścia-
ny wschodniej.

Mikrofirmy 
najbardziej zagrożone

Dane za I kw. br. pokazują, że pła-
ca minimalna w województwach ścia-
ny wschodniej już przekroczyła 50 proc.
Na Podkarpaciu i Mazurach jest to
53–54 proc., podczas gdy w Mazo-
wieckiem jedynie 38 proc. Relację
50 proc. przekroczono w 8 wojewódz-
twach. A to wszystko dane za pierwszy
kwartał, jeszcze przed kryzysem, w do-
datku nieuwzględniające mikrofilm. Co
więcej, dane za I kwartał z zasady są
lekko zawyżone, gdyż w tym okresie są
wypłacane m.in. trzynastki.

Jeżeli dokonamy aproksymacji struk-
tury wynagrodzeń na bazie prognozy
płacy z założeń do ustawy budżetowej
to na koniec 2021 roku, relacja płacy mi-
nimalnej do średniej płacy np. na Ma-
zurach czy na Podkarpaciu zbliży się do
60 proc., a w relacji do mediany może
to już być ok. 70 proc. To oznacza, że fir-

my w tym regionie staną przed ogrom-
nymi trudnościami.

Ten obraz nie uwzględnia jednak
struktury wielkościowej firm. W mikro-
przedsiębiorstwach i małych firmach
z uwagi na ich specyfikę i specjalizację
branżową dominują pracownicy za-
trudnieni na stawce płacy minimalnej.
Według danych przekazanych Radzie
Dialogu Społecznego przez Minister-
stwo Finansów w mikrofirmach (za-
trudniających do 10 pracowników) po-
nad 63 proc. ubezpieczonych na umo-
wie o pracę ma podstawę do nalicza-
nia składek nieprzekraczającą płacy mi-
nimalnej. W przypadku małych firm
ten odsetek wynosi 40 proc., podczas
gdy w dużych firmach jest to zaledwie
7 proc., a średnio w całej gospodarce
– 22 proc.

Dane Ministerstwa Finansów doty-
czą 2018 roku, zatem uwzględniając
ogromny przyrost płacy minimalnej w la-

tach 2019–2020, odsetek ten w mikro-
i małych firmach jest obecnie zapewne
dużo większy. Ponadto zestawienie nie
uwzględnia umów cywilno-prawnych.

Zafałszowana perspektywa
urzędów centralnych

W 2018 roku podstawę ubezpie-
czenia niewiększą niż płaca minimalna
miało ponad 1,5 mln ubezpieczonych
w mikroprzedsiębiorstwach i małych fir-
mach. W średnich i dużych firmach było
to dodatkowe kilkaset tysięcy pracow-
ników. Biorąc powyższe pod uwagę,
strategia rządu, zmierzająca do zwięk-
szenia płacy minimalnej do poziomów
najwyższych w krajach UE i OECD
w okresie największego kryzysu w hi-
storii polskiej gospodarki rynkowej, bu-
dzi zdziwienie.

W świetle danych będących w dys-
pozycji administracji wydaje się, że ta
propozycja nie została poparta pogłę-
bionymi analizami wpływu zmiany pła-
cy na sytuację firm, z uwzględnieniem
struktury wielkościowej firm oraz po-
działu regionalnego. Z perspektywy
urzędów centralnych w Warszawie chy-
ba nie widać mikrofirm, a zwłaszcza mi-
krofirm z obszarów ściany wschodniej,
mniejszych ośrodków miejskich oraz ob-
szarów wiejskich. Tam konsekwencje

wzrostu płacy minimalnej do 2800 zł
mogą być bardzo negatywne.

W kryzysie stosunkowo silnie do-
tknięte zostały mikroprzedsiębiorstwa
i małe firmy. Dla nich poziom płacy mi-
nimalnej jest poważnym ogranicze-
niem w elastycznym dostosowaniu się
do sytuacji kryzysowej. Wiele firm z tego
powodu musiało się zdecydować na
zwolnienia. Również średnie i duże fir-
my będą ponosiły dodatkowe koszty
wzrostu płacy minimalnej. W warun-
kach tak dużej niepewności i ryzyka
drugiej fali epidemii oraz potencjalnie
dłuższego kryzysu w gospodarce świa-
towej zwiększanie płacy minimalnej
może pogłębić negatywne skutki kry-
zysu. W takich okolicznościach należy
działać ostrożnie, w porozumieniu
z przedstawicielami firm i pracowników.
Nie można ryzykować miejscami pra-
cy dla realizacji obietnic przedwybor-
czych. �
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Już wzrost płacy minimalnej w 2020 roku do 
2600 zł był ryzykownym rozwiązaniem dla gospo-
darki, co poskutkowało wzrostem inflacji na po-
czątku 2020 roku prawie do 5 proc. rok do roku.



Odpowiadając, eksperci wska-
zują na różnice w kulturze i or-
ganizacji, istniejące między śro-

dowiskiem biznesowym a naukowcami,
które znacznie utrudniają komunikację
między obiema grupami.

Jak stwierdził dr Piotr Mikosik dla
kwartalnika naukowego Instytutu Lot-
nictwa „Minib”: „Oba środowiska różni
od siebie postrzeganie problemów biz-
nesowych, forma komunikacji, podejście
do rozwiązywania spornych kwestii,
stosunek do ograniczeń czasowych i fi-
nansowych, czy nawet sposób budo-
wania relacji interpersonalnych. Zmia-
na tego stanu rzeczy wymaga czasu
i cierpliwości, wypracowania metod
budowania współpracy i uczenia się od
siebie”.

Zazwyczaj firmy oczekują od uczel-
ni technicznych dostarczenia konkret-
nych rozwiązań w sferze technologii i or-
ganizacji produkcji. O tej współpracy de-
cyduje możliwość pozyskania danego
rozwiązania w cenie niższej niż w przy-
padku zakupu technologii od zagra-
nicznych podmiotów. Rzadko dochodzi
natomiast do nawiązywania współpra-
cy pomiędzy biznesem a uczelniami in-
nymi niż techniczne. Dotyczy to również
wydziałów zarządzania, które – teore-
tycznie – powinny służyć przedsiębior-
com swoją wiedzą.

Specyfika pracy naukowej 
i działalności biznesowej

Co zatem jest źródłem problemów
w komunikacji na linii nauka i biznes?
Jak pisze Piotr Mikosik: „Wynikają one
zarówno z odmiennej specyfiki każde-
go z tych obszarów, jak i z uwarunkowań
historycznych kształtujących postawy
członków obu środowisk. Problemy te
mają naturę systemową, czyli są wza-

jemnie oddziałującymi i przeplatający-
mi się związkami między różnymi czyn-
nikami, które trudno jest klarownie od-
dzielić od siebie, nie tracąc przy tym na
jakości wyjaśnień”.

Zdaniem Mikosika różnica pojawia
się już wtedy, gdy mówimy o celach na-
uki i biznesu. O ile celem naukowca jest
poszukiwanie wyjaśnienia zagadnień
naukowych w celu poszerzania wiedzy,
to cel biznesmena stanowi maksymali-
zacja zysków. Firmy są zatem zainte-
resowane jedynie tymi aspektami wie-
dzy, które uznają za użyteczne w ich dą-
żeniu do osiągania dobrych wyników
ekonomicznych.

Ocena pracy naukowej polega na
jej zgodności z pewnymi zasadami me-
todologicznymi i ma zdolności do speł-
niania określonych wymogów formal-
nych. Zazwyczaj wymogi te nie wiążą się
z możliwością praktycznego zastoso-
wania zdobytej wiedzy. Dla przedsię-
biorcy natomiast nie są najważniejsze
zagadnienia logiczne i metodologiczne.
Najistotniejszym kryterium oceny jest

możliwość wykorzystania danej wie-
dzy dla maksymalizacji zysku lub
usprawnienia funkcjonowania organi-
zacji.

Naukowcy nie mają zazwyczaj do-
świadczenia w działalności gospodar-
czej. Ich prace mogą mieć zatem in-
nowacyjnych charakter z punktu wi-
dzenia wymogów stawianych pracy
naukowej, nie są za to opracowywane
z myślą o możliwości praktycznego wy-
korzystania w biznesie. Menedżerowie
muszą z kolei uwzględniać rachunek
ekonomiczny, a więc koszty wdrożenia
danego rozwiązania i jego wpływ na wy-
niki finansowe przedsiębiorstwa.

Nauka i biznes 
– odmienny styl pracy

Celem zarządów firm jest wypra-
cowanie wspólnego stanowiska na te-
mat konieczności i warunków wpro-
wadzenia danego rozwiązania w opar-
ciu o przewidywaną poprawę wyników
finansowych. Naukowcy pracują za-
zwyczaj na innych zasadach. W tej
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Nauka nie lubi biznesu
Pod względem innowacyjności polska gospodarka zajmuje jedno z ostatnich miejsc 
w Europie. Wyprzedzamy tylko Bułgarię, Łotwę i Rumunię. Najważniejszym ze wskazy-
wanych powodów takiej sytuacji jest słaba współpraca między instytucjami naukowymi
a przedsiębiorstwami. Tymczasem od poziomu innowacyjności gospodarki w dużej
mierze zależy jej zdolność do osiągania 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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Usługi budowlano-remontowe dla
przemysłu to nasza specjalność.

Konstrukcje stalowe, instalacje tech-
nologiczne i rurociągi przemysłowe

to nasza codzienność i pasja.

zmontujemy
każdy projekt

Dołącz do naszych 
zadowolonych klientów. 

Warto nam zaufać.



dziedzinie ceni się wielość teorii i ście-
ranie się poglądów. Zazwyczaj mamy
więc do czynienia z wieloma rywalizu-
jącymi ze sobą poglądami, a nawet
mnogością definicji jednego pojęcia.
Spotkania i konferencje naukowe nie
prowadzą zwykle do osiągnięcia wspól-
nego stanowiska, w praktyce ograni-
czają się do krytyki konkurencyjnych po-
glądów i wymiany doświadczeń. Uczest-
nicy opuszczają je przekonani o swojej
racji i kontynuują pracę nad własnymi
teoriami.

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 podat-
kowej stawia Polskę na trzecim miejscu,
natomiast wysokość wsparcia możli-
wego do uzyskania w postaci pomocy
publicznej oraz ulgi typu IP Box są ko-
rzystniejsze niż u naszych sąsiadów”.

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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Przykładem tego jest jeden z pro-
jektów współfinansowany przez
Wrocławskie Centrum Akade-

mickie, którego celem jest opracowanie
innowacyjnej technologii syntezy na-
nohydroksyapatytu do zastosowań bio-
medycznych oraz hydrożeli trzeciej ge-
neracji, najnowocześniejszej generacji
hydrożelowych materiałów opatrunko-
wych i nanożeli w produktach do apli-
kacji na skórę i błony śluzowe charak-
teryzujących się utrzymaniem rany
w optymalnie wilgotnym środowisku
i przyspieszeniem procesu gojenia.
Projekt ten jest realizowany we współ-
pracy z firmą HASCO-LEK, która jest od-
biorcą technologii opracowywanych
w Instytucie.

Kolejnym, wartym odnotowania wy-
darzeniem, jest powołanie do życia no-
wego oddziału Instytutu – Oddziału Fi-
zykochemii Biomedycznej, który stwo-
rzony został przez trzy grupy badawcze,
zajmujące się opracowaniem i bada-
niem nowoczesnych materiałów do za-
stosowania w bioobrazowaniu i terapii
fotodynamicznej, nanotermometrii lu-

minescencyjnej, teranostyce i wielu in-
nych obszarach z pogranicza nauk
ścisłych i biologicznych. Obecnie każ-
da z tych grup prowadzi wiele projektów
dotyczących badań podstawowych
(głównie projekty Narodowego Cen-
trum Nauki oraz Fundacji na rzecz Na-
uki Polskiej) jak i badań wdrożenio-
wych (projekty Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz granty europej-
skie). Trzon nowego oddziału stanowi
kadra złożona głównie z młodych na-
ukowców i doktorantów pracujących
pod opieką nowo mianowanych profe-
sorów.

Warto również wspomnieć o po-
wstaniu w 2019 roku Wrocławskiej Szko-
ły Doktorskiej Instytutów Polskiej Aka-
demii Nauk (WSD IPAN), która kształci
doktorantów w dziedzinie nauk fizycz-
nych, chemicznych, biologicznych oraz
medycznych. WSD IPAN jest inicjatywą
dwóch wrocławskich Instytutów PAN
– INTiBS PAN oraz Instytutu Immunolo-
gii i Terapii Doświadczalnej Polskiej
Akademii Nauk. Oprócz tematów prac
doktorskich charakterystycznych dla

danych instytutów powstało też wiele
możliwości badań interdyscyplinarnych
wymagających od studentów zaanga-
żowania się zarówno w prace INTiBS
PAN (synteza i badanie właściwości fi-
zykochemicznych), jak i IITD (właści-
wości biologiczne i zastosowania me-
dyczne). 

Dzięki temu WSD IPAN będzie w sta-
nie wykształcić nowe pokolenie na-
ukowców o bardzo szerokich horyzon-
tach badawczych. Ponadto wszystkie za-
jęcia odbywać się będą w języku an-
gielskim, a doktoranci oprócz wiedzy
powiązanej z tematyką swoich prac
doktorskich zdobędą tzw. umiejętności
miękkie, takie jak upowszechnianie wy-
ników badań, etyka i bioetyka. �

Interdyscyplinarność podstawą 
innowacyjnych badań
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (INTiBS PAN) jest jedną z wiodących polskich
jednostek naukowych. Od samego początku istnienia, podążając za najnowszymi tren-
dami badań, INTiBS PAN postawił na interdyscyplinarność i prowadzi badania z pogra-
nicza chemii i fizyki, skupiając się na właściwościach fizykochemicznych ciał stałych.
Natomiast od kilku lat tematyka prac poszerza się o dziedziny biologii i medycyny. 
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Misją Instytutu jest dostarcza-
nie nauce i gospodarce no-
woczesnych, ekonomicznych,

ekologicznych i społecznie atrakcyj-
nych rozwiązań służących zrównowa-
żonemu rozwojowi kraju i regionów
w obszarze surowcowym i energetycz-
nym.

Misja ta jest realizowana pod ha-
słem: „Surowce i energia dla społe-
czeństwa”.

Zespół pracowników naukowo-ba-
dawczych Instytutu to szeroka grupa
doświadczonych specjalistów w za-
kresie zarówno prac naukowo-ba-
dawczych, jak i badawczo-rozwojo-
wych. Kadra pracowników naukowych
posiada duże doświadczenie w reali-
zacji prac naukowo-badawczych, kra-
jowych i międzynarodowych projek-
tów, prac badawczo-rozwojowych dla
podmiotów gospodarczych, a także

w zakresie działalności popularyza-
torskiej i szkoleniowej, w szczególności
w obszarze zrównoważonej produkcji
surowców ze złóż kopalin oraz ze źró-
deł wtórnych i odpadowych, źródeł
energii (głównie odnawialnych źródeł
energii), mikroenergetyki i efektywności
energetycznej.  

Instytut prowadzi statutową działal-
ność naukowo-badawczą, realizuje pro-
jekty badawcze finansowane ze źródeł

Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN po-
wstał w 1986 roku i od tego czasu systematycznie się rozwija. Obec-
nie zatrudnia około 110 osób, w tym niemal 60 pracowników
naukowych oraz około 30 pracowników inżynieryjno-technicznych. 



krajowych (zwłaszcza NCBiR i NAWA)
i zagranicznych (Horyzont 2020, KIC
Raw Materials, EEA Grants i inne), pro-
wadzi prace badawczo-rozwojowe dla
podmiotów gospodarczych oraz orga-
nizuje sześć konferencji cyklicznych.

Centrum Zrównoważonej Go-
spodarki Surowcami i Energią

Projekt „Centrum Zrównoważonej
Gospodarki Surowcami i Energią”
(CZGSiE), realizowany od kwietnia
2020 roku przez Instytut Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi i Energią PAN
(IGSMiE PAN), jest współfinansowany ze
środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014–2020 (Oś priorytetowa 1 Go-
spodarka wiedzy, Działanie 1.1. Infra-
struktura badawcza sektora nauki).
Partnerami Instytutu są: Zakłady Gór-
niczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., Geo-
termia Mazowiecka S.A. oraz EGM S.A.

Projekt ma na celu przede wszystkim
wspieranie rozwoju nowoczesnej ener-
getyki, zwłaszcza w zakresie odna-
wialnych źródeł energii, oraz pozyski-
wanie surowców, szczególnie ze źródeł
wtórnych i odpadowych.

W jakim celu realizujemy 
projekt CZGSiE? 

Poprzez badania i usługi realizo-
wane dzięki Centrum Instytut będzie
współkształtował i wpływał na: 
• zrównoważoną produkcję surowców
ze złóż kopalin, zwłaszcza w odniesie-
niu do górnictwa węgla kamiennego,
rud cynku i ołowiu oraz surowców skal-
nych, 
• zwiększenie wykorzystania gospo-
darczego odpadów wydobywczych,
przemysłowych i komunalnych (w funk-
cji energetycznej i surowcowej); 
• realizację badań surowców natu-
ralnych i odpadowych pod kątem uzy-
skiwania sorbentów gazów powstają-
cych w wyniku spalania paliw kopal-
nych, 
• zrównoważone pozyskiwanie surow-
ców i energii dzięki rozwojowi modelo-
wania procesów geologicznych, górni-
czych i energetycznych, 
• optymalizację gospodarowania ener-
gią elektryczną i cieplną w skali lokal-
nej, regionalnej i krajowej, 
• zwiększenie liczby instalacji OZE roz-
proszonych w Małopolsce, zwłaszcza
bazujących na wykorzystaniu ciepła
Ziemi oraz biomasy, 
• ograniczanie geozagrożeń, w tym
występujących na terenach górniczych
i pogórniczych, poprzez ich identyfika-
cję metodami geofizycznymi. 

Co budujemy? 
W Krakowie przy ul. Wybickiego do

kwietnia 2023 roku powstanie nowocze-
sny budynek laboratoryjno-biurowy, skła-
dający się z sześciu kondygnacji części
naziemnej oraz parkingu podziemnego.
Planowana powierzchnia użytkowa to
około 2 150 m2. Ma to być budynek wy-
soce energooszczędny, wykorzystujący
odnawialne źródła energii. 

W obiekcie zlokalizowane zostaną
trzy kompleksy laboratoriów: 
• Laboratorium Kompleksowych Ba-
dań Odpadów i Biomasy, składające
się z dwóch stanowisk specjalistycz-
nych:
- Stanowiska Kompleksowych Badań
Odpadów 
- Stanowiska Badań Biomasy
• Laboratorium Modelowania Inży-
nierskiego, obejmujące pięć stanowisk
specjalistycznych, głównie laboratoria
dziedzinowe w zakresie modelowania: 
- geologiczno-złożowego i analityki gór-
niczej, 
- geoinżynierskiego, 
- procesów geotermalnych i systemów
energetycznych,

- zrównoważonej gospodarki surow-
cami,
- zrównoważonej gospodarki energią
• Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej
(rozbudowa istniejącego Laboratorium).

Dodatkowo rozbudowane zostanie
Laboratorium Geotermalne w Bańskiej
Niżnej koło Nowego Targu, które w lip-
cu 2020 roku zostało wpisane na Polską
Mapę Infrastruktury Badawczej jako
strategiczna infrastruktura badawcza
pn. „Krajowe Centrum Geotermii i Pomp
Ciepła”. 

Wierzymy, że powstanie zupełnie
nowych laboratoriów oraz rozbudowa
istniejących umożliwią znaczną po-
prawę oferty Instytutu w obszarach te-
matycznych dotyczących zrównowa-
żonego gospodarowania surowcami
i energią.

Jakie usługi chcemy rozwinąć
i zaoferować dzięki realizacji
CZGSiE?

Realizacja projektu pozwoli rozwi-
nąć nowe obszary prac naukowo-ba-
dawczych i badawczo-rozwojowych
w naszym Instytucie, szczególnie w za-
kresie: 
• modelowania procesów geotermal-
nych i systemów energetycznych w gó-
rotworze wraz z wykorzystaniem po-
siadanego wyposażenia Laboratorium
Geotermalnego,
• modelowania geologiczno-złożowego
oraz modelowania i optymalizacji pro-
cesów górniczych, 
• analizy i modelowania gospodarki
surowcami mineralnymi, 
• analizy i modelowania gospodarki
energią, 
• modelowania geoinżynierskiego wraz
z pomiarami z wykorzystaniem posia-
danego wyposażenia Laboratorium
Geofizyki Inżynierskiej, 
• określania możliwości zagospodaro-
wania odpadów wydobywczych i innych
odpadów przemysłowych. 

Zapraszamy do współpracy wszyst-
kich zainteresowanych, chętnych do
realizacji prac badawczo-rozwojowych
w zakresie zrównoważonego gospo-
darowania surowcami i energią, zmie-
niających na lepsze naszą rzeczywi-
stość i wpisujących się z założenia Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu.

Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN

ul. J. Wybickiego 7A,31-261 Kraków
tel. (+48) 12 632 33 00

centrum@min-pan.krakow.pl
www.min-pan.krakow.pl
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Wiele dziedzin gospodarki ule-
gło spowolnieniu lub nawet za-
trzymaniu. Paraliż dotknął

większość gałęzi transportu. Transport
farmaceutyczny okazał się jednak na
tyle specyficzny, że nie poddał się
wszechogarniającej stagnacji, ale szyb-
ko zaczął działać. Z dostosowaniem się
do nowej rzeczywistości świetnie pora-
dziła sobie firma ARRA GROUP, lider
w logistyce farmacji. 

Wprowadzono liczne ograniczenia
w poruszaniu się po świecie, jednak nikt
nie wyobrażał sobie, że mogą wystąpić
przerwy w dostawie leków. Sytuacja
sprawiła, że świat, który i tak był już cy-
frowy, uległ temu trendowi w jeszcze
większym stopniu. Należało więc bły-
skawicznie na to zareagować i podjąć
właściwe kroki. Ze względu na swój
charakter transport leków od lat pod-
lega restrykcyjnym regulacjom praw-
nym, sanitarnym i podatkowym. Dlate-

go, jak mówi Violetta Wojciechowska,
Dyrektor Transportu i Logistyki w ARRA
GROUP, „zaadoptowanie się do nowych
warunków było dla nas czymś natu-
ralnym. Digitalizację, z której korzy-
staliśmy do tej pory, wzbogaciliśmy
m.in. o elektroniczne dokumenty do-
stawy (e-DD), z których chcielibyśmy ko-
rzystać we współpracy z naszymi Klien-
tami już na stałe.” 

Ponadto globalizacja, z której do-
brodziejstw świat tak chętnie korzystał
do tej pory, okazała się nieco proble-
matyczna. Pandemia ujawniła bowiem
niedoskonałość międzykontynentalnych
łańcuchów dostaw na duże odległości,
stąd potrzeba przeprojektowania glo-
balnej logistyki na szeroką skalę. Prze-
prowadzone przez ARRA GROUP czyn-
ności spowodowały zmiany w strukturze
firmy, dzięki którym zaczęto rozwijać sieć
oddziałów w Europie, aby być bliżej swo-
ich Klientów. Światowy kryzys stał się

czasem przemian prowadzących do
rozwoju przedsiębiorstwa.

– Działalność naszej firmy opiera się
na indywidualnym podejściu do klienta.
Jest to możliwe dzięki niemal 20-letniemu
doświadczeniu w transporcie farmaceu-
tycznym, flocie ponad 300 nowoczesnych
pojazdów oraz 400 zatrudnionym przez
nas specjalistom – stwierdza Artur Ra-
tajczak, prezes ARRA GROUP, zwolennik
„teorii chaosu” w zarządzaniu firmą. 

Teoria mówi o nielinearności, świa-
domości niepewnej przyszłości, umie-
jętnym wykorzystaniu chaosu. Spra-
wia, że tradycyjne poglądy oparte na
starych paradygmatach dezaktualizu-
ją się. Być może to dzięki temu firma tak
dobrze sobie radzi w czasie pandemii.
Dlatego mając w perspektywie współ-
pracę transportową, warto wybrać prze-
woźnika o ugruntowanej pozycji na
rynku, który tak jak ARRA GROUP nie-
ustannie się rozwija. �

Zmiany paradygmatu 
w transporcie farmaceutycznym

Koronawirus 2019-nCoV niemal z dnia na dzień całkowicie zmienił życie na Ziemi. 
Europa i Ameryka na początku z niedowierzaniem obserwowały sytuację w Azji, ale już za
chwilę same musiały zmierzyć się z pandemią. Podejmowano różne rozwiązania, począw-
szy od wprowadzenia totalnego „lockdownu”, a kończąc na niewielkich ograniczeniach. 
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Jak pandemia rzutuje na funkcjono-
wanie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
-Kanalizacyjnego?

– Na co dzień firma, w tym biuro,
funkcjonuje normalnie – oczywiście
z zachowaniem reżimu sanitarnego
– bo obsługa klienta jest jednym z naj-
ważniejszych i – można powiedzieć – nie-
zbędnym elementem naszej działal-
ności. Mimo że bezpośredni kontakt
z klientem został dodatkowo przenie-
siony do sfery obsługi zdalnej, to biu-
ro obsługi klienta nie może być za-
mknięte. Warto podkreślić, że dziś
ogromną pomocą dla mieszkańców są
nasze wieloletnie inwestycje z branży
IT, w tym te związane z wymianą

wszystkich liczników pozwalających
na odczyty zdalne. W dobie pandemii
mogliśmy na bieżąco kontrolować zu-
życie wody i rozliczać mieszkańców
podległych nam terenów, nie naraża-
jąc pracowników ani klientów na ryzyko
ewentualnego zarażenia. Cieszy nas
także, że coraz więcej odbiorców wody
decyduje się na e-faktury. To duże uła-
twienie, a zarazem ograniczenie stycz-
ności z potencjalnym zagrożeniem,
jakim jest wirus.

Nie przerwałem również pracy zwią-
zanej z przyłączaniem kolejnych go-
spodarstw do sieci, bo w obecnej sytu-
acji – bardzo niskiego poziomu wód
gruntowych, a jednocześnie okresu

pandemii – niezwykle ważne jest, aby
każdy miał dostęp do wody bardzo do-
brej jakości. I choć stopień przyłączenia
jest u nas bardzo wysoki – przekroczył
97 proc., to dążymy do jeszcze lepsze-
go wyniku, dlatego stale rozbudowuje-
my i modernizujemy sieć wodociągową.
Od początku bieżącego roku podłą-
czyliśmy do sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej ok. 240 nowych gospo-
darstw, w tym bloki, co w przeliczeniu na
liczbę mieszkańców stanowi ok. tysią-
ca nowych odbiorców. Charakter naszej
pracy sprawia, że nie mogliśmy ulec pa-
nice i zamknąć przedsiębiorstwa ani
wstrzymać lub zmniejszyć produkcji
wody.

Wodociągi muszą 
działać nieprzerwanie

Od początku bieżącego roku podłączyliśmy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
ok. 240 nowych gospodarstw domowych, w tym bloki. Charakter naszej pracy sprawia,
że nie mogliśmy ulec panice i zamknąć przedsiębiorstwa ani wstrzymać lub zmniejszyć
produkcji wody – mówi Grzegorz Gruczek, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodocią-
gowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.



Czy widać jakiekolwiek różnice w zu-
życiu wody?

– Raczej nie, bo jeśli nawet zużycie
wody w gospodarstwach domowych jest
większe, to część instytucji, które były
i są zamknięte, równoważy ten wynik.
Jednocześnie obawiam się, czy wszyscy
zapłacą rachunki. Żeby nie było tylko
negatywnie, widzę też plusy w naszym
zachowaniu jako społeczeństwa, choć-
by ten, że wszyscy przywiązują większą
wagę do codziennej higieny. Niewąt-
pliwie ze względu na zagrożenie wiru-
sem i powszechne komunikaty na-
uczyliśmy się myć ręce częściej i do-
kładniej. Woda jest niezwykle ważnym
ogniwem w procesie walki z koronawi-
rusem, podstawowym czynnikiem ogra-
niczającym rozprzestrzenianie się cho-
roby.
Mówił pan, że odsetek niepodłączo-
nych gospodarstw jest znikomy, ale jed-
nak wciąż część społeczności pozo-
staje przy wodzie z własnego ujęcia.
Czy w ostatnim czasie widzi pan więk-
sze zainteresowanie przyłączeniem do
sieci?

– Problem dotyczy tak naprawdę
najstarszego pokolenia, którego przed-
stawiciele przytaczają argument, że
tak było zawsze i nie mają potrzeby,
żeby coś zmieniać w swoim życiu. Nie
muszę wspominać, że większość ludzi,
którzy czerpią wodę z własnych studni,
nigdy jej nie badała. To poważny pro-
blem, który – mam nadzieję – będzie co-
raz bardziej marginalny, bo woda dobrej
jakości z miejskiej sieci to po prostu
zdrowa woda. Młodzi ludzie mają zu-
pełnie inną świadomość – u nich przy-
łączenie do sieci wodociągowej oraz ka-
nalizacyjnej, gdy kupują dom, nawet sta-
ry, wydaje się czymś naturalnym i jest
priorytetem. To pozwala z optymizmem
patrzeć w przyszłość.

Jednocześnie nie można oczywi-
ście rezygnować z edukacji społecznej.
Cały czas trzeba ludzi uczyć i wpajać
im właściwe standardy zdrowia i hi-
gieny. Polityka informacyjna jest w na-
szej spółce bardzo ważna – traktujemy
tę sferę poważnie i z jednej strony edu-
kujemy, a z drugiej za pośrednictwem
biuletynu dołączanego co miesiąc do
faktury regularnie zawiadamiamy
naszych odbiorców o projektach i in-
westycjach, które realizujemy, oraz
o wszelkich zmianach zachodzących
w firmie.
Jak pan się zapatruje na projekt no-
wego programu rządowego „Oczko
wodne plus” i na inne działania mają-
ce na celu oszczędzanie wody?

– Osobiście nie widzę w tego typu
pomysłach niczego złego. Jeśli można
wykorzystać wodę deszczową, to dla-
czego nie? Pod warunkiem, że woda ta
nie jest włączana do systemu kanalizacji
sanitarnej, bo jeśli zwiększa się w spo-
sób niekontrolowany ilość ścieków sa-
nitarnych, to dla nas zaczyna to być pro-
blemem. Uważam, że bardzo ważne jest
wykonanie systemu dobrych odwodnień
przy drogach, zwłaszcza że są sku-
teczne rozwiązania techniczne, np. po-
przez system podziemnych skrzynek
rozsączających, które ułatwiają odbiór
wody nawet podczas silnych deszczów.
Druga ścieżka to stawy, które pełnią
funkcję zbiorników na wody, a przy
okazji tworzą miejsca rekreacji. Niepo-
koi mnie jednak, że coraz częściej eko-
logia staje się także pretekstem do po-
ważnych zaniechań, a nawet zanie-
dbań. Pod płaszczykiem ekologii rozwija
się zwykłe nieróbstwo, bo o ileż łatwiej
niż dbać o zieleń, jest pozostawić za-

niedbane trawniki i mówić, że to łąka
kwietna, albo zostawić niezagrabione li-
ście, które skutecznie zapychają stu-
dzienki deszczowe i stwarzają niebez-
pieczeństwo dla pieszych, rowerzystów
i pojazdów. Należy pamiętać, że skutki
tych zaniedbań w dalszej perspektywie
będą miały odczuwalne konsekwencje.
Jak dbają państwo o bezpieczeństwo
dostarczanej wody? Co pozwala prze-
ciwdziałać potencjalnym zanieczysz-
czeniom?

– Przede wszystkim chronimy nasze
ujęcia, regularnie przeprowadzamy
przeglądy i badania wydajności studni
głębinowych, poddajemy rewizji i czy-
ścimy zbiorniki wody czystej. Jeżeli cho-
dzi o sieć, to poddajemy płukaniu od-
cinki sieci, wymieniamy stare, skoro-
dowane odcinki, a wszystkie wcinki do
sieci wodociągowej wykonujemy sa-
modzielnie.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Niepokoi mnie, że coraz częściej ekologia staje
się także pretekstem do poważnych zaniechań,
a nawet zaniedbań. Pod płaszczykiem ekologii
rozwija się zwykłe nieróbstwo, bo o ileż łatwiej
niż dbać o zieleń, jest pozostawić zaniedbane
trawniki i mówić, że to łąka kwietna, albo zostawić
niezagrabione liście, które skutecznie zapychają
studzienki deszczowe i stwarzają niebezpieczeń-
stwo dla pieszych, rowerzystów i pojazdów. 



PRODUCENT MASZTÓW FLAGOWYCH I FLAG

Jesteśmy jednym z największych producentów masztów flagowych w Polsce. Nasze
maszty flagowe znajdą Państwo we wszystkich województwach i zakątkach naszego
kraju, jak również na terenie Europy. Działamy w oparciu o najnowsze technologie i wciąż
się rozwijamy, co w połączeniu z dobrą organizacją pracy i profesjonalizmem naszego
zespołu pozwala oferować Państwu unikalne rozwiązania wysokiej jakości z krótkim ter-
minem realizacji i w atrakcyjnych cenach.
Nasze maszty są solidne, trwałe, estetyczne i konkurencyjne cenowo!

OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI i EUROPY

Maszty flagowe to cenione rozwiązanie wizerunkowo-reklamowe:
• eksponują logo i barwy firmy
• podnoszą prestiż i budują pozytywny wizerunek
• zwiększają rozpoznawalność
• dają możliwość wielkopowierzchniowej prezentacji
• estetycznie i naturalnie komponują się z otoczeniem
• zwiększają widoczność lokalizacji firmy bądź instytucji
• stanowią relatywnie tanią i praktyczną całoroczną formę reklamy.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MASZTY FLAGOWE Z 10-LETNIĄ GWARANCJĄ

Produkujemy maszty flagowe z włókna szklanego oraz wysokogatunkowego aluminium.
Wszystkie wyprodukowane u nas maszty posiadają pełną dokumentację techniczną.
Na maszty flagowe udzielamy 10-letniej gwarancji. Posiadamy własną flotę transpor-
tową oraz doświadczoną kadrę pracowników. Wieloletnia działalność naszej firmy jest
gwarancją solidności i rzetelności wykonywanych prac. Oferujemy również przeglądy
okresowe, pełen serwis, konserwację i czyszczenie oraz gwarantujemy części zamienne,
dzięki czemu maszty służą przez wiele lat, zachowując estetyczny wygląd.

Maszty flagowe w zależności od potrzeb dostępne są w 6 wersjach:
• maszty flagowe wersja standard
• maszty flagowe wersja z zamkiem
• maszty flagowe wersja z zamkiem i windtrackerem
• maszty flagowe wersja baner
• maszty flagowe wersja z korbą
• maszty flagowe wersja z korbą i windtrackerem.

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA 
W PRODUKCJI MASZTÓW FLAGOWYCH
Najwyższa jakość produktów i usług, rzetelność, terminowość oraz szacunek dla każdego
klienta – to zasady towarzyszące naszej działalności od ponad 20 lat. Dzięki nim możemy po-
chwalić się gronem zadowolonych, stałych klientów, licznymi rekomendacjami naszej firmy
oraz wciąż rozwijającą się ofertą. Wyróżnia nas również fachowy i zaangażowany zespół, dba-
jący o to, by każde realizowane zlecenie spełniało w 100 procentach Państwa oczekiwania.



PRODUCENT  KOMPOZYTOWYCH 
SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH 

Naszym najnowszym produktem są innowacyjne słupy oświetle-
niowe kompozytowe, które pozwalają na prezentowanie atrakcyj-
nych opraw oświetleniowych w miejscach publicznych, takich jak:
parki, ogrody, ulice, hale sportowe itp. Oferujemy słupy kompo-
zytowe oświetleniowe, słupy i oprawy stylowe, oprawy uliczne
LED, oprawy ogrodowe i parkowe LED.

Produkujemy słupy oświetleniowe  z kompozytu, wzmocnionego
włóknem szklanym. Jest to alternatywa dla metalowych i betono-
wych słupów oświetleniowych. Słupy oświetleniowe wykonywane
są w dowolnej kolorystyce z palety kolorów RAL.

Najważniejsze cechy kompozytu to:
• żywotność  określana na 40-50 lat
• odporność na warunki klimatyczne 
• wytrzymałość na rozciąganie i zginanie
• nie przewodzi prądu elektrycznego
• szybki montaż i demontaż (lekka waga materiału)
• łatwy w transporcie 
• niska wartość emisji CO2 podczas całego cyklu wytwarzania 

Innowacyjne słupy kompozytowe wyposażone w nowocze-
sne oprawy oświetleniowe LED są najbardziej energooszczędną
i wszechstronną technologią w oświetleniu ogólnym.
Można je stosować w energetyce, w budownictwie drogowym
i kolejowym oraz do oświetlenia dróg i autostrad, parkingów, obiek-
tów handlowych i sportowych, stacji benzynowych, parków itp.

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ

Naszym celem jest produkcja i sprzedaż wyrobów wysokojako-
ściowych, spełniających wymagania klientów. Gwarantujemy naj-
wyższą jakość na każdym etapie prac z zakresu:
- projektowania,  produkcji  i  sprzedaży aluminiowych i tworzy-
wowych masztów flagowych, montażu,  okresowych przeglądów,
konserwacji i czyszczenia masztów flagowych, produkcji i sprze-
daży flag oraz projektowania i produkcji słupów oświetleniowych
kompozytowych.

Przeprowadziliśmy badania zgodnie z normą zharmonizowaną
EN 40-7, co pozwoliło nam otrzymać certyfikat CE na słupy oświe-
tleniowe. Ponadto wykonaliśmy badania związane z bezpie-
czeństwem biernym słupów oświetleniowych według normy
PN-EN 12767 oraz badanie stopnia ochrony obudowy IP i stop-
nia ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami IK. Wykonaliśmy
również pracę rozwojową dotyczącą badań w zakresie reakcji na
ogień słupów oświetleniowych z kompozytów polimerowych
wzmacnianych włóknem szklanym. Dzięki wieloletniej działalno-
ści na rynku polskim i zagranicznym mamy świadomość, że cią-
gle budujemy markę naszych innowacyjnych produktów.

Zapraszamy do współpracy

Maszty Flagowe:
maszty@agra-dobron.pl

Flagi:
flagi@agra-dobron.pl

Słupy oświetleniowe i oprawy LED:
slupy@agra-dobron.pl

www.agra-dobron.pl
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Jakie kryteria muszą spełniać nowo-
czesne urządzenia grzewcze i co decy-
duje o sukcesie rynkowym producenta?

– Rok 2020 – podobnie jak rok ubie-
gły – to w branży instalacyjno-grzewczej
okres intensywnego rozwoju sprzedaży,
głównie w sektorze gazowych kotłów
kondensacyjnych oraz rozwiązań z ob-
szaru OZE. Musimy się pochwalić, iż
jako firma Termet S.A. po raz kolejny od-
notowaliśmy kilkudziesięcioprocento-
wy wzrost sprzedaży w tym niezwykle
wymagającym segmencie rynku. 

Sądzę, że nasz sukces w sprzeda-
ży wynika zarówno z właściwie reali-
zowanej polityki handlowej, umiejętnie
skorelowanej relacji ceny wyrobu do ja-
kości, interesujących parametrów tech-
niczno-użytkowych kotłów, jak i z przy-
czyn obiektywnych – zwiększonego za-
potrzebowania na nowoczesne, ekolo-
giczne urządzenia, wynikającego z re-
alizacji wielu regionalnych oraz rządo-
wych programów walki o czyste po-
wietrze. Nie bez znaczenia jest również
coraz wyższa świadomość ekologiczna
naszych potencjalnych klientów, po-
szukujących rozwiązań, których użyt-
kowanie nie będzie obciążało środo-
wiska, w którym wszyscy funkcjonujemy. 

Gwarantem sukcesu jest dla nas
przede wszystkim słuchanie głosów
rynku, dlatego rozwijamy się z myślą
o naszych klientach, wspierając tym sa-
mym rozwój technologii grzewczej przez
systematyczne udoskonalanie istnie-
jących produktów oraz prace nad no-
wymi urządzeniami.
Ekologia jest dziś priorytetem firm
działających w wielu branżach. W przy-
padku urządzeń grzewczych wydaje się
ona szczególnie ważna. Jak państwa
polityka wpisuje się w założenia ochro-
ny środowiska?

– Termet to nowoczesna, europejska
firma o ugruntowanej pozycji rynkowej,
a zarazem marka znana na całym
świecie. Prowadzimy działalność pro-
dukcyjną w oparciu o światowe stan-
dardy jakości i ochrony środowiska, do-
starczając wyroby do ponad 30 krajów,
za każdym razem pamiętając i uświa-
damiając naszym kontrahentom, że je-
steśmy firmą ze Świebodzic, z olbrzy-
mim doświadczeniem i silnym przy-
wiązaniem do tradycji. Szanujemy swo-
ją historię i ludzi, którzy ją tworzyli.
Jednocześnie mamy świadomość, jak
ważne jest, by podążać za trendam
i i potrzebami rynku, oraz spełnianie
międzynarodowych norm. Dlatego sta-
le się doskonalimy i unowocześniamy
organizację oraz metody pracy.

Nasze najnowsze rozwiązania w za-
kresie kotłów kondensacyjnych, m.in. ko-
tły z rodziny Ecocondens Slim czy Eco-
condens Integra II plus, zostały pozy-
tywnie przyjęte przez środowisko dys-
trybutorów, a przede wszystkim insta-
latorów. Bardzo dużym uznaniem wśród
użytkowników cieszyły się również na-
sze sztandarowe produkty, tj. Ecocon-
dens Gold Plus i Ecocondens Silver.

Aktualnie firma Termet posiada cer-
tyfikat Zintegrowanego Systemu Za-

75 lat marki i wciąż ambitne plany
Gwarantem sukcesu jest dla nas przede wszystkim słuchanie głosów rynku, dlatego roz-
wijamy się z myślą o naszych klientach, wspierając tym samym rozwój technologii
grzewczej przez systematyczne udoskonalanie istniejących produktów oraz prace nad
nowymi urządzeniami – mówi Ryszard Satyła, prezes zarządu Termet S.A.



rządzania, który łączy wymagania po-
lityki jakości ISO 9001:2015 oraz polity-
ki środowiskowej 14001:2015. Prowa-
dzenie polityki środowiskowej w opar-
ciu o tę normę jest szczególnie ważnym
elementem strategii funkcjonowania
firmy zarówno ze względu na jej poło-
żenie – w otoczeniu Książańskiego Par-
ku Krajobrazowego, jak i przedmiot
produkcji, a więc ekologiczne urzą-
dzenia, których technologia wykonania
pozwala na ich użytkowanie ze szcze-
gólną dbałością o środowisko. 
Jak ważnym czynnikiem wpływającym
na uznanie i popularność produktu jest
w przypadku państwa specjalizacji in-
nowacyjność? Czy technologia na ryn-
ku urządzeń grzewczych dynamicznie
się rozwija?

– TERMET S.A. działa nieprzerwa-
nie od 1945 roku. 75 lat działalności to
bardzo długi okres, dlatego jesteśmy
dumni, że mimo szeregu transformacji
gospodarczych i ustrojowych oraz pro-
cesu restrukturyzacji udało nam się
zbudować stabilną i solidną firmę cie-
szącą się uznaniem klientów. Przed-
siębiorstwo istnieje na rynku od dzie-
siątków lat, ale przełomowym momen-
tem był rok 1996,w którym doszło do
przekształceń własnościowych. W mo-
mencie transformacji ustrojowej podjęto
decyzję o prywatyzacji firmy w formie
akcjonariatu pracowniczego – w efek-
cie pracownicy TERMET S.A. stali się jej
współwłaścicielami. Firma cały czas się
rozwija, rozszerza i unowocześnia ofer-
tę urządzeń grzewczych, stawia sobie
ambitne cele sprzedażowe.

Na światowym rynku jesteśmy ko-
jarzeni z polskimi produktami o bardzo
wysokiej jakości, spełniającymi naj-
wyższe standardy europejskie. Termet
jest symbolem rzetelności i niezawod-
ności, ale również innowacyjności, po-
nieważ oferujemy naszym klientom wy-
sokiej jakości produkty, w których za-
stosowano nowoczesne rozwiązania
technologiczne.

Zakładany wzrost naszych udziałów
w rynku dotyczyć będzie przede wszyst-
kim obszaru kotłów kondensacyjnych,
ale również produktów z segmentu Od-
nawialnych Źródeł Energii, czyli pomp
ciepła. W tym celu będziemy poszuki-
wać kolejnych rynków zbytu dla naszych
urządzeń, otwierać się na nowych klien-
tów i podejmować kolejne wyzwania, za-
pewniając spółce trwałe podstawy do
stabilnego rozwoju.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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POD NASZYMI
SKRZYDŁAMI
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Firma WRO-SYSTEM, która działa
w branży elektrotechnicznej, powstała
w 2007 roku. Co zmieniło się na prze-
strzeni 13 lat jej istnienia w kontekście
założeń, oferty i obszaru działalności?

– 13 lat działalności na rynku to czas
dynamicznego rozwoju naszej firmy.
Budowaliśmy ją od podstaw, a dzisiaj
mamy w portfolio kilkadziesiąt zreali-
zowanych projektów, własną siedzibę
w Pruszczu Gdańskim i zespół wspa-

niałych pracowników. Bez wątpienia
ważnym dla nas momentem był pierw-
szy kontrakt w Niemczech. Dzisiaj pod-
miotem, który działa na tym rynku, jest
bazująca na naszym doświadczeniu
spółka WRO-SYSTEM GmbH, podwy-
konawca cieszący się uznaniem wśród
firm z branży budowlanej. Prowadząc
działalność w Polsce, jak również na te-
renie Niemiec, konsekwentnie realizu-
jemy nasze zadania. Nieustannie je-

steśmy otwarci na współpracę z pod-
miotami, dla których możemy świadczyć
nasze usługi. Nasi partnerzy cenią nas
m.in. za dobrze zaplanowaną organi-
zację pracy, wykwalifikowany zespół,
a także za przestrzeganie na każdym
etapie procedur związanych z bezpie-
czeństwem.
Jakie inne rynki znajdują się w obsza-
rze państwa zainteresowań w świetle
dalszego rozwoju i czym jest to po-
dyktowane?

– Mając doświadczenie na rynku
polskim i niemieckim, postanowiliśmy,
że naszym kolejnym krokiem będzie wej-
ście na rynek szwajcarski. Widzimy
duży potencjał i możliwości, jaki daje
nam obrany kierunek działań. Poza
tym uważam, że jako WRO Gruppe, któ-
rą współtworzymy, jesteśmy w stanie
wiele zaoferować naszym nowym part-
nerom – przede wszystkim doświad-
czenie i wiedzę.
Co sprawia, że marka WRO-SYSTEM
jest uznawana za solidnego i godnego
zaufania partnera za granicą? Jak
zdobywa się renomę i silną pozycję
w branży?

– Składowych jest kilka, niemniej
uważam, że najważniejsze jest zapew-
nić stabilność i poczucie bezpieczeń-
stwa, zarówno kontrahentom, jak i pra-
cownikom. Duży nacisk kładziemy na
podnoszenie kwalifikacji naszego ze-
społu, ponieważ zdajemy sobie sprawę,
że doświadczeni pracownicy, których łą-
czy zaangażowanie i odpowiedzial-
ność za sukces naszych klientów, są
istotnym filarem firmy, który zapewnia
nam renomę i mocną pozycję. 
Czy pandemia, której skutki odczuło
wiele podmiotów, w jakikolwiek sposób
wpłynęła na państwa aktywność i kon-
dycję firmy?

– Dla wielu firm, w tym dla nas, pan-
demia była zaskoczeniem. Staraliśmy
się zareagować szybko i wprowadzić
rozwiązania, które nie zakłócą naszej
codziennej pracy. Oczywiście najważ-
niejsze było dla nas bezpieczeństwo na-
szych pracowników, dlatego wdrożyli-

Doświadczenie i wiedza budują uznanie
Nie zwalniamy tempa i prężnie działamy dalej, ponieważ mamy jasno określony cel, do
którego dążymy: za kilka lat chcemy być generalnym wykonawcą – mówi Piotr Wróblewski,
założyciel i właściciel firmy WRO-SYSTEM, wchodzącej w skład WRO Gruppe.



śmy działania, dzięki którym zespół
mógł wykonywać swoją pracę. Wyszli-
śmy z założenia, że musimy robić swo-
je, oczywiście z zachowaniem wszelkich
procedur sanitarnych. Dla nas naj-
większe ryzyko, jakie niesie ze sobą pan-
demia, to sytuacja, kiedy na budowie
mogą zostać wykryte przypadki osób
zarażonych koronawirusem. Wówczas
pracownicy idą na kwarantannę lub
– w najgorszym przypadku – prace zo-
stają wstrzymane. Dlatego, podobnie
jak nasi partnerzy, dokładamy wszel-
kich starań, żeby procedury związane

z bezpieczeństwem były ściśle prze-
strzegane.
Jak ocenia pan bieżący popyt na re-
alizacje w zakresie instalacji elek-
trycznych i niskoprądowych? Czy po-
zostaną państwo wierni temu profilowi
działalności?

– Branża elektrotechniczna jest dla
nas kluczowa. Jest też branżą, w której
jest duża konkurencja. Dlatego też waż-
ne jest, żeby mieć zespół wykwalifiko-
wanych pracowników i dbać o to, żeby
podnosił swoje kwalifikacje. Z pozycji za-
rządzania firmą trzeba mieć również na

uwadze nowe obszary działalności,
w których firma może się specjalizo-
wać. Nie zwalniamy tempa i prężnie
działamy dalej, ponieważ mamy jasno
określony cel, do którego dążymy: za
kilka lat chcemy być generalnym wy-
konawcą.

Rozmawiała Marlena Szczęsna
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W swoim portfolio WRO-SYSTEM posiada kilkadziesiąt zrealizowanych z sukcesem projektów, a wszystko to dzięki zaangażowaniu całego zespołu.

Dla nas największe ryzyko, jakie niesie ze sobą
pandemia, to sytuacja, kiedy na budowie mogą
zostać wykryte przypadki osób zarażonych koro-
nawirusem. Wówczas pracownicy idą na kwa-
rantannę lub – w najgorszym przypadku – prace
zostają wstrzymane. Dlatego, podobnie jak nasi
partnerzy, dokładamy wszelkich starań, żeby
procedury związane z bezpieczeństwem były
ściśle przestrzegane.

WRO-SYSTEM działa w branży elektro-
technicznej od 2007 roku. Prace wykonuje
w zakresie instalacji elektrycznych, nisko-
prądowych oraz usług stoczniowych. Jest
jedną z kluczowych firm budujących
WRO Gruppe, do której należą:
• WRO-SYSTEM, Polska
• WRO-SYSTEM GmbH, Niemcy
• ElektroWRO GmbH, Niemcy
• ElektroWRO AG, Szwajcaria
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Jakie założenia przyświecają kolekcjom pani au-
torstwa? 

– Kolekcje, które projektuję, zawsze mają coś, co
potocznie określamy jako duszę. Za każdym razem
przelewam na nie moje emocje. Może właśnie
dlatego projekty marki DK są tak inne od reszty?
Szczególnie ważne jest dla mnie, aby każda kobieta
zawsze mogła znaleźć w moich kolekcjach coś dla
siebie. Klasyka miesza się u mnie z ekstrawa-
ganckim stylem i to połączenie doskonale się
sprawdza. 
Jakie rolę odgrywa sam pomysł i projekt, a jakie
znaczenie ma jakość materiałów?

– Pomysł i projekt to połowa sukcesu. Wykona-
nie i jakość produktów to druga strona medalu, rów-
nie ważna dla rozwoju i zaufania do marki DK, bo
te aspekty są u nas absolutnie na najwyższym po-
ziomie. Pod względem rodzaju skór i ich kolorów na-
sze wyroby są wyjątkowe. Zawsze staramy się wy-
różniać i być w stanie zaoferować coś unikatowe-
go, czego nie ma żadna inna marka premium. 
Jak ważna jest kolorystyka i strona wizualna pro-
jektu? 

– Kolorystyka odgrywa bardzo ważną rolę w pro-
duktach marki DK, ale to nie wszystko. Bez wzglę-
du na kolekcję buty i torebki, które firmuję, mają uni-
katowe wzory, a przy tym są wytwarzane z najbar-
dziej ekskluzywnych skór dostępnych na rynku. To
przekłada się na przykuwający wzrok wygląd, ale
również na wygodę.
Co panią inspiruje w ostatnim czasie?

– Zawsze powtarzam, że inspirują mnie moje
klientki. Mówią mi, czego brakuje w ich garderobie,
czego jeszcze nie mają w swojej kolekcji. Moim za-
daniem jest wtedy zebrać to w całość i stworzyć dla
nich coś pięknego. Mam niezmienną zasadę, że
moje projekty nie są przeznaczone na wybiegi ani
pokazy mody, one mają być noszone z dumą na co
dzień.
Gdy patrzę na najnowszą kolekcję pani autorstwa,
widzę niecodzienną odsłonę elegancji w wersji
sportowej. Czy w sytuacjach oficjalnych ma być wy-
godnie, a podczas wypoczynku stylowo?

– W najbliższym czasie chcemy zaproponować
klientom jeszcze więcej butów sportowych, ale w ele-
ganckiej formie. Jak można zauważyć, sama się tak
ubieram i utożsamiam się z takim stylem. Uważam,
że nawet strój biznesowy może być wygodny, jeże-
li dobierzemy dobry fason butów. Na szczęście gama
produktów marki DK jest szeroka, daje więc duży wy-
bór butów i akcesoriów na każdą okazję. Warunkiem

Porażki mnie umocniły
Budowanie marki modowej, a zarazem marki osobistej, to ciężkie zadanie, ale lubię po-
dejmować wyzwania. Uważam, że taka strategia działania korzystnie wpływa na wypra-
cowanie renomy – mówi Dorota Kuźnicka, projektantka i właścicielka marki DK.



niezbędnym dla mnie jako projektantki jest komfort
podczas noszenia.
Zarówno podczas eventów, jak i sesji prezentujących
kolekcje sama występuje pani w roli modelki i am-
basadorki marki. Jak sprawdza się taka strategia roz-
woju marki poprzez budowanie osobistych relacji?

– Bardzo dobrze. Klienci cenią sobie bliski kon-
takt ze mną. Budowanie marki modowej, a zarazem
marki osobistej, to ciężkie zadanie, ale lubię podej-
mować wyzwania. Uważam, że taka strategia dzia-
łania korzystnie wpływa na wypracowanie renomy.
Dzięki przyjętej przeze mnie taktyce patrząc na
produkt, klienci od razu wiedzą, kto za nim stoi i na
kogo mogą liczyć. 
W okresie pandemii wiele firm musiało zamknąć
działalność albo przyhamować rozwój, tymcza-
sem logo DK jest widoczne na salonach i w mediach.
Kryzys pani niestraszny?

– Nie boimy się kryzysu, mamy dobrze prospe-
rującą firmę, zarówno finansowo, jak i sprzedażowo.
Uważamy, że zawsze trzeba być przygotowanym na
cięższe czasy lub załamanie gospodarki. Jako wła-
ścicielka i główna projektantka czerpię z mojego
25-letniego doświadczenia w tej branży. Po drodze
nie raz upadałam, ale zawsze się podnosiłam. Po-
rażki mnie umocniły i wiele nauczyły. Teraz przeku-
wam te doświadczenia w sukces marki DK. 

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Od 30 lat zarządza pan Koszalińską
Spółdzielnią Mieszkaniową „Przyle-
sie”, która należy do największych
w Polsce. Co sprzyja skuteczności
kierowania tak dużą spółdzielnią?

– Stabilna sytuacja ekonomiczna fir-
my oraz wypracowane rezerwy finan-
sowe, pozwalające bez zbędnego ry-
zyka przeinwestowania realizować pro-
jekty budownictwa mieszkaniowego,
a także wykonywać planowane re-
monty i modernizacje istniejących za-
sobów mieszkaniowych w ramach 5-let-
nich kierunków rozwoju uchwalonych
przez Walne Zgromadzenie. To zasłu-
ga profesjonalnego zarządu oraz sta-
bilnej kadry pracowników, ale dużą
rolę odgrywa też Rada Nadzorcza,
wspierająca zarząd w działaniach.
Co uznałby pan za największe wy-
zwania i sukcesy minionych 30 lat?

– Największym wyzwaniem było
przygotowanie modernizacji najstar-
szej części „Przylesia”, polegającej na
likwidacji 3215 gazowych podgrzewaczy
wody, które zastąpiła wybudowana in-
stalacja ciepłej wody. Jednocześnie wy-
mieniliśmy instalacje wodno-kanaliza-
cyjne i centralnego ogrzewania. Stwo-

rzyliśmy w najstarszych budynkach
spółdzielni bezpieczne i bezawaryjne
warunki zamieszkiwania, wykorzystując
dotacje z EkoFunduszu i Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Wyzwaniem
była też budowa hali targowej i pawi-
lonu, w którym prowadzona jest sprze-
daż żywności ekologicznej. Cieszę się
również z oddania do użytku budynku
mieszkalnego typu apartamentowego,
ponieważ jest to pierwszy tego rodzaju
obiekt w naszych zasobach.
Jakie zmiany społeczno-gospodarcze
i prawne najbardziej wpłynęły na sy-
tuację i funkcjonowanie „Przylesia”
w tym okresie?

– Na naszą działalność najbardziej
wpływają częste zmiany prawa, które
znacznie ograniczyły rozwój spółdziel-
ni. Wprowadzenie przez ustawodawcę
tzw. członkostwa z mocy prawa prak-
tycznie pozbawiło spółdzielnię możli-
wości tworzenia kapitału, co w konse-
kwencji znacznie ograniczyło swobodę
prowadzenia działalności gospodar-
czej prywatnego podmiotu, jakim jest
spółdzielnia mieszkaniowa.
Czym kieruje się zarząd spółdzielni, po-
dejmując kolejne inwestycje? Jakie
projekty okazały się najbardziej trafio-
ne z punktu widzenia kondycji finan-
sowej spółdzielni oraz użytkowników?

– Posiadamy własne tereny bu-
dowlane, dlatego przy realizacji bu-
downictwa mieszkaniowego i usługo-
wego tempo zabudowy uzależniamy od
popytu na rynku, które w Koszalinie
kształtuje się na poziomie od 40 do
80 lokali mieszkalnych. Najbardziej tra-
fionymi inwestycjami były wspomnia-
ne wcześniej: hala targowa, obiekt
handlowy Eko-Smaki o powierzchni
ok. 600 mkw. oraz apartamentowiec
o podwyższonym standardzie wykoń-
czenia, w którym mieści się 78 lokali
mieszkalnych.

Jakie jest obecnie zapotrzebowanie po-
morskiego rynku na obiekty mieszkal-
ne i na co zwracają uwagę nabywcy?

– KSM „Przylesie” jest deweloperem
o sprawdzonej na rynku lokalnym mar-
ce. Realizujemy obiekty z najlepszych
materiałów i stosujemy nowoczesne
energooszczędne technologie, co wią-
że się z wyższymi kosztami budowy. Nie-
ustannie mamy chętnych na nowe lo-
kale, zainteresowaniem cieszą się prze-
różne mieszkania – zarówno małe, jak
i o większej powierzchni. Niestety
w obecnych czasach znaczna część po-
tencjalnych nabywców kieruje się je-
dynie ceną, nie bacząc na jakość, usy-
tuowanie budynków i zagospodarowa-
nie terenów. My oddajemy budynki
wraz z całą infrastrukturą techniczną
wokół osiedli, w doskonałej lokalizacji
przy głównych trasach wyjazdowych
z Koszalina.
Czego dotyczą najbliższe plany KSM
„Przylesie”?

– Posiadamy tereny budowalne na
około 1000 mieszkań wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą. Planujemy budowę
domu spokojnej starości wraz z przed-
szkolem integracyjnym. Tempo zabu-
dowy i czas realizacji uzależniamy każ-
dorazowo od zainteresowania, uzy-
skania wsparcia ze środków Unii Eu-
ropejskiej oraz ogólnej sytuacji gospo-
darczej na rynku.
Jakie ma pan marzenia związane
z przyszłością i dalszym rozwojem
swojego dzieła?

– Chciałbym przede wszystkim,
żeby z ustaw dotyczących spółdziel-
czości mieszkaniowej usunięto zapisy
sprzeczne z Konstytucją RP, ogranicza-
jące rozwój i samodzielność prywatne-
go podmiotu gospodarczego, jaką jest
spółdzielnia mieszkaniowa.

Rozmawiała Marianna Szczepańska

Częste zmiany prawa 
ograniczają nasz rozwój
KSM „Przylesie” jest deweloperem o sprawdzonej na rynku lokalnym marce. Realizu-
jemy obiekty z najlepszych materiałów i stosujemy nowoczesne energooszczędne tech-
nologie, co wiąże się z wyższymi kosztami budowy. Nieustannie mamy chętnych na
nowe lokale – mówi Kazimierz Okińczyc, prezes zarządu Koszalińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przylesie”.
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Wywołany koronawirusem lock-
down uderzył praktycznie we
wszystkie dziedziny gospo-

darki i życia społecznego. Sektor nie-
ruchomości również odczuł skutki wpro-
wadzonych w marcu i kwietniu restryk-
cji, które w pewnych obszarach jeszcze
się utrzymują.

Ceny mieszkań wyhamowały
O ile prace na budowach toczyły się

w miarę normalnie, tak znacząco spa-
dła liczba zawieranych wiosną trans-

akcji kupna-sprzedaży mieszkań. Sza-
cuje się, że obroty na rynku mogły
spaść nawet o 50–60 proc. Wiele osób
wycofało się z zawartych z dewelope-
rami umów rezerwacyjnych. Inni wstrzy-
mali się ze złożeniem wniosku o kredyt
hipoteczny lub otrzymali z banku de-
cyzję odmowną.

Mniejszy ruch w interesie tylko w czę-
ści wynikał z fizycznych ograniczeń do-
tyczących przemieszczania się czy funk-
cjonowania urzędów. Na zmianę po-
staw kupujących i sprzedających miesz-

kania wpłynęła też panująca wówczas
atmosfera strachu i niepewności.

W efekcie wzrost cen nieruchomo-
ści mieszkalnych, które w ostatnich
kwartałach drożały w tempie dwucy-
frowym, wyhamował. Nastała stabili-
zacja. Wszyscy uczestnicy rynku czekają
na dalszy rozwój wydarzeń.

Na razie deweloperzy bronią się
przed obniżkami, oferując różnego ro-
dzaju promocje (darmowe miejsca po-
stojowe, komórki lokatorskie, gwaran-
cje ceny) oraz ograniczając podaż

Luksusowe nieruchomości 
jako lokata kapitału z potencjałem
Dane z rynków rozwiniętych pokazują, że w dłuższej perspektywie nieruchomości raczej
drożeją, niż tanieją, a wzrost ich wartości przewyższa inflację. Spodziewana w najbliż-
szych miesiącach korekta cen lokali mieszkalnych oraz polityka banków mogą być
świetną okazją do w miarę bezpiecznej i zyskownej inwestycji.
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(duży spadek pozwoleń na budowę
i rozpoczynanych nowych inwestycji).
Pierwsze oznaki korekty widać na ryn-
ku wtórnym. Jednak na razie dotyczą
one tylko cen ofertowych. Brakuje jesz-
cze twardych danych, które potwier-
dziłyby tę tezę.

Przyszłość sektora 
nieruchomości

Nie wiadomo, w którą stronę pójdzie
rynek. Karty wciąż rozdaje koronawirus.
Ewentualna druga fala zachorowań
na jesieni może stłumić odradzającą się
aktywność gospodarczą i ponownie
odwrócić trend w nastrojach konsu-
menckich.

Pewną wskazówką odnośnie do
kształtowania się cen mieszkań może
być poprzednie duże tąpnięcie w świa-
towej gospodarce. Według danych
NBP w latach 2008–2012 lokale stania-
ły średnio o prawie jedną piątą. Ale póź-
niej stawki systematycznie rosły, usta-
nawiając w ostatnich miesiącach nowe
rekordy nominalne (z tym że w ujęciu
realnym, tj. po uwzględnieniu inflacji
i wzrostu płac, były one niższe niż
w szczycie hossy z końca I dekady
obecnego wieku).

Zdaniem analityków PKO BP, który
jest największym kredytodawcą hipo-
tecznym w Polsce, nieruchomości sta-
nieją o 15 proc. Niższe ceny nie utrzy-

mają się jednak długo, gdyż już w po-
łowie przyszłego roku znów mają za-
cząć rosnąć.

Banki zniechęcają do 
trzymania w nich pieniędzy

Najbliższe miesiące mogą więc
przynieść wiele okazji inwestycyjnych
zwłaszcza tym, którzy dysponują sporym
kapitałem i są zainteresowani uloko-
waniem go w miarę bezpiecznie. Nie-
ruchomości, przede wszystkim te luk-
susowe, to klasa aktywów, która w per-
spektywie co najmniej kilkuletniej może
wypracować atrakcyjną stopę zwrotu.
W najgorszym razie chroni majątek
przed spadkiem siły nabywczej. Warto
się nimi zainteresować nie tylko z po-
wodu spodziewanej korekty cen.

Chodzi o to, że wskutek podwyż-
szonej inflacji, ogromnej stymulacji fi-
skalnej (programy pomocowe rządów
na całym świecie) i ultraniskich stóp pro-
centowych, które mają się utrzymać
przez dłuższy czas, majątek przecho-
wywany w szeroko pojętej gotówce bę-
dzie tracił na wartości. Innymi słowy, za
tę samą kwotę będziemy mogli kupić
mniej niż dziś.

Przed utratą siły nabywczej nie
uchronią naszych pieniędzy depozyty
bankowe. Wedle ostatnich danych NBP
statystyczna lokata przynosi 0,58 proc.
brutto zysku. Przy czym słowo zysk trze-

ba wziąć w cudzysłów. Od nominalnej
stopy procentowej trzeba bowiem jesz-
cze odjąć podatek Belki.

W praktyce oznacza to, że od każ-
dych 100 tys. zł bank po roku wypłaci
nam 470 zł odsetek. Problem w tym, że
ten sam wkład pieniężny po roku będzie
wart tyle, ile dziś 96–97 tys. zł (progno-
zy inflacji mieszczą się w przedziale
2,5-4 proc.).

Im większym kapitałem dysponuje-
my, tym większą stratę zanotujemy,
trzymając środki w banku. Oczywiście
przechowywanie ich w domowym sejfie
jest jeszcze gorszym pomysłem, po-
nieważ wtedy nie otrzymamy nawet
odsetek. W dodatku narazimy się na ry-
zyko kradzieży. Poza tym pieniądze
będą bezczynnie leżeć, zamiast pra-
cować i przynosić dochód.

Przeciw trzymaniu wszystkich środ-
ków na lokatach przemawia też polity-
ka banków. Zaczęły one bardziej wy-
mownie zniechęcać klientów do depo-
nowania w nich dużych kwot. W ostat-
nim czasie niektóre instytucje wpro-
wadziły opłatę za trzymanie dużych
depozytów.

Początkowo ta swoista „kara” doty-
czyła tylko firm. Jednak Citi Handlowy
objął nią również zamożnych klientów
indywidualnych. Taka danina nie jest tyl-
ko polską specyfiką. Już wcześniej usta-
nowiły ją organizacje na Zachodzie, np.
Deutsche Bank.

Nieruchomości jako 
dochodowa inwestycja 
długoterminowa

Co w takiej sytuacji zrobić? W co
i jak ulokować wolne środki? Jedną z na-
czelnych zasad inwestowania jest dy-
wersyfikacja, czyli rozdzielenie majątku
na wiele klas aktywów. W slangu mówi
się, żeby nie wkładać wszystkich jaj do
jednego koszyka.

W ten sposób nie tylko minimalizu-
jemy ryzyko straty w skali całego port-
fela, ale też zwiększamy potencjał zy-
sków. Nawet jeśli stracimy na jednej in-
westycji, to pozostałe wypracują zyski
i w ostatecznym rozrachunku będziemy
na plusie.

Jednym z wielu takich przysłowio-
wych koszyków mogą być nierucho-
mości, które w dłuższym okresie sku-
tecznie opierają się inflacji. Dowodzą
tego dane z rynków rozwiniętych.

Statystyki Case Shiller, Nationwide
oraz Australian Bureau of Statistics po-
kazują, że w ujęciu długoterminowym
mieszkania i domy w USA, Wielkiej
Brytanii i Australii zyskiwały na wartości

Kraj Okres Trend Łączna 
dynamika

Średnioroczna
zmiana cen

USA 1915-1925 wzrostowy 52% 4,3%
1925-1933 spadkowy -30% -3,3%
1933-2006 wzrostowy 4103% 5,3%
2006-2012 spadkowy -27% -4,1%
od 2012 wzrostowy 58% 6,8%

Wielka Brytania 1954-1989 wzrostowy 3287% 10,6%
1989-1993 spadkowy -20% -4,7%
1993-2007 wzrostowy 267% 9,7%
2007-2009 spadkowy -19% -6%
2009-2010 wzrostowy 13% 6,3%
2010-2011 spadkowy -4% -2%
od 2011 wzrostowy 34% 3,7%

Australia 1986-2008 wzrostowy 428% 7,9%
2008-2009 spadkowy -5% -2,5%
2009-2010 wzrostowy 21% 10%
2010-2012 spadkowy -5% -1,6%
2012-2017 wzrostowy 52% 8,7%
2017-2019 spadkowy -9% -2,9%

Zmiany cen nieruchomości w USA, Wielkiej Brytanii i Australii (ujęcie nominalne)

Źródło: HRE Investments za Case Shiller, Nationwide i Australian Bureau of Statistics. Pominięto korekty
trwające krócej niż rok oraz nieprzekraczające 2 proc. �
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od kilku do kilkunastu procent rocznie.
Najczęściej było to 1–2 proc. powyżej
wskaźnika CPI.

To potwierdza tezę o nieruchomo-
ściach jako bezpiecznej przystani dla
kapitału. Oczywiście zdarzają się przej-
ściowe spadki cen, ale po pierwsze są
one mniejsze niż wcześniejsze i póź-
niejsze wzrosty, a po drugie okresy
bessy w nieruchomościach trwają
krócej niż czas hossy. Ponadto w wy-
mienionych krajach nigdy nie zdarzyło
się, aby fala przecen sprowadziła no-
minalne wyceny lokali mieszkalnych
poniżej stanu sprzed początku pro-
sperity.

Oznacza to, że znana z giełdy pa-
pierów wartościowych strategia typu
„kup i trzymaj” w przypadku nierucho-
mości sprawdza się bardzo dobrze.
Co prawda średni potencjał wzrostu cen
domów, mieszkań czy rezydencji jest
mniejszy niż akcji spółek (2–3 proc. po-
wyżej inflacji), ale dotyczy to również
spadków. Te na parkiecie są o wiele
większe i bardziej gwałtowne niż na ryn-
ku lokali mieszkalnych.

Statystyki cen nieruchomości dla
Polski nie sięgają zbyt daleko w prze-
szłość. NBP gromadzi je od 2006 roku.
Od tamtego czasu doświadczyliśmy
jednego długookresowego trendu spad-
kowego, który w zależności od regionu
trwał od 2007/08 roku do 2012 roku.
Wówczas ceny mieszkań w miastach
wojewódzkich obniżyły się o 17,8 proc.

Z tym że wcześniej w zaledwie rok
urosły o niemal dwie trzecie. Prawdo-
podobnie wzrost ten był bardziej okazały,
ponieważ nieruchomości nad Wisłą za-
częły wyraźnie drożeć z chwilą akcesji
Polski do UE. Dane GUS z lat 2004-2008
dla całego kraju wskazują na prawie
200-procentowy wzrost. Natomiast od
2013 roku do początku tegorocznej wio-
sny (najnowsze dane NBP dla najwięk-
szych miast) było to prawie 40 proc.
w przypadku rynku pierwotnego i ok.
45 proc. dla rynku wtórnego.

Rynek nieruchomości 
luksusowych w Polsce

Nieruchomość kupiona w celach in-
westycyjnych nie musi stać nieużywana

i czekać na wzrost wartości. Można ją
wynająć. Może też służyć inwestorowi
do celów mieszkalnych i w różnych
przedsięwzięciach, np. jako baza wy-
padowa na weekendy, miejsce eventów,
a nawet – jako plan zdjęciowy.

W Polsce oprócz uniwersalnych
czynników (duży metraż, wysoki stan-
dard wykonania, ciekawa architektura,
dogodna lokalizacja, piękny krajobraz,
drogie wyposażenie, przestronny ogród)
duża wartość obiektów tego typu bierze
się z ich rzadkości. Wedle danych ser-
wisu Domiporta.pl z 2018 roku w całej
Polsce istniały tylko 102 rezydencje,
przy czym wszystkie zlokalizowane były
na terenie pięciu województw. Średnia
cena ofertowa wynosiła 4,6 mln zł.

W zależności od przyjętych definicji
KPMG szacuje wartość całego rynku nie-
ruchomości luksusowych w Polsce na
1,4-3,8 mld zł. W poprzednim roku urósł
on o 7–8 proc. Pamiętajmy, że ten wyci-
nek rynku nieruchomości ze swej natu-
ry bardziej opiera się wahaniom niż seg-
ment popularny.

– Przewidujemy dalszy wzrost w ko-
lejnych latach, a ewentualne spowol-
nienie może w większym stopniu wpły-
nąć na liczbę transakcji niż na spadek
wartości kapitałowej najlepszych pro-
jektów – mówi prezes Tacit Investment
Karolina Kaim.

Podobnego zdania jest szef BBI De-
velopment Michał Skotnicki. – Transakcji
jest trochę mniej, zainteresowanie wzro-
sło. Bardziej zamożni chcą gdzieś ulo-
kować swoje środki, bo stopy procen-
towe są bliskie zeru. Nieruchomości luk-
susowe mają to do siebie, że czynsze
jednostkowe są w nich wyższe niż na
rynku popularnym – przyznaje.

Luksus ma swoją cenę
Nieruchomość premium to również

prestiż i wyraz statusu. Nie bez powodu
David i Victoria Beckhamowie czy Gior-
gio Armani wyłożyli po 30 mln dol. na
apartamenty w Wieży Chalify – położonym
w Dubaju najwyższym budynku świata.

Robert Lewandowski jest właści-
cielem luksusowego lokum przy ul. Zło-
tej 44 w Warszawie, za które zapłacił po-
noć 35 mln zł. W 135-metrową nieru-
chomość w sąsiednim Cosmopolita-
nie zainwestował inny znany piłkarz – Ja-
kub Błaszczykowski. Jeśli wierzyć cenie
z katalogu, oficjalnie wyłożył na to pra-
wie 3,8 mln zł.

Kinga Hanna Stachowiak 
wspólnik zarządzający 

w Kancelarii Prawnej Skarbiec









www.rynekinwestycji.pl

TURYSTYKA64

Turystyka przedstawia się jako branża
najbardziej poszkodowana przez ko-
ronawirusa, a przecież plaże są wy-
pełnione, w górach tworzą się kolejki…

– Mówimy tutaj o dwóch sprawach.
Turystyka rzeczywiście została jako
pierwsza dotknięta kryzysem spowo-
dowanym koronawirusem. Przypo-
mnijmy, że już w lutym – z powodu wy-
cofania się z rynku europejskiego chiń-

skich turystów – ogromne straty ponie-
śli polscy transportowcy. Potem zaczę-
ły się przedwczesne powroty z wyjazdów
narciarskich, a już po chwili „stanęła”
cała turystyka, również polska. Wiosną
hotele i restauracje zostały zamknięte,
podobnie biura turystyczne. Zarówno or-
ganizatorzy turystyczni, jak i agenci
nie zarabiali przez kilka miesięcy, a mimo
to intensywnie pracowali. Musieli prze-
cież negocjować przekładanie terminów
i płatności z kontrahentami zagranicz-
nymi i przewoźnikami, a przede wszyst-
kim pilnować bolesnego procesu anu-
lacji wyjazdów swoich klientów.

Tak naprawdę do uruchomienia
pierwszej tarczy antykryzysowej nikt
w branży nie wiedział, na czym stoi. Ten
rok nie jest dla branży rokiem zarabia-
nia pieniędzy, jest rokiem ratowania firm
i miejsc pracy, rokiem walki o przeżycie
nie tylko poszczególnych przedsię-
biorstw, lecz także całej szeroko rozu-
mianej polskiej branży turystycznej.

Ruch turystyczny rozpoczął się
dużo później niż zwykle. Z dwóch i pół
miesiąca, kiedy to zwykle Polacy wy-
poczywali latem w kraju, zrobiło się pół-

tora miesiąca do wykorzystania. Nie
ma jeszcze wiarygodnych danych, czy
w tym roku Polacy dużo liczniej odpo-
czywali w Polsce. Natomiast tłok nad
morzem i w górach nie jest tegorocz-
nym ewenementem. Od co najmniej kil-
ku lat miejscowości nadmorskie i gór-
skie przeżywają latem oblężenie. Ten
rok jest za to wyjątkowy, bo wakacje
są krótsze, a więc właściciele obiek-
tów noclegowych, gastronomicznych,
atrakcji turystycznych tego lata zarobią
dużo mniej.
Czy kryzys w turystyce spotęgowany
był gwałtownym rozwojem przed pan-
demią? „Upadek z wysokiego konia”
boli bardziej?

– Rzeczywiście ostatnie kilka lat,
a w szczególności 2019 rok, były dla
wszystkich sektorów branży okresem dy-
namicznego rozwoju, wzrostu przy-
chodów, wzrostu liczby turystów. Polskie
hotele uważane są za jedne z najno-
wocześniejszych i najlepszych w Euro-
pie. Polscy turyści w wielu krajach – po-
tentatach turystycznych – znajdowali się
w pierwszej dziesiątce, a czasem wyżej,
pod względem liczebności. Liczba go-

Turystyka woła o ratunek
Ten rok nie jest dla branży rokiem zarabiania pieniędzy, jest rokiem ratowania firm 
i miejsc pracy, rokiem walki o przeżycie nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, lecz
także całej szeroko rozumianej polskiej branży turystycznej – mówi Adam Gąsior, 
redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl



ści zagranicznych przyjeżdżających do
Polski systematycznie się zwiększała,
rósł także procent turystów zadowolo-
nych z poziomu usług w Polsce.

To wszystko nagle się skończyło. Ho-
tele stoją puste, samolotów lata kilka-
naście razy mniej, autobusy stoją „pod
płotem”, wycieczki młodzieżowe nie
są organizowane, obozów i kolonii jest
dziesięć razy mniej niż przed rokiem. Jak
podkreślają ludzie doświadczeni w biz-
nesie turystycznym, pod względem licz-
by turystów i obrotów cofnęliśmy się
o co najmniej dziesięć lat. Ale gdybyśmy
nie mieli tak dobrze prosperujących
firm, być może z powodu pandemii już
dziś wiele z nich by upadło.
Które segmenty rynku ucierpiały naj-
bardziej?

– Trudno tu o prostą gradację. Jako
pierwszy ucierpiał transport autobu-
sowy, ale przecież zaraz po nim zostały
uziemione linie lotnicze. Do tej pory nie
wiemy, jakie straty poniósł np. nasz na-
rodowy przewoźnik PLL LOT, prawdo-
podobnie są to dziesiątki albo setki mi-
liardów. Mimo startu lotów czartero-
wych organizatorzy turystyczni i agen-
ci walczą o przetrwanie i tylko rzeczy-
wista pomoc państwowa zdoła dużą
część z nich uratować. Organizatorzy

turystyki młodzieżowej, hotelarze, piloci,
przewodnicy i wreszcie branża even-
towa – wszyscy ponieśli niespotykane
w historii turystyki straty i praktycznie
nie sposób przewidzieć, ilu z nich
przetrwa i kiedy reszta zacznie odra-
biać straty.
Czy warto ratować turystykę? Przed
pandemią zaczęła sprawiać lokalnym
władzom w znanych miejscach sporo
problemów, dążono do ograniczenia
wizyt w niektórych miejscach…

– Tak, rzeczywiście władze popu-
larnych miast, w tym historycznych,
poważnie zastanawiały się, jak ograni-
czyć liczbę turystów, jak sprowadzić do
siebie tzw. turystę premium, a więc
świadomego, wydającego pieniądze
na cele kulturalne, a nie tylko na przy-
słowiowe piwo. Wystarczyło jednak kil-
ka miesięcy kryzysu, by burmistrz We-
necji zwrócił się z apelem, by turyści
wrócili. W prawie pustym obecnie Kra-
kowie nikt nie miałby nic przeciwko po-
nownemu przyjazdowi tak krytykowa-
nych turystów z Wielkiej Brytanii.

Turystykę warto ratować, bo po-
trzeba podróżowania jest jedną z więk-
szych u człowieka, a biznes turystyczny
to nie tylko biura podróży, hotele i prze-
woźnicy. To również muzea i inne atrak-

cje turystyczne, lokalna gastronomia,
kluby, puby, sklepy duże i małe. Tury-
styka to jedna z ważniejszych gałęzi go-
spodarki w większości krajów, również
w Polsce. Ratując szeroko rozumianą tu-
rystykę, ratujemy gospodarkę. I to taką
dającą miejsca pracy różnym grupom
społecznym. Turystyka jest pod tym
względem bardzo sprawiedliwa – za-
trudnia ludzi młodych, bez doświad-
czenia, osoby wykonujące zarówno
prostsze prace i zadania, jak i wykwa-
lifikowanych pracowników oraz mene-
dżerów średniego szczebla. Pomaga
wyjść z zapaści społecznej i finansowej
gorzej rozwiniętym krajom i regionom.
Jak pan ocenia wpływ turystyki na
gospodarkę przed pandemią? Czy
w Polsce był to tak znaczący sektor go-
spodarki jak na świecie?

– Nie tak znaczący jak w krajach ży-
jących przede wszystkim z turystyki, ale
i w Polsce udział turystyki w PKB był nie-
mały. Liczba noclegów udzielonych tu-
rystom w 2019 roku wyniosła ponad
96 mln, w tym 19 mln noclegów udzie-
lono gościom zagranicznym. Pamię-
tajmy również, że turystyka pozwala zre-
witalizować wiele terenów poprzemy-
słowych, pomaga im dać drugie życie.
Rozwój polskiego hotelarstwa poprawił
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Pałac Wojanów to rozbudowany kompleks składający się
z kilku budynków rozlokowanych na 16 hektarach terenów zielo-
nych w miejscowości Jelenia Góra. Romantyczna rezydencja dwor-
ska była zamieszkiwana nieprzerwanie przez ponad 400 lat.
W zabytkowych murach można poczuć niesamowity klimat mijają-
cych wieków.

Pałac Wojanów został odrestaurowany i spełnia współczesne
standardy, jednocześnie zachowując swój pierwotny, nietuzinkowy
styl. Oferuje noclegi w 92 pokojach o różnych standardach i po-
siada łącznie 220 miejsc noclegowych. 

Pałac Wojanów udostępnia aż 6 sal konferencyjnych. Ich wiel-
kość i specyfikacja pozwala zaplanować zarówno kameralne spo-
tkania biznesowe, jak i duże seminaria czy prelekcje. Wraz z obsługą
restauracji można zapewnić oprawę cateringową lub dedykowane
menu podczas imprez integracyjnych i bankietów.

Każda z sal posiada profesjonalne zaplecze multimedialne
i techniczne. Została oświetlona i nagłośniona, co zapewnia pełen
komfort pracy. Podczas organizacji wydarzeń uczestnicy otrzymują
pomoc ze strony doświadczonych pracowników.

Można również zaplanować różne atrakcje dodatkowe, które
urozmaicą kilkudniowe szkolenia lub długie konferencje. Do każdej
konferencji lub imprezy integracyjnej podchodzimy indywidualnie
i tworzymy wyjątkowy projekt. 

Do dyspozycji naszych gości oddajemy dwie restauracje: Re-
staurację Ogrodową a la carte, mieszczącą się w głównym bu-
dynku, oraz Restaurację Kasztanową.

Nasz obiekt wyposażony jest w strefę wellness, w której skład
wchodzą: basen z przeciwprądem i masażami, jacuzzi, sauna fiń-
ska i turecka, nowoczesna siłownia, dwa gabinety odnowy biolo-
gicznej. 

facebook/instagram
@palacwojanow

www.palac-wojanow.pl
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sytuację na rynku pracy, ale i pomógł ty-
siącom dostawców lokalnych produk-
tów. Stabilny rozwój prężnych tourope-
ratorów polskich to z kolei stałe zasila-
nie kasy państwowej podatkami. Nie za-
pominajmy, że w branży turystycznej
przed pandemią zatrudnionych było
ok. 1,5 mln osób.
Co z turystyką biznesową, całym seg-
mentem MICE?

– Ten sektor turystyki praktycznie zo-
stał uśpiony. W 2019 roku polski rynek
incentive osiągnął wartość ponad
766 mln zł – o 130 mln więcej niż wcze-

śniej. Specjaliści z tego sektora szacu-
ją, że w tym roku wartość ta spadnie do
ok. 100 mln zł. Odwoływane są wielkie
kongresy i małe konferencje, eventy,
koncerty, imprezy integracyjne. Prak-
tycznie wszyscy klienci, w szczegól-
ności korporacyjni, przekładają ter-
miny zamawianych imprez na przyszły
rok.
W jakiej sytuacji są przewoźnicy auto-
karowi? To ważny dla Polski rynek?

– Szczególnie ten segment był dumą
Polski w Europie – najlepiej rozwinięty ry-
nek, najbardziej konkurencyjny, z naj-
nowocześniejszym taborem. Tymcza-
sem, jak wspomniałem, dla wielu prze-
woźników autokarowych, kryzys roz-
począł się już na przełomie stycznia i lu-
tego. Wtedy zaczęły się anulacje grup
turystycznych z Dalekiego Wschodu.
A przecież w sezonie po europejskich
drogach jeździ ponad 700 autokarów
należących do polskich przewoźników.
Również przewoźnicy linii regularnych
odnotowali od marca spadki sprzeda-
ży biletów sięgające kilkudziesięciu
procent, zawiesili ponad 90 proc. reali-
zowanych kursów krajowych i 100 proc.
połączeń międzynarodowych. To nie tyl-
ko brak przychodów, ale koszty pro-
wadzenia firmy, wynagrodzenia kie-
rowców, ubezpieczenia, podatków,
a przede wszystkim leasingu – polskie
firmy dużo inwestowały w nowocze-
sne, ekologiczne pojazdy. Eksperci sza-
cowali, że rocznie na polskim rynku ku-
powanych było ok. 300–350 autobu-
sów, z czego 100–150 przeznaczanych

było do obsługi klienta chińskiego i azja-
tyckiego
A bon turystyczny? Czy przyczynia
się do pomocy przedsiębiorcom?

– Przypomnijmy, że według wyli-
czeń Ministerstwa Rozwoju bonem
zostanie objętych ok. 6,5 mln dzieci,
a wsparcie ma wynieść 3,5 mld zł. Na
papierze wygląda to imponująco, ale
pamiętajmy, że z bonu skorzysta mała
część branży turystycznej. Bon można
wykorzystać tylko, wykupując imprezę
turystyczną albo nocleg w Polsce. Be-
neficjantami są więc właściciele krajo-

wych obiektów noclegowych, biura po-
dróży organizujące krajowe imprezy
turystyczne. Nie skorzystają biura po-
dróży organizujące wyjazdy zagra-
niczne, atrakcje turystyczne, chyba że
współpracujące z biurami podróży za-
pewniającymi noclegi w pobliżu tych
atrakcji, przewodnicy, piloci. Bon jest
przede wszystkim programem spo-
łecznym, ale nie można go traktować
jako pomoc sektorową dla branży.
Wiele mówi się o dodatkowej pomocy,
która ma zostać udzielona organiza-
torom turystyki. Czy podatnik za nią
zapłaci? Dlaczego w ogóle jest udzie-
lana?

– Wiosenna specustawa dała tour-
operatorom 180 dni na odroczenie
zwrotu za niezrealizowany wyjazd. Jed-
nak czas ten kończy się we wrześniu,
a biura nadal nie mają przychodów, któ-
re mogłyby pozwolić na zrealizowanie
tych zwrotów. W projekcie nowej usta-
wy pomocowej, która ma być uchwa-
lona we wrześniu, znalazły się zapisy do-
tyczące tzw. turystycznego funduszu
zwrotów, umożliwiające uruchomienie
środków z Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego, by wypłacić klientom
pieniądze za imprezy odwołane na
skutek pandemii. Mogą ubiegać się
o nie organizatorzy, którzy przyjęli płat-
ność w formie bezgotówkowej i byli
zarejestrowani przed 8 marca 2020 ro-
ku. Pieniądze na zwroty dla klientów
będą pochodziły z „Funduszu Zwrotów”
utworzonego w Banku Gospodarstwa
Krajowego.

W projekcie ustawy przewidziano
również możliwość ubiegania się
o przyznanie świadczenia tzw. postojo-
wego pilotom i przewodnikom, którzy za-
wiesili działalność po 31 sierpnia
2019 roku i prowadzą działalność se-
zonowo oraz części agentów tury-
stycznych, którzy jeszcze tego świad-
czenia nie otrzymali. Projekt przewidu-
je również możliwość ubiegania się
o zwolnienie z ZUS na 3 miesiące, za
czerwiec, lipiec i sierpień 2020 roku,
przez firmy z wybranym wiodącym PKD.

Warto podkreślić, że bez pomocy
państwa polscy touroperatorzy upadną,
a ich miejsce zajmą firmy zagraniczne.
Polscy touroperatorzy przez lata pręż-
nie się rozwijali, sumiennie płacili po-
datki, zatrudniali setki ludzi – zasłużyli
na pomoc państwową, taką, jakiej
udziela swoim touroperatorom na przy-
kład rząd niemiecki. Warto też zazna-
czyć, że równie ważna jest pomoc nie-
materialna, czyli szybkie zapanowa-
nie nad chaosem decyzyjnym i infor-
macyjnym w rządzie. Wygłaszane pu-
blicznie opinie przedstawicieli rządu
o projektach wprowadzenia kwaran-
tanny dla podróżujących, pomysłach za-
wieszenia lotów do niektórych krajów
powodują nerwowe reakcje klientów
o wycofywaniu się z tej niewielkiej czę-
ści wyjazdów, które mogłyby się jednak
odbyć.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.rynekinwestycji.pl
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Jak podkreślają ludzie doświadczeni w biznesie
turystycznym, pod względem liczby turystów 
i obrotów cofnęliśmy się o co najmniej dziesięć
lat. Ale gdybyśmy nie mieli tak dobrze prosperu-
jących firm, być może z powodu pandemii już
dziś wiele z nich by upadło.

Adam Gąsior,
redaktor naczelny portalu 
branżowego WaszaTurystyka.pl

Dziennikarz turystyczny od ponad 20 lat
piszący o branży turystycznej i podró-
żach. W przeszłości redaktor m.in. 
w „Prawo i Gospodarka”, „Poznaj
Świat”, „Rynek Turystyczny”. Jego teksty
ukazywały się w większości pism 
podróżniczych oraz dodatków turystycz-
nych w prasie polskiej.
Założyciel i redaktor naczelny „Maga-
zynu Turystycznego Wasze Podróże” 
i portalu branżowego WaszaTurystyka.pl,
współtwórca portalu Wasza Słowacja,
prowadzący bloga SzukajacNapole-
ona.com. Współautor przewodnika
„Góry Słowacji”. Laureat nagrody „Zlata
Penkala” (Złote Pióro) Chorwackiej
Wspólnoty Turystycznej za najlepsze tek-
sty o Chorwacji w 2017 roku, dziewięcio-
krotny laureat nagrody Stowarzyszenia
Dziennikarzy Turystycznych „Globtroter”.



Szukasz idealnego miejsca na niewielkie spotkanie liderów Twojej firmy?
Miejsca kameralnego, bezpiecznego, a przede wszystkim gwarantują-
cego poufność?

Poziom 511 Design Hotel & Spa

poziom511poziom511Bonerów 33, Podzamcze/Ogrodzieniec
tel. +48 32 746 28 00, 

e-mail: recepcja@poziom511.com
www.poziom511.cpm

poziom511

poziom511poziom511 poziom511

Czterogwiazdkowy Poziom 511 Design Hotel &
Spa to właśnie takie miejsce. W samym sercu
zielonej Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
ukryty wśród ostańców Skalnego Miasta, ofe-
ruje swoim Gościom nie tylko organizację kon-
ferencji czy szkolenia, lecz także wyjątkowe
atrakcje podczas pobytu, świetną kuchnię i spa
na najwyższym poziomie.

Do Waszej dyspozycji oddajemy: 
• trzy niezależne, kameralne sale konferencyjne,
mieszczące do 20 osób,
• meeting room, mieszczący do 8 osób,
• dwie niezależne sale restauracyjne 

(jedna mieszcząca do 30 osób, druga 
do 80 osób) z możliwością wynajęcia na 
wyłączność wraz z dedykowaną obsługą,

• 42 pokoje różnego standardu z opcją 
do pojedynczego wykorzystania,

• polanę przy skałach z letnim barem, na której 
możemy zorganizować zarówno szkolenie na 
świeżym powietrzu, jak i różnego rodzaju 
aktywności,

• taras grillowy z pięknym widokiem na 
okoliczny las i winnicę,

• Strefę Wellness z 20-metrowym basenem 
wypełnionym wodą źródlaną, jacuzzi, sauną 
fińską, łaźnią parową i pokojem relaksu.

Dajemy także możliwość wynajęcia całego hotelu
na wyłączność.

Każdą ofertę szyjemy na miarę oczekiwań. Z przy-
jemnością porozmawiamy z Wami osobiście i do-
radzimy najlepsze z możliwych rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu:
k.koscien@poziom511.com, +48 531 231 331 | e.ceglarska@poziom511.com, +48 795 571 270
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Grzegorz Winiarek już dawno
opuścił Warszawę i przeniósł
się z rodziną na Mazury, aby

stworzyć od podstaw wyjątkowe go-
spodarstwo agroturystyczne.  W Rozo-
gach odnalazł swoje miejsce na ziemi,
które dla niego stało się domem i pasją,
a dla gości jest urzeczywistnieniem
wyobrażeń o wymarzonym urlopie za
miastem. Zajazd Tusinek to znacznie
więcej niż miejsca noclegowe. W obiek-
cie organizowane są wczasy prozdro-
wotne połączone z programem diete-
tycznym, warsztaty i zajęcia edukacyj-
ne dla dzieci, pobyty dla poszczegól-
nych grup, np. mam z dziećmi. Właści-
ciele – Grzegorz Winiarek z synem To-
maszem – prowadzą własne uprawy,
hodują kozy, produkują ekologiczne
wyroby, w tym cieszące się uznaniem
sery.

Pochwała slow life
Zajazd Tusinek to przykład spójnej

działalności przemyślanej w każdym de-
talu. Nic dziwnego – pomysł kiełkował
w głowie Grzegorza Winiarka przez lata,
na długo zanim skończył pracę w Pol-
skiej Akademii Nauk i przeszedł na
emeryturę. W 1991 roku kupił z żoną zie-
mię w Rozogach, gdzie prowadzi z sy-
nem obiekt łączący usługi hotelarskie
i gastronomiczne nierozerwalnie zwią-

zane ze zrównoważonym rolnictwem. To
plony z własnych upraw stanowią pod-
stawę posiłków serwowanych w re-
stauracji i służą do wyrobu ekologicz-
nych produktów sprzedawanych we
własnym sklepie.

Gospodarstw agroturystycznych
w Polsce nie brakuje, ale Zajazd Tusinek
to szczególne miejsce, w którym głów-
ną rolę odgrywa tradycyjna żywność.
– Powrót do tradycji od lat jest zauwa-
żalny zarówno w Polsce, jak i na świe-
cie, ale mimo coraz bardziej zauwa-
żalnego trendu związanego ze świa-
domością konsumencką nadal mnó-
stwo osób stawia na masową produk-
cję, żywność przetworzoną i produkty
typu fast food. My proponujemy zdrową
alternatywę. Chcemy zmieniać przy-
zwyczajenia żywieniowe i propagować
dietę opartą na naturalnych surow-
cach pochodzących z wiarygodnego
źródła – mówi Grzegorz Winiarek, któ-
ry z zaangażowaniem podchodzi do
produkcji ekologicznej żywności i po-
pularyzacji koncepcji slow life. 

W Zajeździe wykorzystuje się zbo-
ża i warzywa z własnych pól, mleko od
krów i kóz oraz nabiał wytwarzany z nie-
go tradycyjnymi metodami. Działal-
ność turystyczno-gastronomiczna od-
bywa się na zasadzie cyklu zamknię-
tego. – Nie wymyśliliśmy niczego no-

wego. Życie na wsi zawsze tak wyglą-
dało. Ludzie ciężko pracowali na po-
lach, hodowali zwierzęta i żywili się tym,
co wyprodukowali. Dlatego byli zdrowi
i długo żyli, zachowując formę. Chce-
my te wzorce wdrażać do codziennej
praktyki i popularyzować wśród na-
szych gości – mówi właściciel Zajazdu
Tusinek.  

Produkty z Mazur 
wkraczają do Warszawy

Okazuje się, że taka strategia do-
skonale się sprawdza. Goście, w więk-
szości z Warszawy, doceniają warunki
oraz zaproponowaną formułę wypo-
czynku, odczuwając pozytywny wpływ
diety na ich samopoczucie. Przed wy-
jazdem zaopatrują się w produkty i do-
pytują, czy można je kupić poza zajaz-
dem. – Zapytania gości dały nam do
myślenia i skłoniły do szerszego spoj-
rzenia na biznes. W początkach pan-
demii, kiedy obowiązywały restrykcyjne
ograniczenia i zewsząd zachęcano do
pozostania w domach, dowoziliśmy
klientom dostawy naszych produktów
z Mazur. Uświadomiliśmy sobie, że jest
na nie duże zapotrzebowanie. Dlatego
postanowiliśmy otworzyć w Warsza-
wie sklep stacjonarny – dzieli się pla-
nami na rozwój działalności Grzegorz
Winiarek.

Zdrowy powrót do natury 
w Zajeździe Tusinek
Mazurskie Rozogi to ide-
alny kierunek dla mieszkań-
ców miast, którzy marzą
o prawdziwym wypoczynku,
czystym powietrzu i spo-
koju. To tu działa rodzinny
biznes – Zajazd Tusinek,
którego właściciele konse-
kwentnie rozwijają działal-
ność, dbając, aby goście
odnaleźli u nich wszystko,
czego szukają.



Profesjonalizacja 
ekologicznych upraw 

To nie jedyny pomysł właściciela na udosko-
nalenie biznesu. W ramach programów unijnych
zamierza on pozyskać wsparcie finansowe na roz-
szerzenie upraw ekologicznych. Środki z do-
stępnych funduszy pomocowych mają przede
wszystkich pozwolić na realizację małej retencji,
gdyż system nawadniania warzyw jest nieodzowny,
oraz na zaplecze do przechowywania zbiorów.
– Chcemy, aby uprawa warzyw była jedną z na-
szych wizytówek, dlatego zamierzamy podejść do
tego segmentu działalności bardzo profesjonal-
nie. Bardzo ważne jest dla nas stałe podnoszenie
poprzeczki i jakości usług – tłumaczy Winiarek. 

Warzywa – buraki, marchew, ziemniaki, no-
walijki, pomidory – już teraz są wykorzystywane
do sporządzania potraw serwowanych w Zajeź-
dzie Tusinek. Wkrótce będą również przeznaczane
na sprzedaż na większą skalę – nie tylko na miej-
scu, lecz także w planowanym punkcie stacjo-
narnym w Warszawie. Już wcześniej wsparcie unij-
ne pozwoliło na inwestycje proekologiczne, m.in.
w małą elektrownię bazującą na fotowoltaice. Pla-
nom związanym z profesjonalizacją upraw służą
też dobrej klasy ziemie oraz własny obornik, bę-
dący najlepszym nawozem.

Nowością w ofercie są wczasy zdrowotne
oparte na diecie, która opiera się na naturalnych
surowcach. Jej założeniem nie jest ściśle określona
liczba kalorii ani eliminacja danych składników od-
żywczych, co w dłuższej perspektywie nie jest zdro-
we. – Organizm sam wybiera sobie, co mu służy.
Ważna jest różnorodność menu i to, żeby nie zmu-
szać się do jedzenia, ale z przyjemnością zasia-
dać do posiłku, który bazuje na produktach dobrej
jakości – ekologicznych, z wiadomych źródeł. Czło-
wiek rozregulował sobie organizm, stosując wy-
niszczające diety, przyjmując suplementy. Tym-
czasem my wierzymy, że najlepiej leczy zdrowa
żywność, która smakuje. Wtedy organizm dobrze
reaguje – mówi Grzegorz Winiarek.

Nie tylko zdrowa żywność
Dopełnieniem tradycyjnej, prozdrowotnej die-

ty, przygotowywanej przez miejscowe gospodynie,
zgodnym z wizją wypoczynku blisko natury, ma być
zaplecze do odnowy biologicznej. Tu również na-
cisk jest położony na to, aby nie szkodzić, a więc
nie przeciążać organizmu nadmiernym wysiłkiem. 

Dużym zainteresowaniem niezmiennie cieszą
się wczasy dla mam z dziećmi połączone z ani-
macjami dla najmłodszych, które służą zabawie,
ale przy okazji edukacji i poznawania życia na wsi
oraz sekretów przyrody. – Koronawirus negatyw-
nie wpłynął na wiele gałęzi gospodarki. My nie
mamy powodów do narzekań. Przeciwnie, chęt-
nych do wypoczynku w naszym Zajeździe jest wię-
cej niż zwykle. To oczywiście nas cieszy, ale jed-
nocześnie motywuje do dalszych działań. Sta-
gnacja jest najgorszym, co może spotkać biznes
– w ten sposób Grzegorz Winiarek uzasadnia ko-
lejne pomysły na rozwój działalności. �
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Goście, w większości z Warszawy, doce-
niają warunki oraz zaproponowaną for-
mułę wypoczynku, odczuwając pozytywny
wpływ diety na ich samopoczucie.



Wzwiązku ze zmianami wprowa-
dzonymi w 2019 roku i w efekcie
naruszeniem budżetów jed-

nostki samorządu terytorialnego muszą
się mierzyć z kolejnymi stratami. Z tego
powodu Krajowa Rada Forów Skarb-
ników Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego, działająca przy Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego, skierowała postulat do
Prezesa Rady Ministrów RP, w którym
wyraża głębokie zaniepokojenie stanem
finansów samorządów.

Skarbnicy wskazują w nim m.in.
na mniejsze wpływy z udziału w PIT (dra-
styczny spadek wpływów za kwiecień br.
w granicach 40–42 proc. w stosunku do
analogicznego miesiąca w 2019 roku).

Spadek dochodów budżetu państwa
z PIT za cztery miesiące 2020 roku w sto-
sunku do roku 2019 wyniósł 32 proc.
Oznacza to, że dochody te w bieżącym
roku nie zostaną zrealizowane zgodnie
z przyjętymi założeniami. Samorządy
szacują, że ubytek dochodów z tego ty-
tułu na koniec 2020 roku może sięgnąć
od 10 do 15 proc. w stosunku do prognoz
Ministerstwa Finansów. „Są to ogrom-
ne środki, których w prosty sposób nie
ma możliwości pokryć w budżetach
samorządów” – pisze Zarząd Krajowej
Rady Forów Skarbników JST.

Znaczący ubytek dochodów samo-
rządów wiąże się z udziałami w podat-
ku dochodowym od osób prawnych, któ-
re ze względu na wprowadzone ob-

ostrzenia i zmiany przepisów dotyczą-
ce rozliczeń nie będą zrealizowane
zgodnie z planem.

Skarbnicy podkreślają również za-
angażowanie samorządów w działania
mające na celu złagodzenie negatyw-
nych skutków walki z wirusem COVID-19,
takie jak wprowadzanie ulg i zwolnień
dla przedsiębiorców (np. zwolnienia
z czynszów najmu i dzierżawy i z po-
datków od nieruchomości, rozkładanie
na raty czy odroczenia terminów płat-
ności należności cywilnoprawnych itp.),
przy jednoczesnym ograniczaniu wy-
datków bieżących i inwestycyjnych, po-
noszeniu nieplanowanych wcześniej
wydatków, np. związanych z dezynfek-
cją miejsc publicznych i dostosowaniem
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Koronawirus 
pogrąża budżety samorządów
Samorządy podejmują ogromny wysiłek, ograniczając wydatki bieżące oraz inwesty-
cyjne, z jednoczesnym zachowaniem miejsc pracy i wykorzystywaniem środków z Unii
Europejskiej. Niemniej same sobie nie poradzą, a przecież inwestycje samorządowe
przyczyniają się do rozwoju naszego kraju i zapewniają przychody rodzimym przedsię-
biorcom – pisze Krajowa Rada Forów Skarbników JST w liście do premiera.



urzędów oraz instytucji publicznych do
bezpiecznego wykonywania zadań,
a także utrzymywaniu zamkniętych
w wyniku obostrzeń szkół i przedszko-
li, instytucji kultury, ośrodków sportu i re-
kreacji oraz urzędów, których działal-
ność została znacznie ograniczona.
W liście Krajowa Rada Forów Skarbni-
ków JST podkreśla, że spadku dochodów
realizowanych przez te jednostki nie da
się już odrobić. „Walka z COVID-19
przez samorządy ma ogromny wpływ
na realizowane zadania, które nie będą
w takim samym stopniu wykonywane
jak przed pandemią” – czytamy.

Jak podkreślają skarbnicy, zapro-
ponowane rozwiązania w tarczach an-
tykryzysowych, takie jak możliwość nie-
zachowania w 2020 roku równowagi
w części bieżącej budżetu oraz zwięk-
szenie możliwości zaciągania zobo-
wiązań, możliwość wcześniejszego
przekazywania rat subwencji ogólnej
w 2020 roku, możliwość przesunięcia
wpłat tzw. „janosikowego” na II półrocze
br., zwiększony udział we wpływach
za gospodarowanie nieruchomościami
Skarbu Państwa dla powiatów i miast na
prawach powiatu, uelastycznienie wy-
datków z funduszu „korkowego”, są
dla samorządów niewystarczające,

gdyż nie oznaczają ani większych wpły-
wów, ani mniejszych wydatków. Choć
przekazanie dodatkowych środków dla
samorządów w ramach zapowiadane-
go Funduszu Inwestycji Samorządo-
wych może w znacznym stopniu pomóc
w złagodzeniu skutków obecnego kry-
zysu, nie powinna być to – zdaniem
skarbników jst – wyłącznie pomoc do-
raźna, ponieważ wówczas w kolejnych
latach samorządy nadal będą borykać
się z brakiem dochodów na poziomie
umożliwiającym realizację powierzo-
nych im zadań na właściwym poziomie.
Dlatego w liście do Premiera RP pro-
ponują wprowadzenie mechanizmu re-
kompensującego samorządom ubytek
w dochodach poprzez subwencję ogól-
ną lub zwiększenie udziałów w PIT i CIT
oraz wprowadzenie udziałów w podat-
ku VAT. „Pozwoliłoby to świadczyć usłu-
gi bez uszczerbku na ich jakości i przy-
czyniłoby się do rozwoju samorządów,
dzięki którym generowanych jest bardzo
wiele miejsc pracy zarówno w sektorze
publicznym, jak i prywatnym, który re-
alizuje zadania zlecane przez samo-
rządy” – przekonuje Krajowa Rada Fo-
rów Skarbników JST.

Kolejny postulat dotyczy dodania do
tzw. specustawy koronowirusowej z dn.

2 marca 2020 roku (Dz.U. poz. 374, z późn.
zm.) zapisów zwalniających jednostki sa-
morządu terytorialnego z obowiązku
przekazania w 2020 roku do wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej nadwyżki dochodów za
korzystanie ze środowiska, o której
mowa w art. 404 ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
z możliwością wykorzystania tych środ-
ków na realizację zadań własnych jed-
nostek samorządu terytorialnego. 

Autorzy listu skierowali również apel
o przesunięcie terminów wdrożenia
Pracowniczych Planów Kapitałowych
w jednostkach sektora finansów pu-
blicznych z 1 stycznia 2021 r. na 1 stycz-
nia 2022 r. poprzez dokonanie zmiany
w art. 137 Ustawy z dnia 4 październi-
ka 2018 r. o pracowniczych planach ka-
pitałowych. „Pozwoliłoby to odsunąć
w czasie dodatkowe obciążenia budże-
tów samorządowych, które w roku 2020
i 2021 dotknięte będą skutkami kryzysu
wywołanego epidemią COVID-19, przez
co zagrożona będzie realizacja do-
tychczas świadczonych usług i inwe-
stycji (w tym z wykorzystaniem środków
Unii Europejskiej)” – czytamy w liście do
premiera Morawieckiego. �
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PNT Rzeszów-Dworzysko,
którego właścicielem jest
Powiat Rzeszowski, to ob-

szar o powierzchni 83,42 ha po-
łożonych w granicach admini-
stracyjnych Rzeszowa i gminy
Głogów Mlp. Tereny udostęp-
niane przyszłym inwestorom są
w pełni uzbrojone – w sieci dróg
dojazdowych wraz z chodnikami,
ścieżkami rowerowymi, oświe-
tleniem w technologii LED oraz
sieci infrastruktury technicznej.
Obecnie jest to najbardziej atrakcyjne
miejsce do inwestowania.

Teren inwestycyjny powstał z ini-
cjatywy Starosty Rzeszowskiego Józe-

fa Jodłowskiego, zaś działania związa-
ne z realizacją koordynował Walde-
mar Pijar, Sekretarz Powiatu. Firmy,
które decydują się inwestować na tym

terenie, mogą liczyć na ulgi za-
równo w podatku dochodo-
wym, jak i od nieruchomości
oraz od środków transporto-
wych. Docelowo na terenie
PNT Rzeszów-Dworzysko pra-
cę ma znaleźć około 3 tys.
osób. 

Do tej pory działalność na
terenie parku zdecydowały się
prowadzić m. in.: indyjski kon-
cern Roha, Creuzet Polska,
TW Metals Polska, Phoenix

Contact. Mimo panującej pandemii te-
reny inwestycyjne Powiatu Rzeszow-
skiego cieszą się dużym zaintereso-
waniem inwestorów. �

Park Naukowo Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko”
magnesem inwestycyjnym Podkarpacia
Wiodące firmy w Polsce i Europie zdecydowały się zainwestować na terenie Parku
Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko im. dr Grażyny Gęsickiej. Do tej pory
21 przedsiębiorstw prowadzi bądź w najbliższej przyszłości zamierza prowadzić działal-
ność w gospodarczym sercu regionu, zapewniając mieszkańcom nowe miejsca pracy.
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Przykładem tak ukierunkowanych
działań są punkty obsługi miesz-
kańców i punkty informacyjne

urzędu miasta w hipermarketach oraz
galeriach handlowych. Można w nich
m.in. wymienić lub uzyskać dowód oso-
bisty, wymienić prawo jazdy, zareje-
strować samochód, nadać numer
PESEL lub zostawić korespondencję
do urzędu. Poza tym uruchomiono in-
folinię urzędu miasta i sms miejski – plat-
formę, przez którą mieszkańcy są in-
formowani o zbliżających się wydarze-
niach kulturalnych oraz lokalizacjach
stacji benzynowych oferujących naj-
niższe ceny paliw. Jest także możliwość
umówienia się w urzędzie przez stronę

internetową. – Wszelką potrzebną po-
moc uzyskują także inwestorzy, którzy
planują utworzenie na terenie Rzeszo-
wa swoich firm. Wszystkich informacji na
temat formalności, warunków i możli-
wości inwestowania w Rzeszowie udzie-
la Biuro Obsługi Inwestora – mówi Ta-
deusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.

Zdrowie przede wszystkim
Miasto stara się wychodzić na-

przeciw osobom niepełnosprawnym.
W urzędzie zamontowano specjalny
system komputerowy, który umożliwia
tłumaczenie z języka migowego. Oprócz
tego na przystankach i w autobusach
jest informacja w języku Braille’a. Mia-
sto zapewniło osobom niedowidzącym
bezpłatne piloty, które uruchamiają
system głośnomówiący na przystan-
kach. Z kolei pilotażowy program „Ak-
tywny Samorząd” ma na celu wyelimi-

nowanie lub ograniczenie barier unie-
możliwiających pełne uczestnictwo w ży-
ciu społecznym, zawodowym i w do-
stępie do edukacji dla osób niepełno-
sprawnych.

Wkrótce samorząd przystąpi wraz
z Centrum Medycznym „Medyk” do
programu, który pozwoli na to, aby
Rzeszów był najlepszym miastem na
świecie, jeśli chodzi o opiekę i profilak-
tykę kardiologiczną. Program przewi-
duje m.in. zakup kilkuset defibrylatorów,
które będą umieszczone na przystan-

kach autobusowych. Kilkaset osób otrzy-
ma opaski na ręce, dzięki którym będzie
można uruchomić sygnał alarmowy
i wezwać pomoc pogotowia ratunko-
wego. Powstaną również „książeczki
zdrowia” z informacją o zdrowiu miesz-
kańca, które posłużą służbom ratun-
kowym.

Nowoczesny transport
W ostatnich latach miasto zakupiło

110 komfortowych, ekologicznych au-

tobusów miejskich, w tym 100 pojazdów
zasilanych gazem ziemnym oraz 10 au-
tobusów elektrycznych. Pojazdy są wy-
posażone w monitoring, system zlicza-
nia pasażerów wsiadających i wysia-
dających, biletomaty oraz system mul-
timedialnej informacji pasażerskiej za-
powiadający kolejne przystanki oraz
prezentujący ogłoszenia kulturalne
i społeczne. Zastosowano także system
zapowiedzi głosowych oraz napisy w ję-
zyku Braille’a dla niedowidzących.
Wprowadzono również Elektroniczny
Pobór Opłat (E-Bilet). Podróżni mają
do dyspozycji 44 biletomaty stacjonar-
ne, 130 biletomatów mobilnych za-
montowanych w autobusach, jak rów-
nież sklep internetowy, a także aplika-
cje mobilne służące do zdalnego za-
kupu biletów. – Dążymy do tego, aby
nasz transport miejski był nowoczesny
i ekologiczny. W najbliższym czasie
chcemy kupić autobusy zasilane wo-
dorem – mówi prezydent Ferenc.

W mieście powstał również Rze-
szowski Inteligentny System Transpor-
towy (RIST). Jego centralnym informa-
tycznym punktem jest Zintegrowany
System Zarządzania Ruchem i Trans-
portem Publicznym, który ma na celu
bieżący nadzór nad prawidłowym prze-
biegiem wykonywania zadań przewo-
zowych MPK. Dzięki lokalizacji GPS
autobusów uzyskano wgląd w aktualną
sytuację na drogach i dostosowano
transport do ruchu na ulicach miasta.
W trakcie jazdy i na każdym przystan-
ku system zbiera dane z ponad 20 róż-
nych czujników w autobusach, m.in. do-
tyczące lokalizacji pojazdu i jego pręd-
kości.

Rzeszów jako pierwsze miasto w Pol-
sce wprowadził innowacyjne wiaty przy-
stankowe klimatyzowane latem i ogrze-
wane zimą, których zasilanie wspo-
magają ogniwa fotowoltaiczne, co ob-
niża koszty ich eksploatacji. Do wypeł-
nienia ścian i dachu zastosowano szy-
by zespolone z laminowanego szkła har-
towanego. Na dachu i w gablocie na
rozkłady jazdy umieszczono oświetlenie
LED. Wprowadzono również pasy ruchu
przeznaczone dla autobusów.

Rzeszów – inteligentne miasto
Władze Rzeszowa od wielu lat inwestują w nowoczesną infrastrukturę, aby ułatwić życie
mieszkańcom i dać bodziec do działania innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dążymy do tego, 
aby nasz transport
miejski był nowocze-
sny i ekologiczny. 
W najbliższym czasie
chcemy kupić 
autobusy zasilane
wodorem.

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa



Porozumienie Miasta Rzeszów
z firmą Microsoft

W ramach podpisanego porozu-
mienia Rzeszów i firma Microsoft pod-
jęły współpracę mającą na celu po-
lepszenie warunków i sposobu na-
uczania we wszystkich rzeszowskich
szkołach poprzez wprowadzenie naj-
nowszych rozwiązań informatycznych
zarówno w obszarze nauczania, jak i za-
rządzania placówkami. Od paździer-
nika 2018 roku każdy z 3600 nauczycieli
oraz 30 tysięcy uczniów wszystkich
szkół publicznych w Rzeszowie uzy-
skał bezpłatny dostęp do oprogramo-
wania Office 365 oraz prawo do jego in-
stalacji na 5 komputerach, 5 tabletach
oraz 5 smartfonach. Dzięki temu mło-
dzież i pedagodzy mają możliwość
swobodnego korzystania z najnow-
szych rozwiązań chmurowych Microsoft
w szkole, w domu i w każdym innym
miejscu, z którego przychodzi im się
uczyć bądź pracować. Jest to pierwszy
efekt wspólnego wdrażania Pakietu In-
nowacyjna Edukacja w mieście. W ra-
mach pakietu Office 365 uczniowie i na-
uczyciele z Rzeszowa mają dostęp do
programów: Word, Excel, Outlook, Po-
wer Point, OneNote, Publisher, Access,
One Drive, Exchange, Skype, Teams,
Sway, Forms oraz Stream.

Kolejnym krokiem w ramach poro-
zumienia będzie uruchomienie w jednej
z rzeszowskich placówek modelowej
„Szkoły w Chmurze” prowadzonej przez
Microsoft w całej Polsce. Nadrzędną
ideą przyświecającą programowi Szkół
w Chmurze Microsoft jest kształcenie
uczniów tak, aby rozwijali swoje umie-
jętności w obszarze wykorzystania tech-
nologii w różnych dziedzinach.

Minecraft Demo Day 
w Rzeszowie

Uczniowie rzeszowskich szkół sys-
tematycznie są angażowani w zajęcia
pozaszkolne rozwijające umiejętności
informatyczne. 17 czerwca br. wzięli
udział w warsztatach edukacyjnych
Minecraft: Education Edition – w wirtu-
alnym świecie gry zbudowali przyszłe
oblicze Rzeszowa. Wydarzenie reali-
zowane było przez Urząd Miasta we
współpracy z Microsoft oraz partnerską
szkołą programowania dla dzieci
MindCloud, przy wsparciu firmy DELL,
która dostarczyła laptopy do przepro-
wadzenia warsztatów.

Celem wydarzenia była promocja
projektu „Innowacyjna Edukacja”, w ra-
mach którego już od września 2019 ro-
ku w szkołach podstawowych w Rze-

szowie dla chętnych uczniów zostaną
zorganizowane zajęcia pozalekcyjne
z informatyki, których przedmiotem bę-
dzie nauka programowania w oparciu
o popularną grę Minecraft. Dzięki współ-
pracy Urzędu Miasta z Microsoft ponad
50 rzeszowskich uczniów szkół pod-
stawowych będzie mogło spróbować
swoich sił w programowaniu w Mine-
craft jeszcze w tym roku szkolnym.

Sieć 5G
W ubiegłym roku prezydent Rze-

szowa Tadeusz Ferenc podpisał list
intencyjny z przedstawicielami trzech
firm (Exatel, Fibrain, Varioedge) w spra-
wie partnerstwa, którego celem są
prace badawcze i wdrożeniowe tech-

nologii 5G w Rzeszowie – pierwszej
funkcjonującej w Polsce publicznej sie-
ci 5G.

Pierwszym projektem będzie auto-
nomiczny autobus, który będzie woził
rzeszowian na jednej z tras. Pojazdy au-
tonomiczne wymagają sieci o szcze-
gólnych parametrach – musi ona być
niezawodna, elastyczna, o krótkim cza-
sie opóźnienia i zawsze dostępna. Żeby
pojazd mógł się poruszać samodzielnie
i bezpiecznie po drogach publicznych,
musi wykorzystywać m.in. komunikację
V2X (ang. vehicle to everything). Za jej
pomocą zbiera on informacje o trasie
i innych uczestnikach ruchu drogowego
oraz wysyła dane diagnostyczne i kon-
trolne do systemu zarządzania ruchem.

Sieć 5G to narzędzie niezbędne do
funkcjonowania, a przede wszystkim
szybkiego rozwoju współczesnego mia-
sta typu smart city. Pozwala ona ściągać
dane z co najmniej 10-krotnie większą
prędkością niż obecnie sieć LTE czwar-
tej generacji. Aby było to możliwe w jak
najbliższym czasie, miasto udostępni
własne zasoby, przede wszystkim miej-
sca do umieszczania mikronadajników
5G wraz z zasilaniem, które mają nie-
wielką moc promieniowania, ale i nie-
wielki zasięg – około 200–300 m.

Bardzo istotny jest aspekt pełnej
kontroli nad wszystkimi nadajnikami
5G przez merytoryczne komórki sa-
morządowe miejskie, żeby żaden z pa-
rametrów ich pracy nie przekroczył
dopuszczalnych wartości. Ta ciągła
i pełna kontrola sieci bezpośrednio
przez społeczeństwo gwarantuje, że
instalacja 5G w Rzeszowie będzie
przede wszystkim w pełni bezpieczna
dla wszystkich mieszkańców. �
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Elektryczny autobus

Rynek w Rzeszowie
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Tegoroczne badanie zbiegło się
z czasem pierwszych reakcji na
stan pandemiczny wywołany ko-

ronawirusem. Wiadomo, że władze lo-
kalne, ale także regionalne, zdały
i nadal zdają pozytywnie egzamin w ob-
liczu tej zaskakującej, dramatycznie
trudnej sytuacji. W wielu wypadkach wy-
kazały niezwykłą elastyczność, ale
przede wszystkim efektywność.

Brawo Poznań i Lubuskie
Mam tu na myśli zdecydowane i traf-

ne kroki podjęte przez władze Poznania,
które koncertowo wręcz przygotowały

miasto na pierwszy atak pandemii, od-
wołując się do hojności miejscowego
biznesu, a także przedsięwzięcia władz
Lubuskiego Sejmiku Samorządowego,
które potrafiły natychmiast zorganizo-
wać potrzebne transporty niezbędnych
środków, głównie maseczek, zza gra-
nicy, nie zaliczając przy tym żadnej
wpadki. Można? Można – chciałoby się
złośliwie wytknąć autorowi tego skrzy-
dlatego słowa.

Pewnie te i podobne zdarzenia od-
notowywane w całym kraju w nadzwy-
czajnej sytuacji miały wpływ na jeszcze
wyższy niż dotychczas poziom spo-
łecznego zaufania. A może to już stała
tendencja? Zobaczymy za rok. A jest to
rok bardzo trudny z powodu wyzwań, ja-
kie ten nieszczęsny koronawirus po-
stawił przed wszystkimi władzami i służ-
bami. Jednym z nich jest przewidywany
spadek dochodów samorządów, a jed-
nocześnie pojawienie się nowych wy-
datków, o których jeszcze pół roku temu
nikomu się nie śniło. Odbije się to głów-
nie na poziomie inwestycji samorzą-
dowych, których nie uratują nawet naj-
większe transfery z Unii Europejskiej, bo
tej niespodziewanej luki w dochodach
przecież nie zasypią.

Z niepokojem myślimy o początkach
roku szkolnego. Nie sposób teraz prze-
widzieć, jaka będzie sytuacja we wrze-
śniu i w październiku, ale jest oczywiste,
że to na samorządy gminne i powiato-
we spadną najtrudniejsze zdania or-
ganizacyjne związane z oświatą, która
będzie wymagała elastycznych, zróż-
nicowanych i nieszablonowych kroków.
Nie wspomnę o problemach systemu
ochrony zdrowia, który zapewne ujaw-
ni nowe niedomagania, bez możliwości
likwidacji żadnego z dotychczasowych.

Co poszło nie tak
Są jednak i wpadki. Co prawda

rzecz, o której poniżej, nie ujawniła się
na szczęście w szerszej skali, ale spo-
ro krwi napsuła nie tylko w tych miej-
scach, gdzie radni bez wyobraźni wpę-
dzili siebie i swoje społeczności w nie-
bezpieczne meandry, z których nie ma
łatwego wyjścia. Mowa tu o tych wszyst-
kich lekkomyślnych lecz „ciężkoskut-
kowych” uchwałach o „strefach wolnych
od LBGT”. Nie sądzę, by projekty tych
uchwał zrodziły się spontanicznie wśród
samych radnych, bez żadnych inspira-
cji płynących od związanych z nimi
środowisk politycznych. Stało się. Za-
wiedli nie tylko głosujący za tymi uchwa-
łami radni, ale też cały system nadzo-
ru nad samorządem znajdujący się
w rękach administracji rządowej.

Wszystkie uchwały lądują z mocy
prawa na biurkach wojewodów, a oni
od tego właśnie są, by eliminować
produkty legislacyjne niemające pod-
stawy prawnej. Nie znajdziemy takiej
podstawy ani w katalogu zadań wła-
snych, ani ustawowo zleconych. Skąd
zatem taka pozaustawowa aktywność?
Nie odnotowałem też ani jednego przy-
padku ingerencji wojewody jako kon-
trolera tych uchwał. Jeśli nie zostaną od-
wołane przez same rady, pozostaje
nam czekać na inicjatywę obywateli,
którzy mają w tym przypadku wszelkie
dane, aby domagać się ich uchylenia.
Mam nadzieję, że w miarę szybko te
kompromitujące uchwały zostaną wła-
ściwie ocenione przez sądy admini-
stracyjne, które przywiązują dużą wagę
do konstytucyjnej normy wymagają-
cej, aby wszelkie działania samorzą-
dowej władzy publicznej zawsze były
podejmowane – jak chce art. 7 Kon-

Przekrój rury kanalizacyjnej 
nie ma wymiaru politycznego
Samorząd terytorialny jest już mocno osadzony w naszym społecznym i państwowym
życiu. Oczywiście zawsze może być lepiej, ale niech fakty mówią za siebie. W ostatnich
latach poziom zaufania do władz samorządowych oscylował zwykle na poziomie około
70 proc., ale w tym roku, mierzony w kwietniu, sięgnął rekordowych 74 proc. To jest
pułap nieosiągalny w przypadku każdej innej władzy publicznej.

Jerzy Stępień
senator (1989–1993), 
wiceminister spraw wewnętrz-
nych i administracji (1997–99),
sędzia Trybunału Konstytucyj-
nego (1999–2008)



stytucji – na podstawie i w granicach
prawa.

Skoro LGBT to ideologia, jak utrzy-
muje Andrzej Duda, a nie ludzie, to do-
prawdy trudno pojąć, dlaczego samo-
rząd angażuje się w spory ideologicz-
ne „poza granicami prawa”. Dotych-
czas nigdy i nigdzie tego nie robił i dla-
tego dobrze na tym wychodził. Ale jeśli
uznamy, co jest powszechnie przyjmo-
wane, że akronim LGBT oznacza ludzi,
to wręcz strach pomyśleć, co radni
mieli na myśli, wdając się w całą tę
awanturę o międzynarodowym – jak się
okazało – wydźwięku. Mam nadzieję, że
to kompromitujące zamieszanie bę-
dzie dobrą nauczką na przyszłość i po-
wstrzyma aktywistów będących zwo-
lennikami upolitycznienia, a właściwie
upartyjnienia samorządu terytorialnego
przed podobnymi wycieczkami w nie-
bezpieczne rejony, na dodatek pod
przewodnictwem różnej maści ideolo-
gów i politykierów.

Warto w tym kontekście przypo-
mnieć słynne zdanie nieodżałowanego
pierwszego prezydenta Poznania Woj-
ciecha Szczęsnego Kaczmarka, że
„przekrój rury kanalizacyjnej nie ma wy-
miaru politycznego”. Mody na ideologie
szybko przemijają, ale źle położona
rura kanalizacyjna o nieoptymalnym
przekroju i na dodatek z niewłaściwe-
go materiału może zatruć życie miesz-
kańcom (czyt. wyborcom). Niekoniecz-
nie od razu, ale zawsze dotkliwie i na

długo. Skupienie się na realizacji tych
zadań, które są naprawdę ważne dla lu-
dzi, i poszukiwanie efektywnych roz-
wiązań dla coraz to nowych wyzwań
czyni pracę i misję samorządu najbar-
dziej atrakcyjną, a wszelkie ideolo-
giczne zaczadzenia są naprawdę bar-
dzo nieekologiczne.

Pieniądze zawsze drażliwe
Na koniec tego małego przeglądu

aktualności samorządowych trzeba od-
nieść się do ostatniego pomysłu „obo-
zu dobrej zmiany”, który zdołał wywo-
łać kryzys polityczny, szczególnie po
stronie opozycji. Chodzi oczywiście
o znaczące podwyżki dla całej klasy po-
litycznej, które obwieściła ostatnio
gwiazda internetu i publicystyki: „Ja, Eli-
za Michalik, Wam to mówię: te pienią-
dze im się po prostu należą”. Można by
to uznać za zamykający sprawę ko-
mentarz, gdyby nie pewien poważniej-
szy problem, od którego nie uciekniemy.
I nie chodzi tylko o samorządowców,
idzie o całą sferę wynagrodzeń w sfe-
rze publicznej. W porządnym państwie
musi działać w tej przestrzeni system
i to system obejmujący właśnie całą
przestrzeń publiczną. III Rzeczpospoli-
ta nie stworzyła takiego systemu. Wy-
brała regulacje sektorowe. Być może
dlatego, by rządzący mogli zachować
możliwość sterowania poszczególnymi
grupami zawodowymi tej sfery. Nie
wiem.

Sam fakt, że po 30 latach mamy co
najmniej dwie ustawy dotyczące urzęd-
ników w administracji rządowej już wy-
starczająco dowodzi niekoherencji. To
tak jakby w armii funkcjonowały dwa
korpusy oficerskie – wcześniej czy póź-
niej musiałoby dojść do wojny domowej
co najmniej na pałasze. Mamy inne re-
gulacje w sądownictwie, inne w apa-
racie kontroli, co administracja spe-
cjalna, to inne zasady wewnętrznej or-
ganizacji i różne regulacje dotyczące
wynagradzania. Nie wspomnę o sferze
przedsiębiorstw państwowych. Od-
dzielnie patrzymy pod tym względem
na ochronę zdrowia, całe szkolnictwo,
jeszcze inaczej na szkolnictwo wyż-
sze. W takim systemie/niesystemie co
chwilę musi dochodzić do konfliktów
i oddzielnych negocjacji z poszczegól-
nymi grupami zawodowymi. W rezul-
tacie płace nie są wynikiem racjonal-
nego ułożenia części wobec całości, ale
efektem siły w danym momencie stron
tych negocjacji. To jest droga doni-
kąd.

Nie wiem – na koniec – czy Pani Pre-
zydentowa ma z czego żyć i za co się
ubierać. Stając obok męża 5 lat temu,
chyba nie mogła liczyć na jakieś apa-
naże z tego tytułu, ale wiem jedno:
gdyby ostatecznie doszło do ustalenia
dla niej wynagrodzenia, to tylko z jed-
noczesnymi warunkami określania jej
praw i obowiązków. Przecież zawsze
musi być wiadomo, co jest za co. �
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Przy szlaku komunikacyjnym z War-
szawą siedziby otworzyło wiele re-
nomowanych firm, m.in.: BOSCH,

Clarena czy GIGAmarket Leroy Merlin.
Wizytówką gminy jest też aleja salonów
samochodowych w Długołęce.

Zaplecze edukacyjne 
to podstawa

Niedawno na terenie gminy zakoń-
czył się III etap prac na budowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Dłu-
gołęce. Gotowe są już szatnie, toalety
dla dzieci, personelu i osób z niepeł-
nosprawnościami, sekretariat, gabinet
dyrektora, pokój nauczycielski z zaple-
czem, duża sala informatyczna i po-
mieszczenie dla ochrony. Sale pachną
świeżością, są schludne i kolorowe.
W szkole zamontowano windę dla osób
z niepełnosprawnościami i nowoczesny
monitoring, by uczniowie byli bezpieczni
pod każdym względem.

– Za nami również uroczyste wko-
panie kamienia węgielnego pod budo-
wę gminnego żłobka i przedszkola
w Kiełczowie – mówi wójt Wojciech

Błoński. W szybkim tempie powstaje
obiekt o powierzchni ponad 4 tys. mkw.,
spełniający najwyższe standardy, w któ-
rym od nowego roku swoje miejsce
znajdzie 450 dzieci. Prace zakończą się
w grudniu br. – Budujemy placówkę
opiekuńczą i wychowawczą na miarę
XXI wieku, w systemie modułowym, co
czyni nas pionierem na Dolnym Śląsku
– dodaje wójt.

Gmina Długołęka dostępna 
dla wszystkich

Realizując inwestycje w urzędzie,
władze gminy Długołęka pamiętają
o dostosowywaniu ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Urząd gminy kon-
sekwentnie realizuje projekt, którego
głównym celem jest wypracowanie
i wdrożenie nowych rozwiązań w za-
kresie poprawy funkcjonowania jed-
nostki samorządu terytorialnego w ob-
szarze dostępności usług publicznych
dla osób o szczególnych potrzebach. Re-
zultatem projektu będzie kompleksowe
narzędzie pn. „Dostępna Gmina”. – Zli-
kwidowane zostaną bariery w postaci

obniżenia lad w biurze podawczym i biu-
rze meldunkowym dla osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich, znik-
ną progi w budynku, pojawią się tabli-
ce informacyjne dla osób niedowidzą-
cych – wylicza Wojciech Błoński.

Park w Szczodrem – oaza 
zieleni blisko Wrocławia

Urokliwe ścieżki parkowe, trasy
sportowe i edukacyjne, przestronny,
nowoczesny i zachęcający do aktyw-
ności fizycznej plac zabaw, ławki, leżaki,
hamaki, pomosty dla kajakarzy i węd-
karzy – to tylko niektóre atrakcje cze-
kające na gości odwiedzających zre-
witalizowany park w Szczodrem. To
niezwykłe, historyczne miejsce, poło-
żone 16 km od stolicy Dolnego Śląska,
tętni życiem. Chętnie odwiedzają je za-
równo mieszkańcy gminy, jak i turyści
z okolicznych miejscowości. Park, na-
zywany kiedyś „Śląskim Windsorem”,
stanowi wyjątkową wartość historyczną
i sentymentalną. – Jego układ prze-
strzenny będzie sukcesywnie odtwa-
rzany – zapowiada wójt.

Pierwszy etap rewitalizacji to krok
w stronę pełnej modernizacji tego miej-
sca. Jest spora szansa, że w przyszłości
oaza zieleni w gminie Długołęka stanie
się najchętniej odwiedzanym punktem
w tej części Polski. Zabytkowy park
stanowi przyjazną przestrzeń dla wszyst-
kich grup społecznych, w tym osób
niepełnosprawnych, seniorów oraz ro-
dziców z dziećmi. Park w Szczodrem to
doskonały pomysł na spędzanie wol-
nego czasu i kreowanie zdrowego
stylu życia w pobliżu wrocławskiej
metropolii. �

Długołęka 
– gmina idąca 
z duchem czasu

Gmina Długołęka jest jedną
z największych i najszybciej
rozwijających się gmin wiej-
skich w Polsce. Znakomite
położenie geograficzne w bez-
pośrednim sąsiedztwie Wro-
cławia i dobra sieć komuni-
kacyjna sprawiają, że pod
względem możliwości inwe-
stycyjnych należy do samo-
rządowej czołówki. Jej po-
tencjał dostrzegają inwesto-
rzy, który stale otwierają tu
swoje biznesy. 

Aleja samochodowa w Długołęce

Urokliwy park w Szczodrem

Fot. Pośpieszni Fotografia (2)
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W2017 roku powiat malborski
zajął 5. miejsce w Rankingu
zamożności samorządów.

W 2019 roku uplasował się na 5. miejscu
w ogólnopolskim rankingu gmin i po-
wiatów. Obecnie samorząd realizuje
dwie inwestycje mające w znacznym
stopniu podnieść jakość sportowej in-
frastruktury szkolnej. Pierwsza z nich to
budowa w pełni wyposażonego zaple-
cza sanitarno-socjalnego przy hali spor-
towej Zespołu Szkół Katolickich w Mal-
borku. Druga dotyczy kompleksowej

modernizacji basenu przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Mal-
borku o wartości 6,7 mln zł. Prace są
w całości finansowana ze środków po-
wiatu. 

W zakresie infrastruktury drogowej
zrealizowano przebudowę dwóch dróg
o łącznej długości 4 km na kwotę
3,6 mln zł. Przeprowadzono także roz-
biórkę mostu i wybudowano nowy.
Realizacja tych zadań o wartości
1,3 mln zł poprawiła standard tech-
niczny dróg. 

Turystom powiat malborski kojarzy
się przede wszystkim z jego stolicą
– Malborkiem i monumentalnym Zam-
kiem Krzyżackim. Jednak zamek, który
wpisany jest na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego UNESCO, to nie je-
dyna atrakcja, dla której warto odwiedzić
niezwykle piękne i malownicze miejsca
powiatu malborskiego. Pozostałe atrak-
cje turystyczne można znaleźć w prze-
wodniku, który jest dostępny do pobra-
nia w wersji elektronicznej na smartfo-
na (https://bit.ly/3jyvQSt). �

Powiat na piątkę
Powiat malborski, nazywany Spichlerzem Północy,
obejmuje obszar malowniczych Żuław Wiślanych,
które słyną z terenów rolniczych o wysokiej jakości
gleb. Obok rolnictwa rozwija się lokalny biznes
wspierany przez sprzyjające przedsiębiorczości
otoczenie oraz przychylnie nastawiony do współ-
pracy z inwestorami sektor publiczny. Zamek w Malborku

Wubiegłym roku powiat kielecki
pozyskał środki z FDS na kwo-
tę 83 mln 528 tys. 694 zł. To po-

zwoliło na wykonanie 50 zadań doty-
czących rozbudowy, przebudowy lub re-
montu ponad 124 km dróg powiato-
wych. Całkowita wartość zadań po-
wiatu to ponad 156 mln 770 tys. zł.
W efekcie powiat kielecki został krajo-
wym liderem w pozyskaniu środków
z FDS. – Cieszymy się bardzo z faktu, że
jesteśmy najlepsi w Polsce. Za sukce-
sem stoją ludzie, którzy ciężko praco-

wali, aby dobrze napisać wnioski
– mówi starosta Mirosław Gębski. 

W 2020 roku w ramach FDS powiat
kielecki również został wojewódzkim li-
derem w pozyskiwaniu środków. W bie-
żącym roku oraz w kolejnych latach
będą realizowane zadania na kwotę
71 mln 219 tys. 210 zł. 

Ponadto w tym roku powiat kielecki
po raz pierwszy zwyciężył w rankingu
Zdrowia Polski „Dziennika Gazety Praw-
nej”. Jego ideą było pokazanie sposobu
kreowania regionalnej polityki zdro-
wotnej oraz warunków leczenia, jakie
poszczególne samorządy zapewniają
swoim mieszkańcom. – Nasze działania
przyczyniają się do tego, że opieka
zdrowotna nad mieszkańcami jest na

dobrym poziomie – mówi starosta Mi-
rosław Gębski.

Przeprowadzając ankietę, organi-
zatorzy rankingu pytali samorządy m.in.
o liczbę szpitali, poradni specjalistycz-
nych i ich kondycję finansową. Przeli-
czano także podpisane przez powiat
kontrakty z NFZ. Pod uwagę brano licz-
bę łóżek szpitalnych, lekarzy i pielę-
gniarek. – W rankingu analizowano
także nasze programy zdrowotne fi-
nansowane z budżetu powiatu oraz to,
jakim sprzętem dysponują szpitale. Do-
ceniono nas za doposażenie oddziałów
szpitalnych i projekty modernizacyjne.
To myślenie długofalowe naszego sa-
morządu zdobyło uznanie twórców ran-
kingu – podsumowuje starosta. �

Powiat kielecki najlepszy w kraju
Powiat kielecki został krajowym i wojewódzkim liderem 
w pozyskiwaniu środków z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w 2019 i 2020 roku. Po raz pierwszy zwyciężył 
w rankingu Zdrowia Polski „Dziennika Gazety Prawnej”.

Starosta kielecki Mirosław Gębski
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Przez Zamość biegną ważne szla-
ki komunikacyjne: droga ekspre-
sowa S-17, łącząca miasto z aglo-

meracją warszawską, i droga krajowa
74, która zapewnia dogodny dojazd
do węzła Janów Lubelski, będącego czę-
ścią korytarza transportowego Via Car-
patia. Od włączenia do autostrady A4
dzieli Zamość 100 km. Do mocnych
stron Zamościa należą: coraz lepsza ko-
munikacja z Europą Zachodnią, ro-
snąca wartość miasta jako marki tury-
stycznej, kapitał społeczny rozwijający
się w oparciu o miejscowe szkoły wyż-
sze, a także fakt, że miasto znajduje się
w regionie o praktycznie nieograni-
czonych możliwościach, jeśli chodzi
o przetwórstwo spożywcze i przemysł
drzewny.

Transgraniczne położenie przy
wschodniej granicy Unii Europejskiej,
bliskość Portu Lotniczego w Świdniku,
a także dostęp do szerokiego toru Linii
Hutniczej Szerokotorowej sprawia, że
drugie co do wielkości miasto woje-
wództwa lubelskiego ma potencjał,
by stać się silnym ośrodkiem gospo-
darczym. Kierunek, w którym podąża,
doskonale obrazuje uruchomienie
Zamojskiej Strefy Aktywności Gospo-
darczej.

Dla potrzeb inwestorów przygoto-
wano dwa kompleksy działek (przy ul.

Starowiejskiej i Strefowej) – w pełni
uzbrojone, wyposażone w infrastruktu-
rę techniczną i przygotowane do reali-
zacji różnorodnych przedsięwzięć go-
spodarczych. Dzięki warunkom stwo-
rzonym w Podstrefie Zamość przedsię-
biorcy mogą liczyć na wykwalifikowa-
nych specjalistów, konkurencyjne kosz-
ty siły roboczej, przyjazne otoczenie
biznesu oraz liczne zachęty inwesty-
cyjne.

Jednym z zasadniczych atutów prze-
mawiających za inwestowaniem w Pod-
strefie Zamość jest możliwość skorzy-
stania z ulgi w podatku dochodowym
w wysokości do 70 proc., jak również
zwolnienie z podatku od nierucho-
mości. 

Samorząd dokłada wszelkich sta-
rań, aby stworzyć optymalne warunki
dla przedsięwzięć inwestycyjnych.
Wspiera przedsiębiorców na każdym
etapie inwestycji, począwszy od po-
szukiwania odpowiedniego gruntu po
rekrutację wykwalifikowanych pra-
cowników, aż po sfinalizowanie inwe-
stycji. Dziś może mówić o pierwszych
sukcesach w postaci innowacyjnych
przedsiębiorstw działających w bran-
żach związanych z przemysłem me-
blarskim, elektroniką precyzyjną oraz
produkcją energii ze źródeł odnawial-
nych.

Dzięki pozyskanym funduszom unij-
nym udało się urzeczywistnić wizję bez-
piecznego miasta przyjaznego miesz-
kańcom. Konsekwentnie pozyskiwane
środki zewnętrzne pozwalają sfinanso-
wać istotne dla społeczności lokalnej in-
westycje, m.in. modernizację i budowę
dróg oraz ścieżek rowerowych, termo-
modernizację budynków oświatowych,
tworzenie udogodnień dla osób star-
szych.

Sąsiedztwo Roztocza i jego wyjąt-
kowych w skali kraju, a nawet Europy
walorów przyrodniczych oraz bogaty ka-
lendarz wydarzeń artystycznych i kul-
turalnych sprawiają, że w Zamościu do-
brze się żyje i wypoczywa. Efektem
długoletniej pracy i determinacji wielu
osób jest zmiana wizerunku Zamościa
postrzeganego do niedawna wyłącznie
jako ośrodek turystyczny wpisany na Li-
stę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Dzisiaj to miasto inspirujące
do działania, z dużym potencjałem go-
spodarczym i dobrym klimatem inwe-
stycyjnym.

www.investin.zamosc.pl

Zamość
Zamość to miasto o wyjątkowej historii, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO, do niedawna postrzegane głównie jako obowiązkowy punkt na 
turystycznej mapie Polski. Dziś coraz bardziej dostrzega się jego potencjał gospodarczy
i ceni za otwartość na innowacje oraz atrakcyjne warunki prowadzenia działalności 
oferowane przedsiębiorcom.

– twierdza otwarta na inwestorów
Fot. J&R Kraczek
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Pomimo ogromnych zniszczeń wo-
jennych miasteczko szczyci się
ciekawymi zabytkami architektu-

ry i sztuki sakralnej. Sanktuarium św. An-
toniego to zabytek klasy zerowej i praw-
dziwa perełka sakralnej architektury
średniowiecznej XIV stulecia. Drugim
kościołem na terenie miasta jest kościół
św. Rozalii, wybudowany w 1905 roku. 

Ciekawe zabytki znajdziemy także
w okolicach Susza. Najlepszymi przy-
kładami są pozostałości pałacu w Ka-
mieńcu, który w latach swojej świetno-
ści zwany był Wersalem Królestwa Pru-
skiego, oraz XVII-wieczny barokowy
pałac we wsi Bałoszyce, odnowiony
przez dzisiejszych właścicieli i pełniący
funkcje hotelu oraz restauracji. Gmina
Susz obfituje też w inne atrakcyjne hi-
storycznie miejsca – dwór w Babię-
tach Wielkich, dwór w Nipkowie, ruiny
pałacu w Januszewie.

Ci, którzy doceniają walory krajo-
brazowe, również znajdą na terenie
gminy Susz coś dla siebie. Znajdują się
tu dwa rezerwaty przyrody: jezioro Gau-
dy i jezioro Czerwica oraz obszar chro-

nionego krajobrazu rzeki Liwy. Teren
gminy pokrywa się także z Parkiem
Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego
i Europejską Siecią Ekologiczną NA-
TURA 2000. Spotkać tu można gniazda
orła bielika, rybołowa, orlika krzykli-
wego, kani czarnej i rudej czy bociana
czarnego. Występują tu również liczne
pomniki przyrody, rzadkie i ginące ro-
śliny oraz mnóstwo gatunków fauny,
wśród których wiele jest pod ochroną.

Od prawie trzech dekad Susz jest
„stolicą polskiego triathlonu”. To tu

1 czerwca 1991 roku zorganizowano
pierwszy w kraju Ogólnopolski Sprint
Triathlon. Od tamtej pory w Suszu rok-
rocznie odbywają się wyjątkowe pod
względem atmosfery, znakomicie zor-
ganizowane zawody sportowe z boga-
tym programem kulturalno-rozrywko-
wym. W 2016 roku w zawodach połą-
czonych z jubileuszem 25-lecia impre-
zy wzięło udział ponad 1900 zawodni-
ków z kraju i zza granicy. Susz Triathlon
kilkukrotnie uznawano za najlepszą
imprezę triathlonową w kraju i wielo-
krotnie nagradzano jako wydarzenie
najlepiej promujące region Warmii i Ma-
zur. Przyszłoroczne zawody, organizo-
wane jak zwykle pod koniec czerwca,
będą okazją do świętowania 30-lecia su-
skiego triathlonu.

Ostatnie lata to dla Susza czas roz-
woju gospodarczego i społecznego.
W mieście oraz w podzielonej na 29 so-
łectw części wiejskiej gminy sukcesyw-
nie poprawia się jakość infrastruktury
drogowej, modernizowanej we współ-
pracy z samorządami powiatu i woje-
wództwa. Powstaje także wiele nowych
obiektów kulturalnych, których zada-
niem – jak w przypadku budowanych
sukcesywnie co roku świetlic wiejskich
– jest integracja i aktywizacja lokalnej
społeczności. Nie brakuje także inwe-
stycji w sport – triathlonowa historia zo-
bowiązuje i inspiruje do szczególnie sze-
rokiej aktywności na tym polu.   

Warto podkreślić, że odważne in-
westycje w gminie Susz idą w parze
z przemyślaną i stabilną polityką fi-
nansową, możliwą dzięki zgodnej współ-
pracy burmistrza Susza z 15-osobową
Radą Miejską. Właściwie obrany kie-
runek rozwoju potwierdzają liczne pre-
stiżowe wyróżnienia, takie jak „Orły
Polskiego Samorządu”, „Gmina Fair
Play”, czy tytuł „Gminy Roku”, przy-
znawany w ramach programu Samo-
rządowa Marka Roku. �

Gmina Susz 
– silna marka i przemyślany rozwój
Susz to miasto w powiecie iławskim, w województwie warmińsko-mazurskim, położone
nad Jeziorem Suskim. Miejscowość jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Susz, znanej
sportowej Polsce z organizowania najstarszych krajowych zawodów triathlonowych,
których pierwsza edycja odbyła się w 1991 roku.

Suskie inwestycje w obiekty sportowe – triathlonowa historia zobowiązuje

Zrewitalizowane w 2018 roku 
Stare Miasto w Suszu
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Skrzyżowanie autostrad w połą-
czeniu z przebiegającą przez
gminę linią kolejową Łódź-Ło-

wicz (wraz z bocznicą towarową), a tak-
że bliskością międzynarodowych portów
lotniczych w Łodzi (25 km) i w Warsza-
wie (110 km), czyni Stryków miejscem
znakomicie skomunikowanym z całym
światem.

Doskonałe położenie logistyczne
gminy spowodowało, że już na ponad
400 ha ulokowali się tu krajowi i światowi
liderzy ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Finlandii, Holandii, USA i Fran-
cji. Mając na względzie rosnące zain-
teresowanie inwestorów, w planie za-
gospodarowania przestrzennego prze-
znaczono ponad 1000 ha pod tereny in-
westycyjne, które w większości posia-
dają dostęp do sieci wodociągowej, ka-
nalizacyjnej, energetycznej i gazowej.

Na terenie gminy działają 4 parki
przemysłowe: Segro Logistics Park Stry-
ków, Panattoni Park Stryków, Diamond
Business Park Stryków, Prologis Park
Stryków, a 2 kolejne – Mountpark Stry-
ków oraz MPL Stryków – wkrótce uru-
chomią działalność. Swoje inwestycje
posadowiły tu firmy z branży logistycz-
nej, kurierskiej, motoryzacyjnej, bu-

dowlanej, farmaceutycznej, spożyw-
czej i innowacyjnych technologii i wie-
le innych. Część z nich działa w Łódz-
kiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Inwestor, który podejmie decyzję
o lokalizacji biznesu w Strykowie, może
być pewien, że znajdzie tu profesjonal-
ną obsługę oraz przychylny klimat
i przestrzeń do rozwoju. Uchwalenie pla-
nu zagospodarowania przestrzennego,
stworzenie stanowiska do obsługi in-
westora oraz profesjonalne działania
promocyjne na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej przyczyniły się do zbu-
dowania wśród inwestorów pozytyw-
nego wizerunku gminy.

Miłośnicy aktywnego spędzania
wolnego czasu znajdą w Gminie Stry-
ków bogatą ofertę imprez sportowych
o zasięgu ogólnopolskim. We wrześniu
zachęcamy do udziału w znakomicie
zorganizowanym przez pasjonatów
i znanym już w całej Polsce wydarzeniu
– Triathlon Stryków, podczas którego za-
wodnicy rywalizują na dwóch dystan-
sach: 1/4 IM i 1/8 IM. Entuzjastów mo-
toryzacji w ekstremalnym wydaniu przy-
ciągnie jedyny w województwie tor mo-
tokrosowy, na którym co roku rozgry-
wana jest runda Motocrossowych Mi-

strzostw Polski oraz dwa razy do roku
Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego
w Cross Country. Działa tutaj również je-
dyny w centralnej Polsce Ośrodek Do-
skonalenia Techniki Jazdy Tor Łódź, na
którym kierowcy w ekstremalnych wa-
runkach mogą sprawdzić swoje umie-
jętności, a miłośnicy dużych prędkości
i adrenaliny – bezpiecznie oddawać się
swojej pasji.

Miłośnicy rekreacji i turystyki konnej
mają do dyspozycji ośrodki jeździeckie
wzdłuż Łódzkiego Szlaku Konnego. Do
aktywnego wypoczynku w centrum
Strykowa zachęcają boiska sportowe
Orlik, kompleks sportowo-rekreacyjny
nad zalewem z placami zabaw, skate-
parkiem, wypożyczalnią sprzętu wod-
nego, ścieżką pieszo-rowerową i urzą-
dzeniami fitness. Amatorzy spędzania
czasu na łonie natury docenią uroki Par-
ku Krajobrazowego Wzniesień Łódz-
kich.

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

tel.: 42 719 80 02
fax: 42 719 81 93

e-mail: strykow@strykow.pl
www.strykow.pl

Burmistrz Strykowa zaprasza 
inwestorów i turystów
Gmina Stryków położona jest w samym sercu Polski. Na jej terenie usytuowane jest
skrzyżowanie dwóch najważniejszych autostrad w kraju: A1 (Gdańsk-Wiedeń) i A2
(Berlin-Moskwa). Węzeł komunikacyjny autostrad środkowoeuropejskich to wiodący
atut gminy, będący bodźcem do dynamicznego rozwoju terenów inwestycyjnych.
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Atrakcyjność omawianych tere-
nów wynika przede wszystkim
z doskonałej lokalizacji, jak rów-

nież zastosowania nowoczesnych roz-
wiązań komunikacyjnych. Strefa zlo-
kalizowana jest w bezpośrednim są-
siedztwie autostrady A4 oraz drogi eks-
presowej S-19, przy drodze krajowej
E-371, w bezpośrednim sąsiedztwie
zmodernizowanej magistrali kolejowej
E-30, w odległości ok. 6 km od Między-
narodowego Portu Lotniczego „Rze-
szów-Jasionka”. Strefa Aktywności Go-
spodarczej obejmuje tereny przemy-
słowe, które posiadają całkowite uzbro-
jenie infrastrukturalne oraz są w pełni
skomunikowane, posiadają rozbudo-
waną sieć dróg wewnętrznych. Doce-
lowo w jej obrębie łącznie z obszarami
sąsiednich gmin znajdzie się łącznie ok.
400 ha terenów inwestycyjnych. Tereny

przemysłowe objęte oddziaływaniem
„Strefy” w obecnych granicach miasta
zajmują ok. 150 ha. W rejonie Strefy Ak-
tywności Gospodarczej „Rzeszów-Dwo-
rzysko” znajdują się również atrakcyjne
tereny o powierzchni około 50 ha ma-
jące zróżnicowaną strukturę własno-
ściową, z przeznaczeniem w Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego pod budownictwo przemy-
słowe. Dotychczas na lokalizację za-
kładów na terenach Strefy Aktywności
Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko zde-
cydowały się firmy z następujących
branż: logistyczna, instalacyjna, moto-
ryzacyjna, lotnicza, metalurgiczna, bu-
dowlana, informatyczna, kosmetycz-
na, AGD, odzieżowa, budowlana, che-
miczna, meblowa oraz medyczna. 

Głównym założeniem Strefy Ak-
tywności Gospodarczej „Rzeszów-Dwo-

rzysko” jest stworzenie sprzyjających
warunków rozpoczęcia działalności
gospodarczej zwłaszcza dla przedsię-
biorców stosujących innowacyjne tech-
nologie. Jedną z form pomocy dla in-
westorów stosowaną przez Miasto Rze-
szów jest zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości i środków transportowych
dla nowych inwestycji przez okres 5 lat.
Przedsiębiorcy zdecydowani na inwe-
stowanie w granicach Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej, jak również na pozo-
stałych terenach inwestycyjnych w Rze-
szowie, zgodnie z zapisami Ustawy
o wspieraniu nowych inwestycji, mogą
również liczyć na wysokie zwolnienia
w podatku dochodowym: wielkość zwol-
nienia z podatku z tytułu nowej inwestycji
lub tworzenia nowych miejsc pracy wy-
nosi 50 proc. poniesionych wydatków in-
westycyjnych lub dwuletnich kosztów
pracy nowo zatrudnionych pracowników
dla przedsiębiorców dużych, 60 proc. dla
średnich oraz 70 proc. dla przedsię-
biorców małych. Decyzję o wsparciu wy-
daje się na czas określony, nie krótszy
niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. 

Na terenie Strefy Aktywności Go-
spodarczej Rzeszów-Dworzysko pro-
wadzi obecnie działalność gospodarczą
26 firm. Łącznie ponad 40 przedsię-
biorstw zakupiło tereny inwestycyjne na
„Dworzysku”. Kolejne firmy już dyspo-
nują pozwoleniem na budowę lub są na
etapie przygotowania kompletu doku-
mentów do złożenia tegoż wniosku,
natomiast kilka firm, w tym Automotive
Sobiesław Zasada, Salon Dodg i Ram,
Savpol Sp. z o. o. oraz 7R S.A. Centrum
Logistyczne, realizuje swoje projekty.

�

Strefa Aktywności Gospodarczej
Rzeszów-Dworzysko
Miasto Rzeszów zachęca przedsiębiorców do inwestowania w stolicy Podkarpacia, ofe-
rując atrakcyjne tereny inwestycyjne położone w północno-zachodniej części Rzeszowa,
objęte oddziaływaniem Strefy Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko. W skład
Strefy wchodzą: Podstrefa  Rzeszów Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK
MIELEC”, z lokalizacjami na Osiedlach Przybyszówka i Miłocin, gdzie funkcjonuje
Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko, oraz tereny inwestycyjne poło-
żone w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
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Jak COVID-19 i ogłoszona pandemia
wpłynęły na sytuację w krajowym rol-
nictwie?

– W odniesieniu do całego rolnictwa
największe skutki dotyczyły dwóch seg-
mentów – eksportu i pracowników se-
zonowych. Musimy zdawać sobie spra-
wę, że jesteśmy krajem o dużym po-
tencjale rolnym. Nasza produkcja jest
większa niż zapotrzebowanie krajowe.
Dotyczy to przede wszystkim sektora
mięsa wołowego, którego 80 proc. jet
przeznaczone na eksport, oraz dro-
biowego, którego ponad 60 proc. trafia
na rynki obce. Bardzo szybko urucho-
miliśmy na naszej stronie internetowej
specjalną zakładkę o możliwościach
eksportu produktów do różnych krajów.
Było to możliwe dzięki zaangażowaniu
naszych dyplomatów, do których ape-
lowałem o przesyłanie takich informa-
cji z rynków zagranicznych. Mamy to
szczęście, że dzięki polskim rolnikom
mieliśmy i wciąż mamy zapewnione
bezpieczeństwo żywnościowe. Pande-
mia bardzo wyraźnie pokazała, że nie
wszyscy tak mają.

Ogromnym problemem, nie tylko
naszym, ale też np. francuskich i nie-
mieckich rolników, był brak pracowni-
ków sezonowych, którzy nie mogli przy-
jechać z innych państw. Wielu Polaków
pracowało przy uprawach szparagów
w Niemczech, a u nas zatrudnianych
było wielu Ukraińców przy zbiorach
owoców miękkich.
Jakie rozwiązania i środki pomocowe
przewidział rząd w ramach wsparcia dla
rolników i agrofirm dotkniętych kryzy-
sem?

– Ze względu na swoją specyfikę
i znaczne uzależnienie od warunków po-

godowych rolnictwo wymaga specjal-
nego podejścia. Wszystkie tzw. tarcze
traktowały rolników i przedsiębiorców
jednakowo. Bierze się to z faktu, że po
raz pierwszy w naszej historii cały rząd
solidarnie odpowiada za sprawy wsi
i rolnictwa. Jednym z naszych głównych
celów jest dążenie do wyrównania po-
ziomów życia na wsi i w mieście. Re-
alizujemy to konsekwentnie od 5 lat. Sy-
tuacja wynikająca z pandemii koro-
nawirusa spowodowała konieczność
podjęcia specyficznych rozwiązań do-
tyczących zatrudniania cudzoziem-
ców. Czas zbioru owoców jest jedno-

Współdziałanie sprzyja 
konkurencyjności
Mamy ogromny potencjał
w produkcji rolnej, mamy
zdolnych i pracowitych
ludzi, umiemy wytwarzać
żywność najwyższej jako-
ści, którą wyróżnia niepo-
wtarzalny smak i aromat.
To są walory, które pozwa-
lają patrzeć z optymizmem
w przyszłość. To nasza
szansa w międzynarodo-
wej konkurencji – mówi
Jan Krzysztof Ardanowski,
minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.



znaczny i nie da się go przesunąć. Dla-
tego w porozumieniu ze służbami od-
powiedzialnymi za ochronę zdrowia
przyjęte zostały odpowiednie regulacje
prawne, na mocy których możliwy był
przyjazd pracowników sezonowych
i odbywanie przez nich 14-dniowej
kwarantanny w gospodarstwie przy
jednoczesnym wykonywaniu pracy.
Pozwala na to właśnie specyfika go-
spodarstwa rolnego, w odróżnieniu
od dużych skupisk ludzkich w zakła-
dach przemysłowych. Dzięki temu owo-
ce miękkie mogły być zebrane w od-
powiednim czasie.
Czy wyniki finansowe polskiego rol-
nictwa, w tym statystyki eksportowe,
napawają optymizmem?

– Najbardziej ucierpiały te gałęzie
rolnictwa, które w dużym stopniu są za-
leżne od eksportu. Zmalał on mocno do
krajów UE, do Chin i do krajów muzuł-
mańskich. Tym samym mocno ucierpieli
producenci wołowiny, drobiu, wieprzo-
winy i mleka. Skutki pandemii ponieśli
również m.in. producenci kwiatów. Zna-
cząco podrożał też transport morski.

Koronawirus prawdopodobnie szyb-
ko nie zniknie i musimy nauczyć się
z nim żyć. Stopniowo odbudowywana
jest sieć powiązań międzynarodowych
i rozwija się eksport. Na początku roku
wstępne dane wskazywały, że będzie to
kolejny, rekordowy rok w naszym eks-
porcie rolnym. Taka była dynamika
jeszcze w styczniu i lutym. Teraz tej pew-
ności nie ma, ale sytuacja poprawia się
z dnia na dzień. Część krajów o słabym
rolnictwie, ale posiadających zasoby fi-
nansowe, tworzy lub odbudowuje re-
zerwy żywnościowe. Zainteresowane
polską żywnością są m.in. Arabia Sau-
dyjska, Egipt, Zjednoczone Emiraty
Arabskie i Liban.
Jakich inwestycji i regulacji potrzebu-
je w bieżącej sytuacji polskie rolnictwo,
aby było konkurencyjne na arenie
światowej i miało optymalne warunki do
rozwoju?

– Musimy pamiętać, że na świato-
wym rynku nie mamy szans w konku-
rowaniu ilością oferowanej żywności, ale
mamy wszelkie dane ku temu, aby kon-
kurować – i to skutecznie – jakością.
Ostatnie 2 lata dobitnie pokazały, że jed-
nym z podstawowych wyzwań jest za-
pewnienie zaopatrzenia gospodarstw
w wodę. Rozpoczęła się realizacja pro-
gramów małej i dużej retencji. Jednak
zaniedbania z kilkudziesięciu lat nie po-
zwalają na bardzo szybką poprawę
sytuacji. Mimo to podjęliśmy ten trud,
nasi poprzednicy unikali tego tematu.

Mając ogromne wsparcie w całym
rządzie i ze strony Prezydenta RP, wiem,
że przez najbliższe lata będziemy mo-
gli kontynuować reformowanie pol-
skiego rolnictwa. Mam ogromną sa-
tysfakcję, że dane mi jest realizować
program rolny PiS, którego byłem
współautorem. Naszym celem jest zni-
welowanie różnic życia na wsi i w mie-
ście. To się udaje, co pokazały ostatnie
wybory, które potwierdziły dobrą oce-
nę rolników dla naszego programu.
Obietnice są realizowane. Wprowa-
dzamy szereg ułatwień. Bardzo do-
brze rozwija się rolniczy handel deta-
liczny, sprzedaż bezpośrednia oraz
produkcja marginalna, ograniczona
i lokalna. Nastąpił rozkwit działalności
Kół Gospodyń Wiejskich. To wszystko
sprawia, że nastroje społeczne na wsi
uległy poprawie.

Jest jednak coś, co może być bardzo
poważnym zagrożeniem w sferze kon-
kurencyjności polskiego rolnictwa. Tym
niebezpieczeństwem jest brak zainte-
resowania rolników wspólnym działa-
niem. Kiedyś słynęliśmy jako jedni z pio-
nierów spółdzielczości. Dziś jesteśmy
pod tym względem na szarym końcu.

Aby być konkurencyjnym, trzeba za-
chować jak najwyższą jakość produk-
cji przy jednoczesnym znacznym obni-
żeniu jej kosztów. Wspólny zakup ma-
szyn, urządzeń i wszelkich niezbęd-
nych do produkcji rolnej środków to wy-
mierne, duże oszczędności kosztów.
Wspólnie można też dużo korzystniej ne-
gocjować ceny za własne produkty.
Czy dostępne środki wsparcia dla rol-
ników i podmiotów działających w prze-
myśle rolnym, zwłaszcza z sektora
MŚP, uważa pan za wystarczające?

– Środków zawsze będzie za mało
w stosunku do potrzeb. Wskazałem już,
że wspólne działanie mogłoby poprawić
tę sytuację. Niezależnie jednak od tego
bardzo istotne jest zabieganie o nie na
arenie unijnej. Przyjęta z mojej inicjatywy
Deklaracja Warszawska, w której jednym
głosem 9 państw naszego regionu opo-
wiedziało się za silnym budżetem rolnym
UE, została zauważona w Brukseli. To
m.in. dlatego, pomimo kunktatorstwa
niektórych krajów UE, wynegocjowane
dla europejskich rolników środki są zna-

cząco większe od proponowanych wcze-
śniej. To pokazuje, że wspólne działanie
daje najlepsze efekty.

Nie mamy zbyt wielu szczegółów do-
tyczących strategii zawartych w Zielo-
nym Ładzie. Generalny kierunek jest do-
bry – Unia zmierza w stronę rolnictwa
zrównoważonego, które nie będzie się
opierało na maksymalizacji zysku.
Oznacza to, że Unia idzie w kierunku na-
szego modelu, który opiera się na go-
spodarstwach rodzinnych.
W czerwcu w Pałacu Prezydenckim od-
była się kolejna gala AgroLigi. Jak
ocenia pan ideę tego przedsięwzięcia?
Co oprócz grupy nagrodzonych liderów
branży rolniczej może być naszą dumą
w kontekście funkcjonowania i per-
spektyw rozwoju polskiego rolnictwa?

– Gala to przede wszystkim wyróż-
nienie liderów z branży rolno-spożyw-
czej. Każdy z nas lubi, jak zauważa się
jego wysiłek i osiągnięcia. Laureaci
konkursu są wzorcem dla innych. Po-
dejmowanie ich przez Prezydenta RP to
wyraz szacunku głowy państwa dla lu-
dzi, dzięki którym mamy zapewnione
bezpieczeństwo żywnościowe. Jest to
niezwykle istotne, zwłaszcza jeżeli weź-

miemy pod uwagę to, co ostatnio dzie-
je się na świecie. Nastąpił niesamowi-
ty, skomasowany atak na rolników.
W wymiarze europejskim i światowym
jest on wymierzony przede wszystkim
w produkcję zwierzęcą i zmierza do jej
zlikwidowania. Hodowcy wskazywani są
jako główni winowajcy niszczący śro-
dowisko. Trwa bezpardonowa walka or-
todoksyjnych – tak zwanych – obrońców
środowiska. Dobrze, że polski prezydent
przy każdej okazji podkreśla, jak duży
ma szacunek dla ludzi zajmujących
się produkcją rolną.

Liderzy z sektora rolno-spożywcze-
go pokazują, że można w tej branży osią-
gać sukcesy. Oni w niczym nie ustępu-
ją swoim kolegom z Unii Europejskiej. Za
nimi idą inni. Mamy ogromny potencjał
w produkcji rolnej, mamy zdolnych i pra-
cowitych ludzi, umiemy wytwarzać żyw-
ność najwyższej jakości, którą wyróżnia
niepowtarzalny smak i aromat. To są wa-
lory, które pozwalają patrzeć z optymi-
zmem w przyszłość. To nasza szansa
w międzynarodowej konkurencji.
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Liderzy z sektora rolno-spożywczego pokazują,
że można w tej branży osiągać sukcesy. 
Oni w niczym nie ustępują swoim kolegom 
z Unii Europejskiej.

�



Co jest największym problemem
w świetle wyzwań, jakie stoją przed
rolnikami: dostosowywania działal-
ności do wymogów unijnych, nadą-
żania za trendami rynkowymi, fi-
nansowania inwestycji i wychodze-
nia z kryzysu?

– Rolnictwo to skomplikowany
system naczyń połączonych, w któ-
rym nie wszystko zależy tylko i wy-
łącznie od wiedzy i umiejętności rol-
ników, lecz także od kaprysów aury
czy niestabilności rynków. Przez lata,
które minęły od naszej akcesji do UE,
polscy rolnicy pokazali, że potrafią
dostosować się do wysokich wyma-
gań unijnych. Wystarczy pojechać na
polską wieś i samemu się przekonać,
jak bardzo ona wypiękniała, jak się
zmieniła. Uwolnienie rolników od
zbędnej biurokracji pozwoliło na
przywrócenie im możliwości inicja-
tywy i swobodną sprzedaż produktów
wytworzonych we własnym gospo-
darstwie. Jest to także odpowiedź na
zapotrzebowanie ze strony konsu-
mentów, którzy coraz częściej po-
szukują produktów żywnościowych,
które nie są wytwarzane w sposób
przemysłowy.

Teraz, kiedy rozmawiamy w po-
łowie wakacji, najważniejszą kwestią
jest dobre przygotowanie strategii.
Zmieniają się reguły Wspólnej Polityki
Rolnej i plany będą uzgadniane co-
rocznie. Jak wspomniałem, nie ma
jeszcze niezwykle istotnych szcze-
gółów dotyczących realizacji Wspól-
nej Polityki Rolnej w nowym kształcie.
Najważniejsze jest, abyśmy sami do-
brze wiedzieli, na czym nam zależy
i co zamierzamy realizować.

W sferze ogólnej dzięki odpo-
wiednio podejmowanym działaniom
polska gospodarka radzi sobie dość
dobrze i nie tylko w naszej ocenie, ale
i zagranicznych ekspertów powinni-
śmy odczuć kryzys w wyraźnie mniej-
szym stopniu niż inne kraje. 

Powstaje Polska Grupa Spożyw-
cza, uruchomione zostały giełdowe
transakcje zbożowe. To wszystko słu-
ży uniezależnieniu rolników od ka-
prysów pośredników. Dzięki temu po-
winna wzrosnąć pozycja rolników w
łańcuchu żywnościowym. Wyzwa-
niem pozostaje kwestia udziału rolni-
ków we wspólnej pracy, np. w formie
spółdzielczej. Mam jednak nadzieję,
że ta postawa zacznie się zmieniać.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Laureaci szczebla krajowego mogą
szczycić się nie tylko nagrodą,
stanowiącą wyróżnienie w środo-

wisku rolniczym, lecz także faktem ode-
brania jej podczas uroczystości finało-
wej w Pałacu Prezydenckim. Od 2008
roku honorowy patronat nad Galą
AgroLigi sprawuje Prezydent RP, który
3 czerwca br. osobiście gratulował naj-
lepszym rolnikom i firmom prosperują-
cym w przemyśle rolnym, uhonorowa-
nym w ostatniej edycji konkursu.

Prezydent Andrzej Duda dziękował
wyróżnionym za to, że poprzez swoją
działalność, postawę i zaangażowanie
mogą uchodzić za wzór dla innych go-
spodarzy i przedsiębiorców, a zara-
zem mają istotny wkład w zapewnianie
bezpieczeństwa żywnościowego w kra-
ju. W swoim przemówieniu podkreślił, że
to dzięki polskim producentom w okre-
sie pandemii nie zabrakło żywności. 

– Z całego serca gratuluję wspa-
niałych osiągnięć, wielkiego sukcesu,
gratuluję również wyróżnienia, bo kon-
kurencja – jak zawsze – była bardzo ostra
– mówił prezydent, zwracając uwagę na
wysoki poziom uczestników rywalizacji.
Wskazywał na fakt, że sukces w kon-
kursie AgroLiga świadczy o jakości pol-
skich produktów rolnych, które plasują
się wysoko na arenie międzynarodowej.
– Dzisiaj jesteśmy ogromnie liczącym się
producentem żywności na świecie – pod-
kreślał Andrzej Duda, akcentując ro-
snącą rozpoznawalność i sprzedaż pol-
skiej produkcji rolniczej za granicą.

– Chcę złożyć na państwa ręce po-
dziękowania, które tym samym po raz
kolejny składam na ręce wszystkich
polskich rolników, wszystkich polskich
gospodarzy, którzy uprawiają u nas
ziemię, realizują swoje zadania w tej
przepięknej branży. A może nie branży.
Bo to jest sposób życia – to wybór życia.
Jest to najczęściej rodzinna tradycja.

Ogromnie państwu dziękuję za jej kul-
tywowanie w najlepszym tego słowa
znaczeniu – powiedział prezydent do
laureatów na zakończenie. W jego sło-
wach nie zabrakło również podzięko-
wań dla organizatorów konkursu. �

Nowi laureaci 
prestiżowej AgroLigi
Konkurs AgroLiga, organizowany od 1993 roku, wskazuje
i nagradza najlepszych rolników i przedstawicieli agrobiz-
nesu. Laureaci szczebla krajowego i wojewódzkiego są
symbolem przedsiębiorczości oraz przykładem jakości w pol-
skim rolnictwie, które stanowi ważny filar gospodarki.

Laureaci konkursu AgroLiga 2020 

Mistrz Krajowy w kategorii Firmy
• Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek
• Ogrody Hortulus

Mistrz Krajowy w kategorii Rolnicy
• Agata i Cezary Kosińscy
• Danuta i Zygmunt Stromscy

Wicemistrz Krajowy w kategorii Firmy
• Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS
• Zakład Piekarniczo-Cukierniczy 

Zimmermann
• Owocowe Smaki
• SaMASZ

Wicemistrz Krajowy w kategorii Rolnicy
• Agata i Wojciech Długosz
• Dorota i Marcin Seliga
• Marta i Arkadiusz Lechoszest
• Emilia i Dariusz Płuszka
• Dorota i Karol Kania
• Daniela i Tadeusz Walkowscy

Laureat Krajowy w kategorii Firmy
• Olejarnia Brzezinki
• Milkpol SA
• Rodzinny Browar Socho
• Gospodarstwo Pasieczne Halina Buchalik
• Piekarnia Wiejska w Zębowie

Laureat Krajowy w kategorii Rolnicy
• Grażyna i Adam Kaliszewscy
• Magdalena i Marcin Ciemieccy
• Katarzyna i Mariusz Sławek
• Irena i Eugeniusz Leśniewscy
• Monika i Waldemar Lasoń
• Beata i Marek Kołodziejowie
• Jolanta i Janusz Broda





Firma Milkpol została krajowym laure-
atem w konkursie AgroLiga 2020. Co
sprawia, że marka wyróżnia się na tle
innych podmiotów przemysłu rolno-
-spożywczego?

– Firmę tworzą ludzie. Mamy fanta-
styczny zespół zaangażowanych i od-
danych pracowników, którzy na co
dzień dokładają wszelkich starań, aby
produkty marki Czarnocin trafiały do co-
raz większej rzeszy konsumentów. Jako
zarząd staramy się stworzyć dobrą at-

mosferę oraz zapewnić naszym pra-
cownikom poczucie stabilności i bez-
pieczeństwa. Kierujemy się zasadą:
„najpierw człowiek, potem pracownik”.
Ponadto w Milkpol SA kładziemy bardzo
duży nacisk na budowanie pozytyw-
nych, rzetelnych relacji z partnerami biz-
nesowymi, począwszy od dostawców
mleka, a skończywszy na partnerach
korporacyjnych. Marka Czarnocin obej-
muje przede wszystkim naturalne, zdro-
we i pełnowartościowe produkty bez do-
datku konserwantów. Są one produko-
wane tylko z polskiego mleka, opa-
trzone znakiem „Produkt polski”. Po-
twierdzeniem wiarygodności firmy jest
przyznawany co roku Certyfikat Przed-
siębiorstwo Fair Play, który nasza spół-
ka otrzymała już dwunasty raz z rzędu.
Co najbardziej wpływa na rozpozna-
walność marki oraz zaufanie konsu-
mentów i jak ocenia pani efektywność
działań zarządu i pracowników firmy,
biorąc pod uwagę te czynniki?

– Myślę, że na rozpoznawalność
marki najbardziej wpływa jakość jej
produktów, ale także wszelkiego ro-
dzaju działania promocyjno-marketin-
gowe oraz kontakt z konsumentem. Je-

śli zaś chodzi o zaufanie konsumentów,
to zasadniczy wpływ ma powtarzal-
ność, wysoka jakość produktów oraz po-
czucie pewności, że kupując produkt
marki Czarnocin, konsument nie będzie
rozczarowany. Co do efektywności dzia-
łań, jesteśmy zespołem bardzo ambit-
nym. Cały czas stawiamy sobie po-
przeczkę coraz wyżej i nie ustajemy
w staraniach, aby ją dosięgnąć, ponie-
waż mamy jeszcze dużo do zrobienia.
Jaka wizja rozwoju przyświeca pani
w zarządzaniu firmą?

– Przede wszystkim pragnę pozo-
stać przy wartościach, jakie przyświe-
cają działaniom firmy od początku jej ist-
nienia. Nie chcę, aby z powodu ciągłych
nacisków ze strony rynku na obniża-
nie cen ucierpiała jakość wyrobów.
W związku z tym nie ulegamy tym na-
ciskom i nie sprzedajemy za wszelką
cenę. Stawiamy na jakość – tego się
trzymamy i taką politykę będziemy kon-
tynuować. Zauważamy, że klienci to do-
ceniają i chętnie wybierają nasze pro-
dukty.

Rozmawiała 
Marianna Szczepańska

Dobre, bo polskie
Stawiamy na jakość – tego się trzymamy i taką politykę będziemy kontynuować. 
Zauważamy, że klienci to doceniają i chętnie wybierają nasze produkty 
– mówi Magdalena Gałwa, wiceprezes zarządu firmy Milkpol SA.

3czerwca 2020 r. w Pałacu Prezy-
denckim odbyła się uroczysta gala
podsumowująca wyniki tegorocz-

nej edycji konkursu, w której firma Milk-
pol SA jako Laureat Krajowy w katego-
rii firm otrzymała od Prezydenta An-
drzeja Dudy nagrodę oraz gratulacje.
Ponadto prezes firmy Aleksandra Świer-
czyńska odebrała z rąk ministra rol-
nictwa medal „Zasłużony dla rolnictwa”.

Po części oficjalnej uroczystości
Para Prezydencka zapoznała się z wy-
robami spółki Milkpol, które stoją za suk-
cesem marki. �

Milkpol triumfuje w Pałacu Prezydenckim
AgroLiga to konkurs, który
od 1993 r. wyłania najlep-
szych rolników i najlepsze
agrofirmy z terenu całego
kraju. Prezydent RP spra-
wuje honorowy patronat
nad Galą AgroLigi, co do-
datkowo podnosi rangę
wydarzenia.
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Magdalena Gałwa i Aleksandra Świerczyńska,
wiceprezes i prezes Milkpol SA, z Parą 
Prezydencką
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Na terenie gminy Czarnocin panuje cisza i spokój. Brak
degradacji środowiska sprawia, że to idealne miejsce
do hodowli krów, które mają dostarczać mleko do wy-

robu nabiału. Surowiec dostarczany do firmy Milkpol pochodzi
od zwierząt żyjących właśnie w takich optymalnych warun-
kach. Procesy technologiczne, którym poddawane jest mle-
ko w zakładzie, przeprowadzane są w taki sposób, aby uzy-

skane produkty posiadały wszystkie właściwości odżywcze,
charakterystyczne dla wyrobów mlecznych.

Celem zespołu firny Milkpol jest zatrzymanie w gotowych
produktach jak największej liczby cennych składników za-
wartych w naturalnym mleku. To, że robi to skutecznie, po-
twierdzają certyfikaty, które od lat otrzymuje zakład, oraz na-
grody przyznawane za wysoką jakość produktów. �

Czarnocin – smaczne wyroby 
z mleka od szczęśliwych krów

Czarnocin to gmina leżąca wśród lasów, pól, stawów i zielonych pastwisk. Stanowi wy-
marzone miejsce do prowadzenia działalności związanej z rolnictwem i przetwórstwem
mleka. Okoliczne gospodarstwa dostarczają do zakładu Milkpol świeże, pełne witamin 

i mikroelementów mleko od szczęśliwych krów. Dlatego wyroby marki Czarnocin są
pyszne, zdrowe i wolne od zanieczyszczeń przemysłowych.

Dlaczego warto wybierać produkty marki Czarnocin? Ponieważ:

• są wytwarzane z surowca najwyższej jakości pochodzącego z lokalnych pastwisk, poddawanego badaniom laboratoryjnym
• zakład produkcyjny od lat przechodzi bardzo wymagające audyty certyfikujące, które są gwarancją wysokiej jakości produkcji
• produkty marki nie zawierają konserwantów, dodatków chemicznych, syropu glukozowo-fruktozowego ani glutenu
• twarogi są produkowane tradycyjną metodą – w chustach serowarskich, a następnie ręcznie krojone i pakowane.
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Jak ważną część lokalnej gospodarki
gminy Czarnocin stanowi rolnictwo i ja-
kie są jego główne filary?

– Gmina Czarnocin jest gminą wiej-
ską, co pokazuje zarówno krajobraz
gminy, jak i struktura podatkowa.
W ostatnim dziesięcioleciu stała się
zagłębiem hodowli trzody chlewnej,
a jeszcze 15-20 lat temu niemal w każdym
gospodarstwie rolnym było bydło mlecz-
ne. Coraz więcej gospodarstw zajmuje
się wyłącznie produkcją roślinną. Rolni-
cy z naszej gminy potrafią adaptować się
do potrzeb rynku i pomimo ciągłej dy-
namiki odnajdują swoje miejsce w rol-
nictwie, stanowiącym najważniejszą ga-
łąź polskiej gospodarki.
Jakie czynniki leżą u podstaw rozwo-
ju rolnictwa na terenie gminy i jak sa-
morząd wspiera lokalne gospodar-
stwa?

– Rozwój rolnictwa to głównie pra-
widłowa koniunktura, czyli opłacal-
ność. W każdym sektorze gospodar-
czym bardzo ważna jest stabilna sytu-
acja i specjalizacja. W przypadku pro-
wadzenia gospodarstwa rolniczego
ukierunkowanie działalności wiąże się

z ogromnymi nakładami i niejedno-
krotnie latami pracy. Rolnicy z terenu
gminy korzystają z wielu dopłat, m.in.
bezpośrednich, podstawowych, dla
młodych rolników, ONW, do produkcji
i innych, takich jak „czyste powietrze”.
Ponadto w ostatnim czasie na terenie
gminy nastąpiła aktywizacja Kół Go-
spodyń Wiejskich, które pozyskały do-
tacje i aktywnie działają w świeżo wy-
remontowanych i doposażonych świe-
tlicach wiejskich. Cieszy również fakt, że
gospodynie chętnie wspierają organi-
zowane na terenie gminy wydarzenia
kulturalne, takie jak Koszyczek Wielka-
nocny, dożynki czy wigilia gminna.
Jak wiele firm w gminie trudni się
przemysłem rolno-spożywczym i jak
ocenia pan ich działalność?

– Nasza gmina ma charakter typo-
wo rolniczy i choć nie ma u nas bardzo
wielu przedsiębiorców ukierunkowa-
nych stricte na przemysł rolno-spo-
żywczy, to mamy się czym pochwalić.
Na uwagę zasługują takie przedsię-
biorstwa, jak Ubojnia Trzody Chlewnej
Bydła i Koni Roman Maciejek, Masarnia
Bogusław Kołodziejczyk, Invest Rol
Sp. z o.o. – autoryzowany dealer ma-
szyn rolniczych, Betoniarstwo Ogólne,
Usługi Transportowe Marianna Ko-
ściańska, Restauracja Buchus, Wiliński
– producent odzieży oraz przedsię-
biorstwa Agro-Kocięba oraz Milkpol, któ-
re od kilku lat są chlubą naszej gminy.
Agro-Kocięba to rodzinna wytwórnia
pasz i koncentratów z ponad 25-letnim
stażem. Stały rozwój, wieloletnie do-
świadczenie oraz wysoka jakość ofe-
rowanych produktów przyczyniły się
do osiągnięcia wysokiej pozycji na ryn-
ku lokalnym. Rozwój i osiągnięcia firmy
potwierdzają liczne certyfikaty i nagro-
dy. Z kolei Milkopol SA jest dynamicz-
nie rozwijającym się prywatnym przed-
siębiorstwem opartym w stu procentach

na polskim kapitale. Swoją działalność
produkcyjną prowadzi od 1990 roku.
Mleko potrzebne do produkcji, w ilości
ponad miliona litrów miesięcznie, po-
zyskiwane jest od ponad 250 wyspe-
cjalizowanych gospodarstw. Z tego su-
rowca firma wytwarza ponad 600 ton
produktów najwyższej jakości: twarogi,
serki, mleko pasteryzowane, śmietany
oraz napoje mleczne, które znaleźć
można na półkach lokalnych sklepów
oraz w Delikatesach Nabiałowych mar-
ki Milkpol Czarnocin na terenie całej
Polski.

Produkty obu tych firm były wielo-
krotnie nagradzane. Z radością przy-
jęliśmy informację, że Milkpol SA otrzy-
mał nagrodę w plebiscycie AgroLiga
i tym samym po raz kolejny firma z gmi-
ny Czarnocin uplasuje się wśród finali-
stów. Przypomnę, że w 2015 roku tytuł
I wicemistrza krajowego w AgroLidze
z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy otrzy-
mali państwo Jadwiga i Bogdan Kocię-
ba – właściciele wspominanej firmy
Agro-Kocięba. Moja osobista satysfak-
cja jest tym większa, że obydwie firmy
będące laureatami AgroLigi otrzymały
w minionych latach statuetkę „Zasłu-
żony dla Gminy Czarnocin”, którą mia-
łem przyjemność wręczyć.
Czy w gminie jest miejsce dla nowych
inwestorów? Jakie kierunki przedsię-
biorczości są najmilej widziane?

– Gmina Czarnocin posiada na
swoim terenie inwestorów z branży
przetwórstwa rolno-spożywczego, włó-
kienniczej oraz rozwijającej się branży
turystycznej. Dzięki położeniu w cen-
tralnej Polsce przy autostradzie A1 oraz
drodze wojewódzkiej 716 gmina Czar-
nocin jest dobrą bazą wypadową dla
mieszkańców centralnej Polski. Tereny
wiejskie wraz z rzeką Wolbórką i zbior-
nikiem wodnym Czarnocin stanowią
podstawę rozbudowującej się turystyki.

Gmina Czarnocin dumna 
ze swoich przedsiębiorców
Chciałbym, aby mieszkańcom żyło się dostatnio, aby każdy miał pracę – czy to we 
własnych gospodarstwach rolnych, czy u prywatnych przedsiębiorców – mówi Roman
Miksa, od 2014 roku pełniący funkcję wójta gminy Czarnocin, na której wiele gospo-
darstw i firm z sukcesami wykorzystuje potencjał rolniczy i przemysłowy.



Jednocześnie tereny inwestycyjne so-
łectwa Dalków, przy planowanej drodze
S74, oraz tereny przy drodze woje-
wódzkiej w sołectwach Kalska Wola i Bi-
skupia Wola są sukcesywnie doinwe-
stowywane poprzez przebudowywanie
infrastruktury drogowej i podziemnej
oraz uwzględniane w planach zago-
spodarowania przestrzennego i zmak-
symalizowania potencjalnych korzyści
płynących dla przyszłych inwestorów.
Gmina pragnie przyciągnąć przede
wszystkim inwestorów z branży tury-
stycznej, rolno-przetwórczej, logistycz-
nej, ale jesteśmy otwarci na współpra-
cę ze wszystkimi podmiotami. Plano-
wane inwestycje wpisujące się w dłu-
gofalową politykę rozwoju gminy są
spójne z programami krajowymi, za-
kładającymi rozwój infrastruktury trans-
portowej, dlatego – świadomi wyzwań
i możliwości stojących przed gminą – już
dziś zabiegamy o inwestorów z branży
logistycznej i planujemy inwestycje w in-
frastrukturę.
Z czego jest pan najbardziej dumny
jako wójt zarządzający gminą o cha-
rakterze rolniczym?

– Od urodzenia jestem mieszkań-
cem Czarnocina, znam jego historię, tra-
dycję. Prywatnie również jestem rolni-
kiem i prowadzę przejęte od rodziców,
dość prężnie rozwijające się gospo-
darstwo. Dlatego najbardziej cieszy
mnie rozwój wielu pięknych nowocze-
snych gospodarstw rodzinnych. Wielu
rolników na terenie naszej gminy pro-
wadzi intensywną produkcję rolną na
wysokim poziomie. Pomimo niestabilnej
sytuacji w rolnictwie na skutek niskich
cen, suszy i innych trudności podejmu-
ją odważne decyzje i inwestują w rozwój
swoich gospodarstw. To powoduje
wzrost dochodów mieszkańców, co
przekłada się pośrednio na funkcjono-
wanie samorządu, a także na poprawę
estetyki gminy.
Czy młode pokolenia są zaintereso-
wane sukcesją i kontynuacją dzieła
swoich rodziców? Jak młodzi ludzie są
przygotowani do pracy w rolnictwie
zgodnej ze współczesnymi standar-
dami i wyzwaniami gospodarczymi?

– Wymiana międzypokoleniowa
w rolnictwie to ciągły proces dokonujący
się między różniącymi się pokoleniami.
Sukcesja powinna być oparta na prze-
kazywaniu ukształtowanych wartości
starszego pokolenia, jego dotychcza-
sowej wiedzy oraz posiadanego do-
świadczenia. Poziom edukacji młodych
rolników w zakresie rolnictwa powi-
nien być z kolei postrzegany ze zrozu-

mieniem i powagą przez ich poprzed-
ników. Znaczenie wiedzy w kształto-
waniu gospodarstw rolniczych powinno
być doceniane zarówno przez produ-
centów rolnych młodszego, jaki star-
szego pokolenia.
Jakie ma pan życzenia, myśląc o przy-
szłości Czarnocina?

– Chciałbym, aby Czarnocin był naj-
piękniejszą gminą w Polsce (uśmiech).
Chciałbym, aby mieszkańcom żyło się
dostatnio, aby każdy miał pracę – czy
to we własnych gospodarstwach rol-
nych, czy u prywatnych przedsiębior-
ców. Aby na terenie gminy powstał
Dom Kultury, który przy wsparciu dwóch
samorządowych szkół i biblioteki roz-

winie kulturalnie dzieci i młodzież,
a starszym przyniesie odprężenie du-
chowe i rozrywkę. Na naszym terenie
jest jeszcze sporo inwestycji do zreali-
zowania, chociażby ciągła poprawa in-
frastruktury drogowej, gazyfikacja gmi-
ny, rozbudowa gminnej oczyszczalni
ścieków i podłączenie do niej kolejnych
mieszkańców. Jestem jednak pełen na-
dziei, że wspólnie z mieszkańcami, tak
chętnie angażującymi się w sprawy sa-
morządu, zdziałamy jeszcze wiele, aby-
śmy za kilka lat byli jeszcze bardziej
dumni z naszej małej ojczyzny.

Rozmawiała 
Marlena Szczęsna
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Dożynki gminne w 2019 roku

Nowo wybudowane Przedszkole Samorządu Gminy Czarnocin
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Laureatami godła Teraz Polska co-
rocznie są przedsiębiorcy, którzy
mają znaczący wpływ na rozwój

gospodarczy i budowanie renomy na-
szego kraju poprzez silne marki koja-
rzone z jakością i nowatorstwem. To się
nie zmieniło mimo okoliczności i zawi-
rowań społeczno-gospodarczych zwią-
zanych z pandemią i obowiązującymi
restrykcjami. Firmy uhonorowane go-

dłem należą do biznesowej elity i sta-
nowią crème de la crème krajowej go-
spodarki, niezależnie od skali i przed-
miotu działalności.

W tym roku nagrodzono jedną in-
nowację, 16 produktów, 9 usług, repre-
zentujących różne sektory gospodarki,
m.in. branżę budowlaną, spożywczą,
przemysł kosmetyczny i farmaceutycz-
ny, instytucje finansowe oraz nowe tech-

nologie, takie jak aplikacje, roboty, in-
teligentne pojemniki na śmieci, inno-
wacyjne testy do wykrywania grypy.
Ewenementem było przyznanie po raz
pierwszy w historii konkursu nagrody za
usługi w zakresie energii odnawialnej.

W tym roku uroczystość finałowa od-
była się wyjątkowo w Pałacu Prezy-
denckim. Prezydent RP Andrzej Duda,
patron honorowy gali, skierował do
laureatów konkursu list, w którym złożył
im gratulacje. „Państwa osiągnięcia
stanowią wspaniały wzór do naślado-
wania. To właśnie ludziom takim jak
Państwo […] zawdzięcza nasza Ojczy-
zna podziwiany przez wszystkich suk-
ces ekonomiczny. Państwa umiejętno-
ści, doświadczenie i śmiałe ambicje
składają się na gwarancję, że hasło „Te-
raz Polska” pozostanie stale aktualne”
– napisał.

Laureatów i pozostałych uczestni-
ków gali powitała w Pałacu Prezy-
denckim Pierwsza Dama Agata Korn-
hauser-Duda, dając wyraz uznania dla
przedsiębiorczości przedstawicieli kra-
jowego biznesu, ich talentu organiza-
cyjnego, twórczej energii oraz umiejęt-
nego budowania dobrych relacji. – Dziś
stoimy u progu wielkich wyzwań, wszyst-
kim zależy, aby nasza gospodarka wy-
szła z tej próby obronną ręką. Znako-
mici laureaci konkursu Teraz Polska re-
prezentują nieprawdopodobny poten-
cjał. To daje nadzieję, że polscy przed-
siębiorcy, w razie gdy kryzys będzie się
pogłębiał, znów wyciągną nas z tara-
patów. Tak jak zrobili to po roku 1989,
gdy umożliwili wyjście z biedy, stworzyli
miejsca pracy i swoistą kulturę rozwo-
ju – nawiązał do aktualnej sytuacji
związanej z pandemią Krzysztof Przybył,
prezes Fundacji Polskiego Godła Pro-
mocyjnego. �

Teraz Polska – nowe okoliczności,
równie wysoki poziom
30. edycja konkursu Teraz Polska była wyjątkowa. Nie tylko ze względu na jubileusz,
lecz także w związku z pandemią, która nie pozwoliła na organizację wieczornej gali 
z takim rozmachem jak co roku. Uroczystość, która odbyła się 9 czerwca, była znacznie
skromniejsza, niemniej nagrody mają równie prestiżowy wymiar jak w każdej poprzed-
niej edycji.
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Czym jest gwarancja de minimis?
–  To instrument finansowy, który uła-

twia przedsiębiorcom dostęp do uzy-
skania kredytu. Służy on do zabezpie-
czenia spłaty kredytu dla firm z seg-
mentu mikro-, małych i średnich firm.
Gwarancja działa na rynku od marca
2013 roku. Od tego czasu skorzystało z
niej ponad 170 tys. przedsiębiorców.
Łączna wartość udzielonych gwarancji
de minimis wyniosła ponad 78 mld zł, co
pozwoliło zabezpieczyć ponad 136 mld
zł kredytów obrotowych i inwestycyjnych
udzielonych polskim przedsiębiorcom.
Jakie korzyści przyniosła gwarancja de
minimis gospodarce?

– Na podstawie badań ankieto-
wych prowadzonych corocznie od 2014
roku na zlecenie BGK można wniosko-
wać, że program gwarancji de minimis
znacząco przyczynia się do stabilizacji
finansowej firmy, na co wskazuje aż
97 proc. ankietowanych, i zwiększenia
obrotów firmy, która bez gwarancji nie
mogłaby liczyć na kredyt obrotowy – to

potwierdza 72 proc. ankietowanych.
Przekłada się to na rozwój firm, umoż-
liwiając zdobywanie nowych rynków,
a nie tylko przetrwanie. Dodatkowo
gwarancja de minimis wspiera wzrost
bezpieczeństwa finansowego przed-
siębiorstw, daje im lepszą pozycję pod
względem konkurencyjności, zwiększa
skłonność do rozwoju i innowacyjności
firm. Otrzymanie  kredytu zabezpieczo-
nego gwarancją przełożyło się na 200 tys.

utworzonych i utrzymanych miejsc pra-
cy – odpowiednio  99 tys. i 103 tys. Ponad
25 proc. firm bez gwarancji de minimis
nie miałoby szans na kredyt, a ponad
33 proc. uzyskałoby go na gorszych
warunkach. Nasz instrument umożliwia
i przyspiesza pozyskanie kredytu, szcze-
gólnie dotyczy to start-upów, firm z sek-
torów podwyższonego ryzyka czy nie-
posiadających zabezpieczenia kredytu
w formie nieruchomości. 
Jak gwarancja de minimis wspiera
przedsiębiorców w czasie pandemii?

– Gwarancja de minimis jest nie-
zwykle skutecznym instrumentem
wsparcia dla firm dotkniętych skutkami
pandemii COVID-19. Produkt ten istot-
nie ułatwia dostęp do kredytu, zapew-
niając przedsiębiorcom płynność i moż-
liwość rozwoju w tych trudnych, nie-
pewnych czasach. Dzięki naszej gwa-
rancji przedsiębiorca może uzyskać
kredyt na lepszych warunkach niż
w przypadku standardowej oferty ban-
ku. Obecnie, w związku z pandemią,

gwarancja de minimis jest oferowana
na jeszcze lepszych warunkach. Produkt
ten został zmodyfikowany tak, aby jesz-
cze pełniej odpowiadał na potrzeby
przedsiębiorców, w szczególności tych,
którzy odczuli negatywne efekty zwią-
zane z pandemią. Zmiany, które wpro-
wadził BGK do gwarancji de minimis
w związku z pandemią, to m.in. zwięk-
szenie zakresu gwarancji z 60 proc. do
80 proc. kwoty kapitału kredytu, odstą-

pienie od pobierania prowizji za udzie-
lenie gwarancji de minimis na kolejny
okres, wydłużenie maksymalnego okre-
su gwarancji dla kredytu obrotowego
z 27 do 39 miesięcy.
Co doceniła kapituła konkursu, na-
gradzając gwarancję de minimis Go-
dłem Promocyjnym Teraz Polska? 

– Kapituła doceniła gwarancję de
minimis jako skuteczny instrument
wsparcia polskich przedsiębiorców
z sektora MŚP. Gwarancja de minimis
ma realny wpływ na polską gospodar-
kę w skali makro i mikro – od wielu lat
skutecznie ułatwia przedsiębiorcom
dostęp do finansowania ich działalno-
ści. Dzięki gwarancji de minimis w pol-
skiej gospodarce pojawiło się 32,7 mld
zł dodatkowego kredytu, który nie po-
wstałby bez wsparcia gwarancyjnego.
Ponadto wzrósł poziom bezpieczeń-
stwa finansowego przedsiębiorstw oraz
ich poziom innowacyjności. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

Gwarancja de minimis nagrodzona
Godłem Fundacji Teraz Polska
Dzięki gwarancji de minimis w polskiej gospodarce pojawiło się 32,7 mld zł dodatko-
wego kredytu, który nie powstałby bez wsparcia gwarancyjnego. Ponadto wzrósł 
poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw oraz ich poziom innowacyjności
– mówi  Halina Wiśniewska, dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK.

Nasz instrument umożliwia i przyspiesza 
pozyskanie kredytu, szczególnie dotyczy to 
start-upów, firm z sektorów podwyższonego 
ryzyka czy nieposiadających zabezpieczenia
kredytu w formie nieruchomości. 
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Jak się pan czuje z godłem Teraz Pol-
ska?

– Czuję się jak manager, który do-
brze poprowadził swój zespół. Moje
dobre samopoczucie wynika z tego, że
ten zespół fachowców dał z siebie
wszystko, co było potrzebne, by miesz-
kańcy Zabrza mieli dobrą wodę, spokój
i bezpieczeństwo. Wiem, że dziś moi lu-
dzie również czują się dobrze, bo takie
wyróżnienia to okazja do pozytywnego
podsumowania ich pracy i wysiłku.
Oczywiście nie zawsze jest tak łatwo
i miło. Życie jest pełne niespodzianek.

Jednak gdy ma się w zespole ludzi szu-
kających rozwiązań, którzy nie zatrzy-
mują się, gdy pojawia się problem, to fir-
ma może się rozwijać w sposób natu-
ralny.
Co dla mieszkańców Zabrza oznacza
to wyróżnienie?

– Płynąca w naszej sieci woda po-
chodzi z ujęć głębinowych i po-
wierzchniowych. Zanim trafi do do-
mów, jest uzdatniana. Niezależnie od
źródła spełnia najwyższe normy wody
przeznaczonej do spożycia, jest za-
wsze świeża i zdrowa. Natomiast ście-

ki odprowadzane są w bezpieczny spo-
sób, zarówno dla ludzi, jak i dla środo-
wiska. To wyróżnienie potwierdza wy-
sokie standardy naszej pracy i jedno-
cześnie daje mieszkańcom pewność, że
wraz z naszym właścicielem jesteśmy
dobrymi partnerami w tworzeniu miej-
skiej rzeczywistości. Nasze przedsię-
biorstwo jest laureatem wielu wyróżnień
i nagród. Jednak to godło jest dla nas
bardzo znaczące oraz zobowiązuje
i motywuje do jeszcze bardziej wy-
trwałej pracy w rozwoju naszej firmy. Ży-
czyłbym sobie, by ten biało-czerwony
znak graficzny był dla mieszkańców Za-
brza symbolem naszego profesjonali-
zmu oraz rzetelności.
ZPWiK to nowoczesne przedsiębior-
stwo, ale wiele osób pamięta jeszcze,
jak matki przestrzegały, by pod żadnym
pozorem nie pić wody z kranu. Co się
wydarzyło od tamtego czasu?

– Dziękuję za to pytanie, bowiem nie-
wiele osób zdaje sobie sprawę, jak gi-
gantyczna praca została wykonana,
by dziś w każdym zabrzańskim domu le-
ciała z kranu tak dobra woda. Gdy
w XIX w. na Górnym Śląsku rozwijał się
przemysł, ludzie byli zmuszeni pić wodę
wątpliwej jakości, którą czerpali ze
studni i zbiorników powierzchniowych.
Warunki sanitarne się pogarszały, co
było jednym z powodów szalejących epi-
demii. Wtedy, w 1883 roku, uruchomio-
no w Zabrzu jeden z pierwszych wo-
dociągów na Górnym Śląsku. Rozwija-
no go przez dziesięciolecia. Pamiętajmy,
że został zbudowany na terenie, gdzie
szkody górnicze też robiły swoje. Dla od-

Zabrzańskie wodociągi 
z godłem Teraz Polska

Rozwój naszej firmy jest naszym obowiązkiem, bo to roz-
wój Zabrza. To lepsze i bardziej komfortowe życie miesz-
kańców, o które dbamy wraz z naszym samorządem 
– mówi Piotr Niemiec, prezes Zabrzańskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który 
9 czerwca odebrał wyróżnienie Teraz Polska.

Dostarczanie wody najwyższej jakości, uzyskanie najlepszych wyników oczyszczania 
ścieków oraz edukacja ekologiczna – to zdecydowało, że kapituła konkursu Teraz Polska
przyznała zabrzańskim wodociągom prawo posługiwania się godłem. Piotr Niemiec, 
prezes ZPWiK, i Damian Pieter, członek zarządu, dyrektor ds. technicznych, 9 czerwca 
odebrali z rąk Pierwszej Damy wyróżnienie Teraz Polska. 
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nowy tej sieci największe znaczenie
miało ostanie kilkanaście lat. To okres,
w którym zainwestowaliśmy w nowo-
czesną technologię oczyszczania i do-
starczania wody setki milionów zło-
tych. Po modernizacji naszej sieci wo-
dociągowej jesteśmy w stanie zapewnić
mieszkańcom Zabrza zdrową wodę
najwyższej jakości, która pod stałym ci-
śnieniem dociera na najwyższe piętra
budynków.

To właśnie stały rozwój, podnosze-
nie kwalifikacji pracowników, kolejne in-
westycje, przewidywanie wydarzeń
i szacowanie ewentualnego ryzyka
spowodowały, że jesteśmy w stanie
zapewnić mieszkańcom wysoką ja-
kość naszych usług. Jak się ostatnio
przekonaliśmy, musimy być również
gotowi na różnego rodzaju sytuacje kry-
zysowe, np. związane z pandemią.
Menedżerowie mówią, że kryzys to
sprawdzian tego, co masz w firmie,
i tego, co zrobiłeś dla swoich ludzi. 

Gdy w połowie marca stanęliśmy
jako firma przed wyzwaniem pandemii,
okazało się, że bez problemu byliśmy
w stanie razem stawić czoła kryzysowi.
Nie tylko szybko przestawiliśmy się na
nowe zasady pracy i obsługi miesz-
kańców, lecz także podjęliśmy z sa-
morządem Zabrza działania pomoco-
we dla naszych odbiorców w formie
własnej „tarczy antykryzysowej”, z któ-
rej skorzystało wielu naszych klientów.
Niestety czasem i do nas dochodzą
krzywdzące opinie czy bezrefleksyjnie
powtarzane stereotypy. Z nimi też na
co dzień walczymy. Z tego powodu
w ubiegłym roku nagraliśmy sondę
z mieszkańcami Zabrza, zaraz po tym
jak „wkręciliśmy” ich w pewien ekspe-
ryment komunikacyjny. Nasze filmy moż-
na oglądać na kanale YouTube ZPWIK
Zabrze. Była to jedna z naszych wielu
kampanii edukacyjnych i uważam, że
konieczne jest stałe podnoszenie po-
ziomu wiedzy na temat efektów naszej
pracy wśród mieszkańców Zabrza. Dzi-
siaj mogą być spokojni. Należy im się
pełne poczucie bezpieczeństwa, które
otrzymują w ramach dobrze wykonanej
pracy mojego zespołu.
Co dalej?

– Nadal będziemy ciężko pracować
i dbać o miejską infrastrukturę wodo-
ciągową i kanalizacyjną oraz stale się
rozwijać. Nasza sieć to ponad 900 km,
które są szczegółowo monitorowane
przez 24 godziny na dobę. Mimo że od
wielu lat cały zysk ZPWiK jest przezna-
czany na modernizację i rozwój syste-
mu wodociągowo-kanalizacyjnego, to

część sieci wciąż wymaga remontu. Pod
koniec ubiegłego roku zakończyliśmy
przebudowę jednej z dwóch oczysz-
czalni ścieków w Zabrzu – Mikulczyce.
Została ona gruntownie zmodernizo-
wana bez konieczności wyłączenia
obiektu z eksploatacji. W 2019 roku
rozpoczęliśmy dużą inwestycję wdra-
żającą system zdalnego odczytu wo-
domierzy w całym mieście. Na tę chwi-
lę opomiarowane są już dwie dzielnice.
Zgodnie z naszym długoterminowym
planem inwestycyjnym wszystkie dziel-
nice Zabrza będą objęte odczytem
zdalnym do końca 2022 roku. Wyzwa-
niem jest także utrzymanie w gotowości
naszej infrastruktury. Każde z urządzeń
i budynków, układy technologiczne i ste-
rowania czy oprogramowanie mają
przecież swoje wymogi eksploatacyjne.

Ciągłe modernizowanie, wprowa-
dzanie nowych i bardziej funkcjonalnych
rozwiązań pozwala nam dziś sprostać
stałemu postępowi technologicznemu
i podnosić jakość produkcji wody, za-
pewniać niezawodność oraz stabilność
jej dostaw, a także sprawny odbiór do-

brze oczyszczonych ścieków. Dzięki
wprowadzonym wysoko wyspecjalizo-
wanym technologiom możemy szybko
i niezawodnie rozwiązywać wszelkie
problemy, jakie napotykamy. Moderni-
zacja poszczególnych elementów na-
szej infrastruktury wodociągowej w Za-
brzu ma na celu także zwiększenie
produkcji własnej wody i poprawę jej ja-
kości oraz warunków zasilania wodo-
ciągowej sieci odbiorczej w gminie.
Poprzez wykorzystanie sprzyjających
uwarunkowań i zdolności otoczenia
w rozwoju sieci wodociągowej zapew-
niamy warunki do dalszego rozwoju
gminy. Za tym idzie sukcesywny wzrost
poziomu życia ludności. Ciągła mo-
dernizacja stała się więc jednym z na-
szych nadrzędnych celów.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Obecnie Zabrze jest podzielone na 4 strefy. Każda z nich ma inne źródło zasilania
w wodę. Miasto obsługiwane jest przez stacje uzdatniania wody w Grzybowicach,
Mikulczycach, Karchowicach oraz zakład uzdatniania wody z Goczałkowic. Jakość
wody ze wszystkich ujęć jest monitorowana. Woda w zabrzańskiej sieci jest regular-
nie badana. Każdego roku pobiera się ponad 250 próbek wody i sprawdza się, czy
spełnia ona wymagania przydatności wody do picia.

To 30., jubileuszowa edycja konkursu Teraz Polska. W tym roku obchodzimy również 
30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych, które pozwoliły na wykreowanie 
dobrych gospodarzy i lokalnych liderów. Teraz możemy cieszyć się efektami ciężkiej 
pracy samorządowców, którzy przez ostatnie 3 dekady pracowali na rzecz Zabrza. 
Godło Teraz Polska jest również zwieńczeniem dobrej współpracy naszej firmy 
z samorządem – podkreśla Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.
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Firma UNIWERSAL z Katowic ist-
nieje na rynku polskim od 1987 ro-
ku. Początkowo jej działalność

bazowała na projektowaniu w branży
wentylacyjnej, w której istniały pewne
braki w zakresie urządzeń, które mogły
zapewnić poprawną jakość powietrza
w przestrzeniach pracy, spełniając przy
tym rygorystyczne normy, obligatoryjne
w miejscach zagrożonych wybuchem.
Tak narodził się pomysł skonstruowania
urządzenia do zadań specjalnych – wen-
tylatora dachowego iskrobezpiecznego,
który mógł bezpiecznie pracować
w przestrzeniach gazowych z czasowo
występującym zagrożeniem acetyle-
nem, wodorem lub innymi łatwopalny-
mi gazami.

Niszowy wentylator 
dla przemysłu

Firma samodzielnie zaprojektowała,
a następnie wykonała wentylator, który
po przejściu weryfikacji w Kopalni Do-
świadczalnej Barbara Głównego Insty-
tutu Górnictwa mógł bezpiecznie wen-
tylować środowisko pracy w miejscach,
gdzie tego typu zagrożenie występuje.
Przygoda z projektowaniem tych urzą-
dzeń rozpoczęła się w 1991 roku. Od tej
pory Uniwersal zaczął liczyć się na kra-
jowym rynku jako producent wentylato-
rów dachowych iskrobezpiecznych.

Funkcjonalność i design
Od początku głównym materiałem

do produkcji był laminat poliestrowo-
-szklany, trzeba go było jednak zmody-
fikować, aby powierzchnia użytych two-
rzyw zapewniała odpływ ładunków
elektrostatycznych. Po wielu próbach
wykonanych w laboratoriach udało się
opracować optymalną recepturę skła-
du tworzywa, które pozwoliło go zasto-
sować na skalę przemysłową. Ten suk-
ces zachęcił zarząd do realizacji dal-
szych projektów. 

Powstały kolejne rodziny urządzeń:
wywietrzniki dachowe grawitacyjne, wy-
wietrzaki zintegrowane, urządzenia hy-
brydowe, tłumiki akustyczne, podstawy
i akcesoria wentylacyjne oraz koniecz-
na automatyka, która niejednokrotnie
zdejmuje z użytkownika obowiązek de-
cydowania o konieczności uruchamia-
nia lub nie zespołu wentylacyjnego.

W procesie projektowania kon-
struktorom firmy zawsze przyświecał je-
den cel: stworzyć wentylator eksplo-
atacyjnie poprawny, czyli wysokowy-
dajnie pracującą jednostkę akustycznie
nieuciążliwą o niskim poziomie zużycia
energii elektrycznej koniecznej do za-
silania tych urządzeń. Każdy wentylator
ma swoją charakterystykę przepływową
– to ona decyduje o walorach użytko-
wania i o jego zastosowaniu w kon-
kretnym projekcie wentylacji. Gdy już zo-
staje osiągnięty ten cel, do pracy przy-
stępują disignerzy formy i wyglądu ze-
wnętrznego produktu. To kolejna cecha,
która wyróżnia produkty marki UNI-
WERSAL od wielu urządzeń dostępnych
na rynku.

Użyte tworzywa pozwalają na ni-
czym nieskrępowany proces kształto-
wania jego obudowy – laminat polie-
strowo-szklany jest wdzięcznym mate-
riałem konstrukcyjnym, który pozwala
dowolnie projektować kształt, tak aby
finalnie urządzenie było estetyczne
i przyciągało oko inwestora, któremu
dzisiaj bardzo zależy na tym, aby urzą-
dzenie było nie tylko funkcjonalne
i skuteczne, lecz także spójne w formie
stylistycznej, neutralne wizerunkowo
i starannie wykończone. Nie bez zna-
czenia dla architekta jest, aby wentylator
wtapiał się w architekturę, nie zabu-

UNIWERSAL idzie z duchem czasu
Zespół firmy UNIWERSAL
pracuje, wykorzystując na co
dzień programy projektowa-
nia 3D i wykonując symula-
cje wirtualne pracy wywietrz-
ników lub nowych konstruk-
cji układów wirnikowych.
Dzięki temu skraca się dro-
ga do powstania optymal-
nych konstrukcji, których
realizacja jeszcze nie tak
dawno musiała trwać dłużej
ze względu na ograniczenia
w dostępie do oprogramo-
wania czy drukarek 3D.Zespół firmy UNIWERSAL – autorzy jej sukcesów

Nagrodzony wentylator Vero-150



rzając jej estetyki. Podkreślić należy
również fakt, że zastosowane pigmen-
ty wtrącone w powierzchnię zewnętrz-
ną są bardzo trwałe i odporne na ko-
rozjotwórczy wpływ atmosfery. Tu ar-
chitekci mają do dyspozycji pełną pa-
letę kolorystyczną RAL. Możliwe jest wy-
konanie urządzenia w kolorze dopa-
sowanym do fasady obiektu, jego dachu
lub innych elementów określonych
przez inwestora, który jest naszym koń-
cowym klientem.

Nagrody 
potwierdzeniem sukcesu

Udział w targach jest swoistą lekcją
wsłuchania się w potrzeby rynku i re-
agowania na nie w taki sposób, by za-
wsze być na bieżąco, nadążając za
zmieniającymi się trendami. Dla za-
rządu firmy bardzo ważny jest udział
w targach designerskich – to swoisty eg-
zamin w konkursie wzornictwa prze-
mysłowego. Targi 4DD dają pewność,
że wszystko, co wykonuje zespół UNI-
WESALU, jest ważne i spotyka się z po-
zytywną opinią autorytetów tej dzie-
dziny.

Firma uczestniczy w tym wydarzeniu
od początku i bardzo sobie ceni wy-
różnienie, które jej wentylator hybrydo-
wy MAG-200 otrzymał w konkursie na
najlepiej zaprojektowane produkty
i usługi na polskim rynku. W 2016 roku
produkt ten został wyróżniony znakiem
Dobry Wzór w Instytucie Wzornictwa
Przemysłowego w Warszawie, a także
otrzymał „Złoty Medal” na Targach
Budma w Poznaniu. W 2019 roku został
również laureatem Godła Promocyj-

nego Teraz Polska. – Tego typu wyróż-
nienia uskrzydlają, ale także mobilizują
do dalszej pracy. Projektowanie to na-
sza codzienność, w chwili obecnej
mamy w opracowaniu kilka nowych
prototypów wentylatorów dachowych,
które niebawem wprowadzimy na ry-
nek. Śledzimy również nowości tech-
niczne w dziedzinie nowych materia-
łów, których użycie pozwoli nam
w przyszłości nadal doskonalić nasze
produkty. Zdajemy sobie również spra-
wę, że postęp techniczny będzie stale
wymagał czegoś więcej i nie chcemy,
by wyobraźnia była przeszkodą
w procesie projektowym. Mamy ten
przywilej, by szybko sprawdzać, czy
kiełkujące w głowach idee są czymś, co
wprowadzi nasze wyroby na wyższy
poziom jakości zarówno pod względem
technicznym, jak i wizerunkowym
– mówi Krzysztof Nowak, prezes firmy
UNIWERSAL. 

Pytany o priorytety w zarządzaniu fir-
mą, zdradza: – Kreatywność, facho-
wość, energia i wiedza. Dodaje, że
według tych kryteriów dobiera współ-
pracowników. – Staż pracy nie ma
znaczenia, ważniejsze jest to, czy zespół
jest otwarty na nowe pomysły czy nie.
Z doświadczenia wiem, że gdy zapa-
lając się do idei tworzenia nowego
prototypu, usłyszę w głosach wątpli-
wości, wiem , że to nie ta grupa osób.
Wiele pomysłów wymaga próby, a pró-
by trwają i kosztują, jednak bez wiary
w sukces nie osiąga się zamierzonych
celów. Duszę mam niespokojną i dzień,
w którym nie tworzymy czegoś nowe-
go, jest dla mnie zmarnowany. Kieruję

tą firmą już 30 lat, nigdy nie było lekko,
ale mam w sobie dużo optymizmu i wie-
rzę, że wystarczy mi go na wiele na-
stępnych lat – mówi.

Dobra passa trwa
Drukarki 3D stanowią obecnie co-

dzienność pracy projektowej. Dzięki tym
drukarkom w szybkim czasie powstał
nowy produkt firmy UNIWERSAL – wen-
tylator Vero-150 do okapów kuchen-
nych, wysokowydajny i cichobieżny, któ-
ry został wyróżniony przez kapitułę kon-
kursu Teraz Polska 2020. – Dwie tak pre-
stiżowe nagrody z rzędu! Dobra passa
trwa – to dodaje skrzydeł i pobudza wy-
obraźnię do następnych projektów. Moż-
na by pomyśleć, że się rozpędzamy, przy-
najmniej wizerunkowo tak to może wy-
glądać. Prawda jest jednak inna. Na po-
żądane efekty pozwalają długi proces
projektowy, wdrażane nowoczesne tech-
nologie oraz zaangażowanie załogi.
Mamy kilka rozpoczętych prac, które fi-
nalnie zawsze muszą być dopracowa-
ne. Produkt, który projektowo opuszcza
naszą pracownię, musi przejść wszyst-
kie testy w naszym rozumieniu dosko-
nałości, żebyśmy mogli się nim chwalić
na zewnątrz. Ocena ekspertów jest dla
nas ostateczną pieczęcią i tak właśnie
traktujemy tę nagrodę. Być wśród lau-
reatów konkursu Teraz Polska to sukces,
być dwa razy z rzędu w kolejnych latach
to mobilizacja, bo poprzeczka jest usta-
wiona wysoko i jakość trzeba utrzymać.
Zobaczymy za rok, czy produkt, o którym
nie mogę jeszcze nic mówić, też spotka
się z uznaniem szacownej komisji
– mówi Krzysztof Nowak. �
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Krzysztof Nowak, prezes Uniwersalu, i Anna Pawlik-Gonera, główny specjalista ds. marketingu i wizerunku firmy, odebrali z rąk Pierwszej
Damy Godło Promocyjne Teraz Polska oraz list gratulacyjny Prezydenta RP.



Gospoda Pazibroda działa od 2000 r. w Chrzanowie, pięknej ma-
zowieckiej wsi, gdzie założyciele stworzyli wyjątkowe miejsce blisko
natury.
Gospoda świadczy usługi gastronomiczne i noclegowe  o wysokim
standardzie, a rodzinny charakter miejsca sprawia, że jakość jest
odczuwalna w każdej sferze działalności – od wystroju po obsługę.

Gospoda Pazibroda to:
• idealne miejsce na rodzinne obiady, przyjęcia okolicznościowe, 

wesela, konferencje, spotkania integracyjne
• najprawdziwsza swojska kuchnia oparta na babcinych 

recepturach
• liczne pomysły na spędzenie wolnego czasu przy okazji posiłku 

(przejażdżki bryczką,  biesiady przy ognisku, kuligi zakończone grzańcem, staropolską herbatą i bigosem)
• relaks z widokiem na lasy i łąki oraz spokój sprzyjający wypoczynkowi

Pazibroda jest członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza, co potwierdza jakość żywności,
która promuje tradycje regionu. Nasze potrawy  wytwarzane są  z najlepszych surowców pochodzą-
cych od lokalnych dostawców oraz świeżych produktów sezonowych. 

Sami przygotowujemy serwowane gościom wędliny, staropolskie nalewki, marynaty i przetwory, a w na-
szym sklepiku oferujemy gotowe pasteryzowane potrawy, w tym własnoręcznie lepione pierogi, oraz
wypiekane na miejscu żytnie chleby i ciasta.

Rok 2020, będący rokiem jubileuszu 20-lecia Pazibrody, przyniósł gospodzie sukcesy – nagrodę
Teraz Polska oraz rekomendację najnowszej edycji prestiżowego Żółtego Przewodnika Kulinar-
nego Goult & Millau 2020.

– rozsmakuj się w tradycji Mazowsza

Gospoda Pazibroda

Chrzanowo 2, 06-200 Maków Mazowiecki. Więcej na: www.gospoda-pazibroda.pl
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Uniwersal Sp. z o.o. ma pod opie-
ką 8-letnią Maję – bardzo dziel-
ną, wesołą dziewczynkę, która

uwielbia tańczyć, śpiewać, lepić figur-
ki z modeliny i – co może wydać się
dziwne – chodzić do szkoły. Maja cho-
ruje na guza mózgu – glejaka struktur
wzrocznych. 12 kwietna 2019 r. przeszła
bardzo długą i ciężką operację w Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Katowicach,
jednak guza nie udało się usunąć w ca-
łości. Po 3 miesiącach podczas kontro-
li okazało się, że guz się odnowił. Maja
jest leczona w Centrum Zdrowia Dziec-
ka w Warszawie, gdzie co tydzień jest
poddawana chemioterapii – czekają ją

52 cykle. Firma Uniwersal wpiera tera-
pię dziewczynki prowadzoną równole-
gle w Niemczech, która polega na po-
daniu komórek dendrytycznych, wiru-
sów onkolitycznych – jest to bardzo
skuteczna, ale jednocześnie bardzo
droga terapia. Maja przeszła już 3 cy-
kle terapii w Niemczech, przed nią
jeszcze 6 cykli, a koszt jednego to ok. 14
tys. euro. Guz ciągle rośnie i następ-
stwem choroby jest bardzo szybko po-
garszający się wzrok, więc firma Uni-
wersal wspiera rodziców w szukaniu po-
mocy – każda pomoc jest dla Mai na
wagę złota. Jeżeli ktoś chciałby pomóc
Mai w jej walce, prosimy o wsparcie.

Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice
Onkologii w Instytucie „Pomnik-Centrum
Zdrowia Dziecka”. Numer konta: 
76 1240 1109 1111 0010 1163 7630 
(darowizna dla MAJA GONERA).

Społeczna odpowiedzialność 
biznesu w Uniwersal Sp. z o.o.

Uniwersal Sp. z o.o. – laureat nagrody w konkursie Teraz Polska – od 30 lat działa 
na rzecz społeczności lokalnej. Firma jest także znana ze wspierania różnego 

rodzaju przedsięwzięć charytatywnych.
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Chiny i USA 
– nowy wyścig zbrojeń



W2019 roku Stany Zjednoczone
wydały na zbrojenia 732 mld
dol. W porównaniu z rokiem

2018 nakłady na ten cel wzrosły o 5,3 proc.,
jednak w porównaniu z rokiem 2010 wi-
doczny jest spadek aż o 15 proc. Wy-
datki Chin szacowane są na 261 mld
dol., jednak w tym przypadku wzrost
w porównaniu z 2010 rokiem wyniósł aż
85 proc. Dla porównania trzecie na
liście Indie w 2019 roku wydały na zbro-
jenia 71,1 mld dol., a czwarta Rosja
– 65,1 mld dol. Stany Zjednoczone wy-
dają na zbrojenia kwotę porównywalną
z wydawaną przez pozostałe państwa
z pierwszej dziesiątki razem wzięte.
Jak wypada na tym tle Polska? Jej wy-
datki na zbrojenie w 2019 roku to niecałe
12 mld dol.

Zwiększanie wydatków Chin na
obronność przekłada się na stałe pod-
noszenie jakości sprzętu, jakim dyspo-
nuje ich armia. Wymienić tu można
helikoptery szturmowe CAIC Z-10
(Changhe WZ-10), samoloty szturmowe
Chengdu J-10 oraz najnowocześniejszy
Chengdu J-20.

Mocarstwa w liczbach
To, jak wielką przewagę może osią-

gnąć Państwo Środka nad Stanami
Zjednoczonymi, ilustrują dane doty-
czące liczby ludności i gospodarek
obu krajów. W 2018 roku liczba ludno-
ści Chin przekroczyła – według oficjal-
nych danych – 1,4 mld. Stany Zjedno-
czone w tym czasie posiadały 329 mln
mieszkańców, zaś Unia Europejska
– 517 mln. Zatem ludność USA i UE ra-
zem wziętych stanowi zaledwie 0,6 lud-
ności Państwa Środka.

Według wartości nominalnej PKB
Stanów Zjednoczonych w 2019 roku wy-
niósł 21,4 bln dol., natomiast PKB Chin
– 14,3 bln dol. Jednak PKB Chin szaco-
wany według parytetu siły nabywczej
jest już wyższy od amerykańskiego.
Wartości PKB w 2019 roku wynosiły od-
powiednio 23,5 oraz 21,4 bln dol. mię-
dzynarodowych. Udział wydatków na
zbrojenia w chińskim PKB wciąż jest

znacznie niższy niż w przypadku wy-
datków amerykańskich.

Chociaż między 2010 a 2019 ro-
kiem roczny wzrost PKB Chin zmniej-
szył się z 10,45 do 6,52 proc., to ciągle
znacznie przewyższa on ów wzrost
w USA (między 2,9 a 1,6 proc. rocznie).
Można przewidywać, że w najbliższych
latach – jeśli nie dojdzie do niespo-
dziewanych wydarzeń – zmiany w wiel-
kości obu gospodarek będą prowa-
dzić do osłabienia pozycji militarnej
USA względem Chin. Trudno w tej chwi-
li przewidzieć, jaki wpływ na gospodarki
Chin i USA będzie miała pandemia.
Dane ze Stanów są jednak fatalne.

Armie Stanów Zjednoczonych
i Chin Ludowych

Armia chińska jest znacznie licz-
niejsza od amerykańskiej. W czynnej
służbie pozostaje tam 2,3 mln żołnierzy
(najwięcej na świecie), podczas gdy
w USA – 1,3 mln. Dane te nie są jednak
najistotniejsze, gdy chodzi o potencjał
ludzki. Pekin posiada 8 mln rezerwistów,
zaś Stany Zjednoczone – jedynie
0,8 mln. W USA liczba osób zdolnych do
służby wojskowej wynosi 73 mln, nato-
miast w Chinach – 386 mln.

Jednocześnie dzięki ogromnym na-
kładom przeznaczanym na zbrojenia
Stany Zjednoczone mogą sobie po-
zwolić na większe zastosowanie nowo-
czesnych technologii. Zamiast więc
wysyłać ludzi na pole walki, preferują
używanie dronów i wykonywanie ata-
ków rakietowych. Pekin nie dysponuje
przewagą, gdy mowa o broni konwen-
cjonalnej. Problemem chińskiej armii po-
zostaje ciągle jakość sprzętu. W posia-
daniu ma ona 7,8 tys. czołgów, podczas
gdy USA – 6,4 tys. USA górują natomiast
pod względem liczby opancerzonych
pojazdów bojowych. Posiadają ich pra-
wie 42 tys., podczas gdy Chińczycy tyl-
ko 6 tys. Ok. 3 tys. spośród chińskich
czołgów stanowią pojazdy, których kon-
strukcja pochodzi jeszcze z lat 50. XX
wieku. Tylko 500 czołgów używanych
przez Chińczyków można uznać za no-
woczesne.

Stany Zjednoczone lepsze 
w powietrzu i na morzu

Podobnie rzecz przedstawia się w lot-
nictwie. Liczba nowoczesnych samolotów
używanych w chińskiej armii nie jest wy-
starczająca. Wprawdzie Pekin dysponu-
je większą liczbą myśliwców (1,2 tys.), ale
w przypadku samolotów wielozadanio-
wych przewaga USA jest ponad trzy-
krotna (ChRL – 0,6 tys., USA – 2,2 tys.). Sta-
ny posiadają czterokrotnie więcej heli-
kopterów (ChTL –1,2 tys., USA – 4,9 tys.).

Przewaga Stanów Zjednoczonych
na morzu jest również widoczna. Cho-
ciaż Chiny dysponują większą liczbą
jednostek, to USA mogą poszczycić
się dwudziestoma lotniskowcami, pod-
czas gdy Pekin posiada tylko 2. Okręty
amerykańskie są też lepiej uzbrojone.
Trzeba jednak pamiętać, że Państwo
Środka stale zwiększa wydatki na flotę.
Nie wiadomo dokładnie, jaką wielkość
ma osiągnąć chińska marynarka wo-
jenna, ponieważ plany jej rozwoju są taj-
ne, ale może się okazać, że za kilka-
naście lat Chiny zostaną największą po-
tęgą morską na świecie.

Najsłabiej Chiny wypadają pod
względem posiadanej liczby głowic
atomowych. W tej dziedzinie prym wio-
dą Stany Zjednoczone i Rosja. Oba pań-
stwa zgromadziły po ponad 6 tys. gło-
wic. Na trzecim miejscu znajduje się
Francja z 300 głowicami, za nią dopie-
ro Chiny, które mają ich 290. Potencjał
ten stanowi jednak spore zagrożenie dla
USA, ponieważ Państwo Środka po-
siada środki przenoszenia głowic, a przy
tym prowadzi prace nad nowymi ra-
kietami balistycznymi i pociskami ma-
newrującymi.

Rozwój gospodarczy Chin, podob-
nie jak działo się to wielokrotnie z inny-
mi państwami, prowadzi do znacznego
zwiększenia potencjału militarnego.
Chociaż procent PKB przeznaczany
przez Pekin na zbrojenia jest znacznie
mniejszy niż w przypadku USA, wzrost
gospodarczy pozwala Chinom na bu-
dowę coraz silniejszych sił zbrojnych, co
może być postrzegane przez Wa-
szyngton jako zagrożenie. �
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Przez wiele lat lekceważono potencjał strategiczny Chińskiej Republiki Ludowej. Media
zwracały uwagę głównie na zagrożenie dla świata związane z rozbudową armii rosyjskiej.
Tymczasem Rosja – przynajmniej według oficjalnych danych – wydaje na zbrojenia znacz-
nie mniej niż Stany Zjednoczone, Chiny, a nawet Indie. Chiny nie tylko są obecnie potęgą
gospodarczą, ale również systematycznie budują swoje siły zbrojne. W efekcie są najwięk-
szym konkurentem Stanów Zjednoczonych, gdy chodzi o militarną dominację w świecie.

Wojciech Ostrowski
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Międzynarodowy Salon Prze-
mysłu Obronnego od 28 lat
staje się we wrześniu miej-

scem prezentacji największych doko-
nań przemysłu zbrojeniowego z całe-
go świata. To nie tylko kompleksowa
prezentacja sprzętu wojskowego, lecz
także spotkania biznesowe i umowy
zawierane pomiędzy producentami
sektora obronnego z różnych konty-
nentów. W tym roku ze względu na
światową pandemię Salon będzie

mniej okazały, ale jego znaczenie na
arenie międzynarodowej pozostaje
takie samo. 

Obok krajowych firm na terenie
Targów Kielce zdecydowali się zapre-
zentować przedstawiciele 21 krajów: Au-
stralii, Austrii, Belgii, Chin, Czech, Da-
nii, Finlandii, Francji, Izraela, Kanady, Ko-
rei Południowej., Niemiec, Republiki
Południowej Afryki, Stanów Zjednoczo-
nych, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Taj-
wanu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Bezpieczeństwo 
na MSPO 2020

Organizatorzy targów w czasie od-
mrażania przemysłu spotkań koncen-
trowali się na przygotowaniu i wdroże-
niu procedur mających na celu spraw-
ne funkcjonowanie w nowej, biznesowej
rzeczywistości. 

– W trosce o bezpieczeństwo na-
szych gości, wystawców i zwiedzających
nie tylko podczas MSPO, lecz także
wszystkich jesiennych imprez, podjęliśmy

Wystawa mniejsza, 
prestiż wciąż ten sam
Od 8 do 10 września 2020 roku organizatorzy Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego zaprosili na kolejną edycję wystawy. Partnerem strategicznym Salonu jest
Polska Grupa Zbrojeniowa, zaś w przygotowania wydarzenia włączyło się Ministerstwo
Obrony Narodowej.



szereg działań, które umożliwią bez-
pieczny udział w organizowanych przez
nas wydarzeniach. W Targach Kielce
pojawią się wielofunkcyjne kabiny, wy-
posażone w funkcje mierzenia tempe-
ratury oraz automatycznej dezynfekcji,
tzw. dekontaminacji. Podczas MSPO za-
chowane zostaną również niezbędne
środki ostrożności, m.in.: wzmożone
czynności polegające na regularnej
dezynfekcji często dotykanych ele-
mentów infrastruktury. Podczas jesien-
nych wydarzeń przed wejściem do ter-
minali dodatkowo dostępne będą punk-
ty sprzedaży maseczek, rękawiczek
i płynów antywirusowych. Na terenie kie-
leckiego ośrodka wystawienniczego
nie zabraknie tablic informacyjnych,
oznaczeń kierunku ruchu oraz strate-
gicznych punktów, takich jak punkty ob-
sługi medycznej czy punkty zakupu
środków ochrony indywidualnej. We
wszystkich halach i pomieszczeniach
sanitarnych zainstalowane są dozowniki
z płynem do dezynfekcji rąk – mówi An-
drzej Mochoń, prezes zarządu Targów
Kielce.

Honorowy Patronat 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Po raz kolejny Międzynarodowy Sa-
lon Przemysłu Obronnego w Targach
Kielce uzyskał wsparcie wyjątkowego pa-
trona.

„Pan Prezydent wyraża przekonanie,
że ta cenna inicjatywa ukazująca po-
tencjał i najnowsze osiągnięcia pol-
skiego i zagranicznego przemysłu zbro-
jeniowego stanie się również okazją do
wymiany doświadczeń i nawiązania
licznych kontaktów z krajowymi i za-
granicznymi partnerami, co przyczyni
się do sprawnej modernizacji polskiej
armii i rozwoju gospodarki narodowej”
– czytamy w piśmie z Kancelarii Prezy-
denta RP adresowanym do prezesa An-
drzeja Mochonia.

Brytyjska Wystawa Narodowa
w Kielcach po raz drugi

Począwszy od 2004 roku Tradycją
Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego są wystawy narodowe.
W 2020 roku po raz drugi podczas
MSPO będzie można odwiedzić Pawi-
lon Brytyjski. Po raz pierwszy Brytyjczy-
cy swój potencjał prezentowali w Kiel-
cach w 2010 roku. Tym razem, w związ-
ku z ograniczeniami w podróżowaniu,
udział w targach potwierdziło 6 firm bry-
tyjskiego przemysłu obronnego, które
będzie można zobaczyć w hali F na po-
wierzchni przeszło 200 mkw.

Wystawa Sił Zbrojnych 
tradycyjnie na MSPO

Trudno wyobrazić sobie Międzyna-
rodowy Salon Przemysłu Obronnego
bez Wystawy Sił Zbrojnych RP. Tym ra-
zem polskie wojsko zaprezentuje się na
powierzchni ok. 10 000 mkw, pod ha-
słem: „Siły Zbrojne na miarę współ-
czesnych zagrożeń”. Tradycyjnie koor-
dynatorem wystawy jest Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dla bezpieczeństwa 
bez Dnia Otwartego

Dzień Otwarty Międzynarodowego
Salonu Przemysłu Obronnego to od 3 lat
ważny punkt w kalendarzu wszystkich mi-
łośników militariów. Z pięknej pogody
i ciekawej ekspozycji skorzystało w 2019
roku 13 tysięcy zwiedzających. W tym roku
z powodu pandemii zarząd kieleckiego
ośrodka podjął decyzję o rezygnacji z or-
ganizacji tego wydarzenia. �
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6sierpnia to dla polskiego wojska,
dla polskich żołnierzy historycznie
ważna data. Nie dlatego, że w tym

właśnie dniu Andrzej Duda jako Prezy-
dent Rzeczypospolitej po raz drugi
w swoim życiu obejmuje zwierzchnictwo
nad polskim wojskiem, ale dlatego, że
właśnie 6 sierpnia 1914 roku o godz. 2.42
z ulicy Oleandry w Krakowie wyruszy-
ła I Kompania Kadrowa. Pierwsza Kom-
pania Kadrowa, która była początkiem
odradzającego się wojska, niepodległej
i suwerennej Polski, która wróciła na
mapę Europy i świata w 1918 roku. Ale
także dlatego, że sześć lat później, czy-

li dokładnie 100 lat temu, 6 sierpnia
1920 roku Naczelnik Państwa marszałek
Józef Piłsudski zatwierdził plany wielkiej
operacji obronnej, która doprowadziła
do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej,
której 100. rocznicę będziemy obchodzili
za dziewięć dni. 15 sierpnia, w dniu, któ-
ry został potem ustanowiony na tę cześć
także Dniem Święta Wojska Polskiego.
To są właśnie te daty tak mocno wpisa-
ne w historię polskiego oręża, tak moc-
no wpisane w historię Polskiego Żoł-
nierza. To jest właśnie etos, etos walki,
etos heroizmu i etos zwycięstwa. To są
dla polskich żołnierzy ważne dni.

Apeluję z tego miejsca do polityków,
aby tak jak kiedyś, 100 lat temu, Rząd
Obrony Narodowej Wincentego Witosa
składał się z polityków wszystkich ów-
czesnych stronnictw parlamentarnych,
po to żeby ratować Rzeczpospolitą
przed, wydawało się, nieuchronną klę-
ską w wojnie z bolszewikami. Wojnie
ostatecznie zwycięskiej po wielkiej Bitwie
Warszawskiej.

Tak jak oni razem umieli wtedy pra-
cować nad sprawami Rzeczypospolitej,
nad jej obroną, a potem nad jej odbu-
dową, tak apeluję, abyśmy razem byli
w polskich sprawach. Mówiłem o tym

Prezydent deklaruje dalszą modernizację
armii i większe wydatki na wojsko
Żołnierze, obiecuję wam, że przez te kolejne 5 lat będę czynił wszystko, aby wasz wysiłek
wspierać. Będę czynił wszystko, abyście mogli służyć spokojnie, bezpiecznie, mając jak
najlepsze wyposażenie – zapewniał Prezydent RP Andrzej Duda, deklarując kontynu-
ację programów modernizacji polskiej armii i zwiększenie wydatków na wojsko, podczas
uroczystości przyjęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP. Poniżej publikujemy
całość przemówienia, jakie wygłosił 6 sierpnia na pl. Piłsudskiego w Warszawie.



dzisiaj w Sejmie. Ale wśród tych polskich
spraw z całą pewnością jest sprawa
Wojska Polskiego, jego rozwoju. Jest
sprawa tego, jak dalej będzie wyglądała
modernizacja polskiej armii. Jest spra-
wa tego, jak polscy żołnierze będą mo-
gli rozwijać się w naszym kraju i w jakim
stanie polskie wojsko będzie za kolejne
pięć lat i później.

Chciałbym, żeby nad tymi kwestia-
mi było zawsze spokojne porozumienie
polityczne. Chciałbym, aby nad tymi
kwestiami zawsze była spokojna poli-
tyczna debata, debata merytoryczna,
która prowadzi do dobrych konkluzji. Ta-
kich, które polskie wojsko wspierają, bo
polski żołnierz na to zasługuje, bo na to
zasługuje Rzeczpospolita.

Panowie Generałowie, Oficerowie,
Żołnierze, z całego serca dziękuję Wam
za mijające pięć lat. Dziękuję Wam za
każdy dzień, kiedy byłem Zwierzchni-
kiem Sił Zbrojnych, kiedy nie tylko pa-
trzyłem, ale starałem się wspierać Wa-
szą służbę dla Rzeczypospolitej. Dzisiaj,
na następne pięć lat, jedno mogę po-
wiedzieć przed całym naszym społe-
czeństwem, narodem, z całą odpowie-
dzialnością – polski żołnierz swoją służ-
bą dla ojczyzny nawiązuje do najlep-
szych tradycji polskiej wojskowości,
tych, o których mówiłem, i tych polskich
bohaterów, którzy walczyli w wielkich bi-
twach: pod Rokitną, na Westerplatte,
tych, którzy walczyli w Powstaniu War-
szawskim, pod Monte Cassino, wszę-
dzie tam, gdzie polski żołnierz się krwa-
wił. W walkach o Kołobrzeg, w walkach
na Wale Pomorskim, w walkach o Ber-
lin, ale także wtedy, kiedy polscy żoł-
nierze wyzwalali Belgię, Holandię. Wszę-
dzie tam, gdzie walczyli, gdy bronili bry-
tyjskiego nieba w bitwie o Anglię. Wszę-
dzie walczyli za Polskę. Wykrwawili się
pod Tobrukiem czy pod Narwikiem,
wszędzie tam powiewał nad nimi polski
sztandar. Wszędzie tam był z nimi etos.
Otóż zapewniam, że ten etos dalej no-
szą w sercu dzisiaj polscy żołnierze.

Nigdy przez te pięć lat nie słyszałem
ani jednego słowa o uposażeniach czy
wynagrodzeniach ze strony żadnego
polskiego żołnierza. Słyszałem tylko
o ojczyźnie, o służbie, o tym wszystkim,
co tym etosem rzeczywiście jest i co go
wyznacza. Dziękuję Wam za to. Dziękuję
Wam za tę nieustanną gotowość. Dzię-
kuję Wam za to, że służycie i w Polsce,
i kiedy trzeba także poza granicami
w kontyngentach.

Widziałem tę służbę, spotykałem
się z Wami, ściskałem Wasze dłonie. Je-
dyne, o czym rozmawialiśmy, to Polska

i jej sprawy, to kwestie wyposażenia. Tak,
wielokrotnie prosiliście o wyposażenie,
że chcecie mieć wyposażenie nowo-
cześniejsze, żeby lepiej służyć, żeby le-
piej bronić ojczyzny, że jesteście goto-
wi do służby w każdej chwili, o każdej
porze dnia i nocy, że jesteście gotowi za
ojczyznę oddać życie. Dziękuję Wam za
to z całego serca. Dziękuję polskim żoł-
nierzom, dziękuję weteranom, dziękuję
weteranom poszkodowanym, wszystkim
naszym bohaterom, także tym bohate-
rom współczesności, o których bardzo
często się nie mówi, bo ich działania dla
ojczyzny objęte są tajemnicą wojskową.
Dziękuję wszystkim polskim bohate-
rom, dziękuję wszystkim żołnierzom,
dziękuję ich najbliższym, za tę służbę dla
ojczyzny.

Żołnierze, obiecuję Wam, że przez
te kolejne pięć lat będę czynił wszystko,
aby wasz wysiłek wspierać. Będę czy-
nił wszystko, abyście mogli służyć spo-
kojnie, bezpiecznie, mając jak najlepsze
wyposażenie. Tak, będziemy kontynu-
owali wszystkie programy moderniza-
cji polskiej armii. Tak, będziemy czyni-
li wszystko, aby mimo obecnej kryzy-
sowej sytuacji związanej z koronawiru-
sem realizować wydatki na moderni-
zację polskiego wojska i podnieść te
wydatki do 2,5 proc. PKB w terminie,
a mam nadzieję, że uda nam się to zro-
bić wcześniej. Tak, będziemy realizo-
wali rozpoczęte programy. Tak, swojej
modernizacji, wierzę w to głęboko, do-
czeka się także polska Marynarka Wo-
jenna.

Dziękuję wszystkim, którzy zgła-
szają się, by służyć w Wojsku Polskim.

Dziękuję żołnierzom służby zawodo-
wej, dziękuję także tym, którzy zgłaszają
się do Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Często niektórzy ludzie mówią, kto
by dzisiaj bronił Polski? Taką mamy te-
raz młodzież. Otóż, Proszę Państwa, nie-
prawda. Mówię to z całą odpowie-
dzialnością. Mamy tysiące młodych lu-
dzi gotowych służyć ojczyźnie w każdej
chwili. Jestem przekonany, że tak jak
wtedy, przed 100 laty, powstała milio-
nowa armia, która obroniła Polskę
przed nawałą bolszewicką, tak byliby-
śmy w stanie milionową armię stworzyć
i dzisiaj, gdyby zaszła taka potrzeba
i gdyby trzeba było iść na front i bronić
Polski.

Ale wierzę w to, że dzięki naszym
działaniom, dzięki naszej obecności
w NATO – najsilniejszym sojuszem mi-
litarnym na świecie. Dzięki obecności
wojsk sojuszniczych w Polsce, w szcze-
gólności amerykańskich, i dzięki mar-
ce, jaką ma polski żołnierz – odważny,
dobrze wyszkolony, dzielny, nieustępli-
wy nikt się nie odważy zaatakować
Polski. Jesteśmy państwem bezpiecznym
dzięki polskim żołnierzom.

Żołnierze, moi kochani, wspaniali,
możecie na mnie liczyć jako Zwierzch-
nika Sił Zbrojnych. Jestem z Wami za-
wsze, realizując wszystkie Wasze po-
trzeby i pilnując, byście mogli dobrze
służyć dobrze ojczyźnie.

Niech żyje Polska!
Niech żyje polskie wojsko!
Dziękuję.

Źródło: www.prezydent.pl
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Struktura i koncepcja BK Connect są oparte na konfigurowanych przez
użytkownika przepływach pracy, które zapewniają mu dokładnie to,
czego potrzebuje. Zmniejsza to ryzyko błędu i zapewnia potrzebę roz-

woju specyficznego produktu dla klienta przy jednoczesnym zachowaniu peł-
nego bogactwa funkcji nowoczesnej platformy analitycznej.

Ogólne aplikacje inżynierii dźwięku i drgań
Podstawowe moduły programowe BK Connect są przeznaczone do ogól-

nego zastosowania w inżynierii dźwięku i drgań. Razem zapewniają kom-
pleksowy zestaw narzędzi do pomiarów i przetwarzania danych w czasie rze-
czywistym z elastycznością umożliwiającą radzenie sobie z szeroką gamą
scenariuszy inżynieryjnych – od powtarzalnych, ustandaryzowanych testów
do złożonych badań dotyczących rozwiązywania problemów.

BK Connect ™
– oprogramowanie analizy 

dźwięku i drgań

BK Connect – flagowe oprogramowanie firmy Hottinger Brüel & Kjær
BK Connect to wysoce innowacyjna platforma programowa firmy Hottinger Brüel &

Kjær. To w pełni zintegrowane, zorientowane na użytkownika oprogramowanie do wie-
lokanałowego gromadzenia danych (z wiodącym w branży sprzętem pomiarowym

Pulse LAN-XI), przetwarzania danych, zarządzania danymi i raportowania.

Rodzina kaset pomiarowych PULSE LAN-XI
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Hottinger Brüel & Kjær jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą systemów do pomiarów dźwięku, drgań, naprężeń i siły.
Pomagamy klientom mierzyć i zarządzać jakością dźwięku i drgań w ich produktach i środowisku. Kluczowe obszary zastosowania
naszych produktów to lotnictwo, przemysł kosmiczny, przemysł obronny, motoryzacja, transport naziemny, monitorowanie i zarzą-
dzanie hałasem środowiskowym, telekomunikacja i audio.

Brüel & Kjaer Polska sp. z o.o.
ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa
tel. 22 858 93 92, e-mail: info.pl@bksv.com
www.bruel.com.pl, www.bksv.com

Aplikcje 
specjalistyczne: 

lokalizacja źródeł 
hałasu, operacyjna

analiza modalna

Przykłady ustawień 
pomiarowych 
dla aplikacji 

standardowych

Specjalistyczne aplikacje 
programowe

BK Connect oferuje również szero-
ką gamę specjalistycznych modułów do
dynamiki konstrukcji, lokalizacji źródeł
hałasu i analizy kąta.

Zapewnienie pełnego dostępu
do wszystkich danych

Koncepcja danych BK Connect jest
otwarta. Umożliwia pełny dostęp do
danych niezależnie od ich pierwotnego
formatu – od starszych danych LabShop
po formaty firm zewnętrznych, uniwer-
salne oraz formaty analizy metodą ele-
mentów skończonych.

Ponadto dodano starszą funkcjo-
nalność LabShop, aby wszystkie ist-
niejące możliwości zostały uwzględ-
nione podczas przejścia do BK Connect.

Konfigurowalny interfejs 
i dostosowanie przepływów 
pracy

Interfejs użytkownika jest łatwo kon-
figurowalny, dzięki czemu można go do-
stosować do potrzeb różnych użytkow-
ników w ramach organizacji, umożli-
wiając operatorom/inżynierom testo-
wym, specjalistom oraz menedżerom
pracę z maksymalną wydajnością
i produktywnością.

Każda aplikacja jest zaprojektowa-
na jako samodzielne rozwiązanie dla ty-
powego zadania lub zbioru zadań w ra-
mach bardziej szczegółowego procesu
testowania i analizy. Użytkownicy mogą
następnie wybrać moduły, które po-
mogą im w wykonaniu zadania, lub po-
łączyć aplikacje, aby zwiększyć funk-
cjonalność i stworzyć dostosowane
przepływy pracy w celu szybkiego i ła-
twego ukończenia wielu etapów pro-
cesu testowania dźwięku i wibracji.

Aby uzyskać więcej informacji o BK
Connect i pobrać wersję demo, odwiedź
dedykowaną stronę startową BK Connect:
www.bksv.com/bkconnect. �
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Czy na tegorocznej edycji Międzyna-
rodowego Salonu Przemysłu Obron-
nego będzie widać skutki kryzysu?

– Targi to impreza związana z obec-
nością ludzi – wystawców, delegacji za-
granicznych, odwiedzających wysta-
wę. Ze względu na sytuację związaną
z pandemią w tym roku uczestników Sa-
lonu będzie zdecydowanie mniej niż
w poprzednich latach, zwłaszcza tych
spoza Europy, na których branży naj-
bardziej zależy. Duża część wystawców
zrezygnowała z MSPO ze względów
ekonomicznych. I ja to rozumiem. Z dru-
giej strony rozumiem organizatora tar-
gów, który nie rezygnując z wydarzenia,
a jedynie przygotowując je na innych
warunkach, walczy o przetrwanie.

O ironio, rządzący nie wykorzysta-
li szansy, jaką daje pandemia, aby wy-
korzystać prestiż i rangę MSPO, który
jest pierwszą imprezą obronną w Eu-
ropie od czasu ogłoszenia pandemii.
Można było zaprosić na tę okolicz-
ność wysokich rangą przedstawicieli re-
sortów obrony i pod pretekstem targów
przedyskutować bieżące problemy,
choćby sytuację na Białorusi. My też
mieliśmy wątpliwości, czy brać udział
w tegorocznej edycji Salonu, ale byli-

śmy z organizatorem od pierwszej edy-
cji, więc teraz byłoby nie fair wycofać
się. Jest to nasz wyraz wsparcia, po-
kazania, że byliśmy, kiedy MSPO po-
wstawało, i jesteśmy teraz, kiedy jest
ciężko. 
Na ten niełatwy gospodarczo czas
przypada 25-lecie Izby. Jak wygląda
świętowanie w warunkach pandemii?

– Postanowiliśmy, że w tym roku
nie będzie żadnych jubileuszowych
uroczystości. Na szczęście Izba była za-
rejestrowana w kwietniu, więc obchody
możemy przeciągnąć na kolejny rok,
z nadzieją, że wówczas sytuacja będzie
lepsza. Niezręcznie byłoby świętować ze
świadomością, że wiele firm, również
w branży, ma problemy. Teraz jest do-
bry czas na uporządkowanie relacji
z Polską Grupą Zbrojeniową, bo te – nie
z naszej winy – są dalekie od wzoro-
wych. Trudno mi zrozumieć, jak można
pozostawać głuchym na wiedzę i do-
świadczenie członków Izby.
Wiele mówi się o problemach kon-
kretnych branż, zwłaszcza turystycznej.
Jak odnajduje się w sytuacji pandemii
branża obronna?

– Sektor obronny to w większości fir-
my produkcyjne, a te zasadniczo wyszły

z tego kryzysowego okresu obronną
ręką. Podmioty, które bazują na kon-
traktach z MON bądź wieloletnich za-
mówieniach na eksport, praktycznie
nie odczuły skutków pandemii. Wzorem
sukcesów w produkcji na rynki obce
może być WB. Polska Grupa Zbroje-
niowa może się od nich uczyć.
Wyniki Grupy są aż tak złe?

– W ubiegłym roku eksport sektora
obronnego zmniejszył się o 120 mln
euro. Przyczyn takiego wyhamowania
eksportu jest wiele. Po pierwsze zmie-
nił się właściciel, a państwo mimo 5 lat
rządów PiS nie opracowało strategii
promocji polskiego uzbrojenia za gra-
nicą. Nie ma zagranicznych konferen-
cji, misji, udział PGZ w targach nie
opiera się na żadnej spójnej koncepcji
czy myśli przewodniej. Dopóki Izba
miała pieniądze, kontynuowaliśmy pro-
mocję polskiej produkcji obronnej na
11 rynkach, ale w 2019 roku środki na
ten cel się skończyły.

Trzeba pamiętać, że eksport to nie
jest gra losowa. Tu trzeba mieć strate-
gię i wiedzę, bo wiele produktów bazuje
na zagranicznych komponentach z pa-
tentami. Eksport finalnego produktu
wymaga wówczas zgody kooperanta na

Brak wizji 
i wsparcia 
groźniejszy 
niż wirus

Wśród prywatnych firm jest naprawdę nieźle, gorzej wygląda oferta podmiotów pań-
stwowych – w tym obszarze brakuje hitów sprzedażowych, by wymienić tylko RAKA
czy ROSOMAKA. Nawet jeśli mamy produkty z wysokiej półki, to mają one zastoso-
wanie w kraju, ale ze względu na brak państwowego wsparcia i należytej promocji nie są
w stanie się przebić na świecie – mówi Sławomir Kułakowski, prezes Polskiej Izby 
Producentów na rzecz Obronności Kraju.

�



Pasamon jest producentem tkanych taśm i pasmanterii technicznej.
Firma wytwarza 2,5 tys. wzorów taśm o szerokościach od 3 do
130 mm, w tym na specjalne zamówienia klientów. Znajdują one zasto-
sowanie w wielu dziedzinach, m.in. w kaletnictwie, tapicerstwie, gór-
nictwie, transporcie, budownictwie, sprzęcie wojskowym itp.

Oferta firmy Pasamon obejmuje:
• pasy, uprzęże, taśmy do spadochronów, taśmy do umundurowania 

i sprzętu wojskowego
• wyroby o specjalnym przeznaczeniu – taśmy wodoodporne, 

antyelektrostatyczne, trudnopalne, niepalne, termokurczliwe, 
niewidoczne w podczerwieni (IRR)

• zawiesia pasowe, transportowe pasy ściągające, zabezpieczające;
• taśmy tapicerskie, gumki, lamówki;
• taśmy nośne do toreb, plecaków, sprzętu sportowego i turystycznego;
• smycze, wodze

Produkty wytwarzane są z bawełny, poliestru, poliamidu i polipropylenu.
W celu zapewnienia wysokiej jakości produkowanych wyrobów w fir-
mowym laboratorium metrologicznym przeprowadzane są badania pa-
rametrów technicznych. Dodatkowo w wyspecjalizowanych instytutach
oraz akredytowanych laboratoriach potwierdzana jest zgodność pro-
duktów z obowiązującymi normami.

Początki firmy sięgają 1921 r. Tuż przed II wojną światową znajdowała
się ona w branżowej czołówce. W 1945 r. zakład znacjonalizowano,
a w kolejnych latach firmę rozbudowano m.in. o drugą tkalnię, maga-
zyny, warsztaty, farbiarnię. W 1997 r. przedsiębiorstwo Pasamon prze-
kształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po spełnieniu
warunków umowy prywatyzacyjnej w 2007 roku spółka stała się peł-
noprawnym właścicielem marki „Pasamon”.

Aktualnie firma działa prężnie na rynku krajowym i międzynarodowym.
Grono zadowolonych klientów ceniących jakość jej produktów stale się
powiększa. 

Firma aktywnie uczestniczy również w sferze kulturalnej, wspiera liczne
przedsięwzięcia charytatywne oraz promujące Bydgoszcz, region i Pol-
skę na rynku światowym.

Pasamon Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 17, 85-027 Bydgoszcz, 

tel. 52 341 40 21pasamon@pasamon.com.pl
www.pasamon.com.pl

TAŚMY TO NASZA SPECJALNOŚĆ
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sprzedaż zagraniczną na określonych
warunkach. Wtedy zwykle robi się pod
górkę, bo dostawca podzespołów sta-
wia własne warunki. Bardzo boleję nad
tym, że w Polsce na najwyższych szcze-
blach władzy brakuje wizji i zarządza-
nia perspektywicznego. 

6 lat temu powołano do życia Polską
Grupę Zbrojeniową, określając jej cele.
Teraz trzeba sobie odpowiedzieć, czy te
cele zostały osiągnięte, a jeśli nie, to jak
zmienić taktykę, żeby je zrealizować.
A może trzeba zmienić cele? 
Jaką pan wystawia ocenę PGZ po 6 la-
tach istnienia?

– W mojej ocenie PGZ nie osiągnę-
ła swoich celów z winy właściciela.
Duża fluktuacja na stanowiskach kie-
rowniczych nie sprzyja działaniom stra-
tegicznym. Mamy też do czynienia
z przerostem zatrudnienia w Grupie.
Czekam na oficjalne ogłoszenie wyni-
ków finansowych Grupy za ubiegły rok
– to zweryfikowałoby różne doniesienia
medialne i niedomówienia, a finalnie
– miejmy nadzieję – ucięłoby pogłoski
o stratach wynikających z niewłaści-
wego księgowania.
Jak duży jest rynek obronny w Polsce?

– Nie ma rzeczywistych danych do-
tyczących zatrudnienia w sektorze
obronnym. Jest jeszcze jedna ważna
sprawa – na palcach jednej ręki moż-
na policzyć firmy, których działalność
w stu procentach trafia na rynek zbro-
jeniowy. Większość równolegle ma
w ofercie produkty lub usługi dla od-
biorców cywilnych. W zakresie rynku
obronnego funkcjonują od kontraktu
do kontraktu, w międzyczasie skupiając
wysiłki na rynku cywilnym. Ogólnie jed-
nak przyjmuje się, że w branży obron-
nej znajduje zatrudnienie ponad 100 tys.
osób.
Jak odnalazły się w nowej rzeczywi-
stości małe firmy z sektora obronnego?

– Trzeba powiedzieć o dwóch spra-
wach: są firmy, które szukają nowych
ścieżek i rynków zbytu, a są takie, któ-
re żyją z rynku krajowego, głównie jako
poddostawcy dla PGZ. Ani te, ani te nie
otrzymały pomocy. Same musiały do-
stosować się do realiów rynkowych. Nie-
które się przebranżowiły, inne uciekły
w eksport, a część z nich wycofała się
z rynku.
Czy mamy w polskim przemyśle zbro-
jeniowym flagowy produkt, który war-
to promować, bo może być naszą
dumą i z powodzeniem jest w stanie
konkurować na świecie?

– Tu wskazałbym co najmniej dwie
firmy: WB z ponad 100 mln zł z ekspor-

tu, co świadczy o tym, że produkty tej
marki, głównie systemy bezzałogowe,
łączności i dowodzenia, cieszą się
uznaniem za granicą i jest na nie popyt.
Podobnie sytuacja wygląda z firmą Tel-
dat, która dostarcza komponenty dla
amerykańskiej firmy Raytheon. Warto
wspomnieć również o robotach, które
produkuje PIAP. Wśród prywatnych firm
jest naprawdę nieźle, gorzej wyglą-
da oferta podmiotów państwowych
– w tym obszarze brakuje hitów sprze-
dażowych, by wymienić tylko RAKA czy
ROSOMAKA. Nawet jeśli mamy pro-
dukty z wysokiej półki, to mają one za-
stosowanie w kraju, ale ze względu
państwowego wsparcia i należytej pro-
mocji nie są w stanie się przebić na
świecie.
Współpraca z jednostkami badawczo-
rozwojowymi w zakresie opracowy-
wania nowych technologii jest mocną
czy słabą stroną polskiego przemysłu
obronnego?

– Współpraca z instytutami prze-
biega dobrze, bo obie strony mają w tym
interes. Jedyny problem, jaki dostrze-

gam, dotyczy braku właściwego dofi-
nansowania. Komercjalizacja projektów
badawczych wymaga dużych nakła-
dów, a bez niej praca idzie na marne.
Oczywiście łatwiej jest kupować gotowe
wyroby zagraniczne, ale przecież nie o
to chodzi. Rząd powinien dążyć do roz-
woju rodzimej produkcji i odpowiednio
tym mechanizmem sterować. Dokonu-
jąc zakupów na światowych rynkach,
MON łatwo może doprowadzić do
stłamszenia krajowego przemysłu.
MON zainwestował w samoloty F-35. To
dobry krok?

– Jestem pesymistą i uważam, że to
zakup narzucony nam przez Wielkiego
Brata, bez żadnych negocjacji, bo ko-
muś trzeba było je opchnąć. Weźmy Fin-
landię – jest przetarg, są rozpatrywane
różne samoloty, nie ma pośpiechu ani
presji. My bez mrugnięcia bierzemy, co
dają, czyli samoloty, które nawet nie są
do końca przetestowane. Bierzemy
w ciemno samoloty F-35, które dadzą
miejsca pracy amerykańskim pracow-
nikom, bo kontrakt nie przewiduje za-
mówień kompensacyjnych. Niestety za-

kup ma wymiar polityczny, a my jeste-
śmy w międzynarodowej przepychan-
ce poszkodowaną stroną.
Polska Grupa Zbrojeniowa nie wysta-
wia w tym roku eksponatów na MSPO.
Jak pan ocenia tę decyzję?

– Koronawirus jest dobrym pretek-
stem, żeby uniknąć uczestnictwa w tar-
gach, a tym samym poczynić znaczące
oszczędności. Wiele firm w tym roku zre-
zygnowało z udziału w MSPO nie tyle ze
względu na zagrożenie koronawiru-
sem, ile z uwagi na trudną sytuację eko-
nomiczną. Niestety w tej branży targi on-
line nie mają sensu. Tu potrzebny jest
kontakt na żywo. 
Jak podsumowałby pan bieżący rok dla
Izby?

– Niewątpliwie jest to ciężki rok. Mu-
szę jasno powiedzieć, że nie zrealizo-
waliśmy zakładanych celów, ale nie
spodziewaliśmy się takiej niechęci rzą-
dzących do samorządu gospodarcze-
go, jaka ma miejsce w ostatnich latach.
Musimy na siłę udowadniać, że to, co
robimy, jest korzystne dla polskiego
przemysłu. Utrzymując kontakty za-

graniczne, widzę, jak ogromna dzieli
nas przepaść. Na Zachodzie państwo
mocno wspiera struktury gospodar-
cze. U nas jak ktoś odniesie sukces,
trzeba go pogrążyć i znaleźć na niego
haka. Tak wygląda polskie piekiełko.
Paradoksalnie, chcąc pomagać bran-
ży, mamy pod górkę. Podam tylko przy-
kład, że po raz pierwszy ubyło nam kil-
kunastu członków, bo firmy należące do
PGZ dostały polecenie odejścia z Izby.
Mimo to nie poddajemy się i mamy na-
dzieję, że pandemia jak najszybciej
ustąpi, bo znacznie ograniczyła kon-
takty międzyludzkie, które są dla nas
kluczowe.
Jak będzie wyglądało polskie wojsko
za kilka lat?

– Trudno cokolwiek przewidywać.
Mogę powiedzieć jedno – w armii za
dużo jest polityki. Wojsko powinno otwar-
cie mówić o swoich potrzebach, a rząd
powinien te potrzeby uwzględniać na
miarę możliwości finansowych pań-
stwa, a nie na odwrót.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

W armii za dużo jest polityki. Wojsko powinno
otwarcie mówić o swoich potrzebach, a rząd po-
winien te potrzeby uwzględniać na miarę możli-
wości finansowych państwa, a nie na odwrót.
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Zakłady Chemiczne „NITRO-
-CHEM” S.A. są największym
producentem trotylu w Europie

oraz krajowym liderem eksportowym
branży zbrojeniowej. Powstające w Byd-
goszczy materiały wybuchowe trafiają nie
tylko do krajów europejskich, ale również
do klientów z Azji czy Stanów Zjedno-
czonych. Od 2017 roku do USA trafiło po-
nad 30 tys. ton produkowanego w Polsce
trotylu o wartości ponad 150 mln dol.
Współpraca ze stroną amerykańską jest
kontynuowana i odbywa się w ramach
programu uzbrojenia wojsk lądowych
oraz programu bomb serii MK, w którym
polski trotyl wykorzystywany jest do
produkcji uzbrojenia Sił Powietrznych
Stanów Zjednoczonych.

Eksportowy lider
Ostatnie miesiące były okresem

dynamicznej, zagranicznej ekspansji
NITRO-CHEMU. W 2020 roku produk-
ty bydgoskiej spółki zadebiutowały na
nowych rynkach. Do Arabii Saudyj-
skiej przekazano po raz pierwszy trotyl,
do odbiorcy azjatyckiego partię hek-
sogenu, zaś do Republiki Południowej
Afryki – oktogen. Zamówienia złożyli
także klienci z Portugalii i Wysp

Owczych, a współpracą zaintereso-
wani są kolejni partnerzy z takich kra-
jów, jak Egipt i Indie.

– Stawiamy na rozwój. Konse-
kwentnie budujemy silną polską mar-
kę o międzynarodowym uznaniu. Uno-
wocześniamy bazę technologiczną,
aby nasze produkty charakteryzowa-
ły się najwyższą jakością, odpowia-
dającą wielu międzynarodowym nor-
mom – mówi Andrzej Łysakowski, pre-
zes zarządu Zakładów Chemicznych
„NITRO-CHEM” S.A.

Uzbrojenie dla polskiej armii
NITRO-CHEM zaopatruje również

polską armię w pociski artyleryjskie,
czołgowe, moździerzowe, ładunki tro-
tylowe, miny przeciwpancerne czy ćwi-
czebne granaty łzawiące. Zakład dys-
ponuje szerokim zakresem możliwości
elaboracji pocisków przy zastosowaniu
trzech metod: ślimakowania, praso-
wania i zalewania. Bydgoska spółka wy-
twarza amunicję także w kalibrach
zgodnych z wymaganiami NATO.

Dzięki nowej linii produkcyjnej,
uruchomionej w 2019 roku, w halach
NITRO-CHEMU powstają bomby MK-82
wykorzystywane przez polskie myśliw-

ce F-16. – Jako spółka wchodząca
w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej ak-
tywnie uczestniczymy w procesie mo-
dernizacji naszej armii oraz strategii po-
lonizacji uzbrojenia będącego na wy-
posażeniu Sił Zbrojnych RP. Ściśle
współpracujemy z kadrą naukową
i uczestniczymy w projektach badaw-
czych, aby oferować innowacyjne pro-
dukty dla nowoczesnego wojska – in-
formuje Andrzej Łysakowski.

Ośrodek badawczo-rozwojowy
Sukces przyniosły prace nad pierw-

szym polskim małowrażliwym mate-
riałem K-43. We wrześniu 2019 roku po-
cisk wypełniony środkiem skutecznie mi-
nimalizującym ryzyko niezamierzonej
detonacji otrzymał branżową nagrodę
„Defender”. Materiał małowrażliwy wy-
korzystywany jest obecnie do elabora-
cji prototypów amunicji dla moździerzy
samobieżnych M120 Rak.

Technologia wytwarzania kompo-
zycji K-43 jest efektem badań rozwojo-
wych prowadzonych przez spółkę
NITRO-CHEM we współpracy z Woj-
skową Akademią Techniczną, a także
unikalnych testów wykonanych zgodnie
z normami NATO przez Wojskowy In-
stytut Techniczny Uzbrojenia.

Rynek cywilny
Część materiałów wybuchowych

wytwarzanych przez NITRO-CHEM
sprzedawana jest odbiorcom cywilnym
z branży górniczej, budowlanej czy in-
żynieryjnej. Na bazie materiałów wy-
buchowych, takich jak TNT, RDX, HMX
oraz ich kompozycji wytwarzane są ła-
dunki kumulacyjne i burzące, a także
środki o bardzo różnych gramaturach.

Bydgoska spółka dysponuje także li-
nią do produkcji folii z tworzyw sztucz-
nych, na której można produkować fo-
lie polipropylenowe cPP, poliestrowe
PET i biodegradowalne PLA, stosowa-
ne w branży opakowaniowej i spożyw-
czej. �

Zagraniczna ekspansja NITRO-CHEMU.
Świat zbroi się w Bydgoszczy
Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. umacniają się na pozycji eksportowego 
lidera polskiej zbrojeniówki. Produkowane w Bydgoszczy materiały wybuchowe 
debiutują na kolejnych zagranicznych rynkach.



www.rynekinwestycji.pl

VIP DEFENCE110

Biorąc pod uwagę 10-letnie do-
świadczenie firmy oraz zmienia-
jące się oczekiwania użytkowni-

ków, samochód poddawany jest syste-
matycznemu rozwojowi, co zwiększa
jego atrakcyjność i niezawodność. Sa-
mochody, które wychodzą z zakładu, są
w 70 proc. nowe. Modernizowana jest
rama główna samochodu, remonto-
wane są mosty, skrzynia rozdzielcza i fel-
gi kół, pozostałe elementy są nowe. Ka-
bina, produkowana na licencji MAN, jest
sprowadzana z Azji, niezawodne silni-
ki firmuje IVECO, natomiast sprawdzo-
ne skrzynie biegów nabywane są w za-
kładach Eaton w Tczewie.

Wielotorowe realizacje 
i szkolenia

Potwierdzeniem jakości moderni-
zowanego w Starachowicach samo-
chodu jest fakt, że w ramach kontraktów
firma zrealizowała blisko 1500 sztuk róż-

nych wersji pojazdów dla polskiej armii.
Poza 10 rodzajami kompletnie wypo-
sażonych warsztatów dla różnych służb
(niektóre wersje ze specjalistycznymi
przyczepami) Autobox Innovations do-
starcza również dla wojska pojazdy
skrzyniowe, samochody specjalne typu
HIBNERYT, a dla różnych odbiorców,
m.in. dla WCBKT, PIT Radwar, WZE Zie-
lonka, podwozia przygotowane pod
zabudowy specjalne.

W ramach dobrej współpracy z woj-
skiem w ciągu ostatnich kilku lat spół-
ka Autobox Innovations nieodpłatnie
przeszkoliła z zasad eksploatacji po-
jazdu STAR 266 M2 ok. tysiąca żołnie-
rzy, co zapewnia wojsku wykwalifiko-
waną kadrę obsługującą sprzęt.

Nie tylko STAR
STAR 266 M2 nie jest jedyną pro-

pozycją Autobox Innovations dla woj-
ska. W 2019 roku spółka nabyła wy-

łączne prawa pozwalające na pro-
dukcję, modernizację, remonty i dys-
trybucję pojazdów marki Honker.
W czerwcu ubiegłego roku podczas
prezentacji w WITPiS w Sulejówku za-
prezentowano zmodyfikowaną wersję
samochodu Honker o nazwie Honker
M-AX. Pojazd został zmodyfikowany
we współpracy z austriacką firmą
Achleitner, światowym liderem w prze-
budowach i budowach pojazdów tere-
nowych i opancerzonych.

Mimo pozytywnych opinii uczestni-
ków pokazu oraz prasy dotychczas
wojsko nie zdecydowało się na wyko-
nywanie modyfikacji posiadanych sa-
mochodów Honker.

Nowy prototyp w fazie badań
Posiadając doświadczenie w mo-

dernizacji i modyfikacji pojazdów oraz
kompletną dokumentację Honkera, za-
rząd Autobox Innovations podjął decy-
zję o wdrożeniu produkcji nowego po-
jazdu według wymagań określonych
przez wojsko na nowy samochód cię-
żarowo-osobowy wysokiej mobilności.
Powstał prototyp AH 20.44, który jest
w fazie badań, a wstępne wyniki testów
są na tyle obiecujące, że podjęto decyzję
o wykonaniu kolejnego, udoskonalo-
nego prototypu, uwzględniającego uwa-
gi z dotychczasowych testów.

Pojazd AH 20.44 budowany jest
w oparciu o zespoły i komponenty po-
zyskiwane od renomowanych dostaw-
ców, a finalny produkt jest wynikiem pol-
skiej myśli inżynierskiej.

Kierunek: sukces
Celem wyznaczonym przez zarząd

spółki jest kontynuowanie tradycji pol-
skiego przemysłu motoryzacyjnego.
Bazując na doświadczeniach i kom-
petencjach załogi zatrudnionej w spół-
ce Autobox Innovations, należy ocze-
kiwać sukcesu w prowadzonych dzia-
łaniach. �

Specjalizacja i nowe ścieżki rozwoju
Pomimo upływu lat konstrukcja samochodu STAR 266 doskonale się sprawdza 
w terenie. Pod względem parametrów technicznych zmodernizowany przez Autobox 
Innovations STAR 266 M2 praktycznie nie ustępuje najlepszym pojazdom tego typu.
Na poligonie radzi sobie świetnie, co więcej, jest kilkakrotnie tańszy od samochodów 
o porównywalnych parametrach.





JAKOŚĆ           BEZPIECZEŃSTWO 

Dla nas nie ma zamówień niemożliwych.

Firma CASTELIOR Sp. j. konsekwentnie realizuje strategię zgodną
z hasłem: „Bezpieczeństwo ponad wszystko”, oferując rozwią-
zania dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

Przyjęta wizja rozwoju zakłada systematyczne wprowadzanie na
polski rynek najnowszych technologii i produktów w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa towarów w transporcie i magazynowa-
niu. Spełniają one rygorystyczne normy i standardy militarne, a tym
samym doskonale nadają się dla wojska i lotnictwa.

CASTELIOR to jedyny w Polsce multidystrybutor opakowań
i skrzyń transportowo-ochronnych, posiadających wiele uznanych
certyfikatów. Oferujemy produkty największych graczy na rynku
(m.in. EXPLORER, SKB, AEGIS, ECS), dla których – tak jak dla nas
– nadrzędną wartością jest jakość, idąca w parze z terminowością
i wysoką kulturą obsługi klienta.

W stałej ofercie posiadamy produkty realizowane w dwóch tech-
nologiach: wysokociśnieniowej (skrzynie polipropylenowe – PP)
i rotomoulding (skrzynie polietylenowe – PE), a w tym roku podpi-
saliśmy umowę z firmą ECS – amerykańskim pionierem skrzyń
i opakowań transportowych, której jesteśmy wyłącznym przedsta-
wicielem na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. 



www.castelior.pl

Centrala Wrocław  
ul. Jerzmanowska 107, 54-530 Wrocław

biuro@castelior.pl

Castelior Górecki i Piotrowski Sp. j.

ELASTYCZNOŚĆ           INNOWACYJNOŚĆ

Naszą unikalną propozycją są produkty na bazie materiałów kom-
pozytowych (żywice epoksydowe) wzmacniane włóknem szkla-
nym, węglowym lub bazaltowym. 

Technologia ta:
• daje niespotykane możliwości w zakresie elastyczności projektu,
a tym samym pozwala realizować usługi „szyte na miarę”
• zapewnia niedostępną do tej pory lekkość produktu (o 30–40
proc. niższa waga niż produktów z PP i PE), znacznie wyższą od-
porność mechaniczną i większą szczelność
• nie stawia ograniczeń w zakresie rozmiarów skrzyni.

W ramach współpracy z ECS oferujemy:
• serię VIP i FRP, czyli skrzynie epoksydowo-szklane, różniące
się techniką wytwarzania
• serię Carbon, czyli skrzynie wzmacniane włóknem węglowym.

Posiadamy własny dział konstrukcyjno-wdrożeniowy, dzięki czemu
jesteśmy w stanie zaproponować indywidualnie zaprojektowane roz-
wiązania oraz dodatkowe zabezpieczenia produktów w piankach
polietylenowych i poliuretanowych. Nowoczesny park maszynowy
umożliwia nam na samodzielną produkcję, a tym samym pozwala
zaoferować kompleksową usługę.
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W2020 roku potencjał militarny
naszego kraju oceniany jest
wysoko. W Military Strength

Ranking 2020, przygotowanym przez
portal GlobalFirepower.com, polskie
wojsko znalazło się na 21. pozycji wśród
138 analizowanych krajów na świecie.
Najwyżej oceniono potencjał militarny
Stanów Zjednoczonych. Na drugim
miejscu znalazła się Rosja, a za nią Chi-
ny. Spośród naszych sąsiadów – obok
Rosji – wyprzedzają nas tylko Niemcy.
Wypadamy lepiej od takich państw, jak
Ukraina, Kanada, Południowa Afryka,
Meksyk, Argentyna czy Malezja. Oczy-
wiście lepiej oceniane są armie krajów
o największych gospodarkach Unii
Europejskiej. Co ciekawe, armia Izraela,
słynąca ze swoich zwycięstw nad arab-
skimi sąsiadami, sklasyfikowana zo-
stała na 18. pozycji. Tuż za Polską zna-
lazły się Wietnam i Tajlandia.

Problemem polskiej armii pozosta-
je znaczna ilość sprzętu, który powstał
jeszcze w czasach istnienia Układu
Warszawskiego, ale stary sprzęt woj-
skowy spotyka się również w innych ar-
miach świata. Eksperci podkreślają
jednak, że lata zaniedbań spowodowały
poważne zapóźnienie technologiczne
polskiego wojska, a wiele elementów

jego wyposażenia posiada już tylko
wartość muzealną.

Plan Modernizacji Technicznej
na lata 2021–2035

W październiku 2019 roku minister
Błaszczak podpisał Plan Modernizacji
Technicznej na lata 2021–2035. W ciągu
15 lat na modernizację Wojska Polskie-
go ma zostać przeznaczone 524 mld zł.
Ma to być najdroższy plan w całej hi-
storii III RP. Dzięki stworzeniu wielolet-
niego planu możliwe stanie się zawie-
ranie wieloletnich kontraktów. Według
rządowych planów do 2030 roku wydatki
na obronność mają zostać zwiększone
do 2,5 proc. PKB.

Zgodnie z podpisanymi umowami
na wyposażeniu Wojska Polskiego po-
winien wkrótce znaleźć się nowoczesny
sprzęt oraz nowe systemy obronne.
Część z nich powstanie w polskich fa-
brykach. Dla sił zbrojnych pozyskane zo-
staną między innymi:

System HIMARS
Dokument potwierdzający zawarcie
umowy zakupu amerykańskiego syste-
mu mobilnych wyrzutni rakietowych,
który wykorzystuje amunicję kierowaną
GMLRS-U/AW oraz ATACMS, zdolną do

rażenia celów w odległości do 300 km,
podpisano w lutym 2019 roku.

M-346 BIELIK
Do października 2022 roku siły po-
wietrzne mają otrzymać 4 samoloty
szkoleniowe typu M-346 BIELIK. W ra-
mach umowy firma Leonardo ma do-
starczyć dodatkowe elementy pakietu
logistycznego oraz zmodernizować sys-
tem identyfikacji „swój–obcy”.

VIS 100
Dzięki podpisanej w 2018 roku umowie
z zakładami Łucznik w Radomiu do woj-
ska ma trafić 20 tys. sztuk pistoletów sa-
mopowtarzalnych VIS 100. Po realizacji
dostaw nastąpi ujednolicenie indywi-
dualnego uzbrojenia żołnierzy. Wyco-
fane również zostaną przestarzałe pi-
stolety MAKAROW.

BSP ORLIK
Dzięki umowie podpisanej z konsorcjum
firm PGZ S.A., WZL nr 2 oraz PIT-
-RADWAR, wartej prawie 790 mln zł,
w latach 2020–2022 do wojska ma tra-
fić 8 Systemów Bezzałogowych Statków
Powietrznych krótkiego zasięgu ORLIK.
W sumie zestawy liczyć będą 40 dronów,
które mają być wykorzystywane przez
Wojska Lądowe, Wojska Specjalne oraz
Marynarkę Wojenną do zadań rozpo-
znawczych.

Polska armia trzy dekady 
po upadku komunizmu
Trzydzieści lat po przemianach zainicjowanych
w 1989 roku polska armia w międzynarodowych
rankingach wypada coraz lepiej. Chociaż w cza-
sach PRL jej liczebność była znacznie większa 
i stanowiła ona drugą siłę Układu Warszaw-
skiego, oceniano ją gorzej. Poważny kryzys na-
stąpił w latach 80. XX wieku, kiedy to sytuacja
gospodarcza Polski i całego bloku wschodniego
znacznie utrudniała modernizację wojska. Jed-
nak również w późniejszych latach wydatki na
modernizację nie były wystarczające. Konieczna
jest zatem modernizacja polskich sił zbrojnych.

Wojciech Ostrowski

�



MAR-POL Hanna Dobies
ul. Wiatrakowa 6, 86-031 Osielsko
tel. 52 320 30 56, fax: 52 320 30 57
e-mail: sklep@salonmarpol.pl
www.salonmarpol.pl

Jesteśmy przedsiębiorstwem posiadającym wieloletnie doświadczenie w produkcji
i sprzedaży przedmiotów mundurowych. Zaopatrujemy zarówno jednostki wojskowe, jak
i odbiorców indywidualnych reprezentujących wszystkie rodzaje służb mundurowych.

W swojej ofercie 
posiadamy:
• czapki dla służb mundurowych,
• oznaki rozpoznawcze do mundurów, 
• oznaki stopni do mundurów,
• inne akcesoria mundurowe.

Nasze atuty:
• posiadamy duże doświadczenie oraz
wykwalifikowaną kadrę, która czuwa
nad jakością oferowanych produktów; 

• dysponujemy własną szwalnią oraz
profesjonalnymi urządzeniami do haftu,
co zapewnia krótki czas realizacji za-
mówienia;
• nasze wyroby spełniają obowiązujące
normy techniczno-technologiczne;
• zawsze jesteśmy otwarci na potrzeby
klientów, starając się sprostać ich ocze-
kiwaniom;
• zapewniamy miłą i profesjonalną ob-
sługę. 

MAR-POL – szyjemy z pasją



Samoloty F-35A
Mają one zastąpić przestarzały sprzęt
znajdujący się na wyposażeniu Sił Po-
wietrznych. W styczniu br. podpisana zo-
stała umowa o wartości 4,6 mld dol. na
zakup 32 samolotów piątej generacji
F-35A. Do Polski ma również trafić pa-
kiet szkoleniowy i logistyczny. Zamó-
wienie powinno zostać zrealizowane do
2030 roku.

Haubice KRAB
Na podstawie umowy podpisanej jesz-
cze w 2016 roku dostarczane są samo-
bieżne 155-mm armatohaubice KRAB.
Jest to największe zamówienie dla pol-
skiego przemysłu zbrojeniowego po
1989 roku. Umowa warta 4,6 mld zł prze-
widuje dostarczenie 96 sztuk przez
Hutę Stalowa Wola.

Moździerze LMP-2017
Do 2022 roku Wojska Obrony Teryto-
rialnej i Wojska Lądowe otrzymają
780 moździerzy produkcji polskiej
LMP-2017. Umowa o wartości 31 mln zł
została zawarta z Zakładami Mecha-
nicznymi w Tarnowie.

BSP FLY EYE
Dzięki umowie z firmą WB Electronics
S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowiec-
kim do Wojsk Obrony Terytorialnej tra-
fią 3 zestawy Bezzałogowych Statków
Powietrznych Fly Eye. W sumie składać
się one będą z 12 dronów.

Roboty EOD/IED
Na podstawie umowy zawartej z Prze-
mysłowym Instytutem Automatyki i Po-
miarów (PIAP) wojsko otrzyma 35 kom-
pletów Robotów Patrolowo-Przenośnych.
Ich głównym zadaniem będzie usuwa-
nie lub neutralizacja niewybuchów, min
oraz innych materiałów wybuchowych.
Sprzęt przeznaczony zostanie do re-
alizacji misji zagranicznych.

W Planie Modernizacji Technicznej
na lata 2021–2035 przewidziano między
innymi fundusze na zakup dodatko-
wych myśliwców F-16. Rozwinięte zo-
staną również środki rozpoznania. W ra-
mach programu „Obserwator” MON
planuje pozyskać satelity, mikrosatelity,
samoloty rozpoznawcze oraz drony.
Dodatkowe środki przeznaczone zo-
staną na rozwój Marynarki Wojennej.
Ministerstwo Obrony Narodowej infor-
muje, że w najnowszym Planie Moder-
nizacji Technicznej znalazł się m.in.
program „Miecznik” oraz „Orka”, dla
którego planowane jest rozwiązanie
pomostowe, które pozwoli na pozyska-
nie dwóch okrętów podwodnych w naj-
bliższym czasie i zapewni ciągłość
szkolenia podwodniaków. Wojsko Pol-

skie pozyska także 6 lekkich okrętów ra-
kietowych w polskich stoczniach, w ra-
mach programu „Murena”.

Minister Błaszczak zapowiada rów-
nież całkowite wycofanie ze służby pa-
mietających czasy Układu Warszaw-
skiego wozów piechoty BWP-1. Mają one
zostać zastąpione zupełnie nowym po-
jazdem polskiej konstrukcji typu „Bor-
suk”. W ramach programu „Wilk” pla-
nowane jest pozyskanie czołgów nowej
generacji.

Modernizacja armii 
w warunkach pandemii

Istnieje niebezpieczeństwo, że
sytuacja spowodowana pandemią
COVID-19 spowoduje poważne opóź-
nienia w realizacji programów moder-
nizacji polskiego wojska. Koronawirus
wywołał w Polsce i na świecie kryzys na
niespotykaną skalę. Portal „Defence
24” podaje, że może się okazać, że roz-
wiązania uważane dziś za pomostowe
będą stosowane znacznie dłużej, niż
planowano. Na pomoc dla firm w ra-
mach tarczy antykryzysowej przezna-
czono 212 mld zł, co stanowi ponad
9 proc. PKB. Sama walka z pandemią
także generuje dodatkowe koszty dla
budżetu. Ustawa o tarczy antykryzyso-
wej pozwala na przesunięcia środków
budżetowych w drodze rozporządzenia,
czyli bez zgody Sejmu.

„Budżet państwa nie jest z gumy,
a jak pokazuje doświadczenie, jedną
z pierwszych ofiar są wydatki na obron-
ność. Pomimo napiętej sytuacji poli-
tycznej i militarnej rząd chętnie się-
gnie do budżetu MON. Tym chętniej, że
jest on nie tylko jednym z największych,
ale też zgodnie z uchwalonymi nie-
dawno zmianami będzie stale rósł.
W ubiegłym roku było to 2 proc. PKB,
w 2020 roku powinien osiągnąć 2,1 proc.,
a w przyszłym roku 2,2 proc. PKB. W tej
sumie znaczna część wydatków to sta-
łe punkty, z których nie można wiele wy-
kroić, takie jak uposażenia, infrastruk-
tura czy materiały pędne – informuje
„Defence 24”.

Oszczędności w budżecie mogą
odbić się negatywnie na realizacji Pro-
gramu Modernizacji Technicznej na
lata 2021–2035, którego wartość prze-
widziano na 524 mld zł. Nie wiadomo
jeszcze, jak w dalszej perspektywie
pandemia wpłynie na gospodarkę.
Ewentualna recesja może powodować
konieczność cięć budżetowych, jed-
nak, jak czytamy na portalu, rozbudo-
wa Sił Zbrojnych może stać się impul-
sem, który pobudzi gospodarkę.

NATO ma stanowić gwarancję
bezpieczeństwa

Trzeba sobie zdawać sprawę, że
polska armia nie może konkurować
z największymi potęgami militarnymi
świata, a w sąsiedztwie naszego kraju
znajduje się państwo dysponujące dru-
gim co do wielkości potencjałem mili-
tarnym na świecie. Nic więc dziwnego,
że politycy szukają ochrony przed za-
grożeniem zewnętrznym w przynależ-
ności do NATO i obecności amerykań-
skich żołnierzy w Polsce.

W setną rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej została podpisana umowa o wzmoc-
nionej współpracy obronnej między
Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jej
skutkiem ma być stała obecność do-
datkowego tysiąca żołnierzy amery-
kańskich na terenie naszego kraju. Ich
łączna liczebność ma wynieść przy-
najmniej 5,5 tys. W Polsce znajdzie się
też wysunięte dowództwo V korpusu ar-
mii lądowej Stanów Zjednoczonych.

Ustalone zostały lokalizacje po-
szczególnych elementów infrastruktury
niezbędnej dla wojsk USA. Jak czytamy
na stronie MON, Poznań wyznaczono na
siedzibę Wysuniętego Dowództwa Dy-
wizyjnego oraz grupy wsparcia na te-
atrze Sił Lądowych Stanów Zjedno-
czonych, Drawsko Pomorskie – na głów-
ną siedzibę Centrum Szkolenia Bojo-
wego do wspólnego wykorzystania
przez Siły Zbrojne Polski i Stanów Zjed-
noczonych, a Wrocław-Strachowice
– na siedzibę bazy lotniczej załadun-
kowo-rozładunkowej Sił Powietrznych
Stanów Zjednoczonych. W Łasku ma się
znaleźć siedziba eskadry zdalnie ste-
rowanych statków powietrznych Sił
Powietrznych Stanów Zjednoczonych,
w Powidzu – lotniczej brygady bojowej,
batalionu bojowego wsparcia logi-
stycznego oraz obiektu sił specjalnych,
zaś w Lublińcu wyznaczono na siedzi-
bę kolejnego obiektu sił specjalnych. Ża-
gań/Świętoszów to miejsce stacjono-
wania pancernej brygadowej grupy
bojowej.

– Umowa daje Polsce bezpieczeń-
stwo. To jest najważniejsza korzyść.
Daje także korzyści natury gospodarczej
dlatego, że obecność wojsk amery-
kańskich w każdym kraju daje impuls
rozwoju gospodarczego. Jeżeli chodzi
o wojsko, to przede wszystkim dosko-
nalenie, podnoszenie umiejętności,
wspólne ćwiczenia i interoperacyjność,
czyli współpraca, znajomość wzajem-
nych procedur. Wspólnie po prostu je-
steśmy silniejsi – stwierdził minister obro-
ny narodowej Mariusz Błaszczak. �
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Forcepol sp. z o.o. dostarcza najnowsze produkty dla przemysłu
cywilnego i obronnego. Specjalizujemy się w dostawach wyrobów
dla Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych, Sił Powietrznych, 
Marynarki Wojennej i Policji. Współpracujemy z jednostkami 
naukowymi i badawczymi oraz zakładami przemysłowymi 
poszukującymi profesjonalnych, zaawansowanych rozwiązań.

Jesteśmy przedstawicielem uznanych marek z całego świata, w tym:

• AITECH SYSTEMS (superkomputery i systemy wbudowane)
• AVALEX TECHNOLOGIES (awionika pokładowa)
• EDH DOPPLER (radary dopplerowskie taktyczne i poligonowe)
• FIRECO (maszty teleskopowe)
• HATTELAND TECHNOLOGY (wzmocnione wyświetlacze dla marynarki)
• IKEY (klawiatury przemysłowe, hulapointy, trackballe i monitory wojskowe)
• IRDAM (wzmocnione stacje pogodowe)
• KOMEG (komory klimatyczne)
• OZM RESEARCH (instrumenty do badań materiałów łatwopalnych i energetycznych)
• PROTOTYPA-ZM (balistyczne systemy pomiarowe)
• SCANDINAVIAN AVIONICS (awionika i sprzęt pokładowy)
• VITAL SEATING & SYSTEMS (siedzenia do pojazdów wojskowych)

Realizujemy również indywidualne zamówienia dostosowane do specjalnych wymagań naszych klientów. 
Dostarczamy sprzęt spełniający surowe wymogi dotyczące warunków pracy. Sukcesywnie włączamy do portfolio
inne produkty i nawiązujemy współpracę z nowymi dostawcami. Wspólnie z klientami i partnerami opracowujemy 
i proponujemy produkty oraz systemy, które zapewniają najwyższą klasę zdolności użytkowej wymaganej przez 
naszych klientów.

Firma posiada koncesję MSWiA oraz certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy
PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz kryteriów WSK.

Zapraszamy na stoisko E-11 podczas targów MSPO 2020.

FORCEPOL sp. z o.o.
ul. Modlińska 190, 
03-119 Warszawa

tel. (+48) 506 502 900, 
office@forcepol.com, 
www.forcepol.com




