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Polscy przedsiębiorcy w pandemii. Krajowy biznes ma problem
z narzędziami kryzysowymi?
Analitycy z GUS nie mają wątpliwości, że rok 2021 jest wyjątkowo
niewdzięczny dla krajowego biznesu. W rolę głównego winowajcy
wcielił się koronawirus, choć w przedsiębiorców uderza nie tylko
pandemia, lecz także zaostrzające się przepisy podatkowe, koniecz-
ność dostosowywania przedsiębiorstw do zmieniającego się otoczenia
biznesowego oraz kłopoty z pozyskaniem finansowania zewnętrz-
nego. W takiej scenerii na pierwszy plan wysuwa się umiejętność
zarządzania organizacją w kryzysie. Właściciele polskich spółek
nadal nie posiadają wiedzy, która na Zachodzie jest standardem. 12

Nieruchomości premium – opłacalna inwestycja na niepewne czasy
Pomimo niepewności wynikającej z obecnej sytuacji na świecie na
rynku nieruchomości luksusowych w Polsce panuje wzmożona ak-
tywność. Inwestorzy lokują wolne środki w nieruchomości, chcąc
zabezpieczyć ich wartość wobec rosnącej inflacji. Z podobnych powo-
dów wielu zamożnych klientów przyspieszyło swoje decyzje zakupowe.
W efekcie zainteresowanych zakupem luksusowych nieruchomości
jest więcej niż ofert. To stwarza wyjątkową okazję, by korzystnie
sprzedać nieruchomość z segmentu premium. 26

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE 28

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP 34

MOTORYZACJA 36

POLSKA SAMORZĄDOWA 38

Samorządy dowiodły, że na każdy kryzys potrafią właściwie zareagować
Nie mamy problemu z istotą samorządności. Mamy problem z jej
negowaniem przez obecne władze państwowe. Przyznam, że widzę
niebezpieczeństwo w coraz poważniejszych dążeniach władz
państwowych do centralizacji − mówi Andrzej Płonka,
prezes Zarządu ZPP, starosta bielski 40

Robot zamiast urzędnika?
Robotyzacja procesów coraz śmielej wkracza do jednostek samorządu
terytorialnego. Jednak mimo że roboty wspierają urzędników
w codziennych zadaniach, nie brakuje głosów pełnych obaw
o przyszłość pracowników samorządowych. Czy rzeczywiście mają się
czego obawiać? Przeciwnie, robotyzacja może wnieść do ich
codzienności wiele korzyści. 70
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Faktem jest, że sytuacja firm jest
trudna, niemniej lepsza niż pro-
gnozowano na początku pande-

mii. Według danych raportu EY „Rok
z COVID-19 oczami polskich przedsię-
biorców” ponad połowa (63 proc.)
przedsiębiorców dobrze (33 proc.) bądź
neutralnie (30 proc.) ocenia ogólną sy-
tuację swoich firm.

Niepewna sytuacja 
na rynku pracy

Kryzys wywołany pandemią, a tak-
że związana z nim fala restrukturyzacji
zatrudnienia w firmach oraz plany zwol-
nień spowodowały, że coraz więcej
osób zastanawia się nad swoją przy-
szłością zawodową. Dane rynkowe nie
wyglądają obiecująco. Według Baro-
metru Rynku Pracy Work Service aż
35 proc. pracujących obawia się utraty
pracy, a 33 proc. chce zmienić miejsce
zatrudnienia. Jednocześnie większość
tych osób rozważa zmianę zawodu.

Nie jest to zaskoczeniem, jeśli weź-
miemy pod uwagę, że 57 proc. pra-
cowników odczuło w swoim miejscu pra-

cy konsekwencje wynikające z epidemii.
Średnio jednemu na trzech ankieto-
wanych zmniejszono wynagrodzenie,
a 16 proc. badanych straciło pracę.
W wyniku niepewnej sytuacji na rynku
coraz więcej osób zastanawia się nad
rozpoczęciem własnej działalności go-
spodarczej. Taki plan z jednej strony
otwiera wiele nowych możliwości, ale
z drugiej strony wiąże się z konieczno-
ścią podjęcia sporego ryzyka.

Z czym mierzą się 
przedsiębiorcy

Własna firma to niełatwy kawałek
chleba. Na co dzień przedsiębiorcy
zmagają się z wieloma trudnościami.
Prowadzenie działalności gospodar-
czej to ciągłe widmo niepewnej przy-
szłości oraz nieustanna zależność od
zachodzących zmian rynkowych i tren-
dów. Dodatkowo niepokoje przedsię-
biorców potęgują kosztowne skutki pan-
demii.

Jak wskazuje badanie „Wizerunek
i problemy polskich przedsiębiorców”,
najważniejszymi problemami polskich

przedsiębiorców są w opinii społecznej:
podatki (43 proc.), nadmiar biurokracji
(36 proc.) i ograniczenia związane
z pandemią (32 proc.). Co ciekawe,
sami przedsiębiorcy zgoła inaczej oce-
niają swoje położenie i źródła proble-
mów. W pierwszej kolejności wymienia-
ją koszty pracy (36 proc.), a dalej: nad-
miar biurokracji (27 proc.), ograniczenia
związane z pandemią (25 proc.) i skom-
plikowane prawo gospodarcze (25 proc.).

− Dobry pracownik to ogromna
wartość. To ludzie decydują o jakości na-
szego biznesu, bez nich praktycznie nie
istniejemy. Znaleźć i utrzymać go wca-
le nie jest łatwo. Dlatego rosnące kosz-
ty pracy to jeden z głównych problemów
większości przedsiębiorców, którzy mu-
szą czasem lawirować na granicy opła-
calności – mówi Ireneusz Wróbel, wła-
ściciel sklepu Lewiatan w Brzeźnicy na
Podkarpaciu.

Biznesmeni w oczach 
społeczeństwa

Na szczęście coraz częściej my-
śląc o własnym biznesie, polscy przed-

Mimo trudności firm przybywa

Koszty pracy (36 proc.), nadmiar biurokracji (27 proc.), ograniczenia związane z pande-
mią (25 proc.) i skomplikowane prawo gospodarcze (25 proc.) − to one stanowią naj-
większe utrudnienia, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy. Takie wnioski płyną
z badania „Wizerunek i problemy polskich przedsiębiorców”, przeprowadzonego na po-
czątku kwietnia w ramach inicjatywy PSH Lewiatan pod nazwą „Urodzeni Przedsiębiorcy”. 



siębiorcy poza trudnościami dostrzegają korzyści i moż-
liwości związane z prowadzeniem działalności. Tu na
prowadzenie wysuwa się niezależność i nieograni-
czone pole do samorealizacji oraz decydowania o wła-
snej przyszłości. Przy dobrym podejściu i odpowied-
nim przygotowaniu własny biznes może okazać się cie-
kawym pomysłem na życie, dającym poczucie speł-
nienia i niezależności. Jednocześnie Polacy coraz
przychylniej myślą o przedsiębiorcach i z roku na rok
bardziej doceniają ich wkład w rozwój krajowej go-
spodarki. 

Ostanie lata przyniosły stopniową zmianę wize-
runku polskiej przedsiębiorczości w społeczeństwie.
Co się zmieniło? Jak wynika z przytaczanego bada-
nia „Wizerunek i problemy polskich przedsiębiorców”,
polski przedsiębiorca jawi się przede wszystkim jako
człowiek zaradny (40 proc. wskazań), pracowity
(34 proc.) i kreatywny (30 proc.). Co piąty ankietowa-
ny uważa biznesmenów za pożytecznych dla społe-
czeństwa.

− Polacy zaczęli dostrzegać, że własny biznes to
ciężka praca, ale dająca wiele możliwości rozwoju i po-
prawy sytuacji materialnej. Z drugiej strony współcześni
biznesmeni sami ciężko pracują na swój wizerunek
− to dziś eksperci i cenieni profesjonaliści, dający za-
trudnienie i odpowiadający na nasze potrzeby. Do-
datkowo ostatni rok pandemii pokazał, jak ważni w na-
szym codziennym funkcjonowaniu są drobni przed-
siębiorcy. Tzw. „etatowcy”, pracujący w pandemii
z domu, docenili, że np. właściciel okolicznego skle-
pu mimo zagrożenia codziennie otwierał swój sklep,
żebyśmy mogli zrobić niezbędne zakupy. Dzięki temu
przedsiębiorcy stali się w naszych oczach bohatera-
mi dnia codziennego – mówi prof. dr hab. Dariusz Do-
liński, kierownik Katedry Psychologii Społecznej SWPS,
partner inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy”.

Polacy ze smykałką do biznesu
Okazuje się, że smykałka do biznesu to nasz na-

rodowy wyróżnik. Prawie 60 proc. społeczeństwa
uważa, że Polacy posiadają cechy właściwe dla do-
brego przedsiębiorcy. Wśród nich wymieniono przede
wszystkim: decyzyjność (43 proc.), umiejętność za-
rządzania (43 proc.) i odpowiedzialność (42 proc.). Istot-
ną rolę odgrywają również takie czynniki, jak inicjatywa
i kreatywność (37 proc.) oraz umiejętność reagowania
w trudnych sytuacjach (34 proc.). Listę cech dobrego
przedsiębiorcy zamykają: wytrwałość w dążeniu do
celu (27 proc.), zdolności przywódcze (22 proc.) i sa-
modyscyplina (19 proc.). 

Badanie przeprowadzono w ramach inicjatywy PSH
Lewiatan pn. Urodzeni Przedsiębiorcy, która promuje
przedsiębiorczość i zachęca do prowadzenia własnego
biznesu, pokazując, że to dobra perspektywa rozwo-
ju. − Chcemy podejmować tematy ważne z punktu wi-
dzenia przedsiębiorców, dotyczące wyzwań, z jakimi
muszą borykać się na co dzień. Uważamy, że każdy
może mieć własny biznes. To bardzo ciekawa droga
dla ludzi, którzy mają pasję i są otwarci na wyzwania.
Bycie przedsiębiorcą w dzisiejszych czasach to powód
do dumy. Tacy są właśnie przedsiębiorcy zrzeszeni
w naszej sieci – mówi Marcin Poniatowski, członek za-
rządu, dyrektor ds. marketingu PSH Lewiatan. �

www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA 5



www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA6

Home office w czasie pandemii. 
Jak lockdown wpłynął na nasze 
zachowania i psychikę?
Home office początkowo ucieszył wielu pracowników. W dalszym ciągu znaczna grupa ba-
danych deklaruje, że nawet po pandemii chętnie pracowaliby w trybie całkowicie zdalnym
lub hybrydowym. Nie sposób jednak przejść obojętnie obok negatywnych aspektów, które
niesie ze sobą pandemia.



Wpoczątkowej fazie pandemii,
gdy nie wiedzieliśmy, co ta-
kiego dokładnie nas czeka,

wiele firm zdecydowało się na prze-
niesienie pracy do domów, aby uniknąć
kontaktu w biurach. Naturalnie niektó-
re branże z uwagi na charakter swojej
działalności nie mogły tego zrobić. Na-
tomiast tam, gdzie było to możliwe,
szukano tego typu rozwiązań.

Home office potęguje 
poczucie alienacji?

Z pandemią walczymy już od roku.
Aktualnie mierzymy się z trzecią falą wi-
rusa. Jesteśmy bogatsi o różne do-
świadczenia, a wielu z nas miało już
kontakt z samym koronawirusem. Nie-
stety jesteśmy również coraz bardziej
zmęczeni. Home office w czasie pan-
demii potęguje pewne zjawiska spo-
wodowane lockdownem. 

Warto wziąć pod uwagę, że praca
zdalna sama w sobie niekoniecznie
odpowiada za zjawiska, które opiszemy
w tym artykule. Należy jednak podkre-
ślić, że praca bez fizycznego kontaktu
z drugim człowiekiem może potęgować
niektóre negatywne doświadczenia.
Przede wszystkim rok to bardzo dużo
czasu. W tym okresie nasz kontakt z in-
nymi osobami był mocno ograniczony.
Nie bez powodu kuratorzy oświaty pod-
kreślają, że gdy edukacja powróci do
normalności, dużym wyzwaniem będzie
ponowna socjalizacja dzieci. Podobnie
home office działa na dorosłych. Wielu
osobom brakuje dawnych form kon-
taktu, co wzmacnia ich poczucie alie-
nacji i może mieć poważne konse-
kwencje.

Home office przekłada się 
na spożycie alkoholu?

W niektórych krajach szybko do-
strzeżono problem ze wzrastającym
spożyciem alkoholu. Zauważyli to rów-
nież polscy specjaliści. Przede wszyst-
kim picie w domu jest znacznie prostsze.
Pracodawca często nawet nie jest w sta-
nie zauważyć, że pracownik spożywa
niewielkie ilości napojów wyskokowych
w trakcie wykonywania swoich obo-
wiązków.

Duży niepokój mogą budzić dane ze
Stanów Zjednoczonych. Na stronie al-
cohol.org znajdziemy dane dotyczące
picia podczas home office w trakcie
pandemii. Okazuje się, że co trzeci
Amerykanin pije w trakcie pracy zdal-
nej. Problem ten jest częściej spotyka-

ny wśród mężczyzn – robi to aż 36 proc.
ankietowanych. W przypadku kobiet
wskaźnik ten wynosi 26 proc. Niestety
badani przyznają, że spożywanie al-
koholu często przekłada się na ich wy-
dajność w trakcie pracy. W trakcie
pandemii Amerykanie czy Anglicy
znacznie częściej zamawiali alkohol
online prosto pod swoje drzwi, prze-
ważnie od razu po kilka butelek, aby
mieć zapas na dłuższy czas. Z tym jed-
nak jest troszkę tak, jak ze słodyczami.
Jeśli ma się coś, co lubimy pod ręką,
trudniej jest nam powstrzymać się od
sięgnięcia po to. 

Niektórzy przyznają, że często sami
siebie przekonują, że jedna lampka
wina albo jeden drink nie wpłyną na ich
pracę. Potem jednak napełniają na-
czynie ponownie. Ponadto wiele osób
tłumaczy, że spożywanie alkoholu jest
dla nich swego rodzaju ucieczką przed
strachem związanym z pandemią. Taką
tezę potwierdzają eksperci. − Picie
jest bezpośrednio związane z lękiem
i strachem otaczającym COVID-19.
Wielu pracowników wraca do zdrowia,
a ten czas dystansu społecznego, na-
rzuconej sobie izolacji i niepewności
może wywołać nawrót choroby. Stres
związany z pracą i pandemia, oprócz
wielu innych codziennych czynników,
mogą powodować, że niektórzy piją. Z
drugiej strony z pewnością jest część po-
pulacji, która uważa, że   można uniknąć
picia alkoholu w godzinach pracy, po-
nieważ są całkowicie poza zasięgiem
przełożonych − powiedział dr Lawren-
ce Weinstein, dyrektor medyczny Ame-
rican Addiction Centers.

Badania w Stanach Zjednoczonych
pokazują bardzo ciekawą zależność.
W niektórych stanach aż 67 proc. ba-
danych spożywało alkohol podczas
home office w czasie pandemii. W innych
− zaledwie 8 proc. Skąd taka rozbież-
ność? Przede wszystkim zależało to od
tego, jak dany stan podchodził do kwe-
stii koronawirusa − im większe ob-
ostrzenia, tym większy strach, co prze-
kłada się na większe spożycie alkoholu. 

Jak pokazują amerykańskie rapor-
ty, w ciągu roku podczas pandemii
sprzedaż alkoholu wzrosła w Stanach
Zjednoczonych o 55 proc. Aż 35 proc.
ankietowanych Amerykanów przyzna-
ło, że pije częściej niż przed nadejściem
koronawirusa.

Home office wzmacnia 
poczucie depresji?

Eksperci doskonale zdają sobie
sprawę z tego, że branża psycholo-

giczna stoi przed gigantycznym wy-
zwaniem. Kondycja Polaków jest w co-
raz słabszym stanie, co dotyczy za-
równo dzieci, jak i dorosłych. Przyczyn
takiego stanu rzeczy jest wiele. Niektó-
rzy jedynie sporadycznie (lub wcale) wi-
dują swoich bliskich. Inni popadli w ta-
rapaty finansowe. Jeszcze inni ucierpieli
na zdrowiu z powodu koronawirusa
lub niewydolności służb medycznych.
Ponadto poczucie beznadziei może po-
tęgować praca zdalna.

Home office przypomina ludziom,
w jakiej sytuacji się znajdujemy. Wielu
pracowników nie ma odpowiednich
warunków do pracy w domu. To rodzi
frustrację, ponieważ pojawia się po-
czucie niewykonywania prawidłowo
swoich obowiązków. Ponadto duża gru-
pa pracowników czuje, że nie potrafi od-
dzielić pracy od odpoczynku. Ponieważ
cały czas siedzą w domu, nie mogą
utrzymać odpowiedniego poziomu kon-
centracji. Muszą zajmować się dziećmi,
zrobić obiad, mają wiele „rozprasza-
czy”. 

Z kolei po pracy czasem trzeba
odebrać telefon od szefa, odpisać na
służbowego maila, odpowiedzieć na
wiadomości na komunikatorze, z któ-
rego korzysta firma. To pogłębia wśród
pracowników poczucie, że podczas
home office w czasie pandemii nie od-
poczywają. Ich głowy wciąż są w stanie
podwyższonej czujności, ponieważ nig-
dy nie wiadomo, kiedy będzie trzeba za-
jąć się czymś w domu lub w pracy.

Home office a kondycja 
psychiczna Polaków

Widać również, że coraz większym
problemem jest szybko pogarszający
się stan psychiczny Polaków. Przy tym
psycholodzy informują, że w trakcie
pandemii spadek osób korzystających
z ich pomocy jest zauważalny. Mimo że
więcej ludzi potrzebuje wsparcia spe-
cjalisty, coraz mniej osób decyduje się
na terapię. Eksperci doradzają więc, ja-
kie kroki warto podjąć we własnym za-
kresie, aby poprawić własne samopo-
czucie. Co istotne, nie jest to rozwiąza-
nie problemów z depresją − w tym przy-
padku konieczna jest pomoc specjali-
sty. 

− O co warto byłoby zadbać? O pra-
widłowy sen, ponieważ dobry sen, głę-
boki sen, dający wypoczynek, stymulu-
je prawidłową funkcję układu odpor-
nościowego oraz regenerację organi-
zmu. Pomocna jest zdrowa, nieprze-
tworzona dieta, gdzie posiłki są w mia-
rę równomiernie porozkładane w ciągu
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dnia. Również aktywność fizyczna, po-
nieważ zmniejsza ryzyko dolegliwości
w sferze psychicznej, stymuluje odpor-
ność oraz ogranicza czynniki ryzyka ser-
cowo-naczyniowego. Zajęcie się ja-
kimś hobby, swoim zainteresowaniem.
Pamiętanie, żeby mieć czas tylko i wy-
łącznie dla siebie – taki zdrowy egoizm
– doradza psychiatra Krystian Kocha-
nowski, kierownik Oddziału Dziennego
Psychiatrycznego Ogólnego Zespołu
Przychodni Specjalistycznych w Tar-
nowie.

Rząd również zdaje sobie sprawę,
że nasze zdrowie psychiczne jest moc-
no narażone podczas home office
w czasie pandemii. Z tego powodu na
oficjalnej stronie państwowej możemy
znaleźć rady, które zalecają rządowi
eksperci.
• Nie pozwól, by nadmiar informacji po-
gorszył Twój nastrój
• Dbaj o podtrzymywanie kontaktów
społecznych w bezpieczny sposób
• Dbaj o swoje zdrowie fizyczne − od-
żywiaj się prawidłowo, zadbaj o odpo-
wiednio długi sen
• Jeśli przebywasz w domu, zaplanuj,
jak spędzić czas izolacji
• Postaraj się utrzymywać stały plan dnia
• Dbaj o bezpieczeństwo w sytuacji, kie-
dy musisz wyjść z domu
• Unikaj radzenia sobie ze stresem za
pomocą alkoholu i innych używek
• Zastanów się, czy komuś z Twoich bli-
skich lub sąsiadów nie jest potrzebna
pomoc
• Chorzy i osoby, które czekają na wy-
niki badań, lub odbywają kwarantannę,
wymagają szczególnej troski i opieki.

Z badań przeprowadzonych przez
UCE Research i SYNO Poland wynika,
że 42 proc. Polaków odczuło pogor-
szenie się ich stanu psychicznego. Jed-
nak spośród osób, które zaobserwowały
u siebie tego typu zjawisko, raptem
30 proc. rozważyło skorzystanie z po-
mocy psychologicznej. 

Ankietowani, którzy przyznali, że
czują się zmęczeni pod względem psy-
chicznym w połowie przypadków jako
źródło takiego stanu podali poczucie
ciągłej izolacji. Praca, która kiedyś wy-

magała od nich społecznych kontaktów,
w warunkach home office w czasie
pandemii przestała pełnić taką funkcję.
− Wyniki są bardzo alarmujące. Gdy od
czasu wybuchu epidemii w Polsce nie
minął rok, niespełna połowa Polaków
odczuła pogorszenie kondycji psy-
chicznej. To może oznaczać, że zaczy-
namy mieć do czynienia z nowym, spo-
łecznym problemem, tj. pandemią de-
presji – mówi Damian Markowski
z platformy Therapify.

Home office szczególnie 
uciążliwy dla kobiet?

Jak pokazują badania, w Polsce
większość osób pracujących zdalnie to
kobiety. Przeważnie mają one wyższe
wykształcenie i są zatrudnione w dużych
aglomeracjach. Z ankiety przeprowa-
dzonej przez „Business Insider Polska”
wynika, że to kobiety bardziej przeży-
wają obecną sytuację pandemiczną. Po-
nadto pracownicy twierdzą, że w trybie
home office najczęściej dokucza im
stres, poczucie zmartwienia, uczucie
rozproszenia oraz samotność.

Praca w domu charakteryzuje się
również większymi problemami z kon-
centracją oraz motywacją. Ponadto
w trybie zdalnym pracownicy muszą
wykazywać się innymi umiejętnościami,
niż w przypadku pracy biurowej – cho-
dzi tu głównie o kontekst technolo-
giczny. Home office w czasie pandemii
oznacza także wiele trudności logi-
stycznych.

Ciekawe wnioski płyną także z ba-
dań przeprowadzonych przez WUP
Pomorzanie. Okazuje się, że co trzecia
osoba zauważyła, że problemem staje
się radzenie sobie z psychologicznymi
skutkami życia w izolacji. Głównie cho-
dzi o brak współpracowników i kon-
taktów międzyludzkich oraz motywację
do pracy. Praca zdalna może przekła-
dać się na poczucie osamotnienia,
tym bardziej że w obecnej sytuacji
pandemicznej istnieje niewiele form
integracji.

Co istotne, eksperci uważają, że to
nie do końca tak, że kobiety znoszą go-
rzej pandemię. Mężczyźni po prostu rza-
dziej przyznają się do swoich proble-
mów zdrowotnych na tle psychicznym.
Zdaniem psychologów z tego powodu
powinno się regularnie zastanawiać
nad tym, w jakim jesteśmy nastroju. Je-
śli zaobserwujemy u siebie regularne złe
samopoczucie, a do tego mamy zabu-
rzenia snu, wówczas powinna zapalić
się nam lampka alarmowa. − Na pod-
stawie tych wyników można wniosko-
wać, że cała sytuacja związana z pan-
demią jest główną przyczyną osłabienia
kondycji psychicznej Polaków. Biorąc
pod uwagę, że nie zanosi się na szyb-
ki powrót do tzw. normalności, osoby
zmagające się z ww. problemem po-
winny poważnie rozważyć skorzystanie
z pomocy psychologa lub psychotera-
peuty – podkreśla Damian Markowski
z Therapify.

Home office w czasie pandemii nie-
wątpliwie ma swoje plusy. Musimy jed-
nak regularnie obserwować nasze za-
chowanie oraz samopoczucie. Badania
jasno pokazują, że od roku wiele osób
z różnych grup społecznych częściej się-
ga po używki i ma duże problemy natury
psychologicznej. Są to rzeczy, których
absolutnie nie powinno się bagatelizo-
wać. Pandemia pokazała nam, jak
duże zaległości mamy w obszarze psy-
choedukacji. Polacy w momencie kry-
zysu wolą szukać doraźnej pomocy na
własną rękę, m.in. w postaci alkoholu
lub narkotyków. O pomocy specjalisty
myśli niewiele osób, zwłaszcza męż-
czyzn. �
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Tego typu mobilne stacje to jedno
z najlepszych i najszybszych
w uruchomieniu rozwiązań sto-

sowanych do tymczasowego lub awa-
ryjnego zasilania gazem ziemnym.
Umożliwiają tymczasowe dostarcza-
nie gazu do odbiorcy w oczekiwaniu na
ukończenie właściwej inwestycji gazo-
wej. Ponadto pozwalają bardzo szybko
przywrócić dostawy gazu ziemnego
odbiorcom na terenach dotkniętych
usterkami sieci. W przypadku awarii ga-
zociągu lub spadku ciśnienia pełnią rolę
„pierwszej pomocy” do czasu usunięcia
usterki – mówi Robert Perkowski, wice-

prezes Zarządu PGNiG ds. operacyj-
nych. 

Mobilne stacje regazyfikacji 
LNG w praktyce

Mobilne stacje regazyfikacji LNG
sprawdzają się także jako rozwiązanie
tymczasowe wszędzie tam, gdzie do-
celowo mają powstać stacjonarne sta-
cje regazyfikacji LNG. Jedna z takich
mobilnych stacji została wykorzystana
przy budowie właściwej stacji regazy-
fikacji LNG dla zakładów LG Electronics
we Wrocławiu. We współpracy z PGNiG
Obrót Detaliczny spółka Gas-Trading

wybudowała stacjonarną stację rega-
zyfikacji dla koreańskiego kontrahenta.
Do czasu uruchomienia w listopadzie
2020 r. docelowej stacji usługi tymcza-
sowego zasilania zapewniała mobilna
stacja regazyfikująca skroplony gaz
ziemny. 

Innym przykładem jest możliwość
wykorzystania mobilnych stacji w roli do-
datkowego źródła zasilania dla od-
biorców w danej miejscowości w mie-
siącach zimowych, kiedy okresowo
może wystąpić zwiększone zapotrze-
bowanie na gaz ziemny w związku z ni-
skimi temperaturami.

Mobilne stacje regazyfikujące LNG
ułatwiają dostęp do gazu
Spółka Gas-Trading z Grupy PGNiG dysponuje już trzema mobilnymi stacjami regazy-
fikacji skroplonego gazu ziemnego. Instalacje są wykorzystywane jako dodatkowe źródło
zasilania paliwem gazowym albo w przypadku przerw w jego dostawach.
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Dostęp do gazu bez względu
na okoliczności

– Zapewnienie dostępu do paliwa
gazowego dla przedsiębiorstw zlokali-
zowanych w obszarach niezgazyfiko-
wanych jest obecnie jednym z priory-
tetów Gas-Trading SA. Świadcząc usłu-
gi z zakresu budowy stacjonarnej in-
frastruktury do regazyfikacji, mamy na
uwadze potrzeby klientów, którzy ocze-
kują natychmiastowego dostępu do
paliwa gazowego. Dzięki usługom mo-
bilnej regazyfikacji zapewniamy naszym
odbiorcom bezpieczeństwo w przy-
padkach awarii czy zwiększonego za-
potrzebowania na gaz – mówi Tymote-

usz Pruchnik, prezes zarządu Gas-Tra-
ding SA, która ma w swojej ofercie
usługę regazyfikacji LNG z wykorzy-
staniem mobilnych stacji.

Wygoda użytkowania dzięki
zdalnej obsłudze stacji

Oprócz cysterny LNG pełniącej rolę
zbiornika zestaw do mobilnej regazyfi-
kacji LNG składa się z dwóch pracują-
cych naprzemiennie parownic atmos-
ferycznych, podgrzewacza elektrycz-
nego, który gwarantuje odpowiednią
temperaturę gazu, nawanialni nadają-
cej gazowi charakterystyczny zapach

oraz stacji redukcyjnej. Instalacja jest
w pełni zautomatyzowana, dzięki cze-
mu jej praca nie wymaga stałego nad-
zoru operatora.

Co więcej, system telemetryczny
na wyposażeniu stacji pozwala na zdal-
ny podgląd najważniejszych parame-
trów stacji oraz zdalną obsługę. Prze-
pustowość jednej instalacji pozwala
na regazyfikację ok. 22 t LNG, czyli po-
nad jednej autocysterny w ciągu doby.
Po regazyfikacji otrzymujemy 29 tys. m3

gazu – to ilość pozwalającą na ogrza-
nie np. jednego domu jednorodzinnego
przez okres ok. 13 lat. �

– Zapewnienie 
dostępu do paliwa
gazowego dla przed-
siębiorstw zlokalizo-
wanych w obszarach
niezgazyfikowanych
jest obecnie jednym
z priorytetów Gas-
-Trading SA – mówi
Tymoteusz Pruchnik,
prezes zarządu 
Gas-Trading SA
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Szybkie przypomnienie najbar-
dziej dokuczliwych statystyk:
w IV kwartale 2020 r. gospo-

darka skurczyła się o 2,8 proc. w sto-
sunku do analogicznego okresu rok

wcześniej, a stopa bezrobocia w cią-
gu ostatnich 12 miesięcy wzrosła z 5,5
do 6,5 proc. Przychody rodzimych firm,
liczone od początku poprzedniego se-
zonu do końca III kwartału 2020 r., spa-

dły o 4,2 proc. w porównaniu z 2019 r.
Naturalną konsekwencją takiego an-
turażu jest więc odczuwalny spadek
liczby nowo rejestrowanych podmio-
tów.

Polscy przedsiębiorcy w pandemii.
Krajowy biznes ma problem 
z narzędziami kryzysowymi?

Analitycy z Głównego Urzędu Statystycznego nie mają wątpliwości, że rok 2021 jest wy-
jątkowo niewdzięczny dla krajowego biznesu. Nie jest również tajemnicą, że w rolę głów-
nego winowajcy wcielił się koronawirus, choć w przedsiębiorców uderza nie tylko
pandemia, lecz także zaostrzające się przepisy podatkowe, konieczność dostosowywania
swoich przedsiębiorstw do zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz kłopoty z po-
zyskaniem finansowania zewnętrznego. W takiej scenerii na pierwszy plan wysuwa się
umiejętność zarządzania organizacją w kryzysie. Niestety właściciele polskich spółek nadal
nie posiadają w tym obszarze szerokiej wiedzy, która na Zachodzie jest już standardem.



Jest źle, 
a może być jeszcze gorzej

W minionym roku na krajowym ryn-
ku pojawiły się 311 794 przedsiębior-
stwa, co przekłada się na spadek rzę-
du 12,4 proc. względem 2019 r. Czy pan-
demia i czynniki prawodawcze wpły-
wają również na wartość przetermino-
wanych zobowiązań? W takiej sytuacji
nie jest to novum, ponieważ w rejestrach
KRD odnotowano już 9,4 mld zł długów.
Co na to sami przedsiębiorcy?

Złą passę 2021 r. najbardziej odczuł
dotychczas segment małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Z racji nieko-
rzystnych warunków gospodarczych
załamanie następuje dynamicznie,
a biznesowy zegar tyka coraz szybciej.
W tej sytuacji liczy się przede wszystkim
gruntowna znajomość możliwości po-
mocowych, właściwe rozpoznanie pro-
blemów oraz skuteczny scenariusz
działań naprawczych. Pomimo że przed-
siębiorcy coraz częściej korzystają
z możliwości restrukturyzacji, rodzi się
pytanie, czy nie popełniają przy tym błę-
dów. 

Etapy kryzysu 
i chowanie głowy w piasek

Istnieją 4 etapy typowego kryzysu
w polskim przedsiębiorstwie. Pierwszy
to nieświadoma niekompetencja, z któ-
rą mamy do czynienia, gdy przedsię-
biorcy nie zauważają sygnałów świad-
czących o utracie płynności lub pod-
świadomie je odrzucają, ponieważ myśl
o początkach kryzysu stawia zarząd
poza własną strefą komfortu. Podej-
mowanie  szybkich, często radykal-

nych kroków nie zawsze sprzyja mora-
le zespołu i otoczeniu rynkowemu.

W drugim etapie niekompetencja
staje się już świadoma, a kryzys jest
skrzętnie ukrywany przed ogółem kon-
trahentów. Zarządzający starają się
poradzić sobie z efektem kryzysu w naj-
prostszy sposób, a tym samym dodat-
kowo zadłużają firmę celem spłaty za-
ległych zobowiązań. To rozwiązanie
w większości przypadków nie przynosi

długoterminowych efektów. Jak uczą
nas doświadczenia kilkuset postępowań
restrukturyzacyjnych, w większości przy-
padków źródłem problemów nie był bo-
wiem brak kapitału obrotowego − nie-
dobory środków finansowych są naj-
częściej objawem kryzysu, a nie jego po-
wodem. Bez dotarcia do rzeczywistej
przyczyny złej sytuacji likwidacja obja-
wów nie oznacza wyleczenia, tym bar-
dziej że kredyty trzeba spłacać, a zatem
po pewnym czasie sytuacja powraca
− w większym wymiarze.

Trzecią fazą kryzysu jest spirala
zadłużenia. Sytuacja, w której nie mo-
żemy spłacić zasięgniętych zobowiązań,
powoduje, iż właściciele bądź zarzą-
dzający firmami sięgają po kolejne po-
życzki, ale na tym etapie zaciąganie kre-
dytów staje się niemożliwe lub bardzo
drogie. Nie bacząc na koszty, przed-
siębiorcy zaciągają wysoko oprocen-
towane pożyczki, które nie rokują na
spłatę. Ponadto nawarstwiające się
problemy prowadzą do tego, że wła-
ściciele firm usiłują rozwiązać problem
przez samodzielne rozmowy z wierzy-
cielami.

Działania w pojedynkę (przy jedno-
czesnym braku odpowiedniej wiedzy
i zaplecza narzędziowego) najczęściej
prowadzą do czwartego etapu, nazy-
wanego przez nas ucieczką. Jest to
moment, gdy dochodzi do zniechęcenia,
ucieczki przed problemem i rezygnacji
z dalszych kroków. Przedsiębiorcy za-
czynają wątpić w możliwość skutecz-
nego zapanowania nad sytuacją, co
w konsekwencji prowadzi do egzekucji
komorniczej, prób wyprowadzenia ma-

jątku bądź przeniesienia części dzia-
łalności do innego podmiotu. Taki sce-
nariusz może się zakończyć dodatko-
wymi konsekwencjami prawnymi, obej-
mującymi ryzyko odpowiedzialności
karnej.

Każdy etap to również rosnąca pre-
sja, która nieustannie towarzyszy przed-
siębiorcom narażonym na konsekwen-
cje swoich decyzji. Do tego dochodzi
kwestia kurczącego się horyzontu cza-

sowego − niestety większość właścicieli
firm dopiero na trzecim bądź czwartym
etapie zgłasza się po pomoc do do-
radców restrukturyzacyjnych. W dużej
części przypadków są to decyzje spóź-
nione, co uniemożliwia ratowanie przed-
siębiorstwa. Potwierdzeniem tego jest
zjawisko notorycznego zamykania po-
stępowań restrukturyzacyjnych bra-
kiem zawarcia układu.

Najlepszy moment na restruktury-
zację to drugi etap kryzysu, podczas któ-
rego można podejmować działania na-
prawcze, nie wprowadzając firmy w spi-
ralę zadłużenia, która często kończy się
upadłością lub likwidacją.

Analiza na pierwszym miejscu
Pierwszych symptomów kryzysu nie

można bagatelizować. Często obser-
wuje się na tym etapie pogorszenie rze-
telności płatniczej kontrahentów. To
ważny moment i sygnał, że warto po-
święcić czas na głębszą analizę źródła
problemu. Aby była ona rzetelna i po-
mocna, musimy zawczasu zadbać o po-
siadanie w firmie właściwego zasobu
danych analitycznych, które mogą być
przedmiotem przeglądu.

Choć na pierwszy rzut oka mogło-
by się wydawać, że jest to strategia kor-
poracyjna, nawet w małych firmach
możemy uwzględnić konieczność gro-
madzenia ważnych danych, takich jak
średni czas płatności naszych kontra-
hentów, poziom zobowiązań przeter-
minowanych powyżej 14 dni, poziom
rentowności zbywanych lub produko-
wanych przez nas produktów itp. Tylko
posiadając zbiór informacji, które moż-
na skutecznie analizować, jesteśmy
w stanie ustalić źródło problemu.

Pamiętajmy, że nie interesuje nas
usuwanie jedynie objawów kryzysu – ta-
kie działanie w przypadku żadnej cho-
roby nie zmierza do uleczenia. Właści-
wa droga wiedzie przez zastosowanie
odpowiednich narzędzi nakierowanych
na rozpoznanie i eliminację faktycznych
przyczyn problemów. 

Samodzielna kuracja vs lekarz
Samo pojawienie się symptomów

wskazujących na pogorszenie kondycji
przedsiębiorstwa nie jest jeszcze rów-
noznaczne ze zdefiniowaniem powo-
dów, dla których ono nastąpiło. Brak
czasu lub niewystarczające kwalifika-
cje to pierwsze sygnały, aby pomyśleć
o wsparciu zewnętrznym. Na rynku
działa wiele podmiotów prowadzących
analizy przyczyn pogorszenia kondycji
finansowej, a tylko rzetelne zdiagnozo-
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Największą bolączką wielu polskich firm pozo-
staje brak świadomości w zakresie możliwych
działań, jakie należy podjąć w sytuacji kryzyso-
wej. Właściwie przeprowadzone postępowanie
restrukturyzacyjne jest kluczem do skutecznego
postawienia danej organizacji na nogi.

�



wanie źródła kryzysu może doprowa-
dzić do ustalenia skutecznego planu na-
prawczego.

Dlaczego tak istotna jest konsultacja
ze specjalistą? Ryzyko złej diagnozy
może spowodować większe straty. Cał-
kiem zasadna jest analogia do branży
medycznej. Pacjent odczuwający pierw-
sze symptomy choroby często na po-
czątku próbuje leczyć się sam, skupia-
jąc się głównie na leczeniu objawów,
a nie przyczyn złego samopoczucia.
W większości przypadków i tak koń-
czymy u specjalisty. Ważne jest jednak,
aby kontakt ten nastąpił w pierwszej fa-
zie choroby, a nie w momencie, gdy co-
raz trudniej o całkowite wyleczenie.

Ułożenie i wdrożenie planu działań
naprawczych to kolejny etap skuteczne-
go przeciwdziałania kryzysom. W prak-
tyce takie działanie oznacza konieczność
przeprowadzenia restrukturyzacji przed-
siębiorstwa w ujęciu całościowym
oraz restrukturyzacji jego zadłużenia.
W pierwszym przypadku w grę naj-
częściej wchodzą aspekty związane
ze strategią funkcjonowania na rynku
oraz optymalizacją struktury firmy i jej
procesów. W drugim z kolei przedsię-
biorca powinien wykorzystać narzę-
dzia prawne, jakie dają możliwości
uporządkowania sytuacji finansowej.

Restrukturyzacja zadłużenia wy-
maga zawarcia umowy z licencjono-
wanym doradcą restrukturyzacyjnym.
Najważniejszym narzędziem przewi-
dzianym przez polskie prawo jest ure-
gulowane ustawą postępowanie re-
strukturyzacyjne, czyli proces przeciw-
działający ryzyku upadłości firmy po-
przez umożliwienie jej zawarcia układu
z wierzycielami. Jego otwarcie może dać
przedsiębiorcy liczne korzyści, w tym
uzyskanie ochrony przed wierzycielami
na okres postępowania, profesjonalną
pomoc od doradcy restrukturyzacyj-
nego, a także możliwość redukcji za-
dłużenia, umorzenia odsetek i rozłoże-
nia spłat na dogodne raty.

Najczęściej stosowaną procedurą
jest uproszczone postępowanie o za-
twierdzenie układu. Otwarcie postę-
powania oraz uzyskanie ochrony przed
wierzycielami odbywa się wówczas
bez udziału sądu. Jedynymi warunkami,
jakie należy spełnić, są podpisanie
umowy z licencjonowanym doradcą
restrukturyzacyjnym oraz publikacja
ogłoszenia w „Monitorze sądowym i go-
spodarczym”. Trzeba jednak mieć na
względzie, iż wybór odpowiedniej formy
postępowania musi być skorelowany
z planem restrukturyzacyjnym oraz in-

dywidualną sytuacją przedsiębiorstwa.
Obserwując masowe otwieranie uprosz-
czonych postępowań restrukturyzacyj-
nych oraz bardzo niski poziom zawie-
ranych w ramach tych postępowań
układów, dochodzimy do wniosku, że
w wielu przypadkach nie przeprowa-
dzono właściwej analizy co do sposobu
postępowania. Wydaje się nawet, iż
część przedsiębiorców chce w ten spo-
sób „kupić” sobie jedynie trochę czasu,
zabezpieczając się przed działaniami
wierzycieli. Bez rzetelnego planu re-
strukturyzacyjnego proces ten ma nie-
wielkie szanse na sukces. 

Nie taka 
restrukturyzacja straszna

Całkowicie naturalna obawa przed-
siębiorców przed otwieraniem postę-
powania restrukturyzacyjnego najczę-
ściej wiąże się z rzekomym ryzykiem nie-
samodzielnego zarządzania firmą, po-
tencjalnymi konsekwencjami dla struk-
tury lub reakcją otoczenia na tego typu
decyzje. W głowach przedsiębiorców
pojawia się coraz więcej znaków za-
pytania, więc i w tym kontekście spraw-
dzi się analogia z diagnozą postawio-
ną przez lekarza specjalistę. Jak to le-
czenie wpłynie na nasze samopoczu-
cie? Czy w związku z nim będziemy mie-
li jakieś ograniczenia? Czy przyniesie
ono skutek? W obu przypadkach od-
powiedź jest jedna − po prostu trzeba
to zrobić. Tylko dzięki tym działaniom na-
sza firma przetrwa.

Obecni na rynku licencjonowani
doradcy to specjaliści wysokiej klasy,
którzy przez wiele lat gromadzili wiedzę
w obszarze ratowania firm. Coraz wię-
cej instrumentów prawnych jest uru-
chamianych w celu zwiększenia sku-
teczności tych działań. Jednym z takich
narzędzi jest Ustawa o pomocy pu-
blicznej w celu ratowania lub restruk-
turyzacji przedsiębiorców. Dzięki niej
przedsiębiorcy mają możliwość wes-
przeć prowadzone przez siebie dzia-
łania naprawcze pomocą publiczną,
która może przybrać formę pomocy fi-
nansowej lub wsparcia kapitałowego.

W całym procesie coraz większą
rolę odgrywają służby wsparcia sku-
pione wokół doradców restrukturyza-
cyjnych, tworzone m.in. przez ekono-
mistów, prawników, finansistów i do-
radców podatkowych, których głów-
nym zadaniem jest pomoc przedsię-
biorstwu w sytuacji kryzysowej. Klu-
czem do zaufania takiemu zespołowi
jest weryfikacja jego dotychczasowych
osiągnięć, kompetencji i doświadczenia.

Prawo zdynamizuje 
działania naprawcze

Zmieniające się przepisy coraz czę-
ściej będą wymuszać na przedsiębior-
cach stosowanie działań o charakterze
naprawczym lub sanacyjnym. Instytucje
finansujące staną się posiadaczami
coraz większej ilości informacji o przed-
siębiorcach, a rejestry dłużników naj-
pewniej zdynamizują swoje działania.
Obecnie trwają zaawansowane prace
nad zmianą Ustawy o Krajowym Reje-
strze Dłużników, która może wejść w ży-
cie już w lipcu br. Umożliwi ona dostęp
do informacji wskazujących na rzeczy-
wiste problemy z zadłużeniem.

Coraz trudniej będzie ukryć rze-
czywistą sytuację, a pozostawienie
sprawy bez rozwiązania utrudni co-
dzienne funkcjonowanie firmy. W tej
sytuacji nie pozostaje nic innego jak
szybki kurs przyswojenia nowej wiedzy
przez przedsiębiorców i jeszcze spraw-
niejsze reagowanie na sytuacje kryzy-
sogenne. Największą bolączką wielu
polskich firm pozostaje brak świado-
mości w zakresie możliwych działań, ja-
kie należy podjąć w sytuacji kryzysowej.
Właściwie przeprowadzone postępo-
wanie restrukturyzacyjne jest kluczem
do skutecznego postawienia danej or-
ganizacji na nogi. Warunkiem powo-
dzenia jest zdecydowana reakcja we
właściwym momencie pogłębiania się
problemu. �
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Jaki był dla Alfa Group miniony rok, tak do-
tkliwy dla wielu firm i branż?

− Mimo że rok 2020 upłynął pod znakiem
pandemii koronawirusa, oferowane przez
nas usługi wysoce zaawansowanej techno-
logicznie ochrony nie ucierpiały. Większość na-
szych klientów chciała z naszą pomocą zop-
tymalizować koszty ochrony fizycznej, która
z roku na rok systematycznie drożeje. W 2021
r. państwo znowu zafundowało nam podwyż-
kę płac minimalnych. W tych okolicznościach
klienci jeszcze bardziej doceniają możliwości,
jakie daje zdalny dozór korespondujący z in-
nymi technologiami, które wpływają na pod-
wyższenie bezpieczeństwa przy znacznej mi-
nimalizacji kosztów ochrony – nawet do
70 proc. w stosunku do kosztów związanych
z ochroną fizyczną. Mało tego, salony Jaguara,
Landrovera, Toyoty, Forda, KIA, Volvo, których
lokalizacje znajdują się w całej Polsce, po-
wierzyły nam nie tylko monitoring wizyjny, któ-
ry doskonale się sprawdza, lecz także zdalne
dostawy i odbiór samochodów. W swojej ofer-
cie mamy m.in. usługę video recepcji oraz
zdalne operowanie szlabanami i bramami.

Oczywiście w razie potrzeby do akcji
wkraczają nasi podwykonawcy – grupy in-
terwencyjne lub − w zależności od sytuacji
− są informowane odpowiednie służby. Czyn-
nik ludzki zawsze ma decydujący głos, ale pa-
miętajmy, że jest on jednocześnie najbar-
dziej zawodny. Dlatego nie chcemy go wyeli-
minować, ale staramy się znacznie ograniczyć
możliwość popełnienia błędów, możliwie naj-
szerzej zastępując człowieka technologią.
Do człowieka należy ostateczna decyzja, jak
postąpić w przypadku problemu, ale informacji
o bieżącej sytuacji dostarcza technologia.
Doświadczenie pokazuje, że bezwzględnie
można na niej polegać.
Czy wspomniana podwyżka płac minimal-
nych dotknęła pańską firmę?

− Mamy już pewne doświadczenie, bo to
nie pierwszy wzrost płacy minimalnej. W tym
roku nasz dział handlowy musiał renegocjo-
wać wszystkie umowy. Jeśli tylko była możli-
wość proponowaliśmy optymalizację kosztów
oferowanych usług, np. przez całkowite przej-
ście na dozór zdalny lub modyfikację usługi
w formie hybrydowej, aby obie strony były usa-
tysfakcjonowane.
Jak szybko postępuje technologia wykorzy-
stywana w usługach zdalnego dozoru?

− Postęp jest bardzo dynamiczny. Prak-
tycznie co kwartał wchodzą nowe aktualiza-
cje w zakresie analityki obrazu. W efekcie sta-
le modyfikujemy i udoskonalamy nasze roz-
wiązania, rozbudowując je o nowe możliwo-
ści związane np. z rozpoznawaniem twarzy lub
pomiarem temperatury. Systemy analityki
obrazu coraz szerzej wykorzystują powta-
rzalność sytuacji obserwowanych w danym
obiekcie i zapamiętywanych. Mówiąc kolo-

Skuteczna ochrona 
to ciągły postęp

Dążymy do tego, aby dominować na rynku jako in-
tegrator systemów bezpieczeństwa, łącząc różne
rozwiązania i aspekty ochrony zdalnej. Bieżący
rok zapowiada się na znacznie lepszy niż ubiegły.
Już w 2020 r. podjęliśmy rozmowy z dużymi klien-
tami, którzy nam zaufali, a teraz liczę na rozsze-
rzenie tych dobrze zapoczątkowanych kontraktów
− mówi Sławomir Jaworski, prezes zarządu Alfa
Group Sp. z o.o.



kwialnie, uczą się go, i odnotowują in-
formacje o zachodzących zmianach,
które mogą być problematyczne.
Jakie rozwiązania mobilne mają za-
stosowania w usługach dotyczących
ochrony?

− Właśnie dopięliśmy umowę z nie-
miecką firmą LivEye, która specjalizuje
się w mobilnych systemach bezpie-
czeństwa. Rozwiązania mobilne nie są
oczywiście novum na polskim rynku, ale
konfiguracje, jakie proponują nasi nie-
mieccy partnerzy, reprezentują na-
prawdę wysoki poziom innowacyjności.
Jako pierwsi w Polsce podpisaliśmy z ich
dostawcą umowę o współpracy. Wkrót-
ce z nieskrywaną dumą zaprezentuje-
my systemy mobilne, które technolo-
gicznie są dużo bardziej zaawanso-
wane względem konkurencji. Skupimy
się na dwóch systemach LivEye: ONE+
i PRO 2.0. Pierwszy z nich to 6-metrowa
wieża monitorująca wyposażona w dwie
kamery PTZ z aktywnym zoomem i in-
teligentne oprogramowanie. Stanowisko
zajmuje niewielką powierzchnię i łatwo
zmienić jego docelowe miejsce. LiveEye
ONE+ wymaga zasilania 230 V, jednak
w przypadku awarii zasobnik prądu do-
starcza zasilanie do 80 godzin. Z kolei
system LiveEye PRO 2.0 jest rozwiąza-
niem hybrydowym, przyjaznym dla śro-
dowiska. Maszt jest nieco większy, ale
nadal łatwo zmienić stanowisko w za-
leżności od potrzeb. Ogromnym atutem
systemu jest jego działanie na paliwo,
przy czym zbiornik o pojemności 150 l
starcza na 3 miesiące pracy. Oba sys-

temy są konfigurowane zdalnie, a ich
zasięg widzenia wynosi 200 m.
Umowa jest wynikiem zainteresowania
klientów, czy dopiero zamierzają pań-
stwo zainteresować odbiorców tego
typu ofertą?

− Jak wynika ze wstępnych badań
przeprowadzonych przez LivEye przed
rozpoczęciem współpracy z nami, w Pol-
sce istnieje zapotrzebowanie na posta-
wienie ok. 5−6 tys. wież mobilnych.
Dziś działa ich 400, chłonność rynku jest
więc bardzo duża. Najbardziej oczywi-
stym atutem tych rozwiązań jest mobil-
ność – przeniesienie urządzenia zależ-
nie od potrzeb nie stanowi problemu.
Z tego względu szczególnie polecane są
one w przypadku szybkich inwestycji,
które szybko się przemieszczają. Jedno
z tych urządzeń w ogóle nie wymaga in-
frastruktury energetycznej. Taka auto-
nomiczność w wielu przypadkach jest
ogromną zaletą. Wstępnie mamy już
pierwszych zainteresowanych klientów.
Jak ubiegły rok wpłynął na rynek usług
ochroniarskich?

− Niestety konkurencja nie zawsze
działa tak, jak powinna. W wielu przy-
padkach firmy ochroniarskie zaniżają
kontrakty. Takie praktyki bardzo psują
rynek. Granie ceną prowadzi do pato-
logii w branży, co odbija się na jakości
usług i bezpieczeństwa klientów. To
największa bolączka naszego środo-
wiska. Niestety martwi również to, że
wielu klientom niezdrowo zaniżone
stawki nie dają do myślenia, bo niska
cena jest dla nich priorytetem.

Z jakimi oczekiwaniami firma wchodzi
w 2021 rok i jakie cele stawia sobie za-
rząd?

− W świetle tego, co powiedziałem
o szkodliwych praktykach branży, mu-
simy stale proponować rozwiązania,
które pozwolą nam się wyróżnić i udo-
skonalać ofertę dedykowaną różnym
segmentom rynku. Na pewno nie za-
mierzamy konkurować stawką. Przy-
kładem stałych działań firmy jest po-
szerzanie portfolio o nowych klientów,
w tym sieci handlowe oraz galerie
handlowe, gdzie staramy się integro-
wać kompleksowo systemy bezpie-
czeństwa.

Dążymy do tego, aby dominować na
rynku jako integrator systemów bez-
pieczeństwa, łącząc różne rozwiązania
i aspekty ochrony zdalnej. Oprócz roz-
szerzenia oferty usług o wieże mobilne
w ramach wspomnianej współpracy
z LivEye planujemy wchodzić w coraz to
nowe rozwiązania, które wzbogacają
ofertę i znacznie wychodzą poza mo-
nitoring wizyjny. 

Bieżący rok zapowiada się na znacz-
nie lepszy niż ubiegły. Już w 2020 r. pod-
jęliśmy rozmowy z dużymi klientami, któ-
rzy nam zaufali, a teraz liczę na rozsze-
rzenie tych dobrze zapoczątkowanych
kontraktów. Jednocześnie nie rezygnuje-
my ze stałej współpracy z lokalnymi
agencjami ochrony fizycznej, bo wielu
klientom wciąż zależy na tej tradycyjnej
formie zapewnienia bezpieczeństwa.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Najpopularniejszą formą zawia-
domienia jest składanie go na pi-
śmie, jednak od pewnego czasu

można do tego wykorzystać także środ-
ki komunikacji elektronicznej – skrzyn-
kę e-PUAP.

Instytucja czynnego żalu KKS
Zgodnie z art. 16 § 1 Kodeksu kar-

nego skarbowego „nie podlega karze
za przestępstwo skarbowe lub wykro-
czenie skarbowe sprawca, który po
popełnieniu czynu zabronionego za-

wiadomił o tym organ powołany do
ścigania, ujawniając istotne okoliczno-
ści tego czynu, w szczególności osoby
współdziałające w jego popełnieniu”.
Ponadto sprawca musi dopełnić obo-
wiązków, których zaniedbania się do-

Instytucja czynnego żalu
Rozliczenia podatkowe są skomplikowanym procesem. Wymagają wiedzy, sumienności
oraz terminowości. Zdarza się, że podatnicy, nieświadomi ciążących na nich obowiąz-
ków, zapominający albo z przyczyn organizacyjnych niemogący dopełnić obowiązków,
popełniają wykroczenie albo nawet przestępstwo zagrożone odpowiedzialnością osobistą
wynikającą z Kodeksu Karnego Skarbowego. W takim przypadku mają do dyspozycji spe-
cjalne narzędzie, jakim jest czynny żal, który pozwala na uniknięcie kary za niedopełnie-
nie obowiązków wobec fiskusa związanych z terminowym rozliczeniem i zapłatą podatku.



puścił, popełniając przestępstwo lub wy-
kroczenie.

Innymi słowy w przypadku popeł-
nienia czynu zabronionego określone-
go w Kodeksie Karnym Skarbowym
należy niezwłocznie złożyć samodo-
nos do urzędu skarbowego oraz wy-
pełnić ciążące na podatniku obowiąz-
ki. Przy tym czynny żal jedynie ograni-
cza skutki odpowiedzialności karno-
-skarbowej. Zobowiązanie podatkowe
wraz z odsetkami i tak powinno być roz-
liczone.

Zakres informacji niezbędnych
do ujawnienia

Powyżej wskazane są warunki sko-
rzystania z czynnego żalu. W pierwszej
kolejności sprawca musi ujawnić po-
pełnienie czynu zabronionego. Oznacza
to, że musi sam przyznać się do popeł-
nienia błędu. Ponadto aby czynny żal był
skuteczny, okoliczności czynu zabro-
nionego powinny być możliwie najpeł-
niej opisane, zgodnie ze stanem fak-
tycznym. Po trzecie podatnik musi ujaw-
nić osoby współdziałające.

Brak możliwości skorzystania
z czynnego żalu

Zgodnie z art. 16 § 5 pkt 1 KKS in-
stytucja czynnego żalu staje się nie-
skuteczna w przypadku, gdy organ ści-

gania miał już wyraźnie udokumento-
waną informację o popełnieniu prze-
stępstwa lub wykroczenia skarbowego.
Przepis nie precyzuje jednak, o jaki ro-
dzaj dokumentu chodzi. Wydaje się, że
może to być dokument zarówno pro-
cesowy, jak i z czynności operacyjno-
-rozpoznawczych, jeżeli jest wystar-
czający, aby można było określić zna-
miona czynu.

Ponadto zgodnie z pkt 2 ww. prze-
pisu czynny żal jest bezskuteczny po roz-
poczęciu przez organ ścigania czyn-
ności służbowej, tj. jeżeli organ dokonał
już czynności sprawdzającej, przeszu-
kania, kontroli zmierzających do ujaw-

nienia przestępstwa, chyba że zgro-
madzone informacje nie pozwalałyby
dokonać jednoznacznych ustaleń. Pkt 2
przepisu dotyczy czynności służbowej
zmierzającej do ujawnienia przestęp-
stwa lub wykroczenia, a nie jakiejkolwiek
czynności służbowej.

Ustawodawca przewidział także
katalog podmiotów, które nie mogą ko-
rzystać z tej instytucji. Zgodnie z § 6 in-
stytucji czynnego żalu nie stosuje się
w przypadku sprawcy, który:
1) kierował wykonaniem ujawnionego
czynu zabronionego;
2) wykorzystując uzależnienie innej oso-
by od siebie, polecił jej wykonanie ujaw-
nionego czynu zabronionego;
3) zorganizował grupę albo związek ma-
jący na celu popełnienie przestępstwa
skarbowego albo taką grupą lub związ-
kiem kierował, chyba że zawiadomienia,
o którym mowa w § 1, dokonał ze
wszystkimi członkami grupy lub związ-
ku;
4) nakłaniał inną osobę do popełnienia
przestępstwa skarbowego lub wykro-
czenia skarbowego w celu skierowania
przeciwko niej postępowania o ten czyn
zabroniony.

Powyższych sprawców charaktery-
zuje szczególny motyw działania pro-
wadzący do wykroczenia lub prze-
stępstwa skarbowego. Ustawodawca

zdecydował, że takich motywacji nie
można „usprawiedliwić” czynnym ża-
lem.

Jak wnieść czynny żal
Czynny żal można złożyć na pi-

śmie, ustnie do protokołu albo na piśmie
utrwalonym w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem elektronicznym
kwalifikowanym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Sam proces
składania jest bardzo prosty i odbywa
się za pomocą e-PUAP albo portalu po-
datkowego. 

Powyższe rozwiązanie należy ocenić
bardzo pozytywnie, ponieważ znacznie

ułatwia ono komunikację z urzędem
oraz zwiększa poczucie bezpieczeń-
stwa, szczególnie dla osób rozliczają-
cych podatki. Należy zaznaczyć, że
w związku z koronawirusem nie zosta-
ły wprowadzone żadne inne rozwiąza-
nia umożliwiające np. późniejsze skła-
danie czynnego żalu albo brak obo-
wiązku składania czynnego żalu
w okresie pandemii.

Katalog czynności
Poza istotnymi problemami zwią-

zanymi z instytucją czynnego żalu wy-
nikającymi z art. 16 § 5 KKS częstym pro-
blemem podatników jest wdrożenie od-
powiednich procedur KKS, gdzie zde-
finiowany zostanie katalog czynności
podlegających Kodeksowi Karnemu
Skarbowemu, czyli okoliczności, w któ-
rych powinno się składać czynny żal. Co
do zasady są to takie sytuacje, jak nie-
złożenie w terminie zeznania rocznego
albo deklaracji okresowej, niezapła-
cenie lub zapłacenie niepełnej kwoty zo-
bowiązania podatkowego, nierzetelne
prowadzenie ewidencji, ksiąg rachun-
kowych, wystawianie faktur z błędami
czy stosowanie bezprawne zwolnień lub
obniżonych stawek.

Czynny żal a JPK V7
Wprowadzone z dniem 1 paździer-

nika 2020 r. raportowanie JPK zakłada
przesyłanie razem z deklaracją podat-
kową szczegółowych ewidencji do or-
ganu podatkowego. Kodeks Karny Skar-
bowy przewiduje odpowiedzialność za
brak przesyłania ksiąg właściwemu
organowi podatkowemu albo przesy-
łanie nierzetelnych ksiąg. Oznacza to,
że w przypadku korygowania części pli-
ku JPK należy zastanowić się nad isto-
tą błędu. 

Większość korekt deklaracji zwią-
zana jest także z korektą ewidencji po-
datkowych, co może wskazywać na
prowadzenie ewidencji w sposób nie-
rzetelny. Oznacza to więc, że w przy-
padku korekt przesyłanych plików JPK
podatnik powinien wraz z dokonaną ko-
rektą złożyć do urzędu czynny żal.

Robert Nogacki,
radca prawny w Kancelarii Prawnej Skarbiec,

specjalizującej się w ochronie majątku, 
doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi
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W przypadku popełnienia czynu zabronionego
określonego w Kodeksie Karnym Skarbowym
należy niezwłocznie złożyć samodonos do
urzędu skarbowego oraz wypełnić ciążące na
podatniku obowiązki. Przy tym czynny żal jedynie
ogranicza skutki odpowiedzialności karno-skar-
bowej. Zobowiązanie podatkowe wraz z odset-
kami i tak powinno być rozliczone.
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Na rynku jest dostępnych wiele dość
mocno promowanych platform umoż-
liwiających szybkie i łatwe zawieranie
umów oraz zarządzanie nimi. Mowa
o takich rozwiązaniach, jak Adobe-
Sign, DocuSign czy Autenti. Ich twór-
cy utrzymują, że podpisy złożone z ich
pomocą są prawnie wiążące. Czy rze-
czywiście tak jest?

− W kontekście rynku polskiego
zasadniczo tak jest. Przy tym ważne jest,
aby mieć wiedzę, jaką dokładnie formę
składania oświadczeń woli obejmują
podpisy − dokumentową czy elektro-
niczną. Większość z nich co do zasady
− w ramach standardowej usługi
− umożliwia bowiem zawieranie umów
w formie dokumentowej, a więc wrzu-
camy umowę na platformę i tam ją ak-
ceptujemy. Innymi słowy składamy tam
standardowy podpis elektroniczny,
zgodny z rozporządzeniem eIDAS (Roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca
2014 r. w sprawie identyfikacji elektro-
nicznej i usług zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylające dyrek-
tywę 1999/93/WE – przyp red.). Czasem
możemy też złożyć za pośrednictwem
chmury „kwalifikowany podpis elek-
troniczny”, do tego jednak musimy
mieć certyfikat wydany przez nieza-
leżny podmiot, np. Szafir z KIR albo Cer-
tum od Asseco. 

Jednak co do zasady platformy do
zawierania umów nie gwarantują nam
zachowania formy elektronicznej w ro-
zumieniu i zgodnie z wymogami Ko-
deksu Cywilnego. Oznacza to, że jeże-
li przepisy prawa wymagają od nas dla
ważności danej umowy np. zachowania
formy pisemnej − której równoważna
jest forma elektroniczna − nie spełnimy

tego wymogu, korzystając z chmury.
Uważajmy zatem i odczytujmy komuni-
katy marketingowe twórców platform ze
zrozumieniem.
A jak to wygląda w Australii?

− W Australii już od lat 90. XX w.
podmioty komercyjne powszechnie spo-
rządzają dokumenty drogą elektro-
niczną, korzystając z platform opartych
na chmurze, zarówno w hurtowych
transakcjach detalicznych, jak i w in-
dywidualnych transakcjach zawiera-
nych pomiędzy mniejszymi biznesami.
Rynek australijski widzi w takim sposo-
bie wymiany dokumentów znaczne ko-

rzyści handlowe. Obecnie w Australii
operują co najmniej 4 duże spółki gieł-
dowe, które przeszły całkowicie na
elektroniczną wymianę i egzekucję do-
kumentów handlowych. Banki i instytu-
cje finansowe używają systemu platform
elektronicznych do transakcji przepły-
wowych, a deweloperzy i firmy zarzą-
dzające nieruchomościami korzystają
z nich powszechnie do zawierania
umów sprzedaży, najmu czy leasingu.
Jest to część ogólnego i powszechnego
trendu odchodzenia w biznesie od form
papierowych na rzecz elektroniki. Firmy
australijskie korzystają z wielu plat-
form do transakcji elektronicznych,
m.in. DocuSign.

Podstawowymi aktami stanowiony-
mi, na których opiera się elektroniczna
wymiana dokumentów w transakcjach
handlowych w Australii, są Electronic
Transactions Act 1999 r. oraz Electronic
Communications Convention z 2005 r.
Jednak, jak to bywa w państwach opar-
tych na systemie prawa precedenso-
wego, największą rolę w regulacji tej
dziedziny społecznej aktywności jest
prawo zwyczajowe.

W 1998 r. Sąd Najwyższy wydał
pierwszy precedensowy wyrok, oparty
na sprawie ze stanu Wiktoria z 1884 r.,
stwierdzający, że dla ważności umowy
nie jest wymagane jej fizyczne podpi-
sanie „mokrym długopisem”. Umowa
może być zawarta poprzez podpisanie
je przy użyciu narzędzi mechanicz-
nych. Warunkiem koniecznym jest po-
twierdzenie autentyczności złożonego
podpisu oraz wolnej woli osoby, która ją
mechanicznie podpisywała. Wyrok
Sądu Najwyższego z 1998 r. uznał tym
samym legalność i ważność umów
podpisywanych elektronicznie, co jest
utrzymane do dziś.

Ważność międzynarodowych umów
handlowych zawieranych online
Polski przedsiębiorca w negocjacjach ze swoim międzynarodowym kontrahentem może
się zdziwić, jeśli druga strona będzie nalegać na odformalizowanie egzekucji dokumentów.
Proszę się nie obawiać. Kontrakt jest ważny i wymagalny – mówi Iwona Pruszyńska, praw-
niczka prowadząca międzynarodową kancelarię Cap Lawyers z siedzibą w Warszawie
i Sydney, członek Australijskiej Rady Prawniczej.

Fot. Jan Safar



W obecnym porządku prawnym
wiele australijskich organów wspiera
stosowanie podpisów elektronicznych
zarówno w kontekście ustawowym, jak
i umownym, również bez potrzeby po-
woływania się na prawo stanowione
dotyczące transakcji elektronicznych.
Większość precedensów dotyczy trans-
akcji zawieranych drogą emailową.
W sprawach McGuren, Stuart v Hishon,
Islamic Council and Kavia sąd pod-
trzymał stanowisko, że korespondencja
emailowa stanowi umowę w rozumieniu
prawa zobowiązań. Orzeczenia te roz-
ciągają się na dokumenty utworzone lub
przechowywane na platformach, ta-
kich jak DocuSign. Proces, w którym
platforma odbiera, przechowuje, a na-
stępnie odtwarza dane reprezentujące
dokument i podpisy oraz wyświetla je na
ekranie lub jako wydruk, jest uważany
za ważną prawnie i egzekwowalną
umowę.

Podejście australijskiego porządku
prawnego znacznie różni się w tej kwe-
stii od polskich rozwiązań i jest zdecy-
dowanie bardziej liberalne. W austra-
lijskim orzecznictwie „pismo” może ist-
nieć w postaci niematerialnej i można
je „podpisać”, wprowadzając odpo-
wiednie dane identyfikacyjne do kom-
putera bez konieczności certyfikacji
podpisu, jak w przypadku podpisu kwa-
lifikowanego w Polsce. W Australii nie
rozróżniamy rodzajów podpisów, a tym
samym nie wymagamy zachowania
szczególnie rygorystycznych form ko-
respondencji między stronami. Podpis
po prostu musi być uprawdopodob-
niony.

Nie spotkałam się jeszcze z orze-
czeniem sądu w Australii, Nowej Ze-
landii czy Anglii, który stwierdzałby
inaczej. W przypadku braku konkret-
nych wyłączeń w poszczególnych prze-
pisach dokumenty sporządzane za po-
średnictwem platform są prawnie wią-
żące. Podpisy złożone w ten sposób wy-
pełniają trzy podstawowe składowe
kontraktu: ofertę, akceptację i określe-
nie warunków finansowych. Stanowią
trwały zapis akceptacji, minimalizu-
jąc, w opinii sądu, możliwość fałszer-
stwa. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Australii przyznaje, że podpis elektro-
niczny nie wyklucza oszustwa i fałszer-
stwa, ale jednocześnie zaznacza, że to
samo dotyczy podpisu tradycyjnego,
tzw. mokrego. 
W jaki sposób należy zawierać mię-
dzynarodowe kontrakty online?

− Bez względu na reguły wypraco-
wane przez prawo precedensowe,

zgodnie z australijskim prawem fede-
ralnym, a także prawem międzynaro-
dowym podpisy elektroniczne są waż-
nym sposobem zawierania umów. Pod-
pisy cyfrowe nie są wymagane dla jej
skuteczności. Polski przedsiębiorca
w negocjacjach ze swoim międzynaro-
dowym kontrahentem może się zdziwić,
jeśli druga strona będzie nalegać na od-
formalizowanie egzekucji dokumen-
tów. Proszę się nie obawiać. Kontrakt jest
ważny i wymagalny. Oczywiście pod wa-
runkiem że strony umowy zgodnie zde-
cydują, że prawem właściwym w przy-
padku sporu wynikłego na tle umowy
jest Australia lub jakikolwiek inny kraj,
sygnatariusz wspomnianej przeze mnie
konwencji.

Przepisy międzynarodowe nakła-
dają minimalny zestaw wymogów i tym
samym sankcjonują możliwość egze-
kwowania podpisu elektronicznego na
terenie całej Australii. Zgodnie z nimi nie
ma różnicy między dokumentem opa-
trzonym podpisem odręcznym a pod-
pisem elektronicznym. Wszystkie plat-
formy do transakcji elektronicznych,
które są zarejestrowane na terenie
Australii, w tym DocuSign, działają na
podstawie i w zgodzie z obowiązującym
ustawodawstwem.
Jakich trudność można się spodziewać
przy zawieraniu międzynarodowych
umów handlowych online?

− Na pierwszym miejscu wymieni-
łabym tożsamość sygnatariuszy umowy.
Problem z ustaleniem tożsamości skła-
dającego podpis elektroniczny powstaje
najczęściej, gdy podpis nie jest po-
świadczony przez inną osobę, czyli
świadka (w praktyce obrotu gospodar-
czego w Australii umowy handlowe
podpisuje się w obecności świadków,
którzy swoim podpisem poświadczają
tożsamość sygnatariusza – przyp. red.).
Istnieje również ryzyko, jak w każdej tra-
dycyjnej transakcji, że treść dokumen-
tu może ulec zmianie po podpisaniu.

Do weryfikacji podpisu elektro-
nicznego zastosowanie mają te same
przepisy co w przypadku podpisu od-
ręcznego. Dlatego ważne jest, żeby
każdy sygnatariusz zapewnił maksy-
malne bezpieczeństwo swoich danych
uwierzytelniających, których używa do
elektronicznego podpisywania doku-
mentów. Jeśli sygnatariusz korzysta
z podstawowego narzędzia eSignatu-
re, powinien mieć bezpieczne hasło,
aby nikt nie mógł używać jego konta
w jego imieniu.

Trudności z podpisami elektronicz-
nymi pojawiają się, gdy wymagany jest

dowód potwierdzający tożsamość pod-
pisującego i zamiar związania się tre-
ścią umowy. Narzędzia podpisu cyfro-
wego, które obejmują zaakceptowane
technicznie metody weryfikacji tożsa-
mości i uwierzytelniania, mogą zmniej-
szyć to ryzyko. Jednak nadal jest to naj-
bardziej newralgiczna kwestia przy za-
wieraniu umów drogą elektroniczną
i wymaga szczególnej dbałości.

Drugim w kolejności najczęściej
spotykanym problemem jest uznanie
umowy przez podmioty trzecie. Chociaż
Konwencja ONZ o łączności elektro-
nicznej (United Nations Convention on
the Use of Electronic Communications
in International Contracts (2005) GA res
60/21 – przyp. red.), której stroną jest
Australia, stanowi, że podpisy elektro-
niczne należy traktować w taki sam spo-
sób jak podpisy odręczne, nie wszystkie
kraje ją ratyfikowały, w związku z czym
niektóre strony transakcji międzynaro-
dowych mogą nadal wymagać podpi-
sów odręcznych, zanim uznają, że
transakcja jest ważna. 

Mimo że w Australii nie ma faktycz-
nego rozróżnienia prawnego między
tzw. podpisem „mokrym tuszem” a pod-
pisami elektronicznymi i istnieje silny au-
torytet, który popiera ważność podpisów
elektronicznych, w większości przy-
padków aby uniknąć nieporozumień,
pomocne może być ustalenie na po-
czątku negocjacji, w jaki sposób strony
zamierzają sfinalizować umowę i być
nią związane. Należy pamiętać, że
ustawy w Australii mają charakter raczej
ramowy niż nakazowy, więc nie zastę-
pują prawa zwyczajowego, chyba że
strony postanowią inaczej. Warto zatem
zamieścić w umowie klauzulę, że stro-
ny stosują do niej ustawę o transakcjach
elektronicznych, aby dać ustawie umow-
ną walidację i zwiększyć pewność trans-
akcji.

Rekomendowane jest również, aby
prawnicy obydwu stron porozumieli się
na wczesnym etapie procesu i uzgod-
nili podejście do dopuszczalności pod-
pisów elektronicznych w przypadku
konkretnej umowy, uwzględniając wy-
magania innych zainteresowanych osób
trzecich, chociażby banków, które mogą
wymagać opinii o należytej egzekucji
oraz organów regulacyjnych lub in-
nych organów administracji państwo-
wej, które będą właściwe do rejestracji
lub przetwarzania niektórych doku-
mentów i danych.

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski
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Branża turystyczna zrozpaczona.
Prognozy są fatalne



Od dłuższego czasu mówi się
o specjalnym dokumencie, któ-
ry byłby zaświadczeniem o od-

bytym szczepieniu. Takie pismo miało-
by umożliwić swobodne podróżowanie
bez konieczności odbywania kwaran-
tanny. Branża turystyczna liczy na to, że
w ten sposób udałoby się szybko zwięk-
szyć ruch i zainteresowanie turystyką.
Niestety zdaniem analityków to zdecy-
dowanie za mało. 

Branża turystyczna 
liczy na paszport covidowy

Najprawdopodobniej państwa będą
wolały prowadzić politykę zwiększone-
go bezpieczeństwa, dlatego sam pasz-
port covidowy może nie wystarczyć.
Turystyka dalej będzie więc na straco-
nej pozycji. 

Naturalnie nie każdy kraj jest goto-
wy na poświęcenie tak ważnej gałęzi go-
spodarki. Z tego powodu Grecja zapo-
wiedziała już, że będzie dokładać wszel-
kich starań, aby turyści mogli pojawić
się w tym państwie jeszcze w maju. Trze-
ba jednak pamiętać, że w niektórych przy-
padkach turyści nie będą mogli opuścić
swojego państwa. Inni nie zdecydują
się na wylot, ponieważ po powrocie mu-
sieliby udać się na kwarantannę. Dlate-
go nawet kraje nastawione na turystykę
mogą mieć problem z przekonaniem tu-
rystów do odwiedzin.

Branża turystyczna odżyje 
dopiero w 2024 roku?

Jak wskazują eksperci, trzeba li-
czyć się z tym, że dopiero za 3 lata uda
się wrócić do stanu sprzed pandemii.
Takie wnioski pokrywają się prognoza-
mi Międzynarodowego Zrzeszenia Prze-
woźników Powietrznych (IATA), które
podaje, że wtedy światowe lotnictwo po-
wróci do poziomu sprzed pandemii, czy-
li z 2019 r.

Autorzy badania skupili się na
dwóch kwestiach. Przede wszystkim
wzięto pod uwagę czas potrzebny po-
szczególnym państwom na uzyskanie
tak zwanej odporności stadnej. Ponad-
to analizie poddano poprzednie kryzy-
sy gospodarcze. Allianz Research i Eu-
ler Hermes są zgodne, że odporność

stadną jako pierwszą uzyskają Stany
Zjednoczone oraz Wielka Brytania – ma
to nastąpić do końca pierwszej połowy
2021 r. W przypadku krajów Unii Euro-
pejskiej proces też może wydłużyć się
nawet o pół roku.

Branża turystyczna musi więc cze-
kać. Dlaczego jednak aż 3 lata, skoro
odporność stadną uzyskamy wcze-
śniej? Odpowiedzią jest kryzys gospo-

darczy. Obecne załamanie gospodar-
cze rozpoczęło się w I kwartale 2020 r.,
co oznacza, że sektor globalnych usług
turystycznych może powrócić do po-
ziomu sprzed kryzysu w drugiej połowie
2022 r. Stąd prawdopodobieństwo szyb-
kiego rozwoju, jaki miał miejsce przed
pandemią, w branży turystycznej jest
w przyszłym roku bardzo mało praw-
dopodobne – twierdzą analitycy.

Branża turystyczna najszybciej
odżyje w Europie?

Choć Unia Europejska ma swoje
problemy związane ze szczepieniami,
to właśnie nasz kontynent może jako

pierwszy uporać się z negatywnymi
następstwami pandemii. Przypuszcze-
nia ekspertów potwierdza również Świa-
towa Organizacja Turystyki ONZ. Jej
przedstawiciele uważają, że nie należy
spodziewać się powrotu do poziomu
sprzed pandemii wcześniej niż − w naj-
lepszym przypadku − w 2023 r. Spora
grupa uważa, że nie dojdzie do tego
przed rokiem 2024. 

Eksperci wskazują, że europejskie
państwa powinny przede wszystkim
skupić się na wdrożeniu odpowiednich
przepisów – karty szczepień/paszportu
covidowego oraz innych regulacji, któ-
re umożliwią bezpieczne przemiesz-
czanie się. W ten sposób Europa będzie
mogła doprowadzić do ożywienia tury-
stycznego, a więc i gospodarczego. 

Skutki pandemii będziemy odczu-
wali jeszcze długo. Choć proces szcze-
pień odegra ważną rolę, uzyskanie od-
porności stadnej nie jest jedyną istotną
kwestią. Branża turystyczna musi li-
czyć się z tym, że kolejne lata również
będą trudne. �
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Branża turystyczna liczy na to, że uda się jej możliwie jak najszybciej zacząć odrabiać
straty związane z pandemią. Z prognozy przeprowadzonej przez Allianz Research i Euler
Hermes wynika, że najbliższe trzy lata nie przyniosą wyczekiwanego odbicia.

Andrzej Dworzański
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W2019 r. liczba zamożnych Po-
laków, których zarobki prze-
wyższały 20 tys. zł brutto mie-

sięcznie, przekroczyła 265 tys., a ponad
69 tys. osób zaliczało się do grupy bo-
gatych, zarabiających powyżej 50 tys.
złotych miesięcznie. Liczba bardzo bo-
gatych Polaków, zarabiających rocznie
przynajmniej milion zł brutto, praktycz-
nie się nie zmieniła – takich osób było
ponad 32 tys.

Takie wnioski płyną z najnowszej,
XI edycji raportu KPMG w Polsce pt.
„Rynek dóbr luksusowych w Polsce”.
Przyjęto w nim, że dobrem luksusowym
jest każde dobro opatrzone marką po-
wszechnie uznawaną za luksusową
na danym rynku lub takie, które ze
względu na swoją specyfikę − unikal-

ność, wysoką cenę itp. − nabiera luk-
susowego charakteru. W analizie wy-
korzystano dane z różnych źródeł, m.in.
z GUS-u, Ministerstwa Finansów, Na-
rodowego Banku Polskiego, Polskiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,
Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz firm:
Credit Suisse, Euromonitor Interna-
tional, Cenatorium/urban.one., S&P
Global Market Intelligence, S&P Capi-
tal IQ. 

Liczba zamożnych Polaków 
dynamicznie rośnie

W ostatnich latach obserwujemy
dynamicznie rosnącą liczbę dobrze
zarabiających Polaków, do których za-
licza się osoby o miesięcznych docho-
dach brutto przekraczających 7,1 tys. zł.

W 2019 r. do tej grupy należało blisko
1,7 mln Polaków. W latach 2013−2019 li-
czebność grupy dobrze zarabiają-
cych średniorocznie w zwiększała się
o 12,5 proc., a w 2019 r. wrosła o 17,5 proc.
w porównaniu z poprzednim rokiem.
Wówczas łączny dochód brutto osób do-
brze zarabiających w Polsce wyniósł
367,1 mld zł. 

Najwięcej przedstawicieli tej grupy
mieszka na Mazowszu (452,8 tys. osób).
Dalsze miejsca w zestawieniu zajmują
kolejno województwa: śląskie (189,2
tys. osób), dolnośląskie (155,5 tys.)
i małopolskie (153,1 tys.). Z kolei naj-
bardziej dynamiczny wzrost Polaków za-
rabiających miesięcznie powyżej 7,1 tys.
zł brutto odnotowano w 2019 r. w woje-
wództwie opolskim (+26,7 proc. r/r), war-

Polski rynek 
dóbr luksusowych 
w mackach pandemii 

Pomimo pandemii na koniec I połowy 2020 r. całkowita wartość majątku zgromadzonego
przez gospodarstwa domowe w Polsce wzrosła o 8,4 proc. i wyniosła blisko 2,4 bln zł.
Negatywne skutki gospodarcze wywołane przez COVID-19 nie pozostały bez wpływu na
rynek dóbr luksusowych w Polsce, który w 2020 r. zmniejszył się rok do roku o 4,9 proc.,
osiągając wartość 24 mld zł. Jego największy segment, a więc samochody luksusowe i pre-
mium, okazał się relatywnie odporny na skutki pandemii, w przeciwieństwie do segmentu
luksusowych hoteli i spa, który skurczył się aż o połowę.



mińsko-mazurskim (+20,9 proc.) oraz
podlaskim (+20,5 proc.). 

Zarobki najbogatszych Polaków:
średnio 192,6 tys. zł 
brutto miesięcznie

Kluczowymi odbiorcami dóbr luk-
susowych są osoby zamożne, których
miesięcznie zarobki brutto przekra-
czają 20 tys. zł. W 2019 r. w Polsce miesz-
kało 265,4 tys. osób o takim statusie ma-
terialnym (wzrost o 13,2 proc. r/r), a ich
łączne dochody brutto w 2019 r. wynio-
sły 174,2 mld zł. Grupa ta objęła 69,1 tys.
osób bogatych (o 3,6 proc. więcej niż
w 2018 r.). Łączny dochód brutto boga-
tych Polaków wyniósł w 2019 r. 102,9 mld zł.
Praktycznie bez zmian pozostała licz-
ba bardzo bogatych osób, zarabiają-
cych rocznie powyżej 1 mln zł brutto.
W 2019 r. było ich 32,1 tys. (wzrost za-
ledwie o 0,1 proc. r/r), zaś ich łączne
dochody wyniosły 74,1 mld zł, a więc
o 7,8 proc. więcej r/r. 

Według danych Ministerstwa Fi-
nansów za 2019 r. średnie miesięczne
zarobki brutto osób bardzo bogatych
o rocznym dochodzie powyżej 1 mln zł
wynosiły 192,6 tys. zł. Najwięcej bardzo
bogatych Polaków zamieszkuje woje-
wództwa: mazowieckie (7,09 tys. osób),
wielkopolskie (3,18 tys.) i małopolskie
(3,17 tys.). − W ostatnich latach grono
potencjalnych konsumentów dóbr luk-
susowych dynamicznie rosło. Wzrosto-
wi gospodarczemu towarzyszył nie-
ustanny wzrost wynagrodzeń, czego
potwierdzeniem jest rosnąca liczba do-
brze zarabiających Polaków, która
w 2019 r. wzrosła o 17,5 proc. i wyniosła
blisko 1,7 mln osób. Sytuacja gospo-
darcza związana z pandemią z pew-
nością wpłynie na dynamikę wzrostu
liczby osób dobrze zarabiających i ich
łączny dochód. Jednak dane pokazują,
że recesja w Polsce była łagodniejsza
niż w wielu innych krajach Europy, co
pozwala wierzyć, że negatywny wpływ
na dochody Polaków będzie ograni-
czony – mówi Andrzej Marczak, partner
w KPMG w Polsce.

Polacy w europejskiej 
czołówce milionerów

Mieszkańcy Polski zaliczani do gru-
py HNWI (ang. high net worth individu-
als), których majątek netto przekracza
wartość 1 mln dol., to 134 tys. osób.
W strukturze tej dominują posiadacze
majątku na poziomie od 1 do 5 mln do-
larów – takich osób jest w Polsce po-
nad 122 tys. Tylko – a może aż − 386
osób posiada majątek przekraczający

50 mln dol.  Co ciekawe, w rankingu
analizowanych państw Europy z naj-
większą liczbą milionerów Polska wy-
przedza Portugalię, Grecję i Finlandię.
W całej Europie na koniec 2019 r. miesz-
kało 13,5 mln osób określanych jako mi-
lionerzy. Najwięcej przedstawicieli HNWI
mieszka w Wielkiej Brytanii, w Niem-
czech i we Francji.

Na koniec I połowy 2020 r. całkowi-
ta wartość majątku zgromadzonego
przez gospodarstwa domowe w Polsce
wyniosła blisko 2,4 bln zł. Wartość ta
wzrosła o 8,4 proc. w stosunku do ana-
logicznego okresu 2019 r. Szczególnie
warty odnotowania jest fakt, że blisko
o 1/3 powiększył się majątek Polaków
przechowywany w gotówce. 

Pandemia a rynek dóbr 
luksusowych w Polsce

Trudna sytuacja gospodarcza bę-
dąca następstwem pandemii korona-
wirusa i pierwsza od wielu lat recesja,
która dotknęła nasz kraj, nie pozostały
bez wpływu na rynek dóbr luksusowych.
W polskich realiach w 2020 r. skurczył
się on o 4,9 proc. r/r, osiągając wartość
24 mld zł. To jednak relatywnie niski spa-
dek wartości całego rynku. Wynika to
głównie z faktu, że jego największy
segment – samochody luksusowe i pre-
mium – okazał się względnie odporny
na skutki kryzysu − w 2020 r. odnotował
spadek wartości zaledwie o 1,6 proc. r/r. 

Ze względu na lockdown i wpro-
wadzone w kraju obostrzenia, które
były największym ciosem dla turystyki,
najbardziej dotknięty skutkami pan-
demii został sektor luksusowych hote-
li i spa. Tu odnotowano największy
spadek, który pokazuje, że w 2020 r. ten
segment rynku skurczył się aż o poło-
wę i osiągnął wartość 748 mln zł. Bar-
dziej optymistyczne są prognozy dla
luksusowych hoteli i spa na nadcho-
dzące lata. Przy przewidywanym śred-
niorocznym wzroście o 28,3 proc. do
2025 r. segment ma szansę najszybciej
po rynku aut odbudować swoją war-
tość sprzed pandemii. 

Ubiegły rok nie był korzystny także
dla luksusowych alkoholi. W poprzed-
nich latach kategoria ta odnotowywała
jedną z najwyższych dynamik wzrostu.
W 2020 r. zanotowała spadek o 15,2 proc.
r/r, osiągając wartość 1,1 mld zł. Z ko-
lei o 16,6 proc. spadła sprzedaż luksu-
sowych kosmetyków i perfum. Tym sa-
mym na koniec 2020 r. segment osią-
gnął wartość 833 mln zł. Największy
spadek sprzedaży w obszarze luksu-
sowych dóbr konsumpcyjnych odnoto-

wała kategoria luksusowej biżuterii i ze-
garków. W minionym roku zmniejszył
się on prawie o 1/3 i osiągnął wartość
376 mln zł.

− Sytuacja gospodarcza związana
z pandemią wywarła wpływ na rynek
dóbr luksusowych. Po raz pierwszy od
wielu lat jego wartość zmniejszyła się
i wyniosła 24 mld zł w 2020 r., a więc
o 4,9 proc. mniej niż w 2019 r. Te firmy,
które mogły przenieść sprzedaż do In-
ternetu, a więc przede wszystkim ope-
rujące w kategorii luksusowych dóbr
konsumpcyjnych, łagodniej przeszły
przez ten okres. Pomimo spadku zaob-
serwowanego w 2020 r. według do-
stępnych prognoz w kolejnych latach
można oczekiwać, że rynek dóbr luk-
susowych wróci na ścieżkę wzrostu,
a dobra luksusowe będą się cieszyły co-
raz większą popularnością z uwagi na
sprzyjające otoczenie makroekono-
miczne – mówi Tomasz Wiśniewski,
partner w KPMG w Polsce.

Segment samochodów 
luksusowych i premium 
nie odczuł kryzysu

Samochody marek luksusowych
i premium od lat stanowią największy
segment rynku dóbr luksusowych
w Polsce. To właśnie on okazał się
względnie odporny na skutki pandemii.
W 2020 r. wartość rynku samochodów
luksusowych i premium w Polsce osią-
gnęła 16,3 mld zł (-1,6 proc. r/r). W tym
okresie na zakup nowych aut luksuso-
wych i premium zdecydowało się 76,6
tys. osób − o 3,9 tys. mniej niż w 2019 r.  

Znacznie większy spadek zanotował
w 2020 r. segment luksusowej odzieży
i akcesoriów, który zmniejszył się
o 19,9 proc. r/r i osiągnął wartość 2,5 mld
zł. Eksperci prognozują, że do 2025 r.
średnioroczny wzrost tego segmentu bę-
dzie wolniejszy niż przed wybuchem
pandemii. Szacuje się, że wartość ryn-
ku powróci do stanu sprzed pandemii
dopiero w 2024 r. Największą część tej
kategorii dóbr luksusowych stanowi
odzież. Po spadku o 20,3 proc. w 2020 r.
segment ten był wart 1,6 mld zł. Z kolei
wartość sprzedaży luksusowego obuwia
spadła o 20,7 proc. (do poziomu 415 mln
zł). Nieznacznie mniejszy spadek od-
notowano w segmencie luksusowych
akcesoriów. O 19,4 proc. spadła sprze-
daż okularów, natomiast o 14,4 proc.
− pozostałych dodatków ubraniowych.

Cały raport KPMG dotyczący rynku dóbr luksuso-
wych w Polsce jest dostępny na stronie interneto-

wej www.kpmg.pl.

www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA 25



www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA26

Według najnowszych danych
Eurostatu w lutym 2021 r. in-
flacja w Polsce była najwyższa

spośród badanych krajów i wynosiła
3,6 proc. Wstępne dane GUS-u za ma-
rzec są nieco korzystniejsze, ale wynik
– 3,2 proc. − wciąż wskazuje na wzrost
cen towarów i usług konsumpcyjnych
w stosunku do poprzedniego roku. Pod-
czas gdy pieniądz traci na wartości,
banki sugerują możliwość wprowa-

dzenia ujemnego oprocentowania lokat.
Jednocześnie pojawiają się doniesienia
medialne o planowanym trzecim progu
podatkowym dla najbogatszych oraz
o opodatkowaniu majątku.

Dobry czas dla nieruchomości
premium

Nawet jeśli wiadomości te nie po-
twierdzą się, nie zmienia to faktu, że
mamy do czynienia z sytuacją, w której
posiadacze znacznych środków pie-
niężnych są zmuszani do inwestycji. Nie-
ruchomości premium wydają się ide-
alnym rozwiązaniem. – Segment nie-
ruchomości luksusowych postrzegany
jest jako bezpieczna przystań dla ka-
pitału w niepewnych czasach. Nie tylko
zabezpiecza wartość pieniędzy, ale
w dłuższej perspektywie je pomnaża. To
dlatego inwestorzy poszukują nieru-
chomości, które dają gwarancje wzro-
stu wartości, a bardzo często również
uzyskiwania pasywnego przychodu
z wynajmu. W tej roli najlepiej spraw-
dzają się nieruchomości premium
– apartamenty, wille i rezydencje – w pre-
stiżowych lokalizacjach − ocenia Bar-
tłomiej Annusewicz, dyrektor zarzą-
dzający agencji nieruchomości pre-
mium Lions Estate. − W Warszawie naj-
bardziej poszukiwane nieruchomości
wysokiej klasy to m.in. stylowe aparta-
menty w odrestaurowanych przedwo-
jennych kamienicach, przestronne
mieszkania z tarasem, ekskluzywne
penthouse’y w Śródmieściu oraz rezy-
dencje w prestiżowych dzielnicach, ta-
kich jak Wilanów, Sadyba, Saska Kępa,

Żoliborz i Mokotów – podaje przykłady
pożądanych inwestycji.

Inwestorów 
nie odstrasza nawet cena

Aktualna sytuacja rynkowa jest wy-
jątkowo korzystna dla tych, którzy chcą
sprzedać swoją nieruchomość. – Ob-
serwujemy, że klienci intensywnie po-
szukują jakościowych nieruchomości,
windując ich ceny do niespotykanych
poziomów. W związku z brakiem podaży
takich ofert, są gotowi zapłacić więcej
niż wynika z dostępnych wycen nieru-
chomości – mówi Annusewicz. – Roz-
grzanie rynku premium zapewne nie bę-
dzie trwało w nieskończoność. Jak każ-
da hossa, ta również się skończy. Ceny
prawdopodobnie nadal będą rosły
w swoim tempie, ale nie będzie już ta-
kiej determinacji jak obecnie do zaku-
pów za wszelką cenę. Tutaj ważny jest
czas. Jeśli ktoś rozważa sprzedaż swo-
jej nieruchomości, to teraz jest praw-
dopodobnie idealny moment. Jak tylko
sytuacja związana z pandemią się
unormuje i większość środków zostanie
gdzieś ulokowana, wszystko wróci do
normy – dodaje ekspert w dziedzinie luk-
susowych nieruchomości.

Co ciekawe, bywa, że potencjalni
nabywcy rywalizują o możliwość zaku-
pu odpowiedniego lokum. To pokazuje,
że popyt jest ogromny. Inwestorów nie
odstrasza nawet cena apartamentów
i domów, sięgająca niekiedy 30 tys. zł
za metr kwadratowy. – Niedawno mie-
liśmy nieoczekiwaną licytację pomiędzy
dwoma kupującymi przy sprzedaży

Nieruchomości premium – opłacalna
inwestycja na niepewne czasy
Pomimo niepewności wynikającej z obecnej sytuacji na świecie na rynku nieruchomości
luksusowych w Polsce panuje wzmożona aktywność. Inwestorzy lokują wolne środki
w nieruchomości. W ten sposób chcą zabezpieczyć ich wartość wobec rosnącej inflacji.
Z podobnych powodów wielu zamożnych klientów przyspieszyło swoje decyzje zaku-
powe. W efekcie zainteresowanych zakupem luksusowych nieruchomości jest więcej niż
dostępnych ofert. To z kolei stwarza wyjątkową okazję, by korzystnie sprzedać nierucho-
mość z segmentu premium.

Bartłomiej Annusewicz,
ekspert ds. luksusowych nieru-
chomości, dyrektor zarządzający
agencji nieruchomości premium
Lions Estate, wykładowca
Uczelni Łazarskiego



120-metrowego apartamentu w jednej
z nowych luksusowych nieruchomości
na Powiślu. Cena wywoławcza została
podniesiona o 300 tys. zł, a w odwodzie
czekał kolejny klient gotowy włączyć się
do negocjacji – komentuje Bartłomiej
Annusewicz.

Klucz do intratnej sprzedaży
Jak skorzystać z okazji intratnej

sprzedaży? W pierwszej kolejności na-
leży sprawdzić, jakie jest aktualnie za-
interesowanie konkretnym typem nie-
ruchomości. Ważne, by zorientować
się, czy są klienci poszukujący takich
ofert, jak liczna jest ta grupa, jakie są ich
motywacje, a także czy podaż jest duża
i jak długo podobne oferty są na rynku.
Jeśli ofert jest niewiele, a zaintereso-
wanie jest duże, możemy uzyskać cenę
przekraczającą wartość rynkową naszej
nieruchomości, często w wyniku licyta-
cji pomiędzy kupującymi.

Pewne informacje na temat kon-
kretnej sytuacji możemy znaleźć w In-
ternecie, analizując takie czynniki, jak
liczba ofert na portalach, ich odsłony
oraz czas publikacji. Więcej informacji,
przy tym bardziej szczegółowych, po-
siadają agencje i biura nieruchomości
specjalizujące się w segmencie pre-
mium. Co więcej, agenci posiadający
bazy klientów są w stanie dotrzeć do
właściwych osób poprzez sprzedaż
nieruchomości na zamkniętych licyta-
cjach. – Obecnie prowadzimy inten-
sywne poszukiwania nieruchomości
dla kilkudziesięciu klientów, którzy są go-
towi zapłacić każde pieniądze za od-
powiednie oferty. Największe zapo-
trzebowanie mamy na apartamenty
w Śródmieściu o powierzchni od 150 do
300 mkw., zlokalizowane w nowych
apartamentowcach lub odrestaurowa-
nych kamienicach. Idealnie, kiedy są to
penthouse’y lub apartamenty z dużymi
tarasami, również w innych dzielni-
cach − na Mokotowie, Żoliborzu, w Mia-
steczku Wilanów. Z równie dużym za-
interesowaniem mamy do czynienia
w obszarze luksusowowych domów na
Starym Mokotowie, Starym Żoliborzu,
Wilanowie oraz Saskiej Kępie. Takie
oferty jesteśmy w stanie sprzedać w każ-
dej ilości – zdradza Bartłomiej Annu-
sewicz.

Transakcje poza rynkiem 
− przywilej dla wybrańców

Mimo pandemii praca doradców
luksusowych nieruchomości nie zwolniła
tempa. Można wręcz stwierdzić, że
znacznie przyspieszyła. Dziś ich dzia-

łalność bardziej koncentruje się na po-
szukiwaniach ofert dla klientów. Ci po-
szukują nieruchomości, które nie tylko
odpowiadają ich potrzebom, lecz także
dają największą gwarancję na wzrost
wartości w czasie. Ten aspekt ogranicza
zakres poszukiwań do najlepszych lo-
kalizacji, najbardziej prestiżowych bu-
dynków lub unikalnych nieruchomo-
ści, takich jak wolnostojące rezydencje
na Starym Mokotowie.

Do większości transakcji sprze-
daży dochodzi poza rynkiem. Są one
zasługą sieci kontaktów doświad-
czonych doradców nieruchomości,
jak również ich umiejętności skoja-
rzenia odpowiedniej nieruchomości
z konkretnym klientem. Na przykładzie
efektów ich pracy definicja usługi
„skrojonej na miarę” oraz eksklu-
zywności nabiera dziś nowego zna-
czenia. �
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Zwolennicy zmian argumentują, że
dzięki nim mieszkańcy uzyskają
rzeczywistą kontrolę nad zarzą-

dami spółdzielni. Ukrócona zostanie
samowola prezesów. Jednocześnie pod-
kreśla się, że zarobki szefów spółdziel-
ni mieszkaniowych sięgają niekiedy
70 tys. zł, choć często nie reprezentują
oni właściwie interesów mieszkańców.
Przeciwnicy zmian mówią natomiast
o zagrożeniu dla inwestycji, a nawet
o utrwalaniu patologii.

W lutym 2021 r. Ministerstwo Roz-
woju, Pracy i Technologii zgłosiło wnio-
sek o wpis do wykazu prac legislacyj-
nych Rady Ministrów przygotowanego
przez siebie projektu Ustawy o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz
Ustawy o własności lokali. Celem zmian
– jak czytamy na stronie Ministerstwa –
jest m.in. wprowadzenie dogodnych
warunków dla budowy przez spółdziel-
nie mieszkań w przystępnych cenach.

Jakie zmiany 
przewiduje ministerstwo?

Jak czytamy na stronie Minister-
stwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zmia-
ny będą dotyczyć przede wszystkim
Ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz Ustawy o własności lokali.
Według zapewnień rząd ma przyjąć
ostateczny tekst zmian ustawy do koń-
ca tego roku.

W komunikacie Ministerstwa Roz-
woju, Pracy i Technologii napisano, że

Rządowe plany zmian w przepisach
o spółdzielniach mieszkaniowych
Rząd chce dokonać kolejnych zmian w zasadach funkcjonowania spółdzielni mieszka-
niowych. Będą one dotyczyć milionów osób zamieszkujących budynki, którymi zarządza
w naszym kraju około 35 tys. spółdzielni mieszkaniowych. Planowane jest wprowadzenie
pięcioletnich kadencji dla prezesów i członków zarządów, przy czym liczby kadencji nie
ograniczono. Prezesów będzie wybierać walne zgromadzenie mieszkańców. Planowane
zmiany wywołują jednak wiele kontrowersji.

Wojciech Ostrowski

Fot. SM Lazurowa



w zakresie Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych zmiany:
• rozwiązują problemy osób posiada-
jących lokale znajdujące się na gruncie
o nieuregulowanym stanie prawnym
poprzez przyznanie im członkostwa
w spółdzielni mieszkaniowej z mocy pra-
wa, a dodatkowo wprowadzają przepisy
umożliwiające obrót takimi lokalami,
• jasno określają katalog dokumentów
spółdzielni, do których członkowie będą
posiadać dostęp, chodzi także o obo-
wiązek zamieszczenia tych dokumen-
tów na stronach internetowych prowa-
dzonych przez spółdzielnie,
• wprowadzają wybory zarządu spół-
dzielni przez walne zgromadzenie
członków,
• przewidują zasadę kadencyjności
zarządu, co oznacza, że członkowie za-
rządu w spółdzielniach mieszkanio-
wych będą pełnić swoje funkcje przez
5 lat; jednak maksymalna liczba ka-
dencji nie zostanie ograniczona,
• przywracają zebrania przedstawi-
cieli w spółdzielniach mieszkaniowych,
przy czym od decyzji członków spół-
dzielni uzależniono podjęcie decyzji,
w jakiej formule organizowane będą ob-
rady najwyższego organu ich spół-
dzielni,
• usprawniają funkcjonowanie walne-
go zgromadzenia członków poprzez
zmianę przepisów dotyczących liczenia
głosów podczas obrad, co oznacza, że
będą liczone jedynie głosy członków bio-
rących udział w głosowaniu,
• umożliwią członkom spółdzielni miesz-
kaniowych głosowanie nad uchwałami
walnego zgromadzenia również na pi-
śmie,
• uniemożliwią nadmierne zadłużanie
się członków spółdzielni, co oznacza, że
uchylone zostaną przepisy zakazujące
sądom wydania orzeczenia o wyga-
śnięciu prawa do lokalu w stosunku do
dłużnika, który zalega z opłatami,
• dopuszczają zastrzeżenie w umowie
ze spółdzielnią terminu, po upływie
którego możliwe będzie przeniesienie
własności lokalu, co ma wyeliminować
bariery w budowaniu nowych mieszkań
w segmencie spółdzielczym.

Ministerstwo podaje jednocześnie,
że w przypadku ustawy o własności lo-
kali zmiany przepisów mają na celu: 
• wprowadzenie obowiązku informa-
cyjnego poprzez wskazanie w ogólno-
dostępnym miejscu, kto jest upoważ-
niony do kontaktu w imieniu wspólnoty,
• wskazanie terminu, po upływie któ-
rego zaległości w opłatach za lokal
mogą być podstawą do żądania w try-

bie procesu sprzedaży lokalu w celu za-
spokojenia należności wspólnoty,
• doprecyzowanie statusu majątkowe-
go wspólnoty poprzez przyznanie jej
prawa do posiadania własnego mająt-
ku, odrębnego od majątków jej człon-
ków,
• wskazanie organów wspólnoty w po-
staci zarządu (jako organu wykonaw-
czego) oraz zebrania właścicieli (jako or-
ganu uchwałodawczego),
• umożliwienie zawierania przez zarząd
wspólnoty umów będących realizacją
uchwał wspólnoty i na podstawie udzie-
lonego w niej pełnomocnictwa, ze skut-
kiem do wszystkich właścicieli lokali,
• przyśpieszenie zbierania przez zarząd
głosów w trybie obiegowym, wskazując,

że po uzyskaniu wymaganej przepisa-
mi ustawy większości głosów dalsze
zbieranie – jako bezprzedmiotowe – nie
będzie konieczne.

Główne zmiany będą dotyczyć kilku
obszarów. Ustawa ma umożliwić gło-
sowanie osobom, które nie mogą wziąć
udziału w obradach walnego zgroma-
dzenia. Wprowadza bowiem możliwość
głosowania na piśmie. Ponadto zmie-
niony zostanie status osób zajmują-
cych lokale o nieuregulowanym prawie
własności. 

Ustawa wprowadza kadencyjność
członków zarządu, ale nie określa licz-
by kadencji, które mogą oni sprawować.
Jednocześnie wprowadzono możliwość
odwołania członków zarządu przez
walne zgromadzenie. Na spółdzielnie
nałożono też obowiązek prowadzenia
własnej strony internetowej. Kadencja
prezesa będzie trwała 5 lat.

Przywrócenie członkostwa 
w spółdzielni osobom 
zajmującym lokale bez 
wyodrębnionego prawa 
własności

W czasach PRL budynki spółdziel-
ni mieszkaniowych wznoszono na grun-
tach wskazanych przez państwo, a spół-
dzielnie często nie nabywały prawa wła-
sności ani użytkowania wieczystego.
Często również zdarzało się, że sytuacja

prawna gruntów nie była uregulowana
nawet po powstaniu budynków miesz-
kalnych i przyznaniu lokatorom praw do
zajmowanych w nich lokali. Po trans-
formacji 1989 r. zaczęły się problemy
związane z takimi lokalami. Okazało się
bowiem, że nie mogło dojść do sku-
tecznego utworzenia prawa do lokali
w budynkach położonych na gruntach
z nieuregulowanym prawem własności.

Początkowo osoby zajmujące takie
lokale były członkami spółdzielni miesz-
kaniowych. Sytuacja ta zmieniła się
w 2017 r., ale zgodnie z orzeczeniem Try-
bunału Konstytucyjnego z 2020 r. wpro-
wadzone wówczas zmiany w przepi-
sach uznano za niezgodne z Konstytu-
cją. TK uznał, że mogły one pozbawić

członkostwa w spółdzielniach miesz-
kaniowych osoby, które korzystają z lo-
kali na podstawie umów ze spółdziel-
niami. Określono wówczas kryteria
przyjęcia w poczet członków, których nie
mogli spełnić mieszkańcy budynków
z nieuregulowanym stanem prawnym
gruntów.

W uzasadnieniu zmian w ustawie
czytamy: „W świetle powyższego, mając
na celu ochronę praw nabytych, prze-
widuje się przyznanie członkostwa
w spółdzielni z mocy prawa także oso-
bom, z którymi spółdzielnia zawarła
umowę o ustanowienie spółdzielczego
prawa do lokalu albo dokonała przy-
działu takiego prawa, albo ich następ-
com prawnym, jeżeli lokal ten znajdu-
je się w budynku posadowionym na
gruncie, który posiada nieuregulowany
stan prawny w rozumieniu art. 113 ust.
6u.g.n. lub spółdzielni nie przysługuje
prawo własności albo użytkowania wie-
czystego gruntu”. Z brzmienia propo-
nowanego przepisu wynika, że nie jest
istotne, czy zawarto umowę (przydział)
skutecznie.

Ministerstwo Sprawiedliwości:
„przywrócenie zebrania 
przedstawicieli to utrwalanie 
patologii”

Projekt zmian w ustawie budzi wie-
le kontrowersji. Jak podaje portal

www.rynekinwestycji.pl

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE 29

�

Projekt zmian w ustawie budzi wiele kontrowersji.
Z krytyką wystąpiło m.in. Ministerstwo Sprawie-
dliwości. Zdaniem krytyków ustawy projekt
utrwali patologię, w której prezesi spółdzielni 
posiadają nieograniczoną władzę, a mieszkańcy
nie posiadają żadnych praw.



Money.pl, zmiany w przepisach spo-
wodowały spory w samej Radzie Mini-
strów. Z krytyką wystąpiło Ministerstwo
Sprawiedliwości. Zdaniem krytyków
ustawy projekt utrwali patologię, w któ-
rej prezesi spółdzielni posiadają nie-
ograniczoną władzę, a mieszkańcy nie
posiadają żadnych praw.

Przywrócony zostanie bowiem stan
sprzed 2007 r., kiedy kluczowe decyzje
podejmowane były przez zebrania
przedstawicieli. Ponieważ uznano, że
w modelu tym jedynie niewielka liczba
osób związanych z prezesami podej-
muje kluczowe decyzje, wprowadzony
został zapis przekazujący najważniej-
sze decyzje walnemu zgromadzeniu
członków.

W projekcie nowej ustawy przewi-
dziano ponownie możliwość tworzenia
zebrań przedstawicieli, co oznacza po-
wrót do demokracji pośredniej zamiast
bezpośredniej. Ministerstwo Rozwoju tłu-
maczy, że niewiele osób korzysta dziś
z możliwości uczestnictwa w walnych
zgromadzeniach (to zaledwie kilka pro-
cent członków). Dodaje przy tym, że pro-
wadzenie zebrań przedstawicieli jest tyl-
ko możliwością, a nie obowiązkiem,
zaś decyzja zależy od samych miesz-
kańców.

Krytycy wprowadzonego rozwiąza-
nia z Ministerstwa Sprawiedliwości
przekonują natomiast, że powinno się
raczej wprowadzać zachęty dla człon-
ków spółdzielni, by bardziej aktywnie
uczestniczyli w zebraniach, niż utrwa-
lać patologię, w której nie wpływają oni
na decyzje zarządów. Ponieważ z kry-
tyką nowej ustawy wystąpiło Minister-
stwo Sprawiedliwości kierowane przez

Zbigniewa Ziobrę, może dojść do ko-
lejnego konfliktu w rządzie. Zdaniem
przedstawicieli MS zmiany ustawy spra-
wiają wrażenie ulegania lobbingowi
prezesów spółdzielni.

Ministerstwo zapowiada walkę
o wycofanie zapisu z proponowanej
ustawy, gdyż – zdaniem jego przedsta-
wicieli – faktycznie wzmacnia ona po-
zycję prezesów i zarządów spółdzielni
mieszkaniowych kosztem lokatorów.

Innego zdania są przedstawiciele
zarządów spółdzielni. Według nich po-
dejmowanie decyzji przez organ skła-
dający się z kilkudziesięciu zamiast kil-
ku tysięcy osób będzie zdecydowanie ła-
twiejsze. Postuluje się jednak zmiany
w projekcie ustawy polegające na
zwiększeniu reprezentatywności od-
twarzanych zebrań przedstawicieli.

− Przedstawiciele powinni być
z każdej nieruchomości w liczbie pro-
porcjonalnej do liczby członków lub lo-
kali danego budynku. Wówczas repre-
zentowani będą wszyscy mieszkańcy
danej spółdzielni – powiedział cytowa-
ny przez portal Money.pl Grzegorz Ja-
kubiec, prezes spółdzielni „Służew nad
Dolinką”. Może dojść bowiem do sytu-
acji, w której decyzje będą podnajmo-
wane przez aktywnych mieszkańców
jednego bądź kilku bloków kosztem
pozostałych.

Krytyka ze strony 
przedstawicieli spółdzielni

Projekt krytykowany jest również
przez przedstawicieli spółdzielni miesz-
kaniowych. Jak podaje na swoim portalu
„Rzeczpospolita”, jeden z budzących
kontrowersje zapisów dotyczy prawa

członków spółdzielni do wglądu do
umów zawieranych przez zarząd z oso-
bami trzecimi. Chodzi głównie o umowy
z wykonawcami inwestycji i dostawca-
mi usług. Według autorów pomysłu
zmian w ustawie członkowie spółdziel-
ni jako współwłaściciele mają prawo
wglądu do treści zawieranych umów.

Przedstawiciele zarządów spół-
dzielni obawiają się jednak, że miesz-
kańcy mogą wykorzystywać te infor-
macje w celach sprzecznych z intere-
sami spółdzielni, a w razie odmowy
wglądu do wspomnianych dokumentów
zarządowi grozić będzie odpowie-
dzialność karna. 

− Nikt nie będzie chciał zawierać
umów ze spółdzielniami, skoro np. de-
weloper albo zarządca nieruchomości
konkurujący ze spółdzielnią będzie
mógł zwrócić się do jakiegokolwiek
członka spółdzielni o wydobycie ze
spółdzielni wszystkich umów, które za-
warła ona z osobami trzecimi i poznać
stawki, w oparciu o które świadczone są
usługi na rzecz spółdzielni mieszka-
niowej − powiedział „Rzeczpospolitej”
Piotr Pałka, radca prawny.

Kolejnym krytykowanym zapisem
jest możliwość zdalnego głosowania
nad uchwałami walnego zgromadzenia.
Zdaniem krytyków wpłynie to nega-
tywnie na demokratyczny charakter
zgromadzeń. Zapis ten wprowadzi po-
nadto zasadę głosowania bez dyskusji,
co negatywnie wpłynie na poziom po-
dejmowanych decyzji.

Jak widać, opinie co do zmian w usta-
wie są mocno podzielone. Na razie nie
wiadomo jednak, jaki będzie ostateczny
kształt rządowego dokumentu. �
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Jak sprawdzają się założenia spół-
dzielczości w obecnych realiach ryn-
kowych i codziennej pracy SM „Śród-
mieście” Gliwice?

− Spółdzielnia skupia w swoich rę-
kach nieruchomości budowane w prze-
szłości jako osiedla – ze wspólną infra-
strukturą, terenami zielonymi, które nie-
zależnie od sytuacji rynkowej muszą po-
siadać zarządcę. W ostatnich latach
zwiększa się liczba odrębnych współ-
właścicieli nieruchomości, jednak nasze
nieruchomości nadal są zarządzane
zgodnie z Ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych, z organem kontrolnym
− Radą Nadzorczą i najwyższym or-
ganem – Walnym Zgromadzeniem.

Spółdzielnia jest większościowym
współwłaścicielem nieruchomości
i użytkownikiem wieczystym terenów. Po-
wołana jest do zarządzania polegają-
cego na utrzymaniu budynków, infra-
struktury technicznej i terenów w nale-
żytym stanie technicznym i nadal speł-
nia te obowiązki. Wiąże się to z pobie-
raniem opłat czynszowych, przy czym
spółdzielnia pobiera i rozlicza je
z mieszkańcami w wysokości odpo-
wiadającej kosztom ponoszonym w da-

nej nieruchomości. Oznacza to, że każ-
dy z naszych 67 budynków ma − w za-
leżności od potrzeb i kosztów − indy-
widualnie obliczone stawki remontowe,
eksploatacyjne, c.o. Mało tego, w myśl
zasady „duży może więcej” możemy ne-
gocjować stawki z wieloma usługo-
dawcami, z czego staramy się korzy-
stać. Te kwestie wciąż są atutami spół-
dzielni.
Co jest warunkiem rozwoju spółdziel-
ni mieszkaniowej i jej prosperity na lo-
kalnym rynku?

− Przede wszystkim sprawna ob-
sługa, stały kontakt z mieszkańcami,
monitoring kosztów utrzymania nieru-
chomości i utrzymanie dobrego stanu
technicznego zasobów. Bezpośredni
kontakt z mieszkańcami w sprawach
bieżącej eksploatacji mają admini-
stratorzy naszych 5 osiedli, a nadzorem
nad remontami zajmują się inspektorzy
nadzoru. Zakres prac remontowych
wynika m.in. z wieku i konstrukcji bu-
dynków oraz ich wyposażenia tech-
nicznego. W celu obniżenia bieżących
kosztów eksploatacji, zapewnienia bez-
pieczeństwa użytkowania budynków
i poprawy estetyki od wielu lat prowa-
dzimy prace modernizacyjne urządzeń
i instalacji oraz ocieplamy elewacje.

Większość naszych budynków po-
chodzi z lat 70. i 80., stąd potrzeba zmia-
ny wielu rozwiązań na bardziej ekono-
miczne. Staramy się również dbać o po-
trzeby osób niepełnosprawnych i suk-

cesywnie montujemy dla nich podno-
śniki przy schodach wejściowych do bu-
dynków. Wiele bloków posiada moni-
toring i parkingi zastrzeżone dla na-
szych mieszkańców.

Staramy się również zwiększać
atrakcyjność naszych terenów zielo-
nych. Oprócz rekultywacji zieleni i re-
montów chodników na 3 osiedlach wy-
konaliśmy siłownie na świeżym powie-
trzu i przeprowadziliśmy modernizację
placów zabaw. Przyszedł też czas na po-
prawę estetyki placów gospodarczych.
W jakim kierunku zmierzają plany za-
rządu, aby skutecznie zarządzać za-
sobami i wypracowywać zyski z myślą
o członkach spółdzielni?

− Z myślą o skutecznym zarządza-
niu nieruchomościami zarząd wdraża
system elektronicznego obiegu kore-
spondencji i zwiększa intensywność
kontaktów mailowych z mieszkańcami.
Wynika to również z potrzeby zapew-
nienia bezpieczeństwa w czasie pan-
demii. Sukcesywnie modernizujemy na-
sze lokale użytkowe, z których zyski za-
silają fundusz eksploatacyjny, a to obni-
ża koszty eksploatacji ponoszone przez
członków spółdzielni, z pominięciem
osób nieposiadających członkostwa.

Poprzez modernizację siedziby spół-
dzielni dążymy do obniżenia kosztów jej
utrzymania. Po termomodernizacji, za-
kończonej w 2020 r., planujemy zasile-
nie biurowca w energię elektryczną
z instalacji fotowoltaicznej. Takie dzia-
łania prowadzimy z użyciem środków
WFOŚiGW w Katowicach, z którym
współpracujemy od kilkunastu lat. Dzię-
ki temu uzyskaliśmy częściowo uma-
rzalne pożyczki na termomodernizację
budynków mieszkalnych i biurowca.
Na konta nieruchomości wpływają też
zyski z dzierżawy dachów przez ope-
ratorów telefonii komórkowej. Mamy
nadzieję, że po zakończeniu obecnego
trudnego okresu w gospodarce bę-
dziemy nadal dynamiczne rozwijać na-
sze działania.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Ekonomicznie i estetycznie
Mamy nadzieję, że po zakończeniu obecnego trudnego
okresu w gospodarce będziemy nadal dynamicznie rozwijać
nasze działania – mówi Stanisław Kolanus, prezes zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Gliwicach.

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”
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W2013 r. SM „Lazurowa” − nie
bez trudności − przystąpiła do
realizacji pierwszej inwestycji

− „Lazurowego Zakątka” przy ul. Ster-
niczej, w ramach której powstało 111 lo-
kali mieszkalnych i 13 lokali usługo-
wych. Ponad 70 proc. lokali nabyli
członkowie Spółdzielni, a pozostała
część została sprzedana w systemie de-
weloperskim. Wygenerowany trzymi-
lionowy zysk przeznaczono na dofi-
nansowanie remontu starych zasobów
spółdzielni. Sukces inwestycji sprawił,
że Spółdzielnia nabrała wiatru w żagle
i podjęła decyzję o realizacji kolejnych
osiedli. Szybki rozwój infrastruktury na
warszawskim Bemowie oraz perspek-
tywa powstania drugiej linii metra
sprzyjały temu działaniu. 

Sukces inwestycyjny trwa
W 2016 r. Spółdzielnia przystąpiła do

kolejnej – dwa razy większej − inwestycji
„Lazurowe Ogrody” przy ul. Szeligow-
skiej. Powstał kompleks 4 budynków
o wysokim standardzie wykończenia,
w których znalazło się 218 mieszkań
i 13 lokali usługowych o powierzchni po-
nad 1,5 tys. mkw. Kompleks został uzu-
pełniony garażami podziemnymi pod
każdym budynkiem, licznymi ze-
wnętrznymi miejscami postojowymi
oraz ogródkami przynależącymi do
części lokali na parterach. Całość wy-
konano z użyciem wysokiej jakości ma-
teriałów, przy zastosowaniu energo-
oszczędnych rozwiązań. Osiedle cha-
rakteryzuje się dużym nasyceniem zie-
leni, dzięki czemu zapewnia ciszę i spo-

kój. Tak jak w przypadku poprzedniej in-
westycji bez problemu sprzedano
wszystkie lokale i miejsca postojowe,
a wygenerowany zysk rzędu 7 mln zł po-
zwolił na rewitalizację starych osiedli.

Spółdzielnia „Lazurowa”, która nie-
dawno obchodziła 40-lecie działalności,
oddała do użytku łącznie ponad 400
mieszkań – to świetny wynik, biorąc pod
uwagę konkurencję wielkich zagra-
nicznych deweloperów działających
na warszawskim rynku mieszkanio-
wym. Mimo tych osiągnięć zarząd SM
nie zwalnia tempa. Aktualnie w realizacji
jest kolejna inwestycja − „Lazurowa
Przystań” przy ul. Sterniczej. To kame-
ralny budynek w kształcie litery „L”
o 7 i 9 kondygnacjach. Powstają tu
64 mieszkania, lokale usługowe, garaż
podziemny. W projekcie uwzględniono
również cichy kwartał dla mieszkańców
z częścią rekreacyjną wśród zieleni
zorganizowanej i z placem zabaw dla
najmłodszych. Inwestycja cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem jeszcze
przed uruchomieniem rezerwacji. Fe-
nomenem jest to, że niemal z chwilą
„wbicia łopaty” zostały sprzedane
wszystkie dostępne lokale. 

Inwestycja jest wyjątkowa pod wie-
loma względami. Elewacja będzie czę-
ściowo wykonana z kamienia, a do-
datkowo zastosowano sporo przeszkleń,
co wprowadzi mnóstwo światła do do-
mów przyszłych mieszkańców. Ponad-
to właściciele mieli możliwość dosto-
sowania lokali do własnych potrzeb
dzięki stosowaniu szeroko pojętych
zmian lokatorskich. Taka forma współ-
pracy gwarantuje, że przyszli właściciele
mieszkań w dniu odbioru lokalu otrzy-
mają mieszkanie przygotowane we-
dług autorskich rozwiązań budowlano-
-instalacyjnych. Finalizacja projektu
przewidywana jest na jesień br., ale już
teraz wiadomo, że inwestycja w ogól-

SM „Lazurowa” z silną pozycją na
warszawskim rynku deweloperskim

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” powstała 40 lat
temu i przez większość tego okresu jej głównym zadaniem
była administracja i eksploatacja 15 budynków mieszkal-
nych oraz 3 pawilonów handlowych. Kiedy na jej czele sta-
nął prezes Zbigniew Gaca-Richter, odkrył, jak ogromny,
niewykorzystany potencjał inwestycyjny drzemie w zarzą-
dzanych przez spółdzielnię terenach. Po wielu staraniach
wydzielono działki inwestycyjne i spółdzielnia jako jedna
z nielicznych na rynku deweloperskim rozpoczęła działal-
ność inwestycyjną. Sukces debiutu kontynuuje do dziś.



nym rozrachunku również okaże się suk-
cesem Spółdzielni.

Sprawdzona strategia 
systematycznego inwestowania

Taka strategia systematycznego in-
westowania przez Spółdzielnię dosko-
nale się sprawdza. Dlatego SM „Lazu-
rowa” złożyła wnioski o wydanie wa-
runków zabudowy na kolejne inwesty-
cje. Niestety pandemia i związany z nią
ograniczony tryb pracy urzędów po-
wodują, że wszystko oddala się w cza-
sie. Niemniej w czerwcu 2022 r. Spół-
dzielnia planuje rozpocząć kolejną in-
westycję − „Lazurowe Centrum”, po-
łożone w samym sercu osiedla. To teren
zajmowany przez obiekty powstałe na
przełomie lat 70. i 80, które nie spełniają
obecnych standardów użytkowych,
a w przyszłości mogą stać się zagro-
żeniem. Zdecydowanie bardziej opła-
calne jest wybudowanie nowych obiek-
tów niż inwestycja w rewitalizację już ist-
niejących. Dzięki temu teren będzie
duże lepiej zagospodarowany. Nad-
szedł czas, by stare pawilony zastąpić
nowym budownictwem. W ramach pro-
jektu zostaną wybudowane 3 budynki
mieszkalne z lokalami usługowymi
i biurowymi oraz garażem podziemnym.

Inwestycja zakłada − w zależności
od sytuacji rynkowej – 2 lub 3 etapy. Ak-
tualnie Spółdzielnia czeka na pozy-
tywne rozpatrzenie złożonego wniosku
o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu.
Pierwszy etap inwestycji będzie reali-
zowany w miejscu obecnej siedziby
SM „Lazurowa”. Stworzenie nowej
atrakcyjnej architektonicznie przestrzeni
znacząco podniesie wartość istniejącej
nieruchomości. Mieszkańcy zyskają
20 lokali usługowych o różnym prze-
znaczeniu, 140 lokali mieszkalnych oraz
400 miejsc parkingowych, w tym 320
w garażach podziemnych. Wyniki prze-
prowadzonej ankiety mówią o dużym
zainteresowaniu lokalami w tej inwe-
stycji. „Lazurowe Centrum” na pewno
pomoże rozwiązać problem z parko-
waniem pojazdów na osiedlu, wynika-
jący z coraz większego zaludnienia na
terenie zasobów Spółdzielni.

Inwestycje SM „Lazurowa” wyróż-
niają się na rynku warszawskich nieru-
chomości przede wszystkim stosunkiem
ceny do jakości. Deweloperzy wykorzy-
stują pod zabudowę każdy skrawek
gruntu, nie zważając na otoczenie re-
alizowanych inwestycji. Władzom Spół-
dzielni zależy, żeby w poszanowaniu
środowiska naturalnego realizować eko-

logiczne inwestycje, a przestrzeni wokół
nie zamieniać w „betonowe dżungle”.
Organy nadzoru budowlanego narzu-
cają spółdzielni wysokie wymagania
dotyczące współczynnika zieleni. Kosz-
ty związane z zagospodarowaniem te-
renów zielonych są w realizowanych in-
westycjach znaczące. Spółdzielnia dba
o nasadzenia, przestrzeń do rekreacji, re-
alizuje zielone dachy.

Jakość i ciągły rozwój
Oprócz zysku ze sprzedaży lokali

dla zarządu „Lazurowej” liczy się na
równi jakość realizowanych inwestycji.
Oczywiście zarówno jakość, jak i tech-
nologia wiążą się z kosztami, ale w per-
spektywie długofalowej przynoszą one
wymierne efekty. Ważne jest doposa-
żenie budynków w odpowiednie insta-
lacje i systemy, m.in. wentylacji, oddy-
miania, monitoringu. Wjazdy do gara-
ży są ogrzewane, aby w warunkach zi-
mowych uniknąć oblodzenia i ryzyka po-
ślizgu. Standardem jest dziś całodo-
bowa ochrona. 

Mieszkańcy niejednokrotnie są za-
skoczeni, że muszą ponosić koszty eks-
ploatacji uwzględniające wszystkie te
udogodnienia, niemniej wygoda, bez-
pieczeństwo i utrzymanie obiektów na
odpowiednio wysokim poziomie są tego
warte. Na życzenie mieszkańców, któ-
rzy posiadają samochód elektryczny lub
planują taki zakup, instalowane są sta-
nowiska do ładowania. W kolejnych in-
westycjach będzie to już obowiązkowe.
Spółdzielnia stara się wykorzystywać
nowe, ekologiczne rozwiązania, po-
zwalające generować oszczędności
w perspektywie krótko- i długofalowej.
Na klatkach i w częściach wspólnych bu-
dynków montowane jest oświetlenie na
czujniki ruchu, od dawna stosowany jest
także zdalny system odczytów liczników. 

Spółdzielnia mieszkaniowa „Lazu-
rowa” inwestuje w nowe nieruchomości,

ale rozumie także potrzebę sukcesyw-
nego modernizowania starszych zaso-
bów i poprawy estetyki otoczenia. Z tego
względu wyremontowano część bal-
konów, wymieniono instalacje central-
nego ogrzewania i przeciwpożarową.
Z myślą o mieszkańcach w klubie osie-
dlowym prowadzona jest działalność
kulturalna, a w centrum osiedla po-
wstała strefa aktywności ruchowej z ple-
nerową siłownią.

Spółdzielnia mądrze administruje
budynkami, a jednocześnie pełni zarząd
powierzony nad pierwszą zrealizowaną
przez siebie inwestycją. „Lazurowa”
nieustannie stawia na rozwój i prowa-
dzi kolejne inwestycje w zakresie bu-
downictwa mieszkaniowo-użytkowego
zarówno dla swoich członków, jak i dla
osób nieposiadających członkostwa
w spółdzielni. Na etapie przygotowania
inwestycji Spółdzielnia prowadzi ba-
dania rynku na temat oczekiwanej
struktury mieszkań, dzięki czemu opty-
malnie i efektywnie projektuje budynki,
niejako „na zamówienie”. Ponadto w fa-
zie realizacji inwestycji jako inwestor
współpracuje bezpośrednio z przy-
szłymi właścicielami mieszkań. Dzięki
realizowanym projektom inwestycyj-
nym oraz bieżącej działalności opera-
cyjnej SM „Lazurowa” przyczynia się do
rozwoju infrastruktury mieszkalno-użyt-
kowej osiedla, zapewniając mieszkań-
com komfortowe warunki lokalowe oraz
przyjazną i bezpieczną przestrzeń do
codziennego wypoczynku.

Sukces dotychczasowych inwestycji
oraz plany dalszego rozwoju Spółdziel-
ni pozwalają z optymizmem patrzeć
w przyszłość, a skrupulatne planowanie
kolejnych inwestycji, obserwowanie po-
trzeb mieszkańców oraz gruntowna ana-
liza rynku są kluczem do sukcesu i spra-
wiają, że Spółdzielnia jako jedna z nie-
licznych zajmuje znaczącą pozycję na
warszawskim rynku deweloperskim. �

www.rynekinwestycji.pl
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Nagroda Gospodarcza Prezy-
denta RP jest wyróżnieniem go-
spodarczym, przyznawanym raz

do roku od 18 lat przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Choć na prze-
strzeni lat zmieniała się formuła kon-
kursu, cel wszystkich edycji pozostaje
niezmienny – wsparcie skierowane do
wyróżniających się przedsiębiorców,
którzy wiele już osiągnęli, ale nie po-
wiedzieli ostatniego słowa i wciąż pną
się w górę. Nagroda z rąk głowy pań-
stwa to niewątpliwy powód do dumy,
a zarazem cenne narzędzie służące
szeroko zakrojonej promocji.

Tegoroczni laureaci odebrali na-
grody w pięciu kategoriach głównych
oraz w dwóch kategoriach specjal-
nych. Dodatkowo Prezydent RP przyznał
nagrodę indywidualną dla znanego
otolarynkgologa − prof. Skarżyńskiego,
któremu dziękował za lata odważnej,
nowatorskiej pomocy pacjentom. − Je-
steście Państwo dumą Rzeczpospolitej.
Bardzo dziękuję za to, że budujecie pol-
ską markę poza granicami kraju. Mam
nadzieję, że dzisiejsza nagroda będzie
jeszcze większą mobilizacją – mówił Pre-
zydent RP Andrzej Duda po uroczystym
wręczeniu statuetek najlepszym przed-
siębiorcom. 

Prezydent zauważył także podczas
swojego wystąpienia, że biznes w naj-

większym stopniu ucierpiał podczas
pandemii. – Nie ukrywam, że od sa-
mego początku – obok zdrowia na-
szych współobywateli – kwestia prze-
trwania polskiej gospodarki, a przede
wszystkim w związku z tym przetrwa-
nia polskich przedsiębiorców i ich firm
była dla nas fundamentalna – przeko-
nywał. 

W swoim wystąpieniu dziękował
laureatom za ich wkład w rozwój kra-
jowej gospodarki i budowanie wzoro-
wego obrazu polskiej przedsiębior-
czości poza granicami. Gratulował im
zwycięstwa, zwracając uwagę na świa-
towy poziom, jaki reprezentują, oraz za-
trudnienie, jakie dają setkom, a nie-
kiedy tysiącom ludzi, którzy dzięki pra-
cy mogą utrzymywać rodziny i spełniać
marzenia. Szczególne miejsce zajęły
w przemówieniu Andrzeja Dudy start-
upy jako młode firmy, które mają po-
tencjał, by zawojować świat. − Wiemy,
że są to firmy, które istnieją nie dłużej
niż 5 lat. Oni jeszcze nie mają wspa-
niałych hal produkcyjnych, fabrycz-
nych. Ale tego życzę – by właśnie takie
były one na przyszłość, rozwijając
państwa świetne idee, świetne wyna-
lazki. Mam nadzieję, że Nagroda Pre-
zydencka będzie pewną mobilizacją,
że przyniesie też po prostu szczęście
− mówił. �

Prezydent RP nagradza elitę 
polskiej gospodarki

5 maja w Pałacu Prezydenckim od-
była się gala podsumowująca XVIII
edycję Nagrody Gospodarczej Prezy-
denta RP. Prezydent RP Andrzej
Duda wręczył zwycięzcom nagrody
za ich wyjątkowe osiągnięcia i zasługi
dla rozwoju polskiej gospodarki oraz
przedsiębiorczości.

Laureaci XVIII edycji Nagrody
Gospodarczej Prezydenta RP

kategoria Lider MŚP:
APS ENERGIA S.A. (zgłoszona przez
Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony
Środowiska)
kategoria Narodowy Sukces:
Columbus Energy S.A. (zgłoszona przez
Fundację Polskiego Godła Promocyj-
nego „Teraz Polska”)
kategoria Międzynarodowy Sukces: 
Sunreef Venture S.A. (zgłoszona przez
Polską Izbę Przemysłu Jachtowego 
i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY)
kategoria Odpowiedzialny Biznes:
Suempol sp. z o.o. (zgłoszona przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego)
kategoria Firma Rodzinna:
Izodom 2000 Polska sp. z o.o. 
(zgłoszona przez Polską Agencję 
Inwestycji i Handlu)
kategoria Startup_PL: 
Airly sp. z o.o. (zgłoszona przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego)
kategoria  Badania+Rozwój:
StethoMe sp. z o.o. (zgłoszona 
przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości)
nagroda indywidualna: 
prof. Henryk Skarżyński, otochirurg

Prezydent RP Andrzej Duda Fot. Jakub Szymczuk/KPRP
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IZODOM2000 to rozpozna-
walna marka wśród klientów
ceniących wysoką jakość.
Co wpłynęło na jej sukces?

− Firma powstała po-
nad 30 lat temu i przez ten
czas staramy sprostać ocze-
kiwaniom − potwierdzają
to nagrody z całego świata.
Produkcja naszych mate-
riałów bazuje na własnej li-
nii produkcyjnej, więc mamy
nad nimi pełną kontrolę
technologiczną. Nasze ma-
teriały pozwalają budować
domy, które są tanie w eks-
ploatacji i przyjazne dla śro-
dowiska, a przy tym sprawdzają się
w warunkach skrajnych temperaturowo
i na trudnych obszarach − wszędzie
tam, gdzie tradycyjne technologie za-
wodzą.
Zmieniające się realia stanowią szereg
wyzwań. Jaka jest koncepcja dalszego
rozwoju marki?

− Obserwujemy rynek i dzięki
otwartej komunikacji z inwestorami wie-
my, czego od nas oczekują. Wartości
i doświadczenia nadają kierunek na-
szym działaniom i wpływają na wy-
znaczane cele. Wciąż obserwujemy ni-
ski poziom wiedzy w zakresie energo-
oszczędności i ekologii. Dlatego orga-
nizujemy szkolenia, na których obok
kwestii technologicznych duży nacisk
kładziemy na edukację. Przecież domy
energooszczędne to nie tylko niższe
o 70 proc. koszty energii, lecz także niż-
sze zapotrzebowanie na materiały opa-
łowe i mniejsza emisja CO2. Dzięki temu
nasi klienci podejmują świadome de-
cyzje, motywowane nie tylko własnym in-
teresem, ale i z myślą o przyszłych po-
koleniach. Nasze nowe doświadczenia
wpływają na kolejne decyzje biznesowe.

Obecnie tworzymy sieć IZODOM2000
PARTNER. Będzie to przestrzeń do
współpracy z firmami branżowymi.
Jakie firmy znajdą się w sieci i co mogą
dzięki tej współpracy zyskać?

− Propozycje współpracy kierujemy
do firm, które mają wartości podobne
do naszych. Żyjemy w czasach, kiedy
w skutek nieprzewidzianej sytuacji na
świecie zmieniają się też nieco prefe-
rencje prywatnych inwestorów. Sma-
kowitym kąskiem okazuje się samo-
wystarczalny domek, z dala od prze-
ludnionego miasta, który teraz jest sy-
nonimem bezpieczeństwa.

W obliczu tych zmian widzimy po-
tencjał we współpracy z firmami de-
weloperskimi, które realizują duże in-
westycje, ale i mniejszymi, które budu-
ją na sprzedaż w skali mikro. Budowa
w systemie IZODOM200 to wiele wy-
miernych korzyści. Z biznesowego punk-
tu widzenia nasza propozycja współ-
pracy w ramach sieci partnerskiej to
skuteczny sposób na budowanie prze-
wagi konkurencyjnej. Wśród korzyści, na
które warto zwrócić uwagę, należy
wskazać krótszy czas budowy, a więc

szybszy zwrot z inwestycji,
oraz mniejsze koszty ma-
teriałowe i koszty pracy.

Nasze materiały to sty-
ropianowe kształtki sza-
lunkowe, które po złożeniu
i wypełnieniu betonem
tworzą ścianę, której nie
trzeba dodatkowo izolo-
wać ani ocieplać. W tech-
nologii IZODOM2000 bu-
dynki w stanie surowym
powstają w ciągu 4−6 ty-
godni. Pozostaje jedynie
wykończenie na zewnątrz
i wewnątrz. Nasze mate-
riały są w pełni bezpiecz-

ne, odporne na wilgoć i mikroby, a przy
tym spełniają wysokie parametry od-
porności ogniowej. Dzięki lepszym pa-
rametrom izolacyjnym do budowy zu-
żywamy mniej materiału. Co więcej, przy
zachowaniu współczynnika U=0,15 W/m2K
naszych materiałów dla budynków
energooszczędnych i U=0,10 W/m2K dla
budynków pasywnych grubość naszej
zewnętrznej ściany jest mniejsza niż
w przypadku zastosowania tradycyj-
nych materiałów. Oznacza to, że przy
tej samej powierzchni zabudowy dają
one większą o ok. 7−8 proc. powierz-
chnię użytkową nieruchomości na
sprzedaż.

Chcemy zoptymalizować procesy
budowy i zredukować jej koszty, dlate-
go docelowo sieć partnerska ma sku-
piać również firmy o szerokich specja-
lizacjach budowlanych. Dodatkowo
nasi partnerzy mogą zawsze liczyć na
wsparcie na każdym etapie realizacji in-
westycji. Wszyscy musimy realnie wpły-
wać na przyszłość i dobro kolejnych po-
koleń.

Rozmawiał Paweł Danilczuk

Warto budować z myślą 
o przyszłych pokoleniach

Na przestrzeni dziesięcioleci rynek budownictwa zmieniały mody, technologie i oczeki-
wania, zarówno w obszarze materiałów, jak i świadczonych usług. − Wszyscy musimy

realnie wpływać na przyszłość i dobro kolejnych pokoleń − mówi Michał Leżański, 
dyrektor sprzedaży w Izodom 2000 Polska, firmie produkującej materiały 

do budowy domów energooszczędnych i pasywnych.

Najbardziej energooszczędny wielopiętrowy budynek mieszkalny 
w krajach bałtyckich został wybudowany właśnie w technologii 

IZODOM2000. Potwierdzone roczne zużycie to zaledwie 12 kw/mkw  
– to tylko 5,2 zł/mkw za rok
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Na pierwszy rzut oka widać, że
Isuzu D-Max nie jest nudnym
pick-upem. Samochód prezen-

tuje się elegancko i nowocześnie. Uwa-
gę przykuwa zwłaszcza niezwykle ma-
sywny przód pojazdu. Z kolei poma-
rańczowy lakier pozwala mu wyróżnić
się z tłumu.

Elegant na budowie
Z pewnością nikt nie powinien po-

czuć się zawiedziony po zajęciu miejsca
w kabinie. Kokpit jest uporządkowany
i funkcjonalny, a jakość jego wykonania

nie odbiega od tego, czego można do-
świadczyć w samochodach osobo-
wych. Centralne miejsce we wnętrzu zaj-
muje 9-calowy ekran dotykowy. Pomimo
zastosowania tego rozwiązania pro-
ducent zdecydował się na zachowanie
wielu klasycznych przycisków, które
ułatwiają codzienną eksploatację. Te-
stowana wersja LSE to topowy wariant
wyposażenia, w skład którego wchodzi
13 systemów bezpieczeństwa oraz 8 po-
duszek powietrznych. Pojazd uzyskał
najwyższą notę 5 gwiazdek w testach
zderzeniowych.

Isuzu D-Max oferuje kierowcy i pa-
sażerom naprawdę komfortowe wa-
runki podróżowania, szczególnie
w wersji z podwójną kabiną. Na uwagę
zasługuje dobrej jakości system au-
dio, a także dwustrefowa automatycz-
na klimatyzacja. Miłośnicy nowych tech-
nologii ucieszą się z obsługi Android
Auto i Apple CarPlay.

Trzecia generacja Isuzu D-Max
wciąż pozostaje przede wszystkim sa-
mochodem użytkowym, który dosko-
nale sprawdzi się np. podczas przewozu
materiałów budowlanych. Jego skrzynia

Japoński twardziel 
– test Isuzu D-Max

Najnowsza generacja Isuzu D-Max to pojazd niezwykle uniwersalny. Z jednej strony sa-
mochód ma charakter użytkowego pick-upa, z drugiej natomiast oferuje komfort auta
osobowego. Nowy model wygląda elegancko, a jego nadwozie skrywa interesujące roz-
wiązania techniczne.

Paweł Stasiuk



ładunkowa ma 1530 mm szerokości
i 1571 mm długości. Co ważne, można
zamówić jej zabudowę. Wersja z po-
dwójną kabiną oferuje ładowność po-
nad 1000 kg. Ponadto producent de-
klaruje, że D-Max może ciągnąć przy-
czepę z hamulcem o masie 3,5 t bądź
750 kg, jeżeli nie wyposażono jej w ha-
mulec.

Jak jeździ Isuzu D-Max?
Pod maską Isuzu D-Max można

znaleźć wyłącznie jeden silnik. Jest to
diesel o pojemności 1,9 l i mocy 163 KM.
Oferuje on kierowcy 360 Nm maksy-
malnego momentu obrotowego. Z pew-
nością samochód nie jest demonem
prędkości, jednakże nie o to w tym
przypadku chodzi. Od pick-upa należy
oczekiwać przede wszystkim nieza-
wodności w każdych warunkach pracy.
Warto również zwrócić uwagę na au-
tomatyczną skrzynię biegów, która płyn-
nie zmienia przełożenia, przez co jazda
staje się jeszcze przyjemniejsza. Do-
dajmy, że samochód jest również eko-
nomiczny. Średnie zużycie paliwa wy-
nosi bowiem 7,2 l oleju napędowego na
100 km. Czy można chcieć więcej?

Isuzu D-Max nie jest zwykłą pół-
ciężarówką. To samochód o dobrych
własnościach terenowych, co gwa-
rantuje kierowcy możliwość wjecha-
nia tam, gdzie inne pojazdy nie mają
szans na dotarcie. Dzieje się tak, po-
nieważ D-Max został wyposażony w na-
pęd na cztery koła z blokadą mecha-
nizmu różnicowego tylnej osi oraz prze-
łożenie redukcyjne. Kierowca może
wybierać tryby pracy napędu przy po-

mocy specjalnego pokrętła na desce
rozdzielczej.

Ponadto aby móc w pełni cieszyć się
terenowymi możliwościami Isuzu, nie-
zbędne są specjalne opony przezna-
czone do offroadowej jazdy. Zapusz-
czając się w „trudniejszy” teren, należy
jednak pamiętać o konstrukcji samo-
chodu. Duży rozstaw osi oraz długi tyl-
ny zwis utrudniają pokonywanie nie-
których wzniesień, aczkolwiek z prze-
jazdem przez błoto, kałuże i szutrowe
drogi D-Max nie będzie miał żadnych
problemów.

Ile kosztuje pick-up Isuzu?
Isuzu D-Max w najbogatszej wersji

wyposażenia LSE z automatyczną skrzy-
nią biegów i podwójną kabiną kosztuje
według cennika producenta 177 000 zł

brutto. Najtańszy wariant L z pojedynczą
kabiną oraz manualną przekładnią to
wydatek rzędu 143 848 zł brutto.

Na szczególną uwagę zasługuje
gwarancja, jaką daje producent. Otóż,
ochrona gwarancyjna w przypadku
pick-upa Isuzu trwa przez 5 lat z limitem
100 tys. km. To warunki lepsze niż ofe-
ruje konkurencja.

Isuzu D-Max to niezwykle interesu-
jąca propozycja wśród pick-upów do-
stępnych na polskim rynku. Samochód
oferuje duży komfort jazdy i poziom bez-
pieczeństwa charakterystyczny dla
współcześnie produkowanych SUV-ów,
będąc przy tym półciężarówką prze-
znaczoną do ciężkiej pracy. Cena po-
jazdu również należy do atrakcyjnych,
biorąc pod uwagę jego bogate wypo-
sażenie oraz warunki gwarancyjne. �
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Zasłużone samorządy triumfują
Samorządy pełnią niebagatelną rolę w rozwoju lokalnych społeczności. Włodarze jedno-
stek samorządu terytorialnego różnego szczebla dążą do tego, by zapewnić mieszkańcom
jak najlepszy poziom życia, dostęp do edukacji i ochrony zdrowia, warunki do pracy i roz-
woju przedsiębiorczości, inwestorom – atrakcyjne warunki do lokowania kapitału i profe-
sjonalną obsługę administracyjną, a turystom – wymarzone warunki do wypoczynku. Jak
wywiązują się ze swoich zadań, zwłaszcza w obliczu ograniczeń finansowych? Jak radzą
sobie z wyzwaniami technologicznymi i koniecznością dostosowania do zmian społeczno-
-gospodarczych? Czy zdołali stawić czoła następstwom pandemii? Ogólnopolski Ran-
king Gmin i Powiatów, przygotowywany corocznie przez Związek Powiatów Polskich,
daje aktualny obraz polskiej samorządności i pokazuje, które miasta, powiaty i gminy naj-
lepiej wywiązały się ze spoczywającej na nich odpowiedzialności.

OGÓLNOPOLSKI 
RANKING 

GMIN I POWIATÓW



Oceniając dokonania samorzą-
dów, eksperci ZPP biorą pod
uwagę liczne kryteria, pogru-

powane w dziesięciu obszarach tema-
tycznych. Obejmują one działania pro-
inwestycyjne i prorozwojowe, rozwią-
zania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jed-
nostki samorządu terytorialnego, rozwój
społeczeństwa informacyjnego, rozwój
społeczeństwa obywatelskiego, umac-
nianie systemów zarządzania bezpie-
czeństwem informacji, promocję roz-
wiązań z zakresu ochrony zdrowia i po-
mocy społecznej, wspieranie działań na
rzecz gospodarki rynkowej, promocję
rozwiązań ekoenergetycznych i pro-
ekologicznych, a także współpracę kra-
jową i międzynarodową oraz działania
promocyjne.

Analiza tak zróżnicowanych ele-
mentów pracy samorządowców po-
zwala na rzetelną ocenę całokształtu ich
działalności i jej wpływu na funkcjono-
wanie różnych sfer życia publicznego.
Dodatkowo odrębne rankingi są two-
rzone z uwzględnieniem podziału na:
powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty
od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, po-
wiaty powyżej 120 tys. mieszkańców,
miasta na prawach powiatu, gminy
miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy
wiejskie. Takie rozwiązanie daje równe
szanse i pozwala na zdrową konku-
rencję samorządów podobnej wielko-
ści.

Co ważne, ranking jest na bieżąco
aktualizowany przez ekspertów w trybie
online i trwa przez cały rok. Lider ran-
kingu na koniec roku otrzymuje tytuł: Do-
bry Polski Samorząd, który wiąże się
z prestiżem i dowodzi skuteczności za-
rządzania jednostką samorządową
oraz wymiernych efektów wdrożonej
strategii. Z kolei tytuły Super Powiat i Su-
per Gmina są przyznawane samorzą-
dom, które uzyskały największy pro-
centowy udział realizacji wszystkich
kategorii ocenianych w Ogólnopolskim
Rankingu Gmin i Powiatów, opracowy-
wanym od 2003 r. przez Związek Po-
wiatów Polskich. Zasługują one na mia-
no samorządowej elity.

Ranking ZPP powstaje na zasadzie
bezpłatnego i dobrowolnego uczest-
nictwa wszystkich samorządów szcze-
bla gminnego i powiatowego. Ocena
trwa przez cały rok, a po zamknięciu
rankingu i ogłoszeniu wyników wszyst-
kim laureatom wręczane są okoliczno-
ściowe dyplomy oraz nagrody. To wy-
jątkowe w skali kraju przedsięwzięcie
cieszy się dużym zainteresowaniem

i uznaniem ze strony samorządów, dla
których udział w rankingu wiąże się
z analizą ich dokonań i weryfikacją sku-
teczności całorocznej pracy. Wysoka
pozycja w zestawieniu to cenione wy-
różnienie, które pozwala utwierdzić się,
że obrany kierunek działań jest właści-
wy, poprawić ewentualne mankamenty,
a uzyskaną pozycję wykorzystać w ce-

lach promocyjnych, aby jeszcze wyraź-
niej zaznaczyć swoją obecność na sa-
morządowej mapie i zaistnieć w świa-
domości społecznej jako atrakcyjne
miejsce do życia, pracy, inwestycji lub wy-
poczynku.

Całość zestawień jest dostępna na
stronie: www.ranking.zpp.pl. �
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Zdobywcy tytułu Super Powiat 
i Super Gmina za rok 2020:
1. powiat augustowski
2. powiat bielski (śląskie)
3. powiat kędzierzyńsko-kozielski
4. powiat ostródzki
5. powiat poznański
6. powiat raciborski
7. miasto Legnica
8. miasto Stronie Śląskie
9. gmina Wielka Wieś

Powiaty do 60 tys. mieszkańców
1. augustowski 
2. drawski 
3. przasnyski 
4. świdwiński 
5. elbląski 
6. hajnowski 
7. łobeski 
8. lubański 
9. bielski (podlaskie) 
10.sępoleński

Powiaty od 60 tys. do 120 tys. 
mieszkańców
1. słupski 
2. ostródzki 
3. kędzierzyńsko-kozielski 
4. raciborski 
5. tomaszowski (lubelskie) 
6. toruński 
7. świecki 
8. niżański 
9. chojnicki 
10.szczecinecki

Powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców
1. kielecki 
2. cieszyński 
3. kartuski 
4. wodzisławski 

5. poznański 
6. pilski 
7. bielski (śląskie) 
8. wejherowski 
9. myślenicki 
10. żywiecki

Miasta na prawach powiatu
1. Nowy Sącz
2. Legnica
3. Jelenia Góra
4. Łomża 
5. Rzeszów 
6. Dąbrowa Górnicza
7. Słupsk
8. Tarnów 
9. Kalisz 
10.Chełm

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
1. Płońsk 
2. Bolesławiec 
3. Czechowice-Dziedzice 
4. Sochaczew 
5. Dobczyce 
6. Lądek-Zdrój 
7. Siewierz
8. Stronie Śląskie 
9. Barcin 
10.Krasnobród

Gminy wiejskie
1. Chełmiec 
2. Wielka Wieś 
3. Kobylnica 
4. Tomaszów Lubelski 
5. Korzenna 
6. Zabierzów 
7. Borzęcin 

Ustka 
8. Zgorzelec 
9. Postomino 
10.Ruda-Huta
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Coraz częściej mówi się o kryzysie de-
mokracji i społeczeństwa obywatel-
skiego. Czy samorządność też prze-
żywa swój gorszy czas?

− Odpowiedź na postawione pyta-
nie jest bardzo trudna. Musimy pamię-
tać o tym, że samorząd terytorialny to
przecież upodmiotowione wspólnoty
lokalne i regionalne. Gdy ludzie tracą
poczucie wspólnoty, albo ze względu na
zewnętrzne uwarunkowania zaczynają
marzyć o silnej scentralizowanej władzy,
w sposób oczywisty odbija się to na sa-
morządności. Jednocześnie należy od-
notować, że samorząd terytorialny
nadal jest w czołówce rankingów za-
ufania do władz i organów publicz-
nych. Jest to konsekwencją tego, że
władze samorządowe zawsze były

i nadal są najbliżej mieszkańca. To sa-
morządowcy znają potrzeby ludzi i są
w stanie szybko i sprawnie na nie od-
powiedzieć. Najlepszym tego przykła-
dem jest czas pandemii, w którym to wła-
śnie samorządy stoją na pierwszej linii
frontu. To do samorządowców, w tym do
starostów, przychodzą ludzie i informu-
ją o swoich problemach. To tutaj najle-
piej widać codzienne problemy. To tutaj
najłatwiej i najszybciej można się z nimi
uporać. Z tego punktu widzenia samo-
rządność nie traci swojego znaczenia.
Czy istota samorządności, o którą wal-
czyli twórcy reformy, została nietknię-
ta? Jak sprawdzają się założenia
sprzed 30 lat w nowej rzeczywistości?

− Nie ma powodów, aby było ina-
czej. Założenie sprzed przeszło 30 lat

– gdy mówimy o samorządzie gminnym
− i sprzed przeszło 22 lat – gdy mówi-
my o pozostałych poziomach samo-
rządu, było bardzo proste: oddać lu-
dziom możliwość decydowania o spo-
sobie zaspokajania ich własnych zbio-
rowych potrzeb. Ten podstawowy fun-
dament pozostanie aktualny tak długo,
jak długo będziemy uznawać godność
każdego człowieka. Uznawać go za
podmiot uprawniony do decydowania
o sobie, a nie tylko za przedmiot decy-
zji podejmowanych przez tych, którzy
wiedzą lepiej.

Nie mamy problemu z istotą samo-
rządności. Mamy problem z jej nego-
waniem przez obecne władze pań-
stwowe. Przyznam, że widzę niebez-
pieczeństwo w coraz poważniejszych

Samorządy dowiodły, że na każdy 
kryzys potrafią właściwie zareagować

Nie mamy problemu z istotą samorządności. Mamy problem z jej negowaniem przez
obecne władze państwowe. Przyznam, że widzę niebezpieczeństwo w coraz poważniej-
szych dążeniach władz państwowych do centralizacji − mówi Andrzej Płonka, prezes
Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski.



dążeniach władz państwowych do cen-
tralizacji, o której wspominałem. Byłoby
to naruszenie jednej z podstawowych
zasad samorządu terytorialnego. Jed-
nak samorząd sam w sobie wypełnia
zadania, które nakreślili twórcy reformy
samorządowej. Oczywiście dostoso-
wując je do aktualnych potrzeb.
Czy rola samorządu terytorialnego
ewoluuje wraz z przemianami spo-
łeczno-gospodarczymi?

− W gestii samorządów leżą spra-
wy bezpośrednio dotyczące mieszkań-
ców. Wśród najważniejszych można
wskazać dbanie o służbę zdrowia, in-
westycje drogowe i szeroko pojęty ob-
szar edukacji. Zajmowanie się tak istot-
nymi sprawami niejako wymusza ela-
styczność i dostosowywanie się do ak-
tualnie panujących warunków. Jednak
sama w sobie rola samorządu pozostaje
niezmienna – to realizowanie zadań
w taki sposób, aby mieszkańcom spo-
łeczności lokalnych żyło się jak najlepiej,
bez względu na dokonujące się w Pol-
sce przemiany. Rola samorządu pozo-
staje zatem bez zmian, zmieniają się na-

tomiast sposoby i formy realizacji jego
zadań. Mogą też pojawiać się nowe po-
trzeby społeczne wynikające z rozwoju
technicznych możliwości.
Jakie są aktualnie najbardziej palące
postulaty samorządowców wobec
władz państwowych?

− W tej chwili kwestią najbardziej
istotną jest zapowiadana przez Mini-
sterstwo Zdrowia reforma systemu opie-
ki zdrowotnej w Polsce. Jednym z jej
punktów jest sygnalizowana przez mi-
nistra zdrowia centralizacja szpitali po-
wiatowych. Niezwykle bulwersuje fakt,
że do prac zespołu odpowiedzialnego
za restrukturyzację nie zaproszono
przedstawicieli samorządów. Przecież
to oni przez ponad 20 ostatnich lat nie
szczędzili energii i środków na to, żeby
szpitale powiatowe sprawnie działały,
były wyremontowane i dobrze wypo-
sażone. Takich decyzji nie można po-
dejmować, nie wykorzystując wiedzy,
doświadczenia i znajomości tematu,
które posiadają samorządowcy. Nasu-

wa się także pytanie: jak można tworzyć
coś bez właścicieli podmiotów, których
mają dotyczyć planowane zmiany?

Służba zdrowia to dziś kwestia klu-
czowa, ale oczywiście nie można zapo-
minać też o innych, choćby o zwiększe-
niu części oświatowej subwencji ogólnej.
Jest to element szerszego problemu
– podkopywania przez kolejne zmiany
ustawowe finansowych podstaw dzia-
łania jednostek samorządu terytorial-
nego. Następuje to zarówno poprzez
ograniczanie dochodów własnych, jak
i powiększanie luki finansowej – w oświa-
cie, ale również innych zakresach. Sy-
tuacji nie są w stanie poprawić syste-
mowo różnego rodzaju fundusze rzą-
dowe, zwłaszcza że wyraźnie są one roz-
dzielane według klucza partyjnego.
Jak samorządy zdały egzamin w obli-
czu wyzwań związanych z pandemią
koronawirusa? Czy COVID-19 po-
twierdził, że jednostki samorządu te-
rytorialnego są potrzebne?

− Nie tylko potrzebne, ale wręcz nie-
zbędne do funkcjonowania państwa
w sytuacji kryzysowej. Kryzys dotknął

niemal wszystkie dziedziny naszego
życia. Musieliśmy zmierzyć się z wielo-
ma wyzwaniami, z którymi do tej pory
nie mieliśmy do czynienia, chociażby
związanymi ze świadczeniem usług
publicznych w zupełnie nowych for-
mach. Był to wielki sprawdzian umie-
jętności radzenia sobie w sytuacji trud-
nej. W mojej ocenie samorządy zdały
ten egzamin bardzo dobrze.

Trzeba zaznaczyć, że walka z CO-
VID-19 od początku była bardzo nie-
równa. Brakowało personelu do pracy,
najpotrzebniejszego sprzętu, środków
ochrony osobistej. Postępująca centra-
lizacja działań i podejmowanych decyzji
jaskrawie naświetliła problemy takiego
modelu funkcjonowania państwa. Jed-
nak samorządy wyszły z tej próby obron-
ną ręką. W bardzo krótkim czasie uda-
ło się przystosować szpitale do walki
z pandemią i zorganizować potrzebą
pomoc. Często musieliśmy zdobywać
środki ochrony osobistej na własną
rękę, ale się udało. Pierwsze miesiące

pandemii to ponadludzki wysiłek sa-
morządowców, za który trzeba im go-
rąco podziękować.
Jakie zarzuty sformułowałby pan wo-
bec rządu w kontekście działań mają-
cych na celu zdrowie i bezpieczeństwo
społeczeństwa oraz walkę z ekono-
micznymi skutkami pandemii?

− Myślę, że przede wszystkim bra-
kuje tu rozwagi i zdrowego rozsądku. De-
cyzje o wprowadzaniu nowych obostrzeń
podejmowane są ad hoc, bez konsul-
tacji. Nikt nie myśli o tym, jakie konse-
kwencje może to mieć dla gospodarki,
a przede wszystkim dla ludzi. Wszyscy
dobrze pamiętamy sytuację z niespo-
dziewanym zamknięciem cmentarzy
na 1 listopada, choć rząd deklarował
wcześniej, że tego nie zrobi. Co gorsza,
bez jasnego klucza podejmowane są
przeciwstawne decyzje. Tytułem przy-
kładu – na wiosnę ubiegłego roku sa-
morządy były postawione w sytuacji, gdy
musiały praktycznie z dnia na dzień przy-
gotować szpitale covidowe. Część tych
szpitali przestała mieć status covidowych
przed drugą falą pandemii.

Nie buduje to zaufania obywateli wo-
bec decyzji rządzących, a w warunkach
zagrożenia właśnie poziom zaufania de-
cyduje o skłonności obywateli do pod-
dania się nakładanym na nich restryk-
cjom. Trudno jednak o to, skoro przed-
stawiciele rządu w zależności od wła-
snych doraźnych potrzeb nie raz za-
powiadali już koniec pandemii. Takie
wypowiedzi absolutnie nie powinny
mieć miejsca.
Jak ocenia pan współpracę rządu ze
środowiskiem samorządowym w obli-
czu wspólnych celów, które od marca
2020 r. były priorytetowe?

− To trudny temat. Z naszej strony
jest nieustająca wola rozmowy i goto-
wość do kompromisów. Niestety odno-
szę wrażenie, że z drugiej strony ta wola
jest znacznie mniejsza. Wiele rozwiązań
dotyczących funkcjonowania JST po-
dejmuje się w zaciszu gabinetów,
a zainteresowani dowiadują się o nich
dopiero na końcowym etapie prac.
Oczywiście w drobnych, bieżących
sprawach współpraca toczy się do-
brze, czego najlepszym przykładem
są posiedzenia zespołów, a także pra-
ce Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego. To właśnie na jej fo-
rum często udaje się dojść do porozu-
mienia w wielu kwestiach.
Jak sytuacja ostatnich miesięcy rzutu-
je na kondycję samorządów? Czy po-
dobnie jak firmy odczuły one kryzys go-
spodarczy?
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Poprzez inwestycje drogowe, działania spo-
łeczne i promocję samorządy dowodzą, jak
ważne są dziś nasze małe ojczyzny. Ogólnopol-
ski Ranking Gmin i Powiatów, trwający przez
cały rok, pokazuje konkretne działania i zaanga-
żowanie na rzecz polskich samorządów.

�



− 29 października 2020 r. Sejm
przyjął pakiet ustaw dotyczących kwe-
stii podatkowych i dochodowych (usta-
wę o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o zryczałtowanym podat-
ku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fi-
zyczne oraz niektórych innych ustaw
– przyp. red.). W perspektywie najbliż-
szych 10 lat samorządy stracą 15 mld zł,
a budżet państwa zyska 16 mld zł, dla-
tego że jednostki samorządu teryto-
rialnego nie mają udziału w dochodach
ze zryczałtowanego podatku docho-
dowego od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.

Stan finansów samorządowych nie
pozwala w tej chwili na realizację zadań
bieżących na odpowiednim poziomie.
Z tego względu jednostkom samorządu
terytorialnego kurczą się możliwości
inwestycyjne. Wprawdzie w ostatnich la-
tach w ujęciu nominalnym rosły dochody
z udziału w PIT i CIT, jednak w tym sa-
mym okresie jeszcze szybciej rosły wy-
datki bieżące. Niestety dobrych per-
spektyw na horyzoncie brak.

Jak ostatnia edycja Rankingu ZPP od-
zwierciedla położenie samorządów i ich
przygotowanie do dalszego rozwoju?

− Wiemy, jak istotny w rozwoju sa-
morządów jest rozwój lokalny, dlatego
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
Związek Powiatów Polskich podkreśla
działania podejmowane przez JST. Dzie-
je się tak między innymi podczas co-
rocznego Ogólnopolskiego Rankingu
Gmin i Powiatów. Bierzemy pod uwagę
rozwój w takich kategoriach, jak: dzia-
łania proinwestycyjne i prorozwojowe,
rozwój społeczeństwa informacyjnego,
rozwiązania poprawiające jakość ob-
sługi mieszkańca, promocja gospo-
darcza oraz rozwiązania z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Miejscowości doceniane w rankingu są
wyznacznikami dobrego zarządzania
i zaawansowanego rozwoju w powia-
tach, gminach i miastach całej Polski.

Od początku swojego funkcjonowa-
nia Związek Powiatów Polskich koncen-
truje się na promowaniu działań proro-
zwojowych, integracji środowiska, rze-
telności, promowaniu osiągnięć i do-
świadczeń JST, a także współpracy z in-
nymi organizacjami w celu jeszcze lep-

szej i pełniejszej promocji polskich sa-
morządów. Ubiegły rok z całą pewnością
nie należał do najłatwiejszych, a mimo
to samorządy dowiodły, że na każdy kry-
zys potrafią odpowiednio zareagować.
Co jest najmocniejszą stroną jednostek
samorządowych, biorąc pod uwagę
zgłoszenia w ostatniej edycji rankingu?

− Ogólnopolski Ranking Gmin i Po-
wiatów od lat pokazuje liderów w dzia-
łalności na niwie samorządowej. To, co
można uznać za ich najmocniejszą
stronę, to chęć do rozwoju i inwestycji
pomimo wielu trudności. Samorządy po-
kazały, że potrafią dokonywać znaczą-
cych i trafnych inwestycji, które służą
mieszkańcom. Dbanie o rozwój lokal-
nych społeczności to kolejny czynnik
wart pochwalenia. Poprzez inwestycje
drogowe, działania społeczne i pro-
mocję samorządy dowodzą, jak ważne
są dziś nasze małe ojczyzny. Ogólno-
polski Ranking Gmin i Powiatów, trwa-
jący przez cały rok, pokazuje konkret-
ne działania i zaangażowanie na rzecz
polskich samorządów.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

www.rynekinwestycji.pl
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Od początku kadencji Zarząd Powiatu
w Kielcach stawia na zrównoważony
rozwój.

− Jesteśmy powiatem proinwesty-
cyjnym i prorozwojowym. Wprowadza-
my rozwiązania poprawiające jakość
obsługi mieszkańca. Robimy to, co naj-
ważniejsze: inwestujemy w drogi, edu-
kację, zdrowie i w człowieka. Powiat jest
liderem wśród powiatów w pozyskiwa-
niu środków pochodzących z funduszy

krajowych oraz unijnych. W 2020 r. po-
zyskaliśmy blisko 11 mln 813 tys. zł z fun-
duszy zewnętrznych. Z funduszy krajo-
wych pozyskaliśmy rekordowo wysoką
kwotę − ponad 51 mln 273 tys. zł, które
były wydatkowane wyłącznie na inwe-
stycje w infrastrukturę.
Powiat pozyskał z FDS blisko 41 mln zł
na remonty i przebudowę dróg powia-
towych, co przełożyło się na tytuł „Kra-
jowego Lidera”.

− Wciąż budujemy i remontujemy ko-
lejne drogi w całym powiecie. Właśnie je-
steśmy w trakcie realizacji 22 inwestycji
drogowych, na które pozyskaliśmy środ-
ki z FDS. Ogólny koszt realizacji tych za-
dań to ponad 120 mln zł. W tym zakresie
współpracujemy ze wszystkimi gminami.
W 2020 r. powiat zajął pierwsze miejsce
w V edycji Rankingu Zdrowia Polski, or-

ganizowanego przez „Dziennik Gaze-
ta Prawna”. Co wpłynęło na zwycię-
stwo?

− Ranking oceniał, jak samorządy
radzą sobie z ochroną zdrowia w swo-
ich regionach. Pod uwagę brano za-
plecze medyczne, czyli potencjał zdro-
wotny, ocenę zdrowia mieszkańców i do-
stępność badań. Poza środkami z bu-
dżetu powiatu pozyskujemy na ten cel
również wielomilionowe wsparcie ze-
wnętrzne. Powiat kielecki zdobył już
ponad 36 mln zł dofinansowania na
wszystkie jednostki związane ze służbą
zdrowia. W ciągu 3 lat zainwestujemy
ponad 50 mln zł – pieniądze te będą
przeznaczone wyłącznie na inwestycje
w infrastrukturę jednostek zdrowia.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Jesteśmy najlepszym powiatem w Polsce
Kilometry zmodernizowanych dróg, remonty i doposażenie placówek oświatowych oraz
lecznic − ostatni czas dla powiatu kieleckiego to okres ogromnego rozwoju, co zostało
potwierdzone kolejnym z rzędu zwycięstwem w rankingu Związku Powiatów Polskich.
O inwestycjach i sukcesach samorządu mówi Mirosław Gębski, starosta kielecki.
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W ostatniej edycji rankingu ZPP powiat
drawski awansował z 3. miejsca na 2.,
ale od kilku lat utrzymuje się w czo-
łówce. Dzięki czemu udaje się tak
skutecznie zarządzać samorządem
i planować jego rozwój?

− Funkcję starosty drawskiego
sprawuję po raz czwarty, korzystając
przy tym z wieloletniego doświadczenia.
W swojej pracy zawodowej na pierw-
szym miejscu zawsze stawiam rozwój
regionu, jednocześnie mając świado-
mość, że największym jego potencjałem
są mieszkańcy.

Miniony rok był czasem intensyw-
nej pracy. Wykonaliśmy wiele inwe-
stycji oraz z sukcesem realizowali-
śmy przedsięwzięcia w zakresie roz-
woju infrastruktury drogowej i eduka-
cyjnej. Z pełną odpowiedzialnością
mogę stwierdzić, że za awansem
w rankingu stoi zgrany i dobrze współ-
pracujący ze sobą zespół ludzi. Z jed-
nej strony są to doświadczeni i wy-
kwalifikowani pracownicy, z drugiej zaś
− kompetentni włodarze gmin nasze-
go powiatu, którzy wzięli na siebie od-
powiedzialność za kształtowanie lo-
kalnych społeczności i budowanie
tożsamości małych ojczyzn. W gronie
tak wielu wspaniałych osób proces za-
rządzania kapitałem ludzkim prze-
biega bardzo sprawnie, zwłaszcza że
pracownicy wielokrotnie udowodnili, iż
powierzone im zadania potrafią wy-
konywać odpowiedzialnie, racjonalnie
i oszczędnie.
Najwięcej punktów powiat drawski
zdobył za pozyskanie środków ze-

wnętrznych. Na jakie cele są one prze-
znaczane?

− Władze samorządowe powiatu
drawskiego od wielu lat dokładają
wszelkich starań, aby móc pozyski-
wać jak najwięcej środków finansowych
zarówno z programów krajowych, jak
i unijnych. Mamy więc jasno określone
priorytety i kierunki działania, które
wykonujemy pomimo różnego rodzaju
trudności. Dzięki pozyskanym środ-
kom finansowym w 2020 r. zrealizowa-
liśmy wiele projektów drogowych, edu-
kacyjnych, z zakresu wsparcia bezro-
botnych i programów społecznych.

W minionym roku samorząd po-
wiatu drawskiego pozyskał łącznie po-
nad 62 mln zł. To bardzo dobry wynik,
tym bardziej że był to ciężki rok, na któ-
rym swoje piętno odcisnęła pandemia
COVID-19. Mamy świadomość, że po-
zyskane środki finansowe nie tylko
wpływają na poprawę infrastruktury lo-
kalnej, lecz także – a raczej przede

wszystkim − mają niebagatelny wpływ
na jakość życia mieszkańców powiatu.
Pomagają także promować nasz re-
gion, podnosząc jego rangę w woje-
wództwie i w całym kraju.
Jakie wnioski pozwala wyciągnąć
udział w rankingu w kontekście pracy,
która wciąż pozostaje do wykonania,
i doskonalenia obszarów, które nie dają
najwyższej punktacji?

− Zajęcie przez nas drugiego miej-
sca w tegorocznej edycji konkursu jest
wynikiem wytężonej pracy wielu osób,
pracowników administracyjnych, rad-
nych oraz włodarzy gmin powiatu draw-
skiego. Wysoka lokata naszej jednost-
ki w konkursie uskrzydliła nas, samo-
rządowców, a przy okazji pozwoliła
nam stwierdzić, że pomimo zmiany
rzeczywistości staramy się wykonywać
swoją pracę jak najlepiej.

Drugie miejsce w konkursie zobo-
wiązuje nas do jeszcze większego wy-
siłku, nie zwalniamy więc tempa i ma-
jąc już doświadczenie, dołożymy wszel-
kich starań, aby w przyszłym roku po-
walczyć o pierwsze miejsce. Tak na-
prawdę marzy nam się powtórka z lat
2012, 2013 i 2014, kiedy to powiat draw-
ski zajmował I miejsce w swojej kate-
gorii − powiatów do 60 tys. mieszkań-
ców i otrzymywał tytuł „Dobrego Sa-
morządu”. Zrobimy wszystko co w na-
szej mocy, aby powtórzyć tamten pięk-
ny wynik. Mamy nadzieję, że nam się
to uda.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

Sukces to doświadczenie
i praca zespołowa
Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że za awan-
sem w rankingu stoi zgrany i dobrze współpracujący ze sobą
zespół ludzi. Z jednej strony są to doświadczeni i wykwali-
fikowani pracownicy, z drugiej zaś − kompetentni włodarze
gmin naszego powiatu, którzy wzięli na siebie odpowie-
dzialność za kształtowanie lokalnych społeczności i budo-
wanie tożsamości małych ojczyzn – mówi Stanisław
Cybula, starosta drawski.

Uroczysty odbiór drogi powiatowej nr 1961Z,
ul. Gronowska w miejscowości Złocieniec
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Powiat świdwiński od 10 lat utrzymuje
się w czołówce Ogólnopolskiego Ran-
kingu Gmin i Powiatów Polskich.
W ostatniej edycji uplasował się na 4.
miejscu. Co sprawia, że pozycja po-
wiatu stale się umacnia?

− To efekt konsekwentnej realizacji
szeregu dobrze zaplanowanych dzia-
łań o strategicznym znaczeniu – ter-
momodernizacji i rozbudowy obiek-
tów użyteczności publicznej, inwestycji
związanych z wykorzystaniem OZE,
remontów dróg i ulic, organizacji lo-
kalnych imprez kulturalnych i sporto-
wych. Powiat skutecznie pozyskuje do-
finansowanie unijne i krajowe. Dzięki
dotacjom powstaje m.in. Centrum Na-
uki „Cordis”. To jedna z największych in-
westycji w historii powiatu. W przebu-
dowanym budynku znajdą się sale na-
ukowo-laboratoryjne, sala ekspozycyj-
na oraz sala konferencyjna. Odwie-
dzający będą zdobywać wiedzę w teo-
rii oraz doświadczalnie.

Kolejnym nowatorskim projektem
było utworzenie przez powiat Strefy

Aktywności Biznesowej w Świdwinie. Po-
łączenie możliwości samorządu po-
wiatowego i potencjału przedsiębiorców
pozytywnie wpłynie na rozwój rynku
pracy, a w przyszłości również na ja-
kość życia mieszkańców. We wrześniu
2020 r. do dyspozycji inwestorów od-
daliśmy 7 działek o powierzchni od
0,3 do 5,27 ha uzbrojonych w sieć wod-
ną i kanalizacyjną. Strefa zlokalizowa-
na jest przy drodze powiatowej, 500 m od
drogi wojewódzkiej. Obszar włączony do
projektu Polska Strefa Inwestycji jest ob-
jęty preferencjami fiskalnymi.
Przygotowanie terenów inwestycyj-
nych to jedno, ale dziś ogromny wpływ
na decyzję przedsiębiorcy o lokalizacji
inwestycji ma również dostęp do ryn-
ku pracowników. Czy powiat jest w sta-
nie sprostać wymaganiom pracodaw-
ców w tym zakresie?

− Powiat świdwiński tak jak inne re-
giony zmaga się z problemem demo-
graficznym. Stąd wyjątkowa troska
o tworzenie komfortowych warunków,
aby zachęcić mieszkańców do pozo-
stania w powiecie świdwińskim. Stale
rozbudowujemy i unowocześniamy
bazę ponadpodstawowych obiektów
szkolnych. Wzbogacamy ofertę edu-
kacyjną szkół średnich o dodatkowe za-
jęcia, finansujemy kształcenie nauczy-
cieli w zakresie praktycznej nauki za-
wodu, realizujemy programy stypen-
dialne dla najzdolniejszych uczniów,
pokrywamy koszty staży i praktyk za-
wodowych. Wsłuchujemy się w potrze-
by pracodawców, konsultujemy z nimi
nasze pomysły i ściśle współpracujemy
w ich realizacji, aby zwiększyć szanse
młodych ludzi na rynku pracy, a przed-

siębiorcom ułatwić znalezienie wy-
kwalifikowanych pracowników.
Położenie powiatu jest zaletą czy raczej
przeszkodą dla rozwoju lokalnego ru-
chu turystycznego?

− Myślę, że zaletą. Nasze jeziora,
będące częścią Pojezierza Drawskiego,
nie tak „zadeptane” jak mazurskie, po-
woli są odkrywane. Z kolei odległość
50 km od Kołobrzegu i nadmorskich plaż
to żaden problem – w godzinę można
dotrzeć nad morze. A po całym dniu na
plaży można wrócić w zaciszne i spo-
kojne otoczenie jezior, rzek i lasów. 

Nasz region jest wyjątkowy dzięki
różnorodności. W XIII-wiecznym zamku
w Świdwinie znajdują się ośrodek kul-
tury, pracownie, biblioteka, izba muze-
alna, sala koncertowa. Organizujemy tu
m.in. turniej poetycki im. Jana Śpiewa-
ka „O Szczebel Baszty Świdwińskiego
Zamku”, drugi pod względem długości
trwania turniej poetycki w Polsce. Pod-
zamcze jest też polem „Bitwy o krowę”,
sięgającej 1469 r. Dziś mieszkańcy Świ-
dwina i Białogardu kultywują dawne tra-
dycje, walcząc o trofeum – krowie rogi.
Dużą atrakcją jest też wieża widokowa.
Do naszych czasów w Świdwinie za-
chowała się Brama Kamienna – jedna
z trzech gotyckich bram, które 600 lat
temu strzegły dostępu do miasta. 

Jesteśmy też wiodącym ośrodkiem
lecznictwa uzdrowiskowego. Sanatoria
w Połczynie-Zdroju – jednym z najstar-
szych miast uzdrowiskowych w Polsce
− od ponad 300 lat wykorzystują tera-
peutyczne właściwości solanki, boro-
winy i wód mineralnych.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Dobry plan i konsekwencja
Powiat świdwiński fascynuje burzliwą historią, urzeka pomorską naturą i nęci setkami ki-
lometrów szlaków. To w połączeniu z gospodarnością i gościnnością mieszkańców spra-
wia, że dobrze się tu żyje i wypoczywa. Kto raz do nas zawita, zawsze będzie chciał wracać
– mówi Mirosław Majka, starosta świdwiński.

Centrum Nauki „Cordis” Park zdrojowyStrefa Aktywności Biznesowej
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Powiat kartuski plasuje się w ścisłej
czołówce powiatów powyżej 120 tys.
mieszkańców. Co stanowi największe
wyzwanie we właściwym planowaniu
rozwoju tak dużej jednostki?

− Tak wysoka lokata jest najlepszą
oceną pracy samorządowców, dlatego
chciałbym im z tego miejsca podzię-
kować. Działania powiatu są weryfiko-
wane przez mieszkańców każdego
dnia, ale równie ważne jest to, by móc
zobaczyć, jak jesteśmy oceniani na ze-
wnątrz, na tle kraju czy województwa.
Uznanie bardzo cieszy, ale jest też du-
żym zobowiązaniem, a także motywa-
cją do jeszcze bardziej wytężonych
działań na rzecz mieszkańców. 

Ogromnym wyzwaniem w zarzą-
dzaniu tak dużą jednostką jest umieję-
tne i roztropne planowanie inwestycji.
W ostatnich 2 latach w powiecie zre-
alizowano przebudowę i remonty kil-
kunastu odcinków dróg na łączną kwo-
tę ponad 11 mln zł. Inwestycje drogowe
są też najważniejszym zadaniem w ra-
mach tegorocznego budżetu – wyasy-
gnowaliśmy na nie ponad 27 mln zł.
Część tej kwoty pochodzi z Funduszu
Dróg Samorządowych. Plany przewi-
dują przebudowę ponad 4,5 km, re-
monty ponad 20 km dróg powiatowych
i budowę prawie 7 km chodników. Wie-
rzę, że przedsięwzięcia te przyczynią się
do podniesienia jakości życia naszych
mieszkańców.
Praktycznie każdy odczuwa dziś skut-
ki pandemii. Jak aktualna sytuacja
rzutuje na kondycję powiatu i jego ak-
tywność, zwłaszcza na polu inwestycji?

− Ponad rok temu mieliśmy do czy-
nienia z początkiem pandemii, która
wciąż trwa, zmieniając nasze dotych-
czasowe życie i przyzwyczajenia. Spa-
dło tempo rozwoju gospodarczego, do-
chody z podatków były zdecydowanie
niższe niż w poprzednich latach, co od-
biło się na kondycji budżetu powiatu.

Dodatkowo borykaliśmy się z proble-
mami nieoczekiwanych wydatków
ponoszonych w związku z epidemią.
Pomocą okazały się środki rządowe
z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
W ramach rekompensaty utraconych
wpływów otrzymaliśmy 3 040 243,00 zł,
które zostaną przeznaczone na inwe-
stycje.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
bardzo szybko dostosowało warunki do
przyjmowania w powiatowym szpitalu
m.in. pacjentów covidowych. W związ-
ku z epidemią COVID-19 przekazaliśmy
szpitalowi środki ochrony osobistej i do
dezynfekcji za prawie 0,5 mln zł oraz
sprzęt o łącznej wartości 217 tys. zł. Ko-
lejne 20 tys. zł przeznaczyliśmy na wy-
posażenie stanowiska dla chorych
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Pragnę podziękować za zaangażowa-
nie wszystkim naszym samorządom
gminnym i przedsiębiorcom, a miesz-
kańcom za troskę o bezpieczeństwo po-
wiatu kartuskiego i nieocenioną po-
moc udzieloną szpitalowi.
W jakich obszarach działania powiatu
najbardziej manifestuje się idea sa-
morządności?

− Istotą samorządu terytorialnego
jest samodzielność wypływająca z urze-
czywistnienia zasady pomocniczości. To

wspólnota samorządowa – za pośred-
nictwem wybranych władz – decyduje
o tym, co jest zbiorową potrzebą wy-
magającą zaspokojenia i za pomocą ja-
kich narzędzi będzie zaspokajana.
Zgodnie z ideą samorządu decyzje do-
tyczące spraw lokalnych mają zapadać
na szczeblu lokalnych społeczności. 

Samorządność to więcej niż admi-
nistracja, to reguła życia społecznego
polegająca na zaangażowaniu oby-
watelskim. To dzięki niej poprawia się ja-
kość życia mieszkańców. Wyrazem
tego jest fakt, że na terenie powiatu dzia-
ła ponad 450 organizacji pozarządo-
wych. Od marca 2007 r. Powiat Kartuski
współpracuje z Radą Organizacji Po-
zarządowych, która stała się organem
doradczym, zwłaszcza podczas two-
rzenia programu współpracy. Nie-
zmiernie ważne są dla mnie integracja,
rozbudzenie współpracy i zwiększenie
potencjału III sektora. Od 2015 r. pro-
wadzimy z organizacjami pozarządo-
wymi akcję „Zostaw 1% podatku w Po-
wiecie Kartuskim”, w ramach której or-
ganizacje pożytku publicznego z tere-
nu powiatu lobbują o przekazywanie
swojego 1proc. podatku.

Dodatkowo realizujemy istotne pro-
jekty społeczne, w tym „Zintegrowany
system usług Powiatu Kartuskiego
– Pokolenia” o wartości ponad 10 mln zł.
Jest on odpowiedzią na lokalnie zdia-
gnozowane potrzeby, a jego wdrożenie
ma doprowadzić do poprawy jakości ży-
cia i stanu zdrowia seniorów, osób z nie-
pełnosprawnością i ich otoczenia oraz
osób objętych pieczą zastępczą i usa-
modzielnianych. W ramach projektu
zaplanowaliśmy m.in. powołanie Po-
wiatowej Rady Seniorów i Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku oraz działania ak-
tywizacyjne w Klubach Seniora.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Samorządność to więcej niż administracja
Jako długoletni samorządowiec wiem, jak istotne jest, aby idea samorządności miała silne
fundamenty i podlegała kontroli społecznej. Kierunki rozwoju powiatu kartuskiego są wy-
nikiem szerokich konsultacji i współuczestnictwa wszystkich interesariuszy rozwoju lo-
kalnego. Wsłuchujemy się w głosy przedsiębiorców, środowisk oświatowych, stron
zainteresowanych poprawą ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz jakości życia – mówi
Bogdan Łapa, starosta kartuski.
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Fundacja Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej im. Jerzego Regulskiego to
największa w Polsce organizacja

zajmująca się działalnością szkolenio-
wo-doradczą skierowaną do samorzą-
dów. Dzięki lokalnym strukturom po-
maga samorządowcom skutecznie roz-
wiązywać ich codzienne problemy. − Je-
steśmy organizacją niepartyjną, otwar-
tą na dialog. Współpracujemy z różny-
mi środowiskami, jesteśmy niezależni
i nie działamy dla zysku. Kierujemy się
dobrem wszystkich samorządów, sku-
piamy się na rozwiązywaniu konkret-
nych problemów i na wymianie infor-
macji − mówi dr Cezary Trutkowski, pre-
zes zarządu FRDL.

Fundacja od lat przekazuje samo-
rządom konkretną wiedzę w postaci
szkoleń, wzmacniając w ten sposób
podstawy demokracji lokalnej. Co waż-
ne, tematyka szkoleń jest odpowiedzią
na zapotrzebowanie samorządów. Od
ostatniego roku z powodu pandemii kur-
sy odbywają się w formie zdalnej. Ofer-
ta szkoleniowa FRDL to przekrój przez
wszystkie zagadnienia bliskie pracow-

nikom administracji, począwszy od
spraw rachunkowych, przez zamówie-
nia publiczne czy edukację, aż po ko-
munikację i social media. Przez ponad
30 lat działalności z fachowej wiedzy
skorzystało ponad 1,7 mln osób.

Działalność Fundacji nie ogranicza
się jednak do edukacji i dalece wykra-
cza poza szkolenia. Jednym z jej celów
jest zrzeszanie samorządowców w fo-
rach branżowych. Są to szczególne
przestrzenie, w ramach których na bie-
żąco można rozmawiać o problemach,
z którymi samorządowcy mierzą się
w swojej pracy. Lista takich tematów w
zasadzie nie ma końca. Fora sekretarzy
i skarbników to cenna okazja do wy-
miany doświadczeń i wspólnego po-
szukiwania odpowiedzi na skompliko-
wane pytania. Oprócz forów ogólno-
polskich odbywają się również liczne
fora regionalne przy ośrodkach FRDL
w całym kraju.

Ważną dziedziną pracy Fundacji
jest działalność badawcza i eksperc-
ka. Centrum Ekspertyzy Lokalnej FRDL
cyklicznie publikuje opinie, komentarze,

analizy i raporty poświęcone najistot-
niejszym sprawom dotyczącym samo-
rządów. Fundacja upowszechnia wie-
dzę z tak różnych dziedzin, jak finanse,
informatyka, prawo czy zamówienia
publiczne. Publikacje FRDL często
dają podstawy do rozpoczęcia po-
trzebnej debaty wokół kluczowych
kwestii dotyczących społeczności lo-
kalnych.

Najważniejszym aktualnym projek-
tem Fundacji jest Program Aktywni Oby-
watele – Fundusz Regionalny (tzw. Fun-
dusze Norweskie), dzięki któremu moż-
liwa jest jeszcze silniejsza realizacja mi-
sji rozwijania demokracji lokalnej po-
przez wzmacnianie społeczeństwa oby-
watelskiego. FRDL jest operatorem pro-
gramu, w który zaangażowały się rów-
nież Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego i Fundacja Edukacja dla
Demokracji. Dzięki dotacji możliwa jest
organizacja wielu kursów i spotkań
wspomagających działania będące fi-
larem społeczeństwa obywatelskiego
w takich dziedzinach, jak prawa czło-
wieka, demokracja, równość płci, spra-

Samorządowcy filarem 
lokalnej demokracji
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od ponad 30 lat
wspiera polskie samorządy. Wzmocnienie ich roli to niezwykle ważne zadanie, 
szczególnie w tak trudnych czasach.

Przed polskimi samo-
rządami wciąż wiele
wyzwań. Jak mawiał
prof. Jerzy Regulski,
najłatwiej jest zmie-
nić prawo, trudniej
przekształcić instytu-
cje, a najtrudniej
przekształcić ludzką
mentalność i nawyki.

Andrzej Jaroszkiewicz

IV Krajowy Kongres Sekretarzy Fot. Rafał Nowak



wiedliwość społeczna i ochrona śro-
dowiska.

Zdobyte przez lata doświadczenia
pracownicy FRDL przenoszą za grani-
cę. W ramach projektów międzynaro-
dowych wspierają budowę demokracji
lokalnej na Ukrainie poprzez realizację
projektu DOBRE (ang. Decentraliza-
tion Offering Better Results and Effi-
ciency). Jeżeli pracownicy Fundacji do-
stają zaproszenie, nie wahają się jechać
do Tunezji czy Hondurasu, by rozma-
wiać i wymieniać dobre praktyki.

Niezwykle istotnym projektem Fun-
dacji jest Youth Impact, mający na celu
walkę z bezrobociem wśród młodzieży
poprzez wsparcie rozwoju podmiotów
działających na rzecz aktywizacji za-
wodowej, wspierania zatrudnienia
i przedsiębiorczości młodzieży.

Kolejną dziedziną spośród szero-
kiego wachlarza tematów, którymi zaj-
muje się Fundacja, jest promowanie
ładu przestrzennego. Założyciel Fun-
dacji − prof. Jerzy Regulski − był spe-
cjalistą nie tylko w dziedzinie samo-
rządności, lecz także w zakresie urba-
nistyki i polityki przestrzennej. Dlatego
też Fundacja corocznie przyznaje Na-
grodę im. swojego patrona za najlepsze

projekty planowania przestrzeni miej-
skich zgodne z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju. Wzmacnianie niekon-
wencjonalnego myślenia o otaczającej
nas rzeczywistości to również jedno
z ważnych zadań FRDL.

Przed polskimi samorządami wciąż
wiele wyzwań. Jak mawiał prof. Jerzy Re-
gulski, najłatwiej jest zmienić prawo,
trudniej przekształcić instytucje, a naj-

trudniej przekształcić ludzką mental-
ność i nawyki. Wzmacnianie poczucia
odpowiedzialności za nasze najbliż-
sze otoczenie to wciąż jedno z najważ-
niejszych zadań, nie tylko dla Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej. Istnienie
silnego, niezależnego samorządu,
szczególnie w tak trudnych i nieprze-
widywalnych czasach, leży w interesie
nas wszystkich. �
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Powiat słupski, położony w północno-zachodniej części woje-
wództwa pomorskiego, to obszar, na którym realizowanych jest
wiele działań inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym. W pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych samorząd znajduje się w ścisłej
czołówce województwa pomorskiego. Wśród najważniejszych in-
westycji ostatnich lat należy wymienić: przebudowę dróg powia-
towych, remonty jednostek podległych powiatowi, w tym szkół,
domów pomocy społecznej, zabytkowego Pałacu w Damnicy,
w którym kształci się młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego. Samorząd będący organizatorem transportu
na liniach użyteczności publicznej rozpoczął obecnie proces za-
kupu nowoczesnych autobusów do przewozu mieszkańców oraz
budowę nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej przy Zespole
Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Powiat przyciąga też turystów wieloma atrakcjami przyrodniczymi,
historycznymi i wypoczynkowymi. Jego urok to szum morskich fal
Bałtyku, jedyne w Europie ruchome wydmy na terenie Słowiń-
skiego Parku Narodowego, malownicze krajobrazy, pełne tajemnic
lasy, a wśród nich liczne jeziora, rzeki, oraz idealne warunki do
uprawiania turystyki aktywnej: windsurfingu, kajakarstwa, wycie-
czek rowerowych, pieszych wędrówek, jazdy konnej czy wędkar-
stwa morskiego. Podziwiać tu można także zabytkową zabudowę
o konstrukcji szachulcowej z XVII i XIX w., zwaną „Krainą w Kratę”.
Dzięki walorom przyrodniczym i kulturowym wypoczynek w regio-
nie słupskim to „morze możliwości” o każdej porze roku. Atutem
nadmorskiego regionu są życzliwi ludzie oraz dobra kuchnia. Nie
pozostaje zatem nic innego, jak pozostać w kraju, przyjechać i od-
poczywać na słupskiej ziemi.
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Z analizy Aesco Group wynika, że średnia pensja w samorządach
wynosi 3740 zł brutto, tymczasem GUS podaje kwotę ok. 5300 zł
brutto. Skąd ta rozbieżność?

− GUS wyliczając średnie zarobki w samorządach, bierze pod
uwagę nie tylko zwykłe pensje pracowników, lecz także premie, na-
grody oraz odprawy. Warto zaznaczyć, że szczególnie odprawy za-
wyżają statystyki, gdyż bardzo wielu pracowników samorządów jest
w wieku emerytalnym. Jeśli ich staż pracy był dłuższy niż 20 lat, to
w ramach odprawy emerytalnej otrzymują jednorazowo sześcio-
krotność pensji. Dlatego mimo że wysokość wynagrodzenia sa-
morządowców wyliczana przez GUS nie jest alarmująca, to nie od-
zwierciedla kwot, które otrzymują szeregowi pracownicy. W rze-
czywistości to średnio 3740 zł brutto, czyli 2680 zł „na rękę”.
Czy na przestrzeni ostatnich lat możemy mówić o tendencji spad-
kowej zarobków samorządowych?

− W pojedynczych samorządach zdarzały się podwyżki, ale
w większości jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia
od wielu lat utrzymują się na tym samym poziomie. A świat nie stoi
w miejscu. Ceny w sklepach są wyższe niż przed kilkoma laty, zna-
cząco zmniejszyła się siła nabywcza pieniądza. Trzeba spojrzeć
prawdzie w oczy − urzędnicy zarabiają mniej niż jeszcze kilka lat
temu.
Jakich stanowisk najbardziej dotyczy problem zaniżonych płac?

− Z informacji Aesco Group wynika, że samorządy borykają
się z poważnymi trudnościami w rekrutacjach na wszystkie sta-
nowiska, na które wymagane są wykształcenie i kompetencje. Mło-
dzi zdolni, którzy rozpoczynają karierę, oczekują wynagrodzenia
większego niż pensja minimalna. Ważna też jest dla nich jasna ścież-
ka kariery − nawet jeśli mieliby się podjąć niskopłatnej pracy, to
chcą wiedzieć, że pozwoli im ona szybko rozwinąć kompetencje.
Młodzi ludzie chcą mieć szansę na awans i znaczący wzrost do-
chodów w okresie kilku lat. O taką perspektywę w urzędach jed-
nak trudno.
Jak na sytuację z wypłatami wynagrodzeń w samorządach
wpłynęła pandemia? Czy kryzys pogłębił problem?

− Nasze wyliczenia dotyczyły sprawozdań finansowych za
2019 rok. Na dane za zeszły rok trzeba jeszcze poczekać. Choć fi-
nanse samorządów w wyniku walki z pandemią zostały mocno nad-
wyrężone, szacunki Aesco Group nie wskazują na znaczące po-
gorszenie sytuacji. Na razie pracownicy nie podejmują pochopnych
decyzji dotyczących zmiany zatrudnienia z obawy przed zastojem
w wielu branżach. Przewidujemy jednak, że po odmrożeniu i wstęp-
nym ustabilizowaniu gospodarki odpływ pracowników zaintere-
sowanych podjęciem pracy w administracji samorządowej może
się pogłębić.
Czy wzrost płacy minimalnej wpłynął na sytuację urzędników za-
trudnionych w gminach i powiatach?

− Płaca minimalna wzrosła, ale nie dostosowano do niej wy-
nagrodzenia na stanowiskach kierowniczych. W rezultacie doszło
do wypłaszczenia poziomu płac w urzędach. W związku z tym wy-
zwaniem stała się rekrutacja na wyższe stanowiska, wymagają-
ce szerszych kompetencji, np. zarządczych. Trudno znaleźć oso-

Coraz trudniej o chętnych do pracy
w samorządzie. Winne zarobki

Samorządy borykają się z poważnymi
trudnościami w rekrutacjach na
wszystkie stanowiska, na które wyma-
gane są wykształcenie i kompetencje.
Młodzi zdolni, którzy rozpoczynają
karierę, oczekują wynagrodzenia więk-
szego niż pensja minimalna. Chcą
mieć szansę na awans i znaczący
wzrost dochodów w okresie kilku lat.
O taką perspektywę w urzędach jed-
nak trudno − mówi Mariusz Goła-
szewski, prezes Aesco Group,
instytucji analitycznej i doradczej
świadczącej usługi dla samorządów
i instytucji publicznych.



by, które wzięłyby na siebie odpowie-
dzialność za pracę całej komórki i wy-
dawane decyzje, a w zamian zadowo-
liłyby się wynagrodzeniem zbliżonym do
tego, które otrzymują osoby na niż-
szych stanowiskach i nie ponoszą aż ta-
kiej odpowiedzialności. 

Ten problem widać zwłaszcza w du-
żych miastach, gdzie urzędy muszą
konkurować o wykwalifikowanych pra-
cowników z dużymi firmami, oferujący-
mi nie tylko lepsze wynagrodzenie, lecz
także szereg benefitów pracowniczych,
np. pakiet medyczny, ubezpieczenie,
kursy językowe itp.
Czy praca w samorządzie może być
dziś postrzegana jako atrakcyjna? Czy
rekrutacja kompetentnych, doświad-
czonych specjalistów przy oferowanych
warunkach finansowych jest proble-
mem?

− Praca w administracji często wy-
daje się bezpieczna, choć niezbyt do-

brze płatna. Ta „urzędowa stabilizacja”
może być atrakcyjna pod kilkoma wa-
runkami. Po pierwsze jeśli dotyczy pra-
cy w małej miejscowości, gdzie koszty
życia są mniejsze niż w dużych aglo-
meracjach. Po drugie w przypadku gdy
pracownicy mieszkają w swoich ro-
dzinnych miejscowościach−dzięki temu
nie mają kosztów związanych np. z wy-
najęciem mieszkania. Po trzecie po-
tencjalny pracownik musi mieć żyłkę
społecznika oraz chęci, żeby realnie
wpływać na lokalną społeczność. Mło-
dzi ludzie, którzy chcą dynamicznie
rozwijać swoją karierę zawodową, nie
pójdą pracować w urzędzie na obec-
nych warunkach. Nawet jeśli to się sta-
nie, to szybko zrezygnują po pierwszej
ofercie od headhuntera.
Czy wśród problemów sygnalizowa-
nych przez samorządowców są spra-
wy kadrowe? Czego oczekują w za-
kresie doradztwa?

− Tak, samorządy skarżą się między
innymi na niedostateczną liczbę pra-
cowników, np. w działach kontroli.
Ostatnio skarbnik miasta z południowej
Polski opowiadał nam, że choć jego jed-
nostka ma podejrzenia co do niepra-
widłowości w niektórych rozliczeniach,
nie jest w stanie przeprowadzać wery-
fikacji stanu faktycznego w takiej skali,
w jakiej byłoby to wskazane. Przyczyna
jest prosta − w tamtejszym wydziale
kontroli pracują tylko dwie osoby. Pra-
cowników było więcej, ale odeszli na
emerytury, a młodych – ze względu na
niskie pensje − nie ma. Wszystko to
dzieje się kosztem środków w budżecie
miasta. Oznacza to, że pozorna
oszczędność na wynagrodzeniach tak
naprawdę generuje koszty.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Piąty raz z rzędu obronili państwo po-
zycję zwycięzcy rankingu ZPP wśród
powiatów do 60 tys. mieszkańców,
dodatkowo zdobywając tytuł „Super
Powiatu”. Co jest kluczem do sukcesu?

− Dobre relacje w Zarządzie Po-
wiatu, z radnymi, burmistrzami i wójta-
mi gmin, z kierownikami jednostek po-

wiatowych i pracownikami. Dzięki tej
współpracy oraz właściwemu gospo-
darowaniu finansami publicznymi, a tak-
że pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych realizujemy wiele działań dla do-
bra mieszkańców. Cieszymy się z suk-
cesu w Ogólnopolskim Rankingu Gmin
i Powiatów. Nie zwalniamy jednak tem-
pa i realizujemy kolejne cele ważne dla
naszej społeczności.
Jakie obszary zarządzania powiatem są
największym wyzwaniem?

− W dobie pandemii koronawirusa
absolutnym priorytetem jest opieka
zdrowotna. Dzięki inwestycjom w au-
gustowskim szpitalu, zakupom nowo-
czesnego sprzętu, uruchomieniu SOR
i budowie lądowiska dla śmigłowców
mogliśmy sprostać ogromnym wyzwa-
niom w czasie pandemii. Rozbudowa-
ne zostało też hospicjum. W planach

mamy kolejne projekty modernizacyjne,
które będziemy realizować, aby ofero-
wane usługi medyczne były na jak naj-
wyższym poziomie.

Człowiek jest najlepszą inwestycją,
dlatego stale dbamy o jakość kształ-
cenia i umożliwiamy młodym ludziom
rozwijanie zainteresowań, zapewniając
im szeroką ofertę edukacyjną i sporto-
wą, dostosowaną do ich potrzeb oraz
wymogów rynku pracy. 

Dzięki wsparciu z Funduszu Dróg
Samorządowych, Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych oraz dobrej współ-
pracy Zarządu Powiatu z władzami sa-
morządów gminnych w ostatnich latach
mieszkańcy zyskali kilkadziesiąt kilo-
metrów przebudowanych dróg. Liczymy
na kontynuację tej dobrej współpracy.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Super Powiat Augustowski
W przyszłość patrzymy z optymizmem i nadzieją. Będziemy dążyć do utrzymania 
wysokiego tempa rozwoju i efektywnej realizacji potrzeb mieszkańców oraz turystów 
– mówi Jarosław Szlaszyński, starosta augustowski.

Co oznacza dla pana wysokie miejsce
w Rankingu Gmin i Powiatów ZPP?

− Powiat chojnicki od kilku lat pla-
suje się na wysokich pozycjach w ran-
kingu, co mnie niezmiernie cieszy. Fakt,
że utrzymujemy się w pierwszej dzie-
siątce, dowodzi, że nasz powiat pro-
wadzi zrównoważoną działalność na
wielu płaszczyznach. Podejmujemy sze-
reg działań inwestycyjnych, ale jedno-
cześnie pracujemy nad podnoszeniem
poziomu obsługi mieszkańców. Mamy
na uwadze promocję rozwiązań z za-
kresu ochrony zdrowia i pomocy spo-

łecznej. Mogę też śmiało zaryzykować
stwierdzenie, że inicjowane przez nas
działania proekologiczne wyróżniają
nas na tle innych samorządów.

Cieszę się, że organizatorzy ran-
kingu dostrzegają tak szerokie spectrum
tematów podejmowanych przez jed-
nostki powiatowe, a nie ograniczają się
do oceny działań inwestycyjnych. Trze-
ba pamiętać, że powiat tworzą ludzie,
dlatego musimy zrobić wszystko, aby
z dumą mówili o swojej małej ojczyźnie.
Rozwój powiatu to także rozwój po-
szczególnych gmin i doskonała współ-
praca samorządów w wielu obszarach.
Jakie aspekty zarządzania powiatem
i pracy starosty uważa pan za najbar-
dziej satysfakcjonujące?

− Jako przewodniczący zarządu
mam wpływ na kierunek, w którym roz-
wija się powiat chojnicki. Zarządzając

powiatem, w swojej codziennej pracy
stawiam na kreatywne i innowacyjne
działania. Wśród nich należy wymienić
m.in. budowę 180 km tras rowerowych
zwanych Kaszubską Marszrutą, budo-
wę mostu zwodzonego w Małych Swor-
negaciach, stworzenie Centrum Edu-
kacyjno-Wdrożeniowego na bazie Sta-
rych Młynów w Chojnicach. Radość
daje mi nie tylko realizacja takich po-
mysłów, ale przede wszystkim ich po-
zytywny odbiór społeczny. Sporo sa-
tysfakcji czerpię też z pracy z dobrze wy-
szkoloną kadrą. To bardzo ważny ele-
ment, dlatego każdy pracownik, który
zdecyduje się na podnoszenie swoich
kwalifikacji może liczyć na wsparcie fi-
nansowe.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Powiat tworzą ludzie
Trzeba pamiętać, że powiat tworzą ludzie, dlatego mu-
simy zrobić wszystko, aby z dumą mówili o swojej małej
ojczyźnie – mówi Marek Szczepański, starosta chojnicki.
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Które obszary brane pod uwagę w Ogól-
nopolskim Rankingu Gmin i Powiatów
w największym stopniu przełożyły się
na wysoką pozycję powiatu racibor-
skiego?

− Nie ukrywam, że wynik ostatniej
edycji rankingu ZPP jest dla naszego sa-
morządu ogromnym sukcesem, który
osiągnęliśmy dzięki dobrym decyzjom
Zarządu Powiatu oraz wytężonej pracy
pracowników starostwa. Na uzyskane
wysokie 4. miejsce z pewnością prze-
łożyła się wysokość środków pozyska-
nych na realizację inwestycji. Jak wia-
domo, koszt oraz ilość realizowanych
zadań inwestycyjnych w dużej mierze
zależą od wysokości dofinansowania
pozyskanego na ich realizację. Powiat
raciborski w latach 2019−2020 na re-
alizację zadań bieżących i inwestycyj-
nych pozyskał łącznie środki o wartości
175,3 mln zł. To dzięki skutecznej stra-
tegii pozyskiwania funduszy zewnętrz-
nych oraz dobrej współpracy z samo-

rządami gminnymi mogliśmy zrealizo-
wać wiele inwestycji, projektów i tym sa-
mym spełnić wiele wytycznych okre-
ślonych w regulaminie rankingu.

W 2020 r. realizowaliśmy 48 wielo-
letnich projektów, których łączny budżet
przekroczył 105 mln zł. W przeważają-
cej części są to projekty związane ze sfe-
rą opieki społecznej, zdrowia, edukacji,
transportu i bezpieczeństwa, a więc
dziedzinami, które decydują o jakości
życia. Przeprowadziliśmy m.in. remont
i modernizację dróg powiatowych, kom-
pleksową termomodernizację budynku
szpitala rejonowego, wybudowaliśmy
SOR przy Szpitalu Rejonowym w Raci-
borzu. Bardzo ważnym zadaniem było
również scalanie gruntów, na które
przeznaczono ponad 29 mln zł. Jednak
kierunek wydatków inwestycyjnych
w znacznym stopniu zdominowały in-
westycje w infrastrukturę drogową i za-
kup nowego taboru. Na ten cel prze-
znaczono prawie 27 mln zł.
Pandemia pokrzyżowała plany wielu fir-
mom i samorządom. Jak wpłynęła na
sytuację powiatu raciborskiego i plany
inwestycyjne samorządu?

− Pandemia to zupełnie nieco-
dzienny czas dla nas wszystkich,
w związku z czym trudno nie zauważyć,
jak dotknęła różne branże. Aby uniknąć
wzrostu bezrobocia oraz zamykania
się lokalnych firm, poprzez działania Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
udzieliliśmy wsparcia finansowego na
ok. 34 mln zł. Dzięki otrzymanym środ-
kom pomocowym udało się poprawić

płynność finansową wielu lokalnych
przedsiębiorców. Pomimo ograniczeń
związanych z koronawirusem wyko-
nawcy, stosując wytyczne sanitarne,
realizowali kontrakty drogowe.

Zachowanie ciągłości w realizacji in-
westycji oraz ogłaszanie nowych prze-
targów i podpisywanie kolejnych umów
okazało się niezbędne dla utrzymania
stabilności na lokalnym rynku budow-
lanym, a to jest kluczowe dla gospodarki.
Działania te są szansą na przetrwanie
tego trudnego okresu dla wielu lokalnych
firm. Jako zarządzający budżetem uwa-
żam, że pomimo wielu niesprzyjają-
cych czynników udało się zbudować do-
brą kondycję finansową powiatu, na któ-
rą złożyły się liczne działania oraz dobre
decyzje całego zarządu.
W jakich barwach widzi pan przy-
szłość powiatu? Od czego najbardziej
zależy jego rozwój i dobrobyt miesz-
kańców?

− Nie redukujemy naszych planów
i nie zwalniamy tempa. Wręcz prze-
ciwnie − ciągle staramy się o dofinan-
sowania rządowe do kolejnych plano-
wanych inwestycji. Stale podejmujemy
nowe projekty, aby naszym mieszkań-
com żyło się znacznie lepiej. Niezwykle
ważne dla rozwoju powiatu były i są
środki zewnętrzne, które znacznie zwięk-
szają nasze możliwości inwestycyjne.
Jednak wielkość i ilość realizowanych in-
westycji jest możliwa dzięki pracy pra-
cowników starostwa oraz instytucji pod-
ległych powiatowi. 

2021 r. zapowiada się dla samo-
rządu bardzo pracowicie. Planujemy
różnego rodzaju projekty inwestycyj-
ne, oświatowe i ekologiczne. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom i wy-
maganiom społeczeństwa, staramy się
na bieżąco unowocześniać obiekty uży-
teczności publicznej powiatu, przezna-
czając środki m.in. na termomoderni-
zację, zakup i montaż paneli fotowol-
taicznych oraz na inne drobne remon-
ty. Moim celem było i jest zapewnienie
zrównoważonego rozwoju wszystkich
swoich jednostek.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Skuteczna strategia szansą na przetrwanie
Nie redukujemy naszych planów i nie zwalniamy tempa. Wręcz przeciw-
nie − ciągle staramy się o dofinansowania rządowe do kolejnych plano-
wanych inwestycji – zapewnia Grzegorz Swoboda, starosta raciborski.
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Co decyduje o wartości obligacji
przychodowych? Przede wszyst-
kim pozwalają one na elastycz-

ne ustalenie warunków spłat z tytułu
emisji oraz ograniczenie odpowie-
dzialności emitenta. Jednocześnie nie
jest konieczne uwzględnianie ich przy
wyliczaniu limitów zadłużenia. 

Zróżnicowane źródła kapitału,
ograniczona odpowiedzialność

Jedną z kluczowych cech tego ro-
dzaju obligacji jest zapewnienie ich
posiadaczom pierwszeństwa w zaspo-
kajaniu roszczeń ze wskazanego przez
emitenta majątku oraz z określonego
strumienia jego stałych przychodów. Ka-
pitał niezbędny do spłaty zobowiązań
mogą generować zarówno przedsię-
wzięcia sfinansowane środkami pozy-
skanymi z tytułu emisji, jak i inne przed-
sięwzięcia wskazane przez emitenta,
nawet te, które nie były finansowane

środkami z emisji obligacji przychodo-
wych. 

Co ważne, obligacje przychodowe
pozwalają ograniczyć odpowiedzial-
ność emitenta z tytułu ich emisji. Może
ona zostać ograniczona do kwoty okre-
ślonych przychodów lub do wartości
zdefiniowanego majątku przedsię-
wzięcia. Zabezpieczeniem jest jedynie
ściśle określony i wyodrębniony stru-
mień przychodów (np. wpływy z tytułu
zawartej z miastem umowy na świad-
czenie usług komunikacyjnych) bądź
część majątku gminy lub spółki komu-
nalnej (np. tabor zakupiony ze środków
pozyskanych z emisji). Warto podkreślić,
że ograniczenie odpowiedzialności emi-
tenta nie jest jego obowiązkiem, lecz
uprawnieniem, z którego może skorzy-
stać. 

Obligacje przychodowe stanowią
idealne rozwiązanie służące finanso-
waniu inwestycji infrastrukturalnych,

w ramach których istnieje możliwość wy-
odrębnienia określonego majątku pro-
jektu oraz określenia strumienia płat-
ności za korzystanie z usług oferowa-
nych przez emitenta obligacji.

Wachlarz zalet dla emitenta
Istotną korzyścią z punktu widzenia

emitenta jest możliwość sfinansowania
przedsięwzięć niezbędnych do popra-
wy standardów życia lokalnej społecz-
ności, takich jak inwestycje wodno-ka-
nalizacyjne, projekty nastawione na
poprawę usług w zakresie transportu
publicznego, projekty z obszaru infra-
struktury sportowej. 

Dodatkowo emisja obligacji przy-
chodowych daje sposobność elastycz-
nego ustalenia warunków spłaty za-
dłużenia w powiązaniu z przychodami
z tego tytułu (np. w zakresie określenia
karencji w spłacie, formy wykupu, wy-
sokości marży oraz oprocentowania).
Pozwala także na wspomnianą możli-
wość ograniczenia odpowiedzialności
emitenta wyłącznie do przychodów z fi-
nansowanego projektu oraz majątku
przedsięwzięcia finansowanego z emi-
sji. Atrakcyjność tego rodzaju papierów
wartościowych wynika także z braku ko-
nieczności uwzględniania zadłużenia
z tytułu obligacji przychodowych przy
wyliczaniu limitów zadłużenia obowią-
zujących jednostki samorządu teryto-
rialnego. Obligacje przychodowe po-
zwalają pozyskać kapitał również spół-
kom komunalnym, które nie są nasta-
wione na generowanie zysków i często
nie posiadają wystarczającej zdolności
kredytowej, żeby w dłuższej perspekty-
wie pozyskać zewnętrzne finansowanie. 

Obligacje przychodowe 
– atrakcyjny sposób pozyskania 
kapitału przez samorządy
Obligacje przychodowe to szczególny rodzaj dłużnych papierów wartościowych, które
mogą emitować samorządy i spółki komunalne, których działalność koncentruje się na
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywaniu zadań z zakresu użytecz-
ności publicznej. Choć nie są one popularne, stanowią bardzo korzystny sposób finanso-
wania przedsięwzięć przez emitenta, a zarazem interesującą ofertę dla inwestora.



Co może zyskać inwestor?
Obligacje przychodowe uprawnia-

ją obligatariusza do zaspokojenia swo-
ich roszczeń z przychodów lub majątku
przedsięwzięć sfinansowanych ze środ-
ków uzyskanych z tytułu emisji obliga-
cji bądź z przychodów innych przed-
sięwzięć określonych przez emitenta.
Mało tego, zarówno przedsięwzięcia,
z których środki zostaną przeznaczone
na realizację świadczeń z obligacji
przychodowych, jak i sposób obliczenia
przychodów z inwestycji, są określane
w uchwale emisyjnej. To z kolei pozwa-
la inwestorom w pełni ocenić spodzie-
wane zyski i ponoszone ryzyko. 

Dodatkowym zabezpieczeniem dla
inwestorów jest co do zasady zakaz zby-
wania lub obciążania przez emitenta
składników majątkowych przedsię-
wzięcia. Jednocześnie wierzytelności
tworzące przychody, do których obli-
gatariuszom przysługują uprawnienia,
nie mogą być przedmiotem zabezpie-
czenia ani zastawem. Nie mogą też być
zbyte na osoby trzecie. 

Korzyścią z punktu widzenia inwe-
storów są również szeroko rozumiane

obowiązki informacyjne po stronie emi-
tentów. Szczególnie chodzi o obowią-
zek poinformowania po zakończeniu
emisji o łącznej wysokości zadłużenia
z tytułu obligacji oraz udostępniania ob-
ligatariuszom co najmniej raz w roku
sprawozdania zawierającego infor-
macje o sumie przychodów z przed-
sięwzięcia, które wpłynęły na dedyko-
wany rachunek bankowy. Przychody ze
wskazanego źródła są bowiem kiero-
wane na specjalny rachunek bankowy
wyłączony zarówno spod egzekucji
(do wysokości kwoty zobowiązania
emitenta wobec obligatariuszy), jak
i masy upadłościowej emitenta. 

Transakcje dokonywane na ra-
chunku są ograniczone w zakresie wy-
płat środków dla celów innych niż za-
spokojenie roszczeń obligatariuszy
uprawnionych z obligacji przychodo-
wych. W efekcie wzmocniona zostaje po-
zycja prawna obligatariuszy, a ich ryzyko
jest znacznie ograniczone. Jeśli źródło
zaspokojenia wierzycieli zostanie ogra-
niczone do majątku oraz przychodu ze
wskazanego przez emitenta przedsię-
biorstwa, inwestorzy mogą osiągnąć

wyższą rentowność w stosunku do tra-
dycyjnych obligacji komunalnych. 

Atrakcyjna alternatywa 
dla kredytu i obligacji 
komunalnych

Reasumując, obligacje przychodowe
to atrakcyjna, warta rozważenia alterna-
tywa dla kredytu oraz obligacji komu-
nalnych. Ich niewielka popularność wią-
że się głównie z niewiedzą oraz brakiem
doświadczenia samorządów w zakresie
emitowania tego rodzaju obligacji.

Dotychczas w Polsce zrealizowano
kilka emisji bezpośrednio przez jed-
nostki samorządu terytorialnego oraz
kilkanaście emisji przez spółki komu-
nalne. Biorąc pod uwagę coraz wyższe
poziomy zadłużenia jednostek samo-
rządu terytorialnego, emisja obligacji
przychodowych wkrótce może stać się
głównym sposobem na gromadzenie
wkładu własnego, niezbędnego, aby re-
alizować inwestycje finansowane przy
udziale funduszy Unii Europejskiej, bez
przekraczania limitów zadłużenia.

Źródło informacji: Dom Maklerski NWAI
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Ze względu na pandemię koronawiru-
sa ubiegły rok nie należał do dobrych.
Czy mimo to powiat gołdapski może
mówić o sukcesach i powodach do za-
dowolenia?

− Rzeczywiście, był to rok inny niż
wszystkie. Powiat gołdapski długo bro-
nił się przed koronawirusem, przez pe-
wien czas pozostawał nawet jedynym
regionem wolnym od zakażeń. W tle to-
czącej się pandemii zgodnie z planem
realizowaliśmy budżet powiatu. Zre-
alizowaliśmy długo wyczekiwane przez

mieszkańców inwestycje drogowe. Za-
kończyliśmy termomodernizację Ze-
społu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
W ramach tarczy antykryzysowej wspie-
raliśmy przedsiębiorców i organizacje
pozarządowe. Pracowaliśmy nad przy-
wróceniem kolei w powiecie. Priorytetem
naszych działań jest szpital − niestety
pandemia utrudniła jego normalne
funkcjonowanie. Brak lekarzy i pielę-
gniarek w całej Polsce odbił się również
na naszym szpitalu. Jednak nie podda-
jemy się i wciąż szukamy zaintereso-
wanych współpracą lekarzy.
Jakie projekty czekają na realizację
w 2021 r. i w kolejnych latach?

− Zakładamy realizację działań i in-
westycji, które wpłyną na poprawę ja-
kości życia naszych mieszkańców. Po-
zyskaliśmy na ten cel ponad 2,8 mln zł.

Biorąc pod uwagę niewielki budżet po-
wiatu, ów zastrzyk finansowy umożliwi
chociaż częściowe zaspokojenie po-
trzeb mieszkańców. Pozwoli m.in. na bu-
dowę miejsc parkingowych przy szpi-
talu, boiska wielofunkcyjnego i sali dy-
daktyczno-szkoleniowej oraz moderni-
zację budynków oświatowych.

W bieżącym roku złożyliśmy kolejne
wnioski o pozyskanie środków ze-
wnętrznych na inwestycje rozbudowu-
jące infrastrukturę sportową przy na-
szych placówkach oświatowych, a tak-
że na kolejne inwestycje drogowe. Cho-
ciaż pandemia nie raz pokazała nam,
że potrafi skutecznie pokrzyżować pla-
ny, idziemy do przodu i nie rezygnujemy
ze swoich zamierzeń.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Pomimo trudności nie poddajemy się
Chociaż pandemia nie raz pokazała nam, że potrafi 
skutecznie pokrzyżować plany, idziemy do przodu i nie
rezygnujemy ze swoich zamierzeń − mówi Marzanna
Marianna Wardziejewska, starosta gołdapski.
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Czego zasługą jest miejsce Kobylnicy
w ścisłej czołówce gmin wiejskich
w ostatniej edycji Ogólnopolskiego
Rankingu Gmin i Powiatów ZPP?

− Jako samorząd od wielu lat kon-
sekwentnie staramy się rozwijać i two-
rzyć coraz lepsze warunki do życia
i funkcjonowania. Wszystkim podejmo-
wanym przez nas działaniom towarzy-
szy idea tworzenia nowoczesnej, euro-
pejskiej gminy wiejskiej. Znajduje to
odzwierciedlenie w obszarach zwią-
zanych z inwestycjami, edukacją, ofer-
tą sportową i kulturalną, a także szero-
ko interpretowanymi programami spo-
łecznymi. To, co w pierwszej kolejności
ma służyć poprawie życia naszych
mieszkańców, szczęśliwie znajduje od-
zwierciedlenie w ocenie wielu osób, in-
stytucji i wydawnictw.

Niezmiernie nam miło, że znaleźli-
śmy się w ścisłej czołówce samorządów
wiejskich w Ogólnopolskim Rankingu
Gmin i Powiatów organizowanym przez
Związek Powiatów Polskich. Patrząc na
całe zestawienie bardziej wnikliwie,
można zauważyć, że naszymi mocnymi
stronami są działania proinwestycyjne
i prorozwojowe, wprowadzanie roz-
wiązań podnoszących jakość obsługi
mieszkańców, współpraca z miesz-
kańcami. Duży wpływ na wysokie miej-
sce w zestawieniu ma również całe
spektrum inicjatyw w obszarze eduka-
cji, kultury i sportu. Mocnymi punktami
okazały się także współpraca z samo-
rządami oraz działania o charakterze

promocyjno-komunikacyjnym, które
sukcesywnie realizujemy. 
Co składa się na sukces w zarządzaniu
gminą, zadowolenie z pracy samorzą-
dowca oraz zaufanie społeczne, jakim
się pan cieszy od kilku kadencji?

− Siłą gminy Kobylnica są jej miesz-
kańcy. Bez ich wsparcia nie bylibyśmy
w stanie zrobić tego, co dziś daje nam
powody do uzasadnionej dumy i satys-
fakcji. To oni, począwszy od 1998 r., kie-
dy po raz pierwszy obdarzyli mnie za-
ufaniem, głosując na mnie w wyborach,
zaakceptowali wizję i strategię, którą
konsekwentnie realizujemy. To zaufanie
trwa do dziś. Od początku naszym ce-
lem było wykorzystanie potencjału, jaki
drzemie w tych terenach – energii ludzi,
dogodnego położenia przy ważnych
szlakach komunikacyjnych, bogatego
środowiska naturalnego, przedsiębior-
czych mieszkańców. Przygotowaliśmy
odpowiednie narzędzia, które pozwoli-
ły nadać tym procesom odpowiedni
bieg. 

Wizja, która nam przyświeca, jest
wciąż ta sama – to konsekwentny roz-
wój oraz poprawa warunków życia.
Zmieniają się jedynie narzędzia, które
służą spełnieniu tych celów. Przykładem
może być m.in. podpisana w ubiegłym
roku umowa na budowę nowoczesne-
go, energooszczędnego oświetlenia
ulicznego w formule Partnerstwa Pu-
bliczno-Prywatnego. Zarówno skala,
jak i wartość oraz złożoność całego
przedsięwzięcia są czymś absolutnie

nowatorskim w naszym kraju. Zresztą
przedrostek „naj” towarzyszy wielu na-
szym działaniom. Wierzymy jednak
w sukces takich działań i nie boimy się
być ich prekursorami. 
Jak udaje się godzić ograniczenia bu-
dżetowe z potrzebami rozwojowymi
gminy i jej mieszkańców? 

− Zawsze podkreślam, że o sukce-
sie i prawidłowym rozwoju danego te-
renu decydują wskaźniki związane
z liczbą nowych mieszkańców. To oni,
decydując się na związanie swojego ży-
cia z danym obszarem, wyrażają apro-
batę dla przyszłych wizji oraz dotych-
czas podejmowanych działań. Gmina
Kobylnica od wielu lat jest atrakcyj-
nym terenem do zamieszkania, toteż za-
uważamy wzrost osiedlających się u nas
osób. W ślad za tym idą oczywiście
nowe wyzwania, z którymi chcemy się
mierzyć.

Budżet samorządu jest jednak ogra-
niczony, więc z ogromną determinacją
staramy się szukać rozwiązań pozwa-
lających spełniać uzasadnione oczeki-
wania. Mam w swoim otoczeniu kom-
petentnych i mocno zaangażowanych
pracowników, którzy dokładają wszel-
kich starań, by szukać szans na reali-
zację odważnych i śmiałych pomysłów.
Zapraszam państwa do Gminy Kobyl-
nica, byście sami mogli się przekonać,
że to wyjątkowe miejsce na mapie Po-
morza.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Wierzymy w sukces naszych działań

Wizja, która nam przyświeca, jest wciąż ta sama – to kon-
sekwentny rozwój oraz poprawa warunków życia. Zmie-
niają się jedynie narzędzia, które służą spełnieniu tych
celów – mówi Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.
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W zestawieniu samorządów za 2020 r.,
corocznie opracowywanym przez ZPP,
powiat bielski znalazł się w pierwszej
dziesiątce powiatów powyżej 120 tys.
mieszkańców. Co składa się na miejsce
wśród najlepszych?

− Bardzo się cieszę, że co roku je-
steśmy w czołówce największych po-
wiatów w kraju. Trudno wymienić kon-
kretne powody tego wysokiego miejsca.
To efekt 20 lat nieprzerwanego budo-
wania samorządu powiatowego. Na-
szymi priorytetami od zawsze były:
przedsiębiorczość, komunikacja i dro-
gi. Nie zapominamy przy tym, że miesz-
kamy na przygranicznym terenie pol-
sko-czesko-słowackim. Dochód sa-
morządów zależy głównie od powsta-
jącej działalności gospodarczej i o to
dbamy, stwarzając odpowiednie wa-
runki dla przedsiębiorców. Mówię
tu o sprawnej obsłudze urzędniczej
i − w miarę możliwości − krótkim
czasie oczekiwania na decyzje. Z mo-
ich rozeznań wynika, że jest to za-
uważane i doceniane. 

Cieszę się ze współpracy powiatu
z gminami, choćby w sferze przekwali-
fikowania terenów na budowalne. Dba-
my, żeby powiat bielski był dobrze sko-
munikowany. Duży wpływ na kierunek
naszego rozwoju ma bliskość miasta
Bielska-Białej i Akademii Techniczno-
-Humanistycznej. Jesteśmy tzw. powia-
tem obwarzankowym. To wszystko po-
woduje, że biznes znajduje tu dobre wa-
runki do rozwoju. W samym powiecie
mamy ok. 16−17 tysięcy podmiotów go-
spodarczych − to niemało. Pomimo
pandemii koronawirusa nie obserwu-
jemy dotychczas masowych zwolnień
pracowników. 
Co jest największym wyzwaniem w za-
rządzaniu tak dużą jednostką, zwłasz-
cza w obecnych niesprzyjających oko-
licznościach? 

− Żyjemy w trudnych czasach pan-
demii COVID-19, czego nikt nie był
w stanie przewidzieć. Naszym zada-
niem jest zapewnienie ciągłości dzia-
łania urzędu. To też współpraca z innymi
samorządami i jednostkami. Robimy
wszystko, żeby spowolnienie obsługi
przez epidemię było jak najmniejsze. To
ważne, bo nikt nie będzie wiecznie
czekał na pozwolenie, w końcu powie:
„Dziękuję, swój biznes zbuduję gdzie in-
dziej”.

Naszą wspólną odpowiedzialno-
ścią jest zrobić wszystko, aby się nie za-
razić, a więc zadbać o odpowiednią or-
ganizację pracy w starostwie, izolację,
odkażanie pomieszczeń, załatwianie
spraw, które można, przez Internet.
Ważne jest też przyjazne nastawienie
urzędników oraz fakt, że mieszkańcy
mogą uzyskać kompleksową informa-
cję telefonicznie, przez naszą stronę in-
ternetową lub umawiając się w staro-
stwie. 

Jak udaje się godzić bieżące potrzeby
powiatu z nadprogramowymi wydat-
kami i cięciami budżetowymi?

− Prawda jest taka, że dochodów
chcielibyśmy mieć zawsze dwa razy
więcej, niż mamy, bo potrzeb rozwojo-
wych jest wiele. Dzięki temu, że w cen-
trum naszych działań zawsze była tro-
ska o przedsiębiorczość, podatki, któ-
re trafiają do naszego budżetu nie są ta-
kie małe. Uzupełniając je innymi poza-
budżetowymi środkami − z dotacji rzą-
dowych i unijnych, radzimy sobie.

Problemem jest oczywiście COVID-19
i związana z nim nieprzewidywalność.
Nie wiemy, jak długo potrwa pandemia
ani jak przełoży się na gospodarkę i po-
datki. Bardzo ostrożnie podchodzimy
więc do inwestycji, które mogą trwać
2−3 lata. Musimy być czujni, ale nie mo-
żemy wszystkiego spowalniać. Reali-
zujemy zaplanowane przedsięwzięcia,
na które są w budżecie pieniądze. Jeśli
przestaniemy inwestować, przestanie-
my się rozwijać. 
Jakie inwestycje ujęto mimo trudnej sy-
tuacji związanej z pandemią w budże-
cie powiatu? 

− Mieliśmy i mamy wpływ na prze-
budowę ważnych dróg ekspresowych
w regionie. Mówię tu o naciskach sa-
morządu na parlamentarzystów z na-
szego terenu. Zależy nam na rozbudo-
wie tras: S1, S69, a także na powstaniu
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. To się
dzieje, dostępność komunikacyjna jest
coraz lepsza. I to musi przekładać się
na drogi wojewódzkie oraz powiatowe.
Co roku inwestujemy średnio od 40 do
50 mln zł w kompleksową moderniza-
cję naszych dróg. To jest podstawowa
sprawa.

Angażujemy się bardzo w tym za-
kresie w parki technologiczne. Od 15 lat
działa taki park, dzisiaj już centrum lot-
nictwa Czechowice-Dziedzice/Kaniów.
Mamy całkiem ładną strefę gospodar-
czą o powierzchni ponad 30 ha w gmi-
nie Wilkowice, pogratulować można
gminie Jasienica, w której strefa zajmuje
już obszar ponad 70 ha. Jesteśmy po-
wiatem, w którym rozwija się działalność
gospodarcza, żyją tu odważni i przed-
siębiorczy ludzie. Znajdują w naszych
gminach kanalizację i dostęp do sieci
energetycznej oraz gazowej. 

Rozmawiał Paweł Danilczuk

Nie przestajemy się rozwijać
Dzięki temu, że w cen-
trum naszych dzia-
łań zawsze była troska
o przedsiębiorczość, po-
datki, które trafiają do
naszego budżetu nie są
takie małe. Uzupełnia-
jąc je innymi pozabu-
dżetowymi środkami
− z dotacji rządowych
i unijnych, radzimy
sobie – mówi Andrzej
Płonka, starosta bielski.
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Czy polskie samorządy terytorialne
potrafią się promować?

− Wieść gminna niesie, że my, Po-
lacy, znamy się najlepiej na 3 rzeczach:
footballu, medycynie i promocji. Obec-
nie, w trakcie pandemii, pewnie można
by dołożyć jeszcze kilka spraw, ale nie
idźmy tą drogą. Oczywiście, każdy kto
choć minimalnie wgłębił się w którąś
z tych dziedzin, wie, że nic nie jest tak
proste, na jakie wygląda. Idąc tym tro-
pem i odpowiadając dyplomatycznie na
to pytanie, powiem, że mamy jeszcze
sporo do zrobienia. Są samorządy, któ-
re opanowały dziedzinę marketingu
miejsc prawie do perfekcji − głównie
duże miasta i część samorządów woje-
wódzkich, ale są i takie, które ciągle krę-
cą się wokół swego ogona. Jedno trze-
ba przyznać − w ostatniej dekadzie zro-
biliśmy w tym względzie spory postęp.

Jak ważna w całokształcie zadań sa-
morządowych jest strategia promo-
cyjna?

− Jako osoba, która blisko 20 lat pra-
cy poświęciła na propagowanie takie-
go marketingowego podejścia do roz-
woju miast i regionów, odpowiem, że
bardzo ważna. Przypomnijmy, że zgod-
nie z Ustawą o samorządzie gminnym,
Art. 7.1., pkt. 18, promocja należy do za-
dań własnych gminy, podobnie jak za-
pewnienie transportu zbiorowego czy
dostępu do edukacji publicznej. Ja ze
swojej strony dodam, że musi to być pro-
mocja ukierunkowana na wspieranie
rozwoju JST, czyli nie działania sobie
a muzom, ale takie, które na koniec dnia
wpływają na osiągnięcie celów rozwo-
jowych miasta czy regionu. A strategia
to nic innego jak plan tego, co powin-
niśmy w ramach takiej promocji przed-

sięwziąć, aby osiągnąć zamierzone
cele.

Jak mawiał kanadyjski guru zarzą-
dzania dr Laurence J. Peter, „Jeżeli nie
wiesz, dokąd zmierzasz, prawdopodob-
nie wylądujesz gdzieś indziej”. Niestety
znaczna część samorządów zapomina
o takim usystematyzowanym podejściu
do tego zadania własnego, realizując
często działania ad hoc, słabo przemy-
ślane, bezcelowe. Bez strategii promocji
bardzo trudno jest powiązać działania
promocyjne − czy szerzej: marketingo-
we − z celami rozwoju miasta lub re-
gionu, a także koordynować je w różnych
obszarach, takich jak turystyka, kultura,
sport, inwestycje, przedsiębiorczość, we
współpracy z interesariuszami. Utrud-
niona jest także racjonalna ocena efek-
tów prowadzonych działań, umożliwia-
jąca korektę działań w przyszłości. 

Branding jest dla wszystkich. 
Jak marki terytorialne pomagają
samorządom konkurować

Są samorządy, które opanowały 
dziedzinę marketingu miejsc prawie do
perfekcji − głównie duże miasta i część
samorządów wojewódzkich, ale są 
i takie, które ciągle kręcą się wokół swego
ogona. Jedno trzeba przyznać − w ostat-
niej dekadzie zrobiliśmy w tym względzie
spory postęp – mówi Adam Mikołajczyk,
prezes zarządu Best Place − Europej-
skiego Instytutu Marketingu Miejsc.



Jak na przestrzeni lat zmienia się po-
dejście samorządów do promocji jed-
nostek i ich świadomość roli zarzą-
dzania marką w wykorzystaniu poten-
cjału danego terenu oraz stymulowaniu
rozwoju?

− Śledzę tą dziedzinę praktycznie
od przełomu wieków i wydaje mi się, że
można podzielić ten czas na 3 fazy roz-
wijającego się podejścia samorządów
do promocji. Pierwszą fazę nazwał-
bym „pokaż mi swoje logo, a powiem ci
kim jesteś”. Wiąże się ona z zachły-
śnięciem się samorządów modą na
tworzenie kolorowych logotypów. Oczy-
wiście dziś wszyscy wiemy, że fikuśny
znaczek wpięty w klapę garnituru w ża-
den sposób nie załatwi nam rozgłosu
ani nie odpowie na nasze wyzwania
promocyjne, ale wtedy, 15−20 lat temu,
promocję, a przede wszystkim budo-

wanie marki, utożsamiano właśnie z lo-
gotypem.

Druga faza to: „jeśli nie ma cię na
billboardzie, nie istniejesz”. Nawiązuje
ona do bardzo propromocyjnej orien-
tacji części samorządów, które − wspar-
te pieniędzmi z UE oraz zachęcone ta-
niejącymi nośnikami reklamy ze-
wnętrznej − na potęgę promowały się
w ten sposób na ulicach polskich miast.
Pozytywne w tej fazie było to, że aby się
promować, samorządy musiały prze-
myśleć, co promować, czyli przeanali-
zować potencjał i wskazać konkuren-
cyjny przedmiot promocji, jednocze-
śnie ucząc się planowania, realizowa-
nia, monitorowania i ewaluacji kampanii
promocyjnych.

Ostatnię fazę, z którą mamy do
czynienia od kilku dobrych lat, mógłbym
nazwać: „DNA i pozycjonowanie”. Sa-

morządy są już na tyle świadome swo-
jego potencjału marketingowego, że po-
trafią − najczęściej z pomocą wyspe-
cjalizowanej firmy − dojść do tego, co
jest swoistym DNA danego miejsca.
A każde ma swoje unikalne, tak jak czło-
wiek. Na tej podstawie są w stanie
stworzyć „konkurencyjną tożsamość”
miejsca, potocznie nazywaną marką
miejsca, i tak ją „spozycjonować” w umy-
śle odbiorcy, aby była zapamiętana, po-
żądana, wybierana. 
Na czym, mówiąc najogólniej, polega
skuteczne budowanie marki miejsca?
Od czego zależy skuteczność przeka-
zu?

− Marka miejsca to nic innego jak
tożsamość danego miejsca, nazywana
często genius loci czy „duchem” danego
miejsca, ale uformowana w kontekście
konkurencyjnym − aby wyróżnić się od
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podobnych miejsc − i strategicznym
− aby wspierać dążenia rozwojowe sa-
morządu. Tak przygotowana marka
terytorialna jest bardzo skutecznym
narzędziem konkurowania JST. Zatem
budowanie marki to po pierwsze od-
nalezienie, stworzenie takiej „konku-
rencyjnej tożsamości”. Po drugie − od-
powiednie jej kreowanie i promowanie
za pomocą wielu działań i przedsię-
wzięć, zarówno o charakterze czysto
promocyjnym, jak i innym, np. przez
określone realizowanie przestrzeni
miasta, odpowiednią obsługę intere-
santów, wydarzenia kulturalne itd. To są
działania, które również kreują markę
i wpływają na jej rozpoznawalność
oraz reputację.

Z marketingowego punktu widzenia
wszystko sprowadza się do tego, aby
wykreować odpowiednie skojarzenia
z naszym miastem czy regionem, które
będą niepowtarzalne i które będą mo-
tywowały odbiorców do podjęcia dzia-
łań zgodnych z interesem danej JST.
Skuteczność przekazu zawsze wiąże się
z grupą docelową – zależy od tego, czy
wpasowaliśmy się z celem i przedmio-
tem promocji oraz kanałami i narzę-
dziami promocyjnymi w potrzeby od-
biorców. 
Czy wraz z zachodzącymi zmianami
społeczno-gospodarczymi oraz tech-
nologicznymi powinna się zmieniać
forma działań promocyjnych? Jakie
narzędzia są dziś najpotrzebniejsze
i najbardziej uzasadnione w obszarze
marketingu miejsc?

− Internet. Tak jak wszędzie i tutaj
zaczynają dominować działania w in-
ternecie, co jest dość logiczne. Skoro co-
raz więcej czasu spędzamy w sieci, to
łatwiej jest nas właśnie tam „upolować”
promocyjnie niż np. na przytoczonym
wcześniej billboardzie. Działania pro-
mocyjne w internecie są stosunkowo ta-
nie, lepiej targetowalne i mierzalne
− praktycznie w czasie rzeczywistym. To
zdecydowane zalety. Natomiast nie
zwalnia nas to ze strategicznego my-
ślenia oraz dobrego planowania.

Stworzenie profilu na portalu spo-
łecznościowym nie załatwi nam wszyst-
kiego. Potrzebne są konsekwencja, in-
wencja i środki. Mimo że internet jest
tani, to jednak z budżetem rzędu kilku
tysięcy złotych raczej nie osiągnie się
ogólnopolskiej rozpoznawalności. Je-
stem daleko od tego, aby rzucać tutaj
konkretnymi nazwami, że dziś najlepiej
używać LinkedIna czy Tik-Toka. Jeszcze
raz podkreślę − wszystko zależy od
celu, przedmiotu promocji i przede

wszystkim od specyfiki grupy odbiorczej.
Jeśli chcemy np. dotrzeć z ofertą tury-
styczną naszej gminy do aktywnych
seniorów z północno-wschodniej Polski,
to może się okazać, że najskuteczniej-
sza będzie zwykła wysyłka dobrze opra-
cowanych katalogów do zidentyfiko-
wanych wcześniej uniwersytetów trze-
ciego wieku oraz stowarzyszeń senio-
ralnych funkcjonujących na tym ob-
szarze i żadna specjalna technologia
nie będzie nam potrzebna. 
Regiony, miasta i gminy promują swo-
je tereny pod kątem turystycznym lub
inwestycyjnym. Czy klucz do sukcesu
jest podobny?

− Tak. Mechanizm jest podobny.
Swego czasu mówiło się, że działania
marketingowe względem konsumenta,
w tym przypadku turysty, muszą być inne
niż te realizowane względem organi-
zacji, w tym przypadku firmy – poten-
cjalnego inwestora. Dzisiaj dominuje ra-
czej podejście H2H − human to human,
które mówi o tym, że w obu przypad-
kach na końcu i tak jakiś człowiek po-
dejmuje decyzje o wyborze miejsca na
wakacje czy zainwestowaniu pieniędzy
w gminie x, a nie y. Zatem te podejścia
się zunifikowały. 

Z drugiej strony z badań wiemy, że
w przypadku inwestorów te decyzje
nie są podejmowane z dnia na dzień,
zatem trzeba zainwestować czas
w budowanie relacji, osobisty kontakt,
promocję przez wiedzę i kontent itd. Tu-
ryści z kolei podejmują decyzję szybciej
i częściej pod wpływem emocji – vide:
ładny obrazek, ciekawa historia − dla-
tego tutaj inwestuje się w atrakcyjną kre-
ację wizualną i storytelling. 
Abstrahując od kreatywności, zasto-
sowanych narzędzi, zasięgu kampanii
i innych czynników wpływających na
efektywność promocji nieodłącznym
elementem każdej kampanii są koszty.
Czy skuteczność jest w marketingu
uzależniona od wielkości budżetu?
Czy mniejsze jednostki mają szansę
wybić się i zaistnieć w świadomości
społecznej mimo ograniczeń finanso-
wych?

− Tak jak wspomniałem, nie da się
realizować skutecznych działań totalnie
bez budżetu. Ale prawdą jest również,
że nie trzeba mieć miliona złotych,
żeby zrealizować swoje zamierzenia
promocyjne. Wszystko zależy od celu,
wielkość gminy nie ma aż tak dużego
znaczenia, choć oczywiście budżety
są proporcjonalnie większe w dużych
miastach. Małe jednostki również mogą
z powodzeniem się promować, stosując

się do tego, o czym mówiłem. Jeśli wło-
darze uświadomią sobie ważność tego
zagadnienia, to odpowiednie środki
powinny się znaleźć. 
Jak ważna dla skutecznej promocji
miejsca jest współpraca samorządu
z otoczeniem: biznesem, ekspertami
w dziedzinie marketingu, instytucjami
pozarządowymi?

− Nieodzowna. Nie od dziś wiado-
mo, że żadna pojedyncza instytucja
samorządowa nie jest w stanie wykre-
ować marki terytorialnej i jej odpo-
wiednio wypromować. Takie zakusy
były zawsze przegrane. To musi być pra-
ca kolektywna, wspólnotowa na każdym
etapie tego procesu – od poszukiwania
wraz z mieszkańcami swojej nowocze-
snej tożsamości, przez tworzenie pla-
nów, a kończąc na działaniach pro-
mocyjnych. Na końcu tej drogi to inte-
resariusze lokalni: mieszkańcy, biznes,
organizacje, sport, kultura itd. realizu-
ją promocję, a urząd miasta jest jedynie
inspiratorem, koordynatorem, wspo-
maga wybranymi narzędziami oraz
punktowymi kampaniami. Bo jak twier-
dzi w swojej najnowszej strategii marki
miasto Oslo − z czym ja się osobiście
zgadzam − „branding jest dla wszyst-
kich”. 

Co do ekspertów… cóż, zazwyczaj
przy tworzeniu założeń marki miejsca
taka zewnętrzna perspektywa i do-
świadczenie przy podobnych przed-
sięwzięciach się przydaje. Cenne są
również rekomendacje specjalistów od
promocji − planowania mediów, w tym
social mediów, czy copywriterów, którzy
wymyślają hasła promocyjne. 
Czy są w Polsce przykłady dobrych
praktyk z obszaru marketingu teryto-
rialnego, które nie ustępują światowym
kampaniom?

− Nie wiem, czy reprezentują świa-
towy poziom, ale wiem, że były to przed-
sięwzięcia przemyślane, celowe, dobrze
przygotowane i zrealizowane, a jak się
potem okazało, również skuteczne.
Mam tutaj na myśli choćby koncept mar-
ki województwa śląskiego „Pozytywna
Energia” czy miasta Poznań „know-
how”, kampanię turystyczną woje-
wództwa dolnośląskiego „Tajemniczy
Dolny Śląsk: Nie do opowiedzenia. Do
zobaczenia”, działania regionu war-
mińsko-mazurskiego w ramach kam-
panii „Mazury Cud Natury” czy wresz-
cie kontrowersyjną kampanię miasta
Gdańska „Fale GDN”. 

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

www.rynekinwestycji.pl
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Dla miłośników militariów ciekawą
atrakcję turystyczną stanowią
pozostałości tzw. Wału Pomor-

skiego. Z inicjatywy samorządów gmin
powiatu wałeckiego utworzono stowa-
rzyszenie Wał Pomorski 1945. Wał Po-
morski 1945 to nowa regionalna marka
turystyczna, na którą składają się uni-
katowe pamiątki i obiekty historyczne,
naturalne walory regionu – czyste je-
ziora i lasy, a także bogata oferta wy-
darzeń związanych z II wojną światową.

Większe skupiska zniszczonych bun-
krów i rowów strzeleckich położone są
koło Nadarzyc, Zdbic, Wałcza i Strza-
lin. Na obszarze ruin w Wałczu zorga-
nizowano Skansen Grupy Warownej
„Cegielnia”, gdzie poza Muzeum Ziemi
Wałeckiej można uzyskać rzetelną wie-
dzę na temat fortyfikacji. Muzeum po-
siada w zbiorach również eksponaty
związane z historią Wału Pomorskiego.
Dla upamiętnienia wydarzeń z 1945 r.
corocznie odbywa się rajd Szlakiem
Umocnień Wału Pomorskiego. Będąc
w Wałczu, warto odwiedzić również
cmentarz żołnierzy 1 Armii WP.

Lokalne Centrum Nauki 
„Metalowe Inspiracje”

Po wielu miesiącach przygotowań
powstało Lokalne Centrum Nauki „Me-
talowe Inspiracje”. W laboratoriach: fi-
zyczno-chemicznym, informatycznym,
odnawialnych źródeł energii, konstrukcji
LEGO oraz symulatorów (wyposażonym
w symulator śmigłowca) będą tu pro-
wadzone zajęcia praktyczne wykorzy-
stujące nowoczesne formy edukacji
z elementami robotyki, mechaniki i tech-
niki. Na najmłodszych czeka także edu-
kacyjny plac zabaw. Wartość całkowi-
ta projektu to 4 499 529,82 zł.

Nowoczesne warsztaty 
w Powiatowym Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Wałczu

Modernizacja, rozbudowa, przebu-
dowa, nadbudowa i zmiana funkcji
obiektów położonych przy ul. Bankowej

13 w Wałczu z przeznaczeniem na Po-
wiatowe Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Wałczu obej-
muje teren i budynek biurowo-warsz-
tatowy, zlokalizowany przy północnej
granicy działki. Wartość brutto zadania
wynosi 9 328 407,46 zł. Okres realizacji
projektu obejmuje lata 2019−2021.

Celem projektu jest poprawa jako-
ści kształcenia zawodowego w woje-
wództwie zachodniopomorskim i w po-
wiecie wałeckim oraz jego dostosowa-
nie do potrzeb rynku pracy. Oprócz tego
projekt służy zniwelowaniu zjawisk zwią-
zanych z problemami społecznymi. Re-
alizowane będą m.in. działania wpły-
wające na usamodzielnienie się osób
niepełnosprawnych.

Inwestycje drogowe 
w powiecie wałeckim

Inwestycje drogowe mają na celu po-
prawę jakości życia mieszkańców po-
wiatu wałeckiego, zwiększenie atrak-
cyjności turystycznej miejscowości oraz
rozwój działalności okołoturystycznej.
Przedsięwzięcia dają także front robót
dla wykonawców, stając się wsparciem
lokalnej przedsiębiorczości oraz impul-
sem do działania dla mieszkańców.

W 2020 r. wykonano 5 inwestycji
drogowych: zmodernizowano 6,8 km
dróg na kwotę ponad 9 mln zł przy wkła-
dzie własnym powiatu w wysokości
1 090 069,55 zł. Na 2021 r. zaplanowa-
no kolejne przedsięwzięcia: odcinek
Piecnik–Próchnowo (bez m. Próchnowo
– 3315 m) i Toporzyk–Lipie (5400 m).

„Regionalne 
Pogotowie Kryzysowe”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wałczu rozpoczęło prace związa-
ne z projektem pn. „Regionalne Pogoto-
wie Kryzysowe” w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na lata
2014−2020 Priorytet VII – Włączenie spo-
łeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju
usług społecznych świadczonych w in-
teresie ogólnym. Projekt jest realizowany
przez Województwo Zachodniopomor-
skie (lider projektu), wspólnie z partne-
rami: Powiatem Drawskim, Powiatem
Kołobrzeskim, Powiatem Myśliborskim,
Powiatem Stargardzkim, Powiatem Świ-
dwińskim oraz Powiatem Wałeckim.

Celem projektu jest objęcie wspar-
ciem osób i grup doświadczających sy-
tuacji kryzysu psychologicznego, za-
grożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym poprzez zapewnienie
wysokiej jakości wsparcia z zakresu
wczesnej interwencji psychologicznej
i psychoedukacji. Projekt zakłada ob-
jęcie swoimi działaniami 6 powiatów,
w których występuje niewystarczająca
dostępność do usług społecznych zwią-
zanych m.in. z profilaktyką w ochronie
zdrowia psychicznego. �

Szerokie spectrum inwestycji
Powiat wałecki leży w obrębie Pojezierza Wałeckiego. To region o szczególnych 
walorach przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych. Władze samorządowe 
nie ustają w staraniach, aby stale podnosić jakość życia mieszkańców, czemu służą
liczne realizowane inwestycje.

Droga Próchnowo−Bronikowo

Lokalne Centrum Nauki 
„Metalowe Inspiracje” w Wałczu, 
pracownia chemiczno-fizyczna
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Jakie obszary aktywności samorządu
okazały się przepustką powiatu na po-
dium Rankingu Gmin i Powiatów?

− Niewątpliwie inwestycje i co z tym
związane − pula pieniędzy, jaką nasz
samorząd pozyskał z zewnątrz. To aż
35 mln zł z różnych programów krajo-
wych i unijnych, przy dochodach sa-
morządu w granicach 110 mln zł. Moż-
na więc śmiało powiedzieć, że zdoby-
liśmy dodatkowo jedną trzecią naszego
budżetu i wydaliśmy wprost na inwe-
stycje dla mieszkańców.

Warto jednak podkreślić, że w tym
roku o miejscu w rankingu zdecydowały
także inicjatywy urzędu czy jednostek
podległych nakierowane na polepsze-
nie standardu usług. W starostwie
wprowadziliśmy system obsługi inte-
resantów − dzięki niemu już widzimy,
że nasi mieszkańcy w wydziale komu-
nikacji obsługiwani są właściwie na bie-
żąco. Wprowadziliśmy także cyfrowy
dostęp do zasobów geodezyjnych
i kartograficznych. W szpitalu urucho-
miliśmy wirtualnego doradcę, a na
drogach zbudowaliśmy solarne oświe-
tlenie dla pieszych zasilane turbi-
ną wiatrową, w pełni automatyczne,
z czujnikiem zmierzchu, oraz aktywne
przejścia dla pieszych reagujące na
ruch pojazdów.

We wszystkich naszych gminach
powstało 19 km nowych ścieżek rowe-
rowych. Z roku na rok budujemy ich co-
raz więcej. Nasz szpital, mimo pande-
mii i licznych obostrzeń, re-
alizował programy zdrowot-
ne, np. program szybszego
dostępu do usług medycz-
nych dla dzieci w rodzinach
zastępczych i program me-
dyczny dla naszych siatkar-
skich mistrzów − zawodni-
ków ZAKSY. Namawialiśmy
do organizacji przedsięwzięć
sportowych na powietrzu,
wspieraliśmy w tym wolon-
tariuszy, seniorów oraz sto-
warzyszenia. W szkołach po-
stawiliśmy na ciekawe pro-
gramy stypendialne, inter-

netowe kampanie informacyjne i spo-
tkania on-line dla przyszłych uczniów.

To wszystko razem dało nam taki wy-
nik. Dlatego każdemu z osobna chcia-
łabym podziękować za ten wspólny
sukces – radnym, zarządowi powiatu,
moim współpracownikom oraz dyrek-
torom jednostek.
Jakie powody do zadowolenia mogą
mieć mieszkańcy powiatu kędzierzyń-
sko-kozielskiego mimo pandemii
i związanych z nią trudności?

− Dla nas, samorządowców, ostat-
ni rok był lekcją pokory, nic nie jest dane
raz na zawsze, po pandemii świat nie

będzie już taki sam. Zmieniły się nasze
priorytety, a tym głównym stało się
zdrowie. Dlatego mocno inwestujemy
w nasz szpital, gdzie w tym roku wyda-
my kolejne miliony na najnowszy sprzęt
do diagnostyki onkologicznej – wiemy,
jak jest istotna, szczególnie teraz. Pla-
cówka będzie dobrze wyposażona, ma
już nowe sale operacyjne, a przed
nami jej nadbudowa o kolejne piętra.
Myślimy o tym, co będzie po trwającej
epidemii, dlatego jeszcze w poprzednim
roku rada powiatu przekazała pieniądze
właśnie na projekt nadbudowy.

Uważam, że nasz samorząd zdał
egzamin i poradził sobie w dobie pan-
demii ze sprawami, na które miał wpływ.
Jesteśmy najbliżej mieszkańców i sądzę,
że oni sami dostrzegają liczne zmiany
w swoim otoczeniu. Budujemy, inwe-
stujemy, zmieniamy nasz lokalny świat
na ile się da. Myślę, że to widać i z tego
wszyscy możemy być zadowoleni.
Jak ocenia pani aktualną sytuację i per-
spektywy dla przedsiębiorców oraz
inwestorów związanych z powiatem?

− Powiatowy Urząd Pracy przelał na
konta przedsiębiorców kilkadziesiąt
milionów złotych w ramach tarczy an-
tykryzysowej, to jednak zbyt mało przy
tak dużych przerwach w działalności.
Dlatego kluczowe będzie to, ile trafi do
naszego regionu z Krajowego Planu Od-
budowy. Małe i średnie firmy potrzebują
zastrzyku pieniędzy, by mogły sprawnie
działać. Szczególnie branża hotelowa

czy restauracyjna czeka na
szybką pomoc rządu, ale
jest też wielu innych przed-
siębiorców dotkniętych pan-
demią. Wszyscy oczekują
realnego wsparcia – od jego
skali będzie zależało to, jak
szybko uda się naprawić
sytuację w lokalnym bizne-
sie. Na tę chwilę jest za
wcześnie, aby mówić o per-
spektywach.

Rozmawiała 
Małgorzata 

Szerfer-Niechaj

Zmieniamy nasz lokalny świat
Dla nas, samorządowców, ostatni rok był lekcją pokory, nic nie jest dane raz na zawsze,
po pandemii świat nie będzie już taki sam. Zmieniły się nasze priorytety, a tym głównym
stało się zdrowie – mówi Małgorzata Tudaj, starosta kędzierzyńsko-kozielski.

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
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W ostatniej edycji Ogólnopolskiego
Rankingu Gmin i Powiatów Płońsk
okazał się najlepszy wśród gmin miej-
skich. Jakie działania zadecydowały
o najwyższej punktacji w kategorii?

− Przede wszystkim wszechstron-
ność naszego miasta. Myślę, że jest ona
efektem polityki zrównoważonego roz-
woju. Stawiamy na rozwój infrastruktu-
ry drogowej, rekreacyjnej, sportowej, ale
jednocześnie na ochronę środowiska
naturalnego. Cieszy mnie, że eksperci
ZPP docenili Płońsk za umiejętne po-
zyskiwanie środków zewnętrznych
– europejskich i krajowych. W tych ka-
tegoriach otrzymaliśmy maksymalną
liczbę punktów. W tym miejscu muszę
wspomnieć największą inwestycję
w historii miasta pn. „Budowa ścieżek
rowerowych w ramach działania ogra-
niczenie zanieczyszczeń powietrza
i rozwój mobilności miejskiej”, której re-
alizacja kosztowała ok. 80 mln zł. Choć
w nazwie są ścieżki rowerowe, projekt
jest bardziej złożony. Zakłada budowę
dwóch obwodnic – zachodniej i centrum
miasta, sieci dróg rowerowych, przy-
stanków autobusowych oraz parkin-
gów „parkuj i jedź”, a także zakup
dwóch ekologicznych autobusów miej-
skich i projekt systemu obsługującego
komunikację.
Jak sytuacja związana z pandemią
wpłynęła na plany inwestycyjne sa-
morządu i ich realizację?

− Paradoksalnie w czasie pandemii
w Płońsku inwestujemy jak nigdy dotąd.
Oprócz wspomnianej przeze mnie in-
westycji konsekwentnie rewitalizujemy
płoński rynek i przyległe do niego ulice
− za kwotę ponad 14,5 mln zł. W jednej
z kamienic powstanie muzeum polsko-
-żydowskie, które nazwaliśmy „Domem
dobrej pamięci” – to kolejne 2,5 mln zł.
Miejsce będzie nawiązywało do wielo-

wiekowej tradycji dwóch narodów: pol-
skiego i żydowskiego w naszym mieście,
a także do postaci urodzonego w Płoń-
sku pierwszego premiera Izraela – Da-
wida Ben Guriona. W tym roku ruszamy
z rewitalizacją wybudowanej w dwu-
dziestoleciu międzywojennym stacji ko-
lejowej o wartości 7,5 mln zł. Dworzec
zamieni się w muzeum ziemi płońskiej,
a sąsiadująca z nim wieża ciśnień
– w planetarium i obserwatorium astro-
nomiczne. Swoją siedzibę znajdzie
w niej Koło Miłośników Astronomii im.
Jana Walerego Jędrzejewicza. 

To nie wszystko. Rozbudowujemy
też sieć ciepłowniczą, podłączając do
niej budynki użyteczności publicznej
i domy prywatne. Tu całkowity koszt in-
westycji to 9,3 mln zł. Dzięki temu ogra-
niczamy niską emisję. Miejska elek-
trociepłownia opalana jest bowiem
biomasą – produkuje zieloną energię.
Regularnie korzystamy też z progra-
mów wymiany starych palenisk na
nowe – ekologiczne.
Co najbardziej ceni pan w roli gospo-
darza Płońska?

− Cenię sobie kontakt z ludźmi. Wie-
lu mieszkańców znam osobiście. Roz-
mawiam z nimi w drodze do pracy, bo
do urzędu jeżdżę rowerem lub chodzę
pieszo. Cenię sobie też, że przez 25 lat
na stanowisku burmistrza przekonałem
do swojej wizji miasta większość płońsz-
czan. I że Płońsk rzeczywiście się zmie-
nia – również mentalnie. Dzisiaj płońsz-
czanie nie mają powodów, by mieć ja-
kiekolwiek kompleksy w stosunku do na-
szych przyjaciół z Unii Europejskiej.
Korzystają z bardzo dobrej bazy oświa-
towej, nowoczesnych hal sportowych
i boisk. Mają do dyspozycji nowoczesny
budynek Miejskiego Centrum Kultury,
krytą pływalnię, odnowione tereny zie-
lone nad akwenem Rutki, ścieżki ro-
werowe, place zabaw i siłownie plene-
rowe. Inwestycje miejskie, np. nowe
obwodnice, przekładają się na rozwój

budownictwa mieszkaniowego i usłu-
gowego. W efekcie ożywiamy mniej
wykorzystywane części Płońska. Zmia-
na to jedyna stała w pracy burmistrza,
a ja lubię zarządzać zmianami.
Jakie cele stawia pan sobie z myślą
o dalszym rozwoju samorządu i do-
brobycie mieszkańców?

− Regularnie składamy wnioski
o dofinansowanie budowy stadionu miej-
skiego. Wierzę, że wreszcie pozyskamy
dofinansowanie, a to pozwoli nam na re-
alizację tej potrzebnej inwestycji. Chciał-
bym, aby w miejscu starego budynku
urzędu powstała siedziba Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej – centrum
aktywizacji społecznej z zapleczem sa-
nitarnym, łazienkami, kuchnią itp.,
a także Miejska Biblioteka Publiczna
na miarę XXI w. W tym roku modernizu-
jemy zielone targowisko, które zyska
nowoczesne miejsca handlowe, sanita-
riat i oświetlenie. Będą się tam odbywa-
ły targi zdrowej żywności ekologicznej.
W perspektywie mamy modernizację du-
żego targowiska i budowę sąsiadują-
cego z nim parkingu. Jeśli zaś chodzi
o zieleń miejską i ochronę środowiska,
które od lat są dla mnie priorytetem,
chciałbym odmulić akwen Rutki.

Życzę sobie i państwu, abyśmy jak
najszybciej uporali się z pandemią,
która doskwiera nam wszystkim.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Płońsk coraz bardziej
zielony i nowoczesny
Dzisiaj płońszczanie nie mają powodów, by mieć jakiekol-
wiek kompleksy w stosunku do naszych przyjaciół z Unii
Europejskiej – mówi Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska.

Budowa obwodnicy zachodniej Płońska



www.rynekinwestycji.pl

POLSKA SAMORZĄDOWA 63

W czym tkwi największy potencjał gmi-
ny Gręboszów i jakie czynniki bierze
pan pod uwagę, ukierunkowując rozwój
zarządzanego terenu z korzyścią dla
mieszkańców, przyjezdnych oraz in-
westorów?

− Gmina Gręboszów jest na po-
czątku swojej drogi ku rozwojowi. Na-
szym największym potencjałem jest lo-
kalizacja i DW 973. Do 2020 r. byliśmy za-
mkniętym zakamarkiem Małopolski ze
względu na brak infrastruktury. W ub.r.
na Wiśle został oddany do użytku nowy
most w Borusowej, w ciągu drogi woje-
wódzkiej. To sprawiło, że jesteśmy
pierwszą gminą w Małopolsce, którą mi-
jają podróżni jadący z Kielc na południe
Polski. Patrząc na rozwój wielu gmin,
uważam, że dzięki poprawie infra-

struktury drogowej mamy szansę przy-
gotować tereny dla inwestorów właśnie
w ciągu drogi wojewódzkiej 973. Już te-
raz przedsiębiorcy zgłaszają się do
urzędu i pytają o możliwość nabycia te-
renów pod inwestycje. To dobry znak,
więc musimy to wykorzystać.

Oprócz tworzenia miejsc pracy waż-
nym aspektem działań samorządu jest
poprawa warunków życia dla miesz-
kańców. Staramy się odpowiadać na ich
potrzeby, dlatego budujemy małą in-
frastrukturę, m.in. place zabaw i siłow-

nie na świeżym powietrzu. W tej chwili
Gręboszów nie ma swojego rynku.
Z tego względu przy planowanym
przedszkolu ze żłobkiem, które w tej
chwili jest dla nas priorytetem, projek-
tujemy ścieżki sensoryczne, ławeczki
oraz otwarty amfiteatr. Pozwoli to na za-
gospodarowanie czasu wolnego w bar-
dzo przyjemny sposób.

Patrząc na charakterystykę naszej
gminy oraz jej położenie, ważną spra-
wą jest dla nas również ekologia. Re-
alizujemy wiele projektów, które mają
poprawić jakość powietrza. Przykła-
dem może być dofinansowanie przez
gminę wymiany kotłów na ekologiczne.
Dzięki tak szerokim założeniom rozwo-
jowym każdy, kto chce związać się z na-
szą gminą, odczuje pozytywne korzyści
z działalności samorządu.
Jak postrzega pan pozycję gminy i pra-
cę samorządu gręboszowskiego na tle
innych gmin wiejskich? Co jest pana
największą dumą jako gospodarza?

− Pozycję gminy na tle innych sa-
morządów można oceniać pod wieloma
względami. Jeśli weźmiemy pod uwagę
dochody na mieszkańca, to Grębo-
szów nie będzie w czołówce. Jednak
oprócz dochodu warto podsumować
szerszą działalność samorządu. W tym
kontekście nasza gmina pozytywnie
się wyróżnia, ponieważ pozyskiwane
środki zewnętrzne pozwalają na reali-
zację ambitnych projektów.

Moją największą dumą są miesz-
kańcy, a konkretnie ich społeczna dzia-

łalność. W tej kadencji panie z naszej
gminy założyły 11 Kół Gospodyń Wiej-
skich, dzięki którym realizujemy wiele
wspaniałych przedsięwzięć. Niestety
pandemia negatywnie wpłynęła na tę
działalność. Oprócz KGW prężnie dzia-
łają Ludowe Zespoły Sportowe. W tej
chwili prowadzimy generalne remonty
w dwóch klubach sportowych, a na przy-
szły rok planujemy wyremontować ko-
lejne dwa. Na koniec chciałbym wspo-
mnieć o strażakach. To, co kiedyś było
nierealne, dziś staje się faktem. Strażacy
zawsze służyli pomocą. W tych trudnych
czasach również mocno zaangażowa-
li się w walkę z pandemią i ogranicze-
nie jej skutków. Od początku kadencji
wprowadziliśmy plan modernizacji OSP.
Co roku sukcesywnie remontujemy
strażnice, aby dostosować je do stan-
dardów XXI w., oraz wyposażamy w no-
woczesny sprzęt. W tym roku planujemy
zakup kolejnego nowego pojazdu dla
naszych służb ochotniczych.
Jakie są pańskie prognozy dla gminy
na najbliższą przyszłość? Czy budżet
pozwoli na realizację planowanych
działań i inwestycji?

− Moje prognozy na najbliższą
przyszłość dla gminy Gręboszów są bar-
dzo optymistyczne. Uważam, że czeka
nas stabilny, intensywny rozwój. Dzięki
pozyskiwanym środkom finansowym
z zewnętrznych programów udowod-
niliśmy, że nawet w ciężkich czasach
pandemii jesteśmy w stanie realizo-
wać ważne, a zarazem duże inwestycje.
To kluczowa kwestia dotycząca two-
rzenia budżetu na najbliższe lata. Praw-
dziwy progres inwestycyjny wciąż przed
nami. Już niedługo będą dostępne nowe
finansowania z funduszy Unii Europej-
skiej. Dzięki temu nie tylko nadrobimy
zaległości względem innych samorzą-
dów, lecz także – jestem przekonany
− zrealizujemy wiele wartościowych, in-
nowacyjnych inwestycji.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

Czeka nas stabilny, intensywny rozwój
Dzięki pozyskiwanym środkom finansowym z zewnętrz-
nych programów udowodniliśmy, że nawet w ciężkich
czasach pandemii jesteśmy w stanie realizować ważne, 
a zarazem duże inwestycje − mówi Krzysztof Gil, wójt
gminy Gręboszów.

Prawdziwy progres inwestycyjny wciąż przed
nami. Już niedługo będą dostępne nowe finanso-
wania z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki temu
nie tylko nadrobimy zaległości względem innych
samorządów, lecz także – jestem przekonany 
− zrealizujemy wiele wartościowych, innowacyj-
nych inwestycji.
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WRzeszowie zjawili się przed-
stawiciele: Fundacji Aprobata,
Portalu Rampa, Fundacji Ak-

tywizacji o. Rzeszów, Stowarzyszenia
Rodzin „Otwarty Umysł”, Fundacji na
Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Nie-
pełnosprawnych „Parasol”, Podkar-
packiego Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom z Chorobą Alzheimera, Podkar-
packiego Stowarzyszenia Głuchych
w Rzeszowie, Polskiego Związku Nie-
widomych Rzeszów, Fundacji na rzecz
osób z zespołem Downa „Szansa 21”.

Konrad Fijołek zwrócił uwagę, że
miasto tylko z pozoru jest takie samo dla
wszystkich mieszkańców. Dostosowanie
jego przestrzeni do potrzeb komunika-
cyjnych, oświatowych, kulturalnych i roz-
rywkowych osób z niepełnosprawno-
ściami powinno być priorytetem każ-
dego miasta. – Niepełnosprawni to
przecież obywatele, chcący żyć nor-
malnie wśród mieszkańców, pracować,
uczyć się, korzystać z rozrywek. Trzeba
tylko stworzyć odpowiednie warunki. Nie
litować się i nie współczuć, ale zmienić
mentalność, zmienić myślenie o oso-
bach z niepełnosprawnościami − po-

wiedział Marcin Jurzysta ze sztabu
Fijołka, odpowiadający za propozycje
dla osób z niepełnosprawnościami.
Ten temat jest mu szczególnie bliski, po-
nieważ sam zmaga się z niepełno-

sprawnością ruchową. Jak zaznaczył Ju-
rzysta, zmiany zaczynają się w szkole. 

Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę
na kwestie edukacji włączającej, zno-
szenie barier architektonicznych, walkę
ze stereotypami ze strony nauczycieli (np.
w kontekście funkcjonowania w szkole
dzieci z cukrzycą). Podnoszono też spra-
wę transkrypcji języka migowego dla
osób niesłyszących, nie tylko w szkole,
lecz także w urzędach, jak również
dostosowania przejść dla pieszych dla
osób niewidomych lub słabo widzą-
cych. Jolanta Jeleń z Fundacji Aprobata
podkreśliła, że przy prezydencie miasta
powinien powstać urząd pełnomocnika
ds. osób z niepełnosprawnościami.

Na koniec debaty jej uczestnicy, na
czele z kandydatem na prezydenta,
podpisali deklarację programową do-
tyczącą zobowiązań Konrada Fijołka od-
nośnie rozwiązywania problemów osób
z niepełnosprawnościami. Postulaty te
można zebrać w jedno określenie, któ-
rym posłużył się w swoim wystąpieniu
Marcin Jurzysta: „Po jedenaste − nie wy-
kluczaj!”. �

Po jedenaste – nie wykluczaj
14 maja w Rzeszowie odbył się panel dyskusyjny na temat potrzeb i trudności osób z nie-
pełnosprawnościami, zorganizowany przez Konrada Fijołka – kandydata opozycji na wło-
darza Rzeszowa. W wydarzeniu wzięło udział wiele organizacji i stowarzyszeń, które na
co dzień zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami. 

Po jedenaste – nie wykluczaj – ta zasada oddaje postulaty sztabu Konrada Fijołka 
w kampanii poprzedzającej wybory na prezydenta Rzeszowa

Od lewej: Konrad Fijołek i Marcin Jurzysta podczas debaty Fot. Grzegorz Bukala (2)
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W Rzeszowie wiele się dzieje. Jest
pan członkiem sztabu kandydata na
prezydenta miasta − Konrada Fijołka.
Skąd u pana pewność, że pod jego rzą-
dami Rzeszów będzie rozwijał się rów-
nie dynamicznie jak za czasów Tade-
usza Ferenca? 

− Ponieważ Konrada znam osobi-
ście, współpracujemy od dłuższego
czasu. Rzeszów potrzebuje zrównowa-
żonego rozwoju. Ale o tym nie świadczy
liczba nowych, nawet najpiękniejszych
osiedli, tego nie zmierzymy hektarami
zabetonowanych terenów. O właści-
wym rozwoju świadczy w równej mierze,
a może przede wszystkim, podejście do

ludzi, umiejętność dialogu, otwartość na
kulturę i integrację społeczną oraz sza-
cunek dla środowiska naturalnego. No-
woczesne miasto to miasto dostępne dla
każdego, nikogo niewykluczające. 
Panu osobiście bliskie są kwestie zwią-
zane z dostępnością, tolerancją i inte-
gracją społeczną? 

− Tak, jestem osobą z niepełno-
sprawnością ruchową. Nie przeszko-
dziło mi to jednak w  zdobyciu wy-
kształcenia, obronie doktoratu, zrobie-
niu prawa jazdy, znalezieniu wspania-
łej, satysfakcjonującej pracy ani w za-
angażowaniu się w politykę. Było to
oczywiście okupione wysiłkiem wła-
snym i moich rodziców, ale też poko-
nywaniem zupełnie niepotrzebnych,
prozaicznych dla przeciętnego Kowal-
skiego,  barier. Zatem z przekonaniem

powtórzę − nowoczesne, europejskie
miasto nie może być miastem barier.
Wierzę, że Konrad Fijołek będzie je
w Rzeszowie likwidował, a ja będę go
wspierał i pilnował w tym zakresie. 
Pan też działa społecznie? 

− Tak. Takie mam tradycje rodzinne.
Moi rodzice, prowadzący działalność go-
spodarczą, zawsze powtarzali, że należy
dawać siebie innym. Tego mnie na-
uczyli. Dziś cieszę się, że w akcjach or-
ganizowanych dla potrzebujących, cho-
rych, wykluczonych, a także dla instytucji
ochrony zdrowia są ze mną moi wspa-
niali przyjaciele. To m.in.  Ania Skiba, To-
masz Kulesza, Adam Dudek. Razem

działamy w różnych stowarzyszeniach
i wzajemnie się nakręcamy. I to jest bar-
dzo twórcze. Te doświadczenia każą jed-
nak zwrócić uwagę na fakt, że pomoc
nie dzieje się sama. Tu potrzebny jest
z jednej strony zapał ludzi, a z drugiej
− zaplecze finansowe. Stąd moje kon-
takty i dobre relacje z przedsiębiorcami
prywatnymi, bez nich naprawdę niewiele
zdołalibyśmy zdziałać. Przez pande-
mię wielu z nich znalazło się w tarapa-
tach. Tym bardziej należą im się słowa
uznania za to, że się nie poddają. 
Wspomniał pan o rodzinnej firmie.
Jest pan zaangażowany w wielopoko-
leniowe dzieło?

− Od trzydziestu lat prowadzą ją
moi rodzice. Najpierw była to hurtownia,
a teraz dodatkowo sieć sklepów spo-
żywczych na Podkarpaciu. Dziś jest ich

już piętnaście. Głowa, serce, ręce − my-
ślę, że te ważne idee przyświecają każ-
dej budowie, nie tylko struktury poli-
tycznej. W skali mikro sprawdzają się
również w budowaniu rodzinnych firm,
takich jak nasza. Ambitny plan zro-
dzony w głowie mojego taty na po-
czątku lat 90. i konsekwentnie realizo-
wany dał takie rezultaty. Serce tego
przedsięwzięcia to moja mama, która
wzięła na siebie obowiązek bycia fila-
rem rodziny i głosem wsparcia. I wresz-
cie ręce, czyli my − dzieci, chociaż bar-
dziej moja siostra ze szwagrem, wraz ze
wspaniałą twórczą załogą, kontynu-
ujący, wcielający i rozwijający te am-
bitne plany oraz zamierzenia. 
Jak przedstawiają się pańskie plany na
przyszłość?

− Długoterminowo staram się nie
planować przyszłości. Życie lubi za-
skakiwać. W najbliższej przyszłości
chciałbym doprowadzić do zwycięstwa
Konrada Fijołka w Rzeszowie. Ktoś po-
wiedział, że on na to zasługuje. Ja od-
wrócę to stwierdzenie i powiem, że to
Rzeszów zasługuje na takiego gospo-
darza. A trochę dalsze plany? Ukoń-
czenie habilitacji, w trakcie której jestem.
Zdaję sobie sprawę, że moja dziedzina
jest, nazwijmy to, ryzykowna, i publiko-
wanie w tym obszarze przypomina pra-
cę sapera. Robię jednak swoje. Jestem
optymistą, mimo że czasy nie są opty-
mistyczne ani dla polskiej nauki, ani dla
przedsiębiorczości, ani dla działalności
społecznej i politycznej. Jednak wie-
rzę, że mając wokół siebie innych ludzi
o podobnych wartościach, naprawdę
można wiele zdziałać. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

Nowoczesne miasto jest
otwarte na wszystkich
Jestem optymistą, mimo że czasy nie są optymistyczne ani
dla polskiej nauki, ani dla przedsiębiorczości, ani dla dzia-
łalności społecznej i politycznej. Jednak wierzę, że mając
wokół siebie innych ludzi o podobnych wartościach, na-
prawdę można wiele zdziałać − mówi dr Marcin Jurzysta,
politolog, działacz społeczny i polityczny.

Nowoczesne, europejskie miasto nie może być
miastem barier. Wierzę, że Konrad Fijołek będzie
je w Rzeszowie likwidował.
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Wtym roku konkurs Innowacyjny
Samorząd rozstrzygnięto po
raz drugi. Edycja ta była szcze-

gólna, bowiem przypadła na wyjątkowo
trudny czas pandemii koronawirusa. Od
marca ub.r. do walki z COVID-19 stanęła
nie tylko administracja rządowa, lecz
także władze samorządowe, które od-
powiadają za funkcjonowanie lokal-
nych społeczności i jakość usług w ta-
kich obszarach, jak ochrona zdrowia,
edukacja, warunki do rozwoju przed-
siębiorczości. To włodarze powiatów,
gmin i miast na co dzień zmagają się
z problemami, które bezpośrednio do-
tykają mieszkańców w tym  trudnym cza-
sie, a zarazem muszą myśleć o rozwo-

ju, planować inwestycje i wdrażać in-
nowacje, aby nie pozostawać w tyle.

Samorządy miały okazję zarówno
wykazać się zaradnością w sprawach
bieżących, jak i dowieść kreatywności
w obszarze przyszłościowego myślenia
o swoich małych ojczyznach, wprowa-
dzając innowacyjne technologie do
różnych obszarów życia publicznego.

W ostatniej edycji 226 samorządów
z całego kraju zgłosiło do konkursu 396
projektów. To znakomity wynik – mimo
szczególnych okoliczności pandemii
i związanych z nią trudności ocenie pod-
dało się ponad 30 proc. więcej jednostek
niż rok wcześniej. Innowacje mogą mieć
charakter innowacji technologicznych,

procesowych, społecznych, publicznych
(komunalnych), jak również mogą doty-
czyć instrumentów i usług wsparcia.

Zgłoszenia oceniła kapituła kon-
kursu, w której zasiedli: Daniel Baliński,
zastępca dyrektora Departamentu Stra-
tegii w Ministerstwie Funduszy i Polity-
ki Regionalnej; Rudolf Borusiewicz, dy-
rektor biura Związku Powiatów Pol-
skich; prof. Stanisław Łobejko i dr To-
masz Pilewicz ze Szkoły Głównej Han-
dlowej; Justyna Orłowska, pełnomocnik
Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech;
Andrzej Porawski, dyrektor biura Związ-
ku Miast Polskich; Leszek Świętalski, se-
kretarz generalny Związku Gmin Wiej-
skich RP, oraz Anna Banasik, redaktor

Z innowacyjnością 
samorządom do twarzy
15 kwietnia podczas uroczystej gali w formie online wręczono nagrody 17 laureatom 
i 48 wyróżnionym w konkursie Innowacyjny Samorząd, organizowanym przez Serwis 
Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Zwycięskie projekty zrealizowały: Lublin, 
Dąbrowa Górnicza, gmina Międzychód, gmina Bieliny oraz powiat przysuski.



Turystyczny pomysł na biznes

naczelna Serwisu Samorządowego
PAP.  Kandydaci do nagrody byli oce-
niani w pięciu kategoriach konkurso-
wych: miasta powyżej 200 tys. miesz-
kańców, gminy miejskie, gminy miejsko-
wiejskie, gminy wiejskie oraz powiaty.

W wyniku analizy projektów pod-
danych ocenie w konkursie Innowacyj-
ny Samorząd 2021 przyznano 17 nagród
i 48 wyróżnień. O zwycięstwie laureatów
zadecydowało przede wszystkim no-
watorskie podejście do wdrażanych
rozwiązań, a także potencjał do inspi-
rowania innych jednostek samorządu te-

rytorialnego, aby z równie dużą odwa-
gą i skutecznością podejmowały kre-
atywne działania mające praktyczne
przełożenie na jakość życia.

− Serdecznie gratuluję wszystkim
laureatom. Innowacyjny samorząd to sa-
morząd otwarty na różnego rodzaju
pomysły i na dialog. To samorząd, któ-
ry potrafi na nieoczywiste sprawy spoj-
rzeć w taki sposób, by stworzyć dodat-
kową wartość. To wreszcie samorząd,
z którym warto rozmawiać, który inspi-
ruje mieszkańców, by się rozwijali, i za-
chęca firmy do rozwijania działalności

właśnie tam. To jest również taki sa-
morząd, z którym Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo najbardziej lubi
współpracować − powiedział podczas
gali Robert Perkowski, wiceprezes za-
rządu PGNiG ds. operacyjnych.

Patronat honorowy nad konkursem
objął Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki, a także Ministerstwo Roz-
woju, Pracy i Technologii, Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej oraz
GovTech Polska. Rolę partnera strate-
gicznego wydarzenia przyjęła spółka
PGNiG. �
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Taką strategię od lat buduje gmina
Brenna, wieloetapowo zmieniając
swój wizerunek i coraz bardziej

otwierając się na turystów. Władze in-
westują w parkingi, drogi, miejsca słu-
żące rekreacji, m.in. Park Turystyki z am-
fiteatrem, kompleks „pod Brandysem”
ze ścianką wspinaczkową, innowacyj-
nym placem zabaw, siłownią i boiskiem
do siatkówki plażowej, a także unikal-
ne Obserwatorium Nietoperzy.

Każdy kolejny krok ma budować
markę gminy Brenna jako miejsca
atrakcyjnego turystycznie, przy zacho-
waniu walorów przyrodniczych i histo-
rycznych. Stąd strategia „Brenna zio-
łami pachnąca”, która rozwinęła się
wraz z powstaniem Beskidzkiego Domu
Zielin „Przytulia” z multimedialną wy-

stawą oraz bogatą ofertą edukacyjną
i warsztatową. W lokalnych restaura-
cjach można nawet spróbować spe-
cjalnych potraw regionalnych dedyko-
wanych ziołom. Co roku nowe inicjaty-
wy związane z ekologią, sportem i kul-
turą tworzą klimat pod znakiem slow life.

Ponadto z myślą o turystach od 2020 r.
gmina wdraża innowacyjny system
Travelhost, który ma usprawnić proces
uiszczania opłat klimatycznych. System
automatyzuje wiele etapów związanych
z pobieraniem i rozliczaniem opłaty
miejscowej, zarówno po stronie urzędu,
jak i obiektów noclegowych. To pierwszy
tego typu kompleksowy system w kraju.

Dzięki digitalizacji danych gmina ma
dostęp do statystyk i zestawień doty-
czących ruchu turystycznego na swoim
terenie. System wspomaga też gminną
akcję zachęcającą przyjezdnych do
płacenia opłaty miejscowej poprzez
rabaty na lokalne atrakcje. W efekcie
sukcesywnie rośnie liczba obiektów
noclegowych, a wraz z nią − budżet
gminy zasilany opłatą klimatyczną. �

Gmina Brenna jest jedną z gmin górskich, które pretendują do miana tury-
stycznych kurortów. Naturalne uwarunkowania przyrodnicze i geograficzne są oczywi-
stym determinantem takiego kierunku rozwoju. Jego podstawą jest spójna strategia,
dzięki której gmina stanie się atrakcyjnym celem podróży.

Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
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Projekt „Innowacyjny urząd” zapewnił
państwu I miejsce wśród gmin miejsko-
-wiejskich w konkursie Innowacyjny Sa-
morząd. Jakie narzędzia i rozwiązania
usprawniły komunikację z mieszkań-
cami i obsługę interesantów?

− Od kilku lat prowadzimy Biuro Ob-
sługi Interesanta, w którym zaraz po wej-
ściu do urzędu obywatel może uzy-
skać kompletną informację na temat
jego sprawy. Są tu dostępne druki, for-
mularze, a przede wszystkim kompe-
tentna obsługa, pomagająca je wypeł-
nić. Edytowalne formularze wniosków
wraz z kartami opisującymi usługę
można pobrać ze strony internetowej.
W wielu przypadkach jest to wystar-
czająca droga komunikacji. Dodatkowo
w Biurze osobne stanowisko kompute-
rowe jest udostępniane wszystkim chęt-
nym do samodzielnej obsługi. Płatności
można realizować kartą za pomocą ter-
minali płatniczych − to duże ułatwienie.
Od pierwszych dni pandemii wprowa-
dziliśmy w naszym BOI środki ostroż-
ności, dzięki którym jest to teraz bez-

pieczny punkt obsługi osób załatwiają-
cych sprawy osobiście, zwłaszcza se-
niorów.

Oprócz tego bardzo duży nacisk kła-
dziemy na komunikację z mieszkańca-
mi w każdym wieku za pomocą inter-
netu. Służy temu nie tylko rozbudowa-
na strona, lecz także profile na Face-
booku, Instagramie i kanał na Youtube.
Z intensywnych interakcji widzimy, że ta
forma komunikacji się sprawdza. Ostat-
nio wdrożyliśmy nowoczesną aplikację
mobilną „Moja Okolica”, z której moż-
na się dowiedzieć o nadchodzących wy-
darzeniach, zmianie godzin otwarcia
urzędów, ofercie bibliotek i placówek
kulturalnych, przerwach w dostawie
mediów, dyżurach aptek czy zmianie
miejskich opłat. „Moja Okolica” to na-
rzędzie przydatne także w sytuacjach
awaryjnych − pomaga znaleźć np.
najbliższe placówki ochrony zdrowia
oraz punkty z dostępnym publicznie de-
fibrylatorem.
Czy realizowane w gminie działania są
również wyrazem otwartości na inwe-
storów i przychylnego nastawienia sa-
morządu do rozwijanych w gminie biz-
nesów?

− Współpraca z lokalnymi przed-
siębiorcami to szeroka promocja ich do-
konań. Przypomnę, że międzychodzka
przetwórnia produkuje keczupy i dania
gotowe od 1904 r. Mamy też prężnie
działające firmy z sektora budowlane-
go. Ciągle jednak poszukujemy no-
wych inwestorów, oferując im profesjo-
nalną obsługę inwestycji. Nasze oferty
są stale obecne w kraju i za granicą,
czego efektem jest zainteresowanie
kolejnych firm z kapitałem zagranicz-
nym, które dostrzegają nasz potencjał
rozwojowy, korzystną lokalizację w za-
chodniej Polsce oraz tradycyjną wiel-
kopolską pracowitość i gospodarność.

Jako jedna z niewielu gmin w Polsce
oferujemy wsparcie dla inwestorów,
zarówno nowych, jak i obecnych na na-
szym terenie, w postaci uchwały o po-
mocy regionalnej, gwarantującej ulgi
i zwolnienia przy następnych inwesty-
cjach. Co więcej, współpracujemy z Ko-
strzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną, której Międzychód jest
podstrefą, skąd również płynie wspar-
cie dla inwestorów. 
W jakich innych obszarach będących
pod pieczą samorządu warto iść z du-

chem czasu i wprowadzać nowe tech-
nologie? 

− Tu nasze działania idą w innym
kierunku. Uważamy, że to dzieci i mło-
dzież są naszą przyszłością i przede
wszystkim one powinny mieć kontakt
z nowoczesnością. Zależy nam, żeby na-
sza młodzież rosła bez kompleksów i ra-
dziła sobie w dalszej edukacji, dlatego
wprowadzamy nowoczesne technologie
już do przedszkoli i szkół podstawowych.
Przykładem naszych działań może być
przekazanie szkołom drukarek 3D, dłu-
gopisów 3D, wirtualnych tablic, laptopów,
wirtualnych plansz edukacyjno-zaba-
wowych dla dzieci.

Nie zapominamy przy tym o rozwo-
ju sprawności. W tym obszarze prowa-
dzimy coroczny program bezpłatnej
nauki pływania dla wszystkich dzieci
z przedszkoli i klas I−III . Niedawno zbu-
dowaliśmy nowoczesną salę gimna-
styczną dla szkoły w Międzychodzie, ak-
tualnie budujemy kolejną w Łowyniu.
Naszą dumą jest nowoczesne przed-
szkole ze sztucznym stokiem narciar-
skim z igelitu dla przedszkolaków. To in-
westycja niespotykana w Polsce, a na-
wet Europie. Poprzez politykę proro-
dzinną i tworzenie nowych miejsc pra-
cy chcemy przyciągać nowych miesz-
kańców, aby zahamować niekorzystne
trendy demograficzne.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

O rozwoju myślimy przyszłościowo

Uważamy, że to dzieci
i młodzież są naszą przy-
szłością i przede wszystkim
one powinny mieć kontakt
z nowoczesnością − mówi
Krzysztof Wolny, burmistrz
Międzychodu.

Laufpompa w Międzychodzie
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Międzychód ma niepowtarzalny
układ urbanistyczny, jest poło-
żony na przesmyku między je-

ziorem Miejskim a rzeką Wartą. Z lo-
kowanego już w średniowieczu rynku
charakterystycznymi wąskimi przej-
ściami, tzw. „gaskami”, można zobaczyć
Wartę i jezioro jednocześnie. Tereny przy
jeziorze Miejskim (promenada wokół
niego i Park Tietza) są znakomitym
miejscem do rekreacji i wypoczynku
− spacerów, biegów oraz Nordic wal-
king.

Poznaj historię gminy
Charakterystyczną atrakcją jest

„Laufpompa” − źródło mineralnych
wód siarkowych ponad 100 lat temu
ujęte w ozdobną żeliwną pompę. Cie-
kawymi zabytkami są również kościół
pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
(XVI w.) oraz płyta nagrobna właści-
ciela miasta Krzysztofa Unruha z XVII
w., którą można znaleźć w kościele pw.
Niepokalanego Serca Maryi. Najstar-
szym i najbardziej wartościowym ar-
chitektonicznie obiektem na terenie
gminy jest gotycki kościół w Kamionnie
z 1499 r.

Jedną z największych atrakcji tury-
stycznych regionu jest Centrum Edukacji
Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach
z bogatą edukacyjną ofertą dla dzie-
ci, warsztatami „ginących zawodów”
i sztandarową jesienną imprezą
− „Wielkim Smażeniem Powideł”. Cen-
trum może być też dobrym punktem wy-

padowym do zwiedzania Parku Krajo-
brazowego Doliny Kamionki.  

Bogactwo natury 
magnesem dla turystów

Dużą atrakcją jest też przeprawa
promowa przez Wartę między Zato-
miem Starym i Nowym. Nad samą rze-
ką, w tzw. „Starym Porcie”, funkcjonu-
je nowoczesna stanica wodna o wyso-
kim standardzie, będąca punktem
przystankowym na trasie szlaku wod-
nego „Wielkiej Pętli Wielkopolski”. Od-
poczywający w Międzychodzie turyści
mogą tam wypożyczyć kajaki lub sko-
rzystać z rowerów. A tereny sprzyjają
wycieczkom.

Na północnym brzegu Warty roz-
ciągają się sosnowe bory Puszczy No-
teckiej, drugiego co do wielkości kom-
pleksu leśnego w Polsce. Wśród nich,
ale także po drugiej stronie rzeki, cze-
ka na wszystkich zainteresowanych
bogactwo malowniczych i czystych je-
zior. Oprócz jeziora w centrum Mię-
dzychodu w gminie jest ponad 50 jezior!
To raj dla wędkarzy, miłośników sportów
wodnych i zwykłego plażowania, np. na
niedawno zrewitalizowanej plaży nad je-
ziorem w Mierzynie.

Idealne miejsce do życia
Promocyjne hasło Międzychodu

brzmi: „Międzychód − właśnie tutaj! Pra-
cuj! Mieszkaj! Inwestuj!”. Powiązanie
w harmonijny sposób naturalnych wa-
lorów z rozwojem inwestycyjnym to re-

cepta na długofalowy rozwój.  Jak widać,
warunki do wypoczynku po pracy daje
sama natura. Coraz więcej rodzin szu-
ka tu swojego spokojnego miejsca na
Ziemi, z dala od hałasu metropolii. 

Swoją polityką prorodzinną gmina
zachęca do zamieszkania właśnie tutaj,
gdzie każde dziecko ma zapewnione
miejsce w przedszkolu i dostęp do no-
wocześnie wyposażonych szkół. Co-
rocznie kwota ponad miliona złotych
wspiera stowarzyszenia działające
w sferze kultury, rekreacji i sportu.
Dumą gminy jest też doskonała infra-
struktura sportowa, a zarówno młodsi
mieszkańcy, jak i seniorzy mają wiele
możliwości samorealizacji. 

Międzychód? 
Zainwestuj właśnie tutaj!

Pozyskiwanie inwestorów to kolejny
silny fundament dla rozwoju gminy. Za
nowymi firmami, które w ostatnich kilku
latach zbudował tu kapitał zagraniczny
− szwedzki, amerykański i niemiecki
− idą inwestycje lokalnych przedsię-
biorców. Przybywa miejsc pracy w no-
woczesnych zakładach produkcyjnych,
co daje podstawę bytu materialnego
mieszkańców, a zarazem wzrost moż-
liwości inwestycyjnych gminy. Władze
miasta i gminy Międzychód pozostają
otwarte na kolejnych inwestorów. Cze-
kają na nich przygotowane i w pełni
uzbrojone tereny inwestycyjne, a urzęd-
nicy gotowi są do pomocy na każdym
etapie procesu inwestycyjnego. �

Harmonijny długofalowy rozwój to podstawa planu działania władz samorządowych
miasta i gminy Międzychód. To niewielkie miasto powiatowe, położone w malowniczej
„Krainie Stu Jezior” na zachodzie Wielkopolski, od kilku lat stara się wykorzystać swoją
szansę. Tutaj wiedzą, że na sukces trzeba sobie zapracować.

Międzychód 
− kraina jezior i inwestycji



Według danych Deloitte, zebra-
nych w 26 krajach Europy,
Afryki, Azji i obu Ameryk, rynek

automatyzacji (w tym RPA – ang. Robotic
Process Automation, czyli Zrobotyzo-
wanej Automatyzacji Procesów) wzrasta
o 20 proc. rocznie. Szacuje się, że do
2024 r. osiągnie wartość 5 bilionów do-
larów.

– Zapotrzebowanie na roboty jest
duże, a ich potencjał wykorzystuje co-
raz więcej firm i organizacji. Liczne za-
lety tego rozwiązania sprawiają, że
obecnie nie ma odwrotu od procesów
automatyzacji i robotyzacji, zarówno
w firmach, jak i w jednostkach samo-
rządu terytorialnego – twierdzi prof.
Andrzej Sobczak, redaktor serwisu Ro-
bonomika, założyciel Fundacji „Ośrodek
Studiów nad Cyfrowym Państwem”.
− Przykłady z zagranicy jedynie po-
twierdzają tę tezę. W Trelleborg w Szwe-
cji wprowadzenie narzędzi RPA po-
skutkowało 60-procentowym spadkiem
kosztów administracyjnych, a Centrum
Dostaw Automatyki otworzone w 2016 r.
w Anglii w ciągu zaledwie 18 miesięcy
stworzyło 56 robotów, które wykonały
7,5 mln. transakcji, przyczyniając się do
poprawy jakości obsługi klienta i wzro-
stu zadowolenia z pracy − dodaje.

Praktyczne zastosowanie 
robotów w samorządach

W jakich obszarach funkcjonowania
samorządów terytorialnych mogą

sprawdzić się roboty? Przykładów jest
wiele. Chodzi głównie o powtarzalne za-
dania, wymagające monotonnych czyn-
ności i pracy z dużą ilością danych.
Mogą być to takie procesy, jak odczy-
tywanie i wysyłanie maili, zlecanie i od-
bieranie plików z systemu OCR (ang.
Optical Character Recognition – optycz-
ne rozpoznawanie znaków), zbieranie
danych ze stron www, nadzorowanie do-
stawców, a nawet rekrutacja pracow-
ników. Robota można zaprogramować
na wykonywanie niemal wszystkich
czynności, które wiążą się z opraco-
wanym, powtarzalnym procesem – gdy
go opanuje, będzie wykonywał pracę
tak, jak zrobiłby to człowiek, tyle że nie-
jednokrotnie szybciej oraz bezbłędnie.

Roboty doskonale poradzą sobie
także z księgowością i płatnościami: roz-
liczaniem delegacji, czytaniem stanu
kont bankowych, informowaniem o nie-
rozliczonych saldach na koncie, obsłu-
gą ryzyka kredytowego. Te i wiele innych
zadań powierzonych robotom odczu-
walnie odciążą urzędników z codzien-
nych, czasochłonnych obowiązków, któ-

re odciągają ich od ważniejszych, am-
bitniejszych wyzwań.

Czy roboty zagrażają 
pracownikom?

Eksperci zwracają uwagę, że wpro-
wadzenie robota do organizacji po-
winno wiązać się z odpowiednią ko-
munikacją. Wielu pracowników obawia
się, że ich pracę zastąpi robot, a oni sta-
ną się niepotrzebni. W rzeczywistości za-
stosowanie robotów stanowi dla nich
szansę. – Zajmuję się robotyzacją pro-
cesów biznesowych i dotychczas nie
zdarzyło się, by pracownik utracił pra-
cę na rzecz robota. Pracownicy mogą
zająć się ciekawszymi i bardziej rozwi-
jającymi zadaniami, podczas gdy roboty
będą wykonywały tę monotonną, nud-
ną część zadań – mówi Piotr Ślęzak,
ekspert RPA, CEO ForProgress Sp. z o.o.
Podkreśla, że „zatrudnienie” robota nie
musi wiązać się ze zwolnieniami, wręcz
przeciwnie – może pozwalać na efek-
tywniejszy rozwój pracowników. − Or-
ganizacje często decydują się na roboty
wtedy, gdy ich działalność szybko się
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Robotyzacja procesów co-
raz śmielej wkracza do jed-
nostek samorządu teryto-
rialnego. Jednak mimo że
roboty wspierają urzędni-
ków w codziennych zada-
niach, nie brakuje głosów
pełnych obaw o przyszłość
pracowników samorządo-
wych. Czy rzeczywiście
mają się czego obawiać?
Przeciwnie, robotyzacja
może wnieść do ich co-
dzienności wiele korzyści.



rozwija, a nie są w stanie zatrudnić no-
wych pracowników. Innym powodem
może być także potrzeba, by praca była
wykonywana w weekendy, wieczorami
lub w nocy, czyli w czasie wolnym pra-
cowników − mówi.

Lepsza organizacja pracy 
i niższe koszty

Ponieważ roboty pozwalają na szyb-
sze i efektywniejsze wykonywanie za-
dań, organizacja zyskuje znacznie wię-
cej czasu, który pracownicy mogą po-
święcić na zaangażowanie w bardziej
angażujące czynności i zaawansowa-
ne projekty. Jednocześnie powierzenie
wybranych zadań robotom ogranicza
ryzyko błędów, bowiem dobrze zapro-
gramowany robot będzie działał do-
kładnie tak, jak go tego nauczymy. W re-
zultacie wzrasta efektywność całej or-
ganizacji, która może także zwiększyć
zakres wykonywanej pracy.

Zastosowanie robotów w samo-
rządzie może wpłynąć na lepszą ob-
sługę klienta, a także wypracowanie
oszczędności, co w przypadku ogra-

niczeń budżetowych jest istotne.
– Obecne rozwiązania dostępne na
rynku umożliwiają wprowadzenie ro-
bota w ciągu kilku dni, a niskie koszty
sprawiają, że jest to rozwiązanie do-
stępne niemal dla każdej organizacji.
Dodatkowo dzięki zleceniu robotyzacji
firmie zewnętrznej samorządy unikają
angażowania działów IT oraz zakupu
dodatkowego sprzętu, co zdecydowa-
nie przyśpiesza „zatrudnienie” cyfro-
wego urzędnika – mówi Michał Wa-
wiórko, prezes zarządu First Byte
Sp. z o.o., właściciela Wizlink, pol-
skiego narzędzia służącego automa-
tyzacji procesów. Obecnie w polskich
organizacjach różnej wielkości i o róż-
nym profilu znalazło zastosowanie
kilkadziesiąt robotów działających
w oparciu o Wizlink.

Robotyzacja wsparciem 
w samorządowej praktyce

Rozwiązanie doskonale sprawdza
się m.in. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
gdzie wprowadzono robotyzację doty-
czącą przesyłania faktur elektronicz-

nych za energię elektryczną z systemów
eBOK sprzedawcy i operatora do od-
biorców końcowych (ok. 20 tys. sztuk
rocznie). − W wyniku centralizacji po-
datku VAT miasto stało się stroną umów
dla wielu odbiorców. Dużym wyzwaniem
było poszukiwanie w rozproszonej struk-
turze zagubionych faktur, które zostały
wysłane na błędny adres do kore-
spondencji lub zaginęły podczas wy-
syłki. Wówczas trzeba było występować
o duplikaty dokumentów oraz ponosić
dodatkowe koszty. Wdrożenie roboty-
zacji w tym zakresie wpłynęło na niemal
całkowitą likwidację wezwań do za-
płaty i not odsetkowych wynikających
z braku otrzymania papierowego do-
kumentu przez jednostki miejskie
– mówi Kinga Tyburska, inspektor w Ze-
spole ds. Zarządzania Energią Urzędu
Miasta Bydgoszczy.

− Podczas pobierania dokumentów
robot zaczytuje z faktur dane finansowe
oraz dotyczące parametrów energe-
tycznych znajdujących się na doku-
mentach. W efekcie miasto może spraw-
nie przeprowadzać analizy mające na
celu korekty mocy zamówionych, taryf,
przekroczeń mocy biernych i kompen-
sacyjnych. Takie działania przynoszą
zmniejszenie kosztów stałych dla kon-
kretnych obiektów. Aplikacja, w pełni
uruchomiona w styczniu br., spełniła po-
kładane w niej oczekiwania. Możemy
polecić system samorządom borykają-
cym się z podobnymi wyzwaniami – do-
daje przedstawicielka bydgoskiego
urzędu. 

Michał Wawiórko podkreśla, że
efekty robotyzacji procesów są szybkie
do zaobserwowania. Tym bardziej że
działania można rozpocząć na małą
skalę i małymi kosztami – niejako pilo-
tażowo, a kiedy sprawdzą się, można je
szybko rozwinąć samodzielnie lub przy
wsparciu firmy zewnętrznej.

Robot to nic innego jak aplikacja,
która jest w stanie wykonywać proste
czynności na ekranie komputera. Gdy
przejmie część zadań wykonywanych
przez urzędników, ci mogą w szer-
szym zakresie zająć się zadaniami
wymagającymi bezpośredniego kon-
taktu z interesantami lub projektami wy-
magającymi specjalistycznej wiedzy
eksperckiej. Wykorzystanie robotów
w jednostkach samorządowych ozna-
cza szybszą obsługę mieszkańców
oraz podniesienie jakości kontaktu
z petentami, a często również redukcję
kosztów oraz odczuwalne wsparcie
w okresowym natłoku obowiązków
w urzędzie. �
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Robot zamiast
urzędnika?
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