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Czy wojna na Ukrainie uczyni wodór bardziej atrakcyjnym paliwem?
Wojna na Ukrainie zwiększyła obawy wielu państw dotyczące
zaopatrzenia w paliwo, jakie wzbudza perspektywa odcięcia dostaw
z Rosji, ale także wzrost cen na światowych rynkach. W tym
kontekście warto zastanowić się, czy wodór może zastąpić ropę
naftową, węgiel i gaz. 10
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Na współpracy nauki i biznesu zyskują wszyscy
Na współpracy nauki i biznesu zyskują wszyscy. Firmy otrzymują
dostęp do wiedzy i solidnych partnerów do współpracy. Z kolei nauka
może komercjalizować wyniki prac badawczych swoich pracowników,
prowadzić badania wspólnie z praktykami, wreszcie − doskonalić
swoje programy kształcenia w oparciu o elementy oczekiwane na
rynku pracy. Na tej współpracy zyskuje również polskie państwo,
przed którym stoją obecnie długoterminowe wyzwania społeczne,
środowiskowe i gospodarcze 16

EDUKACJA DOMOWA 24

Edukacja domowa szansą na pogłębienie więzi i personalizację kształcenia
Dobro dzieci łączy. Politycy, których poznaliśmy na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat, to ludzie, którym zależy na dobru młodego

pokolenia. Różnią się jedynie wizją realizacji tego celu. Czasami też
samym rozumieniem tego dobra. Ale właśnie edukacja domowa,
zróżnicowana co do formy i metod kształcenia, dała odpowiedź
na ich wątpliwości. 24
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We wspólnocie siła
Samorządy są blisko ludzi i ich spraw, wsłuchują się w ich potrzeby,
pozostają w ciągłym kontakcie. Dowodem na to, jak duża jest to siła, są
chociażby rankingi zaufania społecznego, w których samorządy plasują
się bardzo wysoko. Przez wiele lat pracy w samorządach nauczyliśmy się,
jak wielką siłę ma budowanie mocnej, wspierającej się wspólnoty. 74
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Inwestorzy coraz bardziej doceniają polskie lokalizacje
Klimat inwestycyjny na danym obszarze i partnerskie nastawienie
lokalnych władz to z pewnością jeden z istotnych czynników mających
wpływ na decyzję o lokalizacji inwestycji. Z tego względu PAIH
cyklicznie organizuje szkolenia dla przedstawicieli samorządów,
zwracając im uwagę na kluczowe oczekiwania inwestorów. 100
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Pierwsze wrażenia po zgromadzeniu
danych i wniosków z ostatniego raportu
M&A Report 2022 przygotowanego
przez Bain & Company?

− Miniony rok był bez wątpienia ro-
kiem rekordów, przełomowych trans-
akcji, jak również gwałtownie rosnących
wycen w wielu branżach. Szacujemy, że
łączna wartość transakcji fuzji i przejęć
na świecie osiągnęła nienotowaną w hi-
storii wartość 5,9 bln dol. Stanowiło to
wzrost o niemal 60 proc. wobec roku
2020. Tym samym była to wartość o po-
nad bilion dolarów wyższa od dotych-
czasowych rekordów ustanowionych
w latach 2007 i 2015. Coraz większą rolę
na rynku odgrywają inwestorzy finan-
sowi, w tym fundusze private equity
i venture capital. Na rynku amerykań-
skim istotny wpływ na rynek mają tak-

że spółki typu SPAC (ang. Special Pur-
pose Acquisition Companies – przyp.
red.), do których w ostatnim czasie pły-
nie olbrzymi strumień pieniędzy. Są to
firmy powołane wyłącznie w celu po-
zyskania kapitału w drodze oferty pu-
blicznej i przejęcia innej spółki.
W skali globalnej ubiegły rok okazał się
rekordowy pod względem odnotowa-
nych fuzji i przejęć. Skąd taki wzrosto-
wy trend w okolicznościach pandemii
i trudnej sytuacji gospodarczej?

− W pewnym sensie nastąpiła ku-
mulacja transakcji z 2 lat. Wraz z wy-
buchem pandemii na początku 2020 r.
wielu inwestorów zawiesiło transakcje
na rynku fuzji i przejęć, bacznie obser-
wując, jak rozwój wypadków wpłynie na
wzrost gospodarczy, zachowanie kon-
sumentów czy też wyceny spółek. Po kil-

kumiesięcznym okresie zamrożenia
pod koniec 2020 r. inwestorzy powróci-
li do zakupów, a prawdziwy boom nad-
szedł w 2021 r. Należy pamiętać, że po-
mimo wolniejszego wzrostu gospodar-
czego utrzymały się dwa istotne czyn-
niki, które napędzały rynek fuzji i prze-
jęć – rekordowo niskie stopy procento-
we oraz znaczne środki zebrane pod in-
westycje. Mam na myśli zwłaszcza fun-
dusze private equity, które jeszcze przed
pandemią zgromadziły ponad 3 bln
dol. na przejęcia. Według naszych sza-
cunków obecnie środki te są jeszcze
wyższe. W marcu opublikujemy nasz ra-
port na temat rynku private equity i wów-
czas będziemy mogli podać dokładną
kwotę.
Jak pandemia wpływa na decyzje in-
westorów i ich strategie? Czy globalny
wpływ koronawirusa ma przełożenie na
wybory biznesowe w zakresie profilu
i przedmiotu działalności przejmowa-
nych firm?

− Profil działalności i sektor spółki
ma wpływ na decyzje inwestorów i na
ceny, jakie są gotowi płacić za dane ak-
tywo. Największym zainteresowaniem
inwestorów cieszą się branże, które
okazały się w miarę odporne na pan-
demię, a nawet stały się jej beneficjen-
tami, jak również te, które zdołały szyb-
ko przystosować się do pandemicznej
rzeczywistości dzięki np. digitalizacji
i automatyzacji. Mam na myśli spółki
technologiczne, z sektora ochrony zdro-
wia, a także wiele spółek z szeroko poj-
mowanego sektora dóbr konsumenc-
kich. 
Czym jest podyktowane wzmożone
zainteresowanie firmami technolo-
gicznymi i podmiotami działającymi
w sektorze ochrony zdrowia?

− Pandemia rozbudziła oczekiwa-
nia związane z potencjałem wzrostu

Fuzje i przejęcia 
kołem ratunkowym dla inwestorów
Istotną rolę na polskim rynku odgrywają fundusze private equity. Spodziewamy się, że
ich znaczenie w najbliższych latach będzie dalej rosnąć, głównie za sprawą znacznych
środków zebranych pod inwestycje, atrakcyjnych stóp zwrotu i możliwości tworzenia re-
gionalnych czempionów, transgranicznych liderów w wielu branżach − mówi Paweł Szre-
der, młodszy partner w Bain & Company Poland/CEE.



tych dwóch sektorów. Przekłada się to
na wyceny spółek z tych branż. Inwe-
storzy gotowi są płacić coraz więcej za
te spółki, ponieważ spodziewają się, że
będą one największymi beneficjenta-
mi zmian zachodzących w gospodar-
ce. Z naszych wyliczeń wynika, że
w ubiegłym roku średnia cena zakupu
spółki technologicznej osiągnęła re-
kordową wartość odpowiadającą
25-krotności jej zysku EBITDA (ang.
earnings before interest, taxes, de-
preciation and amortization – przyp.
red.). Rok wcześniej inwestorzy płaci-
li średnio 20-krotność zysku. W sekto-
rze ochrony zdrowia wyceny spółek
również ustanowiły najwyższe w historii
poziomy i wyniosły średnio 20 razy
zysk EBITDA wobec 16 razy rok wcze-
śniej. To niebagatelne kwoty, nigdy
wcześniej nienotowane.
Czy poza wspomnianymi branżami
sektor OZE, uchodzący za przyszło-
ściowy, leży w kręgu zainteresowania
inwestorów?

− Ze względu na ambitne cele kli-
matyczne stawiane przez Komisję Eu-
ropejską zarówno w Polsce, jak w in-
nych krajach UE spodziewamy się
nadal bardzo dużej aktywności inwe-
storów branżowych i finansowych w ob-
szarze energetyki odnawialnej. Polska
ma za sobą wiele lat opóźnień, jeśli cho-
dzi o modernizację sektora elektro-
energetycznego, jak i rozwój zeroemi-
syjnych źródeł energii. Biorąc pod uwa-
gę cele klimatyczne, które nasz kraj zo-
bowiązał się spełnić, spodziewamy
się, że tempo rozwoju tego sektora, tem-
po inwestycji i skala przejęć będą
znacznie wyższe niż na rynkach za-
chodnich. Branża ta jest w Polsce moc-
no rozdrobniona i jednocześnie wy-
maga znacznych nakładów finanso-
wych za sprawą przyspieszającej de-
karbonizacji. Atrakcyjne cele przejęć
i możliwości konsolidacji będą poja-
wiać się wzdłuż całego łańcucha war-
tości sektora OZE, a nie tylko na jego
końcu – wśród aktywów wytwarzają-
cych energię.

Czy globalne statystyki i trendy są
spójne z działaniami inwestycyjnymi na
polskim rynku? Jakie dane można
przytoczyć za zeszły rok dla naszego
rynku w obszarze fuzji i przejęć?

− Polski rynek wpisuje się w świa-
towe trendy zarówno pod względem
liczby, jak i wartości transakcji za-
mkniętych w ubiegłym roku. Zaintere-
sowanie inwestorów przyciągają w du-
żej mierze spółki technologiczne, i to za-
równo na wczesnym etapie rozwoju, któ-
rymi interesują się fundusze venture ca-
pital, jak i te bardziej dojrzałe, które po-
jawiają się na radarze inwestorów bran-
żowych oraz funduszy private equity. Do
tego dochodzą spółki z branży dóbr kon-
sumpcyjnych, wspomnianej już ener-
getyki odnawialnej czy z sektora ochro-
ny zdrowia. Jako interesujący cel prze-
jęć jawią się również spółki przemysło-
we, m.in. ze względu na możliwości roz-
wijania sprzedaży eksportowej, czemu
mogą sprzyjać zawirowania w global-
nych łańcuchach dostaw. Istotną rolę na

polskim rynku odgrywają fundusze
private equity. Spodziewamy się, że
ich znaczenie w najbliższych latach
będzie dalej rosnąć, głównie za sprawą
znacznych środków zebranych pod
inwestycje, atrakcyjnych stóp zwrotu
i możliwości tworzenia regionalnych
czempionów, transgranicznych liderów
w wielu branżach.
Jak inflacja wpływa na wycenę firm?

− Przyspieszająca inflacja oznacza
zacieśnianie polityki pieniężnej, czyli
wzrost stóp procentowych, a co za
tym idzie − wyższy koszt kapitału. Pro-
blem wysokiej inflacji dotyka więk-
szość rozwiniętych gospodarek, a więc
nie jest to zmartwienie tylko Polski,
ale i całej Europy Zachodniej czy USA.
Z jednej strony w obliczu bardziej
kosztownego dostępu do finansowania
można spodziewać się zatrzymania
wzrostu wycen przejmowanych spółek.
Z drugiej − należy pamiętać o ogrom-
nej podaży kapitału zgromadzonego
przez fundusze, co może powodować,
że wyceny albo zatrzymają się na

obecnych poziomach, albo będą dalej
rosnąć.
Czy tendencje, o których pan mówi,
utrzymają się? Jakie są prognozy dla fu-
zji i przejęć zarówno w skali globalnej,
jak i dla Polski?

− Na aktywność inwestorów na
rynku duży wpływ oprócz czynników
makroekonomicznych będzie mieć roz-
wój sytuacji geopolitycznej, zarówno
w Polsce, jak i w regionie Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Na tę chwilę na ryn-
ku panuje spory optymizm. Coraz wię-
cej inwestorów branżowych upatruje
w przejęciach sposobu na utrzymanie
wzrostu w postpandemicznej rzeczy-
wistości. Bain & Company przeprowa-
dził badanie wśród największych uczest-
ników rynku na temat ich oceny rozwoju
sytuacji w 2022 r. Zdecydowana więk-
szość spodziewa się, że w tym roku
aktywność inwestorów utrzyma się na
podobnym poziomie lub nawet się
zwiększy.
Decyzja o przejęciu to jedno. Co zrobić,
aby ten krok inwestycyjny okazał się
sukcesem? Czy analizowane przez
państwa przypadki potwierdzają, że
tego typu transakcje spełniają swoje za-
danie?

− Przy obecnych wysokich wyce-
nach o sukces coraz trudniej, a ryzyko,
że transakcja nie przyniesie zamierzo-
nego efektu uzasadniającego wartość
inwestycji, jest coraz większe. Dotyczy
to zarówno inwestorów branżowych,
jak i funduszy private equity, które mu-
szą przecież osiągać wysokie stopy
zwrotu. Rośnie konkurencja między in-
westorami. Coraz więcej oferentów
walczy o aktywa dostępne do przejęcia,
których liczba nie rośnie tak szybko. Do
tego dochodzą jeszcze inne czynniki ry-
zyka, z którymi inwestorzy muszą się
zmierzyć i które sygnalizują w naszym
badaniu sami uczestnicy rynku. Naj-
ważniejsze wyzwania, przed którymi
stoją inwestorzy i które będą przesądzać
o powodzeniu danej transakcji przeję-
cia, to umiejętność utrzymania utalen-
towanych pracowników, zdolność do
pełnej realizacji zakładanych synergii,
zwłaszcza przychodowych, które znacz-
nie częściej niż kosztowe okazują się ilu-
zoryczne, oraz poprawne oszacowanie
potencjalnych ryzyk i szans w obszarze
ESG (ang. Environmental, Social and
Governance − środowiska, społecznej
odpowiedzialności i ładu korporacyj-
nego – przyp. red.). 

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA 7

Przyspieszająca inflacja oznacza zacieśnianie po-
lityki pieniężnej, czyli wzrost stóp procentowych,
a co za tym idzie − wyższy koszt kapitału. Problem
wysokiej inflacji dotyka większość rozwiniętych
gospodarek, a więc nie jest to zmartwienie tylko
Polski, ale i całej Europy Zachodniej czy USA.
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Wramach gwarantowanej kon-
stytucyjnie wolności działal-
ności gospodarczej przedsię-

biorcy mogą ją podejmować i prowa-
dzić w każdej formie. Oznacza to rów-
nież możliwość przekształcania swojej
działalności z jednej formy w drugą.

Zmiana formy 
prowadzenia działalności

Przekształcenie przedsiębiorstwa
polega na jego transformacji poprzez
odejście od dotychczasowej formy i kon-
tynuowanie prowadzenia działalności
gospodarczej w nowej strukturze. Nie
dochodzi więc do zaprzestania dzia-
łalności, a jedynie do zmiany jej formy
prawnej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że
chodzi o przekształcenie sensu largo,
czyli zmianę formy prowadzenia dzia-
łalności na inną, nie tylko stricte w ro-
zumieniu przepisów np. Kodeksu spółek
handlowych, dopuszczających wąski
zbiór przypadków transformacji jednej
struktury w drugą. Zmiany sensu largo
można bowiem dokonać w zakresie
każdego typu prowadzonej działalno-
ści, jednak w przypadkach niewska-

zanych w przepisach wprost będzie się
to wiązać z konicznością likwidacji
dotychczasowej działalności, a jej kon-
tynuowanie możliwe będzie pośred-
nio, dopiero po uruchomieniu nowej
struktury.

Dopuszczalne formy 
przekształcenia według 
Kodeksu spółek handlowych

Spółki handlowe, a więc: spółka jaw-
na, partnerska, komandytowa, koman-
dytowo-akcyjna (spółki osobowe), spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością,
prosta spółka akcyjna oraz spółka ak-
cyjna (spółki kapitałowe) mogą być
przekształcone w inną spółkę handlo-
wą. W spółkę handlową może zostać
przekształcona również spółka cywilna,
a przedsiębiorca będący osobą fizycz-
ną może przekształcić prowadzoną
przez siebie i we własnym imieniu dzia-
łalność gospodarczą w jednoosobo-
wą spółkę kapitałową.

− Spółka przekształcana staje się
spółką przekształconą – docelową
− z chwilą wpisu spółki docelowej do re-
jestru. Jednocześnie sąd rejestrowy
z urzędu wykreśla spółkę przekształ-

caną. Docelowej spółce przysługują
wszystkie prawa i obowiązki spółki
przekształcanej, zwłaszcza prawo do
bycia podmiotem przejętych zezwoleń,
koncesji oraz ulg − z pewnymi wyjąt-
kami, które zostały przyznane spółce
przed jej przekształceniem. Podobnie
spółce przekształconej przysługują
wszystkie prawa i obowiązki prze-
kształcanego przedsiębiorcy. Co waż-
ne, nie może być przekształcana spół-
ka w likwidacji, która rozpoczęła podział
majątku, ani spółka będąca w procesie
upadłości – zaznacza Kamil Nagrabski,
szef działu doradztwa gospodarczego
w Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Do przekształcenia spółki niezbęd-
ne jest:
• sporządzenie planu przekształcenia
wraz z załącznikami oraz opinią bie-
głego rewidenta;
• podjęcie uchwały o przekształceniu
spółki;
• powołanie członków organów spółki
przekształconej albo określenie wspól-
ników prowadzących sprawy tej spółki
i reprezentujących ją;
• wpisanie w KRS spółki przekształco-
nej i wykreślenie przekształcanej;
• w niektórych przypadkach wymaga-
na jest opinia biegłego rewidenta.

Łączenie spółek
We wspominanym szerokim rozu-

mieniu restrukturyzację spółki można
przeprowadzić poprzez połączenie jej
z inną spółką. Spółki kapitałowe mogą
się łączyć między sobą oraz ze spółkami
osobowymi − z jednym zastrzeżeniem.
Spółka osobowa nie może być spółką
przejmującą albo spółką nowo zawią-
zaną. Spółka kapitałowa oraz spółka
komandytowo-akcyjna mogą łączyć się

Jak zmienić formę prowadzenia
działalności?
Rynkowy dynamizm i zmieniające się realia obrotu gospodarczego wymuszają na przed-
siębiorcach dostosowanie się do ciągłych zmian, w tym restrukturyzację struktur prowa-
dzonej działalności. W ostatnim czasie głównym czynnikiem popychającym firmy do
transformacji jest rewolucja systemu podatkowo-prawnego wprowadzona za sprawą Pol-
skiego Ładu. Przekształcenie przedsiębiorstwa może skutecznie pomóc w dostosowaniu
jego działalności do nowych wymogów i obowiązków, stanowiąc krok do zabezpieczenia
majątku firmy.



ze spółką zagraniczną, jednak spółka
komandytowo-akcyjna nie może być
spółką przejmującą albo spółką nowo
zawiązaną. Spółki osobowe mogą się
między sobą łączyć tylko przez zawią-
zanie spółki kapitałowej. Podobnie jak
w przypadku przekształcenia nie może
się łączyć spółka będąca w likwidacji,
która rozpoczęła podział majątku, ani
spółka w upadłości. Połączenia można
dokonać, przenosząc cały majątek
spółki na inną spółkę w zamian za
udziały lub akcje lub poprzez zawiąza-
nie spółki kapitałowej, na którą prze-
chodzi majątek wszystkich łączących się
spółek w zamian za udziały lub akcje
nowej spółki.

Połączenie następuje z dniem wpi-
sania połączenia do KRS, co powodu-
je jednocześnie wykreślenie spółki przej-
mowanej albo spółek łączących się
przez zawiązanie nowej spółki, bez ko-
nieczności przeprowadzenia postępo-
wania likwidacyjnego. Dodatkowe re-
gulacje przewidziano dla łączenia się
spółek zagranicznych.

Podział spółki
Restrukturyzacji prowadzonej dzia-

łalności gospodarczej można również
dokonać poprzez podział jej struktury.
Nie wolno dzielić spółek osobowych ani
spółek w likwidacji, które rozpoczęły po-
dział majątku, jak również spółek w upa-
dłości. Spółkę kapitałową można po-
dzielić na dwie albo więcej spółek ka-
pitałowych. Niedopuszczalny jest jednak
podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał za-
kładowy nie został pokryty w całości.

Podziału można dokonać przez:
• przeniesienie całego majątku spółki
dzielonej na inne spółki za udziały lub
akcje spółki przejmującej;
• zawiązanie nowych spółek, na które
przechodzi cały majątek spółki dzielo-
nej w zamian za udziały lub akcje no-
wych spółek;
• przeniesienie całego majątku spółki
dzielonej na istniejącą i na nowo za-
wiązaną spółkę (spółki);
• przeniesienie całego majątku spółki
dzielonej na istniejącą i na nowo za-
wiązaną spółkę (spółki).

Wydzielenie nowej spółki następu-
je w dniu jej wpisu w KRS. Wówczas
spółka dzielona zostaje rozwiązana
bez przeprowadzenia postępowania
likwidacyjnego.

Aport przedsiębiorstwa 
do spółki

Przekształcenia formy prowadzenia
działalności gospodarczej można rów-

nież dokonać, wnosząc do spółki aport
w postaci przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części. To metoda, któ-
rą do przekształcenia w spółkę z o.o. czę-
sto stosują osoby fizyczne prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą.

Jest to bardzo kompleksowy i efek-
tywny sposób przekształcenia czy prze-
organizowania prowadzonej działal-
ności, bowiem zgodnie z kodeksową de-
finicją przedsiębiorstwa (art. 551 Ko-
deksu cywilnego) to zorganizowany ze-
spół składników niematerialnych i ma-
terialnych przeznaczony do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, obej-
mujący w szczególności:
• nazwę przedsiębiorstwa,
• własność nieruchomości lub rucho-
mości, w tym urządzeń, materiałów,
towarów i wyrobów, oraz inne prawa
rzeczowe do nieruchomości lub rucho-
mości;
• prawa wynikające z umów najmu
i dzierżawy nieruchomości lub rucho-
mości oraz prawa do korzystania z nie-
ruchomości lub ruchomości wynikają-
ce z innych stosunków prawnych;
• wierzytelności, prawa z papierów
wartościowych i środki pieniężne;
• koncesje, licencje i zezwolenia;
• patenty i inne prawa własności prze-
mysłowej;
• majątkowe prawa autorskie i mająt-
kowe prawa pokrewne;
• tajemnice przedsiębiorstwa;
• księgi i dokumenty związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej.

Aportem można wnieść tylko część
przedsiębiorstwa, a dokładnie jego zor-
ganizowaną część, za którą, zgodnie
z art. 4a pkt. 4 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych, uważa
się organizacyjnie i finansowo wyod-
rębniony w istniejącym przedsiębior-
stwie zespół składników materialnych
i niematerialnych, w tym zobowiązania,
przeznaczonych do realizacji określo-
nych zadań gospodarczych, który za-
razem mógłby stanowić niezależne
przedsiębiorstwo samodzielnie reali-
zujące te zadania.

Po co przekształcać?
Przedsiębiorcy podejmują się prze-

kształcenia w celu zwiększenia efek-
tywności prowadzonego biznesu. Dzię-
ki niemu firmy obniżają koszty prowa-
dzenia działalności, w tym obciążenia
podatkowe, ale i zwiększają swoją siłę
i potencjał, np. przez połączenie spółek,
usprawnienie procesu decyzyjnego,
wejście na giełdę, pozyskanie inwesto-
rów i kapitału.

Przykłady? Pragnące zadebiuto-
wać na giełdzie przedsiębiorstwo bę-
dzie musiało przekształcić się w spółkę
akcyjną, a przy okazji przekształcenia
może dokonać dodatkowej, faktycznej
restrukturyzacji, nie tylko formalnej, np.
poprzez wydzielenie poza nową struk-
turę nierentownej części przedsiębior-
stwa, co może zwiększyć szansę na po-
zyskanie nowych inwestorów. W zależ-
ności od wybranej formy, w którą dzia-
łalność ma zostać przekształcona,
przedsiębiorca uzyska określone ko-
rzyści w zakresie możliwości rozwoju,
pozyskania kapitału, opodatkowania,
zarządzania i ponoszonej odpowie-
dzialności.

W dobie Polskiego Ładu sporym
zainteresowaniem, zwłaszcza dla pro-
wadzących jednoosobową działalność
gospodarczą, cieszą się alternatywne
formy jej prowadzenia oferujące niższe
opodatkowanie dochodu, takie jak spół-
ka komandytowa, lub zakładające
mniejsze obciążenia ZUS, np. spółka
komandytowo-akcyjna.

W razie przekształcenia osoby
prawnej i spółki osobowej można za-
chować jej dotychczasową firmę (w ro-
zumieniu Kodeksu Cywilnego firmą jest
jej nazwa, zawierająca przede wszyst-
kim formę prawną, uzupełniana przez
przedsiębiorców najczęściej o wska-
zanie: przedmiotu działalności, siedzi-
by przedsiębiorstwa, nazwiska właści-
ciela) z wyjątkiem określenia wskazu-
jącego zmienioną formę prawną. W za-
leżności od formy dokonywanego prze-
kształcenia może zaistnieć np. ko-
nieczność uzupełnienia firmy o nazwi-
sko przedsiębiorcy.

Przed przystąpieniem do prze-
kształcenia struktury prowadzonego
biznesu warto skonsultować się z kan-
celarią podatkowo-prawną, żeby do-
konać właściwego wyboru formy praw-
nej najkorzystniejszej dla danego typu
i charakteru działalności, a zarazem
w zgodzie z obowiązującymi regula-
cjami, jednocześnie mając na uwadze
nadchodzące zmiany w przepisach.

Źródło: Kancelaria Prawna Skarbiec,
specjalizująca się w ochronie majątku, 

doradztwie strategicznym dla przedsię-
biorców oraz zarządzaniu sytuacjami 

kryzysowymi.
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Choć sankcje nałożone na rosyj-
skie paliwa stanowiłyby naj-
większy cios wymierzony w tam-

tejszą gospodarkę, perspektywa utraty
dostaw budzi realne obawy w wielu
państwach. Kraje europejskie reagują
w różny sposób. W „Rzeczpospolitej”
czytamy: „Premier Wielkiej Brytanii Bo-
ris Johnson już sugeruje, że jego kraj
może powrócić do wydobycia na wiel-
ką skalę ropy i gazu z Morza Północ-
nego, a co więcej, jest gotów na wszel-
kie możliwości tego wydobycia”.

Inwazja zachętą 
do odchodzenia 
od paliw kopalnych

Portal podkreśla jednak, że nie
wszyscy widzą rozwiązanie problemu
tak jak Brytyjczycy. Strach przed od-
cięciem dostaw może stanowić bo-
dziec do poszukiwania paliw alterna-
tywnych i odnawialnych. Jak uważają
analitycy Międzynarodowej Agencji
Energii, inwazja może stać się bodźcem
do transformacji światowych rynków
energetycznych i zachęcać do odcho-
dzenia od paliw kopalnych.

Wiele mówi się obecnie o wykorzy-
staniu wodoru jako alternatywnego pa-
liwa. Trudność w tym przypadku – pisze

„Rzeczpospolita” – polega na koniecz-
ności tworzenia zupełnie nowych in-
stalacji i zupełnie nowych silników. Jed-
nak sytuacja na świecie inspiruje różne
podmioty do podejmowania działań
mających na celu rozwiązanie proble-
mów związanych z użyciem wodoru
jako paliwa. Przykładowo Niemcy i Nor-
wegia rozpoczęły rozmowy w sprawie
budowy gazociągu, którym przesyłany
będzie wodór. Również Arabia Saudyj-
ska − choć jest największym produ-
centem ropy naftowej na świecie – in-
westuje w zakład wytwarzający zielony
wodór. Producenci samochodów, tacy
jak Honda, Toyota oraz Subaru, chcą,
żeby ich auta były napędzane wodorem.
Z kolei linie lotnicze Delta Air Lines wraz
z Airbusem pracują nad użyciem wo-
doru w awiacji.

Wojna w Ukrainie zwiększa 
zainteresowanie Europy 
alternatywnymi paliwami

„Jak wynika ze wspólnego komuni-
katu po spotkaniu premiera Norwegii Jo-
nasa Gahra Støre z niemieckim mini-
strem gospodarki Robertem Habeckiem,
obie strony są gotowe do budowy odpo-
wiedniej infrastruktury, która pomoże
Niemcom w zastąpieniu rosyjskiej ropy
i gazu innymi nośnikami energii. To waż-
ny sygnał w sytuacji, kiedy jeszcze kilka

dni temu niemiecki kanclerz Olaf Scholz
mówił o konieczności budowy infra-
struktury do magazynowania węgla, aby
w ten sposób zabezpieczyć się przed po-
tencjalnymi przerwami w dostawach
energii” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

W tym samym czasie Arabia Sau-
dyjska deklaruje, że jeszcze w marcu
2022 r. zamierza rozpocząć produkcję
zielonego wodoru. Eksport gazu ma się
rozpocząć za 4 lata. Inwestycje kraju
w budowę instalacji do produkcji zielo-
nego wodoru wynoszą 5 mld dol. Pali-
wo będzie dostarczane do odbiorców
w formie amoniaku, który jest łatwiejszy
w transporcie. Instalację zasili energia
słoneczna i wiatrowa, której nie braku-
je w tym rejonie.

Tak wytworzony wodór popłynie do
Japonii, Korei Południowej oraz Sta-
nów Zjednoczonych i Europy. Saudyj-
czycy, którzy sprzedają dziś najwięcej
ropy na świecie, chcą w przyszłości od-
grywać kluczową rolę w produkcji wo-
doru. Rynek wodoru wydaje się bardzo
obiecujący, ponieważ coraz więcej firm
inwestuje w wykorzystanie go jako pa-
liwa. Wojna w Ukrainie uświadomiła eu-
ropejskim politykom, że powinni na
szerszą skalę inwestować w alterna-
tywne źródła energii.

www.wodorowyswiat.pl

Czy wojna w Ukrainie uczyni wodór
bardziej atrakcyjnym paliwem?
Wojna w Ukrainie zwięk-
szyła obawy wielu państw
dotyczące zaopatrzenia
w paliwo, jakie wzbudza
perspektywa odcięcia do-
staw z Rosji, ale także
wzrost cen na światowych
rynkach. W tym kontek-
ście warto zastanowić
się, czy wodór może za-
stąpić ropę naftową, wę-
giel i gaz.

Wojciech Ostrowski
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Jak pisze „Financial Times”, zachodnie
marki starają się zachować balans
między zobowiązaniem do przestrze-

gania praw człowieka a dążeniem do
zwiększenia sprzedaży w Chinach, które
wyprzedziły w 2019 r. Stany Zjednoczone
pod względem wydatków na modę.

Zachód przeciwko 
przymusowym pracom 
w prowincji Xinjiang

Obok Adidasa również Nike i H&M
padły ofiarą chińskiego bojkotu konsu-

Prawa człowieka w Xinjiangu 
a chiński bojkot zachodnich marek
Adidas wymienił szefa swojego chińskiego oddziału, po
tym jak znacząco spadła sprzedaż z powodu konsumenc-
kiego bojkotu firmy przez Chińczyków. Marka traci klien-
tów na rzecz miejscowych firm z powodu jej stanowiska
dotyczącego bawełny pochodzącej z Regionu Autono-
micznego Xinjiang. Spadek sprzedaży w dwóch kolejnych
kwartałach wyniósł 15 proc. Bojkot konsumencki w Chi-
nach dotknął zachodnie marki odzieżowe, które zadekla-
rowały, że nie używają bawełny pochodzącej z Xinjiangu
ze względu na zarzuty związane z łamaniem przez Chiń-
czyków praw człowieka w tej części kraju.

Wojciech Ostrowski



menckiego w ubiegłym roku, po tym jak
zaczęły publicznie dystansować się od
zarzutów wykorzystywania produktów
z Xinjiangu. Deklaracje wielkich firm za-
chodnich stanowiły reakcję na donie-
sienia o częstym wykorzystywaniu pra-
cowników przymusowych w regionie.
W tej zamieszkałej głównie przez mu-
zułmańskich Ujgurów prowincji wy-
twarza się 80 proc. chińskiej bawełny.

Adidas stwierdził, że nigdy nie wy-
twarzał swoich wyrobów w Xinjiang i nie
ma dostawców z tej prowincji. Wskazał
przy tym na oświadczenie z 2019 r., że
zaprzestał zakupu od swoich dostaw-
ców jakichkolwiek wyrobów powsta-
łych w tej części Chin po pojawieniu się
oskarżeń o wykorzystywaniu tam ro-
botników przymusowych.

Chiny promują 
lokalne marki

Kiedy konsumenci zaczęli bojkoto-
wać zachodnie marki, chińscy produ-
cenci odzieży sportowej, Anta Sports

i Li-Ning, stwierdzili, że nie mają oni nic
przeciwko używaniu bawełny z Xin-
jiangu. Po takim oświadczeniu przy-
chody Anta Sports wzrosły w I połowie
2021 r. o ponad 50 proc.  W krótkim cza-
sie firma podbiła rosnący w Chinach ry-
nek odzieży sportowej, a jej przychód na
chińskim rynku był w tym czasie o po-
nad 1 mld euro wyższy niż Adidasa – po-
daje „Financial Times”.

W Internecie chińscy twórcy aplikacji
sprzedażowych, takich jak Alibaba czy
Tmall, również zaczęli bardziej promo-
wać lokalne marki. W ostatnim czasie
czołowe zachodnie marki odzieży spor-
towej straciły dominującą pozycję w Chi-
nach na rzecz lokalnych producentów.
Dla Adidasa będzie to oznaczać ogrom-
ne straty, ponieważ obszar tzw. „Wielkich
Chin” generuje jedną czwartą jego
światowych przychodów.

Jak podaje portal Market Watch,
Puma, niemiecki producent obuwia
sportowego, również poważnie odczu-
ła bojkot konsumencki zachodnich ma-
rek w 2021 r. W ostatnim kwartale 2021
r. spadek sprzedaży Pumy wyniósł
20 proc. Z powodu podsycanej przez
chińskie media niechęci do zachodnich
marek Puma nie może już angażować
chińskich celebrytów w swoich kam-
paniach reklamowych. Firma zamierza
nadrobić straty, zwiększając swoją
obecność na innych rynkach.

Problem Xinjiangu powoduje
konflikty Chin ze Stanami 
Zjednoczonymi

Region Autonomiczny Xinjiang-Uj-
gur znajduje się w północno-zachod-
niej części Chin. Obszar ten został
podporządkowany władzy cesarzy
pod koniec XVIII w., jednak odmien-
ność kulturowa i religijna jego miesz-
kańców od początku stawała się źró-
dłem konfliktów z władzą centralną.
W XIX i XX w. region ten kilkukrotnie
bez powodzenia starał się wyzwolić
spod chińskiego panowania. Nie po-
wiodły się prowadzone przez dziesię-
ciolecia próby narzucenia wyznającym
islam mieszkańcom tego regionu kul-
tury chińskiej.

Problem łamania praw człowieka
w Xinjiangu stał się ostatnio przyczyną
ostrego konfliktu między Pekinem a Wa-
szyngtonem. W grudniu 2021 r. portal Do
Rzeczy donosił, że obie izby Kongresu
Stanów Zjednoczonych przegłosowały
projekt ustawy w prawie wprowadzenia
embarga na chińskie produkty po-
wstałe w wyniku pracy przymusowej na
terenie Xinjiang.

Jen Psaki, rzecznik Białego Domu,
powiedział: „Prezydent z zadowole-
niem przyjmuje porozumienie Kongre-
su w sprawie ponadpartyjnej ustawy
o zapobieganiu pracy przymusowej Uj-
gurów. Zgadzamy się z Kongresem, że
można i należy podjąć działania, aby
pociągnąć Chińską Republikę Ludową
do odpowiedzialności za ludobójstwo
i łamanie praw człowieka oraz zająć się
pracą przymusową w Xinjiangu”.

Konflikt eskaluje 
na forum ONZ

Ostatnio problem stał się przyczyną
spięcia miedzy USA i ChRL na forum
ONZ. Podczas sesji z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Walki z Dyskryminacją
Rasową amerykańska ambasador przy
ONZ Linda Thomas-Greenfield na fo-
rum Zgromadzenia Ogólnego oskarżyła
Chiny o czystki etniczne i łamanie praw
człowieka w prowincji Xinjiang. Wywo-
łało to w chińskich mediach falę oskar-
żeń wobec Stanów Zjednoczonych do-
tyczących łamania praw człowieka
w tym kraju wobec Indian i Afroamery-
kanów, a także tolerowania aktów prze-
mocy wobec Azjatów w trakcie pande-
mii.

Podczas sesji Rady Praw Człowieka
ONZ Chiny zorganizowały wideokon-
ferencję dotyczącą – jak to określono –
„systemowego łamania praw rdzen-
nej ludności przez Stany Zjednoczone,
Kanadę i Australię”. W jej trakcie ata-
kowano wymienione kraje za systema-
tyczne prześladowania ich rdzennych
mieszkańców.

Chińskie Radio Międzynarodowe
szeroko cytuje wypowiedź Stałego
Przedstawiciela Wenezueli przy Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych, am-
basadora Hectora Constanta Rosalesa,
który powiedział: „Jednocześnie kraje te
wykorzystują kwestie „praw człowie-
ka” jako pretekst do oskarżania i oczer-
niania krajów rozwijających się, stoso-
wania nielegalnych jednostronnych
środków przymusu, a nawet przepro-
wadzania zbrojnych interwencji prze-
ciwko innym krajom, które powodują po-
ważne katastrofy dla mieszkańców tych
krajów. Stany Zjednoczone muszą po-
wstrzymać instrumentalizację praw
człowieka i wykorzystanie ich jako bro-
ni”.

Wydaje się, że stosunki Pekinu z Wa-
szyngtonem i całym Zachodem znala-
zły się w głębiom kryzysie. Problem ła-
mania praw człowieka w Xinjiangu sta-
je się − obok kwestii Tajwanu − przy-
czyną narastającego konfliktu. �
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Nie da się ukryć, że zjawisko sta-
rzenia się społeczeństw euro-
pejskich wciąż się pogłębia. Po-

twierdzają to statystyki, które progno-
zują, że w ciągu najbliższych 30 lat śred-
nia wieku mieszkańców UE będzie po-
nad czterokrotnie wyższa. Analitycy po-
dają, że tendencja ta jest najbardziej dy-
namiczna w krajach wysoko rozwinię-
tych. Przykładowo w Japonii w 2030 r.
ma być aż 30 proc. obywateli powyżej
65. roku życia.

Statystyka nie pozostawia także
złudzeń w kontekście polskiego społe-
czeństwa. Szacunki GUS wykazują, że
w 2050 r. przekrój wiekowy w naszym
kraju będzie wyglądał następująco:
57 proc. społeczeństwa – osoby w wie-
ku produkcyjnym, 32,7 proc. – osoby
w wieku emerytalnym, ok. 11 proc. – oso-
by w wieku przedprodukcyjnym.

Dlaczego Polska ma problem 
z dzietnością?

Aby lepiej zrozumieć globalny pro-
blem, warto skoncentrować się na przy-
czynach jego powstania. Niska dziet-
ność w Polsce stanowi temat dyskusji
publicznej od prawie 30 lat. Spadek licz-
by urodzeń jest równoznaczny z dużo

mniejszym udziałem najmłodszych grup
wiekowych, a jednocześnie wpływa na
wzrost liczby najstarszych obywateli.

Jakie są zatem przyczyny starzenia
się polskiego społeczeństwa? Po pierw-
sze trend późnego macierzyństwa.
W dzisiejszych czasach kobiety decydują
się na urodzenie pierwszego dziecka
znacznie później niż w poprzednich po-
koleniach. Taka decyzja często jest
uwarunkowana potrzebą edukacji, a tak-
że większej aktywności zawodowej. Do
tego dochodzi mniejsza liczba związków
małżeńskich. Te nieformalne przestały
być zjawiskiem marginalnym, a osoby
pozostające w konkubinacie rzadziej de-
cydują się na posiadanie potomstwa. 

Kolejną sprawą leżącą u podłoża
malejącej dzietności są inne potrzeby
konsumpcyjne społeczeństwa. Wyższe
oczekiwania względem opieki zdro-
wotnej i społecznej, a także świadomość
niskiej dostępności placówek dla dzie-
ci powodują, że macierzyństwo wydaje
się dużo większym wyzwaniem. Z tego
powodu decyzja o prokreacji często
jest odkładana w czasie, a niekiedy
wręcz bywa zupełnie porzucana.

Na trend starzenia się społeczeń-
stwa wpływ mają również takie czynni-

ki, jak stopień zamożności społeczeń-
stwa, promowany model rodziny, nacisk
ze strony najbliższej rodziny, poziom
opieki społecznej, polityka społeczna
czy ogólne wykształcenie ludności.

Skutki starzenia się 
społeczeństwa najbardziej 
odczuwają emeryci

Raport Ageing Working Group wy-
konany na zlecenie Komisji Europejskiej
dowiódł, że wydatki emerytalne w okre-
sie od 2016 do 2050 r. mają pozostać na
porównywalnym poziomie. Eurostat po-
daje zaś, że populacja Polski w 2070 r.
prawdopodobnie wyniesie nieco ponad
7 milionów. Coraz niższy odsetek uro-
dzeń, a co za tym idzie – większa licz-
ba osób w wieku poprodukcyjnym,
oznacza poważne problemy w zakresie
wysokości wypłat miesięcznych eme-
rytur.

W momencie tworzenia tego wpisu
średnia wysokość emerytury w Polsce
wynosi 2 500 zł. Należy jednak uwzględ-
nić, że kwotę tę zawyżają emerytury by-
łych pracowników kopalni górniczych.
W rzeczywistości w 2021 r. większość
polskich emerytów musi przeżyć mie-
siąc za świadczenie o minimalnej war-

Polska się starzeje. 
Czy jest nadzieja dla społeczeństwa?
Globalny problem starzejącego się społeczeństwa dotyczy w równym stopniu Polski, jak
i reszty Europy. Według danych pochodzących ze Spisu Powszechnego, opublikowanych
przez Główny Urząd Statystyczny, więcej niż co piąta osoba w naszym kraju jest w wieku
emerytalnym. Jakie są przyczyny tak niskiej dzietności w Polsce? Czy trend starzejącego
się społeczeństwa będzie utrzymywał się również w kolejnych latach? I najważniejsze py-
tanie: co mogłoby zmienić ten stan rzeczy?

Zuzanna Wiśniewska



tości wynoszącej 1250,88 zł. Rachunek
jest prosty – im mniej dzieci będzie się
rodzić, tym mniejsze w późniejszych la-
tach będą kwoty emerytur.

Program 500+ porażką 
w zakresie większej 
dzietności

Głównym założeniem programu so-
cjalnego Prawa i Sprawiedliwości było
wsparcie obywateli chcących założyć ro-
dzinę. Miesięczna dopłata do domo-
wego budżetu w wysokości 500 zł na dru-
gie i kolejne dziecko było idealnym roz-
wiązaniem dla niejednego obywatela.
Jednak jak pokazują statystyki demo-
graficzne, Program 500+ nie wpłynął ko-
rzystnie na zmianę w trendzie opóźnio-
nej dzietności. Dlaczego tak się stało?

Większość rozsądnych ludzi nie zde-
cyduje się na założenie rodziny tylko ze
względu na możliwość otrzymania do-
płaty do jej utrzymania. Wizja ,,darmo-
wych pieniędzy” wydaje się kusząca,
a jednocześnie niewystarczająca, aby
komfortowo żyć z kolejnym dzieckiem,
szczególnie w sytuacji, gdy średni koszt
miesięcznych zakupów spożywczych
dla czteroosobowej rodziny często bywa
wyższy niż dopłata od państwa. Czy

w takim razie istnieje jakieś remedium
na coraz gorszą sytuację w zakresie sta-
rzejącego się społeczeństwa?

Niska dzietność w Polsce 
– co mogłoby pomóc?

Jedną z najpowszechniejszych opi-
nii w zakresie wzrostu stopnia dzietno-
ści polskiego społeczeństwa jest od-
powiedzialna polityka państwa. Co to
oznacza? Warto zacząć od prozaicz-
nych problemów, z którymi zmagają się
osoby potencjalnie zainteresowane za-
łożeniem rodziny.

Kobiety bardzo często obawiają się
konsekwencji przerwy w pracy zawo-
dowej oraz utrudnionego powrotu do
obowiązków służbowych. Ma to związek
z faktem, że w okresie urlopu macie-
rzyńskiego firma może zdecydować
się na zatrudnienie pracownika na za-
stępstwo, który de facto wypiera kobietę
obecną na zwolnieniu.

Nie jest to, rzecz jasna, schemat, któ-
ry powtarza się za każdym razem.
Choć szeroka ochrona praw pracow-
niczych kobiet obowiązuje na etatach,
w przypadku innych form zatrudnienia
problem prezentuje się dużo poważniej,
często jeszcze na etapie poszukiwania

pracy przez młodą kobietę. Bywa, że po-
tencjalny pracodawca obawia się utra-
ty świeżo upieczonego pracownika i ko-
nieczności szukania dla niego zastęp-
stwa z powodu prawdopodobieństwa
zajścia w ciążę.

Ważnym aspektem, który mógłby
pomóc w kontekście poprawy dzietno-
ści jest prawidłowa edukacja i lepsza
świadomość na temat trudności ma-
cierzyństwa. Coraz wyższy koszt utrzy-
mania dzieci, społeczne napięcie, ko-
nieczność zorganizowania dziecku nie-
kiedy kosztownych zajęć dodatkowych
– wszystko to może skutecznie odsuwać
w czasie decyzję o macierzyństwie.
Każdy rodzic chce przecież dla swoje-
go dziecka jak najlepiej.

Dzietność w Polsce obniża się w za-
straszającym tempie. Trudno o wskaza-
nie jednoznacznego remedium na po-
lepszenie stanu narodowej demografii.
Warto jednak zwrócić uwagę na wyżej
opisane powody oraz postulaty, aby
poddać temat głębszej refleksji. Skom-
plikowany problem wymaga skrupulat-
nego rozłożenia na czynniki pierwsze.
Tylko w ten sposób możemy znaleźć spo-
soby na polepszenie sytuacji demogra-
ficznej w naszym społeczeństwie. �
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Jakie przełożenie na konkurencyjność
gospodarki narodowej ma czynnik in-
nowacyjności?

− Innowacje są najważniejszą siłą
napędową konkurencyjności gospo-
darki, ale są też niezbędne firmom,
aby przetrwały w dynamicznie zmie-
niającym się otoczeniu. Na całym świe-
cie rośnie popyt na nowoczesne, inno-
wacyjne towary i usługi. Wybuch pan-
demii Covid-19 dodatkowo wzmocnił ten
trend i sprostanie mu jest wielkim wy-
zwaniem dla większości gospodarek

oraz codziennego życia ludzi. To, że mu-
simy nadążać za głównymi trendami
technologicznymi i przygotowywać na-
sze firmy do ciągłych innowacji, nie jest
niczym nowym, ale pandemia jeszcze
bardziej podkreśliła znaczenie inno-
wacyjności w zdobywaniu przewag
konkurencyjnych na rynku. Nie bez po-
wodu coraz więcej przedsiębiorstw, re-
gionów i państw od lat skupia swoje wy-
siłki na działaniach sprowadzających
się do tworzenia, rozwoju, wdrażania
i komercjalizacji nowych rozwiązań,

dostrzegając w nich szanse na dyna-
miczny rozwój i osiąganie sukcesów na
rynkach − lokalnym, krajowym, mię-
dzynarodowym.
Czy na przestrzeni ostatnich lat można
mówić o wzroście znaczenia polskich
osiągnięć w zakresie nowatorskich
rozwiązań i nowych technologii?

− Mimo pandemii i jej konsekwen-
cji dla gospodarki nakłady na prace ba-
dawczo-rozwojowe w Polsce rosną.
W 2020 r. wyniosły 32,4 mld zł. Wskaźnik
intensywności prac badawczo-rozwo-
jowych, który pokazuje udział nakładów
krajowych brutto na działalność B+R
w PKB, wyniósł w 2020 r. 1,39 proc. Rok
wcześniej było to 1,32 proc.

Jednym z priorytetów Ministerstwa
Rozwoju i Technologii jest utrzymanie
i wzmocnienie tego pozytywnego tren-
du. Dlatego tak ważne są instrumenty
wsparcia dla przedsiębiorców, które
będą ich zachęcać do wprowadzania
innowacji i inwestycji w działalność
B+R. Większość projektów badawczo-
-rozwojowych, które mają dofinasowa-
nie ze środków publicznych, jest reali-
zowanych w dziedzinach nazywanych
Krajowymi Inteligentnymi Specjaliza-
cjami. Zostały one uznane przez śro-
dowiska naukowe i biznesowe za prio-
rytetowe. Mamy w nich duży potencjał
technologiczny, który przekłada się lub
może się przekładać na przewagę kon-
kurencyjną polskich przedsiębiorstw
i całej gospodarki.

Nowe technologie i innowacyjne
rozwiązania powstają w wielu branżach,
m.in. spożywczej, farmaceutycznej,
transportowej, multimedialnej czy ko-
smicznej. W ostatnich kilku latach po-
wstało wiele innowacyjnych zastosowań
w obszarze obrazowania satelitarnego,
nawigacji satelitarnej oraz gromadze-
nia i dostarczania informacji na po-
trzeby zarządzania kryzysowego.
Jaki wymiar ma wsparcie obszaru
B+R ze strony państwa? Które dzie-
dziny najbardziej na to wsparcie za-
sługują jako sektory z największym po-
tencjałem, uznane w dokumentach
strategicznych za najbardziej per-
spektywiczne i znaczące dla rozwoju
krajowej gospodarki?

Na współpracy nauki i biznesu 
zyskują wszyscy

Na współpracy nauki i biznesu zyskują wszyscy. Firmy
otrzymują dostęp do wiedzy i solidnych partnerów do
współpracy. Z kolei nauka może komercjalizować wyniki
prac badawczych swoich pracowników, prowadzić bada-
nia wspólnie z praktykami, wreszcie − doskonalić swoje
programy kształcenia w oparciu o elementy oczekiwane na
rynku pracy. Na tej współpracy zyskuje również polskie
państwo, przed którym stoją obecnie długoterminowe wy-
zwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze – mówi mi-
nister rozwoju i technologii Piotr Nowak.*



− Specyfika sfery B+R sprawia, że
wymaga ona wyjątkowo wysokich na-
kładów finansowych przy jednocześnie
niepewnych i odłożonych w czasie wy-
nikach. W porównaniu z innymi pro-
jektami zwrot z inwestycji w innowacje

obarczony jest szczególnie dużym ry-
zykiem, stąd często trudno jest pozyskać
na nie środki na rynku, czyli z banków
komercyjnych, funduszy. Z tego powo-
du państwo ma tu do odegrania szcze-
gólną rolę wspierającą, biorąc na sie-
bie część tego ryzyka. Dlatego przed-
siębiorstwa otrzymały szeroki wachlarz
instrumentów wsparcia działalności
B+R+I, m.in. atrakcyjne ulgi podatko-
we dla firm prowadzących działalność
B+R i wdrażających wyniki tych prac do
działalności produkcyjnej, współfinan-
sowanie projektów w ramach progra-
mów finansowych z funduszy Unii Eu-

ropejskiej dedykowanych temu celowi.
Jest to m.in. Program Operacyjny Inte-
ligentny Rozwój, wsparcie doradcze, bu-
dowanie i podnoszenie kompetencji.

Jak już wspomniałem, inwestycje
w B+R koncentrujemy w obszarach

o największym potencjale rozwojowym
w skali kraju. Strategicznym obsza-
rem, który wymaga zwiększonych in-
westycji w nowe technologie i inne in-
nowacyjne rozwiązania, jest przede
wszystkim sektor energetyczny, przed
którym stoją wyzwania związane z osią-
gnięciem niskoemisyjności, i ogólnie
sektor przemysłowy, który musi prze-
stawić się na zielone technologie i wpi-
sać w filozofię gospodarki w obiegu za-
mkniętym. Kolejnym ważnym obsza-
rem inwestycji są technologie związane
z cyfryzacją, automatyzacją i robotyza-
cją procesów zachodzących zarówno

w przedsiębiorstwach przemysłowych,
jak i usługowych. To na takie technolo-
gie stawia dziś świat, a Polska nie może
pozostać w tyle. Nie bez znaczenia są
również innowacje w sektorze farma-
ceutycznym i ochrony zdrowia, co szcze-
gólnie uwypuklił okres pandemii.
Jak ocenia pan rolę instytutów ba-
dawczych w wyznaczaniu trendów
i kształtowaniu pozytywnego wizerun-
ku Polski jako państwa z potencjałem
i zauważalnymi osiągnięciami?

− Instytuty badawcze są kluczowy-
mi partnerami we wspieraniu działal-
ności innowacyjnej przedsiębiorstw,
zwłaszcza sektora MŚP. Przyczyniają się
do rozwoju nowych produktów i współ-
pracują z biznesem na niemal każ-
dym etapie procesu innowacji. Coraz
częściej innowacje powstają w odpo-
wiedzi na potrzeby klientów instytutów:
przedsiębiorstw oraz państwa. Dzięki
temu badania naukowe koncentrują
się na konkretnych rozwiązaniach i ła-
twiej jest znaleźć klientów na te wyniki
prac B+R, które czekają już w instytu-
tach na swoich odbiorców. Aby jeszcze
lepiej zidentyfikować potrzeby różnych
klientów, instytuty prognozują trendy
i skutki zmian technologicznych.

Duże nadzieje wiążemy z Siecią
Badawczą Łukasiewicz, trzecią co do
wielkości w Europie siecią badawczą,
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Jako resort wspieramy przede wszystkim inwe-
stycje skoncentrowane na rozwoju innowacji
technologicznych. Dużo uwagi poświęcamy
także podnoszeniu świadomości oraz budowa-
niu kompetencji, w tym postaw sprzyjających in-
nowacyjności.

�



skupiającą potencjał 28 instytutów, dzia-
łających do tej pory w pojedynkę. Sieć
realizuje programy badawcze i odpo-
wiada na współczesne wyzwania spo-
łeczne w kluczowych dla rozwoju Polski
obszarach: od technologii wodorowych,
przez metalurgię, po aparaturę me-
dyczną czy rozwiązania z zakresu lo-
gistyki i magazynowania.
Na jaką ocenę zasługuje działalność
Sieci Badawczej Łukasiewicz? Czy
spełnia ona pokładane w niej na-
dzieje?

− Dotychczasowe działania Sieci
Badawczej Łukasiewicz wskazują, że jej
rozwój idzie w dobrym kierunku. Insty-
tuty zgromadzone w ramach Sieci łą-
czą swój potencjał techniczny, meryto-
ryczny i organizacyjny w celu realiza-
cji wspólnych, skoordynowanych ini-
cjatyw technologicznych. Sieć prowa-
dzi badania aplikacyjne i prace roz-

wojowe istotne z punktu widzenia pol-
skiej gospodarki i strategii rozwoju
państwa. Odpowiada na bieżące wy-
zwania społeczno-gospodarcze, szcze-
gólnie w obszarach zrównoważonej
gospodarki i energii, inteligentnej i czy-
stej mobilności, zdrowia oraz trans-
formacji cyfrowej.

Sieć Łukasiewicz wzmacnia poten-
cjał technologiczny i organizacyjny po-
przez nawiązywanie współpracy mię-
dzynarodowej. Zatrudnia zagranicz-
nych naukowców, kształtuje europejską
agendę badawczą, uczestniczy w mię-
dzynarodowych forach EARTO czy
OECD. Dąży do zwiększenia liczby mię-
dzynarodowych i krajowych partnerów
naukowych i biznesowych, z którymi
może wspólnie realizować projekty B+R.
Jak skutecznie zbliżyć do siebie śro-
dowisko nauki i biznesu, aby łącząc siły
i know-how, wspólnie pracowały na go-
spodarczy sukces?

− Na współpracy nauki i biznesu zy-
skują wszyscy. Firmy otrzymują dostęp
do wiedzy i solidnych partnerów do
współpracy. Z kolei nauka może ko-
mercjalizować wyniki prac badawczych
swoich pracowników, prowadzić ba-
dania wspólnie z praktykami, wreszcie
− doskonalić swoje programy kształ-
cenia w oparciu o elementy oczekiwa-
ne na rynku pracy. Na tej współpracy zy-
skuje również polskie państwo, przed
którym stoją obecnie długoterminowe
wyzwania społeczne, środowiskowe
i gospodarcze.

Wiele zostało już zrobione w kie-
runku ściślejszego powiązania nauki
z biznesem. Ostatnie lata to okres in-
tensywnych zmian w systemie wsparcia
innowacyjności w Polsce. Poza wspo-
mnianymi już instrumentami wsparcia
finansowego dla firm podejmujących
działalność innowacyjną zapoczątko-

wano wiele zmian prawnych. Mam tu na
myśli przyjęcie przez Parlament ustaw
o innowacyjności, które m.in. wprowa-
dziły system ulg podatkowych na B+R
i IP Box, uruchomiły Sieć Badawczą Łu-
kasiewicz, przyniosły reformę nauki,
której efekty w dłuższym okresie po-
winny przynieść pozytywne rezultaty
dla rozwoju współpracy sektora nauki
i przedsiębiorstw.

Jako resort wspieramy przede
wszystkim inwestycje skoncentrowane
na rozwoju innowacji technologicznych.
Dużo uwagi poświęcamy także podno-
szeniu świadomości oraz budowaniu
kompetencji, w tym postaw sprzyjają-
cych innowacyjności.
Gdzie spotykają się cele polityki inwe-
stycyjnej i przemysłowej państwa
w kontekście możliwości, jakie otwie-
ra kadra naukowa i działalność insty-
tutów badawczych? Jakie formy wspar-
cia innowacyjnych projektów cieszą się

największym zainteresowaniem i przy-
noszą najlepsze rezultaty?

− Od kilku lat staramy się wzmoc-
nić współpracę administracji publicznej
w obszarach polityki oddziałującej na
sektor biznesu, m.in. polityki technolo-
gicznej, innowacyjnej, przemysłowej i in-
westycyjnej. Przykładem inicjatywy, któ-
ra realizuje jednocześnie cele wymie-
nionych przeze mnie polityk, jest „Pro-
gram wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej na
lata 2011−2030”. Umożliwia on pozy-
skanie wsparcia finansowego na nowe
projekty inwestycyjne, szczególnie istot-
ne dla polskiej gospodarki − zarówno
dużych inwestycji strategicznych, jak
i średniej wielkości projektów innowa-
cyjnych. Premiowane są przedsięwzię-
cia, które zakładają prowadzenie dzia-
łalności badawczo-rozwojowej, adap-
tację nowoczesnych technologii i wpro-
wadzenie nowych rozwiązań na rynek
i w samym przedsiębiorstwie. Program
sprzyja też nawiązywaniu współpracy
sektora gospodarczego z ośrodkami
akademickimi.

Uruchomiono różnego rodzaju in-
strumenty współfinansowania innowa-
cyjności ze środków publicznych, np.
programy realizowane przez NCBR
− choćby „Szybka ścieżka”, polegają-
cy na współfinansowaniu prac badaw-
czo-rozwojowych prowadzonych przez
przedsiębiorstwa, czy PARP – m.in.
„Bon na innowacje”, ulga podatkowa na
B+R oraz IP Box. Duże znaczenie mia-
ły również działanie 2.1 POIR, które
wspierało tworzenie centrów B+R
w przedsiębiorstwach, oraz realizacja
doktoratów wdrożeniowych.

Trudno jednoznacznie wskazać naj-
lepsze instrumenty wsparcia, ponieważ
ich katalog jest obecnie stosunkowo
bogaty. Wybór konkretnej formy wspar-
cia przez przedsiębiorców jest uzależ-
niony od wielkości prowadzonego biz-
nesu, indywidualnych potrzeb, poziomu
gotowości technologicznej danego roz-
wiązania. Często przedsiębiorstwa ko-
rzystają jednocześnie z różnych do-
stępnych form wsparcia publicznego,
dlatego ich sukces komercyjny należa-
łoby odczytywać jako efekt szerokiego
wsparcia, a nie jako wynik skorzystania
z pojedynczego instrumentu.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

* wywiad był przeprowadzony 
przed dymisją ministra Piotra Nowaka 

w dniu 25 marca 2022 r.
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Specyfika sfery B+R sprawia, że wymaga ona wy-
jątkowo wysokich nakładów finansowych przy jed-
nocześnie niepewnych i odłożonych w czasie
wynikach. W porównaniu z innymi projektami
zwrot z inwestycji w innowacje obarczony jest
szczególnie dużym ryzykiem, stąd często trudno
jest pozyskać na nie środki na rynku, czyli z ban-
ków komercyjnych, funduszy. Z tego powodu pań-
stwo ma tu do odegrania szczególną rolę
wspierającą, biorąc na siebie część tego ryzyka.



Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej jest jed-
nym z 28 instytutów wchodzących w skład utworzonej w 2019
roku, trzeciej co do wielkości w Europie, Sieci Badawczej Łu-
kasiewicz.

Instytut jest jedyną jednostką badawczą w kraju działającą
w obszarze inżynierii biomedycznej, obejmującą swoją dzia-
łalnością wszystkie etapy procesu opracowywania wyrobu me-
dycznego, tj.: prace badawcze i rozwojowe, projektowanie,
prototypowanie, ocenę zgodności, przygotowanie wyrobu do
certyfikacji oraz wprowadzenia do obrotu i używania w Unii Eu-
ropejskiej, a także świadczącą usługi w tym zakresie. Z tego też
powodu instytut jest kompetentnym, wartościowym i spraw-
dzonym partnerem w wielu konsorcjach naukowo-przemysło-
wych realizujących projekty w ramach krajowych i europejskich
programów badawczych.

Podejmujemy wyzwania badawcze w obszarze inżynierii bio-
medycznej dla każdego etapu opracowywania wyrobu me-
dycznego.

W strukturach Łukasiewicz – ITAM działa Laboratorium Badaw-
cze LAB-ITAM, zorganizowane i zarządzane zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, które wykonuje
badania medycznych urządzeń elektrycznych i systemów me-
dycznych pod względem bezpieczeństwa elektrycznego, me-
chanicznego, termicznego i funkcjonalnego.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości prac w Instytucie
wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z normą
PN-EN ISO 13485 oraz wymagania Rozporządzenia PE i Rady
UE 2017/745 (MDR) w sprawie wyrobów medycznych.

RZUĆ WYZWANIE ŁUKASIEWICZOWI:

41-800 Zabrze
ul. Roosevelta 118
tel. 32 271 60 13, fax 32 276 56 08
itam@itam.lukasiewicz.gov.pl
www.itam.lukasiewicz.gov.pl

lukasiewicz.gov.pl/biznes



www.rynekinwestycji.pl

B+R/NOWE TECHNOLOGIE20

Instytut Górnictwa Odkrywkowego
działa od 1950 r. Jak doświadczenia mi-
nionych dekad rzutują na obecną dzia-
łalność zarządzanej przez pana jed-
nostki?

− W grudniu 2020 r. „Poltegor-In-
stytut” obchodził jubileusz 70-lecia. Na
przestrzeni lat stał się wiodącą w kra-
ju i w Europie jednostką naukowo-ba-
dawczą, której zakres działania obej-
muje szeroko rozumianą problematykę
eksploatacji odkrywkowej surowców
mineralnych. Z racji swych zadań sta-
tutowych Instytut stanowił zaplecze in-
nowacyjno-wdrożeniowe dla wszyst-
kich kopalń odkrywkowych w Polsce. Od
początku był zaangażowany w budowę
i modernizację większości krajowych ko-
palń odkrywkowych węgla brunatnego
i surowców skalnych, w tym budowę
kompleksu energetycznego w Bełcha-
towie.

Obecnie, w dobie trwającej dysku-
sji dotyczącej polityki węglowej w Polsce
i na świecie, nasze działania obejmują
prace badawcze i rozwojowe dotyczą-
ce nowoczesnych koncepcji zagospo-
darowania i udostępnienia złóż metodą
odkrywkową. Znakiem czasu jest, iż
wśród aktualnie realizowanych zadań

wyróżniają się projekty związane z re-
witalizacją terenów poprzemysłowych,
w tym dotyczące rekultywacji wyrobisk
poeksploatacyjnych, zrównoważonego
wykorzystania zwałowisk pogórniczych,
m.in. do budowy instalacji odnawialnych
źródeł energii, nowych koncepcji go-
spodarki o obiegu zamkniętym w gór-
nictwie i wykorzystania odpadów wy-
dobywczych.
Jak zachodzące zmiany rynkowe i spo-
łeczno-gospodarcze wpływają na kie-
runki podejmowanych przez Instytut
prac badawczych?

− Działalność Instytutu obejmuje
prace badawcze i usługowe dotyczące
innowacyjnych technologii eksploatacji
złóż z wykorzystaniem autorskiego opro-
gramowania oraz systemów monitoro-
wania i sterowania, wspomagających
procesy wydobywcze. Realizujemy wie-
le badań o znaczeniu strategicznym dla
krajowego przemysłu, współfinanso-
wanych z budżetu państwa i środków
unijnych. Działalność Instytutu obej-
muje też energetykę oraz ochronę śro-
dowiska. Ważnymi obszarami prowa-
dzonych przez nas badań są biotech-
nologia, utylizacja odpadów oraz ter-
miczna i biologiczna konwersja surow-
ców organicznych, w tym nowatorskie
rozwiązania w zakresie czystych tech-
nologii przetwórstwa i uzdatniania wę-
gla brunatnego. Realizujemy także pra-
ce związane z geologią inżynierską
i geotechniką dla potrzeb budownictwa,
magazynowania substancji oraz skła-
dowania odpadów.
Na ile realizowane przez Instytut pro-
jekty są odpowiedzią na realne po-
trzeby przemysłu wydobywczego?

− Struktura realizowanych w Insty-
tucie zadań jest dostosowywana do
wymogów branży górnictwa, inżynierii
lądowej oraz energetyki. O możliwości
zaspokajania realnych potrzeb prze-

mysłu niech świadczy stałe grono na-
szych zleceniodawców, wśród których
są m.in.: PGE GiEK SA Oddział Kopal-
nia Węgla Brunatnego Bełchatów, PGE
GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Bru-
natnego Turów, PAK Kopalnia Węgla
Brunatnego Konin SA oraz liczne ko-
palnie odkrywkowe surowców skal-
nych. Spoza branży górnictwa od-
krywkowego Instytut wykonuje prace
m.in. dla KGHM Polska Miedź SA,
PGNiG SA, Geofizyki Toruń SA, Polskich
Elektrowni Jądrowych Sp. z o.o. oraz
przedsiębiorstw zaopatrzenia w wodę.
Szeroka współpraca z przemysłem
świadczy o kompetencjach Instytutu
w tym zakresie i spełnianiu oczekiwań
partnerów biznesowych. Wynika to rów-
nież z faktu, iż wielu naszych pracow-
ników ma wcześniejsze doświadczenia
zawodowe we współpracy z przedsię-
biorstwami.
Jaki wymiar ma w działalności „Polte-
gor-Instytut” innowacyjność i ekologia,
zwłaszcza w kontekście coraz bar-
dziej restrykcyjnych regulacji środo-
wiskowych i światowych trendów w ob-
szarze zrównoważonego rozwoju?

− Działając w oparciu o wiedzę i do-
świadczenie wysoko wyspecjalizowanej
kadry naukowej i technicznej, Instytut
kreuje innowacyjne procesy, technolo-
gie i rozwiązania techniczne w obsza-
rze górnictwa, geologii i geoinżynierii,
zgodnie z polityką bezpieczeństwa
energetycznego i zrównoważonego roz-
woju. W spektrum działalności znajdu-
ją się raporty oddziaływania na środo-
wisko, prace związane z ochroną przed
hałasem i degradacją gleb, jak również
projekty i prace badawcze dotyczące
odwadniania kopalń oraz dokumento-
wania i ujmowania wód podziemnych
oraz ich ochrony. 

Niezmiernie ważnym kierunkiem
rozwoju jest tzw. gospodarka o obiegu
zamkniętym. Coraz częściej odpady
górnicze znajdują szerokie zastosowa-
nie jako surowiec wtórny. Przygotowanie
polepszaczy glebowych z naturalnych

Badania muszą iść z duchem czasu
Struktura realizowanych w Instytucie zadań jest dostosowywana do wymogów branży
górnictwa, inżynierii lądowej oraz energetyki. O możliwości zaspokajania realnych po-
trzeb przemysłu niech świadczy stałe grono naszych zleceniodawców – mówi dr hab. inż.
Jacek Szczepiński, dyrektor „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego.



surowców skalnych, które mogą być wy-
korzystane w rolnictwie, jest jednym
z priorytetowych obszarów naszych ba-
dań. Zastosowanie polepszaczy do gle-
by przygotowanych na bazie surow-
ców odpadowych pochodzenia natu-
ralnego zmniejsza potrzebę stosowania
sztucznych nawozów, szkodliwie od-
działujących na środowisko naturalne,
a także przyczynia się do zmniejszenia
ilości odpadów kopalnianych dzięki ich
racjonalnemu zagospodarowaniu.
W laboratoriach Instytutu są prowa-
dzone m.in. badania chemiczne wód
i filtrów studziennych. To niezwykle waż-
ne w świetle problemów z niedoborem
i jakością wód. Do jakich wniosków
skłaniają pana realizowane badania?

− „Poltegor-Instytut” stosuje wyso-
koefektywne rozwiązania technolo-
giczne w zakresie polepszania para-
metrów jakościowych i ilościowych
wody. Wykorzystują one technologię
biochemicznej remediacji wód pod-
ziemnych na potrzeby ujęć komunal-
nych, z zastosowaniem naturalnych
złóż filtracyjno-sorpcyjnych. To umożli-
wia redukcję zawartości żelaza, man-
ganu i bakterii w ujmowanej wodzie
podziemnej. Badania prowadzone w In-
stytucie pozwoliły wdrożyć tę technolo-
gię w studniach horyzontalnych w ZWiK
w Nowej Rudzie oraz w MPWiK SA we
Wrocławiu. Efektem tych innowacyj-
nych rozwiązań jest poprawa jakości uj-
mowanych wód pod względem para-
metrów fizykochemicznych i mikrobio-
logicznych, co przyczyniło się do obni-
żenia kosztów funkcjonowania ujęcia
oraz poprawy zaopatrzenia w wodę,
przy niskiej ingerencji w środowisko.

Wykonane prace badawcze były
podstawą wielu publikacji prezento-
wanych na konferencjach krajowych
oraz międzynarodowych, a efektem
potwierdzającym innowacyjność opi-
sanych prac i zastosowanych techno-
logii są otrzymane przez „Poltegor-In-
stytut” patenty dotyczące ujmowania
wód podziemnych.
Jak zmieniają się cele i priorytetowe
wartości Instytutu, aby jak najpełniej
służyć nauce, ale również gospodarce
i przedsiębiorcom?

− Podmioty gospodarcze prowa-
dzące działalność górniczą metodą
odkrywkową z natury wpływają de-
strukcyjnie na środowisko. Instytut trak-
tuje to zagadnienie jako szczególne
ważne, dlatego dużą wagę przykłada-
my do poszukiwania rozwiązań, które
sprawią, że działalność górnicza bę-
dzie rozwiązywała problemy społeczne

i zaspokajała potrzeby rynku, a przy tym
nie będzie stanowiła zagrożenia dla śro-
dowiska.

Problematyka rewitalizacji terenów
poeksploatacyjnych jest jednym z pod-
stawowych składników tego procesu.
Dlatego celem strategicznym Instytutu
jest kreowanie w przemyśle górnictwa
odkrywkowego innowacyjnych, czy-
stych i przyjaznych dla środowiska
technologii wydobycia oraz wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych. Per-
spektywicznymi kierunkami rozwoju In-
stytutu są również prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie szeroko pojętej
inżynierii lądowej i inżynierii środowiska,
w ramach których niezbędne jest ko-
rzystanie z wiedzy obejmującej takie
dziedziny, jak geotechnika, geoinży-
nieria, hydrogeologia i geotechnika.

Jaki projekt stanowi aktualnie oczko
w głowie Instytutu, z którym wiążą
państwo duże nadzieje?

− Obecnie „Poltegor-Instytut” re-
alizuje projekt badawczy pn. „Ocena za-
grożeń w zbiornikach końcowych ko-
palń odkrywkowych podczas wypeł-
niania wodą”, współfinansowany ze
środków Funduszu Badawczego Węgla
i Stali oraz MEiN. Jest on realizowany
przez międzynarodowe konsorcjum,
którego liderem jest IGO. Zalewanie wy-
robisk poeksploatacyjnych wodą jest po-
wszechnie stosowaną metodą rekulty-
wacji dla kopalń odkrywkowych. Jednak
nie jest to proces łatwy, przede wszyst-
kim ze względu na złożoność warun-
ków geologicznych, hydrogeologicz-
nych i geotechnicznych, a także długi
czas procesu zalewania.

Głównym celem projektu jest stwo-
rzenie metod optymalizacji procesów
wypełniania wodą zbiorników końco-
wych w odkrywkowych kopalniach wę-
gla brunatnego oraz minimalizacji za-
grożeń występujących podczas tego
procesu. W ramach projektu zostaną
opracowane rozwiązania technolo-
giczne mające wpływ na ograniczenie
zakresu robót ziemnych, minimalizację
kosztów rekultywacji, a także skrócenie
czasu przekazywania terenów poeks-
ploatacyjnych do użytku dla społe-
czeństwa. Wynikiem prowadzonych
badań będą opracowane standardy
postępowania przy projektowaniu
rekultywacji i przy wyborze sposobu
zagospodarowania terenów pokopal-
nianych.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska
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Badania terenowe realizowane przez Instytut

Laboratorium geotechniczne Instytutu
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WInstytucie opracowywane są
technologie wychwytu ditlenku
węgla i wzbogacania bioga-

zu przy wykorzystaniu nowoczesnych
technik separacji gazów. Prowadzone
są prace doświadczalne i teoretyczne,
z wykorzystaniem modelowania CFD,
skupiające się na utylizacji niskostężo-
nego metanu z powietrza w katalitycz-
nych i niekatalitycznych procesach re-
wersyjnych oraz utylizacji lotnych związ-
ków organicznych i tlenków azotu w ka-
talitycznych reaktorach z wykorzysta-
niem nowoczesnych strukturalnych no-
śników katalizatora, wytwarzanych np.
metodą druku 3D. Ponadto prowadzo-
ne są badania nad otrzymywaniem
różnych typów materiałów o projekto-
wanej strukturze w skali nano- i mikro-
metrycznej oraz specyficznych właści-
wościach katalitycznych i sorpcyjnych,

do zastosowań w przyjaznych dla śro-
dowiska procesach chemicznych oraz
separacyjnych.

Szczególnym osiągnieciem są dwie
opracowane przez pracowników Insty-
tutu technologie związane bezpośred-
nio z ochroną środowiska, które zosta-
ły uhonorowane licznymi nagrodami
i wyróżnieniami na krajowych i mię-
dzynarodowych targach wynalazczości
i innowacji oraz dyplomem Ministra
Edukacji i Nauki.

VAMOXID – narzędzie do 
utylizacji metanu z powietrza
wentylacyjnego kopalń

Powietrze wentylacyjne emitowane
z kopalń węgla kamiennego zawiera tyl-
ko od 0,1 do 0,75 proc. metanu (tzw. VAM
− Ventilation Air Methane). Czy może-
my zatem mówić o problemie? VAM jest

jednym z głównych gazów cieplarnia-
nych, ale jednocześnie cennym nośni-
kiem energii. Mając zatem na uwadze
racjonalne gospodarowanie zasobami
i ochronę środowiska naturalnego, od-
powiedź brzmi: tak.

Badania prowadzone w IICh PAN
doprowadziły do opracowania tech-
nologii VAMOXID, będącej komplek-
sowym rozwiązaniem ważnego pro-
blemu utylizacji VAM. Łączy ona ogra-
niczenie emisji olbrzymich ilości gazu
cieplarnianego z produkcją energii. Jej
trzonem jest termiczny reaktor z re-
wersją przepływu, w którym homoge-
niczne spalanie VAM zachodzi w ka-
nałach ceramicznych monolitów, sta-
nowiących wypełnienie reaktora. Za-
łożenia technologii VAMOXID są chro-
nione patentami, uzyskanymi wspól-
nie z firmą KATALIZATOR Sp. z o.o.
z Krakowa w pięciu krajach: w Polsce,
USA, Chinach, Australii i Ukrainie.

Technologia oczyszczania 
gazów w bioreaktorze 
strużkowym

Do usuwania szkodliwych dla zdro-
wia bądź uciążliwych zapachowo lotnych
związków organicznych z powietrza słu-
ży inny wynalazek Instytutu − bioreaktor
strużkowy. Biooczyszczanie powietrza
jest prowadzone w łagodnych warun-
kach środowiskowych, a istotę procesu
stanowi przemiana zanieczyszczeń w di-
tlenek węgla, wodę i biomasę.

Głównymi zaletami opracowanej
technologii oczyszczania gazu, opa-
tentowanej w Polsce wspólnie z firmą
ICHEMAD-Profarb sp. z o.o. w Gliwi-
cach, są wysoka efektywność ekolo-
giczna, niskie koszty eksploatacji oraz
brak dodatkowych emisji. �

Jeśli nie nauka, to co? Jak chronić
siebie i otaczające nas środowisko
Rozwój cywilizacyjny, prowadzący do poprawy jakości życia na Ziemi, wiąże się z inten-
sywnym korzystaniem ze środowiska naturalnego. Niestety trafiają do niego gazowe, ciekłe
i stałe odpady towarzyszące wydobyciu surowców i różnym procesom przemysłowym.
W Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk rozwiązywanie problemów zwią-
zanych z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem strumieni odpadowych, również ze
względu na ochronę środowiska, a zatem zdrowia i życia ludzkiego, jest priorytetem.

VAMOXID – narzędzie do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń



„Zielona transformacja energetyczna i neutralność klimatyczna to nie są już problemy
tylko polityków, biznesu i naukowców, ale wyzwania o charakterze cywilizacyjnym”.

Powyższe stwierdzenie to wizja i aktualne motto pracy badawczej Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (IMP PAN). Zo-
stał on powołany do prowadzenia badań naukowych w zakresie podstaw działania, projektowania, budowy oraz rozwoju maszyn i urzą-
dzeń służących do konwersji energii w przepływach oraz do prowadzenia działań edukacyjnych i wdrożeniowych związanych z tymi
obszarami.

Instytut posiada główną siedzibę w Gdańsku oraz filię w Jabłonnie pod Warszawą w postaci Centrum Energii Odnawialnych KEZO.
Chociaż IMP PAN w Gdańsku prowadzi badania w kilku dyscyplinach naukowych, takich jak mechanika maszyn i nowe materiały, in-
żynieria plazmy i laserów, nanomateriały, aerodynamika czy energetyka wodna, swoją markę zawdzięcza głównie pozycji w szeroko
pojętej ekoenergetyce. To w tej dyscyplinie jest najbardziej rozpoznawalny w kraju i za granicą. Znane są inicjatywy instytutu w zakre-
sie technologii wykorzystania ciepła odpadowego, magazynowania energii, turbin wiatrowych i technologii antysmogowych. Instytut
zaangażował się w ogólnopolskie inicjatywy związane z czystymi technologiami wodorowymi, czego wyrazem może być udział w po-
wołaniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej i w programach sektorowych dotyczących wodoru i offshore. 

IMP PAN w Gdańsku może wykazać się intensywną współpracą z przemysłem i gospodarką narodową. Pod tym względem posiada
jeden z najwyższych wskaźników w całej Akademii.

Naukowcy IMP PAN starają się odpowiedzieć na pytanie, w jaką stronę powinna zmierzać zie-
lona transformacja energetyczna i czy słońce i wodór to święty graal energetyki. Jakie wy-
zwania cywilizacyjne nas czekają?

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego 
Polskiej Akademii Nauk

ul. Gen. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
www.imp.gda.pl

Centrum Badawcze PAN 
Konwersja Energii i Źródła Odnawialne

ul. Akademijna 27, 05-100 Jabłonna
www.kezo.pl
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Otrzymali państwo liczne wyróżnienia
za działalność na rzecz rozwoju no-
woczesnej edukacji. Wśród nagród
znalazły się Orły Wprost polskiej oświa-
ty, prestiżowy Order św. Stanisława,
Wielki Krzyż Koronny, a ostatnio sta-
tuetka Ambasador Edukacji 2022. Któ-
re z tych wyróżnień zrobiło na państwu
największe wrażenie?

Paweł Zakrzewski: Cieszymy się, że
nasze inicjatywy zostały w taki sposób
docenione. Każde z nich było dużym
wydarzeniem dla naszej rodziny. Po-
szerzyły one spektrum medialnego za-
interesowania samym zjawiskiem edu-
kacji alternatywnej. Między innymi dzię-
ki tym wyróżnieniom edukacja domowa
staje się jedną z akceptowalnych spo-
łecznie form kształcenia młodego
pokolenia w naszym kraju. Ostatnio
z dużą radością przyjęliśmy statuetkę
Ambasador Edukacji 2022. To dla nas
ważne, że niezależne media podej-
mują temat edukacji domowej. Mamy
nadzieję, że to wyróżnienie przyczyni się
do dalszego popularyzowania tej formy
kształcenia.

Marzena Zakrzewska: Nagradzając
nas Orłami, kapituła „Wprost” po raz
pierwszy przyznała wyróżnienie za dzia-
łalność w obszarze oświaty, stąd doko-
nywało się to w atmosferze twórczej, me-
dialnej świeżości. Stało się to poniekąd
pozytywnym dziennikarskim przeło-

mem w sposobie myślenia o samej
edukacji. Orderowi św. Stanisława to-
warzyszyła z kolei niezapomniana, pod-
niosła atmosfera, a Wielki Krzyż Koronny
był wyjątkowy ze względu na miejsce,
gdzie był wręczany − Jasną Górę.
Państwa działalność społeczna non
profit została doceniona nie tylko w Pol-

sce, a wręcz głównie poza granicami
kraju. Co było fundamentem państwa
międzynarodowej aktywności?

Paweł Zakrzewski: Naszą działal-
ność zogniskowaliśmy w dwóch ob-
szarach. Po pierwsze pomagaliśmy
zainteresowanym, ale mniej zamożnym
rodzinom zorganizować się w taki
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Edukacja domowa szansą 
na pogłębienie więzi 
i personalizację kształcenia
Dobro dzieci łączy. Politycy, których poznaliśmy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat,
to ludzie, którym zależy na dobru młodego pokolenia. Różnią się jedynie wizją realizacji
tego celu. Czasami też samym rozumieniem tego dobra. Ale właśnie edukacja domowa,
zróżnicowana co do formy i metod kształcenia, dała odpowiedź na ich wątpliwości
– mówią profesorowie Marzena i Paweł Zakrzewscy, propagatorzy edukacji domowej,
a prywatnie rodzice dwanaściorga dzieci.

�



sposób, aby mogli efektywnie wspomóc proces kształcenia, często wcze-
śniej zaburzony. Nierzadko wiązało się to z naszej strony z pomocą ma-
terialną. Dotyczyło to głównie rodzin z Afryki czy Ameryki Południowej. Dru-
gim obszarem było współtworzenie kilkudziesięciu klubów edukacji sper-
sonalizowanej i demokratycznej, które powstawały przede wszystkim w Eu-
ropie i Azji.

Marzena Zakrzewska: Sercem naszej działalności była pomoc drugiemu
człowiekowi, szczególnie rodzinom bogatym w potomstwo. Aktywność ta spo-
tykała się z przyjaznym odbiorem i otwartością. Oczywiście okres ten obfi-
tował w liczne nowe doświadczenia, często zupełnie nieprzewidywalne. Po
czasie sytuacje te wraz z dziećmi wspominamy najcieplej. Dając coś dobrego
bezinteresownie od siebie, człowiek pomnaża dobro w sobie.
Od państwa nazwiska parlamentarzyści różnych opcji politycznych okre-
ślają pozytywne zmiany legislacyjne Ustawą Zakrzewskich. Dotyczyło to
zmian z 2009 i 2021 r. Jak udało się zbudować tak trwałą, wieloletnią ko-
alicję ponad podziałami i to w tak skonfliktowanym na co dzień polskim
parlamencie?

Paweł Zakrzewski: Dobro dzieci łączy. Przecież zdecydowana większość
naszych parlamentarzystów to rodzice. Politycy, których poznaliśmy na prze-
strzeni ostatnich kilkunastu lat, to ludzie, którym zależy na dobru młodego
pokolenia. Różnią się jedynie wizją realizacji tego celu. Czasami też samym
rozumieniem tego dobra. Ale właśnie edukacja domowa, zróżnicowana co
do formy i metod kształcenia, dała odpowiedź na ich wątpliwości.
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Marzena Zakrzewska: To taka swoista przestrzeń, w któ-
rej każdy może odnaleźć coś dla siebie. Tak to przedstawiał
mąż i zadziałało. On sam jest tu dobrym naturalnym spoiwem.
Wychowują państwo z sukcesami dwanaścioro dzieci. To
spora gromadka. To ułatwia czy utrudnia homeschoolingową
przygodę?

Marzena Zakrzewska: To zależy. Na pewno łatwiej było-
by podróżować z mniejszą gromadką, ale czy ciekawiej? Wła-
ściwie na co dzień szerokie spektrum zainteresowań naszych
dzieci, różnorodność wiekowa, a co za tym idzie ich różne po-
trzeby wzajemnie się uzupełniają. Na przykład jedno z dzie-
ci ma aspiracje być nauczycielem i zawsze znajdzie się kil-
koro rodzeństwa chętnych, żeby go posłuchać. Podobny me-
chanizm działa na wielu płaszczyznach życia rodzinnego.
Ostatnio córka Basia ponad tydzień raczyła rodzeństwo wy-
szukanymi potrawami, które sama przygotowywała. Za-
wsze na czas znajdzie się jakiś kucharski entuzjasta
i wdzięczni degustatorzy wyszukanych dań (uśmiech).

Paweł Zakrzewski: Moim zdaniem to pomaga. Dzieci
czerpią od siebie nawzajem, motywują się i wspólnie stara-
ją się pokonywać wyzwania, np. egzaminy. Dużo radości daje
nam możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć. Tak było
chociażby przy realizowanych oświatowych inicjatywach
– to głównie od dzieci czerpiemy inspiracje. Edukacja do-
mowa stała się dla nas wykorzystaną jak dotąd szansą na
pogłębienie relacji interpersonalnych pomiędzy rodzeń-
stwem, wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, a zarazem
personalizacji procesu kształcenia naszych dzieci.
Co stało pierwotnie za państwa decyzją o wyborze takiej for-
my kształcenia dzieci?

Paweł Zakrzewski: Rodzinne tradycje wsparte własnymi
obserwacjami, przemyśleniami. A następnie podobne decyzje
dorastających dzieci.

Marzena Zakrzewska: Uważaliśmy, że będzie to dla nas
najlepszy wybór. Po latach potwierdzamy słuszność tej de-
cyzji. Rodzinnie pielęgnujemy niejako tę przestrzeń wolne-
go wyboru w oświacie.
Czy wszechstronne wykształcenie, od prawa, przez zarzą-
dzanie, po pedagogikę i psychologię, oraz doświadczenie
zawodowe pomogło państwu w edukacji domowej?

Marzena Zakrzewska: Oczywiście, że wiedza pomaga.
Jednak nie jest czynnikiem determinującym.

Paweł Zakrzewski: Właściwie cały czas się kształcimy.
Wspólnie poszerzamy horyzonty. Dzieci od początku towa-
rzyszyły nam na uczelniach. Stąd zrodził się pomysł Uni-
wersytetu dla Dzieci. Korzystając z życzliwości naszych
dzieci i wielu rodzin edukacji pozaszkolnej, mogliśmy prze-
prowadzić naukowe badania zogniskowane wokół eduka-
cji alternatywnej i jej oddziaływania na ucznia, rodzinę i spo-
łeczeństwo.
Wyglądają państwo na szczęśliwą rodzinę. Jaka jest recepta
na sukces?

Paweł Zakrzewski: Starać się być bezinteresownie życz-
liwym dla drugiego człowieka. Cieszyć się z każdego dnia,
który przecież już się nie powtórzy (uśmiech).

Marzena Zakrzewska: Rzeczywiście czuję się szczęśli-
wa, gdyż jestem spełniona jako żona i mama. To mój praw-
dziwy sukces. Dla nas rodzina stanowi wartość samą w so-
bie, stąd traktujemy nasze rodzicielstwo jako swego rodza-
ju życiową misję.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Właściwie cały czas się kształcimy.
Wspólnie poszerzamy horyzonty.
Dzieci od początku towarzyszyły nam
na uczelniach. Stąd zrodził się po-
mysł Uniwersytetu dla Dzieci. Korzy-
stając z życzliwości naszych dzieci
i wielu rodzin edukacji pozaszkolnej,
mogliśmy przeprowadzić naukowe
badania zogniskowane wokół eduka-
cji alternatywnej i jej oddziaływania
na ucznia, rodzinę i społeczeństwo.

Fot. Małgorzata Iwanicka, archiwum prywatne Marzeny i Pawła Zakrzewskich
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Takie rozwiązanie pozwala na peł-
ne wykorzystanie potencjału
dziecka już od pierwszych lat

jego ścieżki edukacyjnej, jak i optyma-
lizację najskuteczniejszych metod pe-
dagogicznych. Dzieci korzystające z try-
bu nauczania domowego są zapisane
do stacjonarnej szkoły, w której for-
malnie są uczniami, jednak nie mają
obowiązku uczestnictwa w tradycyj-

nych lekcjach. Zamiast nich biorą
udział w zajęciach pozaszkolnych, na-
tomiast jakość oraz cele tych zajęć
określają wspólnie z rodzicami bądź
opiekunami, którzy – wbrew pozorom –
nie muszą posiadać wykształcenia pe-
dagogicznego.

Domowe nauczanie w Polsce re-
guluje ustawa, pozwalająca na na-
ukę dziecka w domu za zgodą dyrek-

tora szkoły, do której jest ono zapisane.
Dziecko nie traci więc całkowicie wię-
zi ze szkołą – po każdym roku nauki
musi zdać egzaminy klasyfikacyjne,
weryfikujące wiedzę nabytą podczas
nauczania w domu. Takie nauczanie
może przybierać różne formy, w za-
leżności od kreatywności rodziców
i preferowanych przez nich metod
– można korzystać zarówno z trady-

Edukacja domowa w Polsce 
– idea, która jednoczy
Edukacja domowa to forma kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania
dziecka zamiast szkoły biorą na siebie rodzice lub opiekunowie prawni. Tworząc program
i wybierając metody nauczania swoich dzieci, organizują ich edukację w sposób zindywi-
dualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zacho-
waniu zgodności z wymaganym na danym poziomie kształcenia zakresem wiedzy.



cyjnych, jak i nowoczesnych metod
edukacyjnych.

Rodzicom rozpoczynającym przy-
godę z nauczaniem swoich dzieci przy-
chodzi z pomocą wiele prorodzinnych
stowarzyszeń wspomagających edu-
kację domową. Popularyzując kre-
atywną pedagogikę, wskazują one
sprawdzone rozwiązania i pozwalają na
wymianę doświadczeń między rodzi-
cami. Wiedzę o procesie nauczania
domowego można czerpać także z In-
ternetu. Technologie multimedialne
i wciąż rozwijająca się cyfryzacja wzbo-
gacają wachlarz możliwości nabywania
wiedzy przez dzieci. Nowoczesne roz-
wiązania w postaci komputerowych
programów edukacyjnych, e-booków,
gier i innych interaktywnych rozwiązań
stanowią doskonałe uzupełnienie kla-
sycznych metod nauczania, pozwalając
na naukę poprzez zabawę, a także na
integrację dzieci w większych grupach
i monitorowanie postępów w ich kształ-
ceniu.

Ogromny wkład w rozwój edukacji
domowej od wielu lat wnoszą Paweł
i Marzena Zakrzewscy, którzy zainspi-
rowali pozytywne zmiany legislacyjne
w tym obszarze najpierw w 2009 r., a na-
stępnie w 2021 r. − nazywane „Ustawą
Zakrzewskich”. Zakładali stowarzy-
szenia, fundacje i instytuty, które na prze-
strzeni lat powoli, acz skutecznie zmie-
niały ponury obraz polskiej oświaty.
Prowadzone przez nich szkoły były no-
watorskimi bezpłatnymi placówkami
oświatowymi działającymi w oparciu
o kluby edukacji spersonalizowanej i de-
mokratycznej. Powstawały stopniowo od
2009 r., w miarę upowszechniania się
w Polsce edukacji domowej.

O tym rodzaju edukacji eksperci
mówią w polskich mediach już od wie-
lu lat. Wypowiedzi te pozwalają spoj-
rzeć na zagadnienie edukacji domowej
z wielu perspektyw. Przedstawimy je
chronologicznie, dzięki czemu mamy
okazję zaobserwować, jak ewoluował
medialny obraz edukacji domowej po-
cząwszy od 2009 r., kiedy to wydano
przekrojową pracę zbiorową „Edukacja
domowa w Polsce. Teoria i praktyka”
pod redakcją Marzeny i Pawła Za-
krzewskich.

•„Ta książka to rodzaj manifestu śro-
dowiska rodziców, którzy uczą dzieci
sami. Są tu ich świadectwa oraz głosy
naukowców przyglądających się edu-
kacji domowej”. 

[Portal opoka.org.pl, „Edukacja do-
mowa w Polsce. Teoria i praktyka”;

https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZE/gn2
01034_homeschool.html]

•„Swoje doświadczenia Anulakowie
opisali w wydanej właśnie książce „Edu-
kacja domowa w Polsce. Teoria i prak-
tyka” pod redakcją Marzeny i Pawła Za-
krzewskich. Ta książka to rodzaj mani-
festu środowiska rodziców, którzy uczą
dzieci sami. Są tu ich świadectwa oraz
głosy naukowców przyglądających się
edukacji domowej”.

[Portal opoka.org.pl; https://opo-
ka.org.pl/biblioteka/Z/ZE/gn201034_ho-
meschool.html]

•„Ustawa Zakrzewskich wchodzi w ży-
cie. Działamy razem i działamy dalej”.

[Andrzej Majewski, mistrz karate,
prezes PZKT, vice-president of the World
Karate Federation]

• „Paweł i Marzena Zakrzewscy zainspi-
rowali przełomowe zmiany legislacyjne
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w ustawie o systemie oświaty. Edukacja
domowa może wreszcie w pełni się roz-
wijać”.

[Anna Tomasiewicz, ekonomistka,
edukatorka domowa, Stowarzyszenie
Rzecznik Praw Rodziny]

• „Edukacja domowa może wreszcie
cieszyć się upragnioną swobodą. To
przede wszystkim sukces Pawła i Ma-
rzeny Zakrzewskich”.

[Krzysztof Zientara, przedsiębiorca,
Fundacja Unia Rodzin]

•„Dzięki wieloletniej pracy Pawła i Ma-
rzeny Zakrzewskich mamy w Polsce
ustawę o edukacji domowej”.

[Marcjusz Włodarczyk, dziennikarz]

• „Ustawa Pawła i Marzeny Zakrzew-
skich wchodzi w życie. To dobry czas dla
polskiej edukacji domowej”.

[Paris Maziarska, top modelka, pe-
dagog]

• „Państwo Marzena i Paweł Zakrzew-
scy od lat walczyli o możliwość wpro-
wadzenia edukacji domowej. Cieszę się,
że mogłam ich wspierać w tej walce”.

[Joanna Frydrych, parlamentarzysta,
samorządowiec]

• „Dzięki nieocenionej ciężkiej pracy ro-
dziny Zakrzewskich będziemy mogli ko-
rzystać z wolności i wygody, jaką daje na-
uczanie domowe w takiej formie”.

[Korynna Korwin-Mikke, asystentka
parlamentarzystów, aktywistka spo-
łeczna]

• „Wydaje się, że należy podziękować
oponentom edukacji domowej, którzy
swoim uporem i zacietrzewieniem do-
prowadzili do takiego zaangażowania
parlamentarzystów w obronie Marzeny
i Pawła Zakrzewskich, że zmiany
w ustawie o edukacji domowej popar-
ły wszystkie opcje polityczne”.

[dr Paweł Wiącek, aktywista spo-
łeczny, prawnik]

• „Cieszę się, że poznałem Pawła i Ma-
rzenę Zakrzewskich. To Oni zaszczepili
we mnie miłość do edukacji domo-
wej”.

[Wojciech Kossakowski, parlamen-
tarzysta, samorządowiec, przedsię-
biorca]

• „Zakrzewscy swoją determinacją do-
prowadzili do korzystnych zmian prawa
dla edukacji domowej”.

[Henryk Kędroń, inwestor, filantrop]

• „Dziękuję Państwu Zakrzewskim za
rozwój edukacji domowej”.

[prof. Maciej Lisowski, asystent par-
lamentarzystów]

• „Wielokrotnie interweniowałem na
rzecz rozwoju edukacji domowej − dzi-
siaj mam satysfakcję, że stała się ona
legislacyjnym faktem. I tutaj podzięko-
wania za odwagę, za determinację, za
konsekwencję dla Państwa Zakrzew-
skich − bez nich nie byłoby tego suk-
cesu”.

[Tomasz Kostuś, parlamentarzysta,
samorządowiec, politolog]

• „Determinacja, upór i konsekwencja
− te słowa najlepiej charakteryzują ty-
taniczną pracę, jaką wykonał pan pro-
fesor Paweł Zakrzewski wraz ze swoją
rodziną i współpracownikami. Dopro-
wadził do zmian, do ułatwień w dostę-
pie do edukacji domowej. Z edukacją
domową miałam już do czynienia jako
licealistka. Za sukcesem stoi też kilku
parlamentarzystów, którzy zmienili zda-
nie. Dziękuję, że mogłam być częścią
tego projektu”.

[Małgorzata Niemczyk, siatkarka,
mistrzyni Europy, parlamentarzystka,
samorządowiec]

• „Paweł i Marzena Zakrzewscy to są
osoby zakochane w edukacji domowej
i ich miłość przełożyła się na ustawę,
która była procedowana w Sejmie.
Większością głosów, ponad podziałami
została uchwalona, co świadczy o tym,
że jest to ważny i potrzebny projekt”.

[Wojciech Kossakowski, parlamen-
tarzysta, samorządowiec, przedsię-
biorca]

• „17 marca 2021 roku Paweł i Marze-
na Zakrzewscy zostali uhonorowani
przez parlamentarzystów, przez Sejm
Rzeczypospolitej. Ich wieloletnie dzia-
łania okazały się słuszne. Sejm prze-
głosował Ustawę Zakrzewskich dla do-
bra polskiej oświaty”.

[Lech Antoni Kołakowski, parla-
mentarzysta, sekretarz stanu, samo-
rządowiec, przedsiębiorca]

• „System edukacji domowej stworzo-
ny przez profesora Zakrzewskiego to
krok w kierunku większej wolności”.

[Konrad Berkowicz, parlamenta-
rzysta, wiceprezes partii]

• „Pragnę pogratulować Marzenie i Paw-
łowi Zakrzewskim inicjatywy ustawo-
dawczej, która została podjęta w Sejmie,
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„Marzena Zakrzewska prezentuje się jako
osoba o szerokich horyzontach myślo-
wych, umiejąca głęboko analizować ak-
tualną rzeczywistość, a następnie tworzyć
syntezę naukową.”

prof. dr hab. Robert Zapotoczny

„Całość naukowej aktywności Pawła
Michała Zakrzewskiego ze szczegól-
nym podkreśleniem oryginalnych badań,
a także jego wkład w wymianę myśli oraz
popularyzowanie nauki zasługuje na wy-
różnienie.”

prof. dr hab. Marek Łuczak
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dotyczącej edukacji domowej. Jest to
nowy rozdział w historii polskiej oświaty”.

[Anna Maria Rożek, aktywistka spo-
łeczna, prawnik, samorządowiec, In-
stytut Wolności]

• „Zadbamy o to, by dyskryminacja Ma-
rzeny i Pawła Zakrzewskich nigdy się już
nie powtórzyła”.

[Grzegorz Orlikowski, prawnik, pre-
zes ESPD]

• „17 marca br. byliśmy świadkami
wyjątkowego i napawającego nadzieją
wydarzenia w Sejmie RP. Opozycja
przegłosowała projekt Zjednoczonej
Prawicy. Chodziło o edukację pozasz-
kolną, potocznie zwaną domową. Cof-
nijmy się kilkanaście lat wstecz, kiedy to
w 2009 roku dokonano pierwszego kro-
ku naprzód i kształcenie w formie po-
zaszkolnej przestało być domeną jedy-
nie szkół publicznych. O tę zmianę za-
biegało środowisko edukatorów domo-
wych z Pawłem i Marzeną Zakrzewski-
mi na czele. To oni już kilka lat wcześniej
organizowali kluby edukacji spersona-
lizowanej i demokratycznej, rozsiane
również poza granicami Polski. To tu po
raz pierwszy w kraju wdrażane były na
dużą skalę elementy distance learning,
tutoringu personalnego czy platformy
e-learningowej. W 2009 roku wydali na-
kładem kilkudziesięciu tysięcy egzem-
plarzy przekrojową pracę zbiorową pt.
„Edukacja domowa w Polsce”, która sta-
ła się niejako jawnym manifestem tego
środowiska”.

[Antoni Macierewicz, parlamenta-
rzysta, nauczyciel akademicki, publi-
cysta, działacz opozycji demokratycznej
w PRL]

• „Jednym z takich wzorców, który po-
kazuje, jak skutecznie można rozwijać
system edukacyjny, była innowacyjna
sieć szkół Salomon, klubów edukacji
spersonalizowanej i demokratycznej, za-
łożona przez Pawła i Marzenę Za-
krzewskich i finansowana w dużej mie-
rze przez nich z własnego, prywatnego
majątku”.

[dr Piotr Naimski, parlamentarzysta,
biochemik, nauczyciel akademicki,
działacz opozycji w okresie PRL, publi-
cysta]

• „Tyle lat wyrzeczeń i walki Marzeny
i Pawła Zakrzewskich o edukację do-
mową przyniosło nareszcie upragniony
sukces”.

[nadinspektor Leszek Sucholewski,
prezes Stowarzyszenia PCBŚP]

• „Długi proces legislacyjny zakończył
się sukcesem. Posłowie wznieśli się
ponad podziały polityczne. W skutek
czego Ustawa Zakrzewskich została
uchwalona”.

[dr Marta Kościelecka, prawnik, za-
rząd PPS]

• „Ustawa Zakrzewskich o nauczaniu
domowym weszła w życie, można po-
gratulować. Jest to krok we właściwym
kierunku, czyli w kierunku zarówno in-
dywidualizacji nauczania, jak i demo-
kratyzacji systemu nauczania”.

[gen. Andrzej Kapkowski, nauczyciel
akademicki]

• „Jeszcze ponad dekadę temu eduka-
cja domowa była czymś zarezerwowa-
nym dla nielicznych. Dzisiaj jest to rzecz

powszechna, dzięki ogromnym sukce-
som w sejmie Pawła i Marzeny Za-
krzewskich jest to uwolnione i bez żad-
nych ograniczeń”.

[Victoria Voigt, dziennikarka]

• „Razem daliśmy radę. Dziękuję i gra-
tuluję Państwu Marzenie i Pawłowi
Zakrzewskim za rozwój edukacji do-
mowej”.

[gen. Mirosław Gawor, prezes ZFBOR]

•„Dzięki długoletnim staraniom i za-
angażowaniu Pawła i Marzeny Za-
krzewskich w kwestii nauczania do-
mowego nareszcie udało się osiągnąć
legislacyjny sukces, czego Im serdecz-
nie gratuluję”.

[gen. Marek Dukaczewski, nauczy-
ciel akademicki]
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•„Ustawa Pawła i Marzeny Zakrzew-
skich stała się faktem. Dziękuję im za tę
walkę i determinację”.

[Zdzisław Anulak, edukator domo-
wy; https://fb.watch/cb4fvEpn6p/]

• „Pawła i Marzenę Zakrzewskich znam
od dawna. Ich ustawa dotycząca edu-
kacji domowej wchodzi w życie. Ser-
decznie gratuluję”.

[Michał Kołodziejczak, aktywista spo-
łeczny; https://fb.watch/cb4qIWHdTZ/]

• „Pawła i Marzenę znam od lat. Z bli-
ska widziałem, jak wyglądała ich wal-

ka o to, co dziś udało im się osiągnąć
dla edukacji domowej w Polsce”.

[Mick Kaluzny, muzyk, edukator do-
mowy; https://fb.watch/cb4C0fJD-U/]

• „Lata walki i wyrzeczeń Pawła i Ma-
rzeny Zakrzewskich przyniosły dla edu-
kacji domowej upragniony sukces. Gra-
tulacje”.

[Sławomir Jazienicki, edukator do-
mowy; https://fb.watch/cb4Jcqzwgm/]

• „Pawłowi i Marzenie Zakrzewskim się to
udało, to bohaterowie. Ta rodzina zrobiła
tak wiele dla polskiej edukacji domowej”.

[Philip Asare, asystent parlamenta-
rzystów; https://fb.watch/cb4RmNttFE/]

• „Uczestniczyłem w walce Pawła i Ma-
rzeny Zakrzewskich o wolną edukację
od lat. Teraz to się udało. Przed nami
nowy rozdział w polskiej edukacji. Lep-
sza przyszłość dla naszych dzieci, lep-
sza przyszłość dla naszego kraju”.

[prof. Jędrzej Chmielewski, ekspert distan-
ce learning; https://fb.watch/cb4ZZa1ZPh/]

• „Gdy Monika Anulak, pedagog po Uni-
wersytecie Warszawskim, usłyszała
o uczeniu dzieci przez rodziców, prych-
nęła, że to dziwactwo pewnie prowadzi
dzieci do zwichnięć emocjonalnych czy
społecznych. Kiedy przyjrzała się tej idei
bliżej, zmieniła zdanie. Dzisiaj razem z mę-
żem Zdzisławem uczy dzieci w domu.
Swoje doświadczenia Anulakowie opi-
sali w wydanej właśnie książce „Edu-
kacja domowa w Polsce. Teoria i prak-
tyka”. Ta książka to rodzaj manifestu śro-
dowiska rodziców, którzy uczą dzieci
sami. Świadectwo zamieścili tu też Jo-
anna i Mariusz Dzieciątkowie, rodzice
trójki dzieci. Ona jest terapeutą zaję-
ciowym, on informatykiem. Dzieciątko-
wie też nie myśleli o nauczaniu w domu
najlepiej, ale życie zmusiło ich do tego.
Ich starszy syn uczył się w szkole dobrze
i nie było z nim problemów. Młodszy po
rozpoczęciu nauki zaczął się jąkać,
budził się w nocy przerażony i płakał.
Czy jednak dzieciom uczonym w domu
nie brakuje samodzielności? Czy kon-
takt z innymi dziećmi, nawet przykry,
zmuszający do przezwyciężania pierw-
szych trudności i konfliktów, nie jest
dziecku w życiu potrzebny? – Kontaktu
z rówieśnikami naszym dzieciom nie
brakuje. Wczoraj mieliśmy gości, było tu
całe podwórko dzieci. Chodzimy też
grać w piłkę nożną na osiedlowym bo-
isku – mówi Paweł Zakrzewski. Opo-
wiada o samodzielności swoich dzieci.
Starsi chłopcy uczyli się wydawania pie-
niędzy. Dostali jakąś sumę, którą mieli
wydać samodzielnie. Rodzice obser-
wowali ich z daleka. Po wydaniu pie-
niędzy chłopcy zauważyli, że któryś ze
sprzedawców ich naciągnął. To ich na-
uczyło, że należy być w sklepie uważ-
nym. Teraz chętnie robią zakupy i nie
dają się oszukać”.

[„Mama i Tata uczą”, redaktor Prze-
mysław Kucharczak, „Gość Niedzielny”;
https://www.gosc.pl/doc/789531.Mama-
i-tata-ucza?fbclid]

• „Babcia Pawła Zakrzewskiego, Ma-
rianna Major-Karwowska, w 1937 r. po-
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szła na studia prosto z domu. Skończyła
farmację. W czasie wojny była łącz-
niczką AK o pseudonimie „Iskra” – dziś
prawnuki uczy historii. Tradycję na-
uczania domowego w rodzinie przerwał
komunizm”.

[„Nasz Dziennik”, „Edukacja w do-
mu”; https://www.facebook.com/eduka-
cjadom/photos/a.1162917330827660/
1216370242149035]

• „Rodziny poprzez edukację domową
odkrywają piękno swojego powołania,
pogłębiają więzi wewnątrzwspólnotowe
i mogą czerpać coraz głębszą radość
z bycia razem”.

[„Reduta”, Marzena i Paweł Za-
krzewscy, „Edukacja w Rodzinie”;
https://www.facebook.com/edukacja-
dom/photos/pcb.1222276328225093/1222
275074891885]

• „W pewnym stopniu twierdzenie, że
edukacja domowa to styl życia, znajduje
swoje uzasadnienie w praktyce co-
dzienności. Nauką staje się każdy dzień,
sytuacja, spotkanie czy lekcja”.

[„Nasz Dziennik”, Paweł i Marzena
Zakrzewscy; https://naszdziennik.pl/
mysl/8185,edukacja-w-domu.html]

• „W mijającym roku szkolnym zaan-
gażowanie w wewnątrzszkolną strukturę
edukacji domowej wydało plon zreali-
zowanego programu stypendialnego
i stworzenia indywidualnej ścieżki roz-
woju dla naszych uczniów. Zaowoco-
wało to świetnymi wynikami matural-
nymi”.

[„Nasz Dziennik”, Marzena Za-
krzewska; https://naszdziennik.pl/
mysl/8185,edukacja-w-domu.html]

• „W szkołach Salomon z tzw. edukacji
alternatywnej korzysta 1950 uczniów,
w tym 170 obcokrajowców. Są rodziny
dyplomatów, Żydzi i muzułmanie, jest
sporo chrześcijan, ale są też zdekla-
rowani ateiści. Gros to przedstawicie-
le wolnych zawodów, którym łatwiej
zgrać edukację z pracą zawodową,
ale ci na etacie tworzą kluby złożone
z kilkunastu uczniów, których rodzice
włączają się w proces dydaktyczny
w miarę możliwości. Część rodzin ko-
rzysta z pomocy wykwalifikowanych gu-
wernerów.

Choć trwają wakacje, dzień przed
moją wizytą Zakrzewscy spędzili pra-
cowicie. Od rana najmłodsze dzieci
miały zajęcia z czytania. Potem wszyscy
pomagali kręcić klip Mirosławowi Ka-
łużnemu. Była możliwość poćwiczenia
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„Książka została wydana w cyklu „Biblio-
teka Salomona” poświęconym edukacji
domowej. Autor publikacji, Ryszard Ni-
tecki, to człowiek o nietuzinkowej biogra-
fii. Doktor nauk fizycznych, nauczyciel
z powołania, który imponuje nie tylko
swoim naukowym zapałem, ale i alter-
natywnym sposobem na życie. Mąż
i ojciec czwórki dzieci, dziadek wspo-
magający edukację domową swoich
wnucząt. To właśnie z myślą o nich po-
wstała ta książka – przedstawiają autora
Paweł i Marzena Zakrzewscy”. 

[„Nowy Wyszkowiak”, „Tygrysek i fi-
zyka”; http://www.archiwum.nowywysz-
kowiak.pl/444/6501/quottygrysek_i_fizyka
quot.html?msclkid=804078f 3b02211ec8
7f948619130e4b9]
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gry na fortepianie, gitarze, ukulele. Pla-
styka polegała na tworzeniu graffiti.
Na koniec wychowanie fizyczne – wspól-
ne skoki do basenu”.

[„Świat Kobiety”; http://rodzina.swiat-
kobiety.pl/dzieci/news-homeschooling-
edukacja-domowa,nId,1505244]

•„Możliwości i pomysłów jest wiele.
Niektórzy rodzice realizują naukę we-
dług podręczników, wykorzystując wol-
ny czas na rozwijanie wspólnych pasji.
Są tacy, którzy realizują podstawę pro-
gramową (dla niewtajemniczonych
jest to wiedza potrzebna do opano-
wania na egzamin kończący rok szkol-
ny) według własnych pomysłów. Czę-
sto są to lekcje w muzeach, na uczel-
niach czy w plenerze. Materiałów edu-
kacyjnych wyszukują w bibliotekach,

księgarniach lub w internecie. Zdarza
się też, że lekcje odbywają się pod
okiem nauczyciela przychodzącego
do domu. Wymaga to niewątpliwie
czasu, który należy poświęcić naszym
dzieciom. Jest to na tyle nienaturalna
dla współczesnego człowieka rzeczy-
wistość, że pomimo społecznie pożą-
danego takiego modelu edukacji
w Stanach Zjednoczonych korzysta
z niego tylko 5 proc. dzieci w wieku
szkolnym, a co dopiero w społecznie
odradzającej się Polsce. Trzeba sobie
więc zdać sprawę, że edukacja do-
mowa nie jest popularna i przypusz-
czalnie nie będzie”.

[„Nasz Dziennik”, Marzena i Paweł
Zakrzewscy; https://naszdziennik.pl/
mysl/8185,edukacja-w-domu.html?
fbclid]

• „Paweł i Marzena Zakrzewscy – szczę-
śliwi rodzice siedmiorga dzieci, zało-
życiele Fundacji Wszechstronnego Roz-
woju Dzieci, prowadzą szkołę podsta-
wową, gimnazjum i liceum ogólno-
kształcące wraz z poradnią psycho-
logiczno-pedagogiczną, inicjatorzy
programu stypendialnego dla uczniów
edukacji alternatywnej”.

[Radio Maryja; https://www.radio-
maryja.pl/informacje/edukacja-w-domu/]

• „Zdawać się może, że żyć bez szko-
ły się nie da, mimo że często nie jest ona
źródłem satysfakcji. A jednak. Są ro-
dziny, które z niej rezygnują na rzecz
kształcenia dzieci alternatywnie – od ze-
rówki po maturę. Czy to zgodne z pra-
wem? Tak, w polskim systemie oświaty
istnieje taka możliwość”.

www.rynekinwestycji.pl
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„Przykładów nie trzeba szukać aż za
oceanem – twierdzą polscy zwolennicy
edukacji domowej. – Moja babcia Ma-
rianna Major-Karwowska w 1937 r. poszła
na studia prosto z domu. Skończyła far-
mację, dzisiaj ma 91 lat. W czasie wojny
była łączniczką AK o pseudonimie „Iskra”
– mówi Paweł Zakrzewski, edukator do-
mowy. – Dopiero komunizm przerwał
w naszych rodzinach tradycję nauczania
domowego – dodaje.

Marzena i Paweł Zakrzewscy mają
sześcioro dzieci. Sami uczą je w domu.
Marysia, przysłuchując się lekcjom star-
szych braci, w wieku 5 lat nauczyła się
płynnie czytać. Dziś jest pierwszokla-
sistką uczącą się w domu. Ku zdumie-
niu rodziców wzięła ostatnio dla zabawy
słownik ortograficzny i zaczęła z niego
wyczytywać bardzo trudne słowa. Pisze
też opowiadania i „wydaje” książki.

Najczęściej uczymy się przez za-
bawę. Duża część nauczania zintegro-
wanego dotyczy poznawania przyrody
– tłumaczy Marzena Zakrzewska. Na-
uczanie zintegrowane to nauka w kla-
sach I–III szkoły podstawowej. – Możemy
realizować podstawę programową, wy-
pełniając i kolorując książki. Pomyślałam
jednak, że zrobimy coś ciekawszego. Po
co mamy pisać w zeszycie ćwiczeń, że
to jest las liściasty, a tamten iglasty,
skoro możemy iść do lasu i to zobaczyć
– mówi. Dzieci Zakrzewskich wiedzą
o przyrodzie prawdopodobnie więcej niż
większość ich rówieśników. Tata robi im
fascynujące nocne wyprawy, podczas
których podglądają mieszkańców lasu
przez noktowizor. W domku pod War-
szawą dzieci mają własną kozę, co-
dziennie noszą jej wodę, karmią ją
i doją. – Wdrażamy w ten sposób nasze
dzieci do obowiązków. Nasze dzieci są
ciągle zajęte i zafascynowane światem,
nie nudzą ich nawet tak proste rzeczy,
jak robienie gościom kawy i herbaty
– mówi. Kiedy Zakrzewscy wybrali się na

wakacje, ich dzieci zaczęły zbierać ka-
mienie i muszle. Po chwili cała gromada
z zapałem uczyła się na tych muszlach
tabliczki mnożenia. – Nauczanie do-
mowe to niezbyt trafne określenie, bo
nasze dzieci uczą się spontanicznie,
tego, co chcą i gdzie chcą. A my je tylko
inspirujemy – mówi Paweł Zakrzewski.
Rodzice uczący dzieci w domach zma-
gają się z wieloma biurokratycznymi ba-
rierami. Np. na egzaminach, które
muszą na koniec roku zdać w szkole
ich dzieci, szczegółowe pytania nieraz
dotyczą konkretnego podręcznika,
z którego oni akurat nie korzystali. Ro-
dzice mogą sami uczyć dzieci, jeśli
zgodzi się na to dyrektor szkoły, a po-
zytywną opinię wyda poradnia psycho-
logiczno-pedagogiczna. Na szczęście
można poszukać szkoły przychylnej
edukacji domowej poza swoim miej-
scem zamieszkania. Marzena i Paweł
Zakrzewscy są doktorantami pedago-
giki. Czy ktoś, kto nie jest tak dobrze
wykształcony, da radę sam uczyć
dzieci? Według Zakrzewskich tak.
– Znasz rodzica, który nie uczy swoich
dzieci w domu? Uczy, choćby odrabia-
jąc z nimi lekcje – mówi Paweł Za-
krzewski. A Jego żona dodaje: – Może
być trudniej w gimnazjum i liceum, ale
nie w podstawówce!”

[„Mama i Tata uczą”, redaktor Przemy-
sław Kucharczak, „Gość Niedzielny”;
https://www.gosc.pl/doc/789531.Mama-i-
tata-ucza?fbclid]
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[„A może zostać w domu?”, Ma-
rzena i Paweł Zakrzewscy, Magazyn
„List”; https://www.facebook.com/edu-
kacjadom/photos/pcb.1219139348538791/
1219136428539083]

• „Podobnie uważa Paweł Zakrzewski,
pedagog, psycholog i prawnik, który
uczy w domu pięcioro z siedmiorga swo-
ich dzieci. Wszystkie, które są w wieku
szkolnym. – Taka edukacja jest bliższa
naturze, bo realnie, a nie pod przymu-
sem szkolnym, przykuwa uwagę dzieci
do realizacji określonych zadań. Ław-
ka ogranicza dziecko – uważa Za-
krzewski. Paweł Zakrzewski wskazuje,
że jego dzieci lepiej niż ich rówieśnicy
radzą sobie w trudnych sytuacjach.
– Nie blokują się, są otwarte na poko-
jowe rozwiązanie problemu, mają do
siebie dystans. Lepiej odnajdują się
w sytuacjach nieprzewidywalnych, bo
edukują się w bardzo różnych środo-
wiskach i okolicznościach – wyjaśnia”.

[„Rzeczpospolita”; https://www.rp.pl/
edukacja/art13019571-domowa-szkola-
to-nie-wiezienie]

•„Dzieci są lepiej przygotowane do ży-
cia, robią też więcej tego, do czego mają
predyspozycje, a nie to, czego wymaga
się od nich w szkole – przekonuje Paweł
Zakrzewski, pedagog, psycholog, praw-
nik, ojciec siedmiorga dzieci, który uczy
pięcioro z nich w domu”.

[Potral Fronda, Sebastian Moryń,
„Homeschooling coraz modniejszy
w Polsce”; https://www.fronda.pl/a/ho-
meschooling-coraz-modniejszy-w-
polsce,29018.html]

•„Bez dzwonka na przerwę”: „Szkolną
ławkę zastępują im domowe krzesło,
muzeum, las. Kuchnia znakomicie na-
daje się do eksperymentów chemicz-
nych. To tzw. Homeschoolersi – dzieci
uczone w domu przez rodziców. Czy
taka edukacja to lek na wady polskiej
szkoły?” „Siedzimy przy stole w domu
Pawła Zakrzewskiego w podwar-
szawskim Konstancinie-Jeziornej. Wo-
kół nas po pięknym ogrodzie i ob-
szernym salonie krąży siódemka mło-
dych Zakrzewskich, druga siódemka
z rodziny Brodów. Dwójka młodych
Potockich i trójka Kałużnych, którzy
przyjechali w odwiedziny ze Szwajca-
rii, oraz „niania”, potężny mastif ja-
poński Cerber”.

[„Pani”, Agnieszka Fiedorowicz;
https://www.facebook.com/edukacja-
dom/photos/pcb.1218287918623934/1218
279761958083]

•„Marzena i Paweł Zakrzewscy mają
wykształcenie pedagogiczne, prawni-
cze, psychologiczne i teologiczne.
Mieszkają w podwarszawskim Kon-
stancinie z siedmiorgiem dzieci. Każde
z nich edukowane jest w warunkach po-
zaszkolnych. Od kilku lat państwo Za-
krzewscy prowadzą Szkoły Salomon,
których zadaniem jest m.in. wspoma-
ganie rodziców uczących indywidualnie,
również poza Polską.

Tradycje nauczania domowego wy-
nieśli z domów rodzinnych, m.in. bab-
cia Pawła Zakrzewskiego uczyła się
w domu. Obserwując powszechne
szkolnictwo, uważają, że nie niesie
ono ze sobą wiele dobrego, szkoła bo-
wiem ogranicza podejście do życia
oparte na zasadzie powszechnego
personalizmu, wolności. – Zauważamy
tendencję do wyprowadzania dziecka
z naturalnych wspólnot, naturalnych
międzyludzkich relacji, jakimi są spo-
łeczeństwo i rodzina. Preferuje się so-
cjalizowanie dziecka w grupie stadnej
i narzucanie mu a priori treści do zin-
terioryzowania. Trudno mi mówić o źró-
dłach tego mechanizmu, ale to jest bar-
dzo widoczne – mówi doktor nauk
humanistycznych Paweł Zakrzewski.
– Nie ulega wątpliwości, że szkoła wy-
chowuje przeciętnego obywatela. On
ma się niczym nie wyróżniać. I jak w ta-
kich warunkach realizować siebie po-
przez rozwój swoich uzdolnień i talen-
tów. W takiej sytuacji trudno tu mówić
o wykształceniu indywidualnych cech
człowieka. Ja nie neguję pewnych war-
tości płynących z nauczania typowo
ławkowego we współczesnej szkole. Ale
uważam, że powinna zostać zacho-

wana przestrzeń wolności, aby móc do-
konać wyboru. Musi być alternatywa. Je-
śli zatracimy możliwość wyboru – gro-
zi nam totalitaryzm. Młody człowiek
uczący się życia poza szkołą jest na-
tomiast bardziej niezależny. Jest praw-
dziwym humanistą otwartym na współ-
pracę dla dobra ogółu. Krytycy sper-
sonalizowanego sposobu nauczania
zauważają, że dziecku może brakować
szerokiej grupy rówieśników. Tymcza-
sem, paradoksalnie, to system szkolno-
-ławkowy tworzy środowisko, które w re-
alnym świecie rzadko występuje. Trud-
no znaleźć się w takiej sytuacji spo-
łecznej, aby doświadczać relacji z sa-
mymi tylko rówieśnikami. Nieczęsto
zdarza się nam realizować pod dyk-
tando wszystkie zadania – chyba że słu-
żymy w armii. Etymologicznie zresztą
szkoła pochodzi właśnie ze świata woj-
skowego. Warto podkreślić również
fakt, że to rodzina jest naturalnym śro-
dowiskiem dla rozwoju dziecka, że
przymus szkodzi zarówno w wymiarze
wertykalnym, jak i horyzontalnym holi-
stycznie pojmowanej edukacji, że szko-
ła jako narzucone środowisko spo-
łeczne może wyalienować dziecko z re-
alnie otaczającego świata, co objawia
się chociażby coraz głębszym kryzysem
przy wchodzeniu młodych ludzi w do-
rosłość, coraz głębszym regresem ży-
cia społecznego”.

[„Niedziela Ogólnopolska” 51/2013,
Mateusz Wyrwich, „Szkoła domowa”;
https://m.niedziela.pl/artykul/109667/nd/
Szkola-domowa]

• „Reprezentująca rodziców prowa-
dzących edukację domową Marzena
Zakrzewska podkreśliła, że nauczanie
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takie jest „naturalnym sposobem edu-
kacji swoich dzieci”. − Obecnie po
ponad 50 latach jest ono odkrywane na
nowo przez polskie rodziny. Łączy ono
w sobie zarówno wielopokoleniowe tra-
dycje, jak i nowoczesność w postaci naj-
nowszych sposobów nauczania i tech-
nologii. Przynosi dobre owoce, szcze-
gólnie że dostosowane jest indywidu-
alnie do potrzeb każdego z naszych
dzieci – zauważyła”. 

[Portal samorządowy.pl; https://
www.portalsamorzadowy.pl/eduka-
cja/men-edukacja-domowa-skutkuje-
solidnym-wyksztalceniem,77439.html]

•„W Belwederze odbyła się dziś debata
o edukacji domowej pt. „Edukacja do-
mowa: wczoraj, dziś i jutro”. Marzena
Zakrzewska, która reprezentuje ro-
dziców zaangażowanych w edukację
domową, podkreśliła, że dziś, po 50 la-
tach, ten typ nauczania jest odkrywa-
ny na nowo. „My jako rodzice mamy
nadzieję, że właśnie ta troska o edu-
kację domową będzie elementem pro-
rodzinnej polityki państwa i szanownej
pary prezydenckiej. Dziękujemy Jej
i panu ministrowi za serdeczne przy-
jęcie” – mówiła Marzena Zakrzew-
ska”.

[Radio Maryja; https://www.radio-
maryja.pl/informacje/belweder-odbyla-
sie-debata-dot-edukacji-domowej/]

•„Edukacja domowa jest naturalnym
sposobem nauczania dzieci, dostoso-
wanym do ich indywidualnych potrzeb
– zgodzili się uczestnicy poniedziałko-
wej konferencji w Belwederze. W ich
ocenie jest „efektywnym rozwiązaniem
edukacyjnym”, skutkującym solidnym
wykształceniem”.

[portal historyczny dzieje.pl;
https://dzieje.pl/edukacja/w-belwede-
rze-debatowano-o-edukacji-domowej]

• „Najważniejsze w edukacji poza-
szkolnej jest promowanie kultury ucze-
nia się przez całe życie. Tu uczeń i na-
uczyciel uczą się razem. Fundamentem
edukacji domowej jest uczenie się przez
działanie, przez praktykę i w klimacie
dobrowolności. Proces uczenia się jest
oparty na motywacji wewnętrznej
ucznia, a edukacja ma charakter in-
terdyscyplinarny i jest zindywidualizo-
wana”.

[Debata o edukacji domowej, portal
prawo.pl; https://www.prawo.pl/ oswia-
ta/eksperci-edukacja-domowa-waz-
nym-elementem-systemu-oswiaty,
131786.html]

•„Razem z rodzinami z Lublina, Po-
znania i Warszawy oraz Pawłem i Ma-
rzeną Zakrzewskimi udało nam się
wielokrotnie w trakcie naszych działań
wytworzyć klimat, w którym wszyscy czu-
li się doskonale, bo pachniało tym, co
Polacy cenią bardzo wysoko, pachnia-
ło wolnością”.

[Debora i Joszko Broda dla „Na-
szego Dziennika”; https://naszdzien-
nik.pl/polska-kraj/152075,trzeba-nam-
zaufac.html]

•„Jakie refleksje nasuwają się Państwu
po poniedziałkowej debacie zorgani-
zowanej w Belwederze na temat edu-
kacji domowej?

Jesteśmy dobrej myśli. To spotkanie
było z naszej strony powiedzeniem
„dzień dobry, to my” i myślę, że prze-

kazaliśmy nasze główne przemyśle-
nia. Spotkanie jasno pokazało, że ser-
ce edukacji domowej bije w rodzinach
i że to rodziny, a nie instytucje są w tym
wszystkim najważniejsze”.

[„Nasz Dziennik”; https://na-
szdziennik.pl/polska-kraj/152075,trze-
ba-nam-zaufac.html]

•„Szkoła tak ciekawa, że dzieci chciały
przychodzić do niej same i spędzać jak
najwięcej czasu, nowoczesna cyfrowa
nauka, rozwijanie indywidualnych pre-
dyspozycji uczniów, praca w mieszanych
wiekowo grupach, by następował trans-
fer umiejętności, rozwiązywania real-
nych problemów i współczesna wie-
dza, niezbędna w szybko zmieniają-
cym się świecie. Brzmi jak bajka? Ale tak
właśnie wyglądały szkoły „Salomon”
Pawła i Marzeny Zakrzewskich, które kil-
ka lat temu w błyskawicznym tempie
zmieniały obraz polskiej edukacji”.

[Redakcja „Nasza RP”; https://
www.naszarp.com/ciekawa-szkola/]

•„W Warszawie funkcjonowały takie
szkoły – podstawowa, gimnazjum, li-
ceum. To były Szkoły Salomon prowa-
dzone przez Pawła i Marzenę Za-
krzewskich. Szkoły, w których we wzor-
cowy sposób wprowadzono właśnie
edukację spersonalizowaną”.

[Radio „Solidarność”, redaktor Pa-
weł Pietkun; https://wnet.fm/broad-
cast/edukacja-spersonalizowana-czy-
edukacja-domowa-to-sposoby-w-jakie-
nalezy-polska-szkole-zmieniac/]

•„Kiedy powstały szkoły państwa Za-
krzewskich, nastąpiła pozytywna eks-
plozja zainteresowania tematyką ucze-
nia spersonalizowanego, uczenia in-
nego niż przyjęte dotychczas”.

[Prof. Jędrzej Chmielewski, radio
„Wnet”; https://wnet.fm/broadcast/urzed-
nicy-warszawskiego-magistratu-znisz-
czyli-najlepszy-projekt-edukacyjny-
ostatniej-dekady/]

•„Mieliśmy w Polsce piękny edukacyj-
ny eksperyment. Trzeba go ratować.
Trzeba pozwolić Pawłowi i Marzenie Za-
krzewskim w dalszym ciągu zmieniać
ponury obraz polskiej edukacji”.

[Kornel Morawiecki, marszałek senior,
Radio „Solidarność”;  https://wnet.fm/bro-
adcast/edukacja-jest-powaznym-
problemem-nie-tylko-polskiej-ale-calej-
zachodniej-cywilizacji/]

• „Ponad 10 lat temu w Polsce rozpoczął
swoje działanie ruch rodziców związa-
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„Prezentacja i analiza całości dorobku na-
ukowego Pana Pawła Michała Zakrzew-
skiego upoważnia mnie do stwierdzenia,
że jest to dobrze zapowiadający się, sa-
modzielny pracownik naukowy. Potrafi
wykorzystać on różnorodne możliwości
pogłębiania i poszerzenia wiedzy. Autor
podejmuje nieustanny wysiłek, aby sta-
wać się rzetelnym badaczem i w sposób
oryginalny prowadzić badania naukowe.
Widać w jego twórczości rozwój, o czym
świadczy szeroki zakres zainteresowań
i umiejętności korzystania z bogatej oferty
interdyscyplinarnej literatury, a także po-
szukiwanie nowych sposobów prowa-
dzenia badań”.

prof. dr hab. Czesław Parzyszek
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ny z tzw. edukacją domową. W ramach
aktywności zaangażowanych osób pro-
wadzone były między innymi liczne ba-
dania związane z wpływem edukacji do-
mowej na rodzinę, motywacją do nauki,
rozwojem osobistym i wieloma innymi
czynnikami. To pionierskie przedsię-
wzięcie było prowadzone przez pana
Pawła Zakrzewskiego i panią Marzenę
Zakrzewską. Badania te, bardzo waż-
ne dla rozwoju nowoczesnego, oby-
watelskiego i demokratycznego społe-
czeństwa, jak również ważne dla wspie-
rania rodziny jako podstawowej jed-
nostki społecznej, zostały przerwane na
skutek działań prowadzonych przez
urzędników”. 

[Parlamentarzysta dr Paweł Pu-
dłowski, Interpelacja nr 32205 do mini-
stra nauki i szkolnictwa wyższego
w sprawie badań w obszarze edukacji
domowej z dnia 24 czerwca 2019 r.;
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/In-
terpelacjaTresc.xsp?key=BDKBTC]

•„Państwo Paweł i Marzena Zakrzew-
scy byli i są twórczo zaangażowani
w szeroko rozumiany rozwój kultury
i dziedzictwa narodowego. Efektywnie
zaangażowali się oni w korzystne zmia-
ny legislacyjne w obszarze edukacji
pozaszkolnej, które miały swój finał
w 2009 r. Należy podkreślić, że państwo
Zakrzewscy są autorami innowacyj-
nych badań w obszarze edukacji do-
mowej”.

[Marszałek senior Kornel Morawiec-
ki, Interpelacja 32657 z 17 lipca 2019 r.;
https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/In-
terpelacjaTresc.xsp?key=BECHKT]

• „Mieliśmy dzieciaki w Salomonie.
Niepowtarzalna atmosfera wolności.
Trudna do odtworzenia. Paweł i Ma-
rzena Zakrzewscy dali z siebie wszyst-
ko”.

[Mirosław Kałużny, bluesman, mu-
zyk, producent muzyczny i edukator do-
mowy, radio „Wnet”; https://wnet.fm/bro-
adcast/takie-bedziemy-mieli-rzecz-
pospolite-jakie-ich-mlodziezy-chowanie-
czyli-po-raz-kolejny-o-edukacji/]

•„Moi przyjaciele Paweł i Marzena Za-
krzewscy zainicjowali niezbędne zmia-
ny w polskiej oświacie. Zapłacili za to
nader wysoką cenę. Warto o tym pa-
miętać”.

[Marszałek senior Kornel Mora-
wiecki dla portalu zd24; https://zd24.pl/
polityka/item/8488-nasza-najswiezsza-
interwencja-w-bardzo-waznej-sprawie-
edukacja-to-podstawa]

•„Z analizy dokumentów w przedmio-
towej sprawie wyłania się ponury obraz
działania niektórych funkcjonariuszy
publicznych doprowadzających do
dewastacji wartościowych inicjatyw,
a przede wszystkim deptania godności
ludzkiej”.

[Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz,
Interpelacja nr 33765 do ministra finan-
sów w sprawie dyskryminacji w wy-
miarze fiskalnym twórców nurtu edukacji
spersonalizowanej z 16 września 2019 r.;
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/In-
terpelacjaTresc.xsp?key=BGBH5X]

•„Poznałem Kornela Morawieckiego
dzięki swoim przyjaciołom, zaangażo-
wanym w nowoczesną edukację. Paweł

i Marzena Zakrzewscy przedstawili
mnie ojcu premiera”.

[Poseł Lech Kołakowski; https://au-
gustow.org/2019/kornel-morawiecki-
mial-swoja-wizje-polski-i-konse-
kwentnie-ja-realizowal-wspomina-lech-
kolakowski/]

•„Na kilka tygodni przed śmiercią Kor-
nel Morawiecki czynnie zajmował się
sprawą, która obnaża całkowity para-
liż organów państwa w starciu z wła-
snymi strukturami wewnętrznymi. Cho-
dzi o zniszczenie sieci prywatnych szkół
Pawła i Marzeny Zakrzewskich, które
w 2016 r. zostały zlikwidowane na sku-
tek działań urzędników. Szkoły oraz
ich twórcy były zwalczane nie tylko
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przez Urzędy Kontroli Skarbowej, ale na-
wet Agencję Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. Ostatnia interpelacja Kor-
nela Morawieckiego jest szczególnie in-
teresująca. Nie tylko dlatego, że pod-
pisało się pod nią bardzo wielu posłów.
W sprawie szkół Salomon interwenio-
wali przez ostatnich kilka lat posłowie
wszystkich partii, zarówno ugrupowania
rządzącego, jak i opozycji. W sejmowym
archiwum można znaleźć kilkadziesiąt
interpelacji, które dotyczą tego tematu.
Salomon, jak wynika z dostępnych w ar-
chiwach oraz internecie informacji, był
dość wyjątkową szkołą – na wskroś no-
woczesną, na swój sposób liderem
edukacji w Polsce, a jej twórcy na-
ukowcami, zaangażowanymi w edu-
kację spersonalizowaną, czyli taką,
która stawia na człowieka, jego po-
trzeby, możliwości i rozwój”. 

[„Niemoc państwa. Tajemnica przed-
ostatniej interpelacji Kornela Morawiec-
kiego”, portal wieści24; https://wiesci24.pl
/2019/10/02/niemoc-panstwa-tajemnica-
ostatniej-interpelacji-kornela-mora-
wieckiego/]

•„W 2009 r. w Polsce zaczęły powstawać
nowoczesne placówki, działające w for-
mie klubów i stowarzyszeń edukacyj-
nych. Po wielu latach utrzymywania
tradycyjnego postkomunistycznego sys-

temu szkolnego rodzice otrzymali moż-
liwość kształcenia swoich dzieci w pla-
cówkach, które kładły nacisk na indy-
widualne predyspozycje rozwojowe
dzieci. Sukces projektu zapoczątko-
wanych przez państwa Pawła i Marze-
nę Zakrzewskich placówek przerósł
wszelkie oczekiwania. Założyciele wło-
żyli w niego całe swoje serce i cały ma-
jątek. W szczytowym okresie w inno-
wacyjnych placówkach uczyło się po-
nad 50 tys. dzieci”.

[Portal korwin-mikke.pl; https://kor-
win-mikke.pl/polska/jkm-o-nowej-
aferze-banasia/]

•„Do Sejmu dostał się dzięki pomocy
grona oddanych przyjaciół i środowisk
skupionych wokół tak zwanej edukacji
domowej i spersonalizowanej. Wśród
nich byli Paweł i Marzena Zakrzewscy,
z którymi przyjaźnił się od wielu lat. Po-
tężny ruch edukacyjny, który głosił
potrzebę reform w polskiej szkole,
znalazł w osobie Kornela Morawiec-
kiego gorącego orędownika. Cele
przywrócenia szkole holistycznie poj-
mowanego dobra człowieka, jako
głównego celu działania systemu, sta-
ły się postulatami WiS. Zakrzewscy
działali w tym nurcie od 2008 r., tworząc
sieć klubów edukacji spersonalizo-
wanej i demokratycznej – poświęcili na

to cały rodzinny majątek. Placówki
zostały jednak zniszczone działaniami
urzędników, a Morawiecki nie mógł się
z tym pogodzić i robił bardzo wiele, by
pomóc aktywnej rodzinie, która zna-
lazła się w trudnej sytuacji. Przez po-
nad dziesięć lat bezskutecznie szu-
kano haka na Zakrzewskich. Dyskry-
minacja dotyczyła nie tylko wymiaru
oświatowego, ale jak czytamy w do-
kumentach, także awansów nauko-
wych (!), bezprecedensowych skoma-
sowanych i wielowymiarowych kontroli,
w tym postępowań prokuratorskich.
Rola posła i obrońcy rodziny to było
coś, w czym Morawiecki czuł się do-
skonale. Nie był zresztą sam. Pomagał
m.in. Gabriel Janowski, Paweł Kania,
Piotr Naimski, Marek Citko, Tomasz Ko-
stuś, Tadeusz Kubuj, Karol Karski, Mi-
chał Kamiński, Piotr Guział, Killion
Munyama, Lech Kołakowski, Małgo-
rzata Niemczyk, Jan Szyszko, a nawet
bardzo kontrowersyjna Krystyna Paw-
łowicz”.

[Redakcja „Nasza RP”; https://www.na-
szarp.com/ostatnie-chwile-kornela-
morawieckiego/]

•„Czy objęto należytą ochroną prawną
represjonowanych twórców nurtu edu-
kacji spersonalizowanej Pawła i Ma-
rzenę Zakrzewskich, aby nie dochodziło
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w przyszłości do podobnej dyskrymi-
nacji?”.

[Poseł Dobromir Sośnierz, Interpela-
cja z 6 grudnia 2019 r.; https://sejm.gov.pl/
Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BJ
RBZD&fbclid]

•„Dziesięć lat temu zaczęli w polskiej
edukacji rewolucję. Dzisiaj są uważani
za twórców nurtu edukacji spersonali-
zowanej i demokratycznej oraz domo-
wej. Paweł i Marzena Zakrzewscy sta-
li się dla tysięcy rodziców inspiracją, któ-
ra może zmienić raz na zawsze oblicze
polskich szkół. Jeśli znowu na ich drodze
nie staną bezduszni urzędnicy. Gdyby
dzisiaj, gdy szuka się rozwiązań syste-
mowych i zmian, wykorzystać ich do-
świadczenia, Polska błyskawicznie sta-
łaby się liderem edukacyjnego świata”.

[Redakcja „Nasza RP”; https:// www.na-
szarp.com/szkola-niespelnionych-marzen/]

• „Prekursorami tych działań w edukacji
już na kilka lat wcześniej byli Paweł i Ma-
rzena Zakrzewscy, którzy tworzyli kluby
edukacji spersonalizowanej i demo-
kratycznej. To Oni w 2009 r. zredagowali
i wydali w wielotysięcznym nakładzie ob-
szerną pracę zbiorową pod charakte-
rystycznym tytułem „Edukacja domowa
w Polsce”. Placówki Zakrzewskich dzia-
łały tak w Warszawie, jak i w innych miej-
scach – również poza Polską”.

[Portal salon24, redaktor Sławomir
Jazieniecki; https://www.salon24.pl/
u/edukacjaspersonalizowana/1018559,o
pozniona-szkolna-rewolucja]

•„Sieć szkół Pawła i Marzeny Za-
krzewskich była nadzieją na lepszą
edukację dla dziesiątek tysięcy dzieci”.

[Portal wieści24; https://wiesci24.pl/
2020/02/10/urzednicy-zniszczyli-siec-
nowoczesnych-szkol-do-dzisiaj-
zaden-nie-poniosl-konsekwencji/]

•„Jest to oświadczenie w sprawie dzia-
łań dyskryminacyjnych podejmowa-
nych wobec twórców nurtu edukacji
spersonalizowanej, obywateli P. i M. Z.
Biorąc pod uwagę rozliczne inicjatywy
podejmowane w obszarze nowoczesnej
edukacji przez obywateli P. i M. Z., któ-
re spotykały się z obiektywną dyskry-
minacją, realizowaną również za po-
średnictwem urzędów administracji
państwowej, posłowie i senatorowie
poprzedniej kadencji podjęli rozliczne
działania, mające na celu powstrzy-
manie dalszych nadużyć. W kolejnych
interpelacjach – 29790, 30556, 31344,
32657, 337749, 33910, 31157, 31402,
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31881, 32860, 33528, 33765, 33473, 27976,
32205, 31081, 31126, 9010, 16556, 9143
– politycy podkreślali dotychczasowe
osiągnięcia twórców i niczym nieuza-
sadnioną opresję ze strony admini-
stracji publicznej, która doprowadziła do
likwidacji placówek edukacji sperso-
nalizowanej i demokratycznej”. 

[Senator Magdalena Kochan w Oś-
wiadczeniu z dnia 13 marca 2020 r.;
https://www.senat.gov.pl/sklad/senato-

rowie/nowe-oswiadczenia-senator-
skie,990,10.html, https://edukacjasper-
sonalizowana.com/2020/06/20/ oswiad-
czenie-senat-rp-16-06-2020/]

• „Z treści interpelacji nr 29790, 30556,
31344, 32657, 33749, 33910, 31157, 31402,
31881, 32860, 33528, 33765, 33473, 27976,
32205, 31081, 31126, 9010, 16556 i 9143
posłów na Sejm RP VIII kadencji, a tak-
że interpelacji nr 6284, 1803, 5682, 336,

6849, 3325, 907, 5366, 3213 i 249 posłów
na Sejm RP IX kadencji, jak również
oświadczeń senatorów, interwencji
rzecznika praw obywatelskich, Naj-
wyższej Izby Kontroli oraz osób praw-
nych i fizycznych wyłania się obraz
dyskryminacyjnych działań Lubelskiego
Urzędu Celno-Skarbowego wobec twór-
ców nurtu edukacji spersonalizowanej
i demokratycznej P. i M. Z. W uzasad-
nieniach dotychczasowych rozstrzy-
gnięć sądów w przedmiotowych spra-
wach (Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie, sygn. akt III
SA/WA 896/17, III SA/WA 958/17, III
SA/WA 2767/19, III SA/WA 2762/19, III
SA/WA 2763/19, III SA/WA 2742/19, III
SA/WA 2741/19, III SA/WA 2760/19, III
SA/WA 2766/19, III SA/WA 2769/19, III
SA/WA 2765/19, III SA/WA 2764/19, III
SA/WA 2768/19, III SA/WA 2761/19; Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Lublinie, sygn. akt I SA/Lu 770/19, I
SA/Lu 771/19, I SA/Lu 772/19, I SA/Lu
773/19, I SA/Lu 774/19, I SA/Lu 775/19, I
SA/Lu 776/19, I SA/Lu 777/19; Sądu Re-
jonowego w M. M., sygn. akt II Kp 9/20,
Kp 10/20) możemy znaleźć potwier-
dzenia sygnalizowanych wcześniej nad-
użyć organu wobec ww. obywateli. Po-
nadto sądy wielokrotnie potwierdzały
prawne stanowisko państwa Z. Dalsze
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eskalowanie działań ze strony funk-
cjonariuszy wyczerpuje znamiona re-
presji i łamania praw człowieka”.

[Senator Jan Filip Libicki w Oświad-
czeniu z dnia 18 czerwca 2020 r.;
https://www.senat.gov.pl/sklad/senato-
rowie/nowe-oswiadczenia-senator-
skie,98,10.html, https://edukacjasper-
sonalizowana.com/2020/06/28/ oswiad-
czenie-senatorskie-26-06-2020/]

•„Paweł i Marzena Zakrzewscy zor-
ganizowali nowatorskie, bezpłatne pla-
cówki oświatowe Salomon, które dzia-
łały w oparciu o kluby edukacji sper-
sonalizowanej i demokratycznej. Po-
wstawały stopniowo od 2009 r. w mia-
rę upowszechniania się w Polsce edu-
kacji domowej. Szkoły swoim zasię-
giem objęły teren całej Polski. Ostatnia
taka szkoła została zlikwidowana
w roku szkolnym 2018/2019 w woje-
wództwie lubelskim. Uczniom oferowały
zajęcia w klubach edukacyjnych, do-
stęp do nowoczesnej platformy e-le-
arningowej, innowacyjny e-tornister,
spersonalizowane rodzinne wioski edu-
kacyjne, bon oświatowy, który przy-
znawany był w formie stypendium
przeznaczonego na realizację zajęć
pozaszkolnych”.

[Portal ofio.pl; https://ofio.pl/styl-zy-
cia/85604/edukacja-domowa-czy-edu-
kacja-zdalna/]

• „Cofnijmy się na moment 11 lat, kie-
dy w Polsce miała szansę rozpocząć się
prawdziwa edukacyjna rewolucja. Kie-
dy w 2009 r. doprowadzono do korzyst-
nych zmian w przepisach i dopusz-
czono edukację domową oraz nowy ro-
dzaj szkół prywatnych – nastąpiła praw-
dziwa jakościowa zmiana w podejściu
do oświaty. Tysiące osób masowo za-
pisywało swoje dzieci do nowych pla-
cówek. Prowadzone nowatorskie ba-
dania naukowe wskazywały na jedno
– fenomen spersonalizowanej edukacji
domowej. Nauczanie polegało na tym,
że dzieci miały opanować pewien pro-
gram, ale metody i środki wiodące do
tego celu planowali rodzice. Jak grzy-
by po deszczu pojawiały się placówki
edukacyjne, które przyciągały rzesze
chętnych. Nie wszystkim się to jednak
podobało. Urzędnicy zaczęli uważnie
przyglądać się szkołom, które nie tylko
szybko się rozwijały, ale i osiągały dużo
lepsze wyniki niż ich państwowi kon-
kurenci. Prekursorami tych działań
w edukacji już na kilka lat wcześniej byli
Paweł i Marzena Zakrzewscy, którzy
tworzyli kluby edukacji spersonalizo-

wanej i demokratycznej. To Oni w 2009 r.
zredagowali i wydali w wielotysięcznym
nakładzie obszerną pracę zbiorową
pod charakterystycznym tytułem „Edu-
kacja domowa w Polsce”. Placówki Za-
krzewskich działały tak w Warszawie,
jak i w innych miejscach – również
poza Polską. Początkowo wszystko szło
świetnie. Zaangażowani rodzice,
ogromna radość uczniów, świetne wy-
niki państwowych egzaminów. Szybki
rozrost jednej z takich placówek zanie-
pokoił jednak urzędników warszaw-
skiego ratusza. Nie podobała im się for-
muła edukacji domowej, która była
zgodna z prawem, ale powodowała
w urzędzie niezrozumienie dla inno-
wacyjnych rozwiązań w podejściu do
nauczania. W szkołach Salomon poja-
wiły się coraz częstsze i zmasowane
kontrole. Nie wykazywały żadnych nie-
prawidłowości, ale urzędnicy się za-
wzięli. Dzisiaj wiadomo, że kontrole
były tylko pretekstem – rzeczywistym po-

wodem była chęć zablokowania szkół
Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich
i innych tego typu przedsięwzięć ze
względu na szybki odpływ uczniów
z państwowych szkół, co w konse-
kwencji zagroziło już bezpośrednio eg-
zystencji rozpasanej urzędniczej ka-
sty. Gdyby rozwój edukacji domowej po-
stępował w tym tempie, to wielu znajo-
mych królika i całe urzędnicze klany
straciłyby dojną krowę. Z perspektywy
czasu takie podejście urzędników może
śmieszyć, ale wtedy przeciwko eduka-
cji spersonalizowanej rzucono wszyst-
kie siły. Kontrole merytoryczne nic nie
wykazały, zaczęto więc badać majątek
założycieli i ze zdziwieniem odkryto, że
w rozwój edukacji państwo Zakrzewscy
zainwestowali cały swój rodzinny ma-
jątek. Z własnych pieniędzy fundowa-
li chociażby stypendia uczniom. To
rozjuszyło urzędników jeszcze bar-
dziej. Do ataku ruszył urząd kontroli
skarbowej, a w kilku szkołach pojawili
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się… antyterroryści. Istniejące do dzisiaj
nagrania pokazują, jak do placówek
wpadają uzbrojeni po zęby i zamasko-
wani policjanci, nie znajdując ani niko-
go, ani niczego podejrzanego. Nękanie
szkół spowodowało jednak ich za-
mknięcie – zarówno założyciele, jak i ro-
dzice mieli dość atmosfery podejrzeń
i kolejnych kontroli, które prowadzone
były nawet w czasie egzaminów. Pla-
cówki Zakrzewskich zniszczono, a ich
samych poddano licznym represjom
i szykanom. Organy skarbowe posunęły
się nawet do tego, że wielokrotnie unie-
możliwiały odwoływanie się stron od eg-
zekwowanych i bezprawnych, jak się
później okazało, decyzji. Nie przewi-
dziano tylko jednego – ogromnego spo-
łecznego oporu i siły idei rodzącej się
w bólach wolnej edukacji. Państwo Za-
krzewscy poruszyli niebo i ziemię. Po-
mogli im rodzice, wśród których znaj-
dowało się wielu wybitnych przedsta-
wicieli świata kultury, sztuki, nauki i po-
lityki. W sprawę zaangażowali się po-
słowie wszystkich opcji politycznych.
Urzędy i ministerstwa zostały wręcz
zalane petycjami, interpelacjami oraz in-
terwencjami. W sprawę zaangażowali
się między innymi śp. Kornel Mora-
wiecki, Gabriel Janowski, Adam Bodnar,
Rzecznik Praw Obywatelskich, Michał
Kamiński, Paweł Deląg, Janusz Korwin-
Mikke, Krystyna Pawłowicz, Krzysztof
Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby
Kontroli, a nawet Marian Banaś, wtedy
Minister Finansów. Stwierdzono liczne
nieprawidłowości”.

[Portal wieści24; https://wiesci24.pl/
2021/01/15/opozniona-szkolna-rewolu-
cja-jak-urzednicza-kasta-probowala-
zatrzymac-nieuchronne-zmiany-w-
systemie-edukacji/]

•„Przed 11 laty w Polsce otworzyły się
szeroko drzwi do prawdziwej eduka-
cyjnej rewolucji. W 2009 r. doprowa-
dzono do korzystnych zmian w przepi-
sach i dopuszczono edukację domową
oraz nowy rodzaj szkół prywatnych.
Prekursorami działań związanych
z edukacją domową już kilka lat wcze-
śniej byli Paweł i Marzena Zakrzewscy,
którzy tworzyli kluby edukacji sperso-
nalizowanej i demokratycznej”.

[„Nasza Polska”; https://naszapol-
ska.pl/2021/02/20/edukacja-domowa-
czy-edukacja-zdalna/]

•„Szkoły Salomon Pawła i Marzeny
Zakrzewskich opracowywały i wyda-
wały też m.in. dla swoich uczniów in-
nowacyjne boksy edukacyjne, a dla

rodziców poradniki tematyczne. W szczy-
towym okresie rozwoju Szkoła Salomon
zrzeszała ok. 50 tysięcy uczniów.
Uczniom oferowały zajęcia w klubach
edukacyjnych, dostęp do nowoczesnej
platformy e-learningowej, innowacyj-
ny e-tornister, spersonalizowane ro-
dzinne wioski edukacyjne, bon oświa-
towy, który przyznawany był w formie sty-
pendium przeznaczonego na realizację
zajęć pozaszkolnych”.

[„Gazeta Jurajska”; https://gazeta-
jurajska.pl/edukacja-domowa-glos-w-
dyskusji/]

•„Edukacja domowa czy edukacja zdal-
na? Epidemia koronawirusa pokazała,
że warto zastanowić się nad przemo-
delowaniem systemu edukacji, zwłasz-
cza że w polskim prawie od 11 lat obo-
wiązują przepisy pozwalające na edu-

kację domową uczniów objętych obo-
wiązkiem szkolnym. Sprawnie działała
do 2018 r. w kraju sieć szkół Salomon.
Rozwiązania przyjęte przez twórców
Salomona, Pawła i Marzenę Zakrzew-
skich, doskonale sprawdzałyby się
w sytuacji zagrożenia epidemiologicz-
nego”.

[Portal onet.pl; https://wiadomo-
sci.onet.pl/kraj/edukacja-domowa-czy-
edukacja-zdalna/ts088jz]

•„Paweł i Marzena Zakrzewscy tworzyli
kluby edukacji spersonalizowanej i de-
mokratycznej, w 2009 r. zredagowali
i wydali obszerną pracę zbiorową pt.
„Edukacja domowa w Polsce. Teoria
i praktyka”. W tym czasie również or-
ganizowali nowatorskie, bezpłatne pla-
cówki oświatowe Salomon, które dzia-
łały w oparciu otworzone przez nich klu-
by. Szkoły swoim zasięgiem objęły teren
całej Polski. Uczniowie, którzy należeli
do tych szkół, otrzymywali: dostęp do no-
woczesnej platformy e-learningowej,
innowacyjny e-tornister, bon oświatowy
– przyznawany w formie stypendium
przeznaczonego na realizację zajęć
pozaszkolnych. Rodzice mogli liczyć
na merytoryczne wsparcie dostępne
w poradnikach tematycznych”.

[„Kurier Rzeszowski”, redaktor Na-
talia Daniło, „Formy efektywnego kształ-
cenia podczas pandemii”; https://ku-
rierrzeszowski.pl/2021/02/20/formy-efek-
tywnego-ksztalcenia-podczas-pan-
demii/]

•„Dotowali oni ponadto nieprzerwa-
nie, od 2007 r., z majątku prywatnego
swoją społeczną działalność w obsza-
rze kulturotwórczego rozwoju edukacji
alternatywnej, którą traktowali jako mi-
sję wsparcia dla innych rodzin – dla Pol-
ski”.

[Poseł Artur Dziambor, Interpelacja
z 1 marca 2021 r.; https://www.sejm.gov.pl/
Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B
YSK7V&fbclid]

• „Warszawa, dnia 19 marca 2021 r.
Niniejszym wyrażamy wdzięczność Paw-
łowi i Marzenie Zakrzewskim za wielo-
letnie (od 2005 r.), owocne (korzystne
zmiany w UOS 2009 r. i 2021 r.), ofiarne
(kosztem własnego wielomilionowego
majątku), niezłomne (dyskryminacja i re-
presje) wielowymiarowe zaangażowa-
nie (władza ustawodawcza, sądownicza
i wykonawcza) zogniskowane wokół
idei Edukacji Domowej. Ponadto wyra-
zy uznania należą się również dzieciom
Pawła i Marzeny, a w sposób szczegól-

www.rynekinwestycji.pl

EDUKACJA DOMOWA42
�

„W podsumowaniu przeprowadzonej
oceny działalności naukowej podkreślić
należy, że Pani Marzena Zakrzewska po-
dejmuje nieustanny wysiłek, aby stawać
się rzetelnym specjalistą i znawcą zagad-
nień pedagogicznych, zwłaszcza doty-
czących edukacji domowej. Jej pracę
badawczą charakteryzuje dynamika
i operatywność, a w jej twórczości ujawnia
się oryginalność korzystania z bogatej
oferty publicystyki (polskiej i obcojęzycz-
nej), a także poszukiwanie nowych i ory-
ginalnych sposobów prowadzenia badań
naukowych”.

prof. dr hab. Stanisław Dyk
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ny Ignacemu i Pawłowi Zakrzewskim,
którzy od kilku lat angażują się w życie
Parlamentu, współpracując m.in. z Ja-
nuszem Korwin-Mikke, Killionem Mu-
nyama, Tomaszem Kostusiem, Micha-
łem Kamińskim, Karolem Karskim, Le-
chem Kołakowskim, Wojciechem Kos-
sakowskim, Krzysztofem Kwiatkowskim,
czy śp. Kornelem Morawieckim.

Serdecznie dziękuję i gratuluję ko-
lejnego sukcesu tak w imieniu swoim,
jak i całego zespołu MFRES”.

Prof. Jędrzej Chmielewski, Między-
narodowa Fundacja Rozwoju Edukacji
i Sportu KRS 0000481115, www.infes.org,
ul. Wiejska 2, 00-489 Warszawa”.

[https://edukacjaspersonalizowa-
na.com/archiwum-newsletterow/ https://
www.facebook.com/edukacjadom]

•„Pod koniec 2015 r. Zakrzewscy w swo-
ich szkołach i klubach zrzeszali już
przeszło pięćdziesiąt tysięcy uczniów.
Często były to dzieci polityków, artystów,
profesorów, biznesmenów, sportow-
ców, dyplomatów. Niestety ich sukces
był zarazem porażką. Skala i rozmach
działań, osiągane wpływy społeczne
i polityczne, sposób organizacji, a przede
wszystkim niezależność finansowa zo-
stały uznane przez niektóre wpływowe
środowiska za konkurencję i poten-
cjalne zagrożenie”.

[Portal salon24, dziennikarz Mar-
cjusz Włodarczyk; https://www.sa-
lon24.pl/u/czog/1121944,oswiatowa-re-
wolucja-historia-pewnej-ustawy]

•„Paweł Zakrzewski od lat walczył
o zmiany w prawie, umożliwiające
wprowadzenie powszechnej edukacji
domowej. Teraz posłowie dostrzegli,
jak ważna jest to kwestia społeczna.
Wszystkie partie i kluby poparły istotną
reformę. Prof. Zakrzewski w rozmowie
z „DoRzeczy” tłumaczy, czym jest ho-
meschooling”.

[„DoRzeczy”; https://dorzeczy.pl/
kraj/179773/edukacja-domowa-pawel-
zakrzewski- t lumaczy-dlaczego-
reforma-jest-tak-wazna.html]

•„Dokładnie za tydzień wchodzi w życie
nowelizacja „Ustawy Zakrzewskich”
ułatwiająca dostęp do edukacji domo-
wej w Polsce. To forma nauczania coraz
bardziej popularna wśród naszych ro-
daków”. 

[Portal wiadomości.onet.pl, „Edu-
kacja domowa w Polsce: Ustawa Za-
krzewskich pozwoli wykreować elitę
intelektualną”; https://wiadomosci.
onet.pl/swiat/edukacja-domowa-w-

polsce-ustawa-zakrzewskich-pozwoli-
wykreowac-elite-intelektualna/612k4k9]

• „Dziękujemy Radzie Międzynarodo-
wej Fundacji Rozwoju Edukacji i Spor-
tu za zaangażowanie na rzecz pozy-
tywnych zmian w zakresie edukacji
domowej w ustawie o systemie oświa-
ty: Panu Adam Kszczot, Panu Andrze-
jowi Lubelskiemu, Panu Andrzejowi
Supron, Pani Anna Maria Rożek Akty-
wistka, Panu Arturowi Dębskiemu, Panu
Gabrielowi Janowskiemu, Panu Grze-
gorzowi Chełmińskiemu, Panu Grze-
gorzowi Kołodziejczykowi, Panu Igna-
cemu Zakrzewskiemu, Panu Jackowi
Drzewieckiemu, Panu Jacek Kade, Panu

Jackowi Stanisławskiemu, Panu Kuba
Błaszczykowski, Panu Jerzemu Mora-
wieckiemu, Panu Jędrzej Chmielew-
ski, Panu śp. Kornel Morawiecki, Pani
Korynna Korwin-Mikke, Panu Krzysz-
tofowi Zientarze, Pani Małgorzacie Le-
gutko, Panu Mariuszowi Kaczmarkowi,
Panu Marek Citko, Panu Markowi Kow-
nackiemu, Panu Michałowi Adam-
czewskiemu, Panu Michałowi Mali-
nowskiemu, Panu Paweł Deląg, Panu
Pawłowi Kani, Panu Pawłowi Leonar-
dowi Zakrzewskiemu, Panu Pawłowi
Pewny, Panu Pawłowi Wiąckowi, Panu
Piotr Guział, Panu Piotrowi Małachow-
skiemu, Panu Piotrowi Nowakowi, Panu
Robertowi Sycz, Panu Tomas Pacesas,
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Panu Witold Misiuda-Rewera, Panu
Wojciechowi Dziekońskiemu. Dzięku-
jemy również fundatorom MFRES Paw-
łowi i Marzenie Zakrzewskim. Funda-
cja była organem prowadzącym m.in.
dla Szkół Salomon Pawła i Marzeny Za-
krzewskich w Drohiczynie. Fundacja od
2018 r. zaangażowała się w działania
wokółlegislacyjne, które doprowadziły
do korzystnych zmian UOSO w marcu
2021 r. W związku ze zrealizowanymi
celami statutowymi podjęto decyzję
o zamknięciu fundacji. Dla dalszych
działań zogniskowanych wokół pod-
miotowości i praw rodzin zawiązane zo-
stało Stowarzyszenie Rzecznik Praw
Rodziny”.

[Portal edukacjadomowawpolsce.pl;
https://edukacjadomowa.com/, https://
www.facebook.com/edukacjadom]

•„Tymczasem podopieczni Zakrzew-
skich mogli korzystać z nowoczesnego
e-learningu. Zajęcia w klubach edu-

kacyjnych, e-tornister, spersonalizo-
wane rodzinne wioski edukacyjne, bon
oświatowy, który przyznawany był w for-
mie stypendium przeznaczonego na re-
alizację zajęć pozaszkolnych czy po-
radniki tematyczne dla ucznia i rodzi-
ca to propozycje, które zdecydowanie
wnosiły inną jakość do polskiej szkoły.
I co najważniejsze, dostępne były za
darmo”. 

[„Tygodnik TVP”, redaktor Karol
Wasilewski; https://tygodnik.tvp.pl/
53299206/zaszczuci-przez-skarbowke-
jak-urzednicy-mordowali-domowa-
edukacje]

•„Urzędnicy zniszczyli najlepszy projekt
edukacyjny ostatniej dekady”:

„W Polsce już dekadę temu świetnie
rozwijała się edukacja spersonalizo-
wana. Teraz parlament niemal jedno-
głośnie przeprowadził zmiany, mające
ułatwić dostęp do homeschoolingu,
tzw. Ustawę Zakrzewskich”.

[https://tygodnik.tvp.pl/53299206/za-
szczuci-przez-skarbowke-jak-urzednicy
-mordowali-domowa-edukacje]

•„Tygodnik TVP zapytał w Ministerstwie
Finansów, jak to możliwe, że świetnie
prosperujący biznes został doprowa-
dzony do bankructwa. – Rzeczywiście
poszczególni pracownicy przynajmniej
kilku ówczesnych Urzędów Celno-Skar-
bowych, a wcześniej UKS dopuścili się
procedur wręcz haniebnych w opozycji
do faktów, stanu prawnego oraz wielu
wyroków WSA i NSA – mówi Paweł Wią-
cek, były dyrektor Gabinetu Polityczne-
go Ministra Finansów, który został oso-
biście oddelegowany przez Tadeusza
Kościńskiego do zbadania sprawy Za-
krzewskich”.

[https://tygodnik.tvp.pl/53299206/za-
szczuci-przez-skarbowke-jak-urzednicy
-mordowali-domowa-edukacje]

• „Ze zjawiskiem edukacji domowej za-
poznałem się dzięki działalności klubów
edukacji spersonalizowanej i demo-
kratycznej, których twórcami byli Paweł
i Marzena Zakrzewscy. To oni od 2007 r.
zaangażowali się w międzynarodową
działalność klubów ludzi nauki i kultu-
ry. I tak idea edukacji domowej w Polsce
zaczęła się rozwijać. Cieszę się, że
mogłem dołożyć i swój głos dla dobra
polskiej oświaty”.

[„Wprost”, Wojciech Kossakowski,
poseł Prawa i Sprawiedliwości;
https://www.wprost.pl/kraj/10440330/edu-
kacja-domowa-twoje-dziecko-moze-
uczyc-sie-bez-chodzenia-do-szkoly-
zobacz-jakie-to-proste.html]

• „W Polsce już dekadę temu świetnie
rozwijał się model spersonalizowanego
nauczania. Małżeństwo Paweł i Ma-
rzena Zakrzewscy stworzyli ogólnopol-
ską sieć placówek Salomon. W szczy-
towym momencie nauczali ponad 50 tys.
uczniów. – Cieszę się, że w sprawach
edukacji i rozwoju nasi parlamentarzy-
ści są jednomyślni – tłumaczy w roz-
mowie z „Wprost” prof. Paweł Za-
krzewski”.

[„Wprost”; https://www.wprost.pl/
kraj/10440330/edukacja-domowa-
twoje-dziecko-moze-uczyc-sie-bez-
chodzenia-do-szkoly-zobacz-jakie-to-
proste.html]

•„Paweł i Marzena Zakrzewscy to
twórcy nurtu edukacji spersonalizo-
wanej w Polsce. Opierając się na do-
świadczeniach wielu krajów, wiele lat
temu stworzyli w naszym kraju bardzo
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dużą sieć placówek, w których ucznio-
wie realizowali proces nauczania
w oparciu o nowoczesne metody na-
ukowe i humanistyczne podejście, któ-
re pozwalało wzmacniać najlepsze
cechy uczniów, minimalizując przy tym
stres związany z nauką i negatywnymi
zjawiskami w szkole. Niedawno Sejm
uchwalił ustawę, która umożliwia roz-
wój edukacji spersonalizowanej i do-
mowej w Polsce. Nazywana „Ustawą
Zakrzewskich” otwiera drogę do roz-
woju tak ważnej dziedziny życia, jaką
jest edukacja. Bo to właśnie edukacja
jest najważniejsza, to ona daje pod-
stawy rozwoju kraju i lepszą przy-
szłość naszym dzieciom. Edukacja po-
winna być priorytetem dla działania
państwa. Sejm zrobił krok we właści-
wą stronę. Za wprowadzeniem ustawy
głosowali praktycznie wszyscy posło-
wie. Podwaliny pod to działanie poło-
żył właśnie Paweł Zakrzewski wraz ze
swoją żoną. W sprawie Zakrzewskich
składało interpelacje bardzo wielu po-
słów”.

[Portal wiesci24.pl; https://wiesci24.pl/
2021/04/22/ustawa-zakrzewskich-po-
laczyla-sejm-edukacja-wygrala-z-
polityka/]

•„Monika Kwiatkowska, prawnik i edu-
katorka domowa z Trójmiasta, od lat
mieszkająca z mężem Anglikiem
w Londynie, mówi wprost. – Naszą
przygodę z edukacją pozaszkolną roz-
poczęliśmy kilkanaście lat temu. Głów-
nym powodem był wyjazd z dziecia-
kami za granicę. Zaangażowaliśmy
się wtedy w działalność Stowarzysze-
nia Unia Rodzin, którego prezesem
był prof. Paweł Zakrzewski. Uczestni-
czyliśmy w zajęciach klubu edukacyj-
nego w Londynie, a egzaminy raz
w roku zdawaliśmy w Polsce. Było to naj-
lepsze rozwiązanie w naszej sytuacji.
Świetna przygoda – bardzo miło wspo-
minamy ten czas”.

[„Dziennik Bałtycki”; https://dzien-
nikbaltycki.pl/edukacja-domowa-w-
polsce-ustawa-zakrzewskiego-rewolucja-
w-skali-europy/ar/c5-15576421]

• „Gdyby nie determinacja Zakrzew-
skich, zmiany i ułatwienia w dostępie do
edukacji domowej nad Wisłą musiały-
by poczekać jeszcze wiele lat. Ich za-
angażowanie jest nie do przecenienia.
Osobiście znam kilkudziesięciu parla-
mentarzystów, którzy zmienili zdanie
i docenili ten model nauczania. W tym
miejscu chciałabym wyrazić wdzięcz-
ność prof. Pawłowi Zakrzewskiemu, bo
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sama jestem orędowniczką wolnego wy-
boru w oświacie”.

[„Express Ilustrowany”, Małgorza-
ta Niemczyk, poseł Platformy Obywa-
telskiej; https://expressilustrowany.pl/edu-
kacja-domowa-ustawa-zakrzewskich-
zmieni-polskie-szkolnictwo/ar/c5-
15587724]

•„Edukacja domowa w Polsce: Pytamy
posła, co daje nam „Ustawa Zakrzew-
skich”. Środowiska edukatorów domo-
wych czekały na zmiany prawne od po-
nad dekady. Wszyscy rodzice mówią
wprost: to przełom i rewolucja w rodzi-
mej oświacie”.

[Portal money.pl, kwiecień 2021 r.;
https://www.money.pl/gospodarka/edu-
kacja-domowa-w-polsce-pytamy-posla
-co-daje-nam-ustawa-zakrzewskich-
6642046668487296a.html]

• „Eksperci zajmujący się na co dzień
edukacją domową nie mają wątpli-
wości: Za sukcesem legislacyjnym stoi
rodzina Pawła i Marzeny Zakrzew-
skich – polskich twórców i propagato-
rów edukacji domowej. Zapytaliśmy
o ich udział w zmianach zarówno po-
lityków koalicji rządzącej, jak i opozy-
cji. W tej kwestii również mówili jednym
głosem”.

[„Express Ilustrowany”; https://express-
ilustrowany.pl/edukacja-domowa-
ustawa-zakrzewskich-zmieni-polskie-
szkolnictwo/ar/c5-15587724]

•„Prof. Paweł Zakrzewski wprowadzał
nad Wisłę światowe know-how eduka-
cji domowej. Dzisiaj parlament jedno-
głośnie przegłosował zmiany w pra-
wodawstwie, umożliwiające rozwój sper-
sonalizowanego nauczania. 

Od 2005 r. wprowadzał Pan w Polsce
innowacyjne rozwiązania związane ze
spersonalizowaną edukacją domową.
Był Pan pierwszym, który na taką ska-
lę propagował homeschooling. Jak Pan
się czuje, gdy po tylu latach parlament
wprowadza zmiany, o które Pan apelo-
wał?

Wychowany zostałem w niezwykle
patriotycznej rodzinie. I od zawsze po-
zycja naszego kraju na arenie między-
narodowej była dla mnie istotna. Dla-
tego zdecydowałem się przenieść do
Polski najlepsze know-how nowocze-
snej edukacji ze świata, gdzie w tam-
tym okresie wzorem były rozwiązania
oświatowe implementowane w Sta-
nach Zjednoczonych – u nas edukacja
domowa była mniej znana. Wykorzy-
stałem międzynarodowe kontakty, aby

polscy uczniowie mieli dostęp do pio-
nierskich narzędzi. Kilka lat później zo-
stałem zaszczuty, a inicjatywy znisz-
czone przez bezduszny aparat urzęd-
niczo-skarbowy”.

[Portal money.pl; https://www.money.pl/
gospodarka/zrobie-z-polski-europejskie-
go-lidera-6634273111829408a.html]

•„Prof. Marzena i Paweł Zakrzewscy od
ponad dekady walczyli o ułatwienie
dostępu do edukacji domowej w Polsce.
Dzięki ich zaangażowaniu mieliśmy
w parlamencie swoiste porozumienie
ponad podziałami, gdyż za ich ustawą
głosowały koła poselskie: ZP, KO, Le-
wica, KP, Konfederacja, Polska 2050, Ku-
kiz15, PiS oraz posłowie niezrzeszeni. Już
1 lipca 2021 r. wejdzie w życie tzw.
„Ustawa Zakrzewskich”.

[Portal edukacjadomowa.com; https://
www.facebook.com/edukacjadom/]

•„Takiej zgodności w polskim parla-
mencie nie było od dawna. Najpierw
ramię w ramię głosowali posłowie Pra-
wa i Sprawiedliwości, Koalicji Oby-
watelskiej, Polski 2050 Szymona Ho-
łowni, Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go i Konfederacji. Teraz jednomyślni
byli senatorowie. Przepisy ułatwiające
dostęp do edukacji domowej w końcu
wchodzą w życie. Jak mówi prof. Paweł
Zakrzewski, twórca i inicjator zmian,
szkoda, że tak późno. Bo rodziny chcą-
ce zajmować się edukacją swoich
dzieci już dekadę temu zwracały uwa-
gę na potrzebę reform”.

[„Gazeta Wrocławska”; https://ga-
zetawroclawska.pl/edukacja-domowa-
ustawa-zakrzewskiego-rewolucja-w-
polskim-szkolnictwie/ar/c5-15594553]

•„Do tej pory rejonizacja i utrudnienia
formalno-prawne powodowały, że oso-
by, zwłaszcza te z mniejszych miejsco-
wości, posiadały bardzo ubogą ofertę
edukacyjną. Zmiany w ustawie są więc
tu bardzo korzystne. Wydaje się, że
zmiana ustawy to dopiero pierwszy
krok – gros obywateli nawet nie zdaje so-
bie sprawy, że może nie posyłać swoich
dzieci do zwyczajnej stacjonarnej szko-
ły: że ma możliwość zająć się ich edu-
kacją w inny, alternatywny, może bardziej
kreatywny sposób. Bardzo często z lep-
szym skutkiem. Także pod względem
umacniania samych więzi rodzinnych”.

[Prof. Paweł Zakrzewski, propaga-
tor edukacji domowej w Polsce, dla
„Gazety Prawnej”; https://serwisy.ga-
zetaprawna.pl/edukacja/artykuly/
8158782,edukacja-domowa-w-polsce-
rewolucja-ktora-ulatwi-zycie-rodzicom-
i-uczniom.html]

• „Głównym promotorem tego modelu
nauczania w Polsce jest prof. Paweł Za-
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„To ważna książka dla rodziców i fachow-
ców. Ostrzega, oferuje alternatywną,
nigdy nie tracąc z oczu głównego celu
– zdrowia, szczęścia i „edukacji funda-
mentalnej'” naszych dzieci”.

Prof. David R. Metcalf,
specjalista w dziedzinie psychiatrii,

Centrum Medyczne, Uniwersytet Kolorado
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krzewski, który wspólnie z żoną Ma-
rzeną edukuje polityków, ale także ro-
dziców i zainteresowane grupy spo-
łeczne poprzez promocję sprawdzo-
nych wzorców tego modelu nauczania.
To dzięki prowadzonej przez nich me-
rytorycznej debacie zmiany w ustawie
zostały wprowadzone w życie, chociaż
według samego zainteresowanego i tak
za późno w porównaniu do innych eu-
ropejskich krajów”.

[„Kurier Lubelski”; https://kurierlu-
belski.pl/ustawa-zakrzewskich-czyli-
nowatorska-edukacja-w-domu/ar/c5-
15600323]

•„Przede wszystkim dajemy możliwość
wyboru dla rodzica”.

[Portal wpolityce.pl, wywiad o tym,
czym jest edukacja domowa i co zmie-
nia „Ustawa Zakrzewskich”; https://wpo-
lityce.pl/spoleczenstwo/550552-prof-
karski-o-edukacji-domowej-i-ustawie-
zakrzewskich?fbclid]

•„Ich zaangażowanie w sprawę, ty-
siące spotkań, rozmów, analiz z parla-
mentarzystami wszystkich opcji poli-
tycznych doprowadziły do sukcesu.
Dlatego wszyscy nazywamy nowe pra-
wodawstwo Ustawą Zakrzewskich”.

[Portal msn wiadomości;
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomo-
sci/polska/or%C5%82y-wprost-polskiej-
edukacji-dla-rodziny-pawla-i-marzeny-
zakrzewskich/ar-BB1gBiUg]

•„Kapituła nagrody Orły Wprost zwró-
ciła uwagę na działania związane z po-
pularyzacją edukacji domowej. Za za-
inicjowanie znaczących zmian uła-
twiających kształcenie spersonalizo-
wane i za wyjątkowe, pionierskie po-
dejście do edukacji w Polsce nagro-
dzono w piątek prof. Pawła i Marzenę
Zakrzewskich. Pandemia koronawiru-
sa unaoczniła, że model spersonali-
zowanej nauki może świetnie przyjąć
się także nad Wisłą. Wystarczy ku
temu dobre prawodawstwo i odpo-
wiednie placówki pomocowe. Zmiany
legislacyjne ułatwiające dostęp do
spersonalizowanej nauki połączyły po-
lityków różnych opcji. W Sejmie jed-
nogłośnie za nowelizacją ustawy gło-
sowali posłowie PiS, KO, PSL, Hołow-
ni 2050 czy Konfederacji. W Senacie
było identycznie.

Porozumienie ponad podziałami to
w głównej mierze zasługa rodziny prof.
Zakrzewskich – mówił podczas odbio-
ru nagrody prof. Karol Karski. – Ich za-
angażowanie, tysiące spotkań, roz-

mów, analiz z parlamentarzystami
wszystkich opcji politycznych dopro-
wadziło do sukcesu. Dlatego wszyscy
nazywamy nowe prawodawstwo „Usta-
wą Zakrzewskich”.

− Jest to nagroda dla wszystkich pol-
skich edukatorów domowych – powie-
działa prof. Marzena Zakrzewska. – Za
ich tytaniczną pracę, wysiłek i chęć
zmian. My staramy się dostarczać ro-
dzicom narzędzia do jak najefektyw-
niejszego kształcenia i wspierania swo-
ich pociech. Ale to oni są cichymi bo-
haterami.

Wraz z państwem Zakrzewskimi
wyróżniono prof. Karola Karskiego. Ka-
pituła uznała, że jest swoistym amba-
sadorem idei edukacji spersonalizo-
wanej na każdym jej szczeblu. Jako
nauczyciel akademicki z olbrzymim
dorobkiem naukowym oraz europarla-
mentarzysta od lat wspiera rozwój edu-
kacji domowej zarówno w Polsce, jak
i za granicą.

Kapituła Orłów Wprost z uznaniem
przygląda się również niezwykle in-
tensywnym pracom procedowania sa-
mych zmian w Ministerstwie Edukacji
i Nauki. Nowelizacją „Ustawy Za-
krzewskich” bezpośrednio zajmował
się Tomasz Rzymowski, Sekretarz Sta-
nu w MEiN. Za skuteczną i dynamicz-
ną pracę na rzecz rozwoju edukacji do-
mowej Ministerstwo Edukacji i Nauki
wraz z Tomaszem Rzymowskim rów-
nież wyróżniono Orłem Wprost Pol-
skiej Edukacji”.

[„Wprost”; https://www.wprost.pl/
kraj/10446126/orly-wprost-polskiej-
edukacji-dla-rodziny-pawla-i-marze-
ny-zakrzewskich.html]

•„Prof. Paweł i Marzena Zakrzewscy są
małżeństwem, które jako pierwsze

w Polsce zaczęło szerzej wprowadzać
system edukacji domowej. Już dekadę
temu otworzyli sieć placówek wspiera-
jących i integrujących rodziców. Przy-
gotowali innowacyjne, jak na rodzime
warunki, rozwiązania: e-tornister, bony
stypendialne przeznaczone na reali-
zację zajęć pozaszkolnych, kluby de-
mokratyczne, wioski edukacyjne czy
poradniki tematyczne dla rodziców.
Zatrudnili kadrę naukową z międzyna-
rodowych ośrodków akademickich. Co
ciekawe, sami posiadają 12 dzieci i każ-
de z nich kształcone jest właśnie w sys-
temie edukacji domowej”.

[Portal pisolsztyn.org.pl; http://pi-
solsztyn.org.pl/aktualnosci/edukacja/
orly-wprost-przyznane-prof-karol-karski-
jednym-z-wyroznionych/]

•„Kapituła nagrody Orły Wprost zwró-
ciła uwagę na działania związane z po-
pularyzacją edukacji domowej. Za za-
inicjowanie znaczących zmian uła-
twiających kształcenie spersonalizo-
wane i za wyjątkowe, pionierskie po-
dejście do edukacji w Polsce nagro-
dzono w piątek prof. Pawła i Marzenę
Zakrzewskich”.

[„Wprost”; https://www.wprost.pl/
kraj/10446126/orly-wprost-polskiej-
edukacji-dla-rodziny-pawla-i-marzeny-
zakrzewskich.html]

•„Już dawno żaden temat nie połączył
polityków z każdej strony sceny poli-
tycznej. Polska może stać się europej-
skim potentatem edukacji domowej.
Politycy ze wszystkich opcji są jedno-
myślni: potężna w tym zasługa Pawła
Zakrzewskiego, pioniera spersonali-
zowanego nauczania”.

[„Kurier Poranny”; https://poran-
ny.pl/edukacja-domowa-w-polsce-
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ustawa-zakrzewskiego-rewolucja-w-
skali-europy/ar/c5-15610911]

•„To były placówki prowadzone przez
Pawła i Marzenę Zakrzewskich. Szko-
ły, w których we wzorcowy sposób
wprowadzono właśnie edukację sper-
sonalizowaną”. 

[Minister Gabriel Janowski, radio
„Wnet”; https://wnet.fm/broadcast/edu-
kacja-spersonalizowana-czy-edukacja-
domowa-to-sposoby-w-jakie-nalezy-
polska-szkole-zmieniac/]

•„Jako rodzice musimy pamiętać, kto
dla przyszłości naszych dzieci dał z sie-
bie wszystko, kto wytrwale przez wiele
lat zabiegał o podmiotowość ucznia
w polskiej szkole. Ten sukces polskich
rodzin w głównej mierze zawdzięczamy
Pawłowi i Marzenie Zakrzewskim. Dzię-
kuję”.

[Portal dzienniklodzki.pl, piłkarz
Marek Citko; https://dzienniklodzki.pl/
ustawa-zakrzewskiego-rewolucja- w-pol-
skim-szkolnictwie/ar/c5-15618172?
fbclid]

•„Cieszę się, że proponowane legisla-
cyjne zmiany polskiej oświaty znalazły
tak szerokie poparcie w polskim par-
lamencie. Jest to wynik ciężkiej pracy
i wytrwałości środowiska rodzin edu-
kacji domowej na czele z prof. Pawłem
Zakrzewskim. Cieszę się, że mogłem

wziąć udział w tych zmaganiach o lep-
szą edukację dla naszych dzieci”.

[„Dziennik Łódzki”, poseł Paweł
Bejda, Koalicja Polska; https://dzienni-
klodzki.pl/ustawa-zakrzewskiego-
rewolucja-w-polskim-szkolnictwie/ar/c5 -
15618172]

•„Interweniowałam wielokrotnie na
rzecz rozwoju edukacji domowej
w kontekście działań Pawła i Marzeny
Zakrzewskich. To ważne, że takie ini-
cjatywy mają miejsce w Polsce. Ro-
dzice potrzebują nowych możliwości
kształcenia swoich dzieci. Forma
kształcenia proponowana przez prof.
Zakrzewskiego zasługuje na uznanie
i wsparcie. Cieszę się, że nowelizacja
ustawy o systemie oświaty uwzględni-
ła proponowane zmiany. To sukces
edukacji domowej, to sukces polskiej
oświaty”.

[portal „Dziennika Łódzkiego”, po-
słanka Joanna Frydrych, Koalicja Oby-
watelska; https://dzienniklodzki.pl/usta-
wa-zakrzewskiego-rewolucja-w-pol-
skim-szkolnictwie/ar/c5-15618172]

•„Dzięki przegłosowanej Ustawie Za-
krzewskiego możemy skuteczniej pro-
mować edukacje domową”.

[„Głos Wielkopolski”, poseł Wojciech
Kossakowski; https://gloswielkopol-
ski.pl/ustawa-zakrzewskiego-zmienia-
polska-oswiate/ar/c5-15596279]

•„Apelowałbym do mediów o poważ-
niejszą debatę dotyczącą naszej edu-
kacji. Bo jest ona niezwykle skostniała
i dopiero powiew świeżości propono-
wany przez prof. Zakrzewskiego daje
nam inną perspektywę”.

[„Dziennik Łódzki”, poseł Konrad
Berkowicz; https://dzienniklodzki.pl/
ustawa-zakrzewskiego-rewolucja-w-
polskim-szkolnictwie/ar/c5-15618172?fbclid]

•„Ustawa Zakrzewskich daje wolność
w polskiej edukacji. Zmiany, które w bły-
skawicznym tempie przeszły przez pol-
ski parlament, całkowicie odmieniają
oblicze polskiej oświaty”.

[Portal pisolsztyn.org; https://pi-
solsztyn.org.pl/prasa/ustawa-zakrzew-
skich-daje-wolnosc-w-polskiej-edukacji/]

• „Paweł Zakrzewski jest profesorem,
twórcą klubów edukacji spersonalizo-
wanej i demokratycznej, innowacyjnym
pedagogiem, działaczem społecznym.
Z żoną Marzeną założył nowatorską sieć
szkół Salomon, działającą w oparciu
o edukację domową. Nam opowiada
o tym, jak zacząć przygodę z uczeniem
dzieci w domu, rozwiewa wątpliwości
(np. co z kontaktem z rówieśnikami),
a także dzieli się doświadczeniem… by-
cia tatą dwanaściorga dzieci.

Marta Brzezińska-Waleszczyk:
W ostatnich miesiącach coraz więcej ro-
dziców zaczęło się interesować edu-
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kacją domową. To efekt zamkniętych
szkół i lekcji online?

Paweł Zakrzewski: Społeczne kon-
sekwencje sytuacji, w której przyszło
nam żyć, wytworzyły środowisko dla al-
ternatywnych form kształcenia. Zresz-
tą nie tylko podejście do edukacji dy-
namicznie ewoluuje. Przyzwyczajony
do monotonii człowiek został wyrwany
z egzystencjalnego letargu. Ten stan po-
zwala na zmiany. Łatwiej zostaną przy-
jęte. Opatrzność pozwoliła, że na tej sy-
tuacji „skorzystała” polska tradycyjna
rodzina – może bez większych admini-
stracyjnych barier zająć się prowadze-
niem ku dojrzałości własnych dzieci. Bo
na tym w dużym skrócie polega właśnie
edukacja domowa”.

[Marta Brzezińska-Waleszczyk, por-
tal Aleteia; https://pl.aleteia.org/2021/
05/29/geografia-z-sasiadka-w-tajniki-
edukacji-domowej-wprowadza-p-
zakrzewski-tata-12-dzieci-wywiad/

•„Zakrzewscy to małżeństwo, które od
lat angażuje się w upowszechnianie
edukacji domowej, stąd nowe, bardziej
liberalne prawodawstwo nazywane jest
potocznie „Ustawą Zakrzewskich”. Ka-
pituła nagrody doceniła również dzia-
łalność Ministerstwa Edukacji i Nauki,
które wsparło zmiany, a osobą odpo-
wiedzialną był w resorcie wiceminister
Tomasz Rzymkowski.

− Jesteśmy zadowoleni, że wreszcie
można zobaczyć efekty prac, które za-
częliśmy już w 2016 r. To wtedy, po
roku spędzonym poza krajem, rozpo-
częliśmy prace nad nowymi zapisami.
Wcześniej promowana przez nas forma
edukacji napotykała na wiele proble-
mów, a kilkadziesiąt tysięcy polskich
dzieci bezpowrotnie wypadło z nasze-
go systemu. Rodzice byli zmuszeni
przepisywać je np. do szkół amery-
kańskich i z międzynarodową maturą
najczęściej kontynuowały naukę na za-
granicznych uczelniach. Dla naszego
rynku pracy to ludzie już straceni – mówi
prof. Paweł Zakrzewski, który na spo-
tkanie z nami dotarł z dwójką swoich
dzieci.

– Zdecydowanie lepiej jest nam na
edukacji domowej. Sami możemy de-
cydować o tym, kiedy chcemy uczyć się
intensywniej, a kiedy odpocząć. Nie
ma przymusu, takiego jak w szkole.
Sami też decydujemy o porach, w któ-
rych chcemy się uczyć. Nie ma takich
przypadków, że w czasie dobrej pogo-
dy siedzimy w pomieszczeniu i patrzy-
my za okno, niewiele później zapamię-
tując z zajęć. Kiedy nie ma przymusu,

bardziej ciągnie też do książek. Jest wię-
cej czasu na rozwój swoich zaintere-
sowań i pasji – tłumaczy Basia Za-
krzewska.

– Warto podkreślić, że nazwa „edu-
kacja domowa” jest przestarzała. Nie
jesteśmy przykuci do jednego miejsca
i możemy uczyć się np. w podróży.
Mogę np. polecieć do Kolumbii i stam-
tąd kontynuować naukę. Lepiej spraw-
dza się chyba nazwa „edukacja no-
woczesna” – dodaje Antoś Zakrzewski,
który po drodze na spotkanie z nami
zdawał przez telefon egzamin z języka
angielskiego.

– Edukacja domowa nie oznacza
izolacji. Rodziny starają się zapewniać
swoim dzieciom kontakt z innymi dzieć-
mi. Spotykamy się regularnie. W 2012 r.
stworzyliśmy wioski edukacyjne – to
rzecz bardzo popularna na świecie. Wy-
najęliśmy ośrodek, w którym mogły za-

mieszkać całe rodziny z dziećmi. Oka-
zało się, że w dwa tygodnie można przy-
gotować się do egzaminów zewnętrz-
nych. Dotyczyło to dzieci m.in. spor-
towców, artystów, ludzi podróżujących
– słyszymy od Marzeny Zakrzewskiej.

− Inicjatywę przyjęto w naszym
parlamencie w sposób, który nie zdarza
się często. Chodziło o danie możliwości
wyboru, a nie zniechęcanie do posyła-
nia do tradycyjnej szkoły. Nie ma mowy
o zmuszaniu, tylko o stworzeniu możli-
wości dla tych, którym wcześniej rzu-
cano kłody pod nogi – podsumowuje Ka-
rol Karski”.

[„Wprost”, redaktor Dariusz Grzę-
dziński, „Edukacja na nowo. Wyróż-
nieni Orłami Wprost mówią o sperso-
nalizowanych metodach nauczania”;
https://www.wprost.pl/edukacja/1045222
0/edukacja-na-nowo-wyroznieni-
orlami-wprost-ulatwili-zmiany.html]
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•„Bez żadnych poprawek – tak Senat
przyjął tzw. Ustawę Zakrzewskiego do-
tyczącą edukacji domowej. To olbrzymi
sukces całego środowiska walczącego
o ułatwienia w spersonalizowanym na-
uczaniu”.

[„Dziennik Zachodni”; https://dzien-
nikzachodni.pl/ustawa-zakrzewskiego-
rewolucja-w-polskim-szkolnictwie/ar/c5-
15618172]

•„Ustawa Zakrzewskich. Od nazwiska
Pawła i Marzeny Zakrzewskich, którzy
od lat walczyli i lobbowali za zmianami
w skostniałej ustawie oświatowej. Dzię-
ki ich zabiegom parlament znowelizo-
wał ustawę, znacząco ułatwiając dostęp
do edukacji domowej w Polsce. W Sej-
mie ich pomysły przeszły głosami za-
równo PiS-u, PO, PSL-u, Hołowni, a na-
wet Konfederacji”.

[„Gazeta Polska”; https://www.ga-
zetapolska.pl/25129-ustawa-zakrzew-
skich-daje-wolnosc-w-polskiej-edu-
kacji]

•„Skoro Paweł Zakrzewski potrafił po-
łączyć polskich parlamentarzystów po-
nad podziałami, to chwała mu za to!
Całe swoje zawodowe życie zajmuje się
edukacją i uważam, że jego inicjatywa
bardzo pomaga nam, by stać się eu-
ropejskim liderem w nauczaniu sper-
sonalizowanym”.

[„Echo Dnia” Świętokrzyskie; https://
echodnia.eu/swietokrzyskie/ustawa-
zakrzewskiego-rewolucja-w-polskim-
szkolnictwie/ar/c5-15618172]

• „Dzięki przegłosowanej Ustawie Za-
krzewskiego możemy skuteczniej pro-
mować edukację domową. Przede
wszystkim ukazać rodzicom, że ona
istnieje w naszym kraju”.

[„Dziennik Łódzki”; https://dzienni-
klodzki.pl/ustawa-zakrzewskiego-
rewolucja-w-polskim-szkolnictwie/ar/c5-
15618172]

•„Dziecko szkolne jest w pewnym sen-
sie izolowane społecznie, gdyż kon-
tekst jego oddziaływań jest ograni-
czony do jednego miejsca i do wąskiej
grupy rówieśniczej. Dzieci nauczane
poza szkołą mają szansę na wcho-
dzenie w interakcje z dowolnymi ludź-
mi, którzy są reprezentatywni dla ży-
cia we współczesnym społeczeń-
stwie, gdzie spotykamy ludzi w różnym
wieku”. 

[„Tygodnik Powszechny”, „Natural-
ne środowisko nauki”, archiwalny wy-
wiad redaktora Włodka Tasaka z dr.

Pawłem Zakrzewskim, Facebook;
https://www.facebook.com/edukacja-
dom/photos/a.1162917330827660/121778
3268674399/]

•„Prof. Marzena i Paweł Zakrzewscy od
ponad dekady walczyli o ułatwienie
dostępu do edukacji domowej w Polsce.
Dzięki ich zaangażowaniu mieliśmy
w parlamencie swoiste porozumienie
ponad podziałami, gdyż za ich ustawą
głosowali posłowie z PiS, PO, PSL, Kon-
federacji czy nawet od Szymona Ho-
łowni. My rozmawiamy, jak to jest po-
godzić zwaśnionych polityków, by wspól-
nie ustanowili dobre prawo”.

[Portal niezalezna.pl; https://nieza-
lezna.pl/399023-edukacja-domowa-w-
polsce-ustawa-zakrzewskich-pomo-
ze-tysiacom-polakow]

•„Tematem zainteresował mnie przed
laty prof. Paweł Zakrzewski, polski pre-

kursor edukacji domowej. To on ukazał
mi, jak wielkie są możliwości rozwoju
dziecka poprzez dobór odpowiedniej
kadry nauczycielskiej, stworzenia od-
powiednich narzędzi przeznaczonych
dla rodzica oraz ile dziecko zyskuje dzię-
ki indywidualnemu podejściu do jego
nauki”.

[„Gazeta Wrocławska”, Tomasz Ko-
stuś, poseł Platformy Obywatelskiej;
https://gazetawroclawska.pl/edukacja-
domowa-ustawa-zakrzewskiego-re-
wolucja-w-polskim-szkolnictwie/ar/ c5-
15594553]

• „Odbudowujemy to, co zostało znisz-
czone dekadę temu. Rodzina Pawła
i Marzeny Zakrzewskich zapoczątko-
wała w naszym kraju ideę edukacji
domowej na światowym poziomie. Stwo-
rzyli sieć placówek edukacyjnych, wzo-
rując się na najlepszych modelach
amerykańskich. Gdyby nie zdusili ich
wtedy niektórzy bezduszni urzędnicy
aparatu skarbowego, dzisiaj bylibyśmy
liderem edukacji domowej w całej Unii
Europejskiej”.

[„Polska Times”, poseł Lech Koła-
kowski; https://polskatimes.pl/eduka-
cja-domowa-w-polsce-ustawa-za-
krzewskich-polaczyla-poslow-ze-
wszystkich-opcji/ar/c5-15654346]
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„Przedstawiony do oceny dorobek jest
owocem dojrzałej refleksji teologicznej,
psychologicznej, socjologicznej i peda-
gogicznej. Wyraźnie widać, że Habilitant
wykazuje się dużą znajomością obszaru
zainteresowań oraz samodzielnością na-
ukową. Posiada umiejętności stawiania
problemów i ich weryfikacji. Potrafi twór-
czo stawiać pytania i poszukiwać orygi-
nalnych odpowiedzi. Podlegająca ocenie
aktywność naukowa Pawła Zakrzew-
skiego zasługuje na uznanie”.

prof. dr hab. Grzegorz Sokołowski

„Marzena Zakrzewska zapracowała na
miano dojrzałego, samodzielnego i twór-
czego naukowca z kompetencjami”.

prof. dr hab. Arkadiusz Olczyk
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•„Niestety, ponad 90 proc. rodziców nie
zdaje sobie sprawy, że może uchronić
swoje dziecko przed bezduszną ma-
chiną państwowej edukacji, ucząc swo-
je dziecko samemu. Jestem przekona-
ny, że dzięki walce prof. Zakrzewskiego
stanie się to prostsze i powszechniejsze.
Jak widać, kropla drąży skałę, a ta
skalista rzeźba wreszcie zostanie od-
kryta przez szerszą publiczność”.

[„Polska Times”, Konrad Berkowicz,
Konfederacja; https://polskatimes.pl/
edukacja-domowa-w-polsce-ustawa-
zakrzewskich-polaczyla-poslow-ze-
wszystkich-opcji/ar/c5-15654346]

•„Pamiętam, że już dekadę temu zain-
teresował nas tym tematem prof. Paweł
Zakrzewski. Wówczas nikt nie zdawał na-
wet sobie sprawy, że efektywnie można
nauczać dzieci poza placówkami oświa-
towymi. On otworzył mi oczy i pokazał al-
ternatywny model nauczania”.

[„Polska Times”, Paweł Bejda, PSL;
https://polskatimes.pl/edukacja-domo-
wa-w-polsce-ustawa-zakrzewskich-po-
laczyla-poslow-ze-wszystkich-opcji/
ar/c5-15654346]

•„Dlatego zdecydowałem się poprzeć
również projekt zmian w edukacji. No-
welizacją tej ustawy ułatwiamy dostęp
do edukacji domowej”.

[„Polska Times”, Krzysztof Kwiat-
kowski, senator niezrzeszony; https://pol-
skatimes.pl/edukacja-domowa-w-
polsce-ustawa-zakrzewskich-polaczyla-
poslow-ze-wszystkich-opcji/ar/c5-
15654346]

• „W nawiązaniu do treści Interpelacji
nr 22589 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
(https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/In-
terpelacjaTresc.xsp?key=C29B5U), In-
terpelacji nr 22451 z dnia 7 kwietnia 2021
r. (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/in-
terpelacjatresc.xsp?key=c25bub), In-
terpelacji nr 22178 z dnia 29 marca 2021
r. (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/in-
terpelacjatresc.xsp?key=bzvara), In-
terpelacji nr 22447 z dnia 12 kwietnia 2021
r. (https://www.sejm.gov.pl/ Sejm9.nsf/In-
terpelacjaTresc.xsp?key =C23ABE), do-
tyczących tzw. „Ustawy Zakrzewskich”
w obszarze edukacji domowej”

[Joanna Kluzik-Rostkowska w Inter-
pelacji nr 24820 z dnia 16 czerwca 2021
r.; https://www.sejm.gov.pl/ Sejm9.nsf/In-
terpelacjaTresc.xsp?key=C4FBDM&fbc-
lid]

•„Ustawa Zakrzewskich to swoisty so-
jusz ponad podziałami na rzecz roz-

woju młodego pokolenia. Paweł i Ma-
rzena Zakrzewscy już od 2005 r. zapo-
czątkowali pozytywne zmiany w ob-
szarze tzw. edukacji domowej. Tworzy-
li kluby edukacji spersonalizowanej
i demokratycznej, które swoim zasię-
giem objęły wiele krajów świata. Przy-
czynili się do korzystnych zmian legi-
slacyjnych w obszarze edukacji po-
zaszkolnej w 2009 r., a przede wszyst-
kim w 2021 r.”.

[„Forbes”, prof. Karol Karski;
https://www.forbes.pl/edukacja-domo-
wa-ustawa-zakrzewskich-to-przyszlosc-
polskiej-gospodarki/3fh36tr]

•„W moim przypadku jest to pasja.
Dzięki dotychczasowym doświadcze-
niom po prostu wiemy, jak ukształto-
wać młodego człowieka, aby był przy-
gotowany do wejścia w dorosłość, na
rynek pracy. Uczniowie wychodzący
z naszych placówek posiadali często
unikatowe kompetencje, w konse-
kwencji czego łatwiej było im się od-
naleźć w dorosłym świecie. Ale przede

wszystkim mieli coś, w co tradycyjna
szkoła najczęściej nie uposaża – we-
wnętrzny imperatyw samorozwoju,
chęć poznawania świata i otwartość
umysłu”.

[„Forbes”, prof. Paweł Zakrzewski,
„Edukacja domowa: Ustawa Zakrzew-
skich to przyszłość polskiej gospodar-
ki”; https://www.forbes.pl/edukacja-do-
mowa-ustawa-zakrzewskich-to -
przyszlosc-polskiej-gospodarki/3fh36tr]

• „Porozumieliśmy się w polskim par-
lamencie ponad podziałami – co, jak
wiadomo, nie jest proste – właśnie po to,
by tworzyć nową jakość rodzimego
szkolnictwa. Rzeczywiście, dużą część
parlamentarzystów zainspirował Pa-
weł Zakrzewski swoją nieprzejednaną
wolą walki o dobre zmiany. Dlatego
w kuluarach nazywamy ją Ustawą Za-
krzewskich”.

[„Forbes”, prof. Killion Munyama;
https://www.forbes.pl/edukacja-domo-
wa-ustawa-zakrzewskich-to-przyszlosc-
polskiej-gospodarki/3fh36tr]
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•„Dawno w polskim parlamencie nie
gościła taka zgodność ze wszystkich
stron sceny politycznej. Spoiwem łą-
czącym okazała się tzw. „Ustawa Za-
krzewskich”, czyli nowelizacja ustawy
o edukacji domowej, której wieloletni-
mi głównymi inicjatorami było mał-
żeństwo Pawła i Marzeny Zakrzew-
skich, działających od wielu lat na
rzecz popularyzacji tego modelu na-
uczania. W Sejmie 393 posłów i po-
słanek głosowało za, przy zaledwie
trzech głosach przeciw, natomiast Se-
nat przyjął projekt jednogłośnie bez po-
prawek przy 94 głosach za. Wydarze-
nie to było okazją do zainicjowania de-
baty eksperckiej, która odbyła się
7 maja w Warszawie. Dyskusja doty-
czyła uwarunkowań modelu tzw. na-
uczania spersonalizowanego oraz
– w szerszym kontekście – kierunku
zmian w polskiej oświacie. Udział w wy-
darzeniu wzięli: Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Edukacji i Nauki dr Tomasz
Rzymkowski, prof. Karol Karski, euro-
parlamentarzysta, prof. Marzena Za-
krzewska, inicjator zmian legislacyj-
nych, Jacek Weigl, lider inicjatyw oświa-
towych, oraz Jerzy hrabia Potocki, edu-
kator domowy”.

[Portal nowiny24; https:// nowiny24.pl/
ustawa-zakrzewskich-impulsem-do-zmian-
podsumowanie-debaty-o-korzysciach-i-
wyzwaniach-w-polskiej-edukacji-
domowej/ar/c5-15668880]

•„Ustawa Zakrzewskich impulsem do
zmian. Podsumowanie debaty o korzy-
ściach i wyzwaniach w polskiej eduka-
cji domowej”.

[„Gazeta Krakowska”; https://ga-
zetakrakowska.pl/ustawa-zakrzewskich-
impulsem-do-zmian-podsumowanie-
debaty-o-korzysciach-i-wyzwaniach-w-
polskiej-edukacji-domowej/ar/c5-
15668880]

•„W czasie, gdy Zakrzewscy z sukce-
sami walczą o wolną edukację, oświa-
ta w Polsce powoli, ale konsekwentnie
się zmienia. Po 11 latach od wejścia
w życie nowych przepisów system zdą-
żył się przyzwyczaić do tego, że w Pol-
sce mogą kształcić się uczniowie edu-
kacji domowej. Ewolucja, chociaż opóź-
niona, powoli dociera do szkół. Placówki
prywatne i społeczne konkurują o naj-
lepszych uczniów, a szkoły państwowe
poprzez naśladownictwo tych pierw-
szych powoli zmieniają się na lepsze.
Kilkanaście tysięcy uczniów korzysta już
z nowoczesnych rozwiązań typu e-tor-
nister, gdzie książki zastąpiono mą-

drym inteligentnym cyfrowym torni-
strem – pioniersko wdrażanym w pla-
cówkach Pawła i Marzeny Zakrzewskich
kilka lat wcześniej”.

[Portal lonstreet.com; https://lon-
street.com/edukacja-domowa-czy-
edukacja-zdalna-epidemia-korona-
wirusa-pokazala-ze-warto-zastanowic-
sie-nad-przemodelowaniem-systemu-
edukacji/]

•„Mam jedenaścioro rodzeństwa. Ro-
dzice od początku kształcili nas w ro-
dzinnym domu. Wszystkich. Na pierw-
szy rzut oka wydaje się to być niezwy-
kle trudne, ale moja rodzina wydaje się
być tu modelowym przykładem, że
spersonalizowane nauczanie może da-
wać dobre rezultaty”.

[Gazeta Prawna, „Edukacja domo-
wa w Polsce – „Ustawa Zakrzewskich”
pozwoli wykreować elitę intelektual-
ną”. Ignacy Zakrzewski, absolwent
edukacji domowej, asystent posła na
Sejm Wojciecha Kossakowskiego;
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edu-
kacja/artykuly/8197726,edukacja-do-
mowa-w-polsce-ustawa-zakrzewskich-
pozwoli-wykreowac-elite-intelektu-
alna.html]

•„Ustawa Zakrzewskich to przykład
idealnie działającej demokracji oby-
watelskiej. Nowelizacja została przy-
gotowana profesjonalnie. Każdy do-
cenił tę wieloletnią pracę nad nią wy-
konaną – myślę tu w sposób szczególny

o interpelacjach, zapytaniach czy
oświadczeniach parlamentarzystów
właśnie dotyczących edukacji domowej
i Państwa Pawła i Marzeny Zakrzew-
skich”.

[Portal wpolityce.pl, Karski i Kossa-
kowski o edukacji domowej w Polsce;
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/55644
1-to-przyklad-idealnie-dzialajacej-
demokracji-obywatelskiej?fbclid]

•„Edukacja domowa niezwykle mocno
wzmacnia więzi w rodzinie. Teraz, dzię-
ki Ustawie Zakrzewskich, dostęp do
spersonalizowanej nauki jest jeszcze
prostszy. Zniesiono wymóg rejonizacji
i posiadania opinii poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej. Nowelizacja
ustawy wejdzie w życie już od 1 lipca
2021 roku”.

[„Gość Niedzielny”; https://www.gosc.pl/
doc/6955444.Edukacja-domowa-to-
idealne-rozwiazanie-dla-rodzin-ce-
niacych]

•„Przez Sejm i Senat jak burza przeszła
tzw. „Ustawa Zakrzewskich”. To zmia-
ny mające na celu ułatwienie dostępu
do edukacji domowej w Polsce. Nowe-
lizacja ustawy była naturalną konse-
kwencją zaangażowania małżeństwa
prof. Pawła i Marzeny Zakrzewskich.
Prekursorów spersonalizowanej nauki
w naszym kraju”.

[Portal dorzeczy.pl; https://dorze-
czy.pl/kraj/189747/edukacja-domowa-
tworzy-przyszla-elite-narodu-absol-
wenci-swietnie-odnajduja-sie-na-rynku-
pracy-usta.html]

• „Tak naprawdę cały parlament zjed-
noczyła rodzina Pawła i Marzeny Za-
krzewskich, twórców klubów edukacji
spersonalizowanej i demokratycznej. To
prof. Paweł Zakrzewski niezwykle ener-
gicznie zabiegał we wszystkich ugru-
powaniach, u posłów każdej opcji,
o urealnienie prawa i dostosowanie go
do dzisiejszych standardów, rzeczywi-
stości i po prostu otaczającego nas
świata”.

[„Newsweek”, Tomasz Kostuś, poli-
tyk i samorządowiec, od 2008 do 2015 r.
członek zarządu województwa opol-
skiego, w latach 2010–2014 w randze wi-
cemarszałka, poseł na Sejm VIII i IX ka-
dencji; https://www.newsweek.pl/edu-
kacja-domowa-ustawa-zakrzewskich-
wchodzi-w-zycie-zmienia-nasza-na-
uke/54lyh6p]

•„Wygrali w Sądach wszystkie sprawy
– a była ich ponad setka. Zrobiło to na
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nas, parlamentarzystach, ogromnie
pozytywne wrażenie. W trakcie postę-
powań okazało się, że Zakrzewscy
działali bezinteresownie, wkładając
swój własny wielomilionowy rodzinny
majątek w rozwój nowoczesnej edukacji
w Polsce. Istotne było również połą-
czenie środowiska rodziców, szcze-
gólnie tych zaangażowanych medialnie
czy politycznie. I wspólne konsultacje,
spotkania. My jako posłowie zobaczy-
liśmy ludzi, którzy mają niesamowi-
tą pasję i determinację. Chcą mieć
w swoich rękach przyszłość swoich
dzieci. Nigdy nie widziałam takiego
żaru w oczach. Prawdziwej oddolnej ini-
cjatywy zmieniającej coś w naszym
kraju na lepsze. I to chyba właśnie ten
żar w oczach i bezinteresowność spra-
wiły, że parlamentarzyści wszystkich
opcji zdecydowali się głosować ramię
w ramię za zmianami”. 

[„Newsweek”, Małgorzata Niem-
czyk, polska siatkarka, reprezentantka
Polski, mistrzyni Europy z 2003 r., ko-
mentator sportowy, trener siatkarski i sa-
morządowiec, posłanka na Sejm VII, VIII
i IX kadencji; https://www.newsweek.pl/
edukacja-domowa-ustawa-zakrzew-
skich-wchodzi-w-zycie-zmienia-nasza-
nauke/54lyh6p]

•„Od początku lipca funkcjonuje w Pol-
sce „Ustawa Zakrzewskich” ułatwiają-
ca dostęp do edukacji domowej. Dia-
metralnie odmieniła oblicze polskiej
oświaty, a jej współtwórcy – małżeństwo
prof. Pawła i Marzeny Zakrzewskich
– zostali docenieni przez redakcję
Wprost”.

[Portal wprost.pl, „Edukacja domowa
w Polsce: Warto postawić na spersona-
lizowane nauczanie swojego dziecka”]

•„O tę zmianę zabiegało środowisko ro-
dziców edukacji domowej z Pawłem
i Marzeną Zakrzewskimi na czele. To
oni już kilka lat wcześniej organizowa-
li kluby edukacji spersonalizowanej i de-
mokratycznej, rozsiane również poza
granicami Polski (www.edukacjado-
mowa.com). To tu po raz pierwszy
w kraju wdrażane były na dużą skalę
elementy distance learning, tutoringu
personalnego czy platformy e-learnin-
gowej”.

[Poseł Paweł Poncyljusz, Interpela-
cja z 12 lipca 2021 r.; https://www.sejm.
gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?
key=C4XCWT&fbclid]

• „Paweł Zakrzewski junior działa na
rzecz lokalnej społeczności, studiuje. Ak-

tywnie włączył się w stworzenie nowej
ustawy o edukacji domowej, czyli Usta-
wy Zakrzewskich. Przygotowywał setki
spotkań z posłami, senatorami, mini-
strami, działaczami społecznymi, śro-
dowiskiem wpływu. Jeździł wraz z nimi
po całej Polsce i przygotowywał grunt
pod dobrą zmianę. Monitorował ustawę
razem z bratem”.

[„Gość Niedzielny”; https://www.gosc.pl/
doc/6979485.Edukacja-domowa-
Wspolne-lekcje-buduja-milosc-i-mal-
zenstwo]

•„Nasze szkoły, które otwieraliśmy
w tym obszarze wspólnie z małżeń-
stwem prof. Pawła i Marzeny Za-
krzewskich, były w tamtych czasach
ewenementem. To ponad piętnaście lat
od powstania pierwszej szkoły, ale dla
spersonalizowanego nauczania to pra-
wie jak prehistoria. Dlaczego? Bo gdy
zaczynaliśmy i przecieraliśmy szlaki
spersonalizowanego nauczania, była
to dziedzina kompletnie nieznana.
Oczywiście nieznana wyłącznie dla
urzędników i tradycyjnej szkoły. Bo ro-
dziny, zwłaszcza ceniące sobie warto-
ści chrześcijańskie i konserwatywne,
doskonale wiedziały, w jaki sposób
chcą kształcić swoje latorośle. Wie-

działy, jak zapewnić im odpowiedni
start w przyszłość. Aparat biurokra-
tyczny nie był przygotowany na inny
model nauki? To zbyt łagodne słowo.
Gdy dowiedział się, że nasze szkoły są
o wiele efektywniejsze, dzieci w nich
osiągają znacznie lepsze wyniki i jed-
nocześnie mają więcej czasu dla sie-
bie, poczuli się niesamowicie zagro-
żeni. Postanowili z nami walczyć! Nie
konkurować czy rywalizować. Chciano
po prostu zatrzymać dalszy rozwój
edukacji domowej. Przejąć tu stery, tak
aby zneutralizować to środowisko.
Główny atak przepuszczono bezpo-
średnio na ludzi, którym udało się do-
prowadzić do korzystnych zmian le-
gislacyjnych w 2009 roku i którzy nie-
jako spajali tu różne grupy wpływu
– czyli w Pawła i Marzenę Zakrzew-
skich. Uderzenie było wielokierunkowe
i wielopoziomowe – wszystkimi możli-
wymi służbami. Od skarbówki, a na
ABW kończąc. Edukatorzy domowi byli
zastraszeni. Oni chcieli tylko nowo-
czesnej szkoły, a potraktowano nas
wszystkich jak potencjalnych prze-
stępców. Spowolniono tym samym
rozwój nowoczesnej edukacji i nieste-
ty podzielono środowisko edukacji do-
mowej”.
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[Wywiad z liderami oświatowymi
edukacji alternatywnej na portalu ro-
dzina.wiara.pl; https://rodzina.wiara.pl/
doc/6979485.Edukacja-domowa-
Wspolne-lekcje-buduja-milosc-i-mal-
zenstwo]

•„Polski system edukacyjny wymaga pil-
nej reformy. Nadzieją na zmiany była
m.in. niedawno przegłosowana przez
Sejm i podpisana przez prezydenta
tzw. Ustawa Zakrzewskich. Zwiększa
swobodę rodziców w wyborze sposobu
edukacji swoich dzieci, co jednak nie
podoba się układowi, który do tej pory
pasożytował na systemie szkolnym”.

[Portal wieści24.pl; https://wiesci24.pl/
2021/11/18/uklad-pasozytujacy-na-
edukacji-kontratakuje-nie-podoba-mu-
sie-ustawa-zakrzewskich/]

• „Bezpośrednim impulsem było spo-
tkanie z rodziną Pawła i Marzeny Za-
krzewskich, prawdziwymi entuzjastami
edukacji domowej. To pionierzy na-
uczania domowego w Polsce. Otworzyli
sieć placówek oświatowych wspiera-
jących rodziców z edukacji domowej
w nauczaniu demokratycznym i sper-
sonalizowanym. Niestety niechęć za-
chowawczej części środowiska edu-
kacyjnego spowodowała liczne ataki
i szykany wymierzone w nich samych
i ich placówki. Ta ich determinacja, ol-
brzymia wiara w to, co robią, były tym
impulsem, który przesądził o moim za-
angażowaniu w propagowanie idei
edukacji domowej”.

[Portal expressilustrowany.pl, Ar-
kadiusz Wrzesień, aktor Teatru Małego
Widza, Teatru WARSawy, seriali: „M jak
miłość”, „Na Wspólnej”, „Klan”, „Koro-
na Królów” oraz fotograf; https://expres-
silustrowany.pl/aktor-m-jak-milosc-o-
edukacji-domowej-zobaczylem-dzieci-
ciekawe-swiata/ar/c5-15910513]

•„Właśnie o prawo wyboru w oświacie
dla naszych dzieci walczą z ogromną
determinacją i sukcesami Zakrzew-
scy. Efektem ich walki o oświatową
wolność wyboru jest tegoroczna zmia-
na przepisów w tym zakresie. Pokonu-
ją mnóstwo trudności – ale jak do tej
pory zawsze zwycięsko. I właśnie wy-
grywane przez nich batalie stały się dla
mnie inspiracją – w ten sposób walczy
się tylko o prawdziwie wartościowe
projekty”.

[„Gazeta Wrocławska”, Krzysztof
„Diablo” Włodarczyk, zawodowy mistrz
świata organizacji WBC oraz IBF;
https://gazetawroclawska.pl/krzysztof-

diablo-wlodarczyk-walczy-o-polska-
edukacje-domowa/ar/c2-15918429?fbclid]

• „W przypadku edukacji domowej mia-
łem swoje własne pozytywne przemy-
ślenia. Ale dopiero bliższe poznanie ro-
dziny Pawła i Marzeny Zakrzewskich wy-
wołało moje zafascynowanie tą formą
edukacji. Idea nauczania domowego
wrosła we mnie nieodwracalnie. Dałem
się Im zaangażować (uśmiech). Ideal-
nie wpisywała się w mój świat przeko-
nań. Uważam, że oni sami kierują się
podobnymi co ja wartościami. Ciężko
pracują. Działają na rzecz wspólnego
dobra. Wykazują się determinacją
w działaniach, które uważam za słusz-
ne. W głównej mierze to dzięki ich za-
angażowaniu udało się doprowadzić do
korzystnych dla edukacji domowej
zmian legislacyjnych – zwanych po-
tocznie właśnie „Ustawą Zakrzewskich”.
To duży krok we właściwym kierunku
w rozwoju polskiej oświaty”.

[„Forbes”, Konstanty Strus, przed-
siębiorca budowlany z tradycjami,
wizjoner, szczęśliwy mąż, dumny oj-
ciec i spełniony dziadek, filantrop;
https://www.forbes.pl/wizjoner-ktory-
zmienia-bialystok-zafascynowany-jest-
edukacja-domowa/2syhkzc]

•„W tym roku, dzięki wieloletniemu
i konsekwentnemu propagowaniu idei
edukacji domowej, udało się naszemu
środowisku na czele z Pawłem i Ma-
rzeną Zakrzewskimi, doprowadzić do
zmian legislacyjnych ułatwiających
przejście na edukację domową. Zmia-

ny te są powszechnie nazywane, wła-
śnie z powodu ich ogromnego zaan-
gażowania, „Ustawą Zakrzewskich”.
Mam tą radość, że od wielu lat mogę
z nimi współdziałać. Wspaniali ludzie.
Życzliwi. Uśmiechnięci. Wychowują
tuzin własnych dzieci. Są żywym do-
wodem na słuszność argumentów
przemawiających za edukacją do-
mową”.

[„Gazeta Współczesna”, Anna Ma-
ria Rożek, prawniczka, przedsiębiorca,
samorządowiec, dyrektor w galerii sztu-
ki, wolontariuszka i aktywistka spo-
łeczna; https://wspolczesna.pl/edukacja-
domowa-w-polsce-prawniczka-
tlumaczy-dlaczego-homeschooling-jest-
tak-wazny-w-jej-zyciu/ar/c5-15923073]

• „Poznałem Pawła Zakrzewskiego
kilka lat temu przy okazji działań spo-
łeczno-edukacyjnych w mieście sto-
łecznym Warszawa. To człowiek, który
zaraża pozytywną energią. To praw-
dziwy wulkan inspirujących pomy-
słów”. 

[Prezes Piotr Guział, były burmistrz
dzielnicy Ursynów w Warszawie;
https://fb.watch/bQlqGCpPsV/]

•„Zmiany legislacyjne, ułatwiające edu-
kację domową, wywalczyli dla nas Pa-
weł i Marzena Zakrzewscy. Wykonali
niesamowitą pracę przy promocji tej for-
my edukacji”.

[„Głos Pomorza”, Victoria Voigt, dzien-
nikarka, działaczka społeczna i mene-
dżerka; https://gp24.pl/dziennikarka
-w-mocnych-slowach-o-edukacji-bezpow-
rotnie-tracimy-potencjal-naszych-
dzieci/ar/c5-15961831]

•„Ze względu na ich ogromny wkład
w promowanie ostatnich zmian legi-
slacyjnych w obszarze edukacji domo-
wej, które nazywane są potocznie „Usta-
wą Zakrzewskich”, zostali niedawno na-
grodzeni Orłami Wprost”.

[„Dziennik Zachodni”, Paris Ma-
ziarska, supermodelka, wyróżniona
przez Vogue Italia, z tytułem „Super-
model International” w Chinach;
https://dziennikzachodni.pl/supermo-
delka-i-narzeczona-hinduskiego-ary-
stokraty-zachwala-system-edukacji-
domowej/ar/c5-15961863]

• „Tak poznałem Pawła i Marzenę Za-
krzewskich. Jestem pod olbrzymim wra-
żeniem ich działalności. Wiarygodności
ich słowom bardzo dodaje fakt, że sami
posiadają 12 dzieci. I z troski o własne
dzieci, o ich przyszłość, zaczęli walczyć
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o zmiany w prawie umożliwiające
wszystkim rodzicom podjęcie decyzji,
w jakiej formie mają być kształcone ich
dzieci”.

[„Kurier Lubelski”, Bartłomiej Pejo,
menedżer, samorządowiec, starosta
świdnicki, motocyklista, wolnościowiec,
patriota i działacz społeczny; https://ku-
rierlubelski.pl/edukacja-domowa-w-
polsce-motocyklista-chce-zmie-niac-
swiat-na-lepsze/ar/c5-15961793]

•„Doceniłem tę formę nauki, gdy zro-
zumiałem różne jej aspekty. Ale naj-
większe wrażenie wywarło na mnie ol-
brzymie zaangażowanie Zakrzewskich
w rozwój edukacji domowej w Polsce.
Pomimo wielu kłód rzucanych im pod
nogi nie poddawali się. To z powodu ich
tytanicznej pracy ostatnie zmiany legi-
slacyjne, które ułatwiają przejście na
edukację domową, są nazywane po-
tocznie „Ustawą Zakrzewskich”. Wspa-
niali ludzie. Darzę ich wielkim szacun-
kiem”.

[„Gazeta Lubuska”, Michał Koło-
dziejczak, twórca AgroUnii; https://ga-
zetalubuska.pl/michal-kolodziejczak-
rolnik-polityk-i-lider-agrounii-o-eduka-
cji-domowej/ar/c5-15961773]

•„Tak naprawdę totalnymi pasjonatami
i pionierami spersonalizowanej nauki
w Polsce było i jest małżeństwo prof. Za-
krzewskich – Paweł i Marzena. I to oni
poświęcili kilkanaście ostatnich lat, by
lobbować we wszystkich frakcjach po-
litycznych za porozumieniem ponad
podziałami. Dla dobra polskiej eduka-
cji i nauki. Nigdy nie widziałem tyle de-
terminacji, zdecydowania, poświęcenia,
by osiągnąć cel. Dlatego wśród parla-
mentarzystów obecne zmiany legisla-
cyjne zaczęto nazywać „Ustawą Za-
krzewskich”.

[Portal bomega.pl, prof. Karski, par-
lamentarzysta, o ustawie Zakrzewskich;
https//bomega.pl/prof-karski-o-edukacji-
domowej-i-ustawie-zakrzewskich/ ?fbclid]

•„Wielkie słowa uznania i gratulacje dla
państwa Marzeny i Pawła Zakrzew-
skich. Są pionierami nauczania do-
mowego...”.

[Minister Gabriel Janowski o Usta-
wie Zakrzewskich; https://fb.watch/bQE-
fIuL0GW/]

•„Odznaczeni zrealizowali szereg in-
terdyscyplinarnych badań naukowych
zogniskowanych wokół zagadnienia
podmiotowości rodziny i personalizacji
procesu nauczania”.

[Portal dziennikpolski24; https://
dziennikpolski24.pl/prof-pawel-i-ma-
rzena-zakrzewscy-odznaczeni-wiel-kim-
krzyzem-koronnym-edukacja-domo-
wa-doceniona-na-jasnej-gorze/ar/c5-
15991571]

•„Paweł i Marzena Zakrzewscy to do-
świadczeni rodzice dwanaściorga dzie-
ci, twórcy międzynarodowych klubów
edukacji spersonalizowanej i demo-
kratycznej. Kluby te funkcjonowały w ra-
mach tzw. edukacji domowej, obejmu-
jąc swoim zasięgiem ponad 50 tysięcy
uczniów”.

[Portal expressilustrowany.pl; https://
expressilustrowany.pl/prof-pawel-i-
marzena-zakrzewscy-odznaczeni-
wielkim-krzyzem-koronnym-edukacja-
domowa-doceniona-na-jasnej-gorze/
ar/c5-15991571]

•„Po raz pierwszy w historii tego szcze-
gólnego odznaczenia uhonorowano
nim małżeństwo – mówił podczas uro-
czystości o. prof. Eustachy Rakoczy.
– Cieszę się, że otrzymało je małżeń-
stwo, które tak aktywnie zajmuje się pro-
mocją holistycznego podejścia do edu-
kacji w Polsce i poza granicami naszej
ojczyzny”.

[Portal wspolczesna.pl; https://
wspolczesna.pl/prof-pawel-i-marzena-
zakrzewscy-odznaczeni-wielkim-
krzyzem-koronnym-edukacja-domowa-
doceniona-na-jasnej-gorze/ar/c5-
15991571]

•„Dodatkowo rodzina Zakrzewskich
była wspaniałą wizytówką edukacji do-

mowej. Liczna, szczęśliwa i kochająca
się oraz życzliwa dla innych. Najwięcej
rozmawiałem z Antonim i Basią. Są
przesympatyczni. To, co od nich usły-
szałem, przekonało mnie do edukacji
domowej”. 

[„Gazeta Krakowska”, Jakub Sło-
niewski, bokser, uczeń edukacji domo-
wej; https://gazetakrakowska.pl/home-
schooling-jakub-sloniewski-bokser-
ktory-wybral-edukacje-domowa/ar/c5-
15918791]

•„Rozmawiamy z Jonny Daniels – bry-
tyjsko-izraelsko-amerykańskim działa-
czem politycznym i społecznym, przed-
siębiorcą, prezesem fundacji From the
Depths – o złożonych relacjach polsko-
żydowskich i tym, co je łączy – ustawie
Zakrzewskich”.

[„Newsweek”, Jonny Daniels;
https://www.newsweek.pl/walka-o-
czlowieczenstwo-jonny-daniels-przy-
pomina-czym-byl-czas-wojny-na-
wschodzie/ppxb2rc?fbclid]

• „Dobro dzieci łączy. Politycy, których
poznaliśmy na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat, to ludzie, którym zależy na
dobru młodego pokolenia”.

[Portal ambasador24.pl, prof. Paweł
Zakrzewski; https://ambassador24.pl/
edukacja-domowa-szansa-na-pogle-
bienie-wiezi-i-personalizacje-ksztal-
cenia/]

• „Ich walka o zmiany legislacyjne była
znacznie trudniejsza niż te toczone prze-
ze mnie na macie w karate. Zaangażo-
wani i zdeterminowani doprowadzili do
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zmian legislacyjnych najpierw w 2009,
a później w 2021 r.”.

[„Forbes”, Anita Florek, polsko-fran-
cuska aktywistka, szczęśliwa mama
i trader na rynku francuskim blockcha-
in oraz producent filmowy; https://
www.forbes.pl/anita-florek-zaciesnia-
stosunki-gospodarcze-polski-z-afryka/
cmdxgdrfbclid=IwAR2304A8PtNWdu-
xmCQmCf02N1ig1XUi9RnliGeNNgvO-
SnvXo_nEZ9bK3mc]

•„Jesteśmy postrzegani jako właśnie
taki nijaki kraj, nie mamy wypracowa-
nej charakterystycznej marki, nie ma
spójności w budowaniu wizerunku.
A przecież takie kluby edukacji sper-
sonalizowanej, których twórcami byli Po-
lacy, Paweł i Marzena Zakrzewscy, któ-
re z powodzeniem działały przez kilka
lat tu, we Francji, mogły być jedną z ta-
kich wizytówek na eksport”.

[j.w.]

•„Od kilkunastu lat prowadzili holi-
styczne badania naukowe zognisko-
wane wokół zagadnienia podmiotowo-
ści rodziny i personalizacji procesu na-
uczania. Obecnie Marzena i Paweł Za-
krzewscy pełnią dyplomatyczną funkcję
konsulów honorowych. Wielokrotnie
byli nagradzani za działalność chary-
tatywną na rzecz rozwoju nowocze-
snej edukacji. Wśród polskich i mię-
dzynarodowych odznaczeń, którymi
zostali wyróżnieni, są m.in. Order św.
Stanisława klasy I z Wielką Wstęgą
i Wielkim Krzyżem Orderu GC StS,
Orły Wprost polskiej oświaty oraz Wiel-
ki Krzyż Koronny. Kapituła w sposób
szczególny podkreśliła fakt zainicjo-
wania przez odznaczonych pozytyw-
nych zmian legislacyjnych dla edukacji
domowej w 2009 i 2021 r., nazywanych
przez parlamentarzystów „Ustawą Za-
krzewskich”.

[Portal fronda.pl; https://fronda.pl/
a/marzena-i-pawel-zakrzewscy-odzna-
czeni-gwiazda-wielkiego-krzyza-koron-
nego,173633.html]

•„O. gen. bryg. prof. Eustachy Rakoczy
odznaczył na Jasnej Górze prof. Ma-
rzenę Zakrzewską i prof. Pawła Za-
krzewskiego. Przyznając im Gwiazdę
Wielkiego Krzyża Koronnego, kapituła
doceniła wkład małżonków w rozwój no-
woczesnej edukacji w Polsce i za gra-
nicą”.

[Portal propolski.pl; https://propol-
ski.pl/marzena-i-pawel-zakrzewscy-
odznaczeni-gwiazda-wielkiego-krzy-
za-koronnego/]

• „Bardzo pomógł mi w zrozumieniu
funkcjonowania edukacji domowej An-
toni Zakrzewski. To sympatyczny i bar-
dzo zdolny chłopak, który jak więk-
szość z rodziny Zakrzewskich lubi grać
w szachy. Często pomaga rodzicom
w działalności społecznej. Widać, że to
szczęśliwa rodzina. Dobrze czują się we
własnym towarzystwie, ale zarazem są
otwarci na innych”.

[„Nowiny 24”, Alicja Słoniewska,
uczennica edukacji domowej; https://no-
winy24.pl/edukacja-domowa-w-polsce-
alicja-sloniewska-wyjatkowa-szachistka-
uczaca-sie-w-trybie-homeschoolingu/
ar/c5-15918775?fbclid]

•„Nauczanie domowe jest dostępne
dla wszystkich, którzy chcą w ten spo-
sób uczyć dzieci. Dzięki staraniom śro-
dowiska, na czele z Pawłem i Marzeną
Zakrzewskimi, każdemu jest o wiele ła-
twiej przejść na tę formę edukacji. Dzię-
ki ich wieloletnim staraniom wprowa-
dzono korzystne zmiany legislacyjne. Ze
względu na olbrzymi wkład tej rodziny

w propagowanie edukacji domowej
zmiany prawa w tym obszarze nazy-
wamy „Ustawą Zakrzewskich”.

[Portal przeAmbitni, Lech Koła-
kowski, polityk, przedsiębiorca i sa-
morządowiec, poseł na Sejm V, VI, VII,
VIII i IX kadencji; https://przeambit-
ni.pl/edukacjadomowa-lechkolakow-
ski pawelimarzenazakrzewscy/?fbc-
lid=IwAR0B0hgFwgZFqPg7Y-cGm-
Nifs_t8RqxoQ8LSWwrcVQOo5Rtpsrwc7-
A6W0c]

•„Ich wizja rozwoju edukacji w Polsce
jest niezwykle przekonująca. Posiada-
ją olbrzymie doświadczenie i wiedzę
z zakresu edukacji, w szczególności
domowej. Wychowują z sukcesami
12 dzieci. I wciąż zabiegają o korzystne
warunki rozwoju dla edukacji demo-
kratycznej”.

[Portal przegladsportowy.pl; https://
www.przegladsportowy.pl/gwiazda-
igrzysk-olimpijskich-dla-litwy-to-polska-
powinna-byc-kluczowym-partnerem/
6eedcek]

•„Tymi, którzy wywarli na mnie tak
duże wrażenie, że postanowiłem doło-
żyć swoją cegiełkę na rzecz rozwoju
edukacji domowej w Polsce, byli Paweł
i Marzena Zakrzewscy”.

[„Dziennik Bałtycki”, Jakub Błasz-
czykowski, piłkarz; https://dziennikbal-
tycki.pl/edukacja-domowa-gwiazda-igrzysk-
olimpijskich-opowiada-jak-wazne-sa-
wiezi-rodzinne/ar/c2-15918401]

•„Dzięki bardzo dobrej współpracy
z Pawłem i Marzeną Zakrzewskimi mo-
gliśmy przenieść ideę edukacji po-
zaszkolnej z Polski do Szwajcarii”. 

[Eliane Baumgartner, artystka i edu-
katorka domowa; https://fb.watch/
bQ721JxnQ5/]

• „Takim jaskrawym przykładem
w omawianym obszarze jest wielolet-
nia dyskryminacja pionierów edukacji
domowej w Polsce – prof. Pawła i Ma-
rzeny Zakrzewskich. To są ludzie, któ-
rzy zapłacili wysoką cenę za wywal-
czoną przestrzeń wolności legislacyj-
nej dla edukacji alternatywnej w Pol-
sce. Cieszy mnie, że ich trud zaowo-
cował wreszcie oczekiwanymi zmia-
nami prawnymi dla rodzin edukują-
cych swoje dzieci pozaszkolnie. Te
zmiany nazywamy „Ustawą Zakrzew-
skich”.

[Portal echodnia.eu, Korwin-Mikke;
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ho-
meschooling-dzieki-ustawie-zakrzew-
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„Niewątpliwą, kolejną wartością książki
jest przejrzysta ekspozycja i wielodyscy-
plinarne podejście do problemu, łączące
wiedzę i wyniki badań pedagogów, neu-
rofizjologów, psychologów rozwoju,
psychiatrów dziecięcych, socjologów, ro-
dziców oraz wielu innych”.

Dr Humberto Nagera,
dyrektor Programu Badań Psychoanalizy

Dzieci 
Uniwersytetu Michigan, Wydział Medyczny
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skich-nie-ma-juz-monopolu-panstwa-
na-nauczanie-mowi-corka-janusza-
korwinmikke/ar/c5-16050333? fbclid
=IwAR0ALAzWcwuVSFbnmmfST-
Ko80dgDQqd8SAQs0gvQmTsNlmj
RD7vOVCGYyvo]

•„Fundacja państwa Zakrzewskich,
pana Pawła i pani Marzeny, to nie tylko
wedle mojej oceny, ale wedle oceny wie-
lu ekspertów w dziedzinie edukacji bar-
dzo pozytywne przedsięwzięcie”.

[Inspektor dr Robert Bałdys;
https://fb.watch/bQ6ofze04h/]

•„Swoją cierpliwą i konsekwentną pra-
cą doprowadzili do korzystnych dla
edukacji domowej zmian prawnych,
czyli tzw. „Ustawy Zakrzewskich”.

[Portal gp24.pl, Krzysztof Kłósek,
przedsiębiorca, samorządowiec, były
starosta otwocki; https://gp24.pl/samo-
rzadowiec-z-krwi-i-kosci-zostal-starosta-
by-zmieniac-swoja-mala-ojczyzne-teraz-
chce-zmieniac-polska-edukacje-i-
wspiera/ar/c5-16050343?fbclid=IwAR0-
u0mUA8kp5z75t2jiBYRBDVeRBC9EE8nu-
QfwstzFSAaNloyAniEK3Cvb0]

•„Ta ustawa jest wielkim sukcesem
Pawła i Marzeny Zakrzewskich i bardzo
im gratuluję”.

[Marek Citko, były piłkarz, mana-
ger, samorządowiec; https://fb.watch/
bQ64aB8ICC/]

•„Kwestia edukacji spersonalizowanej
oczywiście kojarzy mi się z dwiema
osobami, bo to jest Paweł i Marzena Za-
krzewscy plus ich wspaniałe dzieci”.

[Dr Andre Gasiorowski, president
HHC; https://fb.watch/bQizxffI9B/]

•„Paweł i Marzena Zakrzewscy są pol-
skimi prekursorami edukacji domo-
wej, czyli tzw. homeschoolingu w na-
szym kraju. Stworzyli pionierską sieć
placówek edukacyjnych wykorzystu-
jących model domowego nauczania.
Co ciekawe, sami w ten sposób wy-
chowali aż dwanaścioro dzieci! Te naj-
starsze właśnie wybierają się na pre-
stiżowe studia”.

[Portal dorzeczy.pl; https://dorze-
czy.pl/kraj/272362/homeschooling-pol-
scy-pionierzy-edukacji-domowej-maja-
12-dzieci.html]

•„Myślę, że akurat ta rodzina jest żywą
rekomendacją dla edukacji domowej.
Mimo dużego niezrozumienia ze stro-
ny regresywnych środowisk oświato-
wych, czy wręcz szykan, nie tracą po-

gody ducha i radości życia. Mało tego,
byli w stanie wywalczyć nie tylko prze-
strzeń dla siebie do alternatywnych
form edukacji, ale i doprowadzić do ko-
rzystnych zmian legislacyjnych w ob-
szarze całej edukacji domowej w Pol-
sce. Z tego powodu nazywam właśnie
te zmiany Ustawą Zakrzewskich. Ich ży-
cie to gotowa historia na pełnometra-
żowy film”.

[„Wprost”, Katarzyna Jungowska,
polska aktorka i reżyserka, córka Gra-
żyny Szapołowskiej i Andrzeja Jungow-
skiego; https://www.wprost.pl/eduka-
cja/10647181/corka-grazyny-szapolow-
skiej-jestem-zafascynowana-eduka-
cjadomowa.html?fbclid=IwAR0 6UIJ3
CS4E3j_T2DGNyrsD1H4O0ANuXZ6Q3I
cG6AetkjfOFr5IhLHlmuE]

•„Wytrwałość i determinacja to kluczo-
we elementy każdego sukcesu i tym wła-

śnie wykazali się Marzena i Paweł Za-
krzewscy w walce o wolność wyboru
edukacji dla naszych dzieci”.

[Adam Kszczot, lekkoatleta; https://
fb.watch/bRpt_hG8RR/]

•„Mówi Pan o tzw. „Ustawie Zakrzew-
skich”. Taka nazwa przyjęła się w śro-
dowisku związanym z edukacją sper-
sonalizowaną. Od nazwiska Pawła i Ma-
rzeny Zakrzewskich, którzy od lat wal-
czyli i lobbowali za zmianami w skost-
niałej ustawie oświatowej.

Dzięki ich zabiegom parlament zno-
welizował ustawę, znacząco ułatwiając
dostęp do edukacji domowej w Polsce.
W Sejmie ich pomysły przeszły głosami
PiS-u, PO, PSL-u, Hołowni, a nawet
Konfederacji. Cieszy mnie, że w polskiej
polityce są miejsca, gdzie nie musimy
się cały czas spierać i dobre rozwią-
zania jesteśmy w stanie wspólnie
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poprzeć. W Senacie nie było nawet jed-
nego głosu przeciw”. 

[„Gazeta Polska”, Poseł Wojciech
Kossakowski; https://www.gazetapol-
ska.pl/25129-ustawa-zakrzewskich-daje-
wolnosc-w-polskiej-edukacji]

•„Rodzina Zakrzewskich jest wspania-
łą wizytówką tej formy edukacji. Pogodni,
życzliwi i zawsze pomocni”.

[Portal onet.pl, Hanna Potocka, ab-
solwentka edukacji domowej; https://
wiadomosci.onet.pl/edukacja-domowa-
w-polsce-uczennica-opowiada-jak-
efektywny-jest-homeschooling-i-
jak/397x4tz]

•„Ustawa Zakrzewskich to przykład
idealnie działającej demokracji oby-
watelskiej”. 

[portal The word news; https://the-
worldnews.net%2Fpl-news%2F to-przy-
klad-idealnie-dzialajacej-demo-kracji-
obywatelskiej]

•„Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Za-
krzewskich – nowatorskie bezpłatne
placówki oświatowe działające w opar-
ciu o kluby edukacji spersonalizowanej
i demokratycznej. Powstawały stop-
niowo od 2009 roku w miarę upo-
wszechniania się w Polsce edukacji do-
mowej. Szkoły swoim zasięgiem obję-
ły teren całej Polski. Ostatnia taka
szkoła została zlikwidowana w roku
szkolnym 2018/2019 w województwie lu-
belskim. Swoim uczniom oferowały
zajęcia w klubach edukacyjnych, do-
stęp do nowoczesnej platformy e-le-
arningowej, innowacyjny e-tornister,
spersonalizowane rodzinne wioski edu-
kacyjne, bon oświatowy, który przy-
znawany był w formie stypendium
przeznaczonego na realizację zajęć
pozaszkolnych.

Szkoły Salomon Pawła i Marzeny
Zakrzewskich opracowywały i wyda-
wały dla swoich uczniów innowacyjne
boxy edukacyjne, a w ramach serii Bi-
blioteka Salomona realizowane były
podręczniki przedmiotowe, poradniki
tematyczne dla ucznia i rodzica.
W szkołach powstała społeczna ini-
cjatywa Razem dla Oświaty i Rodzice
Dzieciom. Innowacyjne podejście do
edukacji spotkało się z niezrozumie-
niem, a nawet wrogością ze strony czę-
ści środowiska osób związanych z re-
gresywną oświatą. Twórcy szkół Paweł
i Marzena Zakrzewscy zostali pod-
dani działaniom dyskryminacyjnym
w administracji i wielowymiarowej re-
presji.

[Wikipedia/edukacjadomowa.com;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%8
2y_Salomon_Paw%C5%82a_i_Marze-
ny_Zakrzewskich, https://edukacjado-
mowa.com/o-nas/szkoly-salomon/]

•„Marzena Zakrzewska – polski twór-
ca międzynarodowych klubów eduka-
cji spersonalizowanej i demokratycznej,
innowacyjny pedagog, działacz spo-
łeczny, ekologiczny rolnik, podróżnik,
konsul honorowy, nauczyciel akade-
micki, publicysta”.

[Wikipedia/EBW; https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Marzena_Zakrzewska;
https://pl.everybodywiki.com/Marze-
na_Zakrzewska; https://edukacjadomo-
wa.com/o-nas/marzena-zakrzewska/]

•„Paweł Michał Zakrzewski – profesor,
polski twórca międzynarodowych klu-
bów edukacji spersonalizowanej i de-
mokratycznej, innowacyjny pedagog,
działacz społeczny, konsul honorowy,
ekologiczny rolnik, podróżnik, nauczy-
ciel akademicki, publicysta”.

[Wikipedia/EBW; https://pl.everybo-
dywiki.com/Pawe%C5%82_Zakrzewski;
https://edukacjadomowa.com/o-nas/pa-
wel-zakrzewski/; https://pl.wikipedia.org/
wiki/Pawe%C5%82_Zakrzewski]

• „Kluby edukacji spersonalizowanej
– ośrodki edukacyjne promujące i pro-
wadzące w praktyce edukację dziecka
w oparciu o program edukacji sperso-
nalizowanej, kreującą koncepcję czło-

wieka jako osoby wolnej, zdolnej do
pełnego rozwoju swoich możliwości
w oparciu o rodzinę i naukę poza in-
stytucjonalnymi formami kształcenia,
w warunkach najbardziej dostosowa-
nych dla optymalnego rozwoju ucznia.
Edukacja domowa jest historycznie naj-
starszą formą nauczania realizowaną
przez człowieka. Została zarzucona
dopiero w XIX wieku po upowszech-
nieniu się idei szkół masowych, kon-
centrujących się głównie na wychowy-
waniu industrialnej taniej siły roboczej.
Od kilkunastu lat w myśli pedagogicz-
nej wraca się do koncepcji edukacji
spersonalizowanej.

Założycielami współczesnych klu-
bów edukacji spersonalizowanej byli Pa-
weł i Marzena Zakrzewscy. Współtwo-
rzyli oni ośrodki edukacji spersonali-
zowanej w całej Europie, Ameryce i Azji.
Kluby te powstały m.in. w Londynie, Ri-
jadzie i Jerozolimie. Zakrzewscy ufun-
dowali w Polsce Międzynarodowe Cen-
trum Edukacji Spersonalizowanej, któ-
re funkcjonowało do 2018 r., a swoje do-
świadczenia opisali w książce „Eduka-
cja domowa w Polsce. Teoria i prakty-
ka” ISBN 978-83-7232-930-1.

W Polsce działalność klubów edu-
kacji spersonalizowanej napotkała na
liczne przeszkody biurokratyczne,
a w obronie dyskryminowanych klubów
w latach 2015–2019 stanęli liczni par-
lamentarzyści różnych denominacji po-
litycznych”.

[Wikipedia/edukacjadomowa.com;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kluby_edu-
kacji_spersonalizowanej; https://edu-
kacjadomowa.com/o-nas/kluby-edu-
kacyjne/]

Podsumowując, idea edukacji do-
mowej stanowi doskonałą alternatywę
dla instytucji szkoły, umożliwiając za-
mianę skostniałej i sformalizowanej rze-
czywistości na przyjazne i kreatywne
środowisko edukacyjnego klubu czy ro-
dziny. Nauczycielami mogą zostać sami
rodzice, dziadkowie oraz inne osoby za-
angażowane w proces nauczania – np.
przedmiotowi eksperci. W ten sposób
edukacja domowa daje możliwość do-
boru treści, które przyswaja dziecko,
a także częstej zmiany jego otoczenia.
Zasługa małżeństwa  Pawła i Marzeny
Zakrzewskich dla rozwoju indywidualnej,
spersonalizowanej i demokratycznej
edukacji jest nie do przecenienia i do-
brze się stało, że doczekała się ona rów-
nież usankcjonowania prawnego – tzw.
Ustawy Zakrzewskich. �
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Kiedy zetknąłeś się z edukacją domo-
wą po raz pierwszy?

− Kiedy byłem małym dzieckiem.
U nas w domu edukacja domowa była
od zawsze. W ten sposób przekazywa-
no nam rodzinne historie, tradycje i war-
tości. Starsze pokolenie dzieliło się
swoją wiedzą i doświadczeniem z młod-
szym.
Czy znamienita historia twojej rodziny
wpływa na stosunek do edukacji do-
mowej, inny niż w przypadku rodzin,
które nie posiadają arystokratycznych
korzeni?

− Oczywiście była magnateria, któ-
ra zatrudniała wiele guwernantek i gu-
wernerów, jednak większość środowiska
realizowała naukę domową własnymi
siłami, czasem wspomagając się np.
dziadkami. Nauczanie domowe jest
czymś naturalnym w rodzinie, w której
prawidłowo funkcjonują międzypoko-
leniowe więzi. Pozycja społeczna nie
miała i nie ma na to wpływu. Weźmy
choćby rodzinę kowali w średniowieczu.
Byłoby czymś niezrozumiałym, gdyby
głowa rodziny nie dzieliła się doświad-
czeniami i wiedzą zawodową ze swoimi
potomkami. To najczystsza forma edu-
kacji domowej. Jednocześnie obydwo-
je rodzice dzielili się swoimi doświad-
czeniami życiowymi, chroniąc dzieci
przed błędami, które były ich udziałem.
Dlaczego zatem odeszliśmy od po-
wszechnej edukacji domowej?

− Kilkadziesiąt lat temu, gdy nie ist-
niał obowiązek szkolny, państwo nie
ingerowało w taką formę nauki. Odby-
wała się ona spontanicznie. W procesie
upowszechniania edukacji stworzono
szkoły. Miały one edukować na masową

skalę. Jednak nie wszystkie dzieci do nich
uczęszczały, toteż państwo postanowi-
ło narzucić obowiązek szkolny. Chodzi-
ło o objęcie edukacją publiczną dzieci
z grup społecznych, które nie ceniły so-
bie edukacji jako takiej. Cel był szczyt-
ny. Radykalnie spadł poziom analfabe-
tyzmu, poprawiły się też inne wskaźni-
ki wyedukowania obywateli. Edukacja
domowa koegzystowała z masową edu-
kacją. Przyszły jednak czasy, kiedy szko-
ła stała się narzędziem do kształtowa-
nia dzieci i młodzieży w duchu jedynej
słusznej ideologii. Taki cel mogła zre-
alizować zunifikowana forma nauki.
Szkolnictwo publiczne, które jest w peł-
ni zależne od rządzących. Wszelkie
inne formy nauczania, jako potencjalni
siewcy wrogich ideologii, były zwalcza-
ne i eliminowane. W szkołach publicz-
nych wprowadzano daleko idące ujed-
nolicenia, choćby identyczne mundurki
szkolne. Celem nie był jak najwyższy po-
ziom nauczania, lecz kontrola umysłów.
Kiedy nastąpił renesans edukacji do-
mowej w Polsce?

− Wraz ze zmianą systemu poli-
tycznego zaczęły się masowo otwierać
rozmaite placówki dydaktyczne, na któ-
re zapotrzebowanie społeczne było ol-
brzymie. Rodzice na różne sposoby
pragnęli dać dzieciom lepszą edukację.
Wtedy też powstawały pierwsze ośrod-
ki wspierające naukę domową. Pionie-
rami byli Paweł i Marzena Zakrzewscy.
Obserwowałem, jak tworzyli sieć szkół
Salomon oraz kluby edukacji demo-
kratycznej i spersonalizowanej. Jedne
i drugie wyróżniały się w tamtych cza-
sach nowoczesnością i innowacyjno-
ścią. Odnieśli olbrzymi sukces. Blisko
50 tys. uczniów korzystało z oferowa-
nego przez nich wsparcia. Dzięki ich ini-
cjatywom w 2009 r. dokonała się ko-
rzystna dla edukacji domowej zmiana
w prawie oświatowym. Z optymizmem
patrzyliśmy w przyszłość.

Niestety bywa, że czyjś sukces boli
innych. Część systemowych środowisk
edukacyjnych poczuła się zagrożona
i zaczęła atakować rodzinę Zakrzew-
skich oraz ich placówki. Podobnie na ich
sukces zareagowała nieuczciwa kon-
kurencja w obszarze edukacji alterna-
tywnej. W jednym i drugim przypadku
własny brak innowacyjności próbo-
wano przesłonić szkalowaniem tych,
którzy dla edukacji robili najwięcej.
W efekcie takich postaw Zakrzewscy
musieli zmierzyć się z setkami kontroli
i mnóstwem spraw sądowych. W takich
warunkach prowadzenie placówek było
niemożliwe. Jako ludzie honorowi po-
stanowili wycofać się z działalności do
czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwo-
ści. W ten sposób zaprzepaszczono
ich wieloletni dorobek. Pozbawiono ich
majątku i skazano na wieloletnie bata-
lie sądowe. To największa niesprawie-
dliwość, jakiej kiedykolwiek byłem
świadkiem.
To naprawdę smutne, że osoby, które
wnoszą tyle dobrego, doświadczają tyle
zła.

− Jestem pełen podziwu dla Pawła
i Marzeny. Potrzebowali kilku lat, żeby
rozwiać zasiane przez oponentów wąt-
pliwości. I zrobili to. Żadna kontrola nie
wykazała nadużyć. Oczywiście po dro-
dze zapłacili wysoką cenę. Jednak po-
nownie postanowili zaangażować się
w rozwój edukacji domowej w Polsce.
Większość środowiska rodziców przy-
jęła tę informację z entuzjazmem. Nie-
liczni na nowo rozpoczęli swoją oszczer-
czą kampanię. Nie jest zaskoczeniem,
że są to te same osoby, które już pier-
wotnie atakowały Zakrzewskich. Trud-
no zrozumieć, wobec prawomocnych
wyroków sądowych, taką postawę. To
ewidentnie zła wola wynikająca naj-
prawdopodobniej po prostu z zawiści.

Rozmawiał Karol Wasilewski

Renesans w edukacji domowej
Wraz ze zmianą systemu politycznego zaczęły się masowo
otwierać rozmaite placówki dydaktyczne, na które zapo-
trzebowanie społeczne było olbrzymie. Rodzice na różne
sposoby pragnęli dać dzieciom lepszą edukację. Wtedy też
powstawały pierwsze ośrodki wspierające naukę domową
i spersonalizowaną – mówi Jerzy hrabia Potocki.
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Aktywnie wspierasz w naszym kraju
edukację domową. Dlaczego?

− To jest po prostu dobre. W tej for-
mie edukacji dziecko jest egzamino-
wane przez szkołę ze stopnia przy-
swojenia wiedzy z danego przedmiotu.
Natomiast rodzina w pełni przejmuje od-
powiedzialność za wychowanie i kształ-
cenie dziecka. Rodzice mogą bez prze-
szkód wychowywać dziecko w duchu
wyznawanych wartości. Taki jest trend
w Wielkiej Brytanii, Ameryce, Izraelu.
Homeschooling daje świetne efekty
w kształtowaniu przyszłych elit − ludzi
myślących, niezwykle świadomych, ak-
tywnych obywateli, a przede wszystkim
osób otwartych na dialog, współpracę,
poszanowanie drugiego człowieka. To
naturalna forma kształcenia wewnątrz
rodziny połączona z przekazywaniem
wartości i doświadczeń, mająca wielo-
wiekową tradycję.
Twoim zdaniem ta forma edukacji ma
szansę rozwinąć się w Polsce?

− Jestem tego pewien. Podobnie jak
tego, że w Polsce edukacja domowa
jest potrzebna. Spotykałem wiele wspa-
niałych rodzin z edukacji domowej.
Część z nich aktywnie promuje tę formę
nauczania. Własnym przykładem po-
świadczają słuszność tego rozwiązania.
Najbardziej charyzmatyczną spośród
rodzin praktykujących homeschooling,
jakie spotkałem, są Paweł i Marzena Za-
krzewscy z 12 dzieci. Współpracując
z nimi, doświadczyłem udzielającego się
entuzjazmu i głębokiej wiary w słusz-
ność tego rozwiązania. W konsekwen-
cji tym właśnie zainspirowali nie tylko
mnie, ale i większość polityków popie-
rających korzystne dla edukacji domo-
wej zmiany legislacyjne. Rodzina Za-

krzewskich od lat łączyła różne środo-
wiska w międzynarodowych klubach
edukacji spersonalizowanej i demo-
kratycznej. Ich działalność była doce-
niana przez międzynarodowe gremia.
W 2014 r. osobiście miałem okazję
uczestniczyć w uroczystościach w Izra-
elu, gdzie otrzymali oni prestiżowy me-
dal za zasługi w kultywowaniu pamię-
ci o ludziach i ich czynach w walce
o wolność podczas II wojny światowej.
Ta rodzina to wspaniała wizytówka Pol-
ski na światowej arenie.
Poza edukacją domową nie są aż tak
znani.

− Bardzo mnie to dziwi. Można by-
łoby się spodziewać paru książek na ich
temat. Nieczęsto trafiają się takie oso-
by. Powinny być szerzej znane, bo są do-
brym przykładem, jak powinno się dzia-
łać w demokracji, wręcz wzorem do na-
śladowania. Ich życiorys mógłby zain-
teresować niejednego reżysera czy
producenta filmowego. Warto przed-
stawiać, zwłaszcza młodym ludziom, po-

zytywnych bohaterów. Pokazywać na
konkretnych przykładach, jak można
i warto żyć.
Wróćmy jeszcze do edukacji domowej.
Jakie dostrzegasz jej główne zalety?

− Po pierwsze to możliwość wybo-
ru formy edukacji − takiej, która naj-
bardziej odpowiada potrzebom ucznia
i możliwościom rodziców. Lepsze do-
pasowanie formy kształcenia do sytuacji
rodzinnej ucznia skutkuje jego lepszą ja-
kością. W trakcie nauki rodzice mogą
dobierać najlepsze w ich ocenie spo-
soby przekazania dziecku konkretnej
wiedzy. Może to być np. wizyta w mu-
zeum albo spotkanie z interesującą
osobą. To kolejny czynnik poprawiają-
cy jakość edukacji w domu. Można sa-
modzielnie decydować, kiedy dziecko
uczy się konkretnego materiału. Zy-
skuje się też sporo dodatkowego czasu,
który można poświęcić na pogłębianie
wybranych dziedzin i zagadnień. Przy
tym nauka przebiega w o wiele mniej
stresującej atmosferze, co sprzyja jej
efektywności.
Dlaczego tacy ludzie jak np. Zakrzew-
scy biorą sprawy w swoje ręce?

− Myślę, że z różnych względów. Jed-
ni nie wierzą, że sprawy pójdą w dobrym
kierunku. Drudzy nie chcą czekać, aż na-
stąpią oczekiwane zmiany. Ktoś inny
chce poprawić funkcjonowanie pań-
stwa z korzyścią dla wszystkich. Paweł
i Marzena Zakrzewscy zaczęli walczyć
o zmiany w związku z potrzebami własnej
rodziny, ale ich działalność od początku
cechuje troska o dobro wszystkich pol-
skich rodzin. I to jest piękne. Osiągnęli
swoje – ustawę Zakrzewskich.

Romawiała Anna Rożek

Homeschooling – świetne efekty 
w kształtowaniu elit
Spotykałem wiele wspaniałych rodzin z edukacji domowej. Część z nich aktywnie pro-
muje tę formę nauczania. Własnym przykładem poświadczają słuszność tego rozwiąza-
nia. Najbardziej charyzmatyczną spośród rodzin praktykujących homeschooling, jakie
spotkałem, są Paweł i Marzena Zakrzewscy z 12 dzieci. Współpracując z nimi, doświad-
czyłem udzielającego się entuzjazmu i głębokiej wiary w słuszność tego rozwiązania
– mówi Jonny Daniels, brytyjsko-izraelsko-amerykański działacz polityczny i społeczny,
przedsiębiorca, prezes fundacji From the Depths.
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Dlaczego wspiera pan rozwój edukacji
domowej?

− Ta forma nauczania pozostawia
rodzicom największą swobodę decy-
dowania o tym jak, czego i kiedy ma
uczyć się dziecko. Dzieci są różne i roz-
wijają się w różnym tempie. Posiadają
indywidualne predyspozycje i zainte-
resowania. Na tę różnorodność po-
winniśmy odpowiedzieć zróżnicowa-
ną ofertą edukacyjną. Idąc dalej tym to-
kiem myślenia, różni są też rodzice. Po-
siadają różne możliwości wspierania
swoich dzieci w rozwoju. Jest to kolejny
argument za zróżnicowaniem oferty
edukacyjnej. To rodzice, jako osoby
z największym poczuciem odpowie-
dzialności, powinni podejmować de-
cyzje w sprawie edukacji dzieci. Ceni-
my bioróżnorodność w przyrodzie.
W przypadku gatunku ludzkiego róż-
norodność też jest najkorzystniejsza
dla naszego rozwoju. Takie są prawa
natury.
Powinniśmy zlikwidować klasyczną
edukację?

− Nie. Nie powinni tego robić poli-
tycy ani urzędnicy. Jeżeli rodzice wybiorą
taką formę edukacji dla swoich dzieci,
to ona zostanie. Jeżeli wybiorą inne
formy, to ona samoistnie zniknie. Przy ta-
kim podejściu pozostaną placówki do-
brze oceniane, a znikną te, w których
nikt nie chce kształcić swoich dzieci.
Nie wszyscy rodzice są odpowie-
dzialni...

− Tak jak nie wszyscy urzędnicy.
Przeciętny rodzic zna potrzeby wła-
snego dziecka lepiej niż przeciętny
urzędnik i bardziej zależy mu na dobru
własnego dziecka. Dlatego nawet jeśli
popełni błędy, to szybciej wyciągnie
prawidłowe wnioski i spróbuje poprawić
sytuację dziecka. Rodzice są w stanie
zrobić dla swoich dzieci naprawdę wie-
le. A jeżeli nie chcą być odpowiedzial-
nymi za edukację swoich dzieci, powinni
mieć możliwość scedować tę odpo-
wiedzialność na inne instytucje. Wtedy
ich dzieci mogą uczęszczać do kla-
sycznej, publicznej szkoły.
Edukacja domowa jest dla wszystkich
czy dla wybranych?

− Nie jest dla wszystkich, ale barie-
rą nie jest ani stan majątkowy, ani po-
zycja społeczna. Decydujące kryterium
to poziom zaangażowania w proces
kształcenia dziecka. Przykładem niech
będzie rodzina profesorów Pawła i Ma-
rzeny Zakrzewskich, współczesnych
pionierów edukacji domowej w Polsce,
którzy mają 12 dzieci. Większość jest
zdania, że niemożliwe jest dobre wy-
chowanie tylu dzieci. A jednak im się to
od lat udaje. Ich dzieci są w edukacji do-
mowej od zawsze. Nie uczęszczały do
klasycznych szkół. Co więcej, rodzina
Zakrzewskich działała społecznie na
rzecz korzystnych dla edukacji domowej
zmian w prawie oświatowym. Robią to
z olbrzymim zaangażowaniem od kil-
kunastu lat. Tysiące ich inicjatyw przy-

niosły w końcu efekt. Pierwotnie w 2009 r.
udało im się wprowadzić poprawki do
prawa oświatowego, nazywane „Usta-
wą Zakrzewskich”. Kolejny raz dopro-
wadzili do korzystnych dla edukacji
domowej zmian legislacyjnych w 2021 r.
Te ostatnie poprawki zostały przegło-
sowane prawie jednogłośnie. Wyko-
nali niesamowitą pracę i doprowadzili
do ponadpartyjnej zgody w tym obsza-
rze. To wymaga olbrzymiego zaanga-
żowania i potężnej wiary w to, co się robi.
Brzmi jak sielanka.

− W historii tej rodziny nie wszystko
układało się tak różowo. Są współcze-
snymi pionierami edukacji domowej,
a tacy mają u nas zawsze pod górkę. Za-
łożyli sieć szkół oraz kluby edukacji do-
mowej. Ich oferta edukacyjna była no-
wością na polskim rynku. Zapewniali ro-
dzicom wsparcie w nauczaniu domo-
wym. Stosowali najnowsze metody na-
uczania, wspierając je nowoczesnymi
jak na tamte czasy technologiami. Byli
swoistym symbolem edukacji domowej
w Polsce. I ktoś postanowił zniszczyć ten
symbol. Setki kontroli, ponad sto spraw
sądowych, niekorzystne dla edukacji do-
mowej zmiany w prawie, mnóstwo ma-
nipulacji na ich temat − tak aparat
urzędniczy potraktował osoby, które dla
dobra wspólnego poświęciły prywatny
majątek i wiele lat życia. Stracili swój do-
robek, ale nie stracili godności. Jednak
wycofali się z prowadzonej działalności,
by kilka lat poświęcić na zobiektywizo-
wanie sytuacji przez sądy. I kiedy im się
to w końcu udało, wrócili do przerwanej
działalności prospołecznej. Ponownie za-
biegali o korzystne dla nauczania do-
mowego zmiany legislacyjne. To trochę
tak jak z Mojżeszem, który przeprowa-
dził powierzony sobie lud wybrany do
ziemi obiecanej (uśmiech).

Rozmawiał Karol Wasilewski

W sprawie edukacji dzieci powinni
decydować rodzice
Dzieci są różne i rozwijają się w różnym tempie. Posiadają indywidualne predyspozycje
i zainteresowania. Na tę różnorodność powinniśmy odpowiedzieć zróżnicowaną ofertą
edukacyjną – mówi Janusz Korwin-Mikke, polityk, publicysta, założyciel i prezes partii
KORWiN oraz zwolennik edukacji domowej.
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Angażuje się pan w edukację domową
od wielu lat. Dlaczego?

− Jako nauczyciel akademicki
z edukacją jestem związany zawodowo.
Dostrzegam potrzebę zmian w oświacie.
Potrzebujemy wykształcić bardziej
samodzielnych w zdobywaniu wiedzy
i otwartych na nowe idee kandydatów
na studentów. W ten sposób przyśpie-
szymy tempo rozwoju edukacji uniwer-
syteckiej. Patrząc w szerszym kontek-
ście, kluczowym elementem budowania
narodowego dobrobytu w najbardziej
zamożnych krajach świata była i jest
kwestia wysokiego poziomu edukacji
i kształcenia najmłodszych obywateli,
rozwijania horyzontów i zainteresowań
od najmłodszych lat. Zachęcenia do
uczenia się i zdobywania wiedzy we
własnym zakresie. Konfrontacji zdoby-
tej wiedzy z otaczającym nas światem.
Edukacja domowa jak żadna inna for-
ma kształcenia łączy te elementy.
Jak się rozwija edukacja domowa
w Polsce?

− Z każdym rokiem ma coraz wię-
cej zwolenników. Badania pokazują,
że uczniowie z nauczania domowego
zazwyczaj radzą sobie w dorosłym ży-
ciu lepiej niż uczniowie z edukacji kla-
sycznej. Kluczowe jest tutaj świadome
i zaangażowane uczestnictwo ucznia
w przyswajaniu wiedzy. Niezwykle waż-
nym aspektem jest fakt, że rodzic zy-
skuje prawo wyboru formy nauczania
własnego dziecka oraz ma większy
wpływ na jego wychowanie.

Obecny stan edukacji domowej
w naszym kraju zawdzięczamy odda-
nym tej idei rodzicom. Na szczególne

wyróżnienie zasługują Paweł i Marzena
Zakrzewscy, którzy stworzyli sieć szkół
otwartych na innowacyjne metody na-
uczania, oferujących wsparcie przy za-
stosowaniu nowoczesnych technologii.
Ich niezliczona ilość spotkań z polity-
kami i urzędnikami w 2009 r. przyniosła
skutek w postaci korzystnych dla na-
uczania domowego zmian legislacyj-
nych. W międzyczasie zapłacili dużą
cenę za swoje zaangażowanie. Mimo to
nie poddali się i w 2021 r. doprowadzi-
li do kolejnych zmian prawnych. Dla
swojej idei potrafili zjednoczyć polityków
wszystkich opcji.
Czy w Polsce potrzeba aż tak wyjątko-
wych ludzi, żeby wprowadzić korzyst-
ne dla wszystkich zmiany w prawie?

− Nie za każdym razem. Ale w tym
wypadku wygląda, że tak. Gdyby nie
Marzena i Paweł Zakrzewscy, edukacja
domowa w Polsce funkcjonowałaby
jako bardzo niszowa forma nauczania,
bez uregulowanego statusu prawnego.
Prawdopodobnie dużej części z nas
edukacja wciąż kojarzyłaby się jedynie
z jej klasyczną formą realizowaną przez
placówki publiczne. Zakrzewscy wy-
przedzili swoje czasy i zderzyli się z nie-
zrozumieniem. Kilka lat później zrozu-
mienie idei nauczania domowego było
znacznie większe. W największym stop-
niu dzięki ich niezłomnej postawie i wy-
trwałej pracy.
Jak edukacja domowa ma się w innych
krajach europejskich?

− Jest postrzegana jako dająca
lepsze efekty. Jedną z przyczyn jest
personalizacja sposobów nauczania.
Potwierdzeniem są liczne badania na

dużych grupach uczniów. Ci z naucza-
nia domowego są mniej zmęczeni
i zestresowani. Osiągają lepsze wyniki,
a to przekłada się na bardziej efektyw-
ną naukę na studiach oraz lepsze umie-
jętności radzenia sobie w życiu zawo-
dowym.

Wielu moich kolegów europarla-
mentarzystów z innych krajów unijnych
z zainteresowaniem obserwowało roz-
wój edukacji domowej w Polsce i pozy-
tywnie wypowiadają się na ten temat.
Widzieli, jak osoby prywatne wzięły
sprawy w swoje ręce, wprowadzając
najlepsze wzorce. Tak dokonały się po-
zytywne dla nauczania domowego
zmiany prawne. Byli zasmuceni, gdy zo-
baczyli regres. Dyskryminacje rodziny
Zakrzewskich i niekorzystne zmiany
legislacyjne szczególny niepokój wzbu-
dziły w parlamentarzystach z Wielkiej
Brytanii, Francji, Włoch i Litwy. Dla nich
rozwój edukacji domowej to znaczący
krok na drodze do budowania społe-
czeństwa demokratycznego.
Dzisiaj niekorzystne dla nauczania do-
mowego czasy mamy w Polsce chyba
za sobą?

− Mam nadzieję. Paweł i Marzena
Zakrzewscy, jako ikony edukacji domo-
wej w Polsce, udowodnili ponad wszel-
ką miarę słuszność swoich idei oraz czy-
stość swoich intencji. Dalej robią swoje.
Sami są wspaniałym przykładem rodziny
z nauczania domowego. Wychowują
i edukują 12 swoich dzieci. Liczę, że rów-
nież w Polsce zostaną kiedyś w pełni do-
cenieni za swoje zasługi.

Rozmawiał Karol Wasilewski

Poziom edukacji buduje
narodowy dobrobyt
Badania pokazują, że uczniowie z nauczania domowego
zazwyczaj radzą sobie w dorosłym życiu lepiej niż ucznio-
wie z edukacji klasycznej. Kluczowe jest świadome uczest-
nictwo ucznia w przyswajaniu wiedzy – mówi Karol Karski,
prawnik, nauczyciel akademicki, prof. Uniwersytetu War-
szawskiego, poseł na Sejm RP V i VI kadencji, sekretarz
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2014 r.
poseł do Parlamentu Europejskiego VIII i IX kadencji.
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Na swojej stronie umieściłeś „moto-
cyklista” przed „wolnościowiec, pa-
triota i działacz społeczny”. Dlaczego?

− Jak motocyklista, to zazwyczaj też
wolnościowiec. Motocykl to wiatr we
włosach, wolność i swoboda, choć wło-
sów jak widać już brakuje (śmiech).
Takie są pierwsze skojarzenia. Ale na-
wet w tej z założenia wolnościowej ak-
tywności pełnisz odpowiedzialne funk-
cje. Jesteś prezesem Klubu Motocy-
klowego Usarz.

− Moim zdaniem wolność i odpo-
wiedzialność nie stoją w opozycji. Oby-
dwie cechy powinny występować łącz-
nie. Skoro jesteśmy odpowiedzialni, to
zasługujemy na wolność. Jako ludzie
wolni powinniśmy być odpowiedzialni.
Wydaje się, że z powodzeniem łą-
czysz obie te cechy. Jesteś cenionym
samorządowcem, zostałeś wybrany
na wicestarostę. Cieszysz się dużym
zaufaniem lokalnej społeczności.

− Lubię działać. Chcę zmieniać
świat na lepsze, zaczynając od pozio-
mu lokalnego. Jeśli sami nie zmienimy
otoczenia wokół siebie, to kto zrobi to za
nas?
Odnosiłeś również sukcesy zawodowe,
pracując w korporacjach jako mene-
dżer.

− Współpracowałem z największy-
mi spółkami automotive w kraju, rozwi-
jałem nowe projekty biznesowe i wiele
się nauczyłem, przede wszystkim or-
ganizacji pracy. Dobra organizacja
sprzyja efektywności również w dzia-
łalności samorządowej i społecznej.
Wiele osób podkreśla w rozmowach, że
cenią twoją bezpośredniość w relacjach
międzyludzkich. Zawsze taki byłeś?

− Myślę, że tak. Przebywanie wśród
motocyklistów również uczy takiej po-

stawy. Kiedy jeździsz motocyklem, twój
status zawodowy i społeczny nie mają
znaczenia. Wszyscy jesteśmy równi.
Co w twoim życiu oznacza bycie wol-
nościowcem?

− Bycie wolnościowcem oznacza
dla mnie walkę o poszerzanie prze-
strzeni dla wolności w naszym życiu. Im
więcej wolności, tym lepsze warunki dla
rozwoju jednostek i społeczeństw, zgod-
nie z zasadą „Chcącemu nie dzieje się
krzywda”.
Możesz podać przykład?

− Dobrym przykładem jest eduka-
cja. Klasyczna edukacja działa w opar-
ciu o pewne szablony, które wypraco-
wano przez lata. Te schematy działania
są najlepsze dla większości. Ale co
z mniejszością, dla której nie są naj-
lepszą formą edukacji? Zgoda na inne
formy edukacji to szansa dla tych dzie-

ci na wykorzystanie ich potencjału roz-
wojowego. To korzyść indywidualna
i społeczna.
Jakie formy edukacji masz na myśli?

− Wierzę w dużą wartość edukacji
domowej. Rodzice są tymi, którzy za-
zwyczaj najlepiej znają swoje dzieci. Są
też najbardziej zaangażowani w ich roz-
wój. To oni powinni mieć największy
wpływ na edukację swoich pociech.
Jak zetknąłeś się z ideą edukacji do-
mowej?

− Przez znajomych. Ich dzieci uczy-
ły się w edukacji domowej. Widziałem za-
dowolonych rodziców i szczęśliwe dzie-
ci. Dzisiaj te dzieci dobrze radzą sobie
w życiu. To spowodowało, że zacząłem
chodzić ze znajomymi na spotkania ro-
dziców z edukacji domowej. Tak po-
znałem Pawła i Marzenę Zakrzewskich.
Jestem pod olbrzymim wrażeniem ich
działalności. Wiarygodności ich słowom
bardzo dodaje fakt, że sami posiadają
12 dzieci. I z troski o własne dzieci, o ich
przyszłość zaczęli walczyć o zmiany
w prawie umożliwiające wszystkim ro-
dzicom podjęcie decyzji, w jakiej formie
mają być kształcone ich dzieci.
Jak to możliwe, że rodzice 12 dzieci
mają jeszcze czas na działalność spo-
łeczną?

− Miłość rodziców do dzieci jest ol-
brzymia. Ich determinacja bardzo przy-
dała się przy staraniach o zmiany w pra-
wie oświatowym. Do tego dochodzi
wiara w słuszność podejmowanych
działań. Wykonali w tym zakresie tyta-
niczną pracę, przekonując mnóstwo
osób do edukacji domowej. Stąd zmia-
ny te nazywamy „Ustawą Zakrzew-
skich”.

Rozmawiał Marcjusz Włodarczyk

To rodzice powinni mieć największy
wpływ na edukację dzieci
Klasyczna edukacja działa w oparciu o pewne szablony, które wypracowano przez lata.
Te schematy działania są najlepsze dla większości. Ale co z mniejszością, dla której nie
są najlepszą formą edukacji? Zgoda na inne formy edukacji to szansa dla tych dzieci
na wykorzystanie ich potencjału rozwojowego. To korzyść indywidualna i społeczna
– mówi Bartłomiej Pejo, menedżer, samorządowiec, motocyklista, wolnościowiec, pa-
triota i działacz społeczny.
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Dlaczego edukacja domowa?
− Nauczanie domowe jak żadna

inna forma edukacji nadaje się do
przekazywania, poza wiedzą, również
wartości. Parę lat zajęło mi wyciągnię-
cie takich wniosków. Wcześniej szuka-
łem. Od samego początku jednak czu-
łem, że edukacja bez wartości jest nie-
kompletna, pozbawiona części sensu.
Dopiero z wartościami jest pełna. Na-
uczanie w domu, w rodzinie pogłębia
więzi interpersonalne. Dla młodego czło-
wieka to rodzice są największymi auto-
rytetami. To oni najbardziej troszczą się
o przyszłość dziecka. Chętnie przekazują
dziecku wiedzę, dzielą się swoimi do-
świadczeniami życiowymi i w ten sposób
uczą dziecko, jak żyć, czym się kierować,
podejmując decyzje, którą drogę wy-
brać, żeby nie pobłądzić.

Duży wpływ wywarło na mnie spo-
tkanie z Marzeną i Pawłem Zakrzew-
skimi. Kierują się oni podobnymi war-
tościami jak my z żoną. Mają 12 dzieci
i dużo energii poświęcają na sprawy
związane z rodziną, która jest dla nich
bardzo ważna. Skoro oni kształcą dzie-
ci w edukacji domowej, to może i dla na-
szych jest to najlepsza forma? − po-
myślałem.
Jakie wartości chciałeś przekazywać
dzieciom?

− Uniwersalne wartości chcrześci-
jańskie ze szczególnym uwzględnie-
niem doniosłego miejsca rodziny w ży-
ciu człowieka. Przychodzimy na świat
w rodzinie. Przeżywamy życie w rodzi-
nie. Rodzina nadaje sens naszemu ży-
ciu. Z nią się rozwijamy. W niej czujemy
się spełnieni. Staram się w swoim życiu
kierować wartościami, które wyznaję. 
I postanowiłeś dzielić się wyznawany-
mi wartościami z młodymi ludźmi
w procesie edukacji?

− Tak. Chciałem przekazywać
uczniom to, czym prywatnie dzielę się
ze swoimi dziećmi w domu. Dopiero wte-

dy czuję, że działam najlepiej jak po-
trafię, zgodnie ze swoim sumieniem.
Sam jako młody człowiek byłem zagu-
biony, ciągle czegoś mi w życiu brako-
wało. Chciałem być szczęśliwy, ale nie
wiedziałem, jak to osiągnąć. Próbowa-
łem różnych rzeczy, niektórych dzisiaj się
wstydzę. Te poszukiwania swojego miej-
sca bywały bolesne, ale opatrzność
nade mną czuwała. Spotkałem moją
obecną żonę, zrodziło się między nami
uczucie. Kochałem i czułem się kocha-
ny. Obydwoje pielęgnowaliśmy nasze
uczucie − to ono czyni nas szczęśliwy-
mi. Z tego uczucia zrodziły się nasze
dzieci. Ich przyjście na świat spotęgo-
wało nasze szczęście. Mogliśmy je ob-
darować naszą miłością. Byłem coraz
szczęśliwszy. Podobnie było z moją
żoną. Na świat przyszło 5 naszych dzie-
ci. To one w dużym stopniu nadają
sens naszemu życiu. Pamiętamy jednak
z żoną o łączącym nas uczuciu i pielę-
gnujemy je każdego dnia. Odnalazłem
swoje szczęście. Nie potrafię zachować
go tylko dla siebie, w tajemnicy przed
innymi.
Jak wygląda edukacja domowa w Pol-
sce?

− Kilkanaście lat temu rozwijała się
bardzo dynamicznie, w dużej mierze za
sprawą Pawła i Marzeny Zakrzewskich.
Będąc współczesnymi pionierami edu-
kacji domowej, zbudowali i rozwinęli
sieć szkół. Dzięki stosowaniu nowator-
skich metod nauczania i nowoczesnych
technologii popularność ich placówek
szybko rosła. Walczyli też o korzystne dla
edukacji domowej zmiany w prawie
oświatowym. Dzięki tytanicznym sta-
raniom w 2009 r. udało im się do nich do-
prowadzić. Stali się symbolem eduka-
cji domowej w Polsce. Jednak sukces,
jaki odnieśli, sprowadził na nich mnó-
stwo problemów. Oszczerstwom i dys-
kryminacji nie było końca. Dość po-
wiedzieć, że w ich placówkach prze-
prowadzono kilkaset kontroli. Skiero-
wano przeciwko nim blisko setkę spraw
sądowych. To, co tworzyli z takim za-
angażowaniem przez wiele lat, zostało
zburzone. Próbowano też zniszczyć ich
dobre imię. Bezskutecznie – prawda
przetrwała próbę czasu. Doprowadzili
do pomyślnego finału wszystkie kon-
trole, wygrali wszystkie sprawy sądowe.
Poświęcili na to kilka lat życia, ale było
warto. Myślę, że przetrwali to wszystko,
ponieważ są kochającą się rodziną. Ile
zrozumienia trzeba mieć w takiej sytu-
acji! Ile zaufania! Taka siła może wy-
pływać tylko z miłości. Bez wsparcia naj-
bliższych wytrzymanie tego, przez
co przeszli, wydaje się niemożliwe.

A oni znowu propagują edukację
domową. W 2021 r. ponownie udało im
się wywalczyć korzystne dla nauczania
domowego poprawki w prawie oświa-
towym. Z wdzięczności dla nich ostat-
nie zmiany nazywamy „Ustawą Za-
krzewskich”, bo z racji swojej wielolet-
niej działalności cieszą się oni w naszym
środowisku olbrzymim uznaniem i sza-
cunkiem.

Rozmawiał Marcjusz Włodarczyk

Wartości powinny iść w parze z wiedzą
Kilkanaście lat temu edukacja domowa rozwijała się bardzo dynamicznie, w dużej mierze
za sprawą Pawła i Marzeny Zakrzewskich. Będąc współczesnymi pionierami edukacji do-
mowej, zbudowali i rozwinęli sieć szkół. Stali się symbolem edukacji domowej w Polsce.
Jednak sukces, jaki odnieśli, sprowadził na nich mnóstwo problemów – mówi Jacek Weigl,
wizjoner, mentor, lider oświatowy, prezes Fundacji Edukacja z Wartościami, szczęśliwy
maż i ojciec 6 dzieci.

Jacek Weigl z żoną
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Pański życiorys to przykład tzw. Ame-
rican dream. Myślał pan o napisaniu au-
tobiografii? Z pewnością byłaby po-
uczająca dla wielu początkujących
– i nie tylko − przedsiębiorców.

− Odniosłem sukces zawodowy,
ale nie przesadzajmy. Jeżeli chodzi o au-
tobiografię, to nie mam takich planów.
Jestem przedsiębiorcą. Jeśli ktoś kiedyś
uzna, że mój życiorys może być intere-
sujący dla czytelnika, to może napisze
moją biografię.
Rozważał pan kiedyś wyjazd na stałe
za granicę? W wielu krajach są lepsze
warunki dla prowadzenia biznesu.

− Nigdy tak nie myślałem. Tu się
urodziłem i tu chcę żyć. Wśród rodziny
i znajomych.
Jest pan przykładem tego, że w Polsce
też można odnieść duży sukces. Zdra-
dzi pan, jak to zrobić?

− Według mnie na drodze do suk-
cesu najważniejsze są wizja, ciężka
praca i determinacja. W moim przy-

padku kluczowe było również wsparcie
rodziny. Od początku prowadzę firmę
z żoną, z którą doskonale się uzupeł-
niamy. Od kilku lat pracują z nami cór-
ka i zięć, którzy wnoszą dużo dobrego
w rozwój firmy. Współpracuję z prawie
całym moim rodzeństwem. To auten-
tycznie rodzinne przedsięwzięcie.
Wiele osób, z którymi rozmawiałem na
pański temat, podkreśla, że jest pan wi-
zjonerem − trafnie przewiduje pan po-
trzeby społeczności, którym mają słu-
żyć pańskie inwestycje.

− Nie wyobrażam sobie innego po-
dejścia do inwestycji. One są dla ludzi
i na lata. Tak trzeba na nie patrzeć.
Często słyszę, że jest pan kompetent-
nym i skromnym człowiekiem. Pańscy
znajomi dodają, że nie korzysta pan
z posiadanego majątku.

− Dla mnie robienie tego, co się robi
jak najlepiej, jest oczywiste. Nie umiem
inaczej. Mam satysfakcję, gdy coś zro-
bię lepiej niż dotychczas. Przechwala-
nie się jest szkodliwe, psuje relacje
z ludźmi. Jeżeli ktoś zasługuje na po-
chwały, to z pewnością je otrzyma. Po-
trzeby materialne mam zaspokojone.
Wydawanie pieniędzy ponad ten stan
nie przyniosłoby mi żadnego zadowo-
lenia. Lepiej przekazać je komuś, kto ich
potrzebuje.
To, że od dawna wspomaga pan po-
trzebujących, wiadomo tylko dlatego że
Caritas przyznał panu za tę działalność
nagrodę.

− Ideą dobroczynności jest poma-
ganie, a nie nagłaśnianie swoich działań.
Jak to się stało, że Konstanty Strus jest
tym, kim jest?

− Pochodzę z wielodzietnej rodzin-
nym, mam siedmioro rodzeństwa. Od
małego musiałem „walczyć o swoje”. Jed-
nocześnie trzeba było współpracować
z rodzeństwem. Rodzice uczyli nas za-
radności, której byli wzorem. Przekaza-

li nam też wartości, takie jak szacunek do
drugiego człowieka i do pracy.
Co miało na pana większy wpływ: na-
uka w domu czy nauka w szkole?

− Zdecydowanie większy wpływ
wywarli na mnie rodzice niż szkoła.
W szkole nauczyłem się konkretnych,
technicznych umiejętności. Są nie-
zbędne w pracy, ale to tylko narzędzia.
To, kim jestem, zawdzięczam rodzicom.
Od tego zależy, jak wykorzystuję narzę-
dzia, w które wyposażyła mnie szkoła.
Prywatnie propaguje pan ideę eduka-
cji domowej.

− Wychowanie i nauka w rodzinie
pozwala na indywidualizację edukacji
oraz przekazywanie wartości i do-
świadczeń. Zapewnia również ciągłość
projektów wielopokoleniowych. Per-
spektywa jednopokoleniowa bywa cza-
sem zbyt krótka.
Teraz rozumiem, dlaczego jest pan
uważany za wizjonera. Wracając do fa-
scynacji edukacją domową − to był
skutek pańskich przemyśleń czy czy-
jaś inspiracja?

− W przypadku edukacji domowej
miałem swoje pozytywne przemyślenia.
Ale dopiero poznanie Pawła i Marzeny
Zakrzewskich wywołało moje głębo-
kie zainteresowanie tą formą edukacji.
Zainspirowali mnie ideą nauczania do-
mowego, która idealnie pasowała do
moich przekonań. Czuję, że rodzina Za-
krzewskich kieruje się podobnymi war-
tościami. Ciężko pracują, działają na
rzecz wspólnego dobra, wykazują się
determinacją w działaniach, które uwa-
żają za słuszne. Dzięki temu udało się
im doprowadzić do korzystnych dla
edukacji domowej zmian legislacyj-
nych, zwanych potocznie „Ustawą Za-
krzewskich”. Dla mnie są chodzącą
ikoną edukacji alternatywnej w Polsce.

Rozmawiał Marcjusz Włodarczyk

Wierzę w ciągłość projektów 
wielopokoleniowych
Zdecydowanie większy wpływ wywarli na mnie rodzice niż szkoła. W szkole nauczyłem się
konkretnych, technicznych umiejętności. Są niezbędne w pracy, ale to tylko narzędzia. To,
kim jestem, zawdzięczam rodzicom − mówi Konstanty Strus, największy podlaski przed-
siębiorca budowlany, filantrop, szczęśliwy mąż i dumny ojciec.
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Jak trafiliście do edukacji domowej?
− Szukaliśmy w internecie i wśród

znajomych wiedzy na temat alterna-
tywnych form edukacji. Tak trafiliśmy na
spotkanie prowadzone przez Pawła
i Marzenę Zakrzewskich. Szybko oka-
zało się, że odnaleźliśmy wspólny język
w wielu zagadnieniach. Nasze dzieci ro-
zumiały się równie dobrze. Słysząc, co
mówią Paweł i Marzena o edukacji do-
mowej, zapoznając się z doświadcze-
niami ich dzieci, a przy tym mając moż-
liwość rozmowy z innymi rodzinami
z edukacji domowej, zyskaliśmy pew-
ność, że to jest to, czego szukamy.
Przedyskutowaliśmy temat w rodzinie.
Dzieci również były wyraźnie za. Za-
padła decyzja: przechodzimy na edu-
kację domową.
Jak oceniacie swoją decyzję z per-
spektywy czasu?

− Teraz żałujemy jedynie, że nie do-
konaliśmy takiej zmiany wcześniej. Jest
to forma edukacji stworzona dla nas.
Dzieci mogą realizować się w pełni
w szkole i w sporcie. I nie są przemę-
czone. Wśród rodzin z edukacji domo-
wej zarówno my, jak i nasze dzieci zy-

skaliśmy wielu nowych przyjaciół. Za-
krzewscy zrobili na nas duże wrażenie
swoją otwartością, pogodą ducha
i kompetencjami. Najlepszym świa-
dectwem dla edukacji domowej są wła-
śnie dzieciaki Pawła i Marzeny. Wraz
z naszym zaangażowaniem dotarło do
nas, że tak naprawdę to w głównej mie-
rze wizji i determinacji Zakrzewskich za-
wdzięczamy możliwość wolnego wyboru
ścieżki kształcenia naszych dziecia-
ków. Aż dziw, że się nie załamali. Ich siła
tkwi w rodzinie. Mamy dla nich wiele
szacunku za to, przez co przeszli i co
zrobili dla nas wszystkich.
Jak byś się odniósł do tego, co spo-
tkało Pawła i Marzenę Zakrzewskich?

− Sukces, który odnieśli wygene-
rował im wrogów. Dowiedli, że można
uczyć inaczej. Ten fakt bardzo drażnił re-
gresywne środowiska związane z oświa-

tą. Uderzono w ich placówki, zamę-
czając niekończącymi się kontrolami.
Wytoczono mnóstwo spraw w sądzie.
Próbowano zniszczyć ich fundacje
i stowarzyszenia oraz zdyskredytować
ich samych. Kluby, z których korzysta-
ło blisko 50 tys. uczniów, zniszczono. Jak

po latach wykazały sądy, były to dzia-
łania bezprawne i wielce niesprawie-
dliwe. Kosztem olbrzymich nakładów sił
i czasu doprowadzili do wygrania każ-
dej z ponad setki spraw sądowych.
Wzmocnili w ten sposób zaufanie u wie-
lu osób i zyskali u wielu kolejnych. Ten
fakt w dużym stopniu przyczynił się do
sukcesu legislacyjnego z 2021 r. doty-
czącego korzystnych dla edukacji do-
mowej zmian prawnych, zwanych po-
tocznie Ustawą Zakrzewskich. Trudno
się dziwić. Każda wygrana sprawa była
sądowym potwierdzeniem ich prawo-
rządności. Bardzo nieliczne jest grono
osób, które byłyby tak dokładnie, wie-
loaspektowo, a zarazem pozytywnie
zweryfikowanych przez wymiar spra-
wiedliwości.

Romawiała Anna Rożek

Żałujemy, że nie przeszliśmy 
na edukację domową wcześniej
Wśród rodzin z edukacji domowej zarówno my, jak i nasze dzieci zyskaliśmy wielu nowych
przyjaciół. Zakrzewscy zrobili na nas duże wrażenie swoją otwartością, pogodą ducha
i kompetencjami. Wraz z naszym zaangażowaniem dotarło do nas, że tak naprawdę to
w głównej mierze wizji i determinacji Zakrzewskich zawdzięczamy możliwość wolnego
wyboru ścieżki kształcenia naszych dzieciaków − mówi Krzysztof Słoniewski, przedsię-
biorca, prywatnie mąż i dumny ojciec 4 dzieci w edukacji domowej.

Słysząc, co mówią Paweł i Marzena o edukacji do-
mowej, zapoznając się z doświadczeniami ich
dzieci, a przy tym mając możliwość rozmowy z in-
nymi rodzinami z edukacji domowej, zyskaliśmy
pewność, że to jest to, czego szukamy. Przedysku-
towaliśmy temat w rodzinie. Dzieci również były
wyraźnie za. Zapadła decyzja: przechodzimy na
edukację domową.

Fot. archiwum prywatne
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Twój pierwszy kontakt z edukacją do-
mową?

− Ponad dekadę temu szukałem in-
formacji na temat nowych form eduka-
cji dla mojej córki, która nie była zado-
wolona z edukacji w systemowej szko-
le. Natrafiłem na klub edukacji demo-
kratycznej i Szkołę Edukacji Domowej
Salomon, prowadzone przez Pawła
i Marzenę Zakrzewskich. Natychmiast
przeniosłem tam moją córkę, która na-
reszcie odnalazła się w środowisku
uczniów uczących się alternatywnie.
Szkoła Salomon miała wartościowy
program warsztatów dla uczniów edu-
kacji domowej. Zakrzewscy organizo-
wali również zjazdy edukacyjne dla ca-
łych rodzin. Podczas tych zjazdów moje
Muzeum zaczęło prowadzić warsztaty
z wykorzystaniem storytellingu w multi-
dyscyplinarnym podejściu do nauki. 

Mój kontakt z Zakrzewskimi stał się
wielką inspiracją do tworzenia wielu in-
nowacji pedagogicznych i rozwijania
przez Muzeum Bajek, Baśni i Opowie-
ści MuBaBaO nowych narzędzi kre-
atywnych. Z Pawłem i Marzeną wielo-
krotnie spotykaliśmy się przy różnych
okazjach, również poza granicami Pol-
ski. Dużo rozmawialiśmy, wymienialiśmy
się wiedzą i doświadczeniami. Wspól-
nie stworzyliśmy ekosystem edukacyjny,
który integrował program nauczania ich
placówek z działaniami mojego Mu-
zeum. W mojej siedzibie organizowali-
śmy liczne warsztaty kreatywne zwią-
zane z przekazywaniem niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. Z cza-
sem rozszerzyliśmy współpracę na kil-
ka innych muzeów, organizując Festiwal
Kolędnicy Tradycji, przywracający pięk-
ne tradycje oraz obrzędy początku i koń-

ca roku. Zorganizowaliśmy z Zakrzew-
skimi bajkowe przedstawienia, kon-
certy, wystawę, warsztaty oraz przegląd
filmów kolędniczych wraz z wykładami.
Wiodącym tematem było kolędowanie.
Na specjalnych warsztatach tworze-
nia strojów kolędniczych wykonaliśmy
Turonia, Kozła czy Bociana. Kulmina-
cyjnym punktem było spotkanie na
Zamku Królewskim oraz parada ko-
lędnicza od warszawskiej Starówki do
Muzeum Etnograficznego, na którą
oprócz uczestników warsztatów byli
zaproszeni barwni kolędnicy i Dziady
Żywieckie.
Spotykaliście się również poza grani-
cami Polski?

− Tak, m.in. w Afryce. Zbierałem
tam materiały dla MuBaBaO, a Za-
krzewscy rozwijali sieć klubów eduka-
cji demokratycznej i spersonalizowanej.
Cieszyły się one dobrą opinią zarówno

wśród Polonii, jak i miejscowych spo-
łeczności. Wspieraliśmy i motywowali-
śmy się nawzajem do dalszego dzia-
łania. Zakrzewscy od początku naszej
współpracy zgadzali się z moim po-
dejściem muzealniczym, że w kształ-
ceniu istotne jest rozbudzanie miłości
do nauki oraz do dziedzictwa kulturo-
wego. Szkoda, że nasze wspólne dzia-
łania zostały przerwane ich jawną dys-

kryminacją. Innowacje wprowadzane
przez Zakrzewskich powodowały duży
wzrost popularności ich placówek. Wy-
przedzając niejako swoje czasy, nara-
zili się zachowawczej części środowi-
ska edukacyjnego, które nie rozumia-
ło, jak wiele korzyści mogą odnieść
dzieci, a w dłuższej całe społeczeń-
stwo, jeżeli zmodernizujemy nauczanie
w Polsce.
Placówki wspierające edukację do-
mową, prowadzone przez inne osoby,
też ucierpiały?

− Tak, ale w mniejszym stopniu.
Sieć szkół stworzonych przez Pawła
i Marzenę Zakrzewskich była wtedy
zdecydowanie największa i do tego
pionierska. Oni sami byli symbolem
edukacji domowej w Polsce. W 2009 r. po
kilku latach starań udało im się dopro-
wadzić do korzystnych dla nauczania
domowego zmian prawnych. To też nie-

których bolało. Kolejny raz doprowadzili
do zmian legislacyjnych w 2021 r. Ich za-
angażowanie w propagowanie idei
edukacji domowej jest coraz częściej
doceniane, czego dowodem są choćby
przyznawane im nagrody. Bardzo się
z nich cieszymy. Zyskuje na tym całe śro-
dowisko edukacji domowej.

Romawiała Anna Rożek

W kształceniu liczy się
więcej niż wiedza
Zakrzewscy od początku naszej współpracy zgadzali się
z moim podejściem muzealniczym, że w kształceniu istotne
jest rozbudzanie miłości do nauki oraz do dziedzictwa kul-
turowego. Szkoda, że nasze wspólne działania zostały prze-
rwane ich jawną dyskryminacją − mówi Michał Malinowski,
innowacyjny pedagog, artysta, twórca Muzeum Bajek, Baśni
i Opowieści MuBaBaO, podróżnik i przedsiębiorca.

Wyprzedzając niejako swoje czasy, Zakrzewscy
narazili się zachowawczej części środowiska edu-
kacyjnego, które nie rozumiało, jak wiele korzyści
może odnieść społeczeństwo, jeżeli zmodernizu-
jemy nauczanie w Polsce.

Fot. archiwum prywatne
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Bycie dzieckiem znanego rodzica ma
więcej plusów czy minusów?

− Miałam kontakt ze sztuką od
najmłodszych lat. Mogłam poznać ją od
środka oraz czerpać z olbrzymiej wie-
dzy i doświadczenia mamy. Miałam
możliwość obserwować ją w pracy,
poznać jej sposób myślenia i patrzenia
na wiele spraw. To takie terminowanie
przy mistrzu, jak za dawnych czasów.
Pewnym minusem jest oczekiwanie,
że dziecko pójdzie w ślady rodzica. Ja
nie czułam się przytłoczona oczekiwa-
niem mamy, za co jestem jej bardzo
wdzięczna. Edukacja domowa jest ide-
alną alternatywą dla takich rodzin jak
moja.

Możesz rozwinąć swoje ostatnie zda-
nie? Dlaczego tak uważasz?

− Edukacja domowa cieszy się po-
pularnością w środowiskach artystycz-
nych. Mam nadzieję, że w jakimś stop-
niu jest to skutek moich działań. Od
dawna staram się promować tę formę
edukacji wśród swoich znajomych. Na-
uczanie w domu ma dla artystów wie-
le zalet. Więcej czasu z dzieckiem to
możliwość podzielenia się większą wie-
dzą. Możemy też w szerszym zakresie
pokazać swój indywidualny stosunek do
życia, odnieść się do najważniejszych
spraw. Klasyczna szkoła publiczna uczy

schematycznie − wszystkich tego sa-
mego i w taki sam sposób. W takim sys-
temie nie ceni się indywidualności i ele-
mentu twórczego. Króluje odtwarzanie
− często bezrefleksyjne. I za to ucznio-
wie często są nagradzani. Taka szkoła
dąży do ujednoliceń. To wszystko jest
całkowitym przeciwieństwem tego, cze-
go oczekuje się od artysty.
W twoim życiu była próba doświad-
czania czegoś innego na polu zawo-
dowym. Studiowałaś biznes i admini-
strację.

− Chciałam doświadczyć czegoś
nowego. Wybór nie był przypadkowy.
Tata próbował zainteresować mnie biz-
nesem. Zamiłowanie do sztuki okazało

się jednak silniejsze. Niemniej posia-
danie wiedzy biznesowej często ułatwia
prowadzenie rozmów zawodowych.
Gdybyś mogła cofnąć czas, to widzia-
łabyś sama siebie w takiej formie na-
uczania? 

− Zdecydowanie tak. Mogłabym
jeszcze więcej nauczyć się od rodzi-
ców i jeszcze więcej przekazać swojej
córce.
Nie brakowałoby ci kontaktów z ró-
wieśnikami, jakie zapewnia szkoła?

− Poza szkołą jest mnóstwo okazji
do kontaktów z rówieśnikami. I często są
to dla nas bardziej wartościowe znajo-

mości, ponieważ wynikają z dobrowol-
nych relacji. W szkole zazwyczaj nie
mamy wpływu na to, z kim jesteśmy
w klasie. To nie zawsze są pozytywne re-
lacje.
Twoja córka Karolina również wybiera
artystyczną drogę rozwoju zawodo-
wego. Nauczanie domowe wydaje się
dobrze funkcjonować w twojej rodzinie. 

− W rodzinie staramy się dzielić wie-
dzą i doświadczeniem. Odbywa się to
naturalnie. Trudno zachować się ina-
czej.
W jaki sposób trafiłaś na informacje
o edukacji domowej?

− Moi znajomi opowiadali wiele
fascynujących historii o założycielach
szkoły, w której mieli swoje dzieciaki
– o Pawle i Marzenie Zakrzewskich. Do-
stałam ich książki. Postanowiłam po-
znać bliżej tych ciekawych ludzi. Od
pierwszego spotkania urzekła mnie ich
gościnność, nietuzinkowość, świetnie
wychowane dzieci. Pomyślałam sobie
– ja też bym tak chciała.
Czyli zafascynowałaś się bardziej ludź-
mi niż ideą?

− Myślę, że akurat ta rodzina jest
żywą rekomendacją dla edukacji do-
mowej. Mimo dużego niezrozumienia
ze strony regresywnych środowisk
oświatowych czy wręcz szykan nie tra-
cą pogody ducha i radości życia. Mało
tego, byli w stanie nie tylko wywalczyć
przestrzeń do alternatywnych form
edukacji dla siebie, lecz także dopro-
wadzić do korzystnych zmian legisla-
cyjnych w obszarze edukacji domowej
w Polsce. 

Romawiała Anna Rożek

W edukacji też jest 
miejsce na indywidualizm
Edukacja domowa cieszy się popularnością w środowi-
skach artystycznych. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu
jest to skutek moich działań. Od dawna staram się promo-
wać tę formę edukacji wśród swoich znajomych. Naucza-
nie w domu ma dla artystów wiele zalet – mówi Katarzyna
Jungowska, polska aktorka i reżyserka, córka Grażyny Sza-
połowskiej i Andrzeja Jungowskiego.

Poza szkołą jest mnóstwo okazji do kontaktów
z rówieśnikami. I często są to dla nas bardziej war-
tościowe znajomości, ponieważ wynikają z dobro-
wolnych relacji.

Fot. BEW NEWS
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Kiedy po raz pierwszy zetknął się pan
z edukacją domową w Polsce?

− Kilkanaście lat temu miałem oka-
zję poznać Pawła i Marzenę Zakrzew-
skich. To wspaniali ludzie, pogodni,
choć życie ciągle rzuca im kłody pod
nogi. Są współczesnymi pionierami
edukacji domowej w Polsce. Założyli
i prowadzili międzynarodową sieć klu-
bów edukacji spersonalizowanej i de-
mokratycznej, gdzie uczyło się ponad
50 tys. uczniów. Potrafili tą ideą zain-
spirować mnóstwo ludzi, w tym mnie.
Obserwowałem, jak rozwijają się ich klu-
by edukacji na Czarnym Lądzie. Dzia-
łalność ta została przyjęta entuzja-
stycznie przez lokalne społeczności,
rodzina Zakrzewskich za swoją dzia-
łalność oświatową została kilkukrotnie
odznaczona w Afryce.
Zapytam o kontekst międzynarodowy
nauczania domowego. Czym różni się
edukacja domowa w Polsce i w Afryce?

− W Polsce wiele rodzin zatraciło
naturalną skłonność do nauczania
w domu. Część rodziców zdaje się
przerzucać na szkołę odpowiedzial-
ność również za wychowanie swoich
dzieci. Z jednej strony rodzice mają na-
rzucane wysokie tempo życia. Z drugiej
− dzieci spędzają dużo czasu w szko-
le i w domu nad pracami pozaszkolny-
mi. W Afryce dzieci częściej są uczone
przez kogoś z członków rodziny. Do wy-
kształcenia przywiązuje się dużą wagę,
bo jest ono jedynym sposobem na po-
prawę sytuacji finansowej. Decyzje o wy-
borze ścieżki edukacyjnej dla dziecka
są w rodzinie analizowane i dyskuto-
wane. Wsparcie, jakie oferowały w Afry-
ce placówki Pawła i Marzeny Za-
krzewskich, było idealnym dopełnie-
niem starań rodziców.
A jak edukacja domowa w Polsce wy-
gląda na tle innych krajów unijnych?

− Pracując w instytucjach unijnych,
miałem okazję rozmawiać na temat
edukacji domowej z kolegami z innych
krajów europejskich. Na tle większości
krajów Europy Środkowej był to bardzo
innowacyjny projekt. Spotykałem się
z olbrzymim zainteresowaniem ze stro-
ny współpracowników z naszej części
Europy. Wszyscy byli zgodni, że taka for-
ma nauki jest niezbędna. Doceniali
również jej potencjał w zakresie efek-
tywności nauki. Pochodzący z krajów
„starej Unii” także interesowali się edu-
kacją domową w Polsce. Byli pod wra-
żeniem innowacyjności klubów Pawła
i Marzeny Zakrzewskich. Oni sami
wzbudzali natomiast naturalne zainte-
resowanie i swego rodzaju podziw.
Zrobili tak dużo w tak niesprzyjających
warunkach. Z troską przyjmowano in-

formacje, że Zakrzewscy są atakowani
przez regresywne środowiska oświa-
towe w Polsce, muszą przechodzić
przez tak liczne kontrole i sprawy są-
dowe. Nikomu normalnemu nie mieściło
się to w głowie. W innych krajach byli oni
wyróżniani i nagradzani za swoją dzia-
łalność, ale nie w swojej ojczyźnie.
Mimo wszystko właśnie wytrwałością ro-
dzina Zakrzewskich skruszyła opór be-
tonu biurokratycznego w Polsce.
Skąd taki opór?

− Do tej pory nie rozumiem. To
była szansa na zintegrowane wy-
kształcenie dla wielu młodych ludzi.
Prawdopodobnie sukces inicjatywy Za-
krzewskich przeraził część środowisk
nauczycielskich i urzędniczych. Nie
dojrzeli do takich zmian. Ustawodaw-
stwo zmieniono na nieprzyjazne edu-
kacji domowej, a Pawła i Marzenę Za-
krzewskich poddano szykanom.
Kto interweniował w tej sprawie?

− Wiele osób. Część odsunęła się
z obawy, że mogą stać się ofiarami sys-
temu. Zakrzewscy zapłacili olbrzymią
cenę za swoje zaangażowanie w roz-
wój edukacji domowej w Polsce. W za-
mian za ich kreatywność i efektyw-
ność zostali zaatakowani. Ale i w takiej
sytuacji pokazali klasę. Przez kilka lat
odcięci od własnego majątku, poma-
wiani zajmowali się obsługą kontroli
i spraw sądowych. Wygrali wszystkie.
Najczęściej okazywało się, że w ogóle
sprawy te nie powinny mieć miejsca,
a postepowania były wszczynane bez-
podstawnie. Dziś Zakrzewscy mają
w tym obszarze statut osób pokrzyw-
dzonych.

Romawiała Anna Rożek

W Afryce edukację domową 
przyjęto z entuzjazmem
W Afryce dzieci częściej są uczone przez kogoś z członków rodziny. Do wykształcenia przy-
wiązuje się dużą wagę, bo jest ono jedynym sposobem na poprawę sytuacji finansowej. De-
cyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej dla dziecka są w rodzinie analizowane i dyskutowane.
Wsparcie, jakie oferowały w Afryce placówki Pawła i Marzeny Zakrzewskich, było idealnym
dopełnieniem starań rodziców – mówi Killion Munyama, polski ekonomista, nauczyciel
akademicki, prof. nauk ekonomicznych, samorządowiec i polityk pochodzenia zambijskiego,
poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji, obecnie w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.
Fot. archiwum prywatne
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Jesteś popularny w Polsce i na Litwie,
skąd pochodzisz. Osoby, z którymi
rozmawiałem, wypowiadają się o tobie
bardzo pozytywnie.

− Polska to moja druga ojczyzna.
Czuję się tu dobrze. Otrzymuję też
wiele dowodów sympatii. To ważne,
aby być szanowanym i lubianym. Do-
staje się wtedy mnóstwo pozytywnej
energii.
Większość zawodowego życia po-
święciłeś koszykówce.

− To faktycznie bardzo istotna
część mojego życia. Realizowałem się
w koszykówce najpierw jako zawodnik,
a następnie trener. W koszykówce zo-
stawiłem mnóstwo energii, czasu i ser-
ca, ale też dużo dostałem. Jestem za-
dowolony z miejsca, w którym się znaj-
duję. Dzięki odniesionym sukcesom
stałem się rozpoznawalny w Polsce i na
Litwie.
Odniosłeś mnóstwo sukcesów. Jaką
masz na to receptę?

− Wierzę w to, co robię, dlatego
wkładam w to całe serce. Nie umiem
dozować zaangażowania. Chcę dać z
siebie jak najwięcej. Nie potrafię dzia-
łać inaczej. Tylko wtedy, gdy daję z sie-
bie wszystko, czuję się spełniony.
Osiągnąłeś w swoim życiu bardzo
dużo. Jaka była w tym rola twoich ro-
dziców?

− Stworzyli mi warunki do upra-
wiania sportu. Motywowali w trudniej-
szych momentach. Wreszcie przekazali
wartości, jakimi kierują się w życiu. Ro-
dzina zawsze była dla mnie ważna.
W niej stałem się tym kim jestem. Dużo
nauczyłem się w domu.
Dlaczego angażujesz się w rozwój
edukacji domowej?

− Edukacja w domu, w rodzinie po-
zwala na budowanie mocnych więzi. To
ważne, szczególnie kiedy, tak jak ja,
dużą część życia mieszka się poza
krajem urodzenia. Wiem, że bez wzglę-
du na to, gdzie jestem, mogę usłyszeć
słowa pociechy albo wsparcia. Na-
uczanie w domu pozwala indywiduali-
zować proces nauki. Na pewnym etapie
rozwoju zapewnia ono zauważalnie
szybszy progres. Rodzice znają swoje
dziecko, więc mogą precyzyjnie do-
brać przekaz oraz zakres nauczanych
treści do zainteresowań i predyspozy-
cji dziecka, co powoduje szybsze przy-
swajanie wiedzy i pozwala efektywniej
wykorzystać czas.
Jak wygląda edukacja domowa w in-
nych krajach, w których przebywasz?

− Za granicą nauczanie w domu
jest popularne. W części krajów jest to
sformalizowana forma nauki, w innych
− nieformalna. Nigdzie nie jest zaka-
zana. W pewnych środowiskach, np.
wśród sportowców, jest bardziej popu-
larna niż w pozostałych. Takich środo-
wisk, gdzie cieszy się uznaniem, jest

oczywiście więcej. Można powiedzieć,
że edukacja domowa jest popularna
wszędzie tam, gdzie chce się osiągnąć
lepsze wyniki i zbudować silniejsze
więzi rodzinne.
Skąd w twoim życiu pomysł na aktyw-
ność społeczną związaną z populary-
zacją edukacji domowej?

− Temat interpersonalnego roz-
woju zawsze mnie interesował. Zasta-
nawiałem się, dlaczego jedni rozwija-
ją się szybciej, a inni wolniej, mimo że
pracują równie ciężko. Doszedłem do
wniosku, że poza predyspozycjami
osobistymi najważniejsze jest wsparcie
otoczenia i indywidualizacja nauki. Po-
twierdzają to wyniki badań. To ważny
społecznie temat, który może mieć
znaczenie dla rozwoju kraju. Warto się
nad nim pochylić.
Co było bezpośrednim impulsem do
rozpoczęcia aktywności w tej sferze?

− Jak zwykle ludzie. Życie wielo-
krotnie stawiało na mojej drodze wy-
jątkowe osoby. Takie spotkania często
są inspirujące. Tak było i tym razem.
Tymi, którzy wywarli na mnie tak duże
wrażenie, że postanowiłem dołożyć
swoją cegiełkę na rzecz rozwoju edu-
kacji domowej w Polsce, byli Paweł i Ma-
rzena Zakrzewscy. Ich wizja rozwoju
edukacji w Polsce jest niezwykle prze-
konująca. Posiadają olbrzymie do-
świadczenie i wiedzę. Wychowują
z sukcesami 12 dzieci. I wciąż zabiegają
o korzystne warunki rozwoju dla edu-
kacji demokratycznej. Paweł i Marzena
Zakrzewscy wielokrotnie byli nagra-
dzani za swoją międzynarodową dzia-
łalność, m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwaj-
carii, Bułgarii, Litwie. Bardzo się cieszę,
że ich aktywność nie przechodzi bez
echa. To nasz wspólny sukces.

Rozmawiał Karol Wasilewski

Edukacja domowa to szybszy progres
Życie wielokrotnie stawiało na mojej drodze wyjątkowe osoby. Takie spotkania często są
inspirujące. Tymi, którzy wywarli na mnie tak duże wrażenie, że postanowiłem dołożyć
swoją cegiełkę na rzecz rozwoju edukacji domowej w Polsce, byli Paweł i Marzena Za-
krzewscy. Ich wizja rozwoju edukacji w Polsce jest niezwykle przekonująca − mówi Tomas
Pačėsas, polsko-litewski koszykarz − reprezentant Litwy, jedenastokrotny mistrz Polski,
mistrz Rosji, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Atlancie, trener Asseco Prokom
Gdynia, odznaczony Krzyżem Oficerskim.

Fot. archiwum prywatne
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Ogólnopolski Ranking Gmin
i Powiatów, opracowywany od
2003 roku przez Związek Po-

wiatów Polskich, to bezpłatny konkurs
odbywający się na zasadzie dobro-
wolnego uczestnictwa, skierowany do
samorządów, w którym jednostki tery-
torialne oceniane za efektywność dzia-
łań w różnych obszarach zarządzania
powiatami, gminami i miastami na pra-
wach powiatów. Na ostateczny kształt
rankingu i pozycję wśród laureatów

wpływają liczne kryteria, ujęte w dzie-
sięciu grupach. Pod uwagę brane są:
• działania proinwestycyjne i proro-
zwojowe;
• rozwiązania poprawiające jakość ob-
sługi mieszkańca oraz funkcjonowania
jednostki samorządu terytorialnego;
• rozwój społeczeństwa informacyjnego;
• rozwój społeczeństwa obywatel-
skiego;
• umacnianie systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji;

• promocja rozwiązań z zakresu ochro-
ny zdrowia i pomocy społecznej;
• wspieranie działań na rzecz gospo-
darki rynkowej;
• promocja rozwiązań ekoenergetycz-
nych i proekologicznych;
• współpraca krajowa i międzynaro-
dowa;
• działania promocyjne.

Wyniki osiągane w poszczególnych
obszarach tematycznych przekładają
się na przyznawaną punktację. Co

ZPP ocenia pracę samorządów.
Kolejna odsłona 
Ogólnopolskiego 
Rankingu Gmin 
i Powiatów

Związek Powiatów Polskich systematycznie działa na rzecz samorządów. Integruje śro-
dowisko, ale również na bieżąco monitoruje ich pracę i ocenia efektywność realizowanych
projektów. Jedną z form popularyzacji wzorowych przykładów zarządzania jednostkami
terytorialnymi jest coroczny Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów, który wskazuje sa-
morządowych liderów szczebla powiatowego i gminnego, które zasługują na promocję
i upowszechnianie ich praktyk. 



ważne, ranking jest aktualizowany na
bieżąco przez ekspertów w trybie onli-
ne i trwa przez cały rok. Samorządy są
oceniane w 6 kategoriach: powiaty do
60 tys. mieszkańców, powiaty od 60 do
120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej
120 tys. mieszkańców, miasta na pra-
wach powiatu, gminy miejskie i miejsko-
-wiejskie oraz gminy wiejskie. W każdej
z tych grup nagradzanych jest 10 sa-
morządów z najwyższym wynikiem.

Liderzy tych grup na koniec roku
otrzymują tytuł: „Dobry Polski Samo-
rząd”. W ramach Rankingu samorządy
mogą otrzymać także specjalne wy-
różnienie „Super Powiat/Super Gmina”.
Warunkiem jest uzyskanie przez JST
największego procentowego udziału
realizacji kategorii uwzględnianych
w ocenie, a w efekcie w zestawieniu.
Świadczy to o kompleksowym, wielo-
torowym działaniu prorozwojowym sa-
morządu. Mieszkańcy również mogą
wnieść swój wkład w sukces swojej
gminy lub powiatu, zgłaszając zreali-
zowane przez siebie prywatnie ekolo-
giczne instalacje wykorzystujące od-
nawialne źródła energii.

Nagrody za udział w rankingu, oko-
licznościowe puchary i dyplomy dla
zwycięzców, są wręczane przy okazji
Zgromadzenia Ogólnego Związku Po-
wiatów Polskich. 

Szczegóły dotyczące rankingu
ZPP są dostępne na stronie:
www.ranking.zpp.pl.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów
odbywa się pod patronatem medialnym

„Magazynu Gospodarczego 
Rynek Inwestycji”.

www.rynekinwestycji.pl
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miasta na prawach powiatu
1. Nowy Sącz – honorowy tytuł 
„Dobry Polski Samorząd 2021”
2. Legnica
3. Jelenia Góra
4. Rzeszów
5. Dąbrowa Górnicza
6. Tarnów
7. Słupsk
8. Łomża
9. Kalisz
10. Chełm

gminy miejskie i miejsko-wiejskie
1. miasto Bolesławiec – honorowy tytuł
„Dobry Polski Samorząd 2021”
2. miasto Płońsk
3. miasto Lądek-Zdrój
4. miasto Czechowice-Dziedzice
5. miasto Stronie Śląskie
6. miasto Sochaczew
7. miasto Ostrów Wielkopolski
8. miasto Dobczyce
9. miasto Chełmża
10. miasto Barcin

gminy wiejskie
1. gmina Chełmiec – honorowy tytuł
„Dobry Polski Samorząd 2021”

2. gmina Kobylnica
3. gmina Wielka Wieś
4. gmina Kozy
5. gmina Ustka
6. gmina Tomaszów Lubelski
7. gmina Korzenna
8. gmina Postomino
9. gmina Zgorzelec
10. gmina Gręboszów

powiaty do 60 tys. mieszkańców
1. powiat augustowski – honorowy tytuł
„Dobry Polski Samorząd 2021”
2. powiat świdwiński
3. powiat drawski
4. powiat przasnyski
5. powiat bielski 
(województwo podlaskie)
6. powiat wałecki
7. powiat prudnicki
8. powiat włoszczowski
9. powiat lubański
10. powiat sępoleński

powiaty do 120 tys. mieszkańców
1. powiat raciborski – honorowy tytuł
„Dobry Polski Samorząd 2021”
2. powiat ostródzki
3. powiat toruński

4. powiat słupski
5. powiat kędzierzyńsko-kozielski
6. powiat niżański
7. powiat stalowowolski
8. powiat tomaszowski 
(woj. lubelskie)
9. powiat piotrkowski
10. powiat świecki
11. powiat tomaszowski 
(województwo łódzkie)
12. powiat lęborski
13. powiat chojnicki
14. powiat malborski
15. powiat jędrzejowski

powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców
1. powiat pilski – honorowy tytuł 
„Dobry Polski Samorząd 2021”
2. powiat kielecki
3. powiat kartuski
4. powiat wodzisławski
5. powiat poznański
6. powiat cieszyński
7. powiat inowrocławski
8. powiat bielski 
(województwo śląskie)
9. powiat myślenicki
10. powiat wejherowski

Laureaci Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2021
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We wspólnocie siła

Samorządy są blisko ludzi i ich spraw, wsłuchują się w ich potrzeby, pozostają w ciągłym
kontakcie. Dowodem na to, jak duża jest to siła, są chociażby rankingi zaufania społecz-
nego, w których samorządy plasują się bardzo wysoko. Przez wiele lat pracy w samorzą-
dach nauczyliśmy się, jak wielką siłę ma budowanie mocnej, wspierającej się wspólnoty
– mówi Andrzej Płonka, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Fot. ZPP



Od 2020 r. trwa pandemia. Czy po 2 la-
tach sytuacja samorządów, zwłaszcza
powiatowych, ustabilizowała się i widać
światełko w tunelu?

− Odpowiedź na to pytanie nie jest
prosta. Przez minione 2 lata zostały bo-
wiem wprowadzone zmiany prawne
– niemające bezpośredniego związku
z pandemią, lecz w istotny sposób wpły-
wające na sytuację powiatów. Po 2 la-
tach pandemii przyzwyczailiśmy się do
zmienionych warunków pracy i komu-
nikacji. Na szczęście mimo konieczno-
ści pracy zdalnej dzięki narzędziom do
porozumiewania się na odległość mo-
gliśmy na bieżąco omawiać istotne dla
powiatów kwestie. W tym zakresie mamy
już stabilizację. To jednak nie wszystko. 

Zawsze staram się patrzeć w przy-
szłość z optymizmem, jednak nie ukry-
wam, że przed samorządem powiato-
wym wiele naprawdę dużych wyzwań.
Niestety ciężko mówić o stabilizacji
przy tak dynamicznym trybie zmian le-
gislacyjnych. To właśnie w pandemii po-
jawił się projekt ustawy o modernizacji
szpitalnictwa, zmiany w prawie oświa-
towym i finansach samorządowych.
Sytuacja obnażyła ogromne problemy
szpitali pediatrycznych, powrócił te-
mat zbiorowego transportu publiczne-

go. To sprawy niezwykle ważne nie tyl-
ko dla samorządów powiatowych, ale
przede wszystkim dla mieszkańców.
Cały czas pracujemy nad tym, by móc
świadczyć usługi publiczne na najwyż-
szym poziomie. Niestety często jesteśmy
zaskakiwani decyzjami rządu. 

Czy pomoc ze strony państwa w ra-
mach oferowanych tarcz i programów
okazała się skuteczna z punktu wi-
dzenia samorządowców?

− Jestem zdania, że za każde środ-
ki, które otrzymujemy, należy podzię-
kować. Te pieniądze są bardzo po-
trzebne i są one też bardzo zauważane
w naszych budżetach. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że do otrzymanych
środków na inwestycje samorządy mu-
szą dołożyć swój wkład własny, a nie za-
wsze jest taka możliwość. Strona sa-
morządowa niejednokrotnie interwe-
niowała również w sprawie kryteriów po-

działu środków w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tego
typu wsparcie nie może się odbywać
wedle klucza politycznego, to niedo-
puszczalne. Wreszcie, co najważniejsze,
zamiast kolejnych programów pomo-
cowych lepszym rozwiązaniem byłoby

zapewnienie samorządom stabilnych
źródeł dochodów własnych w wysoko-
ści umożliwiającej finansowanie takich
inwestycji, jak budowa drogi, finanso-
wanie oświaty itp.
Jak ocenia pan reakcję samorządów na
problemy związane z nastaniem pan-
demii? Czy włodarze i ich podwładni
stanęli na wysokości zadania, aby wy-
wiązać się ze swoich obowiązków, nie
popadając w długi, a przy tym sku-
tecznie wspierać mieszkańców i przed-
siębiorców?

− Muszę powiedzieć z całym prze-
konaniem, że pandemia była trudnym
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Rząd musi zweryfikować swój sposób myślenia
i przekazać samorządom tę część zadań, którą one
mogą i powinny realizować. Próbujemy przekonać
rządzących, aby nie bali się samorządowców.

�

Powiat bielski 
zaprasza w Beskidy!

www.powiat.bielsko.pl

KULTURA
Powiat bielski to różnorodność kulturowa i wyznaniowa. Spotkamy się tutaj z kul-
turą i gwarą Górali Żywieckich, Śląska Cieszyńskiego, Lachów z południowo-
zachodniej Małopolski, a w Wilamowicach natkniemy się na niespotykaną
nigdzie indziej w Polsce enklawę kultury wilamowskiej, z własnym językiem i od-
rębnymi zwyczajami. Znajdziemy tu m.in. obiekty Szlaku Architektury Drewnianej
województwa śląskiego: kościoły w Szczyrku, Bielowicku i Starej Wsi. Zapra-
szamy do Jaworza, gdzie oprócz zabytkowych kościołów, pałacu, parku i tężni
zdrojowej zwiedzicie jedyne na południu Polski Muzeum Fauny i Flory Morskiej
i Śródlądowej oraz przeniesiecie się w tropiki, zaglądając do motylarni.

TURYSTYKA
Beskidy, w tym zimowa stolica Polski − Szczyrk, stwarzają
świetne warunki dla turystyki pieszej. To kilkaset kilometrów
oznakowanych szlaków, do tego liczne ścieżki dydaktyczne
i spacerowe. Na turystów czekają malowniczo położone
schroniska. Znajdziesz u nas bazę wypadową w Beskid
Śląski i Mały. Na wędrówkę ku najwyższym szczytom tego
pierwszego – Skrzycznemu, Klimczokowi i Błatniej wyru-
szysz ze Szczyrku, Bystrej, Jaworza. Z Wilkowic wyjdziesz
w Beskid Mały, na szlaki na Magurkę i Czupel, z Kóz wy-
bierzemy się na Hrobaczą Łąkę. Beskidy to raj dla rowe-
rzystów: szlaki rowerowe o łącznej długości niemal 300 km!
W Szczyrku powstał dla nich Enduro Trails.

POTENCJAŁ GOSPODARCZY
Powiat bielski to atrakcyjne miejsce do za-
mieszkania i… inwestowania. To uzbrojone
tereny inwestycyjne, wysokiej jakości infra-
struktura techniczna, wykwalifikowana kadra,
a nade wszystko pozytywna energia miesz-
kańców, dobra współpraca między samorzą-
dem a instytucjami z otoczenia biznesu.
Zaletą powiatu jest jego skomunikowanie.
Dojedziesz do nas wygodnie drogami krajo-
wymi i wojewódzkimi, szybkim pociągiem,
a nawet drogą powietrzną dzięki infrastruktu-
rze Bielskiego Parku Technologicznego Prze-
mysłu Lotniczego w Kaniowie.



egzaminem, który samorządowcy zda-
li z wyróżnieniem. To lokalne samorzą-
dy są najbliżej ludzi, znają potrzeby i bo-
lączki mieszkańców. To samorządowcy
wiedzą, co należy poprawić, a które roz-
wiązania sprawdzają się w praktyce.
Doskonale widzieliśmy to w czasie pan-
demii, kiedy to właśnie samorządowcy
stali na pierwszej linii frontu. W po-
czątkowym okresie walki z wirusem
nie zawahali się, by podjąć spore wysiłki
w celu zgromadzenia potrzebnego
sprzętu i środków ochrony osobistej.
Koordynowali powstawanie oddziałów
i szpitali covidowych, a także izolatoriów.
Musieli się także zmierzyć z pomniej-
szonymi wpływami do budżetów sa-
morządowych, chociażby z tytułu po-
datku PIT, CIT, a także koniecznością
utrzymywania komunikacji publicznej
pomimo drastycznego spadku wpły-
wów z biletów.

Pracownicy urzędów stanęli przed
koniecznością pracy zdalnej pomimo
ograniczonych możliwości prawnych
i organizacyjnych. Zauważmy, że mimo
tak trudnych warunków urzędy funk-
cjonowały nieprzerwanie, a mieszkań-
cy otrzymywali potrzebną pomoc. Sta-
rostowie często stawali przed nieła-
twymi wyborami, np. dotyczącymi ko-
nieczności redukowania środków na in-
westycje kosztem reagowania na po-
trzeby wynikające z sytuacji związanej

z covidem. Wszystkim włodarzom i pra-
cownikom samorządowym należą się
za to słowa uznania i podziękowania.
Jak sytuacja w kraju rzutuje na ostat-
nią edycję rankingu ZPP?

− Samorządy sklasyfikowane w Ran-
kingu Gmin i Powiatów są oceniane
przez ekspertów ZPP według wielu kry-
teriów zgrupowanych w dziesięciu gru-
pach tematycznych, takich jak działania
proinwestycyjne i prorozwojowe, roz-
wiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jed-
nostki samorządu terytorialnego, rozwój
społeczeństwa informacyjnego, rozwój
społeczeństwa obywatelskiego, umac-
nianie systemów zarządzania bezpie-
czeństwem informacji, promocja roz-
wiązań z zakresu ochrony zdrowia i po-
mocy społecznej, wspieranie działań na

rzecz gospodarki rynkowej, promocja
rozwiązań ekoenergetycznych i pro-
ekologicznych, współpraca krajowa
i międzynarodowa, działania promo-
cyjne. Jak widać, wszystkie kategorie to
tematy istotne także w obecnej sytuacji.
Ranking dobitnie obrazuje, że pomimo
trudności związanych z pandemią sa-
morządowcy na bieżąco realizowali
także wiele innych, ciążących na nich
zadań i to z wymiernym skutkiem. Ich
wysiłki zaprocentowały określonym wy-
nikiem i wysoką lokatą w rankingu.
Można zatem zaobserwować, że po-
mimo naprawdę trudnych warunków
samorządy cały czas solidnie pracują
na rzecz mieszkańców.
Czy coroczny ranking jest dla jego
uczestników, poddawanych ocenie,
przydatną lekcją?

− To na pewno pewien rodzaj po-
zytywnej mobilizacji do działania. Ko-
lejność jednostek samorządowych
w rankingu jest uzależniona od osią-
ganych przez nie wyników oraz zreali-
zowanych projektów. Analizując wyniki
tegorocznej edycji rankingu, można
wyciągać wnioski, zastanowić się, jakie
działania można jeszcze ulepszyć lub
wręcz wdrożyć. Doroczna uroczysta
gala, podczas której wręczane są na-
grody, to także dobry moment na wy-
mianę doświadczeń i dobrych praktyk
między samorządami.

Czy da się jednoznacznie stwierdzić, co
jest współcześnie największą siłą sa-
morządów – z jednej strony powiato-
wych, a z drugiej – wszystkich, nieza-
leżnie od rodzaju?

− Za słowo kluczowe uznałbym tu
słowo „wspólnota”. Z jednej strony to
wspólnota samorządów, które potrafią
się zjednoczyć i wspólnie działać na
rzecz mieszkańców. Doskonałym tego
przykładem jest Związek Powiatów Pol-
skich, który może działać dzięki staro-
stom i członkom zarządów powiatów,
prezydentom miast na prawach po-
wiatu, radnym oraz pracownikom sa-
morządowym. Wszyscy rozumiemy po-
trzebę integracji w celu obrony wspól-
nych interesów powiatów. To właśnie
dzięki działaniu we wspólnocie może-
my interweniować w ważnych spra-

wach, np. podejmując stanowiska, któ-
re później prezentujemy podczas po-
siedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego.

Z drugiej strony niezmienną siłą sa-
morządów jest wspólnota lokalna, którą
tworzą wraz z mieszkańcami. Samo-
rządy są blisko ludzi i ich spraw, wsłu-
chują się w ich potrzeby, pozostają w cią-
głym kontakcie. Dowodem na to, jak
duża jest to siła, są chociażby rankingi za-
ufania społecznego, w których samo-
rządy plasują się bardzo wysoko. Przez
wiele lat pracy w samorządach nauczy-
liśmy się, jak wielką siłę ma budowanie
mocnej, wspierającej się wspólnoty.
Jakie postulaty sformułowałby pan
w kierunku rządzących w świetle bie-
żących potrzeb powiatów?

− Potrzebna jest przede wszystkim
rzeczowa i merytoryczna rozmowa. Nie
można tworzyć projektów ustaw ani
mówić o rozwiązaniach bezpośrednio
dotyczących samorządów bez rozmo-
wy z nimi. Głos samorządów musi być
słyszany w rządzie. Dotyczy to nie tylko
kwestii fundamentalnych. Proszę mi
wierzyć, że na co dzień borykamy się
również z coraz gorszą jakością stano-
wionego prawa. Poza tym myślę, że za-
dania, które państwo może realizować
z pomocą samorządów, powinny być re-
alizowane w samorządzie. Niestety
w ostatnim czasie w wielu obszarach
bardzo mocno doświadczamy centra-
lizacji. To duży błąd, co pokazała cho-
ciażby pandemia – dzisiaj sanepid
funkcjonuje jako instytucja państwo-
wa, nie samorządowa. W czasie kryzy-
su chcieliśmy pomóc również w tym ob-
szarze, ale właśnie z tego względu nie
było to możliwe w takim zakresie, w ja-
kim moglibyśmy pomóc, gdyby była to
instytucja powiatowa.

Rząd musi zweryfikować swój spo-
sób myślenia i przekazać samorządom
tę część zadań, którą one mogą i po-
winny realizować. Próbujemy przekonać
rządzących, aby nie bali się samorzą-
dowców. Postępującą centralizację wi-
dzimy też dziś w nowych przepisach pra-
wa oświatowego, które przecież bez-
pośrednio dotyczą samorządów. Po-
dobnie było i jest w przypadku systemu
opieki zdrowotnej. Samorządy muszą
uczestniczyć w zmianie przepisów, któ-
re są tak ważne dla ich funkcjonowania.
Bez naszej pracy i naszego wsparcia ja-
kość życia wspólnot lokalnych na pew-
no będzie się pogarszała.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

www.rynekinwestycji.pl
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Samorządy muszą uczestniczyć w zmianie przepi-
sów, które są tak ważne dla ich funkcjonowania. Bez
naszej pracy i naszego wsparcia jakość życia
wspólnot lokalnych na pewno będzie się pogarszać.
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W Rankingu Gmin i Powiatów ZPP za
2021 r. powiat raciborski triumfuje na
1. miejscu wśród powiatów do 120 tys.
mieszkańców. Co stoi za awansem na
podium?

− Nie będzie to nic odkrywczego, je-
śli powiem, że za ten sukces odpowia-
da dobrze skoordynowana praca ze-
społowa. Mam na myśli nie tylko sta-
rostwo i nasze jednostki, ale również po-
szczególne gminy. Pod tym względem
powiat nie różni się od dobrze prospe-
rującej firmy, która żeby się rozwijać,
musi mieć odpowiedni budżet, warun-
ki sprzyjające pracy, dobrze wykwalifi-
kowanych oraz zaangażowanych pra-
cowników, a także odpowiedzialne i doj-
rzałe zarządzanie. U nas ta machina
w minionym roku działała po prostu nie-
co lepiej, szybciej i skuteczniej niż w po-
zostałych samorządach w tym prze-
dziale. Rok wcześniej w tym samym ze-
stawieniu zdobyliśmy 4. miejsce. Już wte-
dy wierzyłem, że jesteśmy w stanie ten
wynik poprawić. Bardzo pomaga od-
powiednio zdefiniowana wizja przy-
szłości, bo dobrze jest znać cel, do
którego się dąży. Zajęcie podium
w Rankingu Gmin i Powiatów było
jednym z nich i zrealizowaliśmy go
w najlepszy możliwy sposób.
Z czego jest pan najbardziej dum-
ny jako starosta, a zarazem czło-
nek powiatowej społeczności?

− Myślę, że na ocenę tej pra-
cy przyjdzie jeszcze czas. W trak-
cie biegu na 400 m nie należy
patrzeć wstecz i cieszyć się z po-
konanych 100 m. Stawiam po-
przeczkę wysoko i staram się spo-
glądać naprzód, rozważając, co
można jeszcze poprawić, gdzie
zdobyć kolejne wsparcie, z kim za-
wrzeć cenną współpracę i jak
jeszcze wyraźniej usłyszeć głos
mieszkańców, bo przecież to dla

nich chcemy budować lepsze jutro. I tak
jak w zadanym pytaniu – sam jestem
członkiem tej społeczności, więc wszyst-
ko, co robię, robię również dla swojej ro-
dziny, przyjaciół i następnych pokoleń,
które będą korzystać z rozwiązań, jakie
wdrażamy. Aktualnie najbardziej dum-
ny jestem z solidarności, hojności, go-
ścinności i serdeczności moich współ-
mieszkańców w stosunku do obywate-
li Ukrainy. Z uwagi na toczącą się woj-
nę z dnia na dzień ich liczba w naszym
powiecie dynamicznie rośnie. Bezinte-
resowna pomoc, jaką od nas otrzymu-
ją, jest dla mnie dodatkowym impulsem
do działania.
Jakie inwestycje i zmiany postrzega
pan dziś jako najpotrzebniejsze?

− Mógłbym je długo wymieniać, ale
prawda jest taka, że to, co nie działa wy-
starczająco sprawnie na szczeblu kra-
jowym, z jeszcze większą troską należy
szlifować lokalnie. Fundamentem każ-
dego zdrowego społeczeństwa jest
edukacja i opieka medyczna, dlatego
funkcjonowanie szkół i Szpitala Rejo-

nowego to priorytety, o które dbamy
szczególnie, ale wszystkie inwestycje
przyczyniają się do większego komfor-
tu żyjących tu ludzi i rozwoju powiatu.
Dla jednych najważniejszy będzie szyb-
ki i bezpieczny dojazd z pracy do domu,
dla drugich − ciekawe miejsca na od-
poczynek w weekend, a dla jeszcze in-
nych − bogata oferta kulturalna i re-
kreacyjna. Najważniejsze to znaleźć
odpowiedni balans i rozsądnie wyko-
rzystywać wszystkie możliwości na wie-
lu płaszczyznach równocześnie. To wła-
śnie staramy się robić.
Jakie cele i działania samorządu mogą
przyczynić się do utrzymania pozycji li-
dera w kolejnym zestawieniu?

− Na pewno nie będzie to łatwe, bo
czasy są wyjątkowo niespokojne, zaś
utrzymanie najwyższej pozycji zawsze
wiąże się z presją zachowania status
quo. I chociaż to nie zawody, to świa-
domość, że w realizacji swoich zadań
nie mamy konkurencji, jest niezwykle sa-
tysfakcjonująca i motywująca. Z drugiej
strony każdy krok w tył może podciąć

skrzydła. Najważniejsze to trzy-
mać się swojego planu. Cieszę się,
że możemy być dla innych przy-
kładem. Zawsze będę otwarty na
próby poznania naszego „sekretu”,
jakie podejmą koleżanki i koledzy
samorządowcy. Przecież to nasz
wspólny interes, żeby każdy powiat
rozwijał się we właściwym kierun-
ku i w równym tempie. A całkiem
poważnie − nie posiadamy żadnej
tajnej recepty. Będziemy dalej ro-
bić swoje, a że apetyt rośnie w mia-
rę jedzenia, to trzymając kciuki za
pozostałe samorządy, nie zamie-
rzamy zbyt szybko żegnać się z od-
znaką lidera.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

Sukces to efekt 
pracy zespołowej

Jestem otwarty na próby poznania naszego „sekretu”, jakie
podejmą koleżanki i koledzy samorządowcy. Przecież to nasz
wspólny interes, żeby każdy powiat rozwijał się we właściwym

kierunku i w równym tempie – mówi Grzegorz Swoboda, 
starosta raciborski.
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Co jest największą siłą samorządu
w czasach naznaczonych kryzysem?

− W czasach kryzysu najważniejsi są
ludzie – sprawdzeni, życzliwi i kompe-
tentni. To dzięki nim oraz dobrym rela-
cjom z radnymi, przedstawicielami wła-
dzy państwowej i samorządowej, z kie-
rownikami jednostek powiatowych i pra-
cownikami możliwe jest osiąganie suk-
cesów. Ta współpraca oraz współfinan-
sowanie przedsięwzięć ze środków bu-
dżetu państwa, samorządów i UE ułatwia
zwielokrotnianie funduszy, które są do
dyspozycji powiatu i realizację większej
liczby ważnych przedsięwzięć.
Co oznacza dla państwa pozycja lide-
ra w swojej kategorii uzyskana w ran-
kingu ZPP za 2021 rok i tytuł „Dobre-
go Polskiego Samorządu”?

− Zdobycie, po raz szósty z rzędu,
1. miejsca w tak prestiżowym i obiek-
tywnym rankingu odbieram jako ogrom-
ny sukces i motywację do wytyczania
nowych celów oraz ich konsekwentnej
realizacji. W ostatnich latach przepro-
wadziliśmy wiele ważnych inwestycji
podnoszących standardy opieki zdro-
wotnej, szkolnictwa, a także poprawy in-
frastruktury drogowej i mostowej, co za-
owocowało uzyskaniem kolejny raz po-
zycji lidera w rankingu ZPP oraz tytułu
„Super Powiatu”. 
Jak kształtują się kierunki rozwoju po-
wiatu augustowskiego?

− Od wielu lat koncentrujemy dzia-
łania i środki finansowe na trzech prio-
rytetowych dziedzinach: ochronie zdro-
wia, modernizacji dróg i oświacie. Od

początku tej kadencji przeznaczyliśmy
na inwestycje w tych obszarach ponad
60 mln zł. W latach 2019–2021 wartość
zadań inwestycyjnych w zakresie opie-
ki medycznej wyniosła ok. 15 mln zł.
Konsekwentnie modernizujemy drogi
− na ten cel przeznaczyliśmy już ponad
44 mln zł. Ma to istotne znaczenie dla
mieszkańców, rozwoju gospodarczego,
a także turystyki, która na Ziemi Augu-
stowskiej odgrywa ogromną rolę. Od lat
dbamy również o jakość kształcenia.
Nie zwalniamy tempa i planujemy ko-
lejne działania na rzecz naszej spo-
łeczności oraz licznie nas odwiedza-
jących turystów.

Rozmawiał 
Piotr Nowacki

Nie zwalniamy tempa
Zdobycie, po raz szósty z rzędu, 1. miejsca w tak prestiżowym
i obiektywnym rankingu odbieram jako ogromny sukces i mo-
tywację do wytyczania nowych celów oraz ich konsekwentnej
realizacji – mówi Jarosław Szlaszyński, starosta augustowski.

Klimat Bolesławca, położonego
nad rzeką Bóbr i otoczonego
malowniczymi Borami Dolnoślą-

skimi, tworzą liczne zabytki, przypomi-
nające o historii miasta, która liczy po-
nad 750 lat. Według źródeł już w XIV w.
istniały tu warsztaty garncarskie, a na-
czynia z Bolesławca wędrowały w od-
ległe zakątki Europy.

Samorząd od lat prowadzi konse-
kwentną politykę wzmacniania gospo-
darczej, kulturalnej i turystycznej pozy-
cji miasta w oparciu o bolesławiecką ce-
ramikę. Gmina miejska Bolesławiec
została inicjatorem i członkiem-założy-
cielem Stowarzyszenia Gmin Cera-
micznych RP, którego celem jest popu-
laryzacja polskiej ceramiki na arenie
międzynarodowej. Aktualnie realizo-
wany jest projekt „Polska i Norwegia na

Europejskim Szlaku Ceramiki: włącze-
nie Bolesławca i Porsgrunn do między-
narodowej sieci współpracy miast o tra-
dycjach ceramicznych”, dofinansowa-

ny z Mechanizmu Finansowego EOG
w ramach Programu Kultura, który
zmierza do rewitalizacji jednego z naj-
cenniejszych bolesławieckich zabyt-
ków – neogotyckiego pałacu Pücklera
– z przeznaczeniem na nową siedzibę
Muzeum Ceramiki.

Miasto ma bogatą ofertę kulturalną,
w tym wernisaże, koncerty, spektakle,
spotkania, happeningi. Do sztandaro-
wych imprez należą Bolesławieckie Świę-
to Ceramiki i Międzynarodowe Plenery
Ceramiczno-Rzeźbiarskie. − W Bole-
sławcu żyje się aktywnie – to efekt pod-
noszenia standardów życiowych w mie-
ście. Samorząd miejski zainwestował
w infrastrukturę oraz projekty społecz-
ne, które zapewniają miastu pozycję li-
dera – informuje prezydent Bolesławca
Piotr Roman. �

Bolesławiec samorządowym liderem 
Bolesławiec uplasował się w rankingu ZPP na 1. miejscu w kategorii gmin miejskich i miej-
sko-wiejskich, otrzymując honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2021” – wyróżnienie
prestiżowe, a zarazem zobowiązujące. 

Rynek w Bolesławcu
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Powiat kielecki znalazł się w gronie lau-
reatów rankingu powiatów prowadzo-
nego przez Związek Powiatów Pol-
skich. Otrzymał też prestiżowe wyróż-
nienie „Super Powiat 2021”. Czego za-
sługą jest tak dobry wynik?

− Co roku powiat zajmuje miejsce
na podium w rankingu ZPP. Tym razem
otrzymaliśmy specjalną nagrodę za
zdobycie punktów w największej liczbie
kategorii. W odniesieniu do poprzedniej
edycji powiat uzyskał blisko 10 tys.
punktów więcej, poprawiając wyniki
w zakresie 16 kryteriów oceny, w tym
w 5 kryteriach dotychczas niepunkto-
wanych. W tym roku na 65 kategorii po-
wiat zapunktował w 63, co stanowi aż
97 proc. z możliwej puli. Ten plebiscyt to
weryfikacja codziennej pracy samo-
rządowej. Na nasz sukces wpłynęło
wiele działań realizowanych w 2021 r.,
również w obszarach, w których dotąd
nie były one podejmowane.
Ostatnie lata to szczególnie trudny
czas, również dla samorządów. Jak

pandemia wpłynęła na funkcjonowanie
powiatu kieleckiego i realizację planów?

− Nasz urząd w czasie epidemii nig-
dy się nie zamknął, tak organizowaliśmy
pracę, aby można było załatwić wszel-
kie sprawy. Niektóre rozwiązania po-
zostaną z nami po skończeniu pande-
mii. To internetowy system umawiania
wizyt na rejestrację samochodów czy
systemy skierowane do niepełno-
sprawnych. W 2021 r. została otworzo-
na 9. filia Wydziału Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego z siedzi-
bą w Piekoszowie, co znacznie ułatwi-
ło mieszkańcom załatwienie spraw
związanych z rejestracją aut i zmniej-
szyło kolejkę w Starostwie.
W ostatnim czasie powiat przygotował
i zrealizował wiele zadań poprawiają-
cych jakość życia mieszkańców.

− Nasz samorząd udowodnił, że po-
trafi skutecznie działać. W różnych ze-
stawieniach jesteśmy liderami w wyko-
rzystaniu środków unijnych, zarówno
w zakresie inwestycji drogowych, jak
i projektów miękkich, nastawionych na
pomoc osobom bezrobotnym czy nie-
pełnosprawnym. W 2021 r. powiat po-
zyskał blisko 33 mln zł z funduszy unij-
nych oraz ponad 47 mln z funduszy kra-
jowych. Punktujemy w obszarach doty-
czących pozyskiwania środków ze-
wnętrznych – rządowych i europej-
skich. W tych kryteriach mamy zawsze
maksymalnie dużo punktów.
Jakie cele w tym roku stawia pan sobie
jako starosta jednego z największych
powiatów w Polsce?

− Bardzo ważna będzie dla mnie
współpraca z samorządami gmin w za-
kresie wspólnych inwestycji, jak budo-
wa i remonty dróg. Z najnowszych da-
nych wynika, że coraz więcej osób
przeprowadza się do gmin powiatu
kieleckiego. Wydawanych jest coraz

więcej pozwoleń na budowę. Tylko
w 2021 r. urzędnicy wydali ponad
1600 pozwoleń na budowę domów jed-
norodzinnych. To wzrost o blisko 60 proc.
w porównaniu z 2020 r. Dzięki temu po-
wiat kielecki jest także atrakcyjnym
miejscem dla inwestorów, którzy tworzą
nowe przedsiębiorstwa, a co za tym
idzie − nowe miejsca pracy. Jesteśmy
powiatem dużych możliwości i szans
rozwojowych. 
W ubiegłym roku kieleckie starostwo re-
alizowało aż 32 programy polityki zdro-
wotnej.

− Niemal każdego dnia inwestuje-
my w ochronę zdrowia i pomoc spo-
łeczną. Na terenie powiatu znajdują się
3 jednostki zdrowotne, w tym 2 szpitale.
Inwestujemy w ich bazę lokalową, stąd
termomodernizacja Szpitala Powiato-
wego w Chmielniku oraz remont
w Świętokrzyskim Centrum Matki i No-
worodka w Kielcach. Niedawno podpi-
sana została umowa na zakup tomo-
grafu komputerowego do Powiatowego
Centrum Usług Medycznych w Kiel-
cach. Bardzo ważnym aspektem jest też
zapewnienie dostępu do naszych usług
osobom z niepełnosprawnościami.
W tym celu sięgamy po nowoczesne
technologie, choćby system naprowa-
dzający „Your Way”, dzięki któremu
osoby z dysfunkcjami wzroku mogą
poruszać się po urzędzie samodzielnie.
Powiat kielecki kładzie ogromny nacisk
na realizację działań z zakresu eduka-
cji, kultury i sportu poprzez promocję ak-
tywnego stylu życia, organizowanie im-
prez sportowych i inicjatyw integrują-
cych społeczność lokalną. Ponadto
udzielamy wsparcia finansowego na
rzecz prac konserwatorskich i restau-
ratorskich przy zabytkach w powiecie.

Rozmawiał Paweł Danilczuk

Powiat dużych możliwości 
i szans rozwojowych
Nasz samorząd udowodnił, że potrafi skutecznie działać. W różnych zestawieniach jeste-
śmy liderami w wykorzystaniu środków unijnych, zarówno w zakresie inwestycji drogo-
wych, jak i projektów miękkich, nastawionych na pomoc osobom bezrobotnym czy
niepełnosprawnym – mówi Mirosław Gębski, starosta kielecki.
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Pandemia COVID-19 dotknęła niemal wszystkie sfery życia, nie tylko w Polsce, ale prak-
tycznie na całym świecie. Byliśmy świadkami spadku PKB (w Polsce takie zjawisko na-
stąpiło po raz pierwszy od 1991 roku), jak również spowolnienia wzrostu najbardziej
dynamicznie rozwijających się gospodarek świata. Nic więc dziwnego, że taka sytuacja
mogła się odbić na kondycji samorządów w naszym kraju.

Sytuacja samorządów 
po 2 latach pandemii



Zanim udzielona zostanie odpo-
wiedź na pytanie o skutki pan-
demii dla samorządów, trzeba za-

znaczyć, że polskie samorządy są bar-
dzo zróżnicowane. Można się zatem
spodziewać, że inaczej skutki pandemii
odczuły wielkie miasta, a inaczej małe
gminy. Samorządy różnią się od siebie
również pod względem zamożności,
atrakcyjności położenia geograficzne-
go, liczby instytucji odpowiedzialnych za
wpływy do budżetów. Rożne problemy
występują w jednostkach poszczegól-
nych szczebli: gminach, powiatach,
województwach.

Jak czytamy w raporcie „Finanse sa-
morządów terytorialnych po pande-
mii. Od kryzysu do rozwoju” z listopada
2021 r., opracowanym przez Fundację
Ośrodek Rozwoju Polski i Fundacji Przy-
jazny Kraj: „Pandemia COVID-19 jest wy-
darzeniem, którego nie dało się prze-
widzieć w żadnych scenariuszach spo-
łeczno-gospodarczych, ani w Polsce, ani
na świecie. Jednak ma dalekosiężne
skutki, które dotyczą wszystkich dziedzin
gospodarki i życia społecznego. To
– używając literackiej inspiracji – „czar-
ny łabędź” Nassima Nicholasa Taleba,
z którym musimy się wszyscy zmie-
rzyć, czy tego chcemy, czy nie, bo należy
do kategorii nieprzewidywalnych zda-
rzeń, które determinują naszą teraź-
niejszość i przyszłość na poziomie glo-
balnym i poszczególnych państw”. 

Skutki pandemii 
dla samorządów

Mimo sytuacji pandemicznej w 2020 r.
dochody budżetowe samorządów ro-
sły. Po uwzględnieniu inflacji zwiększy-
ły się one w porównaniu do 2019 r.
o 6,1 proc. Najszybciej rosły dochody po-
wiatów (12,6 proc.), zaś najniższy wzrost
zanotowało miasto stołeczne Warszawa
(2,5 proc) – wynika z raportu „Finanse
samorządów terytorialnych po pande-
mii. Od kryzysu do rozwoju”. Można jed-
nak zaobserwować wzrost udziału do-
chodów majątkowych w stosunku do do-
chodów bieżących, co może wynikać
z konieczności sprzedaży majątku sa-
morządów, by rekompensować niedo-
stateczne wpływy z dochodów bieżą-
cych.

Nadwyżkę zanotowano również
w 2021 r. Jak podaje portal Money.pl, wy-
niosła ona 17.5 mld zł. Rekordową
nadwyżkę odnotowano na wszystkich
szczeblach samorządu mimo wcze-
śniejszych prognoz mówiących o defi-
cycie na poziomie 30 mld zł. Przyczyną

zwiększonych wpływów był szybki
wzrost gospodarczy związany z wy-
chodzeniem z kryzysu pandemicznego.
Do nadwyżki przyczynił się również
transfer 8 mld zł rządowej pomocy dla
samorządów.

W 2020 r. można było zaobserwo-
wać spadek dochodów samorządów
z tytułu podatków PIT i CIT. W po-
przednich latach odnotowano tenden-
cję wzrostową wynikającą z szybkiego
tempa wzrostu gospodarczego i za-
trudnienia. W 2020 r. spadek dochodów
z tego tytułu wyniósł 6,5 mld zł. Wzrósł
natomiast udział dotacji celowych pań-
stwa w strukturze dochodów samorzą-
dów, co przełożyło się na ogólny bilans.
W strukturze dochodów samorządów
zwiększył się udział dotacji w stosunku
do dochodów własnych.

W związku z pandemią zaobser-
wowano wzrost udziału wydatków bie-
żących i mniejszy udział wydatków ma-
jątkowych. Ograniczono też wydatki
na inwestycje, w tym te współfinanso-
wane ze środków zagranicznych. Sa-
morządy ostrożnie gospodarowały fi-
nansami. Dzięki temu mimo że w 2020 r.
zwiększyły się wydatki, to ich wzrost był
mniejszy niż wzrost dochodów. Za spra-
wą oszczędności na inwestycjach uda-
wało się zlikwidować deficyt w budże-
cie. W efekcie w skali kraju odnotowa-
no nadwyżkę dochodów względem wy-
datków.

Niekorzystny trend 
demograficzny

Niekorzystnym zjawiskiem dla sa-
morządów był pogarszający się trend
demograficzny. We wspomnianym ra-
porcie czytamy: „Sytuacja demogra-
ficzna w 2020 roku kształtowała się
pod wpływem pandemii COVID-19. Ni-
ski poziom urodzeń, wysoka liczba zgo-
nów, wyraźnie mniejsza niż w latach
ubiegłych liczba zawieranych mał-
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Mimo sytuacji pandemicznej w 2020 r. dochody
budżetowe samorządów rosły. Po uwzględnieniu
inflacji zwiększyły się one w porównaniu do 2019 r.
o 6,1 proc. Najszybciej rosły dochody powiatów
(12,6 proc.), zaś najniższy wzrost zanotowało mia-
sto stołeczne Warszawa (2,5 proc) – wynika z ra-
portu „Finanse samorządów terytorialnych po
pandemii. Od kryzysu do rozwoju”.

Wojciech Ostrowski
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żeństw oraz zahamowanie imigracji
do Polski, wszystkie te zjawiska po-
głębiły obserwowaną od początku
XXI wieku niekorzystną sytuację lud-
nościową Polski. W przyszłości będzie
to skutkować zmniejszaniem się poda-
ży pracy i utrudnieniami w systemie za-
bezpieczenia społecznego w wyniku
wzrostu liczby i odsetka osób w starszym
wieku”.

Problemy demograficzne w różnym
stopniu dotyczą różnych regionów. Po-
nadto od lat 90. XX w. obserwujemy spa-
dek liczby ludności w większości dużych
miast i zwiększanie się odsetka ludno-
ści wiejskiej w populacji. Znaczący
wzrost populacji dotyczy przede wszyst-
kim powiatów położonych wokół dużych
miast, co wynika między innymi z ten-
dencji do migracji ludności miejskiej
w poszukiwaniu tańszych nieruchomo-
ści. Taka sytuacja prowadzi do spadku
przychodów miast z podatków i opłat ko-
munalnych. Wyludnianiu się miast to-
warzyszy również starzenie się lokalnej
społeczności, czego następstwem są
większe koszty świadczeń i usług spo-
łecznych.

Wpływ pandemii na rozwój 
i plany inwestycyjne 
samorządów

W okresie pandemii doszło do ogra-
niczenia inwestycji samorządowych.
Spadek ich wartości częściowo wiązał
się z zakończeniem napływu środków
Unii Europejskiej w ramach dostęp-
nych funduszy. Wzrost i spadek inwe-
stycji samorządowych jest powiązany
z realizacją kolejnych budżetów unij-
nych. Wprawdzie w trakcie pandemii
samorządy otrzymywały znaczące
wsparcie z budżetu państwa, jednak nie
zahamowało ono spadku inwestycji.

W latach 2019−2021 rząd wydawał
rekordowe sumy na wsparcie inwesty-
cji samorządowych. Pomocą w sferze in-
westycji miał być dla nich Fundusz Ini-
cjatyw Lokalnych, którego środki zare-
zerwowano dla miast na prawach po-
wiatu, powiatów i gmin wyłącznie na wy-
datki majątkowe. W latach 2020–2021
przekazano samorządom 13 mld zł.
Z kolei w ramach Funduszu Inwestycji
Strategicznych samorządy otrzymały
19 mld zł. W porównaniu z poprzedni-
mi latami zanotowano kilkakrotny wzrost
przekazywanych środków.

Jednak wzrostowi dotacji państwo-
wych towarzyszył spadek dochodów
własnych i wzrost wydatków, co spra-
wiało, że wzrost inwestycji nie mógł być
proporcjonalny do zwiększenia rządo-

wego wsparcia. Kolejnym problemem,
który pojawił się podczas pandemii, był
wzrost cen materiałów budowalnych,
spowodowany z kolei wzrostem warto-
ści inwestycji budowlanych. Wiele sa-
morządów musiało korygować swoje
zamówienia, ponieważ oferty przewyż-
szały kosztowo zakładane w budżetach
środki.

Choć pandemia spowolniła inwe-
stycje i innowacje, miasta starają się
wdrażać nowoczesne technologie, wal-
czyć o czystą energię i jakość powietrza.
Kontynuowane są np. lokalne programy
wymiany starych pieców. Odbicie go-
spodarcze w 2021 r. pozwoliło zwiększyć
tempo inwestycji w innowacje.

Na stronie Polskiego Funduszu Roz-
woju czytamy: „W ostatnim roku warto
również zwrócić uwagę na rozwój inte-
ligentnego zarządzania infrastrukturą
w polskich miastach. Szczególnie wy-
różniają się tu systemy zarządzania
oświetleniem ulicznym. Inteligentne roz-
wiązanie zaczyna się już na etapie

optymalizacji wymiany nieefektywnego
oświetlenia – zaawansowane algoryt-
my pozwalają na dostarczenie infor-
macji jakie lampy i kiedy należy wy-
mienić, aby miasto mogło zaoszczędzić
jak najwięcej pieniędzy oraz kiedy i w ja-
kich godzinach powinny być urucha-
miane”.

Nowe zadania samorządów 
w dobie pandemii

W czasach pandemii realizacja za-
dań własnych samorządów wymagała
znacznie większego zaangażowania
sił i środków. Dotyczyło to takich ob-
szarów, jak zapewnienie pomocy me-
dycznej i wsparcia przedsiębiorców,
a także funkcjonowanie lokalnych spo-
łeczności na poziomie codziennych
spraw (oświata, sprawy urzędowe).
Jedną z trudności, jakie musiały prze-
zwyciężyć samorządy, była koniecz-
ność pracy zdalnej, która wiązała się
z wprowadzeniem określonych proce-
dur oraz ewidencji czynności i czasu
pracy.

Pandemia miała również pozytywne
skutki, nie tylko dla samorządów. Przy-
śpieszyła digitalizację obsługi intere-
santa, zachęciła część społeczeństwa
do przejścia na tę formę korzystania z
usług. Zwiększyły się nakłady na two-
rzenie sprawnych systemów zdalnej
obsługi mieszkańca. Obok wdrożenia
nowych technologii samorządy musia-
ły w tym przypadku koncentrować się na
właściwym projektowaniu i wdrożeniu
odpowiednich procesów usług elek-
tronicznych.

W 2020 r. samorządy były zmuszo-
ne do koncentrowania swojej aktyw-
ności na pomocy przedsiębiorcom,
którzy zawieszali swoje biznesy w związ-
ku z ograniczeniami pandemicznymi.
Przyczyniło się to do większego obcią-
żenia kosztami przy jednoczesnym
spadku wpływów z podatków. W kolej-
nym roku nowym wyzwaniem stało się
tworzenie masowych punktów szcze-
pień. Ograniczenia pandemiczne zmu-
szały również miasta do wdrożenia

zmian w komunikacji masowej i przy-
stosowania jej do stale modyfikowanych
ograniczeń.

Problemem stała się w tych oko-
licznościach sytuacja w oświacie.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli na-
uczanie zdalne spowodowało „pogłę-
bienie nierówności edukacyjnych oraz
pogorszenie kondycji psychofizycznej
uczniów i nauczycieli”. NIK zwraca też
uwagę na zaniedbania związane z re-
alizacją obowiązku szkolnego. Zda-
rzało się, że w szkołach nie sprawdza-
no frekwencji i przenoszono obowiązek
kształcenia w przypadku niektórych
przedmiotów na rodziców. NIK pod-
kreśla jednak, że wiele problemów
miało charakter systemowy, a zanie-
dbania wynikały z opieszałości na po-
ziomie ministerialnym.

Czas pandemii bez wątpienia sta-
nowił wyzwanie dla samorządów. Ob-
serwując dane na poziomie ogólno-
polskim, można uznać, że w większości
zadały one egzamin z radzenia sobie
w tej wyjątkowej sytuacji. �
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Pandemia miała również pozytywne skutki, nie
tylko dla samorządów. Przyśpieszyła digitalizację
obsługi interesanta, zachęciła część społeczeń-
stwa do przejścia na tę formę korzystania z usług.
Zwiększyły się nakłady na tworzenie sprawnych
systemów zdalnej obsługi mieszkańca.



Gmina Kobylnica od lat nieprzerwanie
zajmuje czołową pozycję wśród sa-
morządowych liderów, co potwierdza
2. miejsce w Rankingu Gmin i Powia-
tów 2021. Co składa się na wysoki po-
ziom zarządzania i tak dobre wyniki?

− Kolejny rok gminy Kobylnica na
podium Rankingu Gmin i Powiatów to
przede wszystkim wynik ciężkiej, sys-
tematycznej pracy. Oczywiście. Nie bo-
imy się wyzwań. Jednak bardzo ważne
jest zaangażowanie całego zespołu. To
podstawa, aby móc konstruować da-
lekosiężne plany, a później z powo-
dzeniem je realizować. Jak widać, to się
udaje. To ogromna zasługa naszych
pracowników.
Które obszary brane pod uwagę w oce-
nie ZPP przyniosły gminie najlepszą
punktację i najwyraźniej przełożyły się
na ostateczną klasyfikację?

− Wiele dziedzin funkcjonowania sa-
morządu opiera się na prawidłowym roz-
poznaniu wyzwań i oczekiwań naszych
mieszkańców. Wdrożyliśmy liczne roz-
wiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania naszej
gminy, m.in. obiegu dokumentów i ko-
respondencji w urzędzie poprzez system
e-urząd, odpowiednie narzędzia na na-
szej stronie internetowej dla osób z nie-
pełnosprawnościami, możliwość płat-

ności bezgotówkowych, system powia-
damiania SMS-em lub za pomocą apli-
kacji Blisko. Nie zapominamy o finan-
sowaniu szkoleń dla naszej kadry, któ-
re umożliwiają podnoszenie kwalifikacji,
żeby móc stawiać czoła coraz to nowym
wyzwaniom. Ponadto gmina kładzie
bardzo duży nacisk na aktywizację se-
niorów. Organizujemy spotkania w świe-
tlicach, warsztaty, wyjazdy i coroczne
bale seniorów.

Promujemy różne rozwiązania z za-
kresu ochrony zdrowia i pomocy spo-
łecznej. Stawiamy także na sport i edu-
kację. Jednocześnie nie zapominamy
o kulturze, organizując wiele wydarzeń
i koncertów plenerowych, ponieważ
tego rodzaju inicjatywy integrują lokal-
ną społeczność. Ważną kwestią jest dla
nas także promocja rozwiązań pro-
ekologicznych. Czynników świadczą-
cych o naszym rozwoju jest naprawdę
dużo i niezmiernie cieszy mnie fakt, że
wszelkie nasze działania i inicjatywy zo-
stały docenione w Rankingu Gmin i Po-
wiatów. To dla nas wyraźny sygnał, że
idziemy dobrą drogą.
Jakie wyzwania inwestycyjne stoją
przed samorządem gminy w najbliż-
szym czasie?

− Z najważniejszych zadań mogę
wymienić rozpoczęcie prac przy budo-

wie hali sportowej w Szkole Podstawo-
wej w Kwakowie. To inwestycja warta
10,5 mln zł. Z Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej gmina otrzyma na ten cel
dofinansowanie w kwocie ponad 2,2 mln
zł. Planowana jest termomoderniza-
cja Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, któ-
ra częściowo zostanie sfinansowana
z tzw. Funduszy Norweskich w kwocie
prawie 5,5 mln zł, przy ponad 10 mln zł
wartości całej inwestycji. Na pewno
dużym wyzwaniem będzie budowa
Szkoły Podstawowej w Bolesławicach.
Ważną inwestycją jest realizowana bu-
dowa ponad 850 punktów świetlnych na
naszych ulicach za 10 mln zł. Do tego
budowa ulic, w tym największa inwe-
stycja, czyli budowa ul. Transportowej za
kwotę ponad 8 mln zł. Ma to szczegól-
ne znaczenie dla poprawy jakości życia
naszych mieszkańców. 

Gmina Kobylnica jest także jedną
z 19 gmin i miast w regionie, które w ze-
szłym roku wspólnie powołały do życia
Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową.
Celem spółki jest budowa mieszkań
czynszowych. W planach jest stworze-
nie około 100 takich lokali w Sycewi-
cach. Przed nami jeszcze wiele wy-
zwań i pracy.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Nie boimy się wyzwań

Zawsze jest miło, gdy ciężka praca jest zauważona i doce-
niona, jednak pracujemy przede wszystkim na rzecz na-
szych mieszkańców. To jest nasz priorytet. Nie zwalniamy
tempa − mówi Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.

Gmina Kobylnica z lotu ptaka Fot. UG Kobylnica (2)
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W2021 r. zakończono jedną z naj-
większych inwestycji w historii
powiatu – budowę Centrum

Nauki „Cordis”. Uroczyste otwarcie
obiektu odbyło się we wrześniu, nato-
miast w grudniu Centrum zyskało pa-
trona – prof. Rudolfa Virchowa. Inwe-
stycja została zrealizowana przy wspar-
ciu środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego. Placówka popularyzuje
naukę, wykorzystując nowoczesne tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne.
Tematem przewodnim Centrum są
innowacyjne technologie w zdrowiu.
W przebudowanym trzykondygnacyj-
nym budynku znajdą się sale naukowo-
laboratoryjne, sala ekspozycyjna oraz
sala konferencyjna. To miejsce do eks-
perymentowania, rozwijania potencja-
łu twórczego oraz samodzielnego pro-
wadzenia doświadczeń przez osoby
w każdym wieku. Centrum jest wypo-
sażone w stanowiska pozwalające prze-
nieść się w wirtualną rzeczywistość.
Korzystanie z placówki, zarówno przez
grupy zorganizowane, jak i osoby indy-
widualne, jest całkowicie bezpłatne.

Wkrótce w Centrum Nauki „Cordis”
powstanie „Strefa Odkrywania, Wy-
obraźni i Aktywności – SOWA”. To ini-
cjatywa ministra edukacji i nauki. W ra-

mach projektu powstanie wystawa kil-
kunastu eksponatów, które ukazują do-
świadczalny charakter nauki i umożli-
wiają samodzielne eksperymentowa-
nie, a także majsternia, czyli przestrzeń,
w której odwiedzający będą mogli po-
dejmować wyzwania logiczne, kon-
struktorskie i inżynieryjne.

Ponadto na przełomie 2021 i 2022 r.
powiat świdwiński zawarł dwie bardzo
ważne umowy. Pierwsza dotyczyła wy-
kupu gruntów, na których utworzono
Strefę Aktywności Biznesowej. Na in-
westorów czeka 7 działek o zróżnico-
wanej powierzchni (od 0,3 ha do 5,27 ha),
położonych przy drodze wewnętrznej,
uzbrojonych w sieć wodną i kanaliza-
cyjną. Strefa, zlokalizowana przy drodze
powiatowej, w odległości 500 m od dro-
gi wojewódzkiej, została włączona do
projektu Polska Strefa Inwestycji i jest ob-
jęta preferencjami fiskalnymi. Druga
umowa wiąże się z przyznaniem dofi-
nansowania na realizację inwestycji
w ramach rządowego programu „Spor-
towa Polska”. Dzięki niej samorząd po-
wiatowy zmodernizuje szkolne obiekty
sportowe – przy Zespole Szkół w Świ-
dwinie i przy Zespole Szkół w Połczynie-
Zdroju.

Nowoczesna infrastruktura sporto-
wa sprzyja organizacji dużych imprez

sportowych i wydarzeń promujących
sport, co potwierdziło się w minionym
roku przy okazji Wojewódzkich Uro-
czystości Dni Olimpijczyka. Do powia-
tu przyjechało wówczas kilkudziesięciu
olimpijczyków, paraolimpijczyków, tre-
nerów i działaczy sportowych, a w za-
wodach sportowych wzięło udział po-
nad 1,5 tys. dzieci i młodzieży. Z powo-
du pandemii impreza została przesu-
nięta z kwietnia na przełom września
i października. Dobrze się jednak zło-
żyło, bo sportowcy i trenerzy niemal
wprost z olimpijskich stadionów w Tokio
zawitali do Świdwina.

Miniony rok był rokiem wielu przed-
sięwzięć zrealizowanych mimo zmagań
z pandemią. Rok 2022 zapowiada się
równie pracowicie. Przyjęty plan bu-
dżetowy obejmuje niespotykane do-
tychczas inwestycje i działania strate-
giczne na rzecz rozwoju powiatu. War-
to wymienić chociażby rozbudowę bazy
oświatowej, remonty dróg, moderni-
zację szpitala, termomodernizacje
obiektów publicznych, działania edu-
kacyjne i kulturalne. − Powiat nie boi się
wyzwań i ambitnych projektów, ponie-
waż w swych działaniach kieruje się
przede wszystkim potrzebami miesz-
kańców – mówi Mirosław Majka, sta-
rosta świdwiński. �

Od 10 lat wśród liderów
Od 10 lat, czyli od pierwszej edycji Ogól-
nopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów,
powiat świdwiński zawsze plasował się
w pierwszej dziesiątce w kategorii powia-
tów do 60 tys. mieszkańców, a w ostatnich
latach w ścisłej czołówce. Tegoroczna
druga pozycja to efekt konsekwentnej re-
alizacji dobrze zaplanowanych działań.

Starostwo Powiatowe w Świdwinie Centrum Nauki Cordis 
im. prof. R. Virchowa 

Centrum Nauki Cordis im. prof. R. Virchowa
– sala doświadczania świata

Świdwin z lotu ptaka



Dzięki tej inwestycji powstały dwie
obwodnice – centrum miasta
i zachodnia, 10 km ścieżek ro-

werowych i komunikacja miejska. Ul. św.
Jana Pawła II jest nową arterią, łączącą
drogę krajową nr 10 z drogą do Babo-
szewa. To także ważny impuls do oży-
wienia gospodarczego zachodniej czę-
ści miasta, gdzie za kilka lat powstaną
nowe osiedla i centra handlowe.

Trwa rewitalizacja rynku
Prace trwają w kamienicach przy

Warszawskiej 2 i Grunwaldzkiej 1.
W pierwszej z nich powstanie „Dom do-
brej pamięci” – muzeum wspólnej hi-
storii Polaków i Żydów od XV w. żyjących
razem w mieście. W drugim – Centrum

Informacji Turystycznej z toaletami pu-
blicznymi i przestrzenią dla gości od-
wiedzających Płońsk.

Prace na rynku, obejmujące także
ulice Warszawską, Pułtuską, Przejazd
i Zduńską, będą prowadzone w 2022 r.
Plac 15 Sierpnia już niedługo stanie się
prawdziwym sercem miasta – miej-
scem odpoczynku i zieleni.

Nowe obiekty 
w przestrzeni miejskiej

Nową placówką na mapie kultural-
nej Płońska będzie budynek dworca
PKP – siedziba muzeum ziemi płońskiej.
W wieży ciśnień powstanie obserwato-
rium astronomiczne i planetarium.
Wkrótce zostanie przebudowana rów-

nież ul. Grunwaldzka. Istotnym wspar-
ciem dla miasta będą obiecane pie-
niądze z Ministerstwa Sportu na budo-
wę stadionu miejskiego. Ponadto Płońsk
otrzymał dofinansowanie na moderni-
zację krytej pływalni i budowę skate-
parku przy targowisku Manhattan.

Gruntowny remont czeka najstarszą
płońską szkołę – Szkołę Podstawową
nr 1 im. Bolesława Chrobrego. Termo-
modernizowane są z kolei siedziby
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej.

W kierunku ekologii
Rozbudowa sieci ciepłowniczej po-

zwoliła podłączyć do niej budynki uży-
teczności publicznej i – bezpłatnie – pry-
watne domy (całkowity koszt inwestycji
to 9,3 mln zł). Dzięki temu samorząd
działa na rzecz niskoemisyjności, bo-
wiem miejska elektrociepłownia opa-
lana jest biomasą – produkuje zieloną
energię. Płońsk regularnie korzysta też
z programów wymiany starych palenisk
na nowe – ekologiczne.

Mimo trudnej sytuacji finansowej
z powodu zmniejszenia udziału samo-
rządu w podatku PIT, 80-procentowego
wzrostu cen energii elektrycznej, a tak-
że niewystarczającego poziomu sub-
wencji oświatowej budżet Płońska ma
charakter proinwestycyjny. Oznacza
to, że Płońsk będzie się rozwijał. �

Rok 2021 to historyczny czas dla Płońska i jego mieszkańców. Mimo pandemii, trudno-
ści finansowych i organizacyjnych spowodowanych przez COVID-19 22-tysięczne mia-
sto zrealizowało największą i najdroższą inwestycję w historii – „Budowę ścieżek
rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobil-
ności miejskiej”, której wartość wynosi ponad 65 mln zł.

Budowa obwodnicy centrum miasta

Płońsk

Największa inwestycja w historii

www.rynekinwestycji.pl
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Po kilkunastu miesiącach pandemii
COVID-19 możemy powiedzieć
jedno: samorządy stanęły na wy-

sokości zadania, błyskawicznie adap-
tując się do nowej sytuacji, choćby po-
przez wdrożenie systemu zdalnej pra-
cy i edukacji. Także wyniki finansowe JST
okazały się lepsze od spodziewanych
– bilans 2021 r. pokazuje nadwyżkę
17,5 mld zł, przy planowanym deficycie
w wysokości ponad 30 mld zł. A trzeba
pamiętać, że bilansowanie budżetu
było wyjątkowo trudne − rosnącym
kosztom związanym z pandemią to-
warzyszył spadek dochodów własnych
spowodowany zarówno kryzysem go-
spodarczym, jak i reformą podatkową
(wprowadzenie stawki PIT 17 proc.,
zwolnienie z podatku dochodowego
osób poniżej 26. roku życia). Warto jed-
nak zauważyć, że wynik finansowy jest
wypracowany dzięki dodatkowym trans-
ferom z budżetu centralnego – tylko

w grudniu 2021 r. do JST trafiło 8 mld zł.
Samorządy otrzymywały też środki z puli
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, co częściowo zniwelowało
ubytki w dochodach.

Jednak to nie koniec trudności, z ja-
kimi będą musieli zmierzyć się samo-
rządowcy. W bieżącym roku gminy za-
czną odczuwać skutki programu Polski
Ład obejmującego m.in. zmiany w po-
datku PIT i CIT czy w zasadach stoso-
wania ryczałtu ewidencjonowanego.
Szacowany spadek dochodów samo-
rządów z tytułu podatków sięga 145 mld
zł w ciągu najbliższych 10 lat. Dla wie-
lu z nich może to oznaczać poważne
trudności w realizowaniu zadań wła-
snych i konieczność ograniczenia wy-
datków na inwestycje, a bez nich trud-
no mówić o wyjściu samorządów z re-
cesji.

Priorytety: 
samodzielność i stabilność

Samorządowcy z niepokojem ob-
serwują trwający od pewnego czasu
proces ograniczania kompetencji i au-
tonomii samorządów. Jego przejawem
jest coraz większe uzależnienie lokal-
nych budżetów od transferów z budże-
tu centralnego, których udział stale ro-
śnie w stosunku do dochodów wła-
snych. Dlatego samorządowcy nega-
tywnie ocenili rządową propozycję, by
ubytki w dochodach JST związane z Pol-
skim Ładem rekompensować dodat-
kową subwencją rozwojową.

Pojawiają się też kontrowersje zwią-
zane z przejrzystością podziału środków
z rządowych programów. Rosnący
udział dotacji celowych utrudnia pla-
nowanie finansowe w perspektywie
wieloletniej. Niezbędne jest więc wpro-
wadzenie mechanizmu, który przywró-
ciłby budżetową równowagę – sku-

tecznym narzędziem mogłoby być
zwiększenie udziału JST w podatkach
dochodowych, które są kluczowym i naj-
bardziej przewidywalnym źródłem do-
chodów własnych, gwarantującym sze-
roki zakres niezależności.

Samorządowcy wskazują też na
konieczność adekwatnej wyceny kosz-
tów realizacji zadań własnych. Obecnie
rozwój gmin ograniczany jest przez
stale rosnące wydatki, związane np.
z podwyżkami dla nauczycieli czy ko-
niecznością pokrycia rosnących cen
usług, które nie znajdują odzwiercie-
dlenia w wysokości subwencji. Proble-
mem jest też rosnąca liczba i zakres za-
dań własnych – dla stabilności lokalnych
budżetów niezbędne jest przekazywa-
nie samorządom pełnego pokrycia
kosztów ich realizacji. To szczególnie
istotne, bo władze samorządowe mają
bardzo niewielkie możliwości optyma-
lizacji tych wydatków.

Strategia rozwoju
Apele o wprowadzenie wspomnia-

nych mechanizmów zwiększających
autonomię JST i stabilność lokalnych bu-
dżetów pozostają na razie bez odpo-
wiedzi. Samorządowcy stoją więc przed
koniecznością działania w niesprzyja-
jących warunkach i podejmowania
trudnych decyzji finansowych. Jak zatem
opracować strategię, która pozwoli
wyjść z kryzysu, a przy tym będzie
sprzyjała długofalowemu rozwojowi
JST?

Pierwszym i kluczowym punktem jest
analiza sytuacji finansowej oraz po-
tencjału danej jednostki, co pozwoli na
wskazanie mocnych stron i oparcie na
nich kierunków rozwoju. O potencjale
mogą stanowić choćby atrakcyjność tu-
rystyczna, wysokiej klasy tereny rolnicze,
dobra komunikacja z większymi ośrod-

Samorządy po kryzysie COVID-19.
Jakiego wsparcia potrzebują?
Samorządy mają za sobą kilkanaście wyjątkowo trudnych miesięcy. Musiały zmierzyć
się z kryzysem finansowym i problemami spowodowanymi przez pandemię COVID-19.
Teraz stają przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest odbudowa stabilizacji finansowej i za-
planowanie rozwoju na najbliższe lata. Jak JST poradziły sobie z kryzysem i jakich roz-
wiązań potrzebują?

Mariusz Gołaszewski



kami, duża liczba terenów pozwalają-
cych na budowę zakładów przemysło-
wych. Wyniki analizy to baza do na-
kreślenia długoterminowej wizji roz-
woju i stworzenia powiązanego z nią
planu zagospodarowania przestrzen-
nego niezbędnego do realizowania in-
westycji.

Inwestycje to podstawa
To właśnie inwestycje są czynni-

kiem o największym znaczeniu proro-
zwojowym, o ile tylko spełniają jeden wa-
runek – są tzw. silnikami, czyli projektami
przynoszącymi gminie dochód, a nie
stanowiącymi dodatkowe obciążenie.
Dobrze zaprojektowana strategia in-
westycyjna pozwoli na stworzenie sa-
monapędzającego się mechanizmu
– dochody z inwestycji wzmacniają
samorządowy budżet i pozwalają na
realizację kolejnych dochodowych pro-
jektów, co stabilizuje finanse gminy,
stanowiąc najlepsze zabezpieczenie
przed ewentualnym przyszłym kryzy-
sem.

Przykładem takiej inwestycji może
być uzbrojenie gruntów, pozwalające na
przyciągnięcie inwestora zaintereso-
wanego budową zakładu na danym te-
renie. Samorządowi przynosi to szereg

korzyści: od wpływu z tytułu podatków
od nieruchomości po wzrost wpływów
z tytułu podatku PIT, gdy mieszkańcy po-
dejmą tam pracę. Duży zakład pracy
może też przyciągnąć pracowników z in-
nych gmin, którzy wybiorą przepro-
wadzkę zamiast uciążliwych dojazdów,
a także powstrzymać młodych przed
przeprowadzką do większego ośrodka
w poszukiwaniu pracy.

Ten ostatni punkt jest bardzo istotny,
bo planując długofalowy rozwój, sa-
morządy muszą zmierzyć się też z wy-
zwaniami demograficznymi. Szczegól-
nie w mniejszych ośrodkach depopu-
lacja stanowi poważny problem. Jak jej
przeciwdziałać? Skuteczne są inwe-
stycje napędzające rozwój gospodarczy
i ożywiające rynek pracy. Ważne są tak-
że: oferta placówek opiekuńczych
i edukacyjnych, jakość i dostępność
usług komunalnych, poziom bezpie-
czeństwa. Czynnikiem decydującym
może się jednak okazać oferta przy-
stępnych cenowo mieszkań samorzą-
dowych przeznaczonych dla osób pra-
cujących i osiągających średnie do-
chody, które nie pozwalają na swo-
bodną spłatę rat kredytu hipotecznego.

Wielu przedstawicieli tej grupy to lu-
dzie w wieku, gdy podejmuje się decy-

zję o założeniu rodziny lub jej powięk-
szeniu, w czym przeszkodą najczęściej
jest właśnie brak stabilizacji mieszka-
niowej. Budowa dostępnych cenowo
lokali dla tej grupy najemców jest więc
sposobem na odmłodzenie struktury de-
mograficznej gminy, a w perspektywie
– na jej stały rozwój dzięki rosnącym
wpływom z podatków. �
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Spośród 35 ubiegłorocznych za-
dań 22 wykonano przy wsparciu
finansowym wszystkich samo-

rządów gminnych ziemi piotrkowskiej,
a na 7 inwestycji pozyskano rekordowe

dofinansowanie zewnętrzne w wyso-
kości 24 mln zł. Łączny koszt wydatko-
wanych pieniędzy na zadania drogowe
w 2021 r. to 32 mln zł. − Miniony rok był
sprzyjający dla inwestycji drogowych,
ale nie zamierzamy odpuścić dobrej
passy i już przygotowujemy się do re-
alizacji kolejnych zadań infrastruktu-
ralnych – zapowiada Piotr Wojtysiak, sta-
rosta piotrkowski.

– Wspólnie z gminami Wolbórz i Czar-
nocin kontynuujemy 2 duże inwestycje
za ponad 17 mln zł. Ogłosiliśmy już prze-
targi na kolejne 2 duże zadania drogo-
we w Gorzkowicach i w Sulejowie za ko-
lejnych prawie 15 mln zł, realizowane
w partnerstwie z samorządami gmin-
nymi. Zabezpieczyliśmy także w bu-
dżecie dofinasowanie w wysokości
1,6 mln zł na przebudowę 4,3 km drogi
powiatowej na terenie gminy Wola

Krzysztoporska – mówi starosta. Sa-
morząd powiatowy ceni także współ-
pracę z pozostałymi gminami, które
aktywnie włączają się w proces mo-
dernizacji sieci komunikacyjnej.

Solidność i jakość wykonania jed-
nego z zadań realizowanych przez po-
wiat piotrkowski doceniła kapituła Ogól-
nopolskiego Konkursu Modernizacja
Roku & Budowa XXI w., która zakwali-
fikowała remont wiaduktu w Siomkach
w gminie Wola Krzysztoporska do fina-
łu edycji 2021. 

Tegoroczną sztandarową inwestycją
samorządu jest budowa Powiatowego
Centrum Przesiadkowego Piotrków Try-
bunalski za 3,3 mln zł. I etap potrwa do
lipca/sierpnia 2022 r. Rozpoczęcie II eta-
pu − modernizacji budynku dawnego
dworca PKS − planowane jest w przy-
szłym roku. �

Lista inwestycji drogowych zrealizowanych w minionym roku w po-
wiecie piotrkowskim powiększyła się o ponad 30 km przebudowanych
dróg i blisko 13 km nowych ciągów pieszo-rowerowych. 

Z myślą o pasażerach i przewoźnikach 
powstaje Powiatowe Centrum Przesiadkowe
Piotrków Trybunalski

Dobra passa inwestycyjna trwa

Mariusz Gołaszewski
ekspert i praktyk rynku finansowego, prze-
prowadził dla samorządów ponad 500
projektów w zakresie finansowania inwe-
stycji i usuwania problemów z długiem.
Absolwent SGH w Warszawie i Wydziału
Prawa i Administracji UW, posiadacz dy-
plomów Professional Risk Manager oraz
ACCA. Wykładowca akademicki i szkole-
niowiec. Ma wieloletnie doświadczenie
zdobyte na stanowiskach managerskich
i w zarządach firm konsultingowych oraz
bankowości. W 2005 r. współtworzył
pierwszy w Polsce dedykowany bank sek-
tora publicznego. Prezes Zarządu Aesco
Group (www.aesco.com.pl), instytucji zaj-
mującej się opracowywaniem i oferowa-
niem rozwiązań dla JST w zakresie
zarządzania finansami i zadłużeniem.
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W najnowszym zestawieniu samorzą-
dów, opracowanym przez ZPP, powiat
drawski zajął 3. miejsce wśród powia-
tów do 60 tyś. mieszkańców. Co było
przepustką do ścisłej czołówki?

− Zajęcie przez powiat drawski
3. miejsca to przede wszystkim ogrom-
ny zaszczyt, który pokazuje zarówno mi,
jak i współpracownikom, że idziemy w
dobrym kierunku. Ten sukces nie byłby
jednak możliwy bez zaangażowania
całego zespołu Starostwa Powiatowe-
go, mieszkańców oraz wielu stowarzy-
szeń, radnych i podmiotów działających
w powiecie.
Co jest kluczem do tak dobrych wyni-
ków pomimo wyjątkowo trudnej sytu-
acji społeczno-gospodarczej?

− Ze względu na trwającą pande-
mię Covid-19 sytuacja społeczno-go-
spodarcza w powiecie drawskim, po-
dobnie jak w innych jednostkach sa-
morządu terytorialnego, jest trudna.
Wybuch pandemii zachwiał codziennym
życiem mieszkańców, a wielu instytu-
cjom utrudnił funkcjonowanie. Dlatego

musieliśmy więcej i lepiej pracować, aby
podołać wszystkim wyzwaniom. W mo-
jej ocenie misja służebna wobec miesz-
kańców jest główną siłą napędową,
która motywuje ludzi do działania, bez
względu na sytuację społeczno-go-
spodarczą. Wszyscy pracowaliśmy na
ten sukces. Poprawa życia mieszkań-
ców i zapewnienie im bezpieczeństwa
to dla nas wyzwanie.

Wspólnie z działaczami lokalnymi
i urzędnikami kierujemy swoją uwagę
na człowieka i jego potrzeby. Należy
podkreślić, że nasze pozytywne od-
działywanie zawsze jest podporząd-
kowane zaspakajaniu ludzkich potrzeb.
Uporządkowaliśmy sytuację szpitala,
będącego jednym z najważniejszych
elementów usług w powiecie. Wsparcie
udzielane systematycznie przez powiat
zarówno Policji, jak i Straży Pożarnej,
wzmacnia bezpieczeństwo obywateli
i poprawia warunki funkcjonowania
całej lokalnej społeczności oraz osób
odwiedzających nasz powiat.
Z jakimi nadziejami i planami weszli
państwo w nowy rok?

− Nowy rok pokazał nam, że nie je-
steśmy bezpieczni. Nie wygraliśmy
jeszcze walki z pandemią, a musieliśmy
zmierzyć się z serią huraganów, które
wyrządziły wiele szkód w powiecie.
Dzięki sprawnie działającym służbom
mundurowym wszyscy poszkodowani

otrzymali na czas pomoc, a straty
materialne zostały zminimalizowane.
W walce ze skutkami wichur pomaga-
li nam także strażacy z ościennych
gmin i powiatów, kadeci oraz elewi z Po-
znania, Częstochowy i Bydgoszczy,
a także pracownicy nadleśnictw oraz lo-
kalni przedsiębiorcy.

W 2022 r. musimy zmierzyć się z wie-
loma wyzwaniami. Przede wszystkim
wspólnie z gminami dążymy do polep-
szenia życia i bezpieczeństwa miesz-
kańców. Myśląc o przyszłości powia-
tu, zabiegamy o nowych inwestorów,
w szczególności z branży turystycznej ze
względu na walory przyrodniczo-kra-
jobrazowe naszego regionu.

Korzystając z okazji, chciałbym ser-
decznie zaprosić do odwiedzania po-
wiatu drawskiego, krainy pięknych
i rozległych jezior, obszaru o bogatej
i ciekawej historii, korzystnym położeniu
geograficznym, czystej wodzie i nie-
skażonym powietrzu. Spokój, cisza,
bezpośredni kontakt z piękną i urokli-
wą przyrodą przemawiają za tym, aby
w swoich planach urlopowych uwzględ-
nić przyjazd na naszą gościnną ziemię.
Tutaj tradycja idzie w parze z nowocze-
snością, a życzliwość i gościnność
mieszkańców sprawia, że z przyjemno-
ścią się tu powraca.
Jakie miejsca pana zdaniem szcze-
gólnie warto zobaczyć, wypoczywając
w powiecie drawskim?

− Chciałbym zachęcić państwa do
aktywnego wypoczynku. Liczne piękne
jeziora sprzyjają relaksującym kąpielom
oraz nurkowaniu. Na trzech najwięk-
szych jeziorach: Drawsko, Siecino, Lu-
bie kwitnie turystyka kajakowa i że-
glarska. Jeziora i rzeki powiatu draw-
skiego obfitują w różne gatunki ryb − to
prawdziwy raj dla wędkarzy. Warto
skorzystać z pieszych i rowerowych
szlaków turystycznych, a na weekend
proponuję spływ kajakowy szlakiem
im. ks. kar. Karola Wojtyły.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Człowiek w centrum uwagi
W mojej ocenie misja służebna wobec mieszkańców jest
główną siłą napędową, która motywuje ludzi do działania,
bez względu na sytuację społeczno-gospodarczą. Wszyscy
pracowaliśmy na ten sukces – mówi Stanisław Cybula, sta-
rosta drawski.

Czaplinek z lotu ptaka, pomiędzy jeziorami Drawsko i Żerdno
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Powiat kartuski plasuje się w ścisłej
czołówce rankingu ZPP za 2021 r.
Gdzie w skutecznym zarządzaniu tak
dużym powiatem spotykają się po-
trzeby mieszkańców z możliwościami
samorządu i ograniczeniami budżeto-
wymi?

− Praca w samorządzie to służba
wielce zobowiązująca, ale też satys-
fakcjonująca. Wieloletnie doświadcze-
nie w samorządzie nauczyło mnie pa-
trzeć na sprawy lokalne przez pryzmat
konkretnych rozwiązań ułatwiających
naszym mieszkańcom codzienne życie
i odpowiadających na ich potrzeby.
Ogromnym wyzwaniem w zarządzaniu
rozwojem tak dużej jednostki jest umie-
jętne i roztropne planowanie inwestycji.
Niewątpliwie najważniejsza była, jest
i będzie dostępność komunikacyjna
− sieć dróg i połączeń z aglomeracją
trójmiejską oraz pomiędzy gminami,
a także bezpieczeństwo, jakość edu-
kacji, opieki socjalnej i zdrowotnej, sku-
teczność załatwiania spraw obywatel-
skich we współpracy z gminami po-
wiatu. 2021 r. był dla powiatu wyjątkowo
owocny. Na realizację inwestycji pozy-
skaliśmy z funduszy zewnętrznych po-
nad 50 mln zł. Oddaliśmy do użytku dłu-
go wyczekiwaną halę sportową przy Po-
wiatowym Zespole Szkół w Przodkowie,
ukończyliśmy kompleksową przebudo-
wę wiaduktu w Niestępowie, wybudo-
waliśmy rondo w Leźnie. Z roku na rok re-
montujemy coraz więcej dróg − w 2019 r.
− 8,5 km, w 2020 r. – 15 km, a w ub.r.
– 25 km. Z myślą o bezpieczeństwie pie-
szych i rowerzystów szczególną wa-
gę przykładamy do budowy chodników

i ciągów pieszo-rowerowych. Wierzę, że
wszystkie te przedsięwzięcia przyczynią
się do podniesienia jakości życia na-
szych mieszkańców.
Jak ważne w polityce powiatu, zwłasz-
cza w czasie pandemii, są inwestycje
w sektor ochrony zdrowia?

− Ponad 2 lata temu zaczęła się
pandemia, która – z większym lub
mniejszym nasileniem – trwa aż do
dziś, nieustannie zmieniając nasze do-
tychczasowe życie i przyzwyczajenia.
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
bardzo szybko dostosowało warunki
w naszym powiatowym szpitalu do
przyjmowania m.in. pacjentów covido-
wych. W związku z epidemią COVID-19
przekazaliśmy szpitalowi środki ochro-
ny osobistej i do dezynfekcji za prawie
0,5 mln zł oraz sprzęt o łącznej warto-
ści 217 tys. zł. Dodatkowo przeznaczy-
liśmy 20 tys. zł na wyposażenie stano-
wiska dla chorych w Szpitalnym Od-
dziale Ratunkowym.

Dzięki współpracy na wielu szcze-
blach udało nam się pozyskać środki ze-
wnętrzne na różnego rodzaju inwestycje,
w tym na zakup nowoczesnych karetek,
które dołączyły do floty pojazdów Zespołu
Ratownictwa Medycznego Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kartuzach, oraz
powstanie centralnej sterylizatorni, dzię-
ki której nasz szpital zyskał nowe stan-
dardy i znalazł się w gronie nowocze-
snych placówek ochrony zdrowia.

Nadszedł czas, kiedy stoimy przed
nowym wyzwaniem, mającym istotny
wpływ na dalszy rozwój kartuskiego
szpitala – rozbudową placówki o pra-
cownie diagnostyki obrazowej, budowę

łącznika oraz szkoły rodzenia. Koszt
tych inwestycji szacuje się na prawie
15 mln zł. Pragnę podziękować wszyst-
kim naszym samorządom gminnym,
przedsiębiorcom i mieszkańcom za
dotychczasowe niezwykłe zaangażo-
wanie, troskę o bezpieczeństwo i nie-
ocenioną pomoc udzieloną szpitalowi.
Sukces samorządu bazuje na właści-
wym zarządzaniu, ale też zapewne na
rozwijanej ofercie turystycznej. Jak
wykorzystują państwo potencjał po-
wiatu w tym aspekcie?

− Powiat kartuski, położony blisko
Trójmiasta, jest ważnym zapleczem re-
kreacyjnym tej dużej aglomeracji. Jego
obszar zamieszkuje 143 tys. osób. W na-
szym regionie rozwija się turystyka se-
zonowa i odpoczynek weekendowy.
Z kolei agroturystyka – coraz bardziej
doceniana − staje się szansą zwięk-
szania dochodów mieszkańców i pod-
niesienia atrakcyjności regionu. Stara-
my się wykorzystywać walory świad-
czące o atrakcyjności powiatu, tj. bliskość
lotniska międzynarodowego w Gdańsku,
niewielką odległość od węzłów komu-
nikacyjnych oraz wyjątkowe walory
przyrodniczo-krajobrazowe.

Nasz powiat to ziemia gościnna i za-
sobna. Nie brakuje tu zakątków, które na
długo pozostaną w pamięci turystów.
Lasy, czyste jeziora i bliskość natury po-
zwalają wypocząć zarówno tym, którzy
lubią spędzać czas wolny w ruchu, jak
i tym, którzy preferują słońce, plażę i wy-
godny leżak. U nas można uciec od
miejskiego gwaru do zagubionych
wśród lasów i jezior spokojnych miejsc
albo spacerować bez końca po nie-
zwykłych miasteczkach i wioskach,
podziwiać niezapomniane krajobrazy
o wyjątkowej urodzie, a także skoszto-
wać wyjątkowej kuchni kaszubskiej.

Rozmawiał Paweł Danilczuk

Zobowiązująca służba samorządu
Ogromnym wyzwaniem
w zarządzaniu rozwojem
tak dużej jednostki jest
umiejętne i roztropne pla-
nowanie inwestycji – mówi
Bogdan Łapa, starosta
kartuski.
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Inwestycyjne priorytety
Pomimo trudnego czasu pandemii

COVID-19 rok 2021 był dla władz samo-
rządowych Powiatu Toruńskiego bardzo
udany. Zrealizowano i rozpoczęto szereg
inwestycji, które już niebawem będą słu-
żyć mieszkańcom całego powiatu.

– Bardzo ważnym wydarzeniem
będzie oddanie do użytku hali sportowej
przy ZS CKU w Gronowie. Ten obiekt po-
zwoli na organizację w naszej szkole
ważnych wydarzeń sportowych. W 2022
r. zakończona zostanie także budowa
nowego Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Osieku. Wiemy, że otrzyma-
liśmy 2 mln zł wsparcia z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych na bu-
dowę Centrum Wieloetnicznej Kultury
Dawnego Pogranicza, które powstanie
w Lubiczu Górnym. Będziemy aplikować
o środki, które pomogą realizować ko-
lejne powiatowe inwestycje w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych oraz „Polskiego Ładu”. To wspar-
cie pozwoli nam przeprowadzić m.in.
kompleksową modernizację budynku
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chełmży oraz DPS-ów w Dobrzeje-
wicach, Wielkiej Nieszawce i Browinie,
a także przebudowę i rozbudowę Domu
Pomocy Społecznej w Pigży – wylicza
Starosta Toruński Marek Olszewski

Nowoczesna polityka inwestycyjna
przekłada się także na remonty dróg
z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nologii dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa niechronionych uczestników ruchu
drogowego czy budowę ścieżek rowe-
rowych. Powiat jest niekwestionowa-
nym liderem pod względem stwarzania
jak najlepszych warunków do jazdy na
jednośladach – tylko w 2021 r. powsta-
ło 21,4 km ścieżek rowerowych. Łącznie
jest ich już niemal 200 km!

Dziękczynny sukces
Powiat Toruński był jednym z orga-

nizatorów Dożynek Województwa Ku-

jawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruń-
skiej, które odbyły się w sierpniu 2021 r.
w Toruniu. Centrum prawie 200-ty-
sięcznego miasta przez 2 dni gościło rol-
ników, sadowników i hodowców, którzy
świętowali symboliczne zakończenie
zbiorów. Zabawie towarzyszyła msza
dziękczynna i rywalizacja na najlepszy
wieniec nowoczesny i tradycyjny. W tej
kategorii reprezentacja Powiatu Toruń-
skiego nie miała sobie równych – wie-
niec wykonany wyłącznie z natural-
nych materiałów przez mieszkanki so-
łectwa Strużal oczarował jurorów, wy-
grywając konkurs. W nagrodę spekta-
kularna konstrukcja wraz z delegacją
mieszkańców Strużala, władz Powiatu
i muzyków zespołu ludowego Polskie
Kwiaty pojechała reprezentować woje-
wództwo na Dożynkach Prezydenckich
w Warszawie. Oryginalna prezentacja
urzekła samą Pierwszą Damę Agatę
Kornhauser-Dudę.

Budowanie społeczności
Samorząd Powiatu Toruńskiego we

współpracy z lokalnymi aktywistami
włączył się w promowanie idei hono-
rowego oddawania krwi. W ramach po-

wiatowej kampanii „Powiat Dobrych Lu-
dzi” w wakacje zorganizowano 11 zbió-
rek, podczas których krew oddały 422
osoby. Krwiodawcy wspólnie zdołali
pomóc ponad 1260 potrzebującym.

Po rocznej przerwie zorganizowano
Zjazd Sołtysów i Kół Gospodyń Wiej-
skich Powiatu Toruńskiego. Wydarzenie,
które od lat cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem, to nie tylko okazja, aby
zintegrować lokalnych społeczników,
lecz także możliwość zaprezentowa-
nia dobrych praktyk z regionu, porad
prawnych i cennych wskazówek uła-
twiających aktywizację mieszkańców
sołectw.

Brąz dla Powiatu
3. miejsce w ogólnopolskiej rywali-

zacji to ogromny sukces dla zarządu
i władz samorządowych Powiatu To-
ruńskiego.

− Nawet pracowitość starosty czy
zarządu na niewiele by się zdała bez
świetnej pracy 150 urzędników i odpo-
wiedzialności kierowników jednostek.
Brązowy medal w rankingu ZPP to nasz
wspólny sukces – podkreśla starosta
Marek Olszewski. �

Powiat Toruński w ogólnopolskiej czołówce
Imponujące efekty pozyskiwania środków z funduszy rządowych i zewnętrznych, nowo-
czesna polityka inwestycyjna oraz szereg rozwiązań służących do budowania społeczeń-
stwa informacyjnego i obywatelskiego zadecydowały o najlepszym w historii wyniku
Powiatu Toruńskiego w ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich. Wielo-
krotny lider zestawienia w województwie kujawsko-pomorskim w tym roku znalazł się na
podium w skali ogólnopolskiej – to ogromny sukces.

Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej 2021 
– prezentacja wieńca tradycyjnego z powiatu toruńskiego

Fot. Agnieszka Niwińska
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WKozach prawie co 13. miesz-
kaniec prowadzi indywidualną
działalność gospodarczą.

Świadczy to o doskonałych warunkach
ekonomicznych, rosnącym popycie i po-
daży oraz o przedsiębiorczości miesz-
kańców Kóz. − To wyjątkowe miejsce,
w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Potwierdza to fakt ciągłego wzrostu za-
ludnienia. Piękne górsko-wiejskie tere-
ny posiadają również wyjątkowy po-
tencjał rynkowy. Na terenie gminy funk-
cjonuje wiele zarejestrowanych dzia-
łalności gospodarczych, od małych do
średnich firm, działających również na
rynkach międzynarodowych – podkre-
śla Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy. 

Prężny rozwój biznesu
Oprócz małych przedsiębiorstw na

terenie gminy funkcjonują większe firmy
specjalizujące się w produkcji suple-
mentów diety, zakłady produkujące wy-
sokoobrotowe tarcze do cięcia i szlifo-
wania, podmioty działające w sektorze
profesjonalnego chłodnictwa oraz pro-
dukcji uszczelnień mechanicznych. Za-
kłady rozwijają się bardzo prężnie, po-
szerzając swoje rynki zbytu i współ-
pracując z partnerami na terenie całej
Polski, Europy i świata. 

Kozy są doskonale skomunikowane
z dużymi aglomeracjami. Dotarcie z Kóz
do granicy państwa w Cieszynie, jak
również do Katowic, będących sercem
aglomeracji śląskiej, nie zajmie wię-
cej niż godzinę jazdy samochodem.
− Gmina Kozy nosi miano gminy tran-
zytowej i pełni rolę łącznika wojewódz-
twa śląskiego z małopolskim. Prze-
dzielona w połowie przez drogę krajo-
wą nr 52 (Bielsko−Kraków), posiada
również dworzec kolejowy na linii 117
(Bielsko−Kalwaria) oraz bezpośredni
dostęp do planowanej Beskidzkiej Dro-
gi Integracyjnej – dodaje wójt.

Kierunek: turystyka
Gmina Kozy zachwyca swoim atrak-

cyjnym położeniem, oferując zróżnico-

wane krajobrazy, takie jak góry, lasy oraz
niziny i pagórki. − W naszej miejsco-
wości znajduje się odwiert wód termal-
nych, który można wykorzystać w celach
komercyjnych, oraz nieczynny, ale ma-
lowniczy kamieniołom na zboczach
Hrobaczej Łąki – mówi Jacek Kaliński.
Kamieniołom stanowi dziedzictwo geo-
logiczne, historyczne i przyrodnicze
Kóz. Roztaczają się stamtąd rozległe wi-
doki na całą Kotlinę Oświęcimską, Wy-
żynę Śląską, Pogórze Śląskie i Wielickie.

Warto wybrać się z Kóz górskimi
szlakami pieszymi na Hrobaczą Łąkę,
przez którą przebiega czerwony Mały
Szlak Beskidzki. Dzięki licznym walorom
gmina odkrywa swój potencjał i zaczy-
na rozwijać turystykę. Powstają szlaki
i ścieżki rowerowe, jak również piesze
szlaki turystyczne. Zagospodarowanie
turystyczne zostaje wzbogacone o wa-
lor edukacyjny, aby każdy mieszkaniec
i turysta mógł dowiedzieć się więcej
o Kozach i bogactwie natury, które
można w nich odnaleźć.

Jest potencjał, są sukcesy
Za 2021 r. gmina Kozy zdobyła

4. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu
Gmin i Powiatów w kategorii gmin
wiejskich, co stało się wspólnym suk-
cesem i zwieńczeniem współpracy
mieszkańców gminy Kozy z lokalnym
samorządem. Warto wspomnieć rów-
nież o 2. miejscu Kóz w konkursie na naj-
piękniejszą wieś województwa śląskie-
go w 2020 r. − Kozy to przyjazne miej-
sce, gdzie można znaleźć swój kąt,
miło i aktywnie spędzać wolny czas,
a także znaleźć tereny do potencjalnej
inwestycji – nie kryje zadowolenia wójt
Jacek Kaliński. �

Potencjał wart wykorzystania
Gminę Kozy, malowniczo położoną u stóp Beskidu Małego, stanowi tylko jedna wieś − Kozy.
Zamieszkuje ją ponad 13 tys. mieszkańców, co czyni ją najliczniejszą miejscowością wiejską
w Polsce. Do Kóz przeprowadza się wiele nowych osób, które chcą korzystać z uroków miesz-
kania na wsi, jednocześnie pozostając w bliskim sąsiedztwie miasta – Bielska-Białej.

Kamieniołom w Kozach

Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy
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Warto podkreślić, że zmiany nie-
których przepisów, które nie
dotyczą bezpośrednio samo-

rządów, również wpłyną na funkcjono-
wanie władz lokalnych. Przykładem
może być podniesienie minimalnego
wynagrodzenia z 2800 brutto zł do 3010
zł brutto od 1 stycznia br. Będzie ono
miało duży wpływ na finanse samo-
rządów, zwiększą się bowiem wydatki
na wynagrodzenia, a także zmienione
zostaną umowy w sprawie zamówień
publicznych trwające dłużej niż 12 mie-
sięcy. 

Zmiany w prawie budowlanym spra-
wiły, że część powstających domów
jednorodzinnych nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę. Prowadzenie in-
westycji w tych przypadkach nie wy-
maga również ustanowienia kierowni-
ka budowy ani prowadzenia dziennika
budowy. Co więcej, nie podlega kontroli
organów administracji architektoniczno-
-budowlanej przed rozpoczęciem prac.

Rozpoczęcie budowy domów jed-
norodzinnych wolnostojących do 2 kon-
dygnacji i łącznej powierzchni nie-
przekraczającej 70 mkw. dla własnych
celów mieszkaniowych i w obrębie wła-
snej działki odbywa się od stycznia
2022 r. na podstawie zgłoszenia, nie zaś
– jak dotąd – na podstawie pozwolenia
na budowę. 

Zmiany w przepisach 
dotyczących ochrony 
środowiska 

Samorządy otrzymały natomiast
więcej czasu na dostosowanie się do
wymogów ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych. Jej wejście
w życie zostało przesunięte z 31 grud-
nia 2021 r. na 31 grudnia 2022 r. 

Na Portalu Samorządowym czyta-
my: „(…) w obecnym kształcie przepis
przewiduje, że umowy zawarte przez
jednostki samorządu terytorialnego na
wykonywanie zadań publicznych, z wy-

łączeniem publicznego transportu zbio-
rowego, wygasają z dniem 31 grudnia
2022 r., jeżeli nie zapewniają wykorzy-
stania pojazdów elektrycznych lub po-
jazdów napędzanych gazem ziemnym
w ramach floty pojazdów użytkowa-
nych przy wykonywaniu tych zadań na
poziomie co najmniej 10 procent”.

Część obowiązujących w tym roku
zmian została wprowadzona jeszcze
w roku ubiegłym. Dotyczy to np. ustawy
z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska oraz ustawy o odpadach.

Nowelizacja umożliwia obciążenie
opłatami za odpady nie tylko właścicieli
lokali, lecz także inne osoby dysponu-
jące tytułem prawnym do lokalu w bu-
dynku wielolokalowym, osoby faktycz-
nie zamieszkujące lub użytkujące lokal.
Oznacza to, że opłatami zostaną ob-
ciążone osoby faktycznie wytwarzające
śmieci. Można będzie również stosować

Nowe obowiązki 
samorządów od stycznia 2022 roku
W styczniu 2022 r. zaszły istotne zmiany w przepisach dotyczących samorządu teryto-
rialnego. 3 najważniejsze akty prawne, które wpłyną na zmianę obowiązków władz lokal-
nych, to: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach z 11 sierpnia 2021 roku, noweliza-
cja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmiany w prawie bu-
dowlanym, które weszły w życie 3 stycznia 2022 r.

Wojciech Ostrowski



indywidualne oznaczenie worków i po-
jemników na odpady umożliwiające
identyfikację gospodarstwa domowego,
z którego pochodzą. Ma to zmobilizo-
wać mieszkańców do prowadzenia se-
gregacji odpadów. 

Z drugiej jednak strony gminy uzy-
skały możliwość odstąpienia − w okre-
ślonych warunkach − od selektywnego
zbierania odpadów na podstawie de-
cyzji ministra odpowiedniego do spraw
klimatu.

Nowy zakres 
odpowiedzialności 
samorządowej 

Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych
przewiduje obowiązek stworzenia reje-
stru umów zawartych przez jednostki
sektora finansów publicznych w formie
pisemnej, których wartość przekracza
500 zł. Rejestr taki prowadzi Ministerstwo
Finansów (art. 3a). Umowy wymienione
w ustawie mogą być udostępniane.
Przepisy te wprowadzają dodatkowy
obowiązek sprawozdawczy dla samo-
rządów, którego niewypełnienie grozi od-
powiedzialnością karną. 

Jednocześnie samorządy zostaną
zwolnione z obsługi programu „500

Plus”. Jednostką, która przejmie odpo-
wiedzialność za świadczenie, stanie
się odpowiedni do miejsca zamieszka-
nia wnioskodawcy Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. 

Nowym obowiązkiem samorządów,
wprowadzonym od 18 grudnia 2021 r.,
stało się przyjmowanie przez nie zgło-
szeń o wystąpieniu na ich terenie in-
wazyjnego gatunku obcego. Chodzi
o rośliny lub zwierzęta, które nie po-
chodzą z danego ekosystemu, a ich
obecność może stanowić zagrożenie
dla środowiska, gospodarki lub zdrowia
człowieka. 

Od 8 grudnia 2021 r. obowiązuje
ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o ot-
wartych danych i ponownym wykorzy-
stywaniu informacji sektora publiczne-
go. Jak czytamy w ustawie: „Ustawa
określa zasady otwartości danych, za-
sady i tryb udostępniania i przekazy-
wania informacji sektora publicznego
w celu ponownego wykorzystywania
oraz podmioty, które udostępniają lub
przekazują te informacje. (Art. 1, Dz.U.
2021 poz. 1641)”. 

Zgodnie z treścią ustawy pod poję-
ciem informacji sektora publicznego
rozumie się każdą treść lub jej część,
niezależnie od sposobu utrwalenia,

w szczególności w postaci papierowej,
elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej
lub audiowizualnej, będącą w posia-
daniu podmiotu zobowiązanego (Art. 2
pkt. 8). Przyjęcie ustawy wynika z ko-
nieczności wprowadzenia w Polsce dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2019/1024 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie otwartych danych i po-
nownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego.

We wrześniu 2021 r. weszła w życie
Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami, które skutkują zmianą mecha-
nizmów zarządzania nieruchomościa-
mi Skarbu Państwa będącymi we wła-
daniu innych podmiotów. Znowelizo-
wana ustawa o gospodarce nierucho-
mościami nakłada nowe obowiązki na
starostów. Mają oni sporządzać trzy-
letnie plany zagospodarowania nieru-
chomości Skarbu Państwa będących
we władaniu powiatów. Wpływ na de-
cyzje starostów dotyczące nierucho-
mości Skarbu Państwa mają wojewo-
dowie, którzy mogą również żądać od
starostów informacji o nieruchomo-
ściach z potencjalnym przeznaczeniem
do wykonywania zadań na cele pu-
bliczne. �
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Rok 2021 obfitował w inwestycje
drogowe. We współpracy w sa-
morządami gminnymi i nadle-

śnictwami, dzięki wsparciu środków
z Funduszu Dróg Samorządowych,
zmodernizowano 11 km dróg na kwotę
ponad  8 mln zł,  przy wkładzie powia-
tu w wysokości 379 925,22 zł. 

Ważnym wydarzeniem minionego
roku było otwarcie Lokalnego Centrum
Nauki „Metalowe Inspiracje”, miejsca
spotkań z nauką i nowoczesną tech-
nologią. Uczestnicy zajęć w specjali-
stycznych laboratoriach (fizyczno-che-
micznym, informatycznym, odnawial-
nych źródeł energii czy konstrukcji
LEGO) uczą się logicznego myśle-
nia, kreatywności i rozwiązywania
problemów. Od maja do końca grud-
nia 2021 r. centrum odwiedziło ponad
15,5 tys. osób.

Nie mogło zabraknąć również in-
westycji oświatowych. Zakończono pra-
ce związane z modernizacją i rozbu-
dową pracowni kształcenia zawodo-
wego przy Powiatowym Centrum Kształ-

cenia Zawodowego i Ustawicznego,
a przy ZS 4 RCKU oddano do użytku
szkolny ogródek technologiczny OZE.
Powiat wałecki realizował też program
polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka
złamań osteoporotycznych dla miesz-
kańców powiatu wałeckiego na lata
2020−2022”.

Dobrym podsumowaniem działal-
ności Zarządu było zaproszenie na
uroczystą galę konkursu Zachodnio-
pomorskie Magnolie EFS 2021, w którym
powiat wałecki otrzymał nagrodę
w kategorii inwestycja w edukację za
projekt „Wiedza oparta na praktyce
− modernizacja kształcenia zawodo-
wego w powiecie wałeckim”. W Ogól-
nopolskim Rankingu Gmin i Powiatów
za rok 2021 powiat awansował, zajmu-
jąc 6. miejsce wśród powiatów do 60 tys.
mieszkańców. �

Trudny, ale pracowity rok
Chociaż ubiegłoroczne działania zdominowała pandemia, to w powiecie wałeckim
wiele się działo. Trudna sytuacja wyzwoliła wiele inicjatyw widocznych w inwestycjach.

Starosta dr Bogdan Wankiewicz podczas
gali finałowej konkursu Zachodniopomor-
skie Magnolie EFS
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Gmina Gręboszów zamyka pierwszą
dziesiątkę gmin wiejskich w najnow-
szym zestawieniu ZPP za rok 2021. Co
pozwoliło państwu uzyskać tak dobry
wynik?

− Dobry wynik to wspólny sukces
całego samorządu. Pozwoliła na to
konsekwentna realizacja zaplanowa-
nych przedsięwzięć oraz zgodna współ-
praca z Radą Gminy, mieszkańcami
i organizacjami społecznymi działają-
cymi na terenie gminy. Dziękuję za za-
angażowanie pracownikom Urzędu
Gminy. Realizacja wielu projektów opie-
rała się na środkach zewnętrznych
− dzięki szerokiej współpracy od naj-
niższego szczebla samorządowego aż
po szczebel rządowy udało się nam po-
zyskać kilka milionów złotych.
Co uznałby pan za największy sukces
samorządu w minionym roku, który
upłynął pod znakiem pandemii?

− Na naszą pozycję w rankingu
wpłynęło wiele małych sukcesów, takich
jak inwestycje drogowe, zakup nowego
GCBA dla jednostki OSP Ujście Jezuic-
kie, remont szkoły podstawowej. Jeśli
miałbym wybrać ten największy, to
wskazałbym pozyskanie dofinansowa-
nia w wysokości 5 mln zł na budowę no-
wego Gminnego Centrum Kultury.
Obecna infrastruktura kulturalna ogra-
nicza naszą działalność. Dzięki budowie
nowoczesnego obiektu nie tylko sta-
niemy się konkurencyjni, ale stworzymy
nową przestrzeń do działania w ramach
inicjatyw społecznych. Do tej pory nie
było takiej możliwości, gdyż obecne
GCK jest zbyt małe i niefunkcjonalne.
W nowym budynku znajdzie się miejsce

na bibliotekę, czytelnię, salę tańca oraz
galerię sztuki regionalnej. Wreszcie
będziemy dysponować miejscem do
prezentowania lokalnych artystów oraz
naszego kulturowego dorobku. A mamy
się czym pochwalić. Z naszej ziemi po-
chodzi wiele znanych postaci, m.in.
mjr Henryk Sucharski, dowódca We-
sterplatte, Jakub Bojko , poseł na Sejm
Ustawodawczy, Stefania Łącka, której
proces beatyfikacyjny rozpoczął się
w ubiegłym roku.
Jakie kluczowe wyzwania czekają sa-
morząd gminy w bieżącym roku?

− W tym roku skupiamy się na bu-
dowie przedszkola ze żłobkiem. Chce-
my zagospodarować blisko 2,5 ha dział-
kę, którą gmina nabyła w 2020 r. W opar-
ciu o różne dofinansowania planujemy
na niej stworzyć wielofunkcyjną prze-
strzeń dla każdego mieszkańca gminy.
Na działce znajdzie się Gminne Cen-
trum Kultury, amfiteatr, boisko przy-
szkolne, duży plac zabaw, miasteczko
BRD. Jednak główną inwestycją będzie

budowa nowoczesnego przedszkola
ze żłobkiem. Obecna infrastruktura wy-
klucza nas z rozwoju usług wcze-
snoszkolnych. Warunki nie pozwalają
nam przyjąć wszystkich dzieci do przed-
szkola. Żłobek to również inwestycja
oczekiwana przez mieszkańców. Do
tej pory rodzice najmłodszych dzieci mu-
sieli podwozić je do innych gmin, aby
skorzystać z opieki. Chcemy, żeby każ-
de dziecko z naszej gminy mogło sko-
rzystać ze żłobka na miejscu oraz roz-
począć swoją edukacyjną przygodę
w nowoczesnym przedszkolu. Liczę,
że będzie to również strategiczny zwrot
w rozwoju gminy, gdyż inwestycja w naj-
młodszych mieszkańców może zapo-
czątkować rozwój demograficzny.

Na ile budżet pozwala na realizację po-
trzebnych inwestycji?

− Nasz samorząd dalej pozostaje
w tyle peletonu, jeżeli chodzi o docho-
dy własne. Ciężko jest w tak krótkim cza-
sie zmienić charakterystykę dochodów
w typowo rolniczej gminie, ale nie pod-
dajemy się. Staramy się pomagać
przedsiębiorcom, co przynosi pozy-
tywne rezultaty. Ich inwestycje to nasz
sukces. Ich działalność świadczy o za-
ufaniu do naszej polityki, o stabilnym roz-
woju gminy i tworzeniu dobrego klima-
tu dla inwestorów.

Jednak przy tak skromnym budżecie
żadna złotówka nie może się zmarno-
wać. Każdą inwestycję staramy się
uzupełnić pozyskanym dofinansowa-
niem. Co roku realizujemy inwestycje za
kilka milionów. Bez środków zewnętrz-
nych nie byłoby to możliwe. Część in-
westycji wręcz uzależniamy od pozy-
skanego dofinasowania. Czy to do-
brze? W planowaniu jest to na pewno
trudne, ale jeśli się udaje, to mieszkań-

cy odczuwają korzyści. Najtrudniejszy
jest wybór priorytetów. Jest ich na tyle
dużo, że przy skromnym budżecie pew-
ne inwestycje musimy odkładać w cza-
sie. Kolejnym problemem jest niestabilny
rynek. Czasem od rozpoczęcia plano-
wania do wykonania projektu budow-
lanego mija kilkanaście miesięcy i coś,
co na początku miało kosztować kilka
milionów, po opracowaniu aktualnego
kosztorysu daje nam zawrotne kilku-
nastomilionowe kwoty. Każda złotówka
pozyskana z zewnątrz odciąża budżet
gminy i przyczynia się do realizacji za-
mierzonych celów.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

Najtrudniejszy jest wybór priorytetów
Każda złotówka pozyskana z zewnątrz odciąża budżet
gminy i przyczynia się do realizacji zamierzonych celów
– mówi Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów.

Co roku realizujemy inwestycje za kilka milionów.
Bez środków zewnętrznych nie byłoby to możliwe.
Część inwestycji wręcz uzależniamy od pozyska-
nego dofinasowania.
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Jak pandemia wpłynęła na sytuację fi-
nansową gminy i jej plany rozwojowe?

− Pandemia koronawirusa posta-
wiła nas w nieznanej wcześniej sytuacji,
która wymusiła nowe podejście do pla-
nowanych zadań, imprez, zmianę pro-
cedur oraz wprowadzenie nadzwy-
czajnych środków ostrożności. Sytu-
acja finansowa gminy w czasie pan-
demii pozostała na porównywalnym
poziomie jak w poprzednich latach,
choć nieco zmieniła się wysokość wy-
datków na określone cele i pojawiły się
nowe wydatki, np. związane z zakupem
środków ochronnych. Jednocześnie
znacznie mniej wydaliśmy na kulturę,
sport, organizację imprez publicznych.

Trudności związane z pandemią
na szczęście nie wpłynęły na tempo in-
westycji realizowanych na terenie gmi-
ny. Wszystkie zaplanowane projekty
mimo trudności zostały zrealizowane.
Dotyczyły one głównie przebudowy in-
frastruktury drogowej. Okres pandemii
był czasem intensywnej pracy, pozy-
skane środki pozwoliły na realizację wie-
lu zadań mających na celu podnosze-
nie poziomu życia mieszkańców. Dzię-

kujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do realizacji inwestycji, za zaan-
gażowanie i pracę na rzecz rozwoju
gminy.
Jak rozwija się przedsiębiorczość
w gminie Biskupiec i na jakie inwesty-
cje samorząd jest najbardziej otwarty?

− Gmina Biskupiec jest gminą ty-
powo wiejską, o charakterze rolniczo-
-przemysłowym. Miejscowe rolnictwo
nastawione jest przede wszystkim na
uprawę zbóż. Przemysł działa głównie
w sferze przetwórstwa rolno-spożyw-
czego i przemysłu drzewnego. Przed-
siębiorstwa te odgrywają ważną rolę
w gospodarce oraz istotnie wpływają na
kształt i funkcjonowanie rynku pracy.

Gmina stale podejmuje działania
sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw,
w tym inwestycje ukierunkowane na po-
prawę stanu infrastruktury technicz-
nej, ponieważ to jeden z ważniejszych
czynników wpływających na wybór lo-
kalizacji inwestycji. Z kolei powstanie
przedsiębiorstw prowadzi do wzrostu
poziomu zatrudnienia i jakości miejsc
pracy. Samorząd najbardziej sprzyja in-
westycjom, które przyniosą korzyści

mieszkańcom i podniosą jakość życia
społeczeństwa.
Czy w obliczu wielu priorytetowych za-
dań w trudnym czasie pandemii jest
miejsce na zielone inwestycje służące
środowisku i lokalnej społeczności?

− Gmina Biskupiec od kilku lat an-
gażuje się w ograniczanie emisji CO2
oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.
Większość szkół z terenu gminy, a także
Gminny Ośrodek Kultury, remiza Ochot-
niczej Straży Pożarnej i ratusz w Biskup-
cu przeszły termomodernizacje. Stare
systemy grzewcze z kotłami węglowymi
wymieniono na ogrzewanie geotermal-
ne lub elektryczne. Pandemia nie prze-
szkodziła w realizacji zadań służących
środowisku i lokalnej społeczności.
W 2020 r. wszystkie lampy na terenie gmi-
ny wymieniono na energooszczędne
oświetlenie LED, a w 2021 r. wykonano
oświetlenie solarne ciągu pieszo-rowe-
rowego na odcinku Fitowo-Bielice. Trwa
budowa farmy wiatrowej na terenie gmi-
ny, a w okolicy cały czas przybywają nowe
farmy fotowoltaiczne.

Rozmawiała Marlena Szczęsna

Wielotorowy rozwój 
z pandemią w tle
Trudności związane z pandemią na szczęście nie wpłynęły
na tempo inwestycji realizowanych na terenie gminy. Wszyst-
kie zaplanowane projekty mimo trudności zostały zrealizo-
wane – mówi Arkadiusz Dobek, wójt gminy Biskupiec.

Miejscowość Biskupiec z lotu ptaka Dwór w Czachówkach
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Onadaniu statusu miasta decyduje m.in.
stopień urbanizacji danego terenu.
Wszystkie nowe miasta musiały wyka-

zać cechy funkcjonalno-przestrzenne, które
przesądzają o ich miejskim charakterze. Jed-
nocześnie nie bez znaczenia jest fakt, że więk-
szość mieszkańców miast utrzymuje się z dzia-
łalności pozarolniczej. Równie ważne jest do-
bre skomunikowanie miasta, a więc chociaż-
by bliskość linii kolejowej oraz dogodne połą-
czenia drogowe.

Od 1 stycznia br. w Polsce jest o 10 więcej
jednostek spełniających te kryteria. W przy-
padku 7 miejscowości (Izbica, Lutomiersk,
Bolimów, Cegłów, Nowe Miasto, Olsztyn, Iwa-
niska) nadanie aktu wiąże się z przywróceniem
praw miejskich utraconych w wyniku represji
carskich po powstaniu styczniowym. Pruszcz
odzyskał prawa miejskie po ponad 150 latach.
W 1867 r. po 500 latach prawa miejskie ode-
brali mu Prusacy. Najdłuższe tradycje miejskie
ma Lutomiersk, który posiadał prawa miejskie
w latach 1274−1869. Tylko Jedlnia-Letnisko i Ka-
czory nie posiadały wcześniej praw miej-
skich. 

Podczas uroczystości nadania praw miej-
skich nowym jednostkom premier Mateusz Mo-
rawiecki zwracał uwagę na kluczową rolę
miast w historii Polski. − Wiele z dzisiejszych
wsi, które dzisiaj stają się miastami, zostało
ukaranych przez cara za powstanie stycz-
niowe. Miasta takie jak Cegłów, ale także Bo-
limów czy Lutomiersk, to przykłady, że zmie-
niamy wektory historii. Oznacza to także aspi-
racje i wzrost ambicji lokalnych społeczności
– mówił szef rządu.

Wiceminister Paweł Szefernaker podkre-
ślił, że uroczystość jest efektem wieloletnich dą-
żeń lokalnych społeczności do otrzymania lub
przywrócenia statusu miasta. − Wszystkim,
którzy dołożyli starań, aby status miast uzy-
skać, gratuluję. Status miasta to nie tylko
prestiż i ambicje, to nowe szanse rozwojowe,
które przed państwem stoją – mówił, życząc
przedstawicielom nowych miast, aby dobrze
wykorzystali otrzymane szanse. �

Mapa Polski bogatsza 
o 10 nowych miast
1 stycznia 2022 r. 10 miejscowości zyskało status miasta. Tym samym na mapie Polski są
964 miasta. 30 grudnia 2021 r. przedstawiciele wyróżnionych w ten sposób gmin odebrali
z rąk premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministrów: Macieja Wąsika i Pawła
Szefernakera stosowne akty.

Nowe miasta na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów (od 1 stycznia 2022 r.):

• Pruszcz (województwo kujawsko-pomorskie)
• Izbica (województwo lubelskie)
• Lutomiersk (województwo łódzkie)
• Bolimów (województwo łódzkie)
• Cegłów (województwo mazowieckie)
• Nowe Miasto (województwo mazowieckie)
• Kaczory (województwo wielkopolskie)
• Jedlnia-Letnisko (województwo mazowieckie)
• Olsztyn (województwo śląskie)
• Iwaniska (województwo świętokrzyskie)

Fot. serwis Gov.pl (2)
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Nowe Miasto znalazło się w gronie
10 nowych miast Polski, ogłoszonych
w grudniu ub.r. Co oznacza dla gminy
ten awans?

− Nowe Miasto po 152 latach od-
zyskało prawa miejskie. Dzięki temu,
jako miasto i gmina, uzyskamy o wiele
większe możliwości w staraniu się
o środki unijne, które dotychczas były
niedostępne. Wzrośnie ranga i zna-
czenie miasta i gminy Nowe Miasto
w powiecie oraz w województwie, zwięk-
szona zostanie atrakcyjność turystycz-
na miejscowości Nowe Miasto oraz po-
jawią się większe możliwości promocji
miasta i gminy. Mam również nadzieję,
że Nowe Miasto stanie się atrakcyjnym
miejscem w oczach młodych ludzi. Na-
leży podkreślić, że z chwilą uzyskania
statusu miasta nie wzrastają automa-
tycznie podatki lokalne. Decyzję po-
dejmuje co roku Rada Gminy − teraz
Rada Miejska − i dziś już wiemy, że
w tym roku nie będzie podwyżki po-
datków w naszym mieście i gminie.
Jakie ma pan priorytety w kształtowa-
niu strategii miasta jako burmistrz?

− Miasto i gmina Nowe Miasto ma
wiele walorów, które mogą zachęcić tu-

rystów do pobytu na naszym terenie.
Możemy zaoferować bliskość przyrody,
ciszę, spokój i świeże powietrze. Walo-
ry te stwarzają dobre warunki do upra-
wiania turystyki pieszej, rowerowej, wy-
poczynku nad wodą i wędkowania.
W ciągu ostatnich lat dokonaliśmy za-
gospodarowania terenu nad Zalewem
Nowomiejskim. W ramach inwestycji po-
wstało efektowne molo z prawdziwego
zdarzenia, wybudowano schody i nowe
chodniki, wykonano oświetlenie LED
i zrealizowano nowe nasadzenia ziele-
ni. Jeśli pojawi się możliwość pozyska-
nia środków zewnętrznych, chcieliby-
śmy, aby powstały pomosty na wyspy,
wieża widokowa, plaża, kąpielisko.
Część dotacji przeznaczylibyśmy na
remont tamy. Nadal będziemy wyko-
rzystywać potencjał miasta i gminy,
planując inwestycje, które posłużą
mieszkańcom i turystom.

Do tej pory nasz samorząd bez-
sprzecznie wykorzystał swoją szansę.
Nowe Miasto jest jednym z najmniej-
szych samorządów w powiecie płoń-

skim, a mimo to znajduje się w czołów-
ce pod względem wykorzystania fun-
duszy zewnętrznych.
Jak przedstawiają się najbliższe plany
inwestycyjne samorządu Nowego Mia-
sta? Kto na nich najbardziej skorzysta?

− W dalszym ciągu będziemy roz-
budowywać sieć kanalizacji sanitar-
nej, planujemy też budowę gazociągu.
Pozyskanie dofinansowania pozwoliło-
by nam również na kompleksowe za-
gospodarowanie terenu nad Zalewem
Nowomiejskim. Równolegle będziemy
realizować inwestycje drogowe, budo-
wę kolejnych punktów oświetleniowych,
wymianę przestarzałych opraw na opra-
wy LED. Ponadto planujemy wykonanie
ostatnich odcinków sieci wodociągowej.
Chcielibyśmy również zmodernizo-
wać płytę boiska na stadionie. Jednym
z celów samorządowych jest także ter-
momodernizacja budynku urzędu mia-
sta i gminy.

Rozmawiał 
Piotr Nowacki

Nowe możliwości dla Nowego Miasta
Nowe Miasto po 152 latach odzyskało prawa miejskie. Dzięki temu,
jako miasto i gmina, uzyskamy o wiele większe możliwości w staraniu
się o środki unijne, które dotychczas były niedostępne – mówi Sławomir
Dariusz Zalewski, burmistrz Nowego Miasta.

Rynek w Nowym Mieście Fot. Piotr Jezierski
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Konkurs Grunt na Medal jest or-
ganizowany od 2005 r. i ma za za-
danie identyfikację atrakcyjnych

terenów inwestycyjnych dedykowanych
pod działalność przemysłowo-produk-
cyjną oraz ich promocję. Tegoroczna
edycja, objęta honorowym patronatem
Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
przyniosła lepszy wynik niż w minionym
roku.

Rywalizacja przebiegała w dwóch
etapach. Wstępnej selekcji dokonały
Centra Obsługi Inwestora i Eksportera
− partnerzy PAIH. Agencja we współ-

pracy z partnerami regionalnymi (COIE,
urzędy marszałkowskie) wyłoniła naj-
lepsze oferty inwestycyjne typu green-
field w każdym województwie. Musiały
one spełniać ściśle określone kryteria.
I tak grunt powinien mieć powierzchnię
minimum 2 ha, z przeznaczeniem pod
projekty przemysłowe w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzen-
nego. W tegorocznej edycji po raz
pierwszy wzięły udział tereny należące
do Specjalnych Stref Ekonomicznych.
W drugim etapie eksperci PAIH prze-
prowadzali audyt wytypowanych dzia-

łek, a gminy przedstawiały komisji kon-
kursowej ustandaryzowane prezentacje
dotyczące oferty inwestycyjnej, zawie-
rające informacje na temat potencjału
i planów rozwoju gmin, oferowanego
wsparcia, dostępnej infrastruktury oraz
zgłoszonej do konkursu oferty lokaliza-
cyjnej.

2 grudnia 2021 r. podczas gali fina-
łowej w Warszawie laureaci z po-
szczególnych województw odebrali na-
grody z rąk prezesa PAIH Krzysztofa
Dryndy, marszałków oraz przedstawi-
cieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii
i kierownictwa COIE. – Doświadczenie
pokazuje, że zwycięstwo w konkursie
znacznie zwiększa szansę na kontrakt
inwestycyjny. Ponad połowa z wszystkich
dotychczasowych laureatów zyskała
inwestora. Grunt na medal daje biorą-
cym w nim udział samorządom impuls
do budowania właściwych relacji
z przedsiębiorcami oraz podnoszenia
kompetencji w prowadzeniu rozmów
biznesowych z partnerami zagranicz-
nymi. Buduje również umiejętność two-
rzenia kompletnej oferty inwestycyjnej,
która jest w stanie spełnić oczekiwania
nawet najbardziej wymagających klien-
tów – mówi Krzysztof Drynda.

Jednak zgodnie z nową formułą
konkursu wszystkie zgłoszone oferty
wzbogaciły zasoby Generatora Ofert In-
westycyjnych Polskiej Agencji Inwesty-
cji i Handlu i będą rekomendowane pol-
skim oraz zagranicznym inwestorom
w pierwszej kolejności. Aktualnie baza
ofert inwestycyjnych Agencji liczy ponad
1 200 rekordów.

IX edycja konkursu potwierdziła,
że gminy są profesjonalnie przygoto-
wane do samodzielnej obsługi rzeczy-
wistych wizyt zagranicznych delegacji.
Co więcej, dzięki udziałowi w konkursie
PAIH zyskują cenną możliwość promo-
cji i większe szanse na rozwój, zwłasz-
cza w przypadku mniej popularnych re-
gionów. – Teraz, gdy grunty są dokład-
nie opisane, a administracja lokalna jest
gotowa do rozmów z inwestorami, na-

Medalowe grunty szansą dla samorządów
16 najlepszych terenów inwestycyjnych w Polsce zwyciężyło w IX edycji ogólnopolskiego
konkursu Grunt na Medal, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu
(PAIH) we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami Obsługi
Inwestora i Eksportera. W tym roku o tytuł ten walczyło 120 gmin, które zgłosiły łącznie
164 oferty.
Fot. PAIH (3)



szą uwagę kierujemy ze zdwojoną siłą w stronę
projektów, które generują wysokojakościowe miej-
sca pracy, stworzą centra R&D, podniosą poziom
innowacyjności regionu oraz zapewnią transfer no-
woczesnych technologii. Liczymy na znaczące
wsparcie w tym zakresie wszystkich partnerów Pol-
skiej Agencji Inwestycji i Handlu, szczególnie Cen-
tów Obsługi Inwestora i Eksportera oraz Specjal-
nych Stref Ekonomicznych, działających w ramach
Polskiej Strefy Inwestycji. Podmioty te odgrywają
ważną rolę we wzmacnianiu i promocji oferty kra-
ju na arenie międzynarodowej – zapewniał Krzysz-
tof Drynda podczas uroczystości. �
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Gmina Żyraków została laure-
atem IX Ogólnopolskiego Kon-
kursu Grunt na Medal 2021

i jako jedyna otrzymała tytuł najatrak-
cyjniejszego terenu pod inwestycje
w województwie podkarpackim. Zosta-
ła doceniona za realizację działań zmie-
rzających do utworzenia Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej w Straszęcinie.
− Celem projektu, którego realizacja
rozpoczęła się w 2018 r., było zwiększe-
nie atrakcyjności inwestycyjnej terenów
gminy poprzez zapewnienie dostępu do
odpowiednio przygotowanych terenów
inwestycyjnych, poprawy warunków dla
prowadzenia działalności gospodar-
czej, a co za tym idzie − powstania no-
wych miejsc pracy i polepszenia wa-
runków życia w naszej gminie − mówi
Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.

Kolejnymi atutami gminy są wyso-
kie notowania w rankingach: 1. miej-
sce w powiecie, 19. miejsce w woje-
wództwie, 300. w kraju w rankingu Ser-
wisu Samorządowego PAP 2021; 11.
miejsce w województwie oraz 187. miej-

sce w Polsce w Rankingu Finanso-
wym Samorządu Terytorialnego 2020;
3. miejsce w rankingu „Złotej Setki
Gmin Podkarpacia 2020”; 18. miejsce
w Rankingu Samorządów „Rzeczpo-
spolitej”; lokata wśród 20 Liderów Ak-
tywności Gospodarczej Podkarpacia
w Rankingu Aktywności Powiatów
i Gmin 2021.

Atrakcyjnie położony i w pełni uzbro-
jony teren o dobrej dostępności komu-
nikacyjnej (m.in. autostrada A4) objęty
jest Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego „Park Prze-
mysłowy − Straszęcin”. Na chwilę obec-
ną sprzedano działki o łącznej po-
wierzchni 19,6464 ha za kwotę 10 324
000 zł netto. Kolejne działki o łącznej po-
wierzchni 3,5295 ha są przygotowywa-
ne do sprzedaży. �

Gmina Żyraków zaprasza inwestorów
„Gwarancja stabilności z perspektywą rozwoju” − brzmi hasło promujące gminę Żyraków,
które oddaje ideę budowy przyjaznego środowiska dla biznesu. Dowodem na to, że gmina
działa w tym zakresie skutecznie, jest otrzymany ostatnio tytuł „Grunt na Medal 2021”.

Marek Rączka, wójt gminy Żyraków (trzeci
od lewej) podczas uroczystości wręczenia
dyplomów Grunt na Medal 2021

Laureaci IX edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Grunt na medal” 2021

Województwo Zwycięzca konkursu Powierzchnia ID GOI
terenu [ha]

Dolnośląskie Gmina Chojnów 88,00 02-410

Kujawsko-Pomorskie Żnin 7,00 04-300

Lubelskie Chełm 2,70 06-133

Lubuskie Nowa Sól 9,91 08-188

Łódzkie Gmina Ksawerów 31,00 10-189

Małopolskie Tarnów 4,50 12-239

Mazowieckie Gmina Mińsk Maz. 2,11 14-198

Opolskie Ujazd 5,45 16-268

Podkarpackie Gmina Żyraków 9,35 18-131

Podlaskie Łomża 2,47 20-69

Pomorskie Tczew − Za Dworcem 3,67 22-310

Śląskie Dąbrowa Górnicza 2,05 24-382

Świętokrzyskie Ostrowiec Świętokrzyski 4,71 26-146

Warmińsko-Mazurskie Elbląg 3,40 28-57

Wielkopolskie Leszno 2,69 30-299

Zachodniopomorskie Stargard Kompleks 1 37,31 32-333
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Jak ocenia pan zainteresowanie kon-
kursem Grunt na Medal w tym trudnym
dla wszystkich czasie i poziom terenów
inwestycyjnych zgłoszonych przez sa-
morządy w ramach ostatniej edycji?

− Mimo trwającej pandemii COVID-19
osiągnęliśmy wynik lepszy niż w po-
przedniej, ósmej edycji wydarzenia.
Wszystkie zgłoszone oferty, zgodnie
z nową formułą konkursu, wzbogaciły
zasoby Generatora Ofert Inwestycyj-
nych Polskiej Agencji Inwestycji i Han-
dlu. Na tej platformie będą oferowane
polskim oraz zagranicznym inwestorom,
którym pomaga Agencja. Obecnie baza
ofert inwestycyjnych liczy ponad 1 200
rekordów.

W poprzednich edycjach konkursu,
które odbyły się w latach 2005−2018
wzięły udział 1404 gminy, które łącznie
przesłały 2121 ofert lokalizacyjnych.
W ostatniej, IX edycji do konkursu
przystąpiło 120 gmin, które nadesłały
164 oferty terenów inwestycyjnych, z cze-
go 126 stanowią nowe oferty w bazie
PAIH. Do II etapu konkursu zakwalifi-
kowano 59 działek, które zostały wyty-
powane przez regionalne Centra Ob-
sługi Inwestora i Eksportera – Certyfi-
kowanego Partnera PAIH.

W związku z korektą Ustawy o Spe-
cjalnych Strefach Ekonomicznych, za-
pisanej w Ustawie o wspieraniu nowych
inwestycji w ramach Polskiej Strefy In-
westycji, po raz pierwszy w konkursie

mogły brać udział tereny inwestycyjne
będące pod opieką Specjalnych Stref
Ekonomicznych. To istotna jakościowa
zmiana, która wpłynęła na poziom zgła-
szanych do konkursu terenów. Poza
tym na podniesienie jakości oferowa-
nych w konkursie lokalizacji miała nowa
regulacja wprowadzona przez PAIH,
mówiąca o tym, że wszystkie oferty
musiały być ustandaryzowane i wpro-
wadzone do Generatora Ofert Inwe-
stycyjnych Agencji. Proces ten podlegał
nadzorowi ze strony ekspertów PAIH.
Jakie znaczenie z perspektywy samo-
rządów ma ubieganie się o nagrodę
i samo zwycięstwo w konkursie Grunt
na Medal?

− Konkurs wspiera zadania posta-
wione przed PAIH oraz wpisuje się
w Strategię Odpowiedzialnego Roz-
woju, w szczególności w politykę zrów-
noważonego rozwoju kraju. Działania te,
w ramach zawartych porozumień, re-
alizowane są przez PAIH S.A. i jej part-
nerów: samorząd regionalny − COIE
oraz specjalne strefy ekonomiczne w ra-
mach Ustawy o wspieraniu nowych in-
westycji − Polską Strefę Inwestycji.

Skupiając się na korzyściach, jakie
wiążą się z uczestnictwem w konkursie
Grunt na Medal, należy podkreślić wa-
lor edukacyjny, a więc m.in. poszerze-
nie wiedzy na temat preferencji inwe-
storów, co ma przełożenie na lepsze
przygotowanie terenów pod przyszłe in-
westycje. Ponadto należy wskazać na
kluczowy aspekt związany z promowa-
niem terenów – najciekawsze lokaliza-
cje w pierwszej kolejności są propono-
wane inwestorom obsługiwanym przez
PAIH. Samorządy zyskują większe szan-
se na pozyskanie inwestora polskiego

i zagranicznego. Jak pokazuje do-
świadczenie, ponad 60 proc. terenów,
które zwyciężyły w poprzednich edy-
cjach konkursu Grunt na Medal, zna-
lazło nabywcę. Fakt ten dowodzi, że zwy-
cięstwo w konkursie znacznie zwiększa
szansę na kontrakt inwestycyjny. Na-
groda Grunt na Medal daje samorzą-
dom impuls do budowania właściwych
relacji z przedsiębiorcami oraz do pod-
noszenia kompetencji w prowadzeniu
rozmów biznesowych z partnerami za-
granicznymi. Buduje również umiejęt-
ność tworzenia kompletnej oferty in-
westycyjnej, która jest w stanie spełnić
oczekiwania nawet najbardziej wyma-
gających klientów.
Czy tereny, które nie znalazły się w zwy-
cięskiej szesnastce, również można
uznać za atrakcyjne?

− Każdy ze 164 terenów, które zo-
stały zgłoszone do konkursu, musiał
kwalifikować się do wprowadzenia do
Generatora Ofert Inwestycyjnych. Ozna-
cza to, że musiał spełnić standardy do-
tyczące oferty inwestycyjnej obowią-
zujące w Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu. Oczywiście standaryzacja
oferty to wymóg podstawowy uczest-
nictwa w konkursie. Kwestia jej atrak-
cyjności w dużej mierze jest subiektyw-
nym czynnikiem, zależnym od oczeki-
wań potencjalnego inwestora. W ocenie
naszych ekspertów wszystkie tereny, któ-
re zostały zgłoszone do konkursu, są go-
towe do przyjęcia inwestora. To ozna-
cza, że samorząd podjął wysiłek, który
przy właściwej promocji może skutko-
wać pozyskaniem inwestycji na ofero-
wanych działkach.
Jak polskie regiony odpowiadają na
oczekiwania inwestorów? Co na pod-

Inwestorzy coraz bardziej doceniają
polskie lokalizacje

Klimat inwestycyjny na danym obszarze i partnerskie na-
stawienie lokalnych władz to z pewnością jeden z istotnych
czynników mających wpływ na decyzję o lokalizacji inwe-
stycji. Z tego względu PAIH cyklicznie organizuje szkolenia
dla przedstawicieli samorządów, zwracając im uwagę na
kluczowe oczekiwania inwestorów – mówi Krzysztof
Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
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stawie państwa doświadczeń i kon-
taktów stanowi dla nich priorytety wy-
boru danego terenu pod inwestycje?

− W ramach współpracy prowa-
dzonej przez PAIH, a wcześniej PAIiIZ,
z partnerami regionalnymi, zarówno na
szczeblu regionalnym, jak i lokalnym,
Agencja od wielu lat wdraża standardy
dotyczące budowania oferty inwesty-
cyjnej oraz zasad obsługi inwestorów.
Priorytetem jest dbałość o wysokie kom-
petencje osób pracujących w samo-
rządzie, które są odpowiedzialne za
kontakty z przedsiębiorcami oraz „kom-
pletność” posiadanej przez gminę ofer-
ty inwestycyjnej. Oba te elementy oraz
oczywiście sama lokalizacja i dostęp-
ność terenu składają się na tzw. atrak-
cyjność inwestycyjną lokalizacji i w naj-
większym stopniu wpływają na decyzję
inwestora.

Konkurs Grunt na Medal otwiera
przed samorządami nowe możliwości.
Kolejna edycja potwierdziła, że gminy są
profesjonalnie przygotowane do sa-
modzielnej obsługi rzeczywistych wizyt
delegacji zza granicy. Jak wspomniałem,
dzięki wyróżnieniu w ramach konkursu
oferta inwestycyjna gmin uzyskuje
pierwszeństwo w prezentacji przed po-
tencjalnymi inwestorami, których na
co dzień obsługuje PAIH. Konkurs to
również możliwość promocji, a co za tym
idzie rozwój. To też szansa, żeby polskie
regiony, zwłaszcza te mniej popularne,
zostały skierowane na nowe tory.
Co stanowi dla inwestorów priorytety
w świetle wyboru danego terenu pod in-
westycje?

− Dla inwestorów przemysłowych
najważniejsza jest dostępność terenu
o pożądanych parametrach – odpo-
wiednia wielkość działki, dostęp do
mediów i do wykwalifikowanych pra-
cowników. Niezwykle ważny jest też
aspekt komunikacyjny, zarówno bli-
skość korytarzy transportowych, jak i ko-
munikacja pozwalająca na dogodny do-
jazd pracowników.
Czy Polska jest równie atrakcyjną lo-
kalizacją dla krajowych przedsiębior-
ców jak dla zagranicznego kapitału?

− Polscy przedsiębiorcy mogą liczyć
na wsparcie PAIH w takim samym stop-
niu jak przedsiębiorcy zagraniczni. Do-
świadczenie pokazuje, że wachlarz
spraw, z którymi zwracają się do nas ro-
dzime firmy, różni się od potrzeb inwe-
storów zagranicznych, dla których pol-
skie realia to zupełna nowość. To, czy fir-
ma powinna dalej rozwijać się w Polsce,
czy raczej pomyśleć o inwestycji za
granicą, zależy od wielu czynników,

m.in. specyfiki działalności i struktury
klientów. PAIH pomaga również prze-
analizować możliwości inwestycyjne
dla polskich firm za granicą.
Lokalizacja pod inwestycje i dostępna
infrastruktura to jedno, ale z punktu wi-
dzenia inwestora niebagatelne zna-
czenie ma również dalsze wsparcie na
etapie spraw administracyjnych i roz-
wijania działalności. Czy pod tym
względem samorządy mają sporo do
zaoferowania?

− Klimat inwestycyjny na danym ob-
szarze i partnerskie nastawienie lokal-
nych władz to z pewnością jeden z istot-
nych czynników mających wpływ na de-
cyzję o lokalizacji inwestycji. Z tego
względu PAIH cyklicznie organizuje
szkolenia dla przedstawicieli samo-
rządów, zwracając im uwagę na klu-
czowe oczekiwania inwestorów. Ob-
serwujemy, że standardy obsługi inwe-
storów są u nas na coraz wyższym po-
ziomie.
Czego szukają najczęściej inwestorzy
zainteresowani działalnością przemy-
słowo-produkcyjną? Jakie biznesy
chcą rozwijać i jakiej pomocy oczeku-
ją ze strony PAIH?

− PAIH wspiera przede wszystkim
inwestorów, którzy planują w Polsce
rozpocząć lub rozwinąć działalność
produkcyjną, a także tę związaną z sek-
torem nowoczesnych usług dla biznesu.
W przypadku inwestycji przemysłowych
wsparcie PAIH koncentruje się na zna-
lezieniu odpowiednich terenów inwe-
stycyjnych pod względem wielkości,
dostępu do mediów oraz wykwalifiko-
wanej siły roboczej w ramach danej spe-
cjalizacji. PAIH współpracuje z przed-
siębiorcami z różnych branż, natomiast
najwięcej projektów dotyczy przemysłu
motoryzacyjnego i elektromobilnego,
chemicznego, medycznego i elektro-
nicznego.
Czy na przestrzeni ostatnich 2 lat widać
spadek inwestycji w związku z pande-
mią i spowolnieniem gospodarczym?

− W 2021 r. osiągnęliśmy rekordo-
wą wartość inwestycji obsłużonych ze
wsparciem PAIH – ponad 3,5 mld euro.
Spadek inwestycji obserwowaliśmy je-
dynie w II kwartale 2020 r., kiedy prak-
tycznie cały świat był zamknięty, a fir-
my wstrzymały swoje decyzje inwesty-
cyjne. W kolejnych miesiącach 2020 r.
oraz w 2021 r. można było zaobserwo-
wać wręcz zintensyfikowanie inwesty-
cji zainicjowane przez decyzje o skra-
caniu łańcuchów dostaw i zabezpie-
czeniu szybkiego dostępu do kontra-
hentów.

Na co stawia agencja, aby warunki ofe-
rowane w Polsce inwestorom były od-
bierane jako atrakcyjne?

− W zależności od branży podkre-
ślamy konkretne przewagi konkuren-
cyjne naszej gospodarki. Do najważ-
niejszych z nich należą lokalizacja i ka-
pitał ludzki. Pracujemy nad tym, żeby po-
kazać korzystny klimat inwestycyjny,
ale też stale ten klimat poprawiać.
Jak ważna jest właściwa promocja ofert
inwestycyjnych i co jest kluczowe w do-
tarciu do właściwych inwestorów?

− W kwestii ofert inwestycyjnych
promocja terenów inwestycyjnych jest
sprawą drugorzędną, ponieważ klu-
czowe znaczenie ma ich odpowiednie
przygotowanie. Od kilku lat mierzymy
się z rosnącymi wymaganiami zagra-
nicznych firm w zakresie poszukiwanych
działek. Wynika to przede wszystkim
z faktu, że jeszcze jakiś czas temu prze-
ciętny harmonogram projektu inwesty-
cyjnego wynosił 2−3 lata, przy czym ten
czas nie obejmował przygotowania te-
renu, procesu zakupu i innych prac
przygotowawczych. W związku z tym nie
mieliśmy problemu z przygotowaniem
odpowiedniej infrastruktury: prądu,
gazu, wody i odprowadzania ścieków.

Obecnie normą jest, że inwestor
chce zrealizować projekt w ciągu mak-
symalnie 2 lat od momentu decyzji
do rozpoczęcia produkcji. W związku
z tym potrzebujemy terenów, które są
dobrze przygotowane, mają wykonane
lub zaplanowane przyłącza i dają moż-
liwość zwiększenia przepustowości in-
frastruktury zgodnie z zapotrzebowa-
niem inwestora. Jeśli taki teren znajdzie
się w naszej bazie działek, możemy być
pewni, że zostanie w krótkim czasie za-
proponowany odpowiedniemu inwe-
storowi.

Niestety w wielu regionach wciąż
pokutuje podejście: „zajmiemy się in-
frastrukturą, kiedy znajdzie się inwestor
zainteresowany terenem”. To błędne
myślenie, ponieważ biorąc pod uwagę
dzisiejsze tempo ekspansji przemysło-
wej, firm w ogóle nie zainteresuje teren
nieprzygotowany. Jako PAIH staramy się
aktywnie zmieniać podejście lokalnych
władz, co − mamy nadzieję − będzie
skutkować rozwojem terenów, które
obecnie są w niewielkim stopniu uprze-
mysłowione, ale mają ogromny poten-
cjał w zakresie zasobów ludzkich i ofe-
rują mniej konkurencyjne środowisko
dla inwestorów.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Od 7 lat funkcję prezydenta mia-
sta pełni Witold Wróblewski,
rodowity elblążanin. Pod jego

sterami miasto stawia na innowacyjność
oraz na ciągłe dostosowywanie infra-
struktury do potrzeb mieszkańców i in-
westorów. W ostatniej dekadzie jakość
życia i prowadzenia biznesu poprawi-
ła się m.in. za sprawą rozbudowy sieci
światłowodów, modernizacji infra-
struktury drogowej, nowoczesnego sys-
temu utylizacji odpadów i uzdatniania
wody oraz uzbrojenia terenów inwe-
stycyjnych, a także tworzenia ośrodków
wdrażania innowacji.

Gospodarka w rozkwicie
W Elblągu inwestują światowe kon-

cerny i znane marki, m.in. General
Electric, Grupa Żywiec, Stokota, Sie-
mens, FLSmidth Maag Gear, Wójcik Fa-
bryka Mebli. W trakcie realizacji są in-

westycje infrastrukturalne, które mają
szansę znacząco odmienić oblicze mia-
sta. Jedna z nich – przekop Mierzei Wi-
ślanej i rozwój portu morskiego – spra-
wi, że miasto mocniej „zwróci się” w kie-
runku morza. W centrum Elbląga, nad
samą rzeką, zaplanowana jest budowa
wysokiej klasy biurowca z przeznacze-
niem na nowoczesne usługi biznesowe,
realizowana we współpracy miasta
z Agencją Rozwoju Przemysłu.

Elbląg od początku był ważnym
ośrodkiem gospodarczym, przemysło-
wym, administracyjnym i wojskowym.
O sile miasta stanowił mocno rozwinięty
przemysł ciężki – z odlewniami i fa-
brykami maszyn, stoczniami, fabryka-
mi parowozów i wagonów. Dziś na te-
renie miasta działa ponad 13 tys. pod-
miotów gospodarczych, w tym ponad
100 z kapitałem zagranicznym. Pod-
stawowymi branżami są firmy wyspe-

cjalizowane w przemyśle elektroma-
szynowym, spożywczym, meblarskim
oraz nowoczesnych usługach infor-
matycznych.

Jednocześnie Elbląg stawia na roz-
wój branży nowoczesnych usług dla biz-
nesu. Spośród ponad stu miast o po-
dobnym potencjale Agencja Rozwoju
Przemysłu wybrała Elbląg oraz cztery
inne lokalizacje do budowy nowocze-
snego biurowca w ramach programu
„Fabryka”. To otwiera perspektywę zna-
czącego wzrostu liczby działających
w mieście form sektora BPO/SSC/IT, co
z kolei bezpośrednio przełoży się na
zmniejszenie odpływu młodych ludzi
z miasta, pozyskanie nowych zasobów
pracowników, w tym programistów dla
firm IT, zwiększenie zainteresowania
i pozyskanie nowych inwestorów ko-
rzystających z usług sektora outsour-
cingu oraz poprawę wizerunku miasta.

Elbląg jak magnes dla inwestorów
Elbląg jest drugim pod względem liczby ludności i liczby studentów największym ośrod-
kiem województwa warmińsko-mazurskiego. Atutem miasta jest położenie blisko aglo-
meracji trójmiejskiej, z możliwością szybkiego dojazdu do Gdańska. Miasto jest również
przyjaznym miejscem do życia, a za sprawą atrakcyjnych terenów inwestycyjnych rów-
nież do rozwijania biznesu.



Inwestycje zmieniają miasto
Charakter miasta mocno zmieni się

za sprawą przekopu Mierzei Wiślanej.
Jest to kluczowa dla miasta i długo wy-
czekiwana przez mieszkańców inwe-
stycja. Władze Elbląga liczą na to, że
bezpośredni dostęp do Bałtyku istotnie
przyczyni się do jeszcze większego
rozwoju miasta, ponieważ Elbląg naj-
lepiej rozwijał się właśnie wtedy, gdy był
miastem portowym, mającym nie-
skrępowany dostęp do Morza Bałtyc-
kiego.

Wiele inwestycji portowych już do-
konano. W infrastrukturę zainwesto-
wano ponad 100 mln zł. Powstał m.in.
terminal wraz z nabrzeżem, w którym
przeładowywać można ok. 1−1,5 mln
ton ładunków. Dzięki środkom unijnym
uruchomiono nowoczesny punkt od-
praw granicznych. Elbląg ma szansę
na rozwój branży logistycznej i turysty-
ki, a to za sprawą większego ruchu pa-
sażerskiego, rozwoju żeglarstwa na
Zalewie Wiślanym oraz zwiększenia
możliwości przeładunkowych portu el-
bląskiego nawet do 3−4 mln rocznie.

Port w Elblągu to największy polski
port na Zalewie Wiślanym, przezna-
czony do żeglugi towarowej, pasażer-
skiej i turystycznej. Jest korzystnie po-
łożony w kontekście potencjalnych re-
lacji gospodarczych i współpracy
z Obwodem Kaliningradzkim, republi-
kami bałtyckimi i krajami Skandynawii.
Za sprawą funkcjonowania tu przejścia
granicznego i giełdy towarowej stwarza
dogodne warunki do rozwoju handlu.

Posiada dobry stan infrastruktury tech-
nicznej, tj. wzmocnione nabrzeża,
otwarte powierzchnie magazynowe,
bocznice, elewatory zbożowe. Port po-
siada także miejsce na naprawy jed-
nostek pływających w stoczni remon-
towej.

Trwające prace nad projektem „Bu-
dowa drogi wodnej łączącej Zalew Wi-
ślany z Zatoką Gdańską” doprowa-
dzą do powstania kanału żeglugowego
o długości 1,3 km i głębokości 5 m. Do-
celowo ma on umożliwić wpływanie
do portu w Elblągu statkom o zanurze-
niu 4−4,5 m, długości do 100 m i sze-
rokości do 20 m. Budowa kanału na
Mierzei Wiślanej ma się zakończyć
w 2023 r. Udział miasta Elbląga to nie tyl-
ko inwestycje w sam port, lecz także po-
szerzanie oferty terenów inwestycyj-
nych będących w pobliżu rzeki i portu.
Powiększa się również baza i oferta tu-
rystyczna.

Wymarzona lokalizacja 
dla inwestorów

Ogromnym atutem miasta jest lo-
kalizacja, praktycznie łącząca dwa wo-
jewództwa – pomorskie i warmińsko-
-mazurskie. Tutaj krzyżują się drogi z pół-
nocy na południe i ze wschodu na za-
chód Polski (S7 i S22), funkcjonuje port
morski, umożliwiający połączenie
z krajami basenu Morza Bałtyckiego.
Działa tu Warmińsko-Mazurska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna.

Na inwestorów czekają tereny in-
westycyjne, których oferta z każdym ro-

kiem jest coraz większa i atrakcyjniejsza.
Wszystkie działki oferowane przez mia-
sto posiadają dostęp do elektryczności,
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Te-
ren Strefy przeznaczony jest pod dzia-
łalność produkcyjno-usługową, w tym
przemysł zaawansowanych technologii.
Podstawową korzyścią dla przedsię-
biorców wynikającą z działania w gra-
nicach SSE jest zwolnienie z podatku
dochodowego. W Elblągu, zależnie od
wielkości firmy, jest to 50, 60 lub 70 proc.
przez okres do 15 lat. Dla inwestorów,
którzy stworzą nowe miejsca pracy,
miasto proponuje dodatkowo zwolnie-
nia z podatku lokalnego.

Elbląg zajął I miejsce w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim w IX edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Grunt na
Medal 2021, organizowanego przez
Polską Agencję Inwestycji i Handlu. − To
wyróżnienie jest kolejnym potwierdze-
niem tego, że działania samorządu
przynoszą efekty. Miasto się rozwija, ma
bardzo duży potencjał, co zresztą widać
po zainteresowaniu inwestorów w ostat-
nim czasie. Zwycięski teren przy ul. Żu-
ławskiej to miejski obszar o powierzchni
ponad 3,4 h z przeznaczeniem pod za-
budowę produkcyjno-usługową. My-
ślę, że wkrótce znajdzie się inwestor za-
interesowany zagospodarowaniem tego
atrakcyjnego, dobrze skomunikowa-
nego terenu, który doceniła PAIH
– podkreśla Witold Wróblewski, prezy-
dent Elbląga.

www.inwestycje.elblag.eu
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Jak na współczesnym rynku nieru-
chomości sprawdzają się zasady spół-
dzielczości?

− Spółdzielnia Mieszkaniowa„
Śródmieście” zarządza budynkami
z okresu od lat 50. do 80. XX w. Zarzą-
dzanie obejmuje zróżnicowane zagad-
nienia remontowe i eksploatacyjne.
Każdy z naszych 67 budynków ma in-
dywidualnie ustalone − w zależności od
potrzeb i kosztów − stawki remontowe
i eksploatacyjne, podobnie jak ma to
miejsce we wspólnotach mieszkanio-
wych, jednak spółdzielnia ma nad nimi
tę przewagę, że zatrudnia administra-
torów działających bezpośrednio w te-
renie, jak i zespół wykwalifikowanych
pracowników technicznych oraz eko-
nomicznych. Jako stabilny inwestor
mamy możliwość negocjacji z wieloma
usługodawcami. W przypadku pozy-
skiwania środków zewnętrznych, np.
kredytów lub pożyczek WFOŚiGW, mo-
żemy ustanawiać zabezpieczenia tych
środków, nie obciążając nieruchomości,
np. hipotekami. Zasoby spółdzielcze to
nie tylko nieruchomości, lecz także te-
reny wewnątrzosiedlowe, z których ko-
rzystają mieszkańcy. Ich utrzymanie
również stanowi nasze zadanie. Re-
asumując, zasady spółdzielczości wciąż
się sprawdzają.
Czy trudno jest aktualnie sprostać wy-
maganiom rynkowym i oczekiwaniom
mieszkańców oraz potencjalnych na-
bywców mieszkań?

− W ostatnich latach widzimy zwięk-
szoną podaż mieszkań w naszych za-
sobach. Oczywiście, nasze budynki
różnią się od deweloperskich zarówno
konstrukcją, jak i układem funkcjonal-

nym. Zarządca odpowiada za utrzy-
manie w stanie należytym tzw. części
wspólnych nieruchomości − nasze bu-
dynki mają ocieplone lub odnowione
elewacje, podwyższyliśmy standard
remontowy klatek schodowych, zmo-
dernizowaliśmy dźwigi w budynkach,
a część tzw. wysokich parterów wypo-
sażyliśmy w podnośniki dla niepełno-
sprawnych. W dwóch przypadkach we-
wnątrz klatek schodowych, ku wielkie-
mu zadowoleniu mieszkańców, za-
montowaliśmy dźwigi. Te działania zna-
cząco wpływają na komfort zamieszki-
wania, mimo że części zaszłości sprzed
lat nie uda się zmienić. W wyniku zre-
alizowanych inwestycji zdecydowanie
polepszył się wizerunek naszych osie-
dli, co łatwo dostrzec, spacerując w za-
dbanym otoczeniu, wśród zieleni i od-
nowionych budynków.
Co jest największym atutem zasobów
gliwickiej SM Śródmieście?

− Trudno wskazać największy atut
zasobów SM „Śródmieście”. Jak sama
nazwa wskazuje, jednym z nich jest po-
łożenie, w większości w centrum miasta.
Wskazałbym również na przystępny sys-
tem administrowania. Budynek zarządu
znajduje się w dobrze skomunikowanej
dzielnicy, administracje – bezpośred-
nio na osiedlach. Poprzez logowanie na
stronie internetowej mieszkańcy mają do-
stęp do informacji na temat swoich płat-
ności, a wiele spraw kierowanych jest do
nas drogą mailową. Standard naszych
budynków w ostatnim dwudziestoleciu
został znacznie podniesiony, a ich poło-
żenie, w większości w otoczeniu terenów
zielonych, podnosi atrakcyjność nieru-
chomości wybranych na miejsce do ży-

cia. Mało tego, na osiedlach utrzymuje-
my place zabaw dla dzieci, a w ostatnich
latach wybudowaliśmy 3 siłownie na
wolnym powietrzu. Ponadto budynek
biurowca SM „Śródmieście” posiada pa-
nele fotowoltaiczne obniżające koszty
jego utrzymania. To wszystko są nasze,
wskazane pokrótce, atuty. Jestem prze-
konany, że na co dzień zauważa się ich
jeszcze więcej.
W jakim kierunku zmierza rozwój Spół-
dzielni i jakie są państwa priorytety na
dziś?

− Rozwój Spółdzielni zmierza
w dwóch kierunkach: utrzymania do-
brego stanu technicznego zasobów
i rozsądnych kosztów eksploatacji mimo
gwałtownego wzrostu cen. Rozsąd-
nych, czyli odpowiadających ponoszo-
nym kosztom zewnętrznym, z jedno-
czesnym wdrożeniem rozwiązań po-
zwalających na ich obniżanie, jak np.
oświetlenie LED, elektroniczne wodo-
mierze czy podzielniki ciepła. Wśród no-
wych zadań warto wymienić likwidację
indywidualnych źródeł ciepła i budowę
instalacji centralnego ogrzewania i cie-
płej wody użytkowej, zasilanych z PEC
Gliwice, czego realizację już rozpo-
częliśmy przy współudziale WFOŚiGW
w Katowicach. Obecnie analizujemy
możliwość pozyskania środków i wa-
runki techniczne dobudowy dźwigów ze-
wnętrznych do budynków. Myślę, że
spełnilibyśmy oczekiwania mieszkań-
ców, jednak wiąże się to z dużymi kosz-
tami, które będą musieliby oni ponieść.
Wciąż stoją przed nami nowe wyzwania,
którym staramy się sprostać.

Rozmawiał Paweł Danilczuk

Zasady spółdzielczości
wciąż się sprawdzają
Rozwój Spółdzielni zmierza w dwóch kierunkach: utrzy-
mania dobrego stanu technicznego zasobów i rozsądnych
kosztów eksploatacji mimo gwałtownego wzrostu cen.
Rozsądnych, czyli odpowiadających ponoszonym kosztom
zewnętrznym, z jednoczesnym wdrożeniem rozwiązań po-
zwalających na ich obniżanie – mówi Stanisław Kolanus,
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”
w Gliwicach.
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Za swoją działalność Zabrzańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa zo-
stała uhonorowana wieloma pre-

stiżowymi nagrodami. Jedną z nich jest
medal im. Króla Kazimierza Wielkiego,
nadany przez Ogólnopolską Izbę Go-
spodarki Nieruchomościami, któremu
przyświeca motto „Zastaliśmy Polskę
murowaną, zostawimy dobrze zarzą-
dzaną”. Wiarygodna i przyjazna miesz-
kańcom Spółdzielnia została nomino-
wana do nagrody gospodarczej „Laur
Spółdzielczości”, przyznanej z ramienia
Europejskiego Ośrodka Rozwoju Go-
spodarki. Zarząd Spółdzielni stawia
na rozwój, systematyczne wytyczanie
nowych kierunków i celów poprzez in-
nowacyjność procesów zarządzania
nieruchomościami oraz podnoszenie
poziomu świadczonych usług.

Ku poprawie standardu 
i estetyki zasobów

Zwiększenie wartości, standardu
i estetyki wspólnego majątku członków

dokonuje się poprzez realizację pro-
gramu termomodernizacji zasobów
mieszkaniowych, wykonanych już w 99
proc. Wielu z tych inwestycji towarzy-
szyła likwidacja acekolu i zastąpienie go

materiałami bardziej przyjaznymi dla
środowiska. W strategii równie ważna
jest realizacja założeń energooszczęd-
nych w zakresie techniczno-ekono-
micznej gospodarki energią elektrycz-
ną oraz odnawialnych źródeł energii po-
przez zabudowę instalacji fotowolta-
icznej. Wykonywanie remontów bieżą-
cych, konserwacji i modernizacji bu-
dynków oraz urządzeń i instalacji
z nimi związanych pozwala na utrzy-
mywanie ich w stałej sprawności tech-
nicznej i zapobiega dekapitalizacji
obiektów. W planach jest powiększanie
zasobów spółdzielczych i inwestycja
w budownictwo mieszkaniowe.

Krzewienie kultury 
i aktywizacja mieszkańców

Działalność społeczna i kulturalno-
-oświatowa wpisana jest jako jeden ze
stałych elementów rozwoju Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą utoż-
samiane są dwa prężnie działające
Kluby: Kwadrat i Pastel. Klub Kwadrat to
miejsce organizacji różnotematycz-
nych imprez i zajęć umożliwiających
kontakt ze sztuką, zarówno profesjo-
nalną, jak i amatorską. Tu tworzone są
warunki do rozwijania indywidualnych
zainteresowań oraz talentów. Od po-
czątku istnienia placówki aktywnie dzia-
ła Koło Seniora skupiające liczne gro-
no przedstawicieli tej grupy. Dużą rolę
w działalności placówki pełni turystyka
krajowa i zagraniczna. Z kolei Klub Pa-
stel stanowi kolebkę plastyków, profe-
sjonalną kuźnię artystycznych talen-
tów i artystów, aktywnych w środowi-
skach twórczych na terenie kraju i poza
jego granicami, którzy są laureatami
wielu głównych nagród i wyróżnień
krajowych i międzynarodowych, m.in.
w Czechach i Japonii. W poszukiwaniu
ciekawych tematów organizowane są
plenery, a po nich wernisaże i wystawy,
którym towarzyszy wydawanie katalo-
gów z pracami ich uczestników. �

Wszechstronność podstawą sukcesu
Historia Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sięga czerwca 1958 r. Dziś Zabrzańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa należy do grona największych spółdzielni mieszkaniowych
Górnego Śląska. Efektywnie zarządza 227 nieruchomościami na terenie miasta Zabrze,
w których zamieszkuje ok. 30 tys. lokatorów. Ponad 60-letnie doświadczenie w zarządza-
niu pozwala stworzyć wizję przyszłości dającą mieszkańcom perspektywę stabilizacji
i bezpieczeństwa prawno-ekonomicznego.





Nowe Miasto to malowniczy zakątek województwa mazowieckiego, wkomponowany
w Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Zielone Płuca Europy. 

Największym atutem miasta i gminy są walory przyrodnicze – lasy, Zalew Nowomiejski oraz
rzeka Sona, tworząca wyjątkowy pejzaż. Obszary o szczególnych walorach krajobrazowych
są objęte ochroną. Parki podworskie i pomniki przyrody – wielowiekowe dęby i głazy
narzutowe – składają się na enklawy chronionej przyrody i naturalnego krajobrazu.

Walory przyrodnicze, w połączeniu z ciszą i świeżym powietrzem, zapewniają wymarzone
warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej, a także wędkowania i korzystania
ze sportów wodnych.

Na terenie miasta i gminy rozwija się także mała i średnia przedsiębiorczość, szczególnie
w branżach: handlowej, budowlanej, transportowej, gastronomicznej, stolarskiej oraz
produkcji szerokiej gamy środków chemii gospodarczej.

Położenie Nowego Miasta jest atrakcyjne dla inwestorów i turystów ze względu na korzystne
położenie i dostępność komunikacyjną. Od Warszawy dzieli je 60 km, od Ciechanowa
– 27 km, od Pułtuska – 38 km, a od Płońska – 19 km.

Zapraszamy!

URZĄD MIASTA I GMINY NOWE MIASTO
ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
tel. (23) 661 49 20 do 22, fax (23) 661 49 23, e-mail: info@ugnowemiasto.pl
www.ugnowemiasto.pl, www.bipnowemiasto.pl

NOWE MIASTO



Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Śródmieście”
ul. Jasnogórska 9
44-100 Gliwice

tel. 32 231 34 56
email: 

sekretariat@smsrodmiesciegliwice.pl

www.smsrodmiesciegliwice.pl


