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Pierwsze SKOK-i powstawały przy zakładach pracy, z inicjatywy
działaczy związkowych NSZZ „Solidarność” oraz pracowników,
w okresie ogromnych zmian w naszym kraju. Była to oddolna inicja-
tywa mająca na celu wzajemną pomoc. Zapotrzebowanie na tego
typu instytucje było w tamtych latach bardzo duże. SKOK-i zaczęły się
rozrastać i powoli wychodzić poza macierzyste zakłady pracy.

Osoby, które zakładały pierwsze SKOK-i z myślą o poprawie bytu
członków Kas, nie spodziewały się tak dynamicznego rozwoju ini-
cjatywy. Często nie miały one wykształcenia ekonomicznego.
W efekcie w latach 90. dużą popularnością cieszyły się szkolenia.

Gdy pierwsze SKOK-i rozwinęły działalność na większą skalę, pie-
czę nad nimi sprawowała Kasa Krajowa. Edukowała i nadzorowała.
Pracownicy Kasy Krajowej podjęli się ogromnego wyzwania, jakim
była pomoc w rozwoju SKOK-ów − od instytucji działających na
potrzeby pracowników jednej firmy po placówki powszechnie do-
stępne.

Przedstawiciele SKOK-ów podróżowali m.in. do Stanów Zjedno-
czonych, by uczyć się, jak prowadzić działalność w oparciu o do-
świadczenie swoich amerykańskich odpowiedników – unii
kredytowych. Dzięki obserwacji, jak funkcjonują takie instytucje

w praktyce, Kasy mogły szybciej wdrażać nowe rozwiązania, co
przyczyniało się do ich ekspansji i wzrostu znaczenia.

Co wyróżnia SKOK-i? Ich członkowie są udziałowcami, a nie zwy-
kłymi klientami. Mają realny wpływ na funkcjonowanie swojej Kasy. 

Na przestrzeni 30 lat SKOK-i miały okresy lepsze i gorsze, ale dzięki
wierze w to, co robią, ich członkowie mogą świętować w tym roku
ten wspaniały jubileusz. 

To ludzie budują sektor SKOK – sektor SKOK to
członkowie Kas.

SKOKI od początku działają dla ludzi i dzięki nim. Na przestrzeni
lat angażowały się w pomoc potrzebującym, gdyż akcje charyta-
tywne są wpisane w SKOK-owe DNA. SKOK-i pomagają na wiele
sposobów. W ostatnim czasie część SKOK-ów zapewniła dom
uchodźcom. SKOK-i włączają się również w zbiórki oraz współpracę
z fundacjami i organizacjami niosącymi pomoc humanitarną. Kasa
Krajowa utworzyła fundację, która pomaga Ukraińcom we współ-
pracy z Uniami Kredytowymi z Ameryki Północnej. 

Gratulujemy SKOK-om pięknej rocznicy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Sektor SKOK 
obchodzi 
w tym roku 
30-lecie.

Dla Spółdzielczych Kas Oszczędno-
ściowo-Kredytowych człowiek był i jest na
pierwszym miejscu. Warto rozpowszech-
niać ogrom dobra, jakie czynią te unika-
towe w skali kraju instytucje.
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Dotychczasowa wizja europejskiego porządku zdezaktualizowała się
W tym roku niezwykle istotny z punktu widzenia organizatorów
jest kryzysowy kontekst Forum. Ma to związek z gospodarczymi
i społecznymi skutkami pandemii oraz pełnowymiarową wojną,
która toczy się za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Podczas
trwania konferencji szczególnie ważna będzie rozszerzona
w stosunku do lat poprzednich ścieżka ukraińska 8

Rynek pracy dynamicznie się zmienia
Wiele młodych osób, które podejmują dzisiaj decyzję dotyczącą
wyboru profilu kształcenia, będzie w przyszłości pracować w zawo-
dach, które jeszcze nie istnieją. Z kolei ok. 70 proc. znanych nam
dzisiaj zawodów ulegnie przeobrażeniu, a niektóre zupełnie znikną,
ponieważ zostaną zautomatyzowane. Dobrze jest więc patrzeć na
przyszłość rynku pracy przez pryzmat pewnych zadań,
a niekoniecznie konkretnych zawodów 52

30-LECIE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 
W TARNOWIE 76

TERAZ POLSKA 82

OCHRONA ZDROWIA 86

EDUKACJA 94

B+R/NOWE TECHNOLOGIE 98

Przyszłość trzeba budować w oparciu o potencjał i nowe nisze
Polska buduje nowoczesną gospodarkę opartą na tworzeniu komplek-
sowego ekosystemu wspierania innowacji. Daje to możliwość nie tylko
transferu, ale przede wszystkim tworzenia nowych technologii, a co
za tym idzie – zwiększenia produktywności. Angażowanie się w działal-
ność B+R i rozwój start-upów wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego od
wielu lat aktywnie wspieramy prace B+R oraz rozwój ekosystemu
start-upowego instrumentami dotacyjnymi i podatkowymi 98

POLSKA SAMORZĄDOWA 114

Atrakcyjność inwestycyjna Polski wciąż rośnie
Inwestorzy coraz częściej stawiają na innowacyjność i wysoce
wykwalifikowaną kadrę. Za wyborem Polski przemawia fakt,
że jesteśmy innowacyjnym krajem z ogromnym potencjałem.
Polskie środowisko biznesowe wspiera start-upy i przedsiębiorców,
a także wspomaga rozwój działalności badawczo-rozwojowej 114

Samorządy muszą przygotować się na cięższe czasy
Zmiany podatkowe wprowadzane przez rząd oddziałują na fundusze
samorządów. Obniżka podatków, która jest korzystna dla każdego
mieszkańca gminy, jednocześnie ma niekorzystny wpływ na budżet
JST, gdyż oznacza uszczuplenie dochodów własnych. To przekłada się
natomiast w sposób bezpośredni na możliwości inwestycyjne gmin
poprzez ograniczenie wkładu własnego, a tym samym realizacji
inwestycji prowadzonych za pomocą środków własnych gmin.
Programy subwencyjne nie poprawią sytuacji 132
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Hasło tegorocznego Forum Ekono-
micznego w Karpaczu brzmi: „Europa
w obliczu nowych wyzwań”. Jak defi-
niuje ono wiodące tematy dyskusji za-
planowanych w ramach spotkania?

− Ostatnie 2 lata były dla Europy
czasem, w którym wiodącym tema-
tem była głównie walka ze skutkami
pandemii Covid-19. Natomiast dzisiaj
w centrum uwagi znajduje się wojna
w Ukrainie i pytanie o jej wpływ na losy
całego kontynentu. Mówiąc o nowych
wyzwaniach, mam na myśli przede
wszystkim bezpieczeństwo Europy, za-
równo w wymiarze militarnym, jak
i energetycznym. Przedmiotem dysku-
sji jest więc między innymi porażka Pak-

Dotychczasowa wizja europejskiego
porządku zdezaktualizowała się

W tym roku niezwykle
istotny z punktu widzenia
organizatorów jest kryzy-
sowy kontekst Forum. Ma
to związek z gospodarczymi
i społecznymi skutkami
pandemii oraz pełnowy-
miarową wojną, która toczy
się za wschodnią granicą
Unii Europejskiej. Podczas
trwania konferencji szcze-
gólnie ważna będzie rozsze-
rzona w stosunku do lat
poprzednich ścieżka ukraiń-
ska – zapowiada Zygmunt
Berdychowski, przewodni-
czący Rady Programowej
Forum Ekonomicznego.



tu dla 55 proc., którego założenia się
zdezaktualizowały. Ponadto oczywistą
kwestią stała się potrzeba niesienia
skutecznej, długofalowej pomocy
uchodźcom, którzy w bardzo krót-
kim czasie przybyli w granice Unii.
W związku z mnogością nowych wy-
zwań musimy o tym rozmawiać w cza-
sie Forum.
Jak sytuacja geopolityczna i wojna za
wschodnią granicą rzutuje na meryto-
rykę tegorocznej edycji Forum?

− Każda międzynarodowa konfe-
rencja organizowana w Europie po
ataku Rosji na Ukrainę musi uwzględ-
niać to, że tuż za granicami Unii Euro-
pejskiej mamy do czynienia z sytuacją,
która stanowi zagrożenie dla całego
kontynentu. W tych okolicznościach do-
tychczasowa wizja europejskiego po-
rządku kooperacji z Rosją, kreowana
przez Niemcy i Francję, przestała być
aktualna. W związku z tym szczególne
miejsce w programie ponownie zaj-
mie Forum Ukraińskie. Nie zabraknie
więc rozmów o przyszłości Europy, part-
nerstwie Polski i Ukrainy, problemie fi-
nansowania odbudowy ukraińskiej go-
spodarki czy miejscu Ukrainy w Unii Eu-
ropejskiej. Zwrócimy również uwagę na
kwestię skutecznego zarządzania kry-
zysem migracyjnym. Tematyka bezpo-
średnio związana z obecną sytuacją we
wschodniej części Europy jest więc ob-
szerna.
Mają państwo już wieloletnie do-
świadczenie w organizacji tak dużych
wydarzeń, jak Forum Ekonomiczne, ale
okoliczności w Europie Środkowo-
Wschodniej są szczególne. Co było naj-
większym wyzwaniem organizacyj-
nym?

− Mamy to szczęście, że Forum od-
bywa się w znakomitej lokalizacji. Kar-
pacz jako miejscowość uzdrowiskowa
zapewnia warunki, które umożliwiają
dobrą organizację Forum. Mam tu na
myśli przede wszystkim odpowiednią in-
frastrukturę konferencyjną. Natomiast
w związku z tym, że jest to duże wyda-
rzenie międzynarodowe, musimy się li-
czyć z wieloma wyzwaniami. Myślę
szczególnie o kwestiach logistycznych
związanych z transportem dla naszych
gości. Liczba ponad 400 paneli również
wymaga od nas sprawnej koordynacji.
Dbamy o to, aby zaplanowane debaty
nie nakładały się na siebie w czasie, jak
również o to, żeby każdy z uczestników
pojawił się na nich zgodnie z harmo-
nogramem.
Co będzie w tym roku clou programu
i magnesem dla uczestników Forum?

Jakie wydarzenia zaplanowane w pro-
gramie szczególnie pan poleca?

− W tym roku niezwykle istotny
z punktu widzenia organizatorów jest
kryzysowy kontekst Forum. Ma to zwią-
zek z gospodarczymi i społecznymi
skutkami pandemii oraz pełnowymia-
rową wojną, która toczy się za wschod-
nią granicą Unii Europejskiej. Podczas
trwania konferencji szczególnie ważna
będzie rozszerzona w stosunku do lat
poprzednich ścieżka ukraińska. Oprócz
tego tym, co z pewnością wyróżnia te-
goroczną edycję, jest rozmowa o „re-
wolucji, której nie było”, czyli o losach
Paktu dla 55 proc., który został ogłoszony

w ubiegłym roku i miał być rewolucją
w zakresie bezpieczeństwa energe-
tycznego.
Którzy goście, spośród wszystkich
osób występujących w roli ekspertów,
są największą dumą organizatorów?

− W tym momencie nie chcemy
zdradzać nazwisk konkretnych osób.
Kierujemy się zasadą, że przed inau-
guracją Forum nie mówimy o zapro-
szonych gościach. Naturalne bowiem
jest to, że zdarzają się sytuacje, że po-
mimo deklarowanego przyjazdu nasi
goście muszą w ostatniej chwili odwo-
łać przyjazd ze względu na zdarzenia
losowe. Mogę natomiast zapewnić, że
dołożymy wszelkich starań, żeby po-
ziom, który zawsze towarzyszył Forum,
został zachowany.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe od-
słony Forum Ekonomicznego, co sta-
nowi największą wartość wydarzenia,
a zarazem argument przemawiający za
udziałem w tej trzydniowej konferencji?

− Myślę, że podobnie jak w po-
przednich latach siłą marki, jaką jest Fo-
rum Ekonomiczne, są jego najważniej-
si goście, liczni uczestnicy oraz naj-
większe w Polsce zainteresowanie me-
diów. W ciągu 30 lat udało nam się stwo-
rzyć bogatą historię, która co roku zy-

skuje nowy rozdział. Jest to również za-
sługa wyjątkowych wydarzeń tworzo-
nych przez naszych gości. Tegoroczne
Forum Ekonomiczne zapowiada się
szczególnie interesująco ze względu na
mnogość wyzwań, przed którymi stoi
Europa.
Czy w Karpaczu zadomowili się pań-
stwo już na dobre?

− Region Dolnego Śląska zdecy-
dowanie wyróżnia się pod względem
poziomu innowacyjności i różnorodno-
ści. Na jego siłę składają się potencjał
gospodarczy i edukacyjny, zaplecze
infrastrukturalne oraz wysoka jakość ka-
pitału ludzkiego. W najbliższej przy-

szłości nie przewiduję żadnych prze-
szkód, ponieważ Karpacz zapewnia
nam świetne warunki i na ten moment
współpraca zarówno z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Dolnoślą-
skiego, miastem Wrocław, jak i samym
miastem Karpacz, układa nam się bar-
dzo dobrze.
Jaki scenariusz przewiduje pan dla dal-
szego rozwoju sytuacji na Wschodzie,
a w konsekwencji w Europie i na świe-
cie?

− Po kilku miesiącach pełnoskalo-
wego konfliktu wojennego ze wszyst-
kimi jego konsekwencjami, takimi jak
polaryzacja opinii publicznej, ogrom-
ne zaangażowanie gospodarcze i mi-
litarne, trudno o proste rozwiązanie.
Myślę, że historia konfliktów z Rosją na
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu
lat nie daje żadnych podstaw do opty-
mizmu.
A co prognozuje pan dla gospodarki,
zwłaszcza w wymiarze narodowym?

− Spadek inflacji i wzrost gospo-
darczy − jak każdy, kto dobrze życzy na-
szemu krajowi. Ale jak pan spyta, czy
może być inaczej, to odpowiem, że
oczywiście.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Siłą marki, jaką jest Forum Ekonomiczne, są 
jego najważniejsi goście, liczni uczestnicy oraz 
największe w Polsce zainteresowanie mediów. 
W ciągu 30 lat udało nam się stworzyć bogatą 
historię, która co roku zyskuje nowy rozdział. 
Jest to również zasługa wyjątkowych wydarzeń
tworzonych przez naszych gości.



www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA10

Jednym z podstawowych efektów Pol-
skiego Ładu jest obniżenie podatków.
Kwota wolna podniesiona została

do 30 tys. zł, zaś drugi próg podatkowy
zaczyna się nie od 85, lecz od 120 tys.
zł. Rząd zapewnia, że po zmianach kwo-
ta wolna od podatku jest w Polsce po-
równywalna z kwotą w Niemczech,
Francji i Irlandii. W sumie na zmia-
nach podatkowych ma zyskać 20 mi-
lionów Polaków. 

Wprowadzono nowe rozwiązania
podatkowe dla rodzin. Na stronie gov.pl
czytamy: „Wprowadziliśmy też profity za
wspólne rozliczanie się małżonków:

będą mogli skorzystać z 60 tys. zł kwo-
ty wolnej od podatku. Na przykład dla
rodziny 2+2 − w której jeden z mał-
żonków zarabia 5 tys. zł brutto, a drugi
pracuje na pół etatu i zarabia 1,5 tys. zł
brutto miesięcznie – przy wspólnym
rozliczeniu średnia miesięczna korzyść
z reformy to około 4 tys. zł rocznie”.

Czy Polski Ład zmniejszył 
dochody samorządów?

Zdaniem twórców Polskiego Ładu
dzięki wprowadzonym zmianom finan-
se samorządów stają się mniej podat-
ne na zmiany koniunktury. Zdają oni so-

bie jednak sprawę, że obniżenie stawek
PIT i CIT zmniejszy wpływy z tych po-
datków do jednostek samorządu tery-
torialnego (JST). Zmniejszenie tych
wpływów ma rekompensować zwięk-
szona subwencja. W kolejnych latach
kwota rządowej subwencji zostanie po-
wiązana ze wskaźnikiem wzrostu PKB
i inflacji. Wprowadzone dodatkowe roz-
wiązanie, jakim jest dodanie subwencji
przeznaczonej na rozwój, powinno na-
tomiast zachęcać JST do zwiększania in-
westycji.

Na rozkręcenie inwestycji samo-
rządowych ma również wpłynąć Pro-

Polski Ład – co wniesie plan
odbudowy gospodarki? 

Polski Ład reklamowany jest na stronach rządowych jako plan odbudowy gospodarki na-
szego kraju po pandemii Covid-19. Ma on zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć
lepsze warunki życia dla wszystkich. Ma przełożyć się na zmniejszone podatki i większe
nakłady na zdrowie. Program ma też pomóc Polakom poprawić warunki mieszkaniowe.
Rząd zapowiada zwiększenie emerytur oraz stworzenie 500 tysięcy nowych miejsc pracy
dzięki inwestycjom w infrastrukturę, transport, usługi publiczne, cyfryzację i inne obszary.
Co konkretnie oznacza Polski Ład dla samorządów i przedsiębiorców?

Wojciech Ostrowski
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gram Inwestycji Strategicznych. Polega
on na bezzwrotnym dofinansowaniu
80–95 proc. zadania inwestycyjnego, na
które złożono wniosek. 

Krytycy zmian zawartych w Polskim
Ładzie twierdzą, że uderzą one w fi-
nanse samorządów. Zdaniem kryty-
ków rekompensowanie strat JST przez
programy rządowe i zwiększenie sub-
wencji nie jest wystarczającym rozwią-
zaniem. Przedstawiciele części samo-
rządów negatywnie odnoszą się do
zmniejszenia stawek podatku PIT. We-
dług nich środki podejmowane przez
rząd w celu zrekompensowania strat
związanych z niższymi stawkami są
niedostateczne. Nie wierzą też w za-
pewnienia przedstawicieli rządu, że
władze lokalne nie odczują negatyw-
nych skutków tych zmian. 

Jak pisze portal Prawo.pl: „Samo-
rządowców zapewnienia wiceministra

nie uspokajają. Andrzej Porawski, dy-
rektor biura Związku Miast Polskich,
wskazuje, że owa rekompensata ubyt-
ków polegała na tym, że rząd najpierw
obniżył wpływy z udziałów w PIT do po-
ziomu nieco wyższego niż w roku 2018
i znacznie niższego niż w 2019. Na-
stępnie „ustabilizował” na tym zmniej-
szonym poziomie wpływy w postaci
12 równych rat, według prognozy na rok
2022, a nie w postaci udziałów w rze-
czywistych wpływach budżetu państwa
z PIT”.

Jeden z argumentów przeciwników
zmian dotyczy sposobu dystrybucji
środków z budżetu centralnego. Obok
zarzutów, że rząd chętniej pomaga lo-
kalnym władzom, zdominowanym przez
PiS, pojawia się krytyka samego me-
chanizmu rozdziału środków. Pomoc ma
trafiać nie do tych jednostek, które naj-
więcej tracą na zmianach, ale do tych,

które już wcześniej pozyskiwały środki
w dużej mierze z rządowych subwencji.
Ponadto podkreśla się, że w przelicze-
niu na jednego mieszkańca rządowa
pomoc jest znacznie niższa w przy-
padku dużych miast niż w przypadku
małych gmin. 

Z takimi argumentami nie zgadza
się strona rządowa. Minister Włodzi-
mierz Tomaszewski, członek Rady Mi-
nistrów ds. samorządów, podczas
konferencji prasowej w Łodzi stwierdził,
że wpływy samorządów z PIT i CIT
w ciągu ostatnich 7 lat zwiększyły się
o 70 proc. pomimo obniżenia stawek,
wojny na Ukrainie i pandemii korona-
wirusa.

Polski Ład – co przyniesie 
przedsiębiorcom?

Rząd podkreśla, że głównymi ko-
rzyściami, jakie odniosą przedsiębior-

cy w związku z wprowadzeniem Pol-
skiego Ładu, są oszczędności podat-
kowe. Zwiększenie kwoty wolnej od
podatku, jak i podniesienie progu po-
datkowego, zmniejszy koszty zatrud-
nienia, a jednocześnie spowoduje ob-
niżenie obciążeń osób prowadzących
jednoosobową działalność gospodar-
czą i rozliczających się według skali po-
datkowej. 

Sam rząd przyznaje jednak, że
10 proc. przedsiębiorców straci na Pol-
skim Ładzie. Jak czytamy na stronie
podatki.gov.pl: „W efekcie tych zmian
w portfelach Polaków zostanie więcej
pieniędzy – i to aż 17 mld zł rocznie. Na
samej reformie klina podatkowo-skład-
kowego zyska 18 mln obywateli.  Dla ok.
5 mln osób zmiany będą neutralne. W re-
zultacie reforma będzie korzystna lub co
najmniej neutralna dla 90 proc. Polaków.
Korzyści z Polskiego Ładu odczują pra-

cownicy i przedsiębiorcy, którzy zara-
biają do 5 700 zł brutto miesięcznie”.

W lipcu 2022 r. znikła zmora księ-
gowych, jaką jest ulga dla klasy średniej.
Jednak likwidacja ulgi – zdaniem twór-
ców zmiany − nie spowoduje zmniej-
szenia dochodów przedsiębiorców. Je-
żeli okaże się, że podatnik, który stracił
ulgę, zapłacił w 2022 r. wyższy podatek
na skutek jej utraty, otrzyma zwrot róż-
nicy z urzędu skarbowego. 

Polski system podatkowy 
jeszcze bardziej 
skomplikowany

Zmiany związane z Polskim Ładem
wprowadziły wiele zamieszania. Naj-
większe problemy sprawiało naliczanie
ulgi dla klasy średniej. W efekcie wielu
podatników, którym przysługiwała ulga,
zamiast zyskać, otrzymało niższe wy-
nagrodzenia netto. Krytycy Polskiego
Ładu podkreślają dodatkowo, że zmia-
ny nie likwidują, a wręcz zwiększają po-
ziom skomplikowania − największy
problem polskiego systemu podatko-
wego. 

Polski system podatkowy jest jednym
z najbardziej skomplikowanych na świe-
cie. Na skutek zmian związanych z Pol-
skim Ładem stał się on jeszcze mniej
przejrzysty. Zdaniem krytyków Polskie-
go Ładu rząd zaniedbał ten problem.
Tymczasem system podatkowy wyma-
ga przede wszystkim uproszczenia, co
przyniosłoby znaczne korzyści dla go-
spodarki. 

Trzeba przyznać, że skomplikowa-
nie systemu podatkowego zwiększa
się od 30 lat. Ustawy zwiększają swoją
objętość z kilkunastu do kilkudziesięciu
stron. Sposoby naliczania obciążeń i ulg
są niejednoznaczne, a często trudno
zrozumiałe. Wprowadzenie do ulgi dla
klasy średniej liczyło ponad 70 stron wy-
jaśnień i instrukcji. Wielu księgowych
miało więc problemy z prawidłowym
wdrażaniem podatku. 

Jak powiedziała dla portalu Mo-
ney.pl Katarzyna Świętochowska, wła-
ścicielka kancelarii podatkowej, z po-
wodu ciągłych zmian podatkowych
pracownicy nie mogą sobie zaplanować
domowych budżetów, ponieważ często
nie są w stanie obliczyć, ile wyniosą ich
zarobki, gdyż prawie co miesiąc są inne.

Portal podaje, że przez zmiany wpro-
wadzone w lipcu 2022 r. rząd próbował
naprawić to, co „zepsuł Polskim Ła-
dem”. Zlikwidowano wówczas ulgę dla
klasy średniej, a najniższa stawka po-
datku została obniżona z 17 proc. do
12 proc. Dodatkowo przedsiębiorcy
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Rząd podkreśla, że głównymi korzyściami, jakie
odniosą przedsiębiorcy w związku z wprowadze-
niem Polskiego Ładu, są oszczędności podat-
kowe. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku 
i podniesienie progu podatkowego zmniejszy
koszty zatrudnienia, a jednocześnie spowoduje
obniżenie obciążeń osób prowadzących jedno-
osobową działalność gospodarczą i rozliczają-
cych się według skali podatkowej. Sam rząd
przyznaje jednak, że 10 proc. przedsiębiorców
straci na Polskim Ładzie.





rozliczający się ryczałtem od przycho-
dów ewidencjonowanych uzyskali moż-
liwość zmiany formy opodatkowania. 

Z chaosem panującym w przepi-
sach w I połowie 2022 r. wiąże się jesz-
cze inna bolączka polskiego systemu
podatkowego, a mianowicie zmien-
ność. O ile w czasach początku trans-
formacji na przełomie lat 80. i 90. XX w.
wiązała się ona z brakiem wielu ure-
gulowań i koniecznością testowania
nowych rozwiązań, o tyle teraz, po 30 la-
tach funkcjonowania gospodarki ryn-
kowej, trudno uzasadnić wenę twórczą
prawodawców. Wydaje się, że przy-
zwyczaili się oni do wprowadzania ko-
lejnych zmian, co powoduje dodatkowe
trudności dla przedsiębiorców. Wpro-
wadzenie tak kompleksowej zmiany
przepisów, jaką zakładał Polski Ład, mu-
siało doprowadzić do konieczności ich
naprawiania w pierwszych miesiącach
i zwiększyło i tak już dużą niestabilność
prawa. 

Przywrócenie odliczania 
składki zdrowotnej, 
możliwość odejścia 
od ryczałtu i podatku 
liniowego od 1 lipca br.

Spore zamieszanie w ostatnich kil-
ku miesiącach wynikało ze zmian w spo-
sobie traktowania składki zdrowotnej.
Od 1 stycznia 2022 r. nie można jej było
już odliczać od podstawy opodatko-
wania. Od 1 lipca 2022 r. przywrócono

odliczenie ulgi, jednak na nowych za-
sadach.

W przypadku rozliczania się po-
datkiem liniowym będzie można ją do-
liczyć do kosztów prowadzenia dzia-
łalności. W tym sposobie maksymalne
obniżenie podstawy opodatkowania
wyniesie jednak 8700 zł, co oznacza, że
najlepiej zarabiający przedsiębiorcy
będą mogli odliczyć proporcjonalnie
mniej w stosunku do swoich dochodów. 

Podatnicy rozliczający się ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych

obniżą swój przychód, który w ich przy-
padku stanowi podstawę opodatkowa-
nia, o połowę wartości składki zdro-
wotnej. W tym sposobie mamy do czy-
nienia z maksymalną składką wysoko-
ści 1007,81 zł, co oznacza, że od przy-
chodu można będzie odliczyć maksy-
malnie 503,91 zł. 

W lipcu również ryczałtowcy i przed-
siębiorcy opodatkowani podatkiem li-
niowym uzyskali możliwość zmiany

sposobu rozliczania, poprzez wybór
skali podatkowej. Jak w większości
przypadków związanych z wyborem
sposobu opodatkowania, decyzję, czy
wybrać opodatkowanie według skali,
czy pozostać przy dotychczasowej for-
mie, należało podjąć po dokładnej ana-
lizie korzyści i strat. Z jednej strony
w przypadku skali przedsiębiorca może
zyskać w związku ze zmniejszoną staw-
ką PIT, z drugiej natomiast może stracić
na składce zdrowotnej – radzi „Rzecz-
pospolita”.

Jak czytamy na ich portalu, „Ry-
czałtowcy odliczą bowiem połowę tej
składki od przychodu. Liniowcy zaliczą
ją do kosztów uzyskania przychodów
albo odliczą od dochodu maks. 8,7 tys.
zł. Zarówno ryczałtowcy, jak i liniowcy
mogą odliczyć też składki zdrowotne za-
płacone przed 1 lipca (…).W przypad-
ku skali podatkowej takiej ulgi nie bę-
dzie. Co więcej, składka może być wyż-
sza, bo inaczej się ją liczy”. �
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Spore zamieszanie w ostatnich kilku miesiącach
wynikało ze zmian w sposobie traktowania
składki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2022 r. nie
można jej było już odliczać od podstawy 
opodatkowania. Od 1 lipca 2022 r. przywrócono
odliczenie ulgi, jednak na nowych zasadach.
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Lockdowny w Azji i blokada kana-
łu Sueskiego wygenerowały po-
ważne opóźnienia w dostawach

i bezprecedensowy wzrost kosztów trans-
portu międzynarodowego. Zaburzenia
łańcuchów dostaw dobitnie uświada-
miają inwestorom konieczność zmian.

Już w ub.r. obserwowaliśmy trend
związany z alokacją produkcji bliżej
miejsca sprzedaży i powrót firm do lo-
kowania działalności w kraju pocho-
dzenia, na czym znacznie zyskaliśmy.
Na polu bezpośrednich inwestycji za-
granicznych w UE wyprzedziły nas
w 2021 r. tylko Niemcy i Szwecja. Zdy-
stansowaliśmy Węgry i Rumunię, z któ-
rymi do niedawna konkurowaliśmy.

Rekord zagranicznych inwe-
stycji bezpośrednich

Jak wynika z danych Polskiego In-
stytutu Ekonomicznego, w 2021 r. Polska
odnotowała rekordową wartość bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych
(BIZ), zajmując 14. pozycję na świecie.
Zainwestowano 24,8 mld dol., podczas
gdy w 2020 r. było to 13,8 mld dol.,
a w 2019 r. − 13,5 mld dol. Na polski ry-
nek postawili przede wszystkim inwe-
storzy z sektora usług dla biznesu BSS
(IT+SSC), B+R, branży motoryzacyjnej,
medycznej i elektronicznej oraz firmy
z segmentu elektromobilności.

– Mamy mocne atuty, by zyskać
prymat na kontynencie i skorzystać na
przetasowaniach w światowej gospo-
darce. Wykorzystać osłabienie Azji jako
głównego światowego odbiorcy inwe-
stycji w efekcie tarć USA–Chiny oraz
trend skracania łańcuchów dostaw
i przenoszenia produkcji i usług do Eu-
ropy – mówi Bartłomiej Zagrodnik, Ma-
naging Partner/CEO w Walter Herz.

Dodaje, że 2021 r. przyniósł prze-
mysłowi europejskiemu wzrost inwestycji
o jedną trzecią, licząc r/r. − Polska jest
np. europejskim liderem w produkcji
AGD, a chińscy potentaci w tej branży,
jak również koreańscy producenci, któ-
rzy mają już u nas fabryki, rozważają po-

ważne rozszerzenie swojej produkcji na
polskim rynku – informuje.

Niestety w tym roku pogorszył się kli-
mat i otoczenie inwestycyjne dla biz-
nesu. Poza wojną w Ukrainie musimy
mierzyć się z szybkim wzrostem cen,
podbijającym inflację, a to wymusza
podnoszenie stóp procentowych przez
banki centralne i przekłada się na wyż-
sze koszty finansowania inwestycji. UN-
CTAD wskazuje już na pierwsze symp-
tomy spowolnienia na świecie i spadek
wartości inwestycji typu greenfield oraz
międzynarodowego finansowania pro-
jektów. Walka o inwestycje zagraniczne
będzie teraz jeszcze bardziej zacięta.

Atuty polskiego rynku
– Silnym argumentem przemawia-

jącym za inwestowaniem w Polsce są
nasze kompetencje − młodzi, wykwa-
lifikowani ludzie z ambicjami i solidnym
podejściem do pracy. Potencjał rozwo-
jowy dodatkowo zapewniają inwestorom
fachowcy zza wschodniej granicy. Do lo-
kowania w Polsce biznesu skłaniają
też publiczne zachęty inwestycyjne,
w tym specjalne strefy inwestycyjne
– mówi Kamil Kowalewski, Senior Ne-
gotiator w Walter Herz.

Dodaje, że naszym atutem jest rów-
nież położenie oraz nowoczesna infra-
struktura transportowa, łącząca głów-
ne miasta regionu. Ponadto plusem są
koszty pracy − wciąż korzystne w po-
równaniu z innymi państwami euro-
pejskimi. − Należy wspomnieć też o do-
brym poziomie PKB i samej wielkości
rynku wewnętrznego, która dla inwe-
storów jest także sporą zachętą – uzu-
pełnia Kowalewski.

O dobrej kondycji naszego rynku
świadczyć mogą wskaźniki dotyczące
rynków najmu. – Spada stopa pusto-
stanów i rośnie popyt na powierzchnie
komercyjne. Na rynku wybija się sektor
logistyczny, który notuje rekordowe wy-
niki. Inwestycje magazynowe realizo-
wane są często spekulacyjnie, bo mimo
szybkiego przyrostu krajowych zasobów

brakuje powierzchni. Nasz rynek ma-
gazynowy z roku na rok umacnia swo-
ją pozycję w Europie. W I kwartale
2022 r. dostarczyliśmy jedną czwartą no-
wej podaży powierzchni magazyno-
wych na kontynencie. Z kolei rekordo-
wa chłonność, jaką notuje polski rynek
logistyczny, przyniosła nam w I kwartale
br. 3. pozycję w Europie pod względem
wielkości nowego popytu – mówi Bar-
tłomiej Zagrodnik.

Rośnie popyt na magazyny
Utrzymujące się w Polsce od dawna

wysokie zapotrzebowanie na po-
wierzchnie magazynowe podbija w ostat-
nich miesiącach także wzrost aktywno-
ści najemców z branży produkcyjnej. Taki
trend dopinguje inwestorów do realiza-
cji kolejnych projektów mimo sporego ry-
zyka związanego ze wzrostem kosztów
budowy i finansowania inwestycji. Jak
wynika z danych Walter Herz, w całej
Polsce w budowie jest 4,8 mln mkw. po-
wierzchni magazynowych.

Nieruchomości logistyczne budzą
też szczególne zainteresowanie na ryn-
ku inwestycyjnym. Po rekordowym
dla polskiego sektora magazynowego
2021 r., kiedy to zawarto transakcje in-
westycyjne o wartości 2,8 mld euro, ak-
tywność inwestorów na krajowym rynku
chwilowo wygasła. Wiąże się to z zawi-
rowaniami makroekonomicznymi i nie-
pewnością związaną z wybuchem woj-
ny w Ukrainie. Biznes dostrzega jednak
stabilizację sytuacji, popartą obecnością
Polski w strukturach NATO i UE.

Wygląda na to, że w dłuższej per-
spektywie zainteresowanie inwestorów
obiektami logistycznymi w naszym kra-
ju będzie rosło. Przemawia za tym za-
potrzebowanie na magazyny zgłasza-
ne przez sektor e-commerce, sieci han-
dlowe i firmy produkcyjne, jak również
poprawa rentowności nieruchomości lo-
gistycznych związana z podwyżkami
stawek czynszowych na polskim rynku.

Źródło: Walter Herz

Polski rynek w inwestycyjnym wyścigu
Polska ma szansę stać się największym w Europie beneficjentem globalnej transformacji
gospodarczej. Jest nie tylko atrakcyjniejszym kosztowo rynkiem od państw zachodnich,
lecz także dysponuje dobrą infrastrukturą transportową i zapleczem magazynowym oraz
wykształconą kadrą. Czy w najbliższym czasie największe światowe koncerny na jeszcze
większą skalę będą przenosić biznesy na polski rynek?
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Od stycznia do czerwca br. do re-
jestru CEIDG wpłynęło łącznie
ponad 155,7 tys. wniosków do-

tyczących otwarcia działalności go-
spodarczej. To o 3,2 proc. więcej niż rok
wcześniej, gdy złożono ich 150,9 tys.
Średnia miesięczna wyniosła w I pół-
roczu br. 25 955, a rok wcześniej – 25 152.
– Prawdopodobnym powodem wska-
zanego wzrostu było częstsze zakła-
danie działalności przez osoby świad-
czące usługi w wysoce wyspecjalizo-
wanych sektorach. Ponoszą one szereg
wydatków, które wraz z inflacją coraz
mocniej rosną. Przechodząc na samo-
zatrudnienie, mogą wrzucać je w kosz-
ty uzyskania przychodów, czego nie
mają prawa robić w oparciu o umowę
o pracę – zauważa doradca restruktu-
ryzacyjny Adrian Parol.

Jak komentuje radca prawny Łukasz
Goszczyński, skala wzrostu jest nikła
w porównaniu z liczbą działających
podmiotów. Zdaniem eksperta dodat-
ni bilans świadczy z jednej strony o po-
wrocie do normalności po pande-
micznych obostrzeniach, a z drugiej
– o stosowaniu optymalizacji podatko-
wych. Gdy zatrudnianie pracowników
na umowę o pracę staje się zbyt kosz-
towne, przechodzą oni na samoza-
trudnienie. – W mojej ocenie negatyw-
ny wpływ inflacji i wojna w Ukrainie to
główne czynniki, które wpłynęły na
niewielki wzrost otwieranych działal-
ności w stosunku do ubiegłego roku.
Przewiduję, że w dalszej perspektywie
będziemy obserwować raczej wzrost
liczby zamykanych firm oraz spadek
w zakresie otwierania nowych działal-
ności – mówi doradca podatkowy Na-
talia Stoch-Mika.

Tegoroczne statystyki Ministerstwa
Rozwoju i Technologii pokazują, że
miesięcznie było o ok. 4−14,7 tys. wię-
cej wniosków o założenie niż o za-
mknięcie działalności. Odwrotnie było
tylko w styczniu, kiedy zamknięto o po-
nad 800 więcej firm niż założono.
– W styczniu br., po podsumowaniu po-
przedniego roku, część osób zdecydo-
wała się na zamknięcie działalności. Pol-
ski Ład miał też wpływ na wstrzymanie
się z decyzją o rozpoczęciu działalno-
ści przez wiele osób. Polacy, którzy pla-
nowali przejść na samozatrudnienie,
najprawdopodobniej chcieli zobaczyć,
jak będą działać inne firmy na rynku po
wdrożeniu zmian. Dlatego w pierw-
szym miesiącu roku było mniej wnio-
sków o założenie działalności niż o za-
mknięcie – uważa Adrian Parol.

Z udostępnionych danych wynika
również, że w I półroczu br. do rejestru
CEIDG wpłynęło prawie 82,6 tys. wnio-
sków o wznowienie działalności. To
o 5,4 proc. więcej niż w analogicznym
okresie ub.r., kiedy złożono ich ponad
78,3 tys. Średnia miesięczna wyniosła
13 764 w I połowie br., a od stycznia do
czerwca ub.r. – 13 060. – Kilkuprocen-
towy wzrost wniosków o wznowienie
działalności gospodarczej to dobra in-
formacja dla gospodarki. Jednak jego
skala jest niewielka, biorąc pod uwagę
liczbę podmiotów funkcjonujących na
rynku. Podobnie jak w przypadku nowo
otwieranych firm, po części to pewne-
go rodzaju przejaw poprawy sytuacji
pandemicznej, a częściowo – wynik
optymalizacji podatkowych – twierdzi Łu-
kasz Goszczyński.

Jak informuje resort, początek i ko-
niec roku zawsze są okresami większej

dynamiki zmian w liczbie podmiotów
podejmujących decyzję o wznowieniu,
zawieszeniu lub zamknięciu działal-
ności gospodarczej. MRiT podkreśla
również, że poza majem w każdym in-
nym miesiącu I półrocza br. przybywało
r/r przedsiębiorców decydujących się
na wznowienie działalności gospo-
darczej. 

– W II połowie roku pomimo trudniej
sytuacji w kraju spowodowanej inflacją
i zmianami podatkowymi liczba wzna-
wianych i otwieranych działalności ma
szansę utrzymać się na podobnym po-
ziomie jak w ostatnich, pandemicznych
latach. Polacy szukają dla siebie roz-
wiązań w ciężkich czasach. I dla wielu
osób samozatrudnienie może okazać
się najlepszym wariantem – przewidu-
je Natalia Stoch-Mika.

MRiT obserwuje dodatni bilans ak-
tywnych działalności gospodarczych
w rejestrze. Według stanu z 27 lipca br.
było 2 611 991 aktywnych firm. Nato-
miast 27 lipca 2021 r. odnotowano ich
2 603 054. Jak podsumowuje doradca
restrukturyzacyjny Adrian Parol, mimo
wszystko w II półroczu będzie mniej
wniosków o otwarcie i wznowienie
działalności. Największy wpływ na to
będą miały takie kwestie, jak wzrost
kosztów prowadzenia działalności, in-
flacja, niekorzystne zmiany podatkowe
oraz wciąż sytuacja na Ukrainie. W nie-
korzystnym położeniu ekonomicz-
nym duża część przedsiębiorców rów-
nież nie wznowi wcześniej zawieszo-
nych działalności. Najgorzej może być
w branży gastronomicznej oraz w usłu-
gach i handlu, z uwagi na znaczące wy-
hamowanie konsumpcji na rynku we-
wnętrznym. �

Samozatrudnienie. Czy wciąż jest atrakcyjne?

W I półroczu br. do rejestru CEIDG wpłynęło o 3,2 proc. więcej wniosków dotyczących
otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej niż rok wcześniej. Obecnie średnia
miesięczna jest bliska 26 tys. Tylko w styczniu br. zamknięto więcej firm niż założono.
W kolejnych miesiącach było już odwrotnie. W tym samym czasie liczba wniosków
o wznowienie działalności wzrosła o 5,4 proc. r/r. Eksperci komentujący dane podkreślają,
że niewielkie wzrosty wynikają po części z poprawy sytuacji pandemicznej, ale są także
przejawem optymalizacji podatkowych. Jednocześnie nie przewidują tego typu sytuacji
w kolejnych miesiącach. Twierdzą, że w II półroczu 2022 r. będzie dużo gorzej.
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Podstawową korzyścią dla klientów
banków (potocznie zwanych
− w odniesieniu do omawianych

tu produktów − frankowiczami) miało
być niskie oprocentowanie powiązane
ze znikomym ryzykiem kursowym. Dla
banków natomiast korzyść była po-
dwójna. Z jednej strony mogły dotrzeć
z tym produktem do większego grona
klientów, co faktycznie miało miejsce, ale
przede wszystkim uzyskiwały wyższe wy-
nagrodzenie niż przy kredytach zło-
tówkowych. Poprzez stosowanie wła-
snych kursów dla wyliczenia wysokości
kapitału kredytu oraz spłacanej raty
bank otrzymywał wyższe wynagrodze-
nie, czego kredytobiorca nie był świa-
domy.

Ze względu na te, wskazane skró-
towo, przyczyny można podjąć sku-
teczne działania prawne w celu uwol-
nienia się od „toksycznego” produktu.
Pozwanie banku może wiązać się
z trzema scenariuszami.

Unieważnienie 
umowy kredytu

Najkorzystniejszym rozwiązaniem
jest unieważnienie umowy kredytu. Spro-
wadza się ono do tego, że umowa zo-
staje przez sąd wyeliminowana z obro-
tu. Skutkiem tego bank i kredytobiorca
są zobowiązani do wzajemnego rozli-
czenia się. Kredytobiorca, który otrzymał
z banku kredyt w wysokości np. 300 000
zł, dokładnie taką kwotę jest zobowią-

Korzyści i zagrożenia z pozwania
banku w związku z kredytem 
indeksowanym lub denominowanym

Pierwszych kredytów waloryzowanych do obcej waluty zaczęto udzielać w 2001 r. Roz-
powszechnienie kredytów indeksowanych i denominowanych nastąpiło w latach
2005−2011. Banki oferowały te produkty obok kredytów złotówkowych. Zestawienie kre-
dytu w złotówkach i obcej walucie, głównie we frankach szwajcarskich, uwidacznia, jak to
się stało, że głównym produktem banku oferowanym we wskazanym powyżej okresie były
kredyty waloryzowane do szwajcarskiej waluty.

Krzysztof Węgrzyński 
adwokat, Trenda Group



zany bankowi zwrócić. Nie ma obo-
wiązku płacenia odsetek, prowizji czy
kosztów ubezpieczenia kredytu. Wszyst-
kie kwoty wpłacone dotychczas przez
frankowiczów zostają zaliczone na po-
czet kwoty otrzymanej z banku. Z uwa-
gi na fakt, że większość kredytobiorców
spłaca kredyt przez kilkanaście lat,
kwota wpłacona bankowi jest zazwyczaj
równa lub wyższa niż ta, którą otrzymali.

W konsekwencji korzyści z unie-
ważnienia umowy są bardzo duże.
Z momentem uzyskania prawomocne-
go wyroku sądowego frankowicze prze-
stają być związani umową, nie muszą
spłacać dalszych rat, hipoteka banku
zostaje wykreślona, a dodatkowo bank
musi zwrócić wszystkie środki nadpła-
cone przez kredytobiorców, czyli wszyst-
kie środki ponad kwotę otrzymaną
z banku przy wypłacie kredytu.

Odfrankowienie umowy
Drugim korzystnym rozwiązaniem

jest „odfrankowienie”, czyli wyelimino-
wanie z umowy niedozwolonych po-
stanowień. W praktyce oznacza to usu-

nięcie z umowy postanowień dotyczą-
cych obcej waluty i niejako zamiany kre-
dytu na złotówkowy. Istotną różnicą
względem klasycznego kredytu w zło-
tówkach jest fakt, że kredyt pozostanie
oprocentowany tak jak ten w obcej wa-
lucie. Odfrankowienie nie jest więc
traktowane jako przewalutowanie kre-
dytu ze wszystkimi konsekwencjami,
w szczególności z uwzględnieniem
wskaźnika WIBOR dla ustalania opro-
centowania. Po orzeczeniu sądu klient
dalej będzie zobowiązany do spłacania
rat, ale w oparciu o dotychczasowy
wskaźnik − dla kredytów frankowych
będzie to SARON.

Przy odfrankowieniu kredytu należy
wyróżnić trzy podstawowe korzyści:
znaczne obniżenie dotychczasowego
salda kapitału – często o kilkadziesiąt
czy kilkaset tysięcy złotych, zobowią-
zanie banku do zwrotu określonej kwo-
ty pieniężnej kredytobiorcy – również kil-
kudziesięciu tysięcy złotych i brak ryzyka
kursowego wraz z utrzymaniem do-
tychczasowych zasad oprocentowa-
nia. Co istotne, zasadnicza różnica po-

między unieważnieniem umowy a jej od-
frankowieniem polega na tym, że przy
odfrankowieniu frankowicze dalej są
związani umową, jednak na korzyst-
niejszych warunkach niż miało to miej-
sce dotychczas.

Oddalenia pozwu
Ostatni możliwy scenariusz to prze-

granie sprawy sądowej, czyli oddalenie
powództwa. Ogólną zasadą procesową
jest, że strona przegrywająca proces po-
nosi koszty drugiej strony. Oznacza to,
że jeżeli sąd oddali pozew, strona prze-
grywająca zostanie obciążona koszta-
mi sądowymi, które w najgorszym przy-
padku mogą sięgać kilkunastu lub kil-
kudziesięciu tysięcy złotych.

Dobrą informacją dla frankowiczów
jest fakt, że ryzyko przegrania sprawy
jest stosunkowo niewielkie − obecnie
wygrywają oni ok. 90 proc. spraw, któ-
re trafiają do sądu. Statystyka ta wy-
glądałaby jeszcze korzystniej, gdyby
uwzględnić w niej tylko umowy, które wy-
raźnie naruszały prawa kredytobiorców
(jest ich znaczna większość). W przy-

padku takich spraw odsetek wygra-
nych sięga 99 proc.

Ryzyko związane 
z pozwaniem banku

Potencjalny powód w sprawie fran-
kowej zadaje sobie z pewnością pyta-
nie: czy poza ryzykiem przegrania spra-
wy istnieją jeszcze inne zagrożenia
w związku z pozwaniem banku? Otóż,
istnieje realne zagrożenie, że w związ-
ku ze złożeniem pozwu bank podejmie
kroki odwetowe − wystosuje pozew
przeciwko frankowiczowi. Przy czym
takiego scenariusza nie należy trakto-
wać jako zagrożenie, lecz dalszy etap
prowadzenia sporu w związku z chęcią
unieważnienia umowy.

Bank − tak samo jak kredytobiorca
− ma prawo dochodzenia swoich na-
leżności przed sądem. Szanse na zło-
żenie pozwu przez bank są wysokie
z uwagi na koncepcję przyjętą przez
Sąd Najwyższy co do sposobu rozli-
czania się stron w związku z unieważ-
nieniem umowy. W lutym 2021 r. Sąd
Najwyższy przyjął teorię dwóch kon-

dykcji jako właściwą metodę do rozli-
czania się stron umowy, która została
unieważniona. W maju 2021 r. SN po-
twierdził zasadność stosowania tej teo-
rii, która od tego momentu stała się za-
sadą stosowaną przez wszystkie sądy
powszechne. Założeniem tej teorii jest,
że każda ze stron ma własne roszcze-
nie o zwrot spełnionego świadczenia.
Kredytobiorca o zwrot zapłaconych rat,
prowizji, odsetek czy innych kosztów kre-
dytu, natomiast bank − o zwrot wypła-
conego kapitału.

Bank może podnieść swoje rosz-
czenie o zwrot wypłaconej kwoty już na
etapie pozwu kredytobiorcy poprzez
zarzut potrącenia lub zatrzymania.
W praktyce najczęściej zdarza się, że
bank wnosi osobny pozew, ponieważ
dochodzi zwrotu wypłaconego kapita-
łu oraz wynagrodzenia za korzystanie
z kapitału. Teoretycznie bankowi przy-
sługują oba roszczenia, ale zgodnie
z dotychczasowym dorobkiem orzecz-
nictwa tylko pierwsze z nich – o zwrot
wypłaconego kapitału − jest uzasad-
nione. O ile orzeczenia sądów często by-
wają niejednolite, o tyle w przypadku do-
chodzenia przez banki wynagrodzenia
za korzystanie z kapitału sądy dotych-
czas były jednomyślne i oddalały po-
wództwa w tym zakresie. 

Wyjątkiem jest wyrok wstępny
z 29 czerwca 2022 r., kiedy to Sąd
Okręgowy w Gdańsku wskazał, że rosz-
czenie o wynagrodzenie za korzystanie
z kapitału jest uzasadnione, jednak nie
zasądził na rzecz banku żadnej kwoty.
Jest to pierwszy, ale też, co istotne, nie-
prawomocny wyrok tego rodzaju. 

Z tego względu należy stwierdzić, że
obecnie zagrożenie pozwem ze strony
banku, który będzie miał dla kredyto-
biorcy negatywne skutki, jest wyłącznie
teoretyczne. Na chwilę obecną każdy
pozew składany przez bank kończy
się korzystnie dla kredytobiorcy. Dzieje
się tak, gdyż bank wnosi dwa roszcze-
nia: jedno w pełni uzasadnione, drugie
nieuzasadnione i sprawę wygrywa tyl-
ko w połowie. W praktyce oznacza to, że
kredytobiorca nie ponosi żadnych do-
datkowych kosztów i nie musi zwracać
bankowi kosztów postępowania sądo-
wego.

Zestawienie wszystkich korzyści i ry-
zyk związanych z pozwaniem banku
w sprawie frankowej nasuwa wniosek,
że krok ten niesie ze sobą znacznie wię-
cej plusów niż zagrożeń. Innym roz-
wiązaniem dla frankowicza jest trwanie
w umowie, która jest przede wszystkim
korzystna dla banku. �
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Zestawienie wszystkich korzyści i ryzyk związa-
nych z pozwaniem banku w sprawie frankowej
nasuwa wniosek, że krok ten niesie ze sobą
znacznie więcej plusów niż zagrożeń.
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Na czym polega różnica między agen-
tem a brokerem ubezpieczeniowym?

− Przede wszystkim tkwi w odpo-
wiedzialności i zakresie kompetencji.
Broker to zawód silnie regulowany,
może być instancją, do której klient się
zwróci, jeśli polisa nie zadziała. Z kolei
agent działa na podstawie umów agen-
cyjnych i pełnomocnictw udzielonych
przez zakłady ubezpieczeń w zakresie
określonej gamy produktów. Zdarzają
się agenci mocni merytorycznie, ale na-
leżą do rzadkości, bo zasadniczo nikt od
nich tego nie oczekuje. Agent ma jedy-
nie dostarczyć produkt towarzystwa
ubezpieczeniowego. W przypadku szko-
dy nie może wystąpić do swojego mo-
codawcy z roszczeniem. Broker nato-
miast reprezentuje klienta na podstawie
pełnomocnictwa lub listu brokerskiego,
co oznacza, że w sporze z ubezpieczy-
cielem siedzi po stronie klienta. Może
przejąć na siebie kwestie związane z li-
kwidacją szkody, formułowaniem rosz-
czenia itd. Broker nie podpisuje umów
z firmami ubezpieczeniowymi. Cała
nasza praca opiera się na tym, żeby za-
pewnić klientowi bezpieczeństwo jego
biznesu i ciągłość działalności. Za swo-
je błędy bierzemy na siebie odpowie-
dzialność prawną.
Czy warto mieć specjalizację w zakre-
sie usług brokerskich?

− Myślę, że zawsze dobrze mieć
spectrum usług, z którymi jest się koja-
rzonym. My wykształciliśmy taką spe-
cjalizację w obsłudze branży automoti-
ve − dilerów, producentów samocho-
dów i części oraz firm z otoczenia bran-
ży motoryzacyjnej. Silną grupą naszych
klientów są też obiekty o wykorzystaniu
komercyjnym, głównie biurowce i cen-

tra handlowe, dla których mamy dedy-
kowany specjalny program ubezpie-
czeniowy. Lubimy też pracować dla
firm transportowych, przy czym nie sku-
piamy się na ubezpieczeniu floty, lecz na
merytorycznym podejściu do zakresu
ubezpieczenia OC przewoźnika, czyli
odpowiedzialności za przewożone ła-
dunki, co jest obszarem dość często po-
mijanym. Mamy w firmie komórkę po-
wołaną wyłącznie do tego, by weryfi-
kować sprawy techniczne związane
z obsługą klienta. Realizujemy również
audyty bezpieczeństwa przeciwwybu-
chowego i dokumentacji wymaganej
przez ubezpieczyciela w momencie
szkody. W ten sposób jesteśmy w stanie
uniknąć przykrych niespodzianek, gdy
przyjdzie do wypłaty odszkodowania.
Taka praktyka nie jest na rynku stan-
dardem. Wielu usługodawców zakłada,
że klient spełnia wymogi formalne i ma
wszystkie niezbędne dokumenty, a w wie-
lu przypadkach tak nie jest. Często są
to sprawy prozaiczne, a kluczowe. Np.
większe zatowarowanie w obiekcie po-
ciąga za sobą inne obowiązki związa-
ne z zapewnieniem bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
Jakie nowe ryzyka pojawiają się w ob-
szarze ubezpieczeń?

− Rośnie np. zainteresowanie ubez-
pieczeniami związanymi z cyberbez-
pieczeństwem. Należy mieć świado-
mość, że awaria nie musi mieć wymia-
ru fizycznego, coraz częściej ma miej-
sce w sferze wirtualnej, co przez ubez-
pieczycieli bywa wyłączane jako czyn-
nik powodujący szkodę, uprawniający
do wypłaty odszkodowania. Jeśli chce-
my zapewnić klientowi ciągłość bizne-
su, nie możemy bagatelizować kwe-
stii związanych z oprogramowaniem.
Z tego względu unikamy gotowych roz-
wiązań. Staramy się każdorazowo do-
brać ofertę do indywidualnych potrzeb
klienta i specyfiki jego działalności.
Praca brokerska polega na właściwym
diagnozowaniu ryzyk i znalezieniu ubez-

pieczyciela, który zechce za odpo-
wiednią składkę spełnić nasze wyma-
gania.
Jakie liczby są w stanie najlepiej zilu-
strować skalę działalności Broker Con-
sulting Partners?

− O naszym zaangażowaniu ryn-
kowym mówi kwota 30 mld zł ubezpie-
czanego majątku. Dodam, że od uzy-
skania licencji brokera upłynęło zaled-
wie 5 lat, a obsługujemy klientów z całego
kraju. Co roku odnotowujemy wzrost
rzędu 70 proc. Ponadto jesteśmy na
I miejscu pod względem obsługi branży
automotive, co daje nam przewagę nad
innymi firmami brokerskimi, które nie
specjalizują się w tej niszy. Chcemy,
aby z czasem oprócz naszych wiodących
specjalizacji pojawiały się nowe.
Co decyduje o konkurencyjności na
rynku ubezpieczeń?

− Jestem przeciwnikiem konkuro-
wania ceną – to prosta droga do zani-
żania wartości ubezpieczenia, co może
prowadzić do bardzo groźnej sytuacji,
jaką jest niedoubezpieczenie w przy-
padku szkody. Nam zależy na wartości
merytorycznej usługi i zdobywaniu klien-
tów transparentnością oraz rzetelnym
uświadamianiem ryzyk, na jakie są na-
rażeni. Sama sprzedaż polisy ubez-
pieczeniowej to formalność, niewystar-
czająca, żeby spełniała ona swoje za-
danie bez wszystkich poprzedzających
ją badań. Trzeba zadbać o to, aby
w konkretnym przypadku zadziałała
zgodnie z oczekiwaniami. Z drugiej
strony częstym rodzajem szkód, z któ-
rych klienci nie zdają sobie sprawy, są
regresy. Niezwykle ważne jest zabez-
pieczanie regresów nawet w obrębie
własnych struktur, w przypadku, gdy
mowa o spółce matce i spółkach dzier-
żawiących jej infrastrukturę. Ubezpie-
czyciel zawsze zastrzega sobie prawo
do regresu, a to grozi poważnymi rosz-
czeniami.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Zakup polisy wymaga diagnozy ryzyk
Sama sprzedaż polisy ubezpieczeniowej to formalność,
niewystarczająca, żeby spełniała ona swoje zadanie. Trzeba
zadbać o to, aby w konkretnym przypadku zadziałała zgod-
nie z oczekiwaniami − mówi Bartosz Osiadło, partner za-
rządzający w Broker Consulting Partners Polska Sp. z o.o.
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W ubiegłym roku po raz pierwszy Biu-
ro Optima walczyło o certyfikat Przed-
siębiorstwo Fair Play. Z sukcesem, bo
otrzymali państwo nagrodę specjalną
Debiut Roku 2021. Jak odbiera pani to
wyróżnienie?

− Na początku było zdziwienie.
Praca księgowych, choć tak ciężka,
zwykle jest niedoceniana. Nikt nie wie,
jak bardzo mogą boleć nogi, plecy i krę-
gosłup po 18 godzinach non stop przy
biurku, gdy trzeba intensywnie myśleć.
Potem doszła ogromna radość z wy-
różnienia. Dzięki nagrodzie mój zespół
i ja zrozumieliśmy, jak ważna jest nasza
praca. Wielu klientów osobiście mi gra-
tulowało i dziękowało, łącznie z wła-
dzami Pszczyny.
Rok 2020 był wyjątkowo trudny dla go-
spodarki, za to podmioty zajmujące się
księgowością miały pełne ręce roboty.
Jakiej pomocy oczekiwali przedsię-
biorcy?

− W marcu 2020 r., po pierwszym
szoku spowodowanym pandemią, po-
stanowiliśmy za wszelką cenę ratować
przedsiębiorców dotkniętych skutkami
lockdownu. Nauczyliśmy się wszyst-
kich kolejnych tarcz antykryzysowych,
programów, a przede wszystkim sub-
wencji Polskiego Funduszu Rozwoju.
Dość szybko opanowaliśmy sytuację,
nasi klienci otrzymali od nas wypełnio-

ne wnioski na wszystkie programy.
Osobiście zajęłam się subwencją PFR,
wypełniając ponad 1300 wniosków.
Wkrótce mnóstwo klientów dzwoniło do
mnie z całej Polski. Do dzisiaj nie wiem,
kto zgłosił mnie do konkursu Solidarni
Zwyciężymy, organizowanego przez
PFR. Okazało się, że zostałam laure-
atką, przeprowadzono z nami wywiad,
odwiedziła nas ekipa z programu
i nagrano o nas film. Otrzymałam tak-
że list gratulacyjny od prezesa PFR Paw-
ła Borysa. Pocztą pantoflową rozniosło
się po całej Polsce, iż zajmuję się wnio-
skami o subwencję PFR. Każdy zado-
wolony przedsiębiorca przysyłał do
nas swoich znajomych. Przez naszą
firmę od rana do nocy przewijało się
mnóstwo klientów. To samo powtórzy-
ło się w 2021 r., gdy ogłoszono program
PFR 2.0.

Nie przesadzę, gdy powiem, że
w ciągu 2 lat swoim zaangażowaniem
uratowaliśmy prawie 2 tysiące przed-
siębiorstw lub pomogliśmy im prze-
trwać. Lubię ludzi, a przy tym szanuję
przedsiębiorców, bo wiem, jak ciężko
pracują. Moja praca jest moją pasją.
Pracowników nauczyłam, że oprócz
rzetelności w naszym zawodzie ko-
nieczna jest empatia. Nie księgujemy fir-
my, lecz dokumenty człowieka, który tę
firmę stworzył i często poświęca jej
cały swój czas. Nie księgujemy mar-
twych cyferek, tylko cudze pieniądze. To
uczy szacunku i prawdziwej pracy.

Gdy zaczęła się pandemia, wpro-
wadziliśmy usługi online. Posługujemy
się programem w chmurze, który za-
pewnia klientom dostęp do dokumentów
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygo-
dniu. W systemie umieszczamy dekla-

racje i rejestry, wyniki finansowe, bilanse
i rachunki wyników naszych przedsię-
biorców, dzięki czemu są absolutnie nie-
zależni od godzin pracy naszego biura.
Nie ma tygodnia, by kilku nowych przed-
siębiorców nie prosiło nas o stałą ob-
sługę. To rodzi konieczność powięk-
szania zespołu. Z uśmiechem wspomi-
nam czas, gdy wynajęłam malutki lokal,
bez ogrzewania, z piecem na węgiel,
a ja, człowiek z bloków, nawet nie po-
trafiłam go otworzyć. Zaczynałam od
pustego biurka, 2 komputerów na kre-
dyt i książki telefonicznej.
Dziś sytuacja wraca do normy?

− Poznałam siłę Internetu, portali
społecznościowych. Odkryłam grupy
zrzeszające tysiące przedsiębiorców
i księgowych. Pomagałam tam lu-
dziom, których nigdy nie poznałam.
I nie żałuję ani jednej nocy, ani jedne-
go weekendu przy biurku, bo wiem, że
zrobiliśmy wiele dobrego. Rodzina wy-
trzymała moją wieczną nieobecność,
odwiedzali mnie w pracy, dbali, żebym
czasem spała i jadła. Znajomi się jed-
nak wykruszyli, nie wszyscy zrozumie-
li, że jeśli ktoś mnie prosi o pomoc, to
nie potrafię odmówić. Ale wiem jedno:
generałowie nigdy się nie poddają. Jak
każdy, czasem się potykam, upadam,
ale zawsze wstaję i biegnę dalej. W fir-
mie nazywają mnie robocopem lub
wiewiórką z ADHD. Mój mąż nauczył
mnie zasady: „Chcesz pokoju? Szykuj
się na wojnę”. Wciąż jestem czujna, sta-
ram się jak najwięcej szkolić siebie i ze-
spół. I zawsze doradzam wszystkim
spokój.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Pomogliśmy przetrwać
tysiącom firm
Nie przesadzę, gdy powiem, że w ciągu 2 lat swoim zaan-
gażowaniem uratowaliśmy prawie 2 tysiące przedsię-
biorstw lub pomogliśmy im przetrwać – mówi Katarzyna
Burkowska-Mazurek, właścicielka Biura Usług Księgowych
Optima.
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Wojna w 2014 roku również no-
siła nadane przez Rosję mia-
no „operacji specjalnej”. Wów-

czas Ukraina utraciła Krym i znaczną
część Donbasu, istotną z punktu wi-
dzenia gospodarki i obronności. Nie za-
pominajmy, że ten obszar odłączony od
Ukrainy cały czas był w stanie wojny. Po-
czątkowo plan obecnego etapu wojny
dotyczył przejęcia Kijowa, rozbicia ukra-
ińskiej armii i ogłoszenia denacyfikacji
oraz demilitaryzacji Ukrainy, która mia-
ła pozostać w rosyjskiej strefie wpływów.
Wtedy to się nie udało, ale niej jest po-
wiedziane, że aktualnie cel ten jest nie-
realny. Jednocześnie musimy pamiętać,
że wydarzenia, które mają miejsce
na Wschodzie, nie dotyczą tylko Rosji
i Ukrainy. To wojna w europejskim śro-
dowisku bezpieczeństwa, która wpisu-
je się również w działania geostrate-
giczne między Stanami Zjednoczonymi
a Chinami. O tych powiązaniach trze-
ba pamiętać.

Niezwykły duch walki 
ukraińskiego narodu

Na przestrzeni 8 lat, od I etapu woj-
ny, w Ukrainie zaszły ogromne zmiany.
Społeczeństwo szybko wchłonęło pew-
ne wartości związane z suwerenno-
ścią, która rozbudziła w nim niepraw-
dopodobnego ducha i wolę walki. Wola
niepodległości i wiara w to, że Ukraina
może być wolnym krajem, utrzymują-
cym bliskie kontakty i dobre relacje z Za-
chodem, sprawiły, że społeczeństwo
ukraińskie zaczęło odwracać się od Ro-
sji, mimo że związki między państwami
pozostawały mocne.

Po przełomowym 2014 r. Europa
także zbliżyła się do Ukrainy – to za-
cieśnienie stosunków należy rozpatry-

wać w wielu wymiarach: od inwestycji,
przez współpracę samorządów, po
szkolenia militarne. Ukraińcy utwier-
dzili się, że bliżej im do Zachodu, że
chcą należeć do Europy. Siła Ukraińców
tkwi w dobrze umotywowanej woli za-
chowania wolności, ale także w do-
skonałym zagospodarowaniu społe-
czeństwa w obronie państwa.

W tym miejscu warto zajrzeć na wła-
sne podwórko i zadać istotne pytania.
Dlaczego w Polsce nie działa obrona cy-
wilna kraju i społeczeństwo nie ma
schronów na wypadek wojny? Dlacze-
go garaże są „z papieru”? Nawet me-
tro w Warszawie nie spełniłoby roli
bezpiecznego azylu w razie zagrożenia.
Wszystko to wynik braku perspekty-
wicznego myślenia i chciwości. Na każ-
dym kroku widzimy, jak wszystko jest ro-
bione na skróty, a taka droga daleko nie
zaprowadzi.

Mimo że armia rosyjska zaatako-
wała Ukrainę praktycznie na całej gra-
nicy lądowej, Ukraina dzielnie broni
się na tak szerokim froncie. Przygoto-
wanie armii ukraińskiej do odparcia ata-
ku było dla Rosji dużym zaskoczeniem.
Wojna, która miała być krótka, trwa i nic
nie zapowiada, żeby miała się szybko
zakończyć. 

Rosję zaskoczyło w Ukrainie również
przywództwo państwa w osobie prezy-
denta Wołodymyra Zełeńskiego, który
dowiódł, że nie doświadczenie jest naj-
ważniejsze. Pokazał, jak sprawnie potrafi
komunikować się ze światem i skutecz-
nie prowadzić politykę zagraniczną i in-
formacyjną, doskonale wykorzystując
współczesne formy komunikacji i moż-
liwości technologiczne. To wzorowy
przykład, jak robić współczesną polity-
kę, zwłaszcza w takich a nie innych oko-

licznościach, docierając z odpowiednim
przekazem do narodu, przywódców
państw, sprzymierzeńców, którzy mogą
udzielić pomocy.

Rosja łatwo nie zrezygnuje
Wojna w Ukrainie, wynikająca z po-

trzeby budowania strefy wpływów, któ-
re wyznaczył sobie Putin, jeszcze długo
się nie zakończy. Konflikt ma podłoże
w rosyjskiej polityce imperialnej, zako-
rzenionej historycznie. Wynika to z dą-
żenia Putina, by być obecnym w euro-
pejskiej przestrzeni bezpieczeństwa
i oddziaływać na to środowisko jako li-
czący się gracz, razem z Francją i Niem-
cami. Rosja z tego nie zrezygnuje.

Wojnę w Ukrainie należy również po-
strzegać jako konflikt cywilizacyjny mię-
dzy władzą autorytarną a demokra-
tyczną. To, jak zmienia się układ sił, jest
pouczającą lekcją na przyszłość. Ode-
pchnięcie Rosji od Europy powinno być
celem strategicznym nie tylko dla NATO,
lecz także dla Unii Europejskiej. Ten kon-
flikt to nie tylko pokaz sił militarnych, to
przeciąganie liny, w którym to stawką
jest cały wachlarz obszarów: od polity-
ki po kulturę i religię.

Wygrana Ukrainy jest 
w interesie Polski i Europy

To, co wydarzy się w najbliższej
przyszłości, jest w strategicznym inte-
resie Polski i Europy. I choć NATO uzna-
ło, że Rosja jest agresorem, a nie part-
nerem, to każde z państw prowadzi wła-
sną politykę, nie do końca spójną. Eu-
ropejskie kraje, jako mocno uzależnio-
ne gospodarczo od rosyjskich dostaw,
zwłaszcza surowców, z gazem na cze-
le, nie są odporne na tego typu kryzysy.
Polska jako kraj sąsiadujący z impe-

Kilka refleksji o wojnie 
za wschodnią granicą Polski
Wojna w Ukrainie rozpoczęła się w 2014 r., a jej kolejny etap, rozpoczęty 24 lutego br.,
jest wojną kinetyczną, która była zaplanowana przez Rosję na kilka dni pod nazwą
operacji specjalnej i miała zakończyć się opanowaniem Kijowa i osadzeniem w stolicy
Ukrainy nowego prezydenta Janukowycza oraz rozbiciem ukraińskiej armii. Tego
faktu nie można pomijać.

Leon Komornicki
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rialną Rosją, ciągle zagrażającą na-
szemu i europejskiemu środowisku bez-
pieczeństwa, powinna dołożyć wszel-
kich starań, by udzielać wszechstronnej
pomocy walczącej Ukrainie oraz mo-
bilizować Zachód do jej efektywnego
udzielania.

Dlatego tak ważna jest pomoc fi-
nansowa i wyposażenie ukraińskich
żołnierzy w uzbrojenie – od lekkiego po
ciężki sprzęt bojowy. Na to, żeby za-
trzymać ofensywę rosyjską i wypchnąć
armię z terytorium Ukrainy, potrzeba
czasu. Dostawy dla Ukrainy są dziś za
małe i zbyt zróżnicowane, bo przecież
użycie sprzętu wymaga przeszkolenia.
Nie mówiąc o problemach natury logi-
stycznej i opóźnieniach dostaw. W tym
czasie armia rosyjska przegrupowuje
się, uzupełnia środki bojowe i przystę-
puje do kolejnego ataku.

Przezorność powinna 
być podstawową wartością 
w geopolityce

Jednakże mimo wsparcia, bojowo-
ści Ukraińców i ich licznych pomniej-
szych sukcesów musimy być przygoto-
wani na to, że zakończenie tego konfliktu
nie oznacza końca wojny. Co więcej,
warto zadać sobie dziś pytanie: czy trze-
ba było tego konfliktu, żeby poznać
prawdziwą twarz Rosji? Czy nie można
było ukrócić smycz Rosji, kiedy lata temu
odsłoniła swoje prawdziwe oblicze. Za-
miast tego Europa finansowała mo-
carstwo i pozwalała się dozbrajać,
a w końcu realizować plan zbrojnej
agresji. Można było uniknąć tragedii,
która się rozgrywa za wschodnią gra-
nicą Polski, niestety w polityce zwycię-
żyła chciwość. Życie i polityka na skró-
ty prowadzą donikąd. Przezorność po-
winna być jedną z podstawowych war-
tości w geopolityce.

Tymczasem w wyniku braku prze-
zorności i utraty czujności armie euro-
pejskie, w tym Wojsko Polskie, rozbroiły
się i zaniedbały sferę obronności. Pań-
stwa europejskie nie posiadają dziś wy-
starczającej produkcji zbrojeniowej na
czas wojny. A na wojnę trzeba się przy-
gotowywać właśnie w czasie pokoju, nie
w sytuacji realnego zagrożenia.

Ta zasada dotyczy również gospo-
darki, która powinna być poddana kon-
wersji, aby służyła społeczeństwu rów-
nież w czasie wojny. Jak widzimy,
w Ukrainie gospodarka – mimo ataków
na infrastrukturę krytyczną i kluczowe
zakłady – cały czas działa. Ważnym za-
daniem obrony cywilnej jest ewaku-
acja przemysłu obronnego. To prze-

stroga dla Polski Wschodniej, która jest
w pierwszej kolejności zagrożona w ra-
zie agresji Rosji. 

Plan Rosji naruszony
W przypadku wojny w Ukrainie

pierwszym zaskoczeniem Rosji po ata-
ku był opór ze strony obrony terytorial-
nej. To pokazuje, jak ważne jest przy-
gotowanie militarne cywilów. Ludność
była też nieocenionym wsparciem armii
w zakresie przepływu informacji o lo-
kalizacji wojsk rosyjskich. Kolejnym za-
skoczeniem była pomoc NATO i soli-
darność państw zachodnich. Należy
szczególnie podkreślić skuteczne przy-
wództwo prezydenta Stanów Zjedno-
czonych, bowiem możliwości NATO
bazują głównie na zdolnościach ame-
rykańskich. Wreszcie zaskoczeniem
był ogromny zryw pomocowy Polaków,
którzy okazali hojność materialną wo-
bec Ukraińców i przyjęli pod swój dach
licznie napływających uchodźców.

Jeszcze jednym ważnym aspektem
przewagi jest fakt, że armia ukraińska
zbudowała rozproszony system dowo-
dzenia w oparciu o dane z wywiadu
amerykańskiego, a więc wiarygodne
i aktualne. W oparciu o te dane każdy
dowódca podejmuje decyzje dla swo-
jego obszaru bez rozkazów płynących
z góry. To zdecydowanie skraca czas re-
akcji i wpływa na skuteczność działań
na polu walki. Niezależnie od wyposa-
żenia bojowego armia ukraińska ma
nad Rosjanami przewagę intelektualną.

Przede wszystkim jednak należy
podkreślić, że strategia bezpieczeń-
stwa państwa jest skuteczna wówczas,
gdy nie dopuszcza do wojny. Nie chodzi
bowiem o taktykę na polu walki i jej po-
zytywną lub negatywną ocenę, lecz o za-
pobieganie konfliktom zbrojnym. Klu-
czowa jest tu umiejętność przewidy-
wania i planowania działań, które po-
wstrzymają wszelkie zagrożenia wo-
jenne. Trzeba wypracować wystar-
czalność obronną zgodnie z art. 3 Trak-
tatu Waszyngtońskiego, który zobo-
wiązuje państwa członkowskie do roz-
wijania i utrzymywania indywidualnej
oraz zbiorowej zdolności do odparcia
zbrojnej napaści.

Ile potrwa wojna?
Wiele osób wciąż zadaje sobie py-

tanie, ile jeszcze potrwa wojna w Ukra-
inie. W debacie publicznej wciąż sły-
szymy dyskusje wokół tego, kto wygra.
Otóż, Ukraina cały czas ma szansę od-
nieść zwycięstwo. To, czy tak się stanie,
zależy w dużej mierze od naszej po-

stawy, od pomocy Zachodu, która jest
i będzie niezbędna, aby wojsko i spo-
łeczeństwo ukraińskie mogło się sku-
tecznie bronić. Europa i świat muszą my-
śleć nie tylko o wsparciu militarnym.
W czasie wojny ludzie muszą jeść, do-
grzewać się, mieć dostęp do leków. To
nasza wspólna odpowiedzialność. Sta-
le brakuje zintegrowanego programu
pomocowego na czas wojny. To Polska
przejęła główny ciężar pomocy jako naj-
bliższy sąsiad Ukrainy.

Pamiętajmy, że czas działa na nie-
korzyść armii ukraińskiej, której zasoby
się wyczerpują. Tymczasem Rosja cały
czas dąży do wyniszczenia Ukrainy
i osiąga na tym polu swoje cele. Nie mo-
żemy dopuścić do tego, aby Rosja wy-
grała tę wojnę. Trzeba myśleć przy-
szłościowo o konsekwencjach tej sytu-
acji i robić wszystko, by do tego nie do-
szło.

Według mojej oceny tę fazę wojny
Rosja będzie chciała zamrozić na swo-
ich warunkach pod koniec br., kiedy
utrzymując zajęte terytorium Ukrainy,
ostatecznie opanuje Donbas, odcinając
Ukrainę od dostępu do Morza Czarne-
go. Na skutek wyczerpania swoich za-
sobów bez ogłaszania powszechnej
mobilizacji nie będzie w stanie konty-
nuować działań ofensywnych w wy-
miarze lądowym. Jednocześnie armia
ukraińska bez dostarczanego przez
Zachód sprzętu bojowego – obecnie
z opóźnieniem i w niewystarczającej ilo-
ści (artylerii rakietowej, artylerii kla-
sycznej, czołgów, samolotów, amunicji
itd.) − nie osiągnie w tym konflikcie
zbrojnym wystarczającej przewagi nad
armią rosyjską, która pozwoliłaby jej
przejść do kontrofensywy strategicz-
nej w celu ostatecznego rozbicia rosyj-
skiej armii i wyzwolenia okupowanego
przez nią terytorium.

Jedynie po spełnieniu tych warun-
ków i osiągnięciu pełnej gotowości bo-
jowej na sprzęcie dostarczonym przez
USA i pozostałe państwa NATO armia
ukraińska będzie w stanie przejść do
kontrofensywy i wyzwolić okupowane te-
rytorium. Może to nastąpić nie wcześniej
niż wiosną 2023 roku. W związku z tym
trzecia faza II etapu wojny rozpoczętej
w 2014 roku potrwa w mojej ocenie do
końca przyszłego roku. To jednak nie
oznacza, że ta wojna się zakończy.

Leon Komornicki – generał dywizji
Wojska Polskiego w stanie spoczynku; mi-
nister ds. przemysłu obronnego Gospo-
darczego Gabinetu Cieni BCC; członek
Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.
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Jak najskuteczniej mierzyć bogactwo
kraju, aby wynik był miarodajny?

− Nie sądzę, by istniał przepis na
doskonały miernik zamożności społe-
czeństwa. Każdy z istniejących wskaź-
ników obciążony jest różnymi niedo-
skonałościami. Tyczy się to również
najpopularniejszego z nich, czyli pro-
duktu krajowego brutto na mieszkańca
– powszechnie stosowanego do po-
równań międzynarodowych. Naszym
zdaniem jedną z jego podstawowych
wad jest jednakowe traktowanie wszel-
kiego rodzaju wydatków bez względu na
ich pochodzenie. Złotówka wydana
przez Kowalskiego na siebie lub swoich
bliskich ma dla PKB taką samą wagę jak
np. złotówka wydana półanonimowo
przez urzędnika w rezultacie zbiuro-
kratyzowanego i nieprzejrzystego pro-
cesu decyzyjnego. Wskaźnik Bogac-
twa Narodów przygotowany przez War-
saw Enterprise Institute próbuje skory-
gować tę wadę.

Czym kierował się pan, opracowując
Wskaźnik Bogactwa Narodów, który po-
służył do wyliczeń i stworzenia na ich
podstawie raportu WEI?

− Staraliśmy się zmierzyć strumień
korzyści gospodarczych przypadają-
cych na jednego obywatela w ciągu
roku – pod tym względem nasza inten-
cja nie różni się od intencji przyświe-
cającej wspomnianemu PKB. Dlatego
nazwa „wskaźnik bogactwa narodów”
może być nieco myląca. Ma ona rodo-
wód historyczny: odwołuje się do kla-
sycznej pracy Adama Smitha, w której
zastanawiał się, dlaczego jednym na-
rodom powodzi się lepiej, zaś innym

− gorzej. Jednak bogactwo to skumu-
lowany stan. To majątek gromadzony
przez lata, a często dziesięciolecia lub
stulecia. My mierzymy nie stan, lecz
przepływ, a więc dopływ bogactwa
w ciągu roku.
Jak ma się WBN do powszechnie przy-
jętego miernika dobrobytu, jakim jest
międzynarodowy wskaźnik PKB?

− Jak mówiłem, PKB uwzględnia wy-
datki publiczne w sposób czysto me-
chaniczny. Jeśli urzędnik wydaje pie-
niądze na szkoły, to wydatek ten wlicza

się do PKB tak samo jak choćby wyda-
tek prywatnego obywatela na książkę
czy sweter. Tymczasem różnica między
tymi wydatkami polega na występo-
waniu lub niewystępowaniu tzw. prefe-
rencji ujawnionych. Jeśli ktoś wydaje na
siebie, to siłą rzeczy zaspokaja znane
sobie potrzeby, a w ten sposób ujawnia,
jaką alokację zasobów w gospodarce
ceni sobie wyżej, a jaką niżej.

Wydatki publiczne to inna historia.
Tutaj związek między aktem wydatko-
wania a zaspokojeniem potrzeb jest
znacznie luźniejszy. Dlatego wydatki
publiczne w WBN uwzględniamy w for-
mie specjalnego podwskaźnika mie-

rzącego nie ich nominalną wysokość,
lecz jakość.
Jak ocenia pan pozycję Polski na tle in-
nych krajów pod względem zamożno-
ści? Z czego wynika nasz skromny, ale
jednak awans mimo wyjątkowo trud-
nych czasów?

− W tegorocznej edycji Polska uzy-
skała 61 punktów. To mniej niż Estonia
i wyraźnie mniej niż Litwa i Czechy, ale
więcej od większości krajów regionu.
Z drugiej strony dystans wobec kra-
jów Zachodu wciąż jest spory: Szwaj-

Nie można mierzyć wszystkich 
wydatków jedną miarą
Dynamika polskiego Wskaźnika Bogactwa Narodów jest dość wysoka i nie zdziwiłbym
się, gdyby za 5 czy 7 lat Polska dorównała Portugalii czy Hiszpanii. Taką drogę zresztą
przeszły już np. Czechy, które dość wyraźnie wyprzedzają kraje iberyjskie. Co do awansu
Polski o jedno miejsce w grupie badanych krajów, to należy go wiązać nie tyle z bardzo nie-
znaczną poprawą wskaźnika nad Wisłą, ile z głębszą recesją w innych gospodarkach roz-
winiętych – mówi Karol Bolko Zdybel, autor Wskaźnika Bogactwa Narodów w projekcie
Warsaw Enterprise Institute, którego II edycja została podsumowana w lipcu br.

Małe gospodarki, które są silnie związane z gi-
gantami, takimi jak strefa euro, muszą koordyno-
wać z nimi swoją politykę monetarną. Sądzę
więc, że klucz do walki z inflacją znajduje się 
w rękach najważniejszych banków centralnych
na świecie. Pytanie, czy z niego skorzystają.



caria to 126 punktów, Niderlandy − 93,
a Niemcy − prawie 91.

Dynamika polskiego WBN jest dość
wysoka i nie zdziwiłbym się, gdyby za
5 czy 7 lat Polska dorównała Portugalii
czy Hiszpanii. Taką drogę zresztą prze-
szły już np. Czechy, które dość wyraźnie
wyprzedzają kraje iberyjskie. Co do
awansu Polski o jedno miejsce w grupie
badanych krajów, to należy go wiązać
nie tyle z bardzo nieznaczną poprawą
wskaźnika nad Wisłą, ile z głębszą re-
cesją w innych gospodarkach rozwi-
niętych. Innymi słowy nie tyle Polska zy-
skała, co inni stracili. Jednocześnie są-
dzę, że ten efekt już minął i nie wpłynie
na kolejne edycje WBN.
Jak pod względem jakościowym wy-
datkowane są pieniądze z budżetu
państwa? Co warto tu zmienić, aby
przyszłoroczne wyniki badania wyka-
zały awans naszego kraju?

− Jakość wydatków publicznych
oceniamy w ośmiu kategoriach. Oka-
zuje się, że w niektórych z nich Polska
wypada dobrze lub przynajmniej po-
prawnie, np. w szkolnictwie podstawo-
wym i średnim oraz infrastrukturze. To
dość zaskakujące, bo – przynajmniej
w moim pokoleniu, czyli wśród ludzi uro-
dzonych na przełomie Polski Ludowej
i III RP – panuje chyba przekonanie, że
polskie szkoły są kiepskie, a infra-
struktura jeszcze gorsza. Wygląda na to,
że nie jest to prawda.

Wskaźnik Bogactwa Narodów po-
twierdza natomiast fatalny, by nie po-
wiedzieć katastrofalny, obraz polskiego
szkolnictwa wyższego. Myślę, że nie da
się tego zmienić w ciągu roku czy 2 lat,
lecz na pewno wyniki WBN sugerują,
gdzie zmiany są najpilniej potrzebne.
Na tegoroczne wyniki wpłynął kryzys
związany z pandemią, przyszłoroczne
będą zaś odzwierciedlały wpływ wojny
w Ukrainie na gospodarkę. Co według
pańskich przewidywań zmieni aktual-
na sytuacja geopolityczna w gospo-
darce?

− To kwestia zależna od tak wielu
czynników, spośród których większość
obciążona jest tak wielką niepewnością,
że na jakiekolwiek „prognozy eksperc-
kie” należy potrzeć z rezerwą. Nie mam
nic do dodania poza truizmami, że do
końca wojny utrzyma się podwyższony
poziom niepewności i że należy obser-
wować wąskie gardła na rynkach su-
rowców energetycznych i żywności. Si-
lenie się na szczegółowe prognozy to
prosta droga do kompromitacji.
Nawiązując do zdania Adama Smitha,
że żadne społeczeństwo nie może być

szczęśliwe, jeśli większość jego człon-
ków żyje w biedzie i nieszczęściu, jak
widzi pan przyszłość Polek i Polaków,
którzy coraz silniej odczuwają skutki in-
flacji?

− Mój pogląd na inflację jest na-
stępujący: kryzysy minionych 15 lat po-
kazały, że luzowanie polityki monetar-
nej jest politycznie łatwiejsze od za-
ostrzania jej. Banki centralne stale re-
zygnowały z odwoływania „przejścio-
wych” – w momencie rozpoczęcia – po-
lityk, takich jak rekordowo niskie stopy
procentowe czy luzowanie ilościowe,
ewentualnie czyniły to z ogromną ostroż-
nością i ociąganiem. Nie inaczej było
przez ostatnie 2,5 roku. Z tego powodu
w różnych obszarach gospodarki po-
wstały nawisy inflacyjne, które nie mają
czasu ani sposobności się zdemate-
rializować.

Nie widzę innego rozwiązania niż
niepopularne, choć konieczne za-
ostrzenie − i to bardzo wyraźne − po-
lityki monetarnej oraz utrzymanie tego

kursu przez dłuższy czas. Inna rzecz, że
tzw. faktyczna niezależność banku cen-
tralnego, czyli możliwość kierowania po-
lityką pieniężną bez oglądania się na
Europejski Bank Centralny, jest w Polsce
raczej niewielka. Małe gospodarki, któ-
re są silnie związane z gigantami, taki-
mi jak strefa euro, muszą koordynować
z nimi swoją politykę monetarną. Sądzę
więc, że klucz do walki z inflacją znaj-
duje się w rękach najważniejszych ban-
ków centralnych na świecie. Pytanie, czy
z niego skorzystają.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Karol Zdybel − ekonomista, doktorant
w ramach programu „European Doctorate
in Law and Economics” na uniwersytetach
w Bolonii, Hamburgu oraz Rotterdamie.
Współpracownik Instytutu Edukacji Eko-
nomicznej im. Ludwiga von Misesa. Kon-
sultant strategiczny pracujący dla mię-
dzynarodowych firm doradczych.
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Pandemia COVID-19 nie zatrzy-
mała wzrostu liczby osób za-
możnych oraz bogatych, które

są kluczowymi odbiorcami rynku dóbr
luksusowych. W 2020 r. w Polsce miesz-

kało 284 tys. osób zamożnych o do-
chodach powyżej 20 tys. zł miesięcz-
nie – o 7 proc. więcej niż w 2019 r.,
a ich łączne dochody były wyższe
o 15,1 proc. r/r i wyniosły 201 mld zł.

Z kolei liczba osób bogatych, o do-
chodach brutto przekraczających 50
tys. zł miesięcznie wzrosła o 11,6 proc.
− do 77,1 tys. Przeciętne zarobki w tej
grupie wyniosły prawie 134 tys. zł mie-

Rynek dóbr luksusowych 
odrabia straty
Stale powiększa się grono polskich konsumentów dóbr luksusowych, przede wszystkim
osób bogatych, o zarobkach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie. W 2020 r.
było ich 77 tys., czyli o 11,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Polaków, którzy zarabiają
rocznie powyżej 1 mln zł brutto, było już ponad 35 tys. W 2021 r. rynek dóbr luksuso-
wych w Polsce osiągnął wartość blisko 30 mld zł. Wydatki konsumentów na produkty
i usługi luksusowe okazały się wyższe niż przed pandemią, ale przyczynił się do tego
wyłącznie segment samochodów premium i luksusowych. Prezentujemy najważniejsze
wnioski z najnowszego raportu KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych. Luksus w dobie
zrównoważonego rozwoju”.



sięcznie, co oznacza, że dochody osób
bogatych rozliczających się w Polsce
w całym 2020 r. wyniosły 124 mld zł i były
o 20 proc. wyższe niż w 2019 r.

Kolejną grupą docelową dla firm
z branży dóbr luksusowych są osoby
bardzo bogate. W 2020 r. w Polsce
mieszkało ponad 35 tys. osób zarabia-
jących ponad 1 mln zł brutto rocznie,
a ich łączne dochody wyniosły 92 mld zł.
Zarobki osób bardzo bogatych zwięk-
szyły się o 23,8 proc. względem 2019 r.,
a liczebność tych osób powiększyła
się o 10,3 proc. Osoby bardzo bogate
zarabiały miesięcznie średnio 216 tys.
zł. Najwięcej bardzo bogatych Pola-
ków zamieszkiwało w 2020 r. Mazowsze
(8,16 tys.), Wielkopolskę (4,19 tys.) oraz
Małopolskę (3,19 tys.). Z kolei w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim wzrost
liczby podatników o dochodach brutto
przekraczających 1 mln zł rocznie był
najwyższy i wyniósł 97,1 proc. w sto-
sunku do 2019 r. 

− Rok 2021 upłynął pod znakiem re-
kordowej inflacji, która w grudniu prze-
kroczyła 8 proc. i osiągnęła najwyższy
poziom od 21 lat, a I półrocze 2022 r.
przyniosło w tym zakresie kolejne re-
kordy. Choć osoby zamożne i bogate są
dotknięte inflacją w mniejszym stopniu
niż reszta Polaków, ma ona przełożenie
na decyzje zakupowe także tej grupy.
Jednym z bezpośrednich efektów infla-

cji, który obserwujemy, jest zwiększone
zainteresowanie dobrami luksusowymi
jako lokatą kapitału czy też inwestycją.
Jest to szczególnie widoczne w takich
kategoriach, jak nieruchomości, sa-
mochody czy luksusowa biżuteria
– mówi Andrzej Marczak, partner, szef
zespołu PIT w KPMG w Polsce.

Blisko 150 tys. Polaków 
dysponuje majątkiem netto 
przekraczającym milion 
dolarów 

Na koniec 2020 r. Polskę zamieszki-
wało ponad 149 tys. osób zaliczanych do
grupy HNWI (ang. high net worth indi-
viduals), których majątek netto wynosi
minimum 1 mln dol. Tylko w okresie
2019−2020 liczba HNWI w Polsce zwięk-
szyła się o 14,6 tys. osób. Ponad 91 proc.
milionerów w Polsce dysponuje mająt-
kiem w przedziale 1−5 mln dol. Polska
w bezwzględnej liczbie HNWI wyprzedza
takie kraje jak, Portugalia, Finlandia, Gre-
cja oraz Czechy. W czołówce państw eu-
ropejskich z największą liczbą HNWI po
raz pierwszy Niemcy − z liczbą ponad
2,9 mln HNWI − wyprzedziły Wielką Bry-
tanię oraz Francję (po 2,5 mln).

Z kolei na koniec 2021 r. suma ma-
jątku zgromadzonego przez gospo-
darstwa domowe w Polsce wyniosła
2 802 mld zł. Stanowi to wzrost o 9 proc.
względem 2020 r. Wartość zobowią-

zań wyniosła 860 mld zł, a więc o 5 proc.
więcej niż w przed rokiem. Dynamika
zadłużenia okazała się mniejsza niż
wzrost wartości aktywów, co przełoży-
ło się na wzrost różnicy między tymi kwo-
tami. Wartość aktywów netto gospo-
darstw domowych powiększyła się
o 190 mld zł, czyli 11 proc. w 2021 r. w po-
równaniu do roku poprzedniego. 

Rynek dóbr luksusowych 
odrabia straty po pandemii 
COVID-19

Po załamaniu sprzedaży w 2020 r.
kolejny rok był czasem odbudowy na
rynku dóbr luksusowych. W 2021 r. cały
rynek dóbr luksusowych w Polsce był
warty prawie 30 mld zł. Bardzo dobre
wyniki sprzedażowe samochodów pre-
mium i luksusowych zrekompensowa-
ły wciąż gorsze niż przed pandemią wy-
niki innych segmentów. Ten największy
segment, który okazał się najbardziej
odporny na skutki pandemii w 2020 r.,
w kolejnym roku osiągnął wzrost war-
tości o 25,3 proc. − do poziomu 20,5 mld
zł. To także jedyny segment, na którym
wartość sprzedaży przekroczyła już tę
z 2019 r. – o 23,4 proc. W ub.r. w Polsce
zarejestrowano ponad 91 tys. nowych
samochodów premium i 267 sztuk aut
luksusowych.

− Branża luksusowa powoli odbu-
dowuje przychody do poziomów sprzed
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pandemii. Na razie tylko segment sa-
mochodów marek premium i luksuso-
wych przekroczył poziom z 2019 r.
Oprócz branży motoryzacyjnej najlepiej
radzi sobie segment alkoholi, którego
wartość w 2021 r. wyniosła 1,2 mld zł
i który prawdopodobnie już w 2022 r.
osiągnie wartość sprzedaży sprzed za-
łamania rynku. W znacznie gorszej sy-
tuacji znajduje się segment luksusowych
hoteli i spa, który najboleśniej do-
świadczył obostrzeń w szczycie pan-
demii, a choć miniony rok przyniósł
wzrost, przed branżą jeszcze długa
droga do odrobienia strat. Wszelkie
przewidywania o przyszłości obarczo-
ne są dozą ryzyka, przede wszystkim ze
względu na sytuację w Ukrainie, ogól-
ną sytuację gospodarczą, a także ewen-
tualną możliwość ponownego wpro-
wadzenia obostrzeń w gospodarce, je-
śli sytuacja epidemiczna w Polsce się
pogorszy – mówi Tomasz Wiśniewski,
partner, szef zespołu wycen w KPMG
w Polsce.

Rynek luksusowej odzieży i akce-
soriów w 2021 r. powiększył się o 418 mln
zł, czyli o 16,6 proc. r/r, tym samym od-
rabiając dużą część spadków odnoto-
wanych w pierwszym roku pandemii.
Wartość rynku wyniosła 2,9 mld zł, a pro-
gnozy wskazują, że odbuduje swoją
rekordową wartość z 2019 r. (3,1 mld zł)
już w 2023 r. Z kolei wartość segmentu
luksusowej biżuterii i zegarków wynio-
sła w 2021 r. 493 mln zł i była o 15 proc.
wyższa niż w 2020 r. Warto zaznaczyć,
że w ubiegłym roku sprzedaż luksuso-
wych zegarków niemalże powróciła do
poziomu sprzed wybuchu pandemii
– osiągnęła 224 mln zł.

Najmniej optymistyczna jest sytuacja
na rynku luksusowych usług hotelar-
skich i spa. Rynek ten w 2020 r. stracił
dwie trzecie swojej wartości, dlatego
wzrost o 13,1 proc. osiągnięty rok póź-
niej nie jest imponujący. W 2021 r. seg-
ment pozostawał przeszło o połowę
mniejszy niż przed wybuchem pande-
mii, a jego wartość wyniosła 576 mln zł. 

Ponad połowa firm 
z polskiej branży luksusowej 
posiada strategię ESG

Ponad połowa (58 proc.) badanych
firm z branży dóbr luksusowych dekla-
ruje, że przykłada dużą lub bardzo
dużą wagę do zagadnień ESG (ang.
Environmental, Social and Governan-
ce), a blisko jedna trzecia twierdzi, że
umiarkowaną wagę. Co więcej, w oce-
nie zdecydowanej większości respon-
dentó, zrównoważony charakter dobra

luksusowego może zdecydowanie
(36 proc.) lub w umiarkowanym stopniu
(48 proc.) poprawić jego poziom pre-
stiżu. Wśród najważniejszych czynników
wpływających na uwzględnianie aspek-
tów ESG w działalności firmy przed-
stawiciele branży dóbr luksusowych
wskazują głównie na oczekiwania ze
strony klientów oraz systemowe regu-
lacje formalnoprawne (po 36 proc.
wskazań). Oczekiwania ze strony in-
westorów mają kluczowe znacze-

nie dla co dziesiątej firmy. Więcej, bo
18 proc. respondentów, odczuwa naj-
większą presję w tej kwestii ze strony
swoich obecnych i przyszłych pracow-
ników.

Pomimo tak wyraźnego deklaro-
wanego zainteresowania kwestiami
ESG niewiele więcej niż połowa firm
biorących udział w badaniu posiada
opracowaną strategię ESG. − Ocze-
kiwania od marek i produktów luksu-
sowych są zawsze wyższe niż od po-
zostałych. Obecnie nie mówimy już
tylko o oczekiwaniach względem jako-
ści, lecz także o kwestiach ekologicz-
nych i społecznych. Klientów tego ryn-
ku stać na zapłacenie za „dodatkową
wartość”, a firmy mają większe pole do
popisu, będąc trendsetterem w zakre-
sie wysokojakościowych, zrównowa-
żonych rozwiązań. Jeżeli jednak przyj-
rzymy się wynikom badania, możemy
dostrzec, że dużą i bardzo dużą wagę
do zagadnień ESG przykłada 58 proc.
firm, jednak jeżeli chodzi o motywację,
to większość wdraża działania ESG ze
względu na presję zewnętrzną, w tym
36 proc. ze względu na zbliżające się
obowiązkowe regulacje. Blisko poło-
wa respondentów nie ma strategii
uwzględniającej ESG, co przekłada się
na nieliczne ambitne deklaracje osią-
gnięcia neutralności klimatycznej do
2030 r. Otoczenie i oczekiwania kon-
sumentów oraz innych interesariuszy
szybko się zmieniają, a przewagę zdo-
będzie ten, kto pierwszy wykorzysta
nadarzające się okazje – mówi Przemy-
sław Oczyp, Partner Associate w Dziale
Doradztwa Biznesowego/ESG w KPMG
w Polsce.

W kwestiach środowiskowych firmy
z branży luksusowej przykładają naj-

większą wagę do tzw. śladu węglowe-
go, na który wskazało 65 proc. uczest-
ników badania. Zaledwie 26 proc. firm
działających w segmencie luksusowym
zamierza osiągnąć zerową emisję net-
to gazów cieplarnianych do 2030 r. lub
wcześniej. 39 proc. firm nie ma okre-
ślonej daty, a kolejne 26 proc. firm za-
deklarowało, że nie posiada takich pla-
nów. Z kolei wśród najważniejszych
aspektów społecznych uczestnicy ba-
dania wskazali działalność charyta-

tywną oraz kwestie związane z dbaniem
o pracowników – wzrost satysfakcji i za-
angażowania pracowników oraz inklu-
zywność − otwartość w zatrudnieniu.
W przypadku ładu korporacyjnego
większość organizacji wskazuje na ob-
szar przejrzystości podatkowej oraz na
kwestie zapewnienia różnorodności
w zarządach i radach nadzorczych.

****
Raport „Rynek dóbr luksusowych

w Polsce. Luksus w dobie zrównoważo-
nego rozwoju” jest 12. edycją publikacji
KPMG o rynku luksusu w Polsce. W ana-
lizie wykorzystano dane Credit Suisse, Ce-
natorium, Euromonitor International, Eu-
rostat, Głównego Urzędu Statystycznego,
Ministerstwa Finansów, Narodowego Ban-
ku Polskiego, Polskiego Związku Prze-
mysłu Motoryzacyjnego, Urzędu Lotnictwa
Cywilnego, S&P Global Market Intelligen-
ce. Uzupełniono ją o wypowiedzi specja-
listów z analizowanych segmentów. Raport
zwiera część pt. „Zrównoważony rozwój na
rynku dóbr luksusowych w Polsce”, przy-
gotowaną na podstawie badania prze-
prowadzonego przez KPMG w Polsce i fir-
mę badawczą Norstat w styczniu i lutym
2022 r. Przebadano 31 przedstawicieli
firm odpowiedzialnych za marketing w pod-
miotach działających na rynku dóbr luk-
susowych w Polsce. Uczestnikami bada-
nia byli menedżerowie, dyrektorzy, człon-
kowie oraz prezesi zarządów, reprezentu-
jący 10 segmentów branży dóbr luksuso-
wych: odzież, obuwie i akcesoria; biżute-
ria i zegarki; kosmetyki i perfumy; dzieła
sztuki; usługi hotelarskie i spa; alkohole;
samochody; nieruchomości; samoloty;
jachty. Ponad połowa firm, które wzięły
udział w badaniu, osiąga w Polsce przy-
chody przekraczające 100 mln zł rocznie.
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Branża luksusowa powoli odbudowuje przy-
chody do poziomów sprzed pandemii. Na razie
tylko segment samochodów marek premium 
i luksusowych przekroczył poziom z 2019 r. 
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Jako aktywista społeczny i działacz po-
lityczny jest pan związany z Rzeszo-
wem. Jak pan postrzega to miasto
w kontekście tworzenia warunków dla
mieszkańców i biznesu?

− Kiedyś powiedziałem, że nowo-
czesne miasto nie powinno nikogo wy-
kluczać. I tę opinię podtrzymuję. Rze-
szów świetnie się rozwija. W ostatnim
czasie głośno było o wielu inicjatywach
kulturalnych i ekologicznych w mie-
ście. Cieszy to, że nowy prezydent do-
cenia zaangażowanie młodych, twór-
czych ludzi, wśród których są moi współ-
pracownicy. Ale co z tego, że będziemy
przyjaźni dla środowiska, dla inwesty-
cji gospodarczych, jeśli zapomnimy
o drugim człowieku? Moje stowarzy-
szenie powstało, żeby pilnować w mie-
ście, ale także w innych częściach Pod-
karpacia właśnie spraw społecznych.
Niedawno jako prezes inicjatywy Dziś
dla Jutra uczestniczył pan w organizacji
świąt Wielkiej Nocy dla uchodźców
z Ukrainy. Jak ocenia pan pomoc Ukra-
ińcom w wymiarze lokalnym i krajowym?

− W skali lokalnej i regionalnej
oceniam zdecydowanie lepiej niż w kra-
jowej. W pomoc dla uchodźców mocno
zaangażowały się samorządy i znowu
Rzeszów jest tu świetnym przykładem.
Ale to także wysiłek organizacji spo-
łecznych − bez NGO, bez zaangażo-
wania społeczeństwa niewiele byśmy
zdziałali. Jestem pod wielkim wrażeniem
tego, jak dużo dobrego można zrobić,
jednocząc się. W tę wielkanocną akcję
oprócz inicjatywy społecznej Dziś dla Ju-
tra, której szefuję, włączyło się kilka in-
nych organizacji i przedsiębiorców. Ten
wspólny wysiłek, którego dobrym du-
chem był mój przyjaciel, dyrektor Cari-
tas Diecezji Rzeszowskiej – ks. dr Piotr
Potyrała, dał piękny efekt.

Niestety ubolewam, że zaangażo-
wanie rządu jest wyłącznie deklara-
tywne. Do dziś wielu Polaków nie otrzy-
mało wsparcia na poczet pomocy udzie-
lonej naszym sąsiadom. Ludzie mają
prawo czuć się oszukani. Jako nauczy-
ciel jestem zdruzgotany faktem, że dzie-
ci ukraińskie musiały wyrównywać róż-
nice programowe, żeby otrzymać pol-
skie świadectwo. Apelowaliśmy do Mi-
nisterstwa Edukacji i te absurdalne
przepisy zostały zmienione… pod ko-
niec roku szkolnego, gdy pomimo swych
trudnych doświadczeń ukraińskie dzie-
ci musiały sprostać wymogom. Wyda-
je się, że rząd chce być dobry nie swo-
imi rękoma, mając w swoich szere-
gach pozbawionych empatii, wyobraź-
ni i kompetencji ministrów.
W jakie inne projekty jest pan aktualnie
zaangażowany?

− Jest ich wiele, ale przede wszyst-
kim działam na rzecz endokrynolo-
gicznych badań przesiewowych u dzie-
ci chorych na trisomię we współpracy
z dr. Adamem Dudkiem – cenionym na
Podkarpaciu endokrynologiem dzie-
cięcym. Badania były przeprowadzone
w Jarosławiu i w Rudniku nad Sanem.
Dzięki naszej działaczce Annie Dral od-
wiedziliśmy też ośrodek we Frysztaku,
a przed nami kolejne.

Jestem też bardzo zaangażowany
w propagowanie idei edukacji włącza-
jącej. Niestety wielu budujących różne
strategie, także w dziedzinie oświaty, wy-
kazuje daleko idącą ignorancję. Ja mam
szczęście współpracować w tej dzie-
dzinie ze świetnymi specjalistami i prak-
tykami: Magdaleną Czyżewską, Mał-
gorzatą Dudek, Małgorzatą Mac, Sabi-
ną Hołówko Rusin, Markiem Skwarą,
Waldemarem Ruszlem, Małgorzatą Skal-
ską-Nierodą, Urszulą Lutak. Owocem

tych działań było zaproszenie na konfe-
rencję organizowaną przez senatora
Marka Plurę pt.: „Budujemy społeczeń-
stwo włączające”.
Jakie nadzieje wiąże pan z udziałem
w tegorocznym Forum Ekonomicz-
nym w Karpaczu?

− Cieszę się, że mogę być w tym gro-
nie, by powiedzieć politykom i samo-
rządowcom, jak ważną rolę pełnią or-
ganizacje NGO. To jest widoczne szcze-
gólnie podczas kryzysu migracyjnego
związanego z wojną na Ukrainie. Moż-
na odnieść wrażenie, że władze ignorują
nasz wysiłek. Czym są dla obecnej wła-
dzy NGO, namacalnie widać w działa-
niach chociażby wicepremiera Gliń-
skiego, który chce nas sobie podpo-
rządkować i poprzez subwencjonowanie
środków promować tylko te organizacje,
które sprzyjają jego opcji politycznej.

Chcę też podkreślić, jak ważna dla
organizacji społecznych jest dobra kon-
dycja prywatnych przedsiębiorstw. Prze-
cież to dzięki nim możemy skutecznie
działać. To właśnie na prywatną dzia-
łalność wszyscy powinni chuchać
i dmuchać. To w prywatnych przedsię-
biorstwach cała nadzieja, że nasza
gospodarka się nie zawali. Wicepreze-
sem DDJ również jest prywatny przed-
siębiorca, Agnieszka Kempa. Współ-
pracuję też z wieloma przedstawicielami
biznesu i wszyscy twierdzą, że Polski Ład
bardzo zakłócił funkcjonowanie ich
firm, już wcześniej dotkniętych kryzysem
związanym z pandemią. Dlatego choć
jestem przedstawicielem NGO, pod-
czas Forum Ekonomicznego jestem
głosem przedsiębiorców, bo zdaję so-
bie sprawę z ich sytuacji i wiem, że bez
nich nas też nie ma.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Cała nadzieja w prywatnych przedsiębiorcach
Choć jestem przedstawicie-
lem NGO, podczas Forum
Ekonomicznego jestem gło-
sem przedsiębiorców, bo zda-
ję sobie sprawę z ich sytuacji
i wiem, że bez nich nas też
nie ma – mówi Marcin Ju-
rzysta, prezes inicjatywy
społecznej Dziś dla Jutra. dr Marcin Jurzysta (w środku) z działaczami DDJ i dyrekcją Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem



NAJWIĘKSZA W POLSCE 
HUTA SZKŁA RĘCZNIE FORMOWANEGO 

Huta Szkła 
Gospodarczego
Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.

Ładna 30A, 33-156 Skrzyszów
Tel.: 14 674 85 20, 14 626 96 96,    

14 674 57 52 

Fax: 14 674 51 60
e-mail: office@glassworks.pl 
www.glassworks.pl

Jeżeli szukasz: 
• szkła dekoracyjnego (wazony, kielichy dekoracyjne, 

świeczniki),
• szkła stołowego (np. kieliszki, dzbanki, salatery),
jesteś we właściwym miejscu!

Współpracując z nami, możesz korzystać z tysięcy naszych
projektów lub zlecić nam realizację własnego pomysłu.
Możesz przy tym liczyć na naszą radę i techniczne wsparcie.
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Silna pozycja portu na Bałtyku
W ciągu 7 miesięcy br. w Porcie

Gdańsk przeładowano ponad 36 mln t
towarów. To ponad 20-procentowy
wzrost w porównaniu do analogiczne-
go okresu w ubiegłym roku. Dzięki
temu wynikowi udało się wskoczyć na
2. miejsce na Bałtyku w przeładunkach
ogółem i utrzymać 1. miejsce w prze-
ładunkach kontenerów.

− Naszym podstawowym zada-
niem, które konsekwentnie realizujemy,
jest modernizacja infrastruktury porto-
wej. Te inwestycje zwiększają naszą kon-
kurencyjność i umacniają naszą pozy-
cję w gronie największych portów eu-
ropejskich. Dobiegły końca prace zwią-
zane z modernizacją toru wodnego
i  rozbudową nabrzeży oraz poprawą
warunków żeglugi w Porcie Wewnętrz-
nym. W zeszłym roku zakończyliśmy in-
westycję drogowo-kolejową zapewnia-
jącą dostęp do terminali głębokowod-
nych zlokalizowanych w Porcie Ze-

wnętrznym. To jednak nie koniec inwe-
stycji w infrastrukturę portową. Plano-
wane są kolejne prace modernizacyjne,
obejmujące nabrzeża i tereny portowe
− mówi Łukasz Greinke, prezes Portu
Gdańsk.

Zakończone w tym roku inwestycje
poprawiły dostęp do wewnętrznej czę-
ści Portu Gdańsk, dzięki czemu możli-
wa stała się obsługa  większych statków.
Dzięki tej inwestycji podniesiono para-
metry nawigacyjne toru wodnego, co
wpłynęło na znaczną poprawę bez-
pieczeństwa żeglugi. Rozbudowa na-
brzeży doprowadziła m.in. do wydłu-
żenia ich linii cumowniczych i poprawy
parametrów technicznych. 

− Najtrudniejsze w tym projekcie
było to, że wszystkie budowy realizo-
wano podczas operacji przeładunko-
wych. Zachowana była ciągłość pro-
cesów i nie mieliśmy ani jednego dnia
przestoju. To dzięki takim spółkom, jak
Port Gdański Eksploatacja, Magrol,

Siark-Port, Speed, Krajowa Grupa Spo-
żywcza, Port Gdańsk rośnie w siłę. Wi-
dzimy, jak przeładunki w Porcie We-
wnętrznym idą w górę − tłumaczy Łu-
kasz Greinke.  

W ramach kolejnych inwestycji pla-
nowana jest rozbudowa pozostałych na-
brzeży Portu Wewnętrznego o łącznej
długości prawie 2 km. Obecnie reali-
zowana jest kolejna inwestycja zwią-
zana z modernizacją układu drogo-
wo-kolejowego, tym razem w Porcie
Wewnętrznym.

Port w Gdańsku jest dziś liderem na
Bałtyku. Udowadnia to stale rosnącymi
przeładunkami. Szacunki wskazują, że
ten rok zakończy z kolejnym rekordo-
wym wynikiem na poziomie 60 mln t. 

W planach kolejne projekty 
zwiększające przeładunki

Port Gdańsk jest przedsiębiorstwem
o podstawowym znaczeniu dla gospo-
darki narodowej, zapewniającym ob-

Port w Gdańsku finalizuje inwestycje 
i zwiększa możliwości przeładunkowe
Dzięki doskonałym wynikom Port Gdańsk jest dziś pierwszym portem na Bałtyku w prze-
ładunkach kontenerów i notuje 2. pozycję w przeładunkach ogółem. Jeżeli ta dynamika się
utrzyma, a na to wskazują szacunki, Port w Gdańsku ma realną szansę na kolejny rekor-
dowy rok. Wszystko dzięki konsekwentnie realizowanej strategii i inwestycjom w infra-
strukturę portową. 



sługę ładunków przez cały rok. Na te
sukcesy mają wpływ ogromnie ważne
dla portu inwestycje, które pozwala-
ją systematycznie zwiększać możliwo-
ści przeładunkowe firm operujących
w porcie. 

Obecnie osiągane wzrosty opera-
torów portowych są bardzo dynamicz-
ne, dlatego Zarząd Morskiego Portu
Gdańsk rozmawia o nowych projektach.
Jedną z partnerskich firm jest Gaz-Sys-
tem, z którym Zarząd już kilka lat temu
zdiagnozował potrzebę wybudowania
stanowiska do przeładunku LNG. W pla-
nach jest pływający terminal regazyfi-
kacji LNG typu FSRU. Po wybuchu woj-
ny prace nad projektem nabrały jeszcze
większego tempa. Obecnie trwają usta-
lenia z Gaz-Systemem i Urzędem Mor-
skim. W ramach przedsięwzięcia po-
wstaną falochron i dwa stanowiska do
cumowania jednostek na wzór Inde-
pendence z Kałajpedy. 

W marcu obserwatorów rynku obie-
gła wiadomość o zlokalizowaniu portu
offshore w Gdańsku. To doskonały wy-
bór ze względu na istniejącą infra-
strukturę hydrotechniczną obejmują-
cą chociażby falochrony i tor podej-
ściowy w Porcie Północnym.

We współpracy z Portem Północnym,
który operuje na pirsie rudowym i re-
alizuje przeładunki rudy oraz węgla, Port
Gdańsk stara się uzyskać zgodę na bu-
dowę kolejnej załadowni dla wagonów,
aby transport towarów z portu prze-
biegał jeszcze sprawniej. Potencjał na
burcie to 7,5 mln t towarów rocznie. 

Dzięki zmodernizowanemu na-
brzeżu Dworzec Drzewny i inwesty-
cjom w sprzęt przeładunkowy spółka
PG Eksploatacja jest w stanie obsłużyć
kolejne miliony ton towarów sypkich. 

Kolejnym przedsięwzięciem będzie
rozbudowa potencjału przeładunko-
wego terminalu Naftoportu w związku ze
stale rosnącymi przeładunkami ropy.
W tym celu powstanie dodatkowe sta-
nowisko dla przeładunku tych produk-
tów.

Port w Gdańsku jest portem uni-
wersalnym, nastawionym na wiele grup
ładunkowych. Ta strategia sprawdziła
się nie tylko w czasach światowej pan-
demii, kiedy Port w Gdańsku tracił
mniej niż inne porty europejskie, lecz
także w okolicznościach związanych
z agresją Rosji w Ukrainie. Zarówno dy-
wersyfikacja w grupach ładunkowych,
jak i realizowane inwestycje sprawiają,
że port rośnie w siłę i jest odporny na za-
wirowania rynkowe, co udowadnia sta-
le rosnącymi przeładunkami.

Port pierwszego wyboru 
dla towarów z Ukrainy

Rosyjska blokada portów wymusi-
ła na ukraińskich firmach szukanie
nowych rozwiązań. W wyniku wojny
w Ukrainie załamaniu uległy łańcuchy
dostaw. Port Gdańsk − ze względu na
swoje położenie oraz posiadaną infra-
strukturę − jest idealnym partnerem,
który może pomóc Ukrainie w odbudo-
wie utraconych kanałów eksportowych
i importowych. 

− Zdajemy sobie sprawę, że jest to
wyjątkowo trudny czas. Wojna w Ukra-
inie toczy się bardzo blisko, u naszego
sąsiada. Dlatego właśnie teraz, w obli-
czu tego dramatu, widzimy, jak ważną
rolę odgrywają porty morskie. Inwesty-
cje w nowoczesną infrastrukturę por-
tową, w zwiększanie możliwości prze-
ładunkowych, poprawę infrastruktury
kolejowej i drogowej to budowanie bez-
pieczeństwa państwa. Porty są kołem
zamachowym gospodarki narodowej
w czasie pokoju, a przy tym mogą gwa-
rantować bezpieczeństwo militarne,
energetyczne i żywnościowe w czasie
konfliktu zbrojnego, którego jesteśmy
świadkami – podkreśla prezes Portu
Gdańsk.

Ukraińskie firmy poszukują ujścia
dla swoich towarów: rudy żelaza, glin-
ki, kukurydzy. W związku ze zwiększo-
nym napływem ładunków Zarząd Por-
tu we współpracy z przewoźnikami ko-
lejowymi i kontrahentami portu prowa-
dzi intensywne rozmowy dotyczące
przepustowości i dostępu do portu.
− W praktyce sprawdza się koncepcja
połączenia logistycznego Ukrainy z pol-
skim wybrzeżem, nad którą pracowali-
śmy od kilku lat. To, o co zabiegaliśmy,
nabrało gigantycznego przyspieszenia.
Nie mamy na dziś zidentyfikowanych
żadnych kongestii, są jeszcze wolne
moce przeładunkowe. Nasi operatorzy
potrafią szybko dostosować się do zmie-

niających się warunków na rynku. Są do-
brze wyposażeni w sprzęt przeładun-
kowy. Z kolei my, zarówno nasza spół-
ka-córka Port Gdański Eksploatacja,
jak i zarząd portu, systematycznie,
w szybkim tempie rozbudowujemy pla-
ce składowe. Tylko w rejonie nabrzeża
Dworzec Drzewny pojawiło się ostatnio
blisko 10 ha nowych utwardzeń – ko-
mentuje prezes portu. 

Zielona energia i digitalizacja 
w Porcie Gdańsk

Port w Gdańsku przygotowuje swo-
ją infrastrukturę do zasilania statków
energią elektryczną bezpośrednio z na-
brzeży (tzw. OPS, czyli Onshore Power
Supply), żeby statki stojące w porcie,
miały wyłączone agregaty. Trwają rów-
nież rozmowy na temat możliwości
bunkrowania statków gazem, ale to
będzie możliwe dopiero po urucho-
mieniu terminala pływającego.

Wzrost konkurencyjności jest moż-
liwy dzięki innowacjom, dlatego Port
w Gdańsku stawia na digitalizację pro-
cesów. Pomoże w tym PCS, czyli tzw. Port
Community System, którego celem jest
optymalizacja procesów dotyczących
transportu oraz wszystkiego, co wiąże
się z logistyką.

Obecnie testowany jest moduł ma-
klerski. Integruje on przepływ informa-
cji między różnymi systemami. Chodzi
o to, by w jednym miejscu przedstawi-
ciel armatora mógł zaawizować przy-
bycie jednostki, zamówić holownik czy
zgłosić odpady do odebrania ze statku.
Inną bardzo ważną częścią PCS jest na-
rzędzie towarowe, integrujące dane
z terminala z informacjami, które prze-
twarza Krajowa Administracja Skar-
bowa. Umożliwi to np. automatyczne
zwalnianie kontenerów w handlu za-
granicznym. Wszystko po to, by uspraw-
nić procesy w porcie i szybciej realizo-
wać usługi. �
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Bogdanka powołała innowacyjne
gremium doradcze w postaci
Rady Naukowej, która wesprze

spółkę w procesie transformacji w kie-
runku kopalni nie tylko najbardziej efek-
tywnej pod względem wydobycia, lecz
także inwestycji środowiskowych. Jak do
tego doszło, że naukowcy poświęcą
swój czas i wiedzę po to, żeby pomóc
ważnej w regionie firmie, będącej jed-
nym z największych pracodawców?
Czy zysk firmy może być zyskiem dla
środowiska? Bogdanka wierzy, że tak.
Zresztą przedsiębiorstwo, którego core
businessem jest czerpanie zasobów
Ziemi, powinno być do tego zobowią-
zane.

6 stycznia 1972 r., podczas spotka-
nia inaugurującego działalność Ko-
palni w Bogdance, prof. Bolesław Kru-
piński, wybitny ekspert górniczy, zapo-
wiedział dyrekcji: „Pamiętajcie także, że
będziecie mieli do czynienia z górni-
kami, a więc ludźmi lubiącymi szybką,

skuteczną pracę i co tu mówić (…)
– obiektywnie musimy na siebie spojrzeć
– zawsze przecież – swoją działalno-
ścią naruszającym i miejscowe sto-
sunki i przyrodę”. Krupiński przewi-
dział potrzebę dbania o aspekt środo-
wiska, nie wiedząc wówczas, że wydo-
bycie w Bogdance będzie się odbywać
w sąsiedztwie tak cennych przyrodniczo
obszarów chronionych. Poleski Park
Narodowy, niewątpliwie najcenniejszy
z tych obszarów, ma bowiem 32 lata,
a Bogdanka w tym roku świętuje 40-le-
cie wydobycia. Do tego obszary Natu-
ra 2000 Polesie z 2007 r. oraz Jeziora
Uściwierskie z 2008 r. i Park Krajobra-
zowy Pojezierze Łęczyńskie, niezwykłe
torfowiska.

Bogdanka aspiruje do miana ko-
palni odpowiedzialnych rozwiązań, stąd
od 2012 r. wdraża strategię społecznej
odpowiedzialności. Obecne zmiany le-
gislacyjne, a zwłaszcza zmiana podej-
ścia do węgla, który z „czarnego złota”

stał się kłopotliwym – choć wciąż nie-
zbędnym – surowcem, objawiająca się
w zapisach Europejskiego Zielonego
Ładu, przyspiesza prośrodowiskową
transformację Bogdanki.

To nie „greenwashing”
Zarząd podkreśla, że w obecnych

czasach bez zaangażowania w sprawy
środowiskowe oraz społeczne nie da się
prowadzić biznesu. Tak jak w Polsce do-
konuje się ewolucja CSR, rozumianego
jako zaangażowanie społeczne bizne-
su w stronę zrównoważonego rozwoju
oraz ESG, tak i w Bogdance z roku na
rok wzrasta ilość, a przede wszystkim
zakres działań klasyfikowanych jako
zrównoważone. Organizacja zdaje się
rozumieć, że tylko odpowiedzialne,
oparte na analizach ESG i dialogu z in-
teresariuszami decyzje biznesowe mają
szansę powodzenia, a firma nie jest „sa-
motną wyspą” tylko żyje w biznesowo-
-społeczno-środowiskowym ekosyste-

Nauka wsparciem prośrodowiskowej
transformacji przemysłu
Innowacyjna i niezależna Rada Naukowa ds. Ochrony Środowiska pomoże Kopalni Bog-
danka odpowiedzieć na wyzwania związane z dostosowaniem działalności do wymogów
transformacji energetycznej. Jest jedyną taką radą przy kopalni, mającą motywować i opi-
niować aktywności spółki.



mie, w którym powiązane elementy
muszą współdziałać.

− Ramy polityki klimatyczno-ener-
getycznej UE jasno wskazują drogę, któ-
rą nasz kontynent będzie podążał, a ich
cele jasno wskazują, że skupiamy się na
zwiększeniu konkurencyjności, bezpie-
czeństwa oraz równowagi gospodarki
i systemu energetycznego UE. Nowe za-
sady raportowania, m.in. Taksonomia
UE, mają też sprzyjać inwestowaniu
w ekotechnologie. Z naszej perspekty-
wy rozwój OZE na Lubelszczyźnie może
również sprzyjać tworzeniu miejsc pra-
cy i podnoszeniu konkurencyjności re-
gionu. Dlatego sądzimy, że zmiany
związane z istotnością czynników ESG
w strategiach biznesowych będą jesz-
cze przyspieszać – podkreśla Kasjan
Wyligała, zastępca prezesa zarządu ds.
strategii i rozwoju.

Lubelski Węgiel Bogdanka jako jed-
na z pierwszych spółek pracuje nad stra-
tegią ESG. Czy kopalnia może w ogóle
być „eko”? W dzisiejszym świecie nawet
ekorozwiązania po jakimś czasie są
podważane, innowacja zmniejszająca
ślad węglowy może zwiększać zużycie
innych zasobów, np. wody, stąd wybo-
ry dla świadomych konsumentów i oby-
wateli bywają trudne. Pomimo zacho-
wania należytej staranności wdrażane
rozwiązania niejednokrotnie spotykają
się z szufladką „greenwashing”.

− Nam też zależy na tym, żeby kli-
mat się nie zmieniał, a nasze piękne Po-
lesie, np. jego unikatowe torfowiska, po-
zostały nienaruszone dla następnych
pokoleń. Dlatego pytamy naszych prze-
ciwników – ekspertów od środowiska
− o propozycje rozwiązań. Są organi-

zacje, które podejmują to wyzwanie i my
razem z nimi chronimy bioróżnorod-
ność, edukujemy, redukujemy ślad wę-
glowy. Ale część NGO-sów zarabia na
bojkotowaniu, tak jak my zarabiamy na
wydobyciu, więc nie dziwi nas fakt, że
nie chcą z nami współpracować dla lep-
szego jutra Lubelszczyzny – komentuje
Artur Wasil.

Co zatem zrobić, żeby faktycznie
mniej szkodzić środowisku, a nie być po-
sądzanym o „zielone mydlenie oczu”?
Jednym z rozwiązań dla Bogdanki ma
być Rada Naukowa ds. Ochrony Śro-
dowiska przy LW Bogdanka.

Jedyna taka rada przy kopalni
Takiego wsparcia nie ma w Polsce

żadna firma, a już na pewno nie ko-
palnia. Rada Naukowa ds. Ochrony
Środowiska przy Lubelskim Węglu „Bog-
danka” SA, powołana na Samorządo-
wym Kongresie Trójmorza w Lublinie,
jest organem opiniująco-doradczym
dla spółki w zakresie działań z obsza-
ru ochrony środowiska. Analizie bę-
dzie poddawana działalność bieżąca,
ale również plany projektowe.

− Stworzenie Rady przy Bogdance
to konsekwencja wielu rozmów z przed-
stawicielami spółki w temacie tego, co
można zrobić, żeby kopalnia zacho-
wała miejsca pracy i mogła się rozwijać,
wpływając tym samym na rozwój re-
gionu i skutecznie kompensując nega-
tywny wypływ na środowisko. Począt-
kowo myśleliśmy o powołaniu Rady na
rzecz Polesia, myśląc, że spółka nie za-
prosi nas do siebie, nie otworzy się na
merytoryczną dyskusję. Jest to wyraz od-
wagi Bogdanki i otwartość godna po-

dziwu, nie jesteśmy bowiem powołani po
to, by ich chwalić, lecz po to, by rzetel-
nie analizować działalność kopalni,
w tym plany ekspansji, wpływ na śro-
dowisko. Jesteśmy gronem naukowców,
którzy przez cały okres pracy badawczej
obserwują wpływ kopalni na środowisko
przyrodnicze, w tym np. na stosunki wod-
ne, florę i faunę, jakość gleb. Wierzymy,
że w wyniku wspólnych wysiłków inwe-
stycje środowiskowe Bogdanki będą
możliwie najbardziej trafione i efektyw-
ne − mówi prof. Grzegorz Grzywa-
czewski, jeden z pomysłodawców Rady,
powołany w jej skład z ramienia Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Członkowie nowego organu to wy-
bitni naukowcy, a zarazem reprezen-
tanci lokalnego środowiska, w szcze-
gólności ośrodków akademickich, in-
stytucji samorządowych i organizacji po-
zarządowych. Funkcjonowanie Rady
Naukowej ds. Ochrony Środowiska jest
przykładem społecznej działalności na
rzecz lokalnego środowiska przyrodni-
czego. Nieodpłatność uczestnictwa
w Radzie oznacza zapewnienie wiary-
godności i niezależność jej działania.

− Nasi interesariusze często piszą
do nas w sprawie szkód górniczych, np.
prosząc o odwodnienie podtopionego
terenu. Wykonujemy oczekiwane prace,
a pół roku później te same osoby zgła-
szają nam, że na tym samym terenie
usychają im uprawy. Naszym zdaniem
zarządzanie stosunkami wodnymi,
zwłaszcza w dobie suszy, jest jednym
z pilniejszych tematów do podjęcia
przez Radę – wyjaśnia Agata Kostarz,
zastępca dyrektora ds. strategii i zrów-
noważonego rozwoju. �
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Z czego wynika obecna sytuacja na
rynku energetycznym?

− Z całą pewnością jest to zbieg kil-
ku okoliczności. Pierwszym czynnikiem
jest uzależnienie państw Unii Europej-
skiej, a przede wszystkim Niemiec od
gazu z Rosji. Po drugie − polityczna ma-
nipulacja Rosji rynkiem gazowym
względem państw UE. Trzecią przy-
czyną jest dominacja jednego dostaw-
cy – Gazpromu. Za obecny kryzys jest
odpowiedzialna również polityka kli-
matyczna UE, w której gaz ziemny miał
być paliwem przejściowym ku neutral-
ności klimatycznej. Piątym, kolejnym
czynnikiem było odstawienie jedno-
stek konwencjonalnych ok. 30 GW
w węglu i ok. 10 GW w elektrowniach ją-
drowych w całej Europie przy jedno-
czesnym braku realnej alternatywy, co
doprowadziło do strukturalnego defi-
cytu mocy wytwórczych w systemie
energetycznym, a co za tym idzie − do
historycznie wysokich cen energii elek-
trycznej. Kolejnym istotnym elemen-
tem jest brak wystarczającej pojem-

ności magazynów gazu, które zapew-
niłyby ciągłość dostaw, i brak kontroli
państwa nad magazynami, jak ma to
miejsce np: w Niemczech. 
Czy Polska podjęła działania zaradcze,
które uchronią nas przed kryzysem?

− Polska jako jeden z nielicznych
krajów wiele lat wcześniej podjęła od-
powiednie kroki zaradcze. Po pierwsze
wybudowano terminal LNG im. Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego w Świnouj-
ściu, który obecnie jest rozbudowywa-
ny. Po drugie zrealizowano projekt ga-
zociągu Baltic Pipe, którego urucho-
mienie nastąpi w tym roku. Ponadto
PGNiG zakupiło nowe złoża gazu na
szelfie norweskim. Co więcej, podpisano
długoterminowe umowy na dostawy
gazu LNG z Kataru oraz ze Stanów
Zjednoczonych. Kolejnym krokiem było
zwiększenie wydobycia i podjęcie de-
cyzji o zwiększeniu pojemności maga-
zynów gazu. Zintensyfikowano również
prace nad poszukiwaniami, czego wy-
nikiem było odkrycie nowych złóż pod
Poznaniem.

Wyliczając dalej, trwają przygoto-
wania do budowy terminalu FSRU, a do-
datkowo PGNiG wyczarterowało statki
do przewozu LNG. Na koniec warto
wspomnieć o otwarciu w Londynie biu-
ra tradingu, które zajmuje się kupnem
gazu LNG na globalnym rynku, oraz
o rozbudowie infrastruktury do trans-
portu kołowego skroplonego gazu.
Wszystkie te projekty są kosztochłonne,
a ich realizacja zajmuje dużo czasu, dla-
tego potrzeba wielu lat na odpowiednie
przygotowanie kraju. Polska dobrze wy-
korzystała ostatnie lata i jest przygoto-
wana na kryzys gazowy.
Czy w związku z obecną sytuacją Pol-
sce wystarczy gazu?

− W sezonie letnim jesteśmy spo-
kojni o rynek LNG w Polsce. Jeśli chodzi
o sezon grzewczy, tutaj wszystko będzie
zależało od intensywności niskich tem-
peratur i zużycia tego surowca. Przy
obecnym zużyciu gazu – ok. 20 mld m3,
dobrym zabezpieczeniu dostaw su-
rowca przez PGNIG dla odbiorców kra-
jowych oraz zapełnieniu polskich ma-
gazynów gazu sięgających 100 proc.
klienci mogą czuć się bezpieczni. Przy
mroźnej zimie podaż na globalnym ryn-
ku, z uwagi na duże zapotrzebowanie na
rynku europejskim, może zostać zakłó-
cona, aczkolwiek gazu na polskim ryn-
ku dla gospodarstw domowych z całą
pewnością nie zabraknie. 
Czy Gas-Trading, opierający swoją
działalność na transporcie gazu LNG
i budowie instalacji do regazyfikacji, wi-
dzi przeszkody lub zagrożenia, które
spowodują ograniczenie podaży gazu
LNG na rynku?

− Niewątpliwie wąskim gardłem
całej infrastruktury transportowej gazu
LNG są ograniczone moce przeładun-
kowe terminalu LNG im. Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego, zarówno jeśli chodzi
o możliwość dostaw gazu do termina-
lu, jak i późniejszy jego załadunek na cy-

Energetyka wciąż potrzebuje 
konwencjonalnych źródeł
Kryzys energetyczny pokazał, jak bardzo obecna energetyka potrzebuje stabilnych, kon-
wencjonalnych źródeł energii. Niestety OZE, przy obecnych możliwościach magazyno-
wania, nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ilość energii – mówi Tymoteusz Pruchnik,
prezes zarządu Gas-Trading SA.



sterny. Jednocześnie w ostatnim czasie
GAZ-SYSTEM podjął decyzję o zwięk-
szeniu od lipca 2022 r. rocznych możli-
wości załadunku na cysterny skroplo-
nego gazu ziemnego w Terminalu LNG
w Świnoujściu o dodatkowe 55 tys. t – do
185 tys. t. Terminal LNG jest wyposażo-
ny w 3 stanowiska do załadunku cystern,
które pozwalają na obsługę 40 cystern
w ciągu doby.
Czy zatem wystarczy cystern, aby za-
bezpieczyć dostawy i całą logistykę?

− Gas-Trading SA posiada ponad
20 cystern i będziemy starali się za-
pewnić dostawy dla wszystkich klientów.
Przewidujemy zwiększenie taboru o ko-
lejne cysterny.
Czy Gas-Trading zaopatruje się w gaz
w innych lokalizacjach niż terminal
w Świnoujściu?

− Tak, oczywiście, od kilku lat wo-
zimy gaz z terminalu LNG w Kłajpedzie
na Litwie, a także z zakładów produ-
kujących LNG w Odolanowie i Grodzi-
sku Wielkopolskim, należących do gru-
py PGNiG. Korzystanie z tych źródeł
gwarantuje ciągłość dostaw oraz znacz-
nie ułatwia logistykę.
Obecnie ceny gazu są bardzo wysokie.
Czy skroplony gaz ziemny nadal cieszy
się zainteresowaniem klientów?

− Od początku naszej działalności,
czyli od 2017 r., odnotowujemy ciągły
wzrost zainteresowania gazem LNG.
Pewne zachwianie rynkiem LNG na-
stąpiło w czasie pandemii Covid-19 ze
względu na naruszenie łańcucha do-
staw sprzętu kriogenicznego. Tuż przed
wybuchem wojny w Ukrainie sytuacja
znacznie się poprawiła, jednak wy-
buch wojny był momentem chwilowej
niepewności na rynku. Pomimo tych kry-
zysów w dalszym ciągu zainteresowa-
nie LNG utrzymuje się. Jeżeli jednak
obecny kryzys energetycznypotrwa dłu-
żej, odbije się to negatywnie na rynku
ssLNG.
Kto korzysta z usług Gas-Trading SA?

− Zajmujemy się transportem
i budową stacji regazyfikacji w miej-
scach, gdzie nie ma fizycznego połą-
czenia z krajową infrastrukturą prze-
syłową i dystrybucyjną gazu ziemnego.
Dobra koniunktura ekonomiczna i roz-
wój gospodarczy Polski spowodowały
powstawanie nowych inwestycji, za-
kładów produkcyjnych i usługowych.
Z usług Gas-Trading SA korzystają
zarówno małe, średnie, jak i duże
przedsiębiorstwa z różnych branż,
a także samorządy i przedsiębiorstwa
komunalne, które wykorzystują gaz
do ogrzewania oraz działalności pro-

dukcyjnej, choćby branża chemicz-
na, ogrodnicza, spożywcza czy logi-
styczna.
Cena gazu LNG kształtuje się obecnie
na poziomie ok. 15 zł za kilogram. Czy
transport wykorzystujący tabor zasila-
ny LNG jest teraz opłacalny?

− Tak wysoka cena w porównaniu
z olejem napędowym i LPG stawia
opłacalność transportu pod dużym zna-
kiem zapytania. Miejmy nadzieję, że jest
to tylko chwilowe i ceny wrócą do wcze-
śniejszych wartości.
W kontekście kryzysu energetycznego
dużo mówi się o węglu. Czy słusznie?

− Kryzys energetyczny pokazał, jak
bardzo obecna energetyka potrzebuje
stabilnych, konwencjonalnych źródeł
energii. Niestety OZE, przy obecnych
możliwościach magazynowania, nie
jest w stanie zapewnić wystarczającej
ilość energii. Duża popularność węgla
wynika stąd, że jest on stosunkowo tani,
a do tego można go z łatwością trans-
portować i magazynować. Na jego po-
pularność wpływa także fakt, iż surowiec
ten nadal stanowi podstawę miksu ener-
getycznego wielu państw UE.
Czy w takim razie węgiel w tym sezo-
nie grzewczym będzie ratunkiem dla
Europy?

− Na pewno, zniweluje skutki bra-
ku gazu ziemnego dla dużej energety-
ki. Będzie podstawą dla sektora elek-
troenergetycznego w wielu krajach UE,
co zresztą widać po działaniach, jakie
zostały już podjęte. W tej chwili jest on
niezastąpiony. Dostawy z różnych kie-
runków i własne wydobycie sprawiają,
że nie istnieje ryzyko wstrzymana do-
staw. Warto zastanowić się jednak nad
możliwością zwiększenia udziału bio-
masy w energetyce. Pozwoliłoby to na
zmniejszenie zapotrzebowania na wę-
giel w sezonie grzewczym.
Czy węgiel zostanie z nami na dłużej?

− Wszystko zależy od wielkości po-
daży gazu ziemnego na światowym
rynku i od tego, czy UE będzie w sta-
nie zgromadzić przed następnym se-
zonem grzewczym odpowiednią ilość
gazu. Jednak jeśli spojrzymy na bilans
zapotrzebowania na surowce ener-
getyczne w sezonie grzewczym, wę-
giel nadal pełni rolę stabilizatora sek-
tora elektroenergetycznego w pań-
stwach, które nie posiadają energii
z atomu. Duże inwestycje w atom czy
w OZE wymagają czasu. Jest to jednak
niezbędny proces, pozwalający za-
stąpić energetykę opartą na węglu
w sposób stabilny i nieprzerwany dla
gospodarki.

Dążąc do neutralności klimatycznej, UE
postawiła sobie za cel gospodarkę
zeroemisyjną, a paliwem, które ma
pomóc w jego osiągnięciu, jest wodór.
Czy w dłuższej perspektywie jest on
w stanie położyć kres kryzysowi, z ja-
kim mamy do czynienia?

− Zarówno Europa, jak i cały świat
stawia na wodór. Komisja Europejska
traktuje wodór jako kluczowe narzędzie
do osiągnięcia neutralności klima-
tycznej. Wodór ma być paliwem, które
zrewolucjonizuje unijną energetykę
i umożliwi jeszcze pełniejsze wykorzy-
stanie potencjału odnawialnych źródeł
w celu przybliżenia Europy do neutral-
ności klimatycznej. Już teraz Polska
jest piątym na świecie i trzecim w Unii
Europejskiej producentem wodoru. Aby
dobrze wykorzystać szansę, jaką daje
wodór powinniśmy skorzystać z do-
świadczenia firm działających na ryn-
ku transportu gazów, takich jak hel, tlen,
LNG, azot, CNG, LPG, czyli także z do-
świadczenia Gas-Trading SA.
Co należy zrobić, aby zwiększyć wy-
korzystanie wodoru w gospodarce?
Czy Gas-Trading SA interesuje się wy-
korzystaniem wodoru?

− W pierwszej kolejności lub nawet
równolegle do innych działań należy
skupić się na edukacji społeczeństwa,
która przygotuje nas do wdrożenia no-
wego paliwa. Obecnie większość oby-
wateli utożsamia wodór z czymś nie-
bezpiecznym lub nie ma wiedzy o spo-
sobach jego wykorzystania. A mowa nie
tylko o przemyśle motoryzacyjnym, ale
i o energetyce, ciepłownictwie czy prze-
myśle ciężkim.

Drugim aspektem jest rozwój infra-
struktury wytwarzającej i magazynują-
cej wodór, koniecznej, aby obniżyć
koszty produkcji, a w konsekwencji
efektywniej wdrażać wodór do gospo-
darki. Jako Gas-Trading SA aktywnie
uczestniczymy w pracach rozwojowych
na rzecz budowy gospodarki wodoro-
wej. Skupiamy się przede wszystkim na
rozwoju logistyki i transportu, dzięki
czemu będziemy mogli bezpiecznie
i skutecznie przewozić to paliwo.
Czego życzyć Gas-Trading SA na naj-
bliższy czas?

− Myślę, że najważniejsze życzenia
dla nas wszystkich to stabilizacja sytu-
acji geopolitycznej i wypracowanie do-
brych mechanizmów uodparniających
obszar energetyki Polski i Unii Euro-
pejskiej na działania destabilizujące.
Czego i ja państwu życzę.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski 
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Wodór w motoryzacji to już rzeczywi-
stość czy nadal nieco odległa przy-
szłość?

− Początki zaawansowanych prac
nad pojazdami wodorowymi możemy

datować na 15−20 lat wstecz. Wcześniej
bariery technologiczne związane z pro-
dukcją nie pozwalały na pełną imple-
mentację tego rozwiązania. Dziś sa-
mochody wyposażone w niskotempe-
raturowe ogniwa paliwowe są w stanie
konkurować z pojazdami elektrycznymi.

Jedynym hamulcem w ich rozwoju jest
niedostateczna infrastruktura. Aby seg-
ment się rozwijał, muszą powstawać sta-
cje tankowania wodoru, a do tego po-
trzebni są inwestorzy. 

Jeśli ktoś choć trochę interesuje się
motoryzacją, wie, że od 2035 r. wpro-
wadzony zostanie zakaz sprzedaży po-
jazdów spalinowych. Konsumenci będą
mieli prosty wybór: auto elektryczne na
baterie albo auto wodorowe. Różnica
tkwi tylko w magazynie energii, który za-

sila pojazd. Co ciekawe, samochody
elektryczne, które teraz wydają się swe-
go rodzaju rewolucją, powstały przed
spalinowymi, tyle że nie przyjęły się do
powszechnego użytku. Tak naprawdę

Wodór – przyszłość zaczyna się dziś
Już teraz jesteśmy trzecim producentem wodoru w Europie. Jak najbardziej mamy szansę
zostać potentatem w zakresie technologii wodorowych. Jako kraj dysponujemy dużym
potencjałem technologicznym w zakresie produkcji wodoru, składowania i transportu pa-
liwa oraz wykorzystania technologii. Ważne jest, że mamy know-how i specjalistów. Teraz
musimy na szerszą skalę wprowadzać rozwiązania zeroemisyjne, które wspomogą pro-
dukcję wodoru − mówi inż. Jakub Stefaniak, absolwent Politechniki Warszawskiej na wy-
dziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, panelista i uczestnik wielu konferencji
poświęconych technologiom wodorowym, autor i współautor prac dotyczących nisko-
emisyjnego transportu i napędów wodorowych.

�

Rewolucja wodorowa powinna zacząć się od
transportu ciężkiego oraz transportu publicz-
nego – to one najbardziej wymagają nowego
źródła zasilania, będącego alternatywą dla 
diesla czy gazu. Tym bardziej że Polska jest 
europejskim liderem w transporcie ciężkim.





z tego samego powodu, który po-
wstrzymuje nabywców przed ich zaku-
pem dzisiaj. Chodzi o aspekty tech-
niczne, choćby ograniczony zasięg,
które sprawiają, że dla części społe-
czeństwa funkcjonalność tych pojazdów
może być niewielka. Dalej najwięk-
szym mankamentem bateryjnych aut
elektrycznych pozostaje długi czas ła-
dowania akumulatora trakcyjnego. Po-
mimo wykorzystania szybkich ładowa-
rek czas ten jest nie do przyjęcia przez
wiele branż oraz klientów.

Na korzyść aut wodorowych prze-
mawia fakt, że ich ładowanie zajmuje
ok. 3 minut. Przy tym nie ma tak wyraź-
nej zależności między temperaturą oto-
czenia a zasięgiem, a zachowują one
właściwości jezdne identyczne jak sa-
mochody elektryczne. Dopóki nie na-
stąpi przełom w zakresie technologii
akumulatorów trakcyjnych, gęstość
energii akumulatora nie dorównuje pa-
liwu wodorowemu.
Wkracza też aspekt ekologiczny zwią-
zany z utylizacją baterii aut elektrycz-
nych.

− Swego czasu zapoznałem się
z niezależnymi badaniami, które wy-
kazały, że ślad węglowy pojazdów elek-
trycznych był dużo wyższy niż w przy-
padku pojazdów spalinowych, których

pojemność nie przekraczała 2000 cm3.
Pamiętajmy, że jedynie 17 proc. energii
elektrycznej, którą zasilane jest auto na
baterię, pochodzi dziś z OZE, reszta
– ze spalania węgla, z elektrociepłow-
ni, które mają sprawność ok. 40 proc. Na
ten moment wodór powstaje w więk-
szości z paliw kopalnych, ale Unia Eu-
ropejska jasno mówi, że dla transportu
lądowego przewidziany jest zielony wo-
dór, który ma pochodzić z elektrolizy. Co
ważne, wodór może być produkowany
w dowolnym miejscu, w którym wystę-
puje zapotrzebowanie, jak również
może być transportowany rurociągiem

lub rurowozami. W razie potrzeby je-
steśmy w stanie przystosować do tego
celu nawet gazociągi. W przypadku
energii kilka lat temu popełniono w mo-
jej ocenie błąd polegający na centrali-
zacji. W tym kontekście wodór jest
atrakcyjną alternatywą.
Niekiedy słyszy się, że Polska wysuwa
się na pozycję lidera w produkcji wo-
doru. Ile w tym prawdy?

− Rzeczywiście, już teraz jesteśmy
trzecim producentem wodoru w Euro-
pie. Jak najbardziej mamy szansę zostać
potentatem. Jako kraj dysponujemy du-
żym potencjałem technologicznym w za-
kresie produkcji wodoru, składowania
i transportu paliwa oraz wykorzystania
technologii. Ważne jest, że mamy know-
how i specjalistów. Teraz musimy na
szerszą skalę wprowadzać rozwiązania
zeroemisyjne, które wspomogą pro-
dukcję wodoru.
Czy współpraca z samorządami w celu
rozwijania i popularyzacji wodoru to do-
bry kierunek?

− Rewolucja wodorowa tak na-
prawdę zacznie się właśnie w samo-
rządach, które inwestują w wodorowy
transport publiczny oraz ogólnodo-
stępne stacje tankowania wodoru. Unia
Europejska w swoich dokumentach do-
kładnie tłumaczy preferowany kierunek

rozwoju gospodarki wodorowej. We-
dług Fit for 55 rekomendowanym spo-
sobem produkcji wodoru powinna być
elektroliza, z czym się w pełni zga-
dzam. To właśnie na projekty zeroemi-
syjne samorządy mogą otrzymać dofi-
nansowanie. Musimy mieć świado-
mość, że dopóki technologia wodorowa
nie stanie się powszechna, dotacje
unijne są niezwykle cenne z punktu wi-
dzenia rozwoju wodoru jako paliwa. 
Oprócz wody do wytwarzania wodoru
potrzebna jest energia. Czy elektrow-
nia atomowa jest tu idealnym rozwią-
zaniem?

− Sam koncept elektrowni atomo-
wej jest daleki od ideału – dalej uzy-
skujemy tu produkty uboczne będące
odpadami. Jednak pod względem efek-
tywności elektrownia atomowa wygry-
wa z fotowoltaiką i farmami wiatrowymi.
Wodór można by produkować z nad-
wyżek energetycznych elektrowni, zali-
czanych do strat. Taki zapis znalazł się
nawet w pierwszej wersji Polskiej Stra-
tegii Wodorowej, potem niestety został
wykreślony. SMR-y, czyli małe reaktory
jądrowe, będą powstawały w Polsce
i możliwe jest wykorzystanie ich nad-
wyżek energetycznych do produkcji ze-
roemisyjnego wodoru. Od tego nie ma
odwrotu.
Coraz więcej koncernów motoryzacyj-
nych przygląda się bliżej silnikom wo-
dorowym. To raczej faza testów czy
pierwsze kroki do masowego wpro-
wadzenia silników wodorowych na
rynek?

− Jedna z polskich firm buduje
duże moduły kogeneracyjne o mocy od
200 kW do 1 MW oparte właśnie o silnik
konwencjonalny, w którym spalany jest
wodór. Problem tkwi w optymalizacji pro-
cesu spalania. Jeżeli uda nam się osią-
gnąć odpowiednią efektywność, a kosz-
ty produkcji nie będą wykraczały abs-
trakcyjnie poza jednostki spalinowe,
co już teraz udaje się w prototypach, to
prędzej czy później takie silniki trafią na
rynek. To nieuniknione.

Jednak absolutnie nie ma się czego
obawiać. Przypomnijmy, że jeszcze nie
tak dawno instalacja gazowa w samo-
chodzie czy CNG w autobusie była
trudna do wyobrażenia. Dlatego musi-
my zmienić nastawienie i nie patrzeć na
infrastrukturę potrzebną do rozwoju
technologii wodorowych w transpor-
cie wyłącznie przez pryzmat inwestycji.
Ocenia się, że przy milionie bateryjnych
aut elektrycznych i milionie aut wodo-
rowych koszt infrastruktury do tanko-
wania wodoru jest o 11 mld euro niższy
niż sieć ładowarek. Aby rynek wodoru
mógł rozwijać się w Polsce w pełnej oka-
załości, niezbędne są też ramy legisla-
cyjne. Musimy dać przedsiębiorcom
zielone światło, żeby mogli działać z roz-
machem. Żeby ogniwa paliwowe weszły
do powszechnego obiegu, trzeba po-
stawić na szybką, zautomatyzowaną
i energooszczędną produkcję. Wodór
może być najlepszym remedium na
kurczące się zasoby surowców natu-
ralnych.

Jeżeli mówimy zaś o rozwiązaniach
opartych na ogniwach paliwowych, to
już dzisiaj znajdują one szerokie zasto-
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Jeśli ktoś choć trochę interesuje się motoryzacją,
wie, że od 2035 r. wprowadzony zostanie zakaz
sprzedaży pojazdów spalinowych. Konsumenci
będą mieli prosty wybór: auto elektryczne na 
baterie albo auto wodorowe. Różnica tkwi tylko
w magazynie energii, który zasila pojazd. 
Dalej największym mankamentem bateryjnych
aut elektrycznych pozostaje długi czas ładowa-
nia akumulatora trakcyjnego.



sowanie w samochodach osobowych, ciężarówkach,
samolotach itd., nie są to prototypy. Często są to roz-
wiązania będące od dawna w sprzedaży. W Pary-
żu istnieją od lat floty taksówek bazujące na samo-
chodach wodorowych. Moduły kogeneracyjne opar-
te na wodorowych ogniwach paliwowych są po-
wszechnie dostępne w Niemczech czy Japonii. 

Rewolucja wodorowa powinna zacząć się od
transportu ciężkiego oraz transportu publicznego
– to one najbardziej wymagają nowego źródła za-
silania, będącego alternatywą dla diesla czy gazu.
Tym bardziej że Polska jest europejskim liderem
w transporcie ciężkim.
Czy kwestie podatków i patentów mogą hamować
rozwój technologii wodorowych?

− Podatki nałożone na paliwa na pewno się po-
jawią, ale w mojej ocenie nie będą one tak wysokie
jak od paliw kopalnych. Oczywiście wpływy do bu-
dżetu, z których modernizuje się drogi, muszą być
utrzymane. Natomiast trzeba to rozsądnie wyważyć,
biorąc pod uwagę znikomy negatywny wpływ wo-
doru na środowisko.

Jeśli chodzi o patenty, to mamy do czynienia z wy-
jątkową harmonią. O ile na co dzień firmy motory-
zacyjne mocno ze sobą konkurują, to w obszarze
technologii wodorowych grają do jednej bramki.
Mają wspólny cel, bo wiedzą, że ten rynek nie roz-
winie się, jeśli zaczną ze sobą walczyć. Wiele firm
zdecydowało się na udostępnienie swoich techno-
logii konkurencji w celu umożliwienia rozwoju go-
spodarki wodorowej. Największe firmy motoryza-
cyjne kupują komponenty – często kluczowe – od
konkurencji. Technologia wodorowa nie będzie tu wy-
jątkiem. 
W Polsce pojawiła się pierwsza mobilna stacja tan-
kowania wodoru. Dlaczego tak długo z tym zwle-
kano i dopiero obserwujemy pierwsze jaskółki roz-
woju infrastruktury?

− Trudno mi o tym rozstrzygać. To na pewno po-
tężna inwestycja. Brakowało też jasno określonych
regulacji, jak również bodźca do rozwoju tego sek-
tora rynku. Teraz takim impulsem na pewno będzie
decyzja o wycofaniu od 2035 r. sprzedaży samo-
chodów spalinowych, a także dostępność dotacji na
ten cel. Musimy zmienić nie tylko motoryzację czy
– szerzej – technologię, ale przede wszystkim spo-
sób myślenia.
Czy żywotność pojazdów wodorowych jest argu-
mentem za ich zakupem?

− Myślę, że tak. Producenci aut osobowych nie
przewidują uszkodzenia ogniwa przez cały okres ży-
wotności pojazdu, pod warunkiem że jest on tan-
kowany czystym wodorem, spełniającym normy
jakościowe. Nieco inne zużycie jest w transporcie
ciężkim, gdzie przewiduje się wymianę membran
w ogniwie na pewnym etapie eksploatacji, co samo
w sobie nie jest niczym złym, ponieważ montaż no-
wego typu membrany podnosi sprawność napędu
i wydłuża jego żywotność. Przy tym warto dodać, że
auta wodorowe są wyjątkowo niewymagające pod
względem serwisu.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Wzwiązku ze spodziewanym
spadkiem popytu na paliwa
kopalne ankietowani przez Bain

& Company menedżerowie z sektora
energetyczno-wydobywczego deklarują,
że zwiększają inwestycje w rozwój no-
wych obszarów działalności. Badanie wy-
kazuje, że obecnie przeznaczają oni na
to średnio ok. 23 proc. wydatków kapi-
tałowych, co stanowi wzrost w porówna-
niu do poziomu 16 proc. deklarowanego
w sondażu z 2020 r. Eksperci Bain & Com-
pany są zdania, że przy utrzymaniu się
obecnego trendu większość spółek
z sektora energetyczno-wydobywczego
może osiągnąć neutralność emisyjną
znaczniej wcześniej niż w 2050 r.

– Coraz więcej podmiotów z sekto-
ra paliwowego zdaje sobie sprawę, że
ten biznes będzie się kurczyć, więc ko-
nieczne są inwestycje w nowe obszary.
Nawet gwałtowny wzrost cen paliw
w ostatnich miesiącach nie powstrzy-
muje firm przed inwestowaniem w trans-
formację. Zmiana profilu działalności
nie jest jednak łatwym zadaniem i wie-
le spółek ma trudności z osiągnięciem
odpowiednich stóp zwrotu z nowych in-
westycji, przyciągnięciem utalentowa-
nej kadry czy też ze wzmocnieniem
swoich kompetencji organizacyjnych
− komentuje Roch Baranowski, partner
w Bain & Company.

Zielona transformacja 
koncernów z segmentu 
ropy i gazu

Jak podkreślają eksperci Bain & Com-
pany, koncerny energetyczne już od kil-
ku lat starają się obniżyć swój ślad wę-
glowy i pozbywają się wysokoemisyj-

nych aktywów. Dzięki temu pozyskują
rocznie z transakcji sprzedaży ponad
100 mld dol., co pozwala im inwestować
w nowe, bardziej perspektywiczne ob-
szary działalności, choćby odnawialne
źródła energii, elektromobilność, tech-
nologie związane z wychwytywaniem
i składowaniem dwutlenku węgla czy
też produkcję zielonego wodoru i bio-
paliw. – Transformacja koncernów
z segmentu ropy i gazu w kierunku zie-
lonej energii staje się faktem. Nasze
analizy planów inwestycyjnych tych
firm pokazują, że do 2030 r. co najmniej
trzy z nich znajdą się w pierwszej dzie-
siątce największych producentów OZE.
To olbrzymia zmiana, ponieważ jeszcze
2 lata temu wśród 10 największych
producentów OZE znajdowały się nie-
mal wyłącznie tradycyjne koncerny
elektroenergetyczne – mówi Roch Ba-
ranowski.

Dodatkowym bodźcem do wcho-
dzenia w nowe obszary działalności jest
rosnąca presja ze strony inwestorów,
którzy oczekują od spółek wdrażania
działań związanych ze równoważonym
rozwojem i redukcją emisji gazów cie-
plarnianych. Jak pokazał sondaż Bain
& Company, niemal trzy czwarte inwe-
storów (73 proc.) chce, by producenci
ropy i gazu inwestowali w projekty ni-
skoemisyjne. Jednocześnie tylko połowa
z nich oczekuje od zarządów spółek
kontynuowania inwestycji związanych
z poszukiwaniem i wydobyciem ropy.

Wojna w Ukrainie nada 
impetu inwestycjom w OZE

Eksperci Bain & Company spo-
dziewają się, że tocząca się wojna

w Ukrainie nada dodatkowego impetu
inwestycjom w OZE, co wynika z chęci
uniezależnienia się krajów Unii Euro-
pejskiej od importu paliw z Rosji. Gwał-
towny wzrost cen paliw obserwowany
w ostatnich miesiącach także sprzyja tej
ekspansji.

Rosną zyski spółek paliwowych, a co
za tym idzie − szanse, że ten zwiększony
strumień gotówki zostanie przezna-
czony na finansowanie inwestycji
w nowe obszary działalności. – Rynek
energetyczny w najbliższych latach
czekają ogromne przeobrażenia. Do-
tyczy to nie tylko samych źródeł energii,
lecz także konsolidacji branży ropy
i gazu, która jest mocno rozdrobniona
i w której wyceny spółek są niskie – po-
wiedział Roch Baranowski. Jak dodaje,
katalizatorem zmian staje się także
wojna w Ukrainie. − Wiele firm, np. kon-
cern BP, robi przegląd swoich aktywów
i wychodzi z inwestycji w Rosji. Ponad-
to spodziewamy się, że coraz więcej
spółek będzie przejmować podmioty
działające w branży OZE, żeby przy-
spieszyć transformację swojego biz-
nesu − tłumaczy.

*Badanie Bain & Company przepro-
wadzono wśród ponad 1000 menedżerów
pracujących dla największych na świecie
125 spółek z sektora energetyczno-wy-
dobywczego, zlokalizowanych w 45 kra-
jach. Łączna wartość rynkowa tych firm
przekracza 6 bln dol. 

Pełny raport dostępny na stronie:
https://www.bain.com/globalassets/noin-
dex/2022/bain_report_global-energy-and-
natural-resources-2022.pdf.

Z powodu postępującej dekarbonizacji
połowa największych na świecie spółek z sektora
ropy i gazu w ciągu najbliższych 10 lat spodziewa się
spadku przychodów z podstawowej działalności − wynika
z badania Bain & Company*. Jednocześnie niemal trzy
czwarte z nich uważa, że inwestycje w nowe obszary działal-
ności, w tym w OZE, pomogą im zrekompensować utratę przy-
chodów lub całkowicie zastąpić obecną działalność do 2030 r.

Spółki paliwowe zwiększają inwestycje
w sektor OZE
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Spółka jest wiodącym podmiotem
w zakresie unieszkodliwiania i od-
zysku odpadów biodegradowal-

nych. Drugim znaczącym segmentem
jej działalności jest oczyszczanie ście-
ków i zarządzanie współpracującym
z nią zakładem fermentacji bioodpadów.

Spółka wyróżnia się licznymi wdro-
żeniami i rozwiązaniami w zakresie
gospodarki obiegu zamkniętego. Ciągły
rozwój technologiczny w zakresie przyj-
mowanych odpadów przekłada się na
tworzenie produktów wykorzystywa-
nych w szeroko pojętym rolnictwie i re-
kultywacji zdegradowanych gruntów.
W połowie 2022 r. zakończono projekt
związany z wdrożeniem innowacji pro-
cesowych i produktowych poprzez roz-
budowę zamkniętego systemu prze-
twarzania biochemicznego oraz insta-
lacji rozkładu substancji organicznych
w kompostowni. Między innymi wypo-
sażono kompostownię w statyczny sys-
tem napowietrzania pryzm.

Ponadto zrealizowano innowacyjną
instalację utylizacji odpadów w proce-
sach zamkniętej fermentacji i kompo-
stowania, w oparciu o pełną automa-

tyzację i monitoring kluczowych proce-
sów technologicznych. Ważną częścią
inwestycji było zamknięcie komór fer-
mentacyjnych na oczyszczalni ście-
ków. W efekcie tego działania możliwe
było zamontowanie modułu kogenera-
cyjnego.

W tym przypadku magazynowanie
biogazu wytwarzanego w procesach
oczyszczania ścieków oraz utylizacji
odpadów i przesłanie go do jednostki
kogeneracyjnej prowadzi do samowy-
starczalności energetycznej. 

Dzięki wykorzystaniu biogazu do
produkcji energii elektrycznej i zago-
spodarowanie pozyskanego ciepła
zmniejszyło się oddziaływanie przed-
siębiorstwa na środowisko naturalne po-
przez istotne zmniejszenie wykorzysta-
nia energii elektrycznej produkowanej
z paliw konwencjonalnych. Dodatko-
wym rezultatem zakończonej inwestycji
jest minimalizacja emisji do atmosfery
gazów cieplarnianych i odorów, co jest
ważne również w kontekście koegzy-
stencji ze społecznością lokalną. 

Wdrożenie projektu pozwoliło na
optymalizację procesu fermentacji oraz

kompostowania, przez co skład kom-
postu organicznego wyróżnia się wysoką
zawartością składników odżywczych
i jest w pełni naturalny i ekologiczny. Taki
produkt może być przeznaczony do od-
nowy biologicznej terenów zdegrado-
wanych przemysłowo lub objętych nad-
mierną eksploatacją rolniczą.

Wspomniane produkty mogą być
wykorzystywane do odnowy wartości
glebowych oraz do zapewnienia zop-
tymalizowanych i bezpiecznych wa-
runków rozwoju roślin. Z kolei zastoso-
wane  w rekultywacji terenów zdegra-
dowanych w obszarach uprawy i na-
wożenia roślin, wpływają na zmniej-
szenie negatywnego oddziaływania na
wody gruntowe i powierzchniowe.

Powyższe działania wpisują się we
współtworzenie klimatu do funkcjono-
wania odpowiedzialnej gospodarki
związanej z zagospodarowaniem bio-
odpadów. Ich celem jest bowiem roz-
wijanie gospodarki obiegu zamknięte-
go oraz jak najszersze przyczynianie się
do poprawy stanu środowiska natural-
nego w obsługiwanych przez spółkę ob-
szarach. �

Profesjonalizm i determinacja to wiodące cechy, które przyświecają
BEST-EKO Sp. z o.o. w działaniach ukierunkowanych na rozwój i mo-
dernizację eksploatowanych obiektów. Firma systematycznie dokłada
cegiełkę do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, przyczyniając się
do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Profesjonalizm i determinacja 
na rzecz ekologii
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Kopalnia Wapienia „Morawica”
SA jest obecnie wizytówką re-
gionu − firmą gwarantującą naj-

lepszą jakość polskiego produktu. Tę
sprawdzoną markę doceniła kapituła
nagrody Liderzy Regionu 2020 w ka-
tegorii Mocna Marka, przyznając spół-
ce prestiżową statuetkę, którą Kopal-
nia dołączyła do swojej galerii na-
gród.

Pozycja firmy wynikiem 
wieloletnich działań

Mało kto dziś pamięta, że kopalnia
w Morawicy działała najpierw pod szyl-
dem Zakładu Produkcji Kruszyw Ła-
manych. Przedsiębiorstwo przez dzie-
sięciolecia produkowało i dostarczało
kruszywa budowlane do „fabryk do-
mów” − budowano z nich osiedla
mieszkaniowe m.in. w Lublinie, War-
szawie, Kielcach, Łodzi i Krakowie. Per-
spektywiczna polityka zarządu, oparta
na długofalowej strategii rozwoju, ana-
lizach rynku odbiorców oraz konku-
rencji, nakierowana na efektywne po-
zyskiwanie nowych kontrahentów, po-
mogła bez szwanku przeprowadzić fir-
mę przez trudny okres transformacji
ustrojowej i pierwsze lata rodzącego się
kapitalizmu. Od tej pory kopalnia za-
częła podążać swoją drogą do suk-
cesu.

Obecna pozycja firmy to wynik wie-
loletnich działań i właściwych decyzji.
Początkowo zakład produkował tylko
kruszywa dla budownictwa i drogo-
wnictwa, ale w wyniku wyhamowania na
rynku budownictwa Kopalnia Wapienia
„Morawica” SA była zmuszona do po-
zyskania nowych odbiorców w innych
gałęziach przemysłu.

Oferta dostosowana 
do zmian rynkowych

Dziś spółka jest znanym i ważnym
producentem wysokiej jakości kamienia
dla przemysłu hutniczego, cukrowni-
czego i energetyki, kruszyw dla bu-

downictwa i drogownictwa oraz na-
wozów wapniowo-węglanowych dla
rolnictwa, uznanych za ekologicznie
czyste. 

Kopalnia Wapienia „Morawica” SA
to także producent cenionego przez ar-
chitektów, projektantów wnętrz i klien-
tów marmuru. Jego produkcja stanowi
odrębny segment działalności firmy,
postrzegany jako wielce prestiżowy.
Marmur „Morawica” można podziwiać
w reprezentacyjnych wnętrzach Zamku
Królewskiego w Warszawie, na Wawe-
lu, w Pałacu Prezydenckim, w Urzędzie
Rady Ministrów, w Polskim Komitecie
Olimpijskim, obiektach Uniwersytetu
Warszawskiego, Teatrze Narodowym,
Domach Towarowych Centrum czy na
ścianach warszawskiego metra. Uży-
wany jest on również w nowoczesnych
obiektach użyteczności publicznej, ta-
kich jak banki i hotele. Ponadto coraz
częściej stosowany jest w prywatnym
budownictwie mieszkaniowym.

W 2001 r. Kopalnia Wapienia „Mo-
rawica” przeszła proces prywatyzacji.
Od tego czasu stanowi spółkę akcyjną
ze stuprocentowym polskim kapitałem.
W firmie funkcjonuje Zintegrowany Sys-
tem Zarządzania oparty o dwa filary:
System Zarządzania Jakością według
normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz Sys-
tem Zakładowej Kontroli Produkcji we-
dług norm: PN-EN 13043:2004, PN-EN
13242+A1:2010 i PN-EN 12620+A1:2010.

„Morawica” dotrzymuje kroku
trendom

Stabilną, pewną pozycję na rynku
i umacnianie marki gwarantuje spółce
stałe poszerzanie portfolio i wprowa-
dzanie nowoczesnych rozwiązań tech-
nicznych, technologicznych i ekologicz-
nych. Jednym z nich jest nowa instalacja
fotowoltaiczna o mocy do 1 MW, dzięki
której firma wykorzystuje energię elek-
tryczną z odnawialnych źródło energii.

− Od kilkudziesięciu lat obserwuję,
jak zmienia się branża górnictwa od-
krywkowego. W moim odczuciu prze-
miany, które dokonały się na prze-
strzeni tych lat, są wręcz rewolucyjne.
Zmieniła się zarówno technologia wy-
dobycia, jak i rynek zbytu. Kopalnia Wa-
pienia „Morawica” SA dotrzymała kro-
ku tym zmianom i wciąż ewoluuje. Sta-
le wdrażamy nowoczesne rozwiąza-
nia technologiczne mające na celu
optymalizację produkcji oraz ochronę
środowiska. Jednym z innowacyjnych
rozwiązań wprowadzonych przez nasze
przedsiębiorstwo w ostatnich latach
jest instalacja fotowoltaiczna, umożli-
wiająca produkcję energii elektrycz-
nej, co doskonale wpisuje się aktualne
trendy związane z wykorzystaniem od-
nawialnych źródeł energii – mówi Józef
Dąbek, prezes Kopalni Wapienia „Mo-
rawica” SA.

www.kopalniamorawica.pl

Silną markę buduje się latami
Kopalnia Wapienia „Morawica” SA to świętokrzyski lider w branży górnictwa odkrywko-
wego. Od ponad 55 lat działa na obszarze gminy Morawica, jednak tradycje
wydobywania kamienia wapiennego sięgają na tych terenach już prawie
200 lat. Przez lata górnictwo znacząco się zmieniło, lecz doświad-
czenie i stały rozwój pozwoliły Kopalni na zdobycie pozycji lidera.
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Czy rynek pracy po serii lockdownów
i kryzysie, jaki odczuło gros przedsię-
biorców, odbudowuje się i wraca do
normy?

− Sytuacja na rynku pracy jest bar-
dzo dynamiczna, ponieważ jest on nie-
zwykle wrażliwy na czynniki polityczne
i gospodarcze. W ciągu ostatnich 2 lat
w wyniku pandemii Covid-19 znaczna
liczba polskich przedsiębiorców zna-
lazła się w trudnej sytuacji. Z powodu re-
strykcji w wielu branżach doszło do za-
mrożenia działalności, co wpłynęło na
brak zainteresowania nowymi pra-
cownikami lub wręcz zwolnienia w sy-
tuacji zamykania działalności. Kiedy już
wydawało się, że sytuacja się ustabili-
zowała, wybuchła wojna w Ukrainie.
W kontekście pracowników najszyb-
ciej zareagowały na nią te branże, w któ-
rych od lat zatrudniano wielu obcokra-
jowców, w tym stałych lub kontaktowych
pracowników z Ukrainy. Należą do nich
głównie branża budowlana oraz logi-
styczna, a także produkcyjna.

Jednak z ostatnio opublikowanych
danych GUS i raportu dotyczącego
rynku pracy, opracowanego przez PARP,
wynika, że sytuacja na polskim rynku
pracy powoli się stabilizuje. Świadczy
o tym m.in. spadający wskaźnik bezro-
bocia rejestrowanego w Polsce − we-
dług danych GUS w czerwcu osiągnął
on 4,9 proc. Zgodnie z danymi Eurostatu
stopa bezrobocia w Polsce była
w czerwcu na niemal najniższym po-
ziomie z krajów UE – wyniosła 2,7 proc.
przy średniej UE-27 − 6,1 proc.
Czy zmiany w trybie pracy wywołane
pandemią wpisały się w nowy obraz
rynku? Jak przyjął się home office i tryb
pracy hybrydowej w skali kraju i co do-
brego lub złego wniosły te zmiany?

− Okres pandemii i pracy zdalnej
spowodował zmiany na rynku pracy, ja-
kich nie doświadczyliśmy nigdy wcze-

śniej. Większość sektorów była przy-
gotowana do nich pod względem tech-
nologicznym, jednak mentalnie były
one niezwykle trudne. Dla pracowników,
którzy nagle zaczęli wykonywać swoje
zadania w sposób zdalny, szczególnie
uciążliwe było połączenie obowiązków
zawodowych z życiem osobistym. Tym
bardziej że w wielu domach w tym sa-
mym czasie zdalnie uczyły się dzieci, dla
których przejście w tryb zdalnej nauki
także było szokiem. Do tego dochodził
olbrzymi stres spowodowany lękiem
przed nieznanym, jaki masowo wywo-
łała pandemia.

Trzeba jednak przyznać, że po kilku
miesiącach takiej pracy zdalnej lub
hybrydowej staliśmy się bogatsi o do-
świadczenia. Co więcej, ze wspomnia-

nego raportu PARP wynika, że wiele
osób aktualnie korzystnie ocenia moż-
liwość pracy zdalnej lub w trybie hy-
brydowym. Z przeprowadzonych badań
wynika bowiem, iż 68 proc. kobiet
i 61 proc. mężczyzn wolałoby pracować
w domu przynajmniej kilka razy w mie-
siącu. Można więc stwierdzić, iż z pan-
demii wyszliśmy bogatsi o doświad-
czenia oraz bardziej elastyczni i otwar-
ci na zmiany. Wiele osób w pracy hy-
brydowej dostrzega także szansę na
lepszą organizację życia zawodowego
i prywatnego.
Wojna w Ukrainie wpływa na geopoli-
tykę, gospodarkę, nastroje społeczne.
Czy na rynku pracy też dużo zmienia?

− Jak wspomniałam, rynek pracy
jest niezwykle wrażliwy na wpływ czyn-
ników zewnętrznych. Bezpośrednio po
wybuchu wojny mogliśmy obserwować
intensywne ruchy migracyjne. W krótkim
czasie z Polski do Ukrainy wyjechało po-
nad 800 tys. mężczyzn, którzy wcześniej
pracowali w naszym kraju, stąd wielu
przedsiębiorców dotknął niespodzie-
wany brak pracowników wykonaw-
czych, a co za tym idzie – brak możli-
wości realizacji zleceń. Dotyczyło to
przede wszystkim branży budowlanej,
logistycznej oraz produkcyjnej. Także
przedsiębiorstwa z innych branż w ob-
liczu wojny musiały niekiedy wstrzy-
mywać swoje działania i np. nie decy-
dowały się na zatrudnianie nowych
pracowników, czekając na ustabilizo-
wanie sytuacji. Polscy przedsiębiorcy są
zgodni, że coraz trudniej jest pozyskać
pracowników na typowo męskie sta-
nowiska, które dotychczas w znacznej
części były zajmowane przez obywateli
Ukrainy.

Z drugiej strony od wybuchu wojny
z Ukrainy napłynęło do Polski wielu
uchodźców − do chwili obecnej ponad
5 mln osób, głównie kobiet i dzieci.

Rynek pracy dynamicznie się zmienia
Wiele młodych osób, które podejmują dzisiaj decyzję dotyczącą wyboru profilu kształce-
nia, będzie w przyszłości pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Z kolei ok.
70 proc. znanych nam dzisiaj zawodów ulegnie przeobrażeniu, a niektóre zupełnie znikną,
ponieważ zostaną zautomatyzowane. Dobrze jest więc patrzeć na przyszłość rynku pracy
przez pryzmat pewnych zadań, a niekoniecznie konkretnych zawodów – mówi dr Monika
Jakubiak, ekspert rynku pracy, adiunkt w Katedrze Zarządzania UMCS w Lublinie.



Część z nich traktuje nasz kraj jako tran-
zytowy, zmierzając dalej na zachód, do
innych krajów UE. Są jednak osoby, któ-
re planują pozostać w Polsce, przy-
najmniej do momentu zakończenia
konfliktu zbrojnego w swoim kraju.
Można się spodziewać, że napływają-
ce z Ukrainy kobiety będą poszukiwa-
ły zatrudnienia w Polsce, co już zresz-
tą się dzieje. Nie jest to jednak proste,
ponieważ poszukują głównie prac nie-
wymagających wysokich kwalifikacji,
a takich ofert dla kobiet nie ma zbyt wie-
lu. Dodatkową trudność stanowi bariera
językowa, która sprawia, że nawet oso-
by o wyższych kwalifikacjach mogą
mieć problem ze znalezieniem zatrud-
nienia w swoim zawodzie. Oczywiście
uchodźcy mogą uczyć się języka pol-
skiego, lecz to wymaga czasu. Jeśli jed-
nak wykształcone osoby, które przyje-
chały do Polski, zdecydowałyby się
tu osiedlić, być może z czasem mogły-
by zacząć zajmować specjalistyczne
stanowiska, na które brakuje w Polsce
pracowników. Chodzi głównie o bran-
że: edukacyjną, medyczną, tekstylną
oraz IT.
Jak inflacja wpływa na politykę kadro-
wą i płace w polskich firmach?

− W ostatnim roku obserwujemy
drastyczny wzrost inflacji. W czerwcu
2022 r. osiągnęła ona 15,5 proc., co daje
najwyższy wskaźnik od 1997 r. Do tego
wynagrodzenia, choć średnio wzrasta-
ją − według GUS przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw było w czerwcu wyższe
o 13 proc. r/r i wyniosło 6554,87 zł brut-
to − to jednak zdecydowanie wolniej niż
inflacja. Jednocześnie obserwujemy
drastyczny wzrost cen, szczególnie me-
diów, artykułów spożywczych i prze-
mysłowych, czyli dóbr codziennego
użytku. W tej sytuacji wielu spośród za-
trudnionych poszukuje możliwości do-
datkowego zarobku. Jak wynika z opu-
blikowanego niedawno raportu Senior-
App, liczba osób zainteresowanych do-
datkową pracą w Polsce zwiększyła się
od stycznia do czerwca aż o 165 proc.
Jednocześnie zdecydowanie wzrasta
zainteresowanie pracą tymczasową
i sezonową − według danych Grupy
Progres o 20 proc. r/r.
Jak zmieniły się oczekiwania pracow-
ników względem potencjalnych pra-
codawców na przestrzeni ostatnich
lat? Jakie czynniki decydują o atrak-
cyjności oferty pracy?

− Ostatnie 2−3 lata doświadczeń
związanych z dużą niepewnością spra-
wiły, że osoby pracujące lub poszuku-

jące pracy zwracają obecnie większą
uwagę na bezpieczeństwo i stabiliza-
cję. Z ostatnich badań Randstad Em-
ployer Brand Research wynika, że
o atrakcyjności pracodawcy z per-
spektywy pracowników decydują głów-
nie: wysokość wynagrodzenia, świad-
czenia pracownicze i stabilność za-
trudnienia. Badani zwracają także uwa-
gę na przyjazną atmosferę w miejscu
pracy oraz możliwość zachowania rów-
nowagi między pracą a życiem pry-
watnym. Na ten aspekt wiele osób za-
częło zwracać szczególną uwagę po
okresie pandemii.

Z kolei badania przeprowadzone
w 2021 r. przez ManpowerGroup wy-
kazało, że wśród benefitów oferowanych
pracownikom najbardziej doceniane
są prywatna opieka medyczna, szko-
lenia i możliwość rozwoju, dodatkowe
dni wolne oraz ubezpieczenie na życie.
A co przesądza o wartości pracownika
z perspektywy pracodawcy? Jakie
kompetencje są dziś najbardziej po-
szukiwane?

− Już przed pandemią pracodawcy
zwracali dużą uwagę nie tylko na for-
malne wykształcenie, ale przede wszyst-
kim na konkretne umiejętności zatrud-
nionych. Podkreślano potrzebę posia-
dania kompetencji miękkich, które
umożliwiają nawiązywanie i utrzymy-
wanie relacji, pracę w zespołach, wy-
trwałość w realizacji celów, umiejętność
rozwiązywania konfliktów. Z raportu
PARP wynika, że od osób zatrudnianych
na zdalne stanowiska pracy szczegól-
nie oczekiwano takich predyspozycji, jak
umiejętność zarządzania czasem, sa-
modzielność oraz nastawienie na re-
alizację wyniku.

W procesie poszukiwania pracow-
ników nadal istotne są posiadane przez
nich kompetencje miękkie, zwłaszcza
współpraca, empatia, zdolności adap-
tacyjne, odporność na stres, umiejęt-
ność zarządzania czasem. Liczą się tak-
że chęć rozwoju i kreatywność.
Czy regionalnie pod względem bezro-
bocia i atrakcyjności rynku pracy Pol-
ska jest mocno podzielona? Zasada „im
większe miasto, tym większe możli-
wości zawodowe” jest cały czas aktu-
alna?

− Rynek pracy w Polsce nadal jest
niejednorodny, co wynika ze specyfiki
poszczególnych regionów. Nadal moż-
na stwierdzić, że w większych mia-
stach i regionach uprzemysłowionych
zdecydowanie łatwiej zarówno o oferty
pracy, jak i o wyższe wynagrodzenie.
Jednak coraz więcej firm oferuje możli-

wość pracy zdalnej lub hybrydowej,
którą można wykonywać z dowolnego
miejsca. Wiele osób korzysta z tych
możliwości, mieszkając poza miejscem
zatrudnienia i ciesząc się wygodą życia
w mniejszej miejscowości, a zarazem
pracując na warunkach oferowanych
w dużej firmie. Nie jest także rzadkością
spędzanie części roku np. za granicą,
podczas gdy w tym czasie wykonuje się
zadania dla swojego pracodawcy.
Czy szkoły i uczelnie są dziś dobrze
przygotowane do kształcenia kadr, ja-
kich potrzebuje biznes i nowoczesna
gospodarka?

− Od lat podejmowane są próby do-
pasowania proponowanych profili
kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Nie jest to proste, ponieważ każda
zmiana profilu wymaga przygotowania
pod względem programu i odpowied-
niej kadry, podjęcia decyzji przez od-
powiednie gremia. To długotrwały pro-
ces. W tym czasie potrzeby pracodaw-
ców często się zmieniają, ponieważ
przedsiębiorstwa − chcąc spełnić dy-
namicznie zmieniające się oczekiwania
klientów − są zmuszone do szybkiej re-
akcji na zmiany popytowe.

Wiadomo jednak, że pewne działa-
nia warto podejmować i są one reali-
zowane np. poprzez konsultacje z pra-
codawcami, tworzenie przy szkołach
i uczelniach Rad Pracodawców, orga-
nizację wspólnych spotkań, konferencji,
targów pracy, prac na zlecenie prze-
mysłu, wymiany pracowników, praktyk
i staży dla studentów oraz doktorantów
itp. Tworzone są nowe profile kształce-
nia czy kierunki studiów, także w języ-
kach obcych, a uczniowie i studenci są
zachęcani do udziału w projektach i pro-
gramach wymiany.

Szkoły nie są w stanie spełnić
wszystkich oczekiwań pracodawców,
mają za zadanie raczej przygotować pe-
wien „background”, szlifowany na-
stępnie w danym przedsiębiorstwie.
Dlatego warto zachęcać młodych ludzi
do podejmowania aktywności jak naj-
szybciej, jeszcze w trakcie nauki, i roz-
wijać w nich zainteresowania oraz kom-
petencje poprzez praktyki, staże, wo-
lontariat, konkursy i programy dla
uczniów i studentów.
Jaką rolę powinno odgrywać środowi-
sko nauki w budowaniu wartościo-
wych relacji z biznesem i efektywnej
współpracy? Która ze stron jest bardziej
zainteresowana współdziałaniem i świa-
doma wzajemnych korzyści?

– Współpraca nauki i biznesu jest
niezwykle istotna. Działania będące jej
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owocem przynoszą korzyści nie tylko
zaangażowanym w nie stronom, ale
często dużo szersze – w wymiarze lo-
kalnym lub globalnym. Współpraca
jednostek naukowych i przedsiębiorstw
może być zainicjowana przez jed-
nostkę naukową lub naukowców, któ-
rzy poszukują na rynku podmiotów
gotowych sfinansować ich pomysł ba-
dawczy. Inicjatorem współpracy może
także być przedsiębiorstwo, które po-
szukuje naukowców do współpracy,
chcąc sfinansować badania naukowe,
w celu ich późniejszej komercjalizacji.
Istnieje wreszcie trójstronny model
współpracy, w którym występuje insty-
tucja lub jednostka pośrednicząca. Jej
zadaniem jest poszukiwanie sponso-
rów dla rozwoju badań naukowych
i wspieranie realizacji wspólnych
przedsięwzięć.

Z badań przeprowadzonych przeze
mnie w Lublinie wynika, że zdania re-
spondentów na temat inicjatywy w za-
kresie realizowanej współpracy były
podzielone. Według przedstawicieli ba-
danych szkół wyższych do współpracy
naukowców z przedstawicielami prze-
mysłu dochodzi najczęściej – w przy-
padku ok. 70 proc. sformalizowanych
umów − z inicjatywy przedsiębiorstwa.
Niekiedy przedsiębiorcy, chcąc pozy-
skać środki zewnętrzne na wdrażanie
innowacji, są niejako zobligowani wy-
tycznymi konkursowymi do nawiązania
tego typu współpracy. W pozostałych
przypadkach dochodzi do niej z inicja-
tywy pracowników naukowych uczelni.
Osoby mające pomysł badawczy po-
szukują w firmach sponsorów dla re-
alizacji pomysłów lub możliwości prak-
tycznego wdrożenia rozwiązania, które
powstało w laboratorium jako koncep-
cja badawcza.

Inaczej sytuacja wygląda z per-
spektywy urzędu miasta oraz urzędu
marszałkowskiego, których pracownicy
najczęściej mają do czynienia ze współ-
pracą w modelu trójstronnym, gdzie
urząd pełni rolę pośrednika pomiędzy
uczelnią a przedsiębiorstwem.

Aktualnie większość szkół wyższych
jest świadoma potrzeby takiej współ-
pracy i podejmuje liczne działania
w celu jej intensyfikacji. Przy większości
jednostek naukowych działają Centra
Transferu Wiedzy lub Technologii, któ-
rych zadaniem jest m.in. wspieranie pra-
cowników i doktorantów w nawiązy-
waniu i realizacji współpracy z przed-
stawicielami biznesu, w tym procesu ko-
mercjalizacji wyników badań nauko-
wych.

Które sektory rynku oferują dziś naj-
bardziej świetlaną przyszłość? Czy
można jednoznacznie wskazać kie-
runki, które są dla absolwentów naj-
bardziej opłacalne, biorąc pod uwagę
perspektywy zawodowe i warunki fi-
nansowe?

− Odpowiedź jest złożona, ponie-
waż rynek pracy podlega wielu czyn-
nikom i zmienia się w szybkim tempie.
Z raportów dotyczących rynku pracy
przyszłości wynika, iż wiele młodych
osób, które podejmują dzisiaj decyzję
dotyczącą wyboru profilu kształce-
nia, będzie w przyszłości pracować
w zawodach, które jeszcze nie istnie-
ją. Z kolei ok. 70 proc. znanych nam
dzisiaj zawodów ulegnie przeobraże-
niu, a niektóre zupełnie znikną, po-
nieważ zostaną zautomatyzowane.
Dobrze jest więc patrzeć na przy-
szłość rynku pracy przez pryzmat
pewnych zadań, a niekoniecznie kon-
kretnych zawodów.

Rzadko zdarza się, że pracownicy
od początku do końca swojej kariery za-
wodowej zajmują się tym samym, po-
zostają na tym samym stanowisku,
w tym samym miejscu pracy. Trzeba za-
tem liczyć się z koniecznością rozwija-
nia kompetencji. Warto uświadamiać
młodym ludziom, że nauka nie zakoń-
czy się dla nich na etapie studiów. Kon-
cepcja „lifelong learning”, czyli nauki
przez całe życie, będzie nieustannie to-
warzyszyć nam wszystkim.

W tym kontekście trudno wskazać
kierunki kształcenia, które warto dziś wy-
bierać. Według raportu Rynek Pracy
2030 do najbardziej perspektywicznych
obszarów wiedzy należą technologie,
nauki ścisłe, przyrodnicze i medyczne,
języki obce, edukacja, budowa i kon-
strukcja, produkcja i komunikacja me-
dialna oraz zarządzanie, ekonomia i ra-
chunkowość. Warto też zwrócić uwagę
na rozwijanie tzw. kompetencji przy-
szłości, które zdaniem specjalistów
będą zyskiwać na znaczeniu w per-
spektywie kolejnych lat: cyfrowych, spo-
łecznych i poznawczych. Warto zwrócić
uwagę na kierunki związane z logisty-
ką, planowaniem zakupów, transportem
bądź magazynowaniem, technologiami
cyfrowymi.

Co ciekawe, nie mniej istotne są ob-
szary wiedzy, które stały się mało po-
pularne wśród młodych ludzi. Chodzi
m.in. o profesje dotyczące różnego
rodzaju aspektów medycznych oraz
edukacji. W pewnym momencie poja-
wił się trend, który zniechęcał młodych
ludzi do wybierania takich kierunków

studiów jako mniej opłacalnych. Jednak
dzisiaj na rynku pracy w Polsce ob-
serwujemy niedosyt osób z powyższy-
mi kwalifikacjami. Średnia wieku np.
nauczycieli czy pielęgniarek jest bar-
dzo wysoka. W związku z tym pra-
cowników z tych sektorów w końcu za-
braknie. Dlatego jeżeli ktoś lubi zaj-
mować się innymi, jest społecznikiem,
potrzebuje towarzystwa ludzi, aby do-
brze czuć się w pracy, powinien prze-
myśleć, czy właśnie tego typu zawód
nie będzie dla niego dobrym wyborem.
Miejmy nadzieję, że za zmianami w go-
spodarce, które obserwujemy, pójdą
zmiany w zakresie płac, aby osoby, któ-
re wykonują bardzo odpowiedzialne
zadania, jak np. pomocowe czy edu-
kacyjne, otrzymywały godziwe wyna-
grodzenie.
Coraz częściej mówi się o automaty-
zacji procesów w firmach, a nawet
urzędach. To odpowiedź na brak rąk do
pracy czy zagrożenie, że rynek pracy
będzie coraz bardziej ograniczony?

− Postępująca automatyzacja,
zwłaszcza w takich branżach, jak pro-
dukcyjna lub magazynowa, a także co-
raz szersze zastosowanie sztucznej in-
teligencji, np. w sferze obsługi klienta,
to efekt zarówno narastających trud-
ności kadrowych, jak i postępu tech-
nologicznego. Do stosowania tego typu
rozwiązań przyczynił się wybuch pan-
demii i konieczność przeniesienia wie-
lu zadań w tryb zdalny. Do lamusa od-
chodzą zawody związane rutynowym
wykonywaniem powtarzalnych zadań,
które mogą być przejmowane przez in-
teligentne systemy. Coraz częściej są
one automatyzowane.

Nie oznacza to jednak ograniczenia
rynku pracy − nadal są miejsca, które
nie mogą być zastąpione przez ma-
szyny. Jednocześnie pojawiają się nowe
zawody. Zdaniem ekspertów w kolej-
nych latach najszybciej będą się roz-
wijać obszary wymagające wysokich
kompetencji. Poszukiwani będą także
pracownicy sektorów, w których wy-
magane są kompetencje niższe, ale po-
zbawione powtarzalnych zadań. 

Dodatkowo na znaczeniu zyskiwać
będą zawody, które można wykony-
wać w ramach funkcjonowania w tzw.
zielonej gospodarce, ponieważ eks-
ploatacja zasobów naturalnych jest już
bardzo wysoka i w celu zatrzymania
tego niepokojącego trendu tworzone są
nowe profesje.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Ustawa deweloperska reguluje
każdy etap przedsięwzięcia de-
weloperskiego – od jego otwar-

cia, poprzez podanie do publicznej
wiadomości informacji o rozpoczęciu

oferowania lokali oraz domów, za-
warcie umowy deweloperskiej, po
przeniesienie własności. Podobnie jak
dotychczas, umowy deweloperskie
będą dotyczyć wybudowania lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzin-
nego oraz ustanowienia i przeniesie-
nia odrębnej własności. Nowa regu-
lacja obejmie jednak większy zakres

umów niż dotychczas. Całkowitą no-
wością jest to, że nowa ustawa odno-
si się również do umów sprzedaży ist-
niejących lokali i domów. Do tej pory re-
gułami ustawy deweloperskiej nie były
objęte również umowy, których przed-
miotem był lokal użytkowy. Aktualnie
mogą zaistnieć przypadki, gdy umowa
jest powiązana z umową dotyczącą lo-

Nowa ustawa deweloperska
Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lo-
kalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwaran-
cyjnym, czyli tzw. nowa ustawa deweloperska. Szeroko komentowana, nierzadko
krytykowana regulacja stopniowo zacznie oddziaływać na prawa i obowiązki sprzedaw-
ców i nabywców lokali oraz domów.

Anna Zabielska 
radca prawny, Kancelaria
Prawna Chałas i Wspólnicy



kalu mieszkalnego. Wówczas nowa
ustawa deweloperska znajdzie zasto-
sowanie.

Kogo dotyczy nowa ustawa?
Zasadnicze zmiany dotyczą pod-

miotów objętych nową regulacją. Przede
wszystkim zmiany występują po stronie
zbywcy – może to być bowiem dewelo-
per, ale również przedsiębiorca inny niż
deweloper. Popularny house flipping,
czyli amerykańska metoda inwestycji
polegająca na kupnie mieszkania na
rynku wtórnym w niskiej cenie, przy-
wróceniu mu świetności i sprzedaży
z zyskiem, wygenerował istnienie na ryn-
ku tzw. flipperów i to również ich będą
dotyczyć nowe przepisy. Polski flipper
będzie musiał liczyć się z koniecznością
stosowania przepisów nowej ustawy
deweloperskiej, o ile sprzedaje miesz-
kanie lub dom, a przeniesienie praw
na osobę fizyczną następuje po raz
pierwszy.

Nabywcą może być jedynie osoba
fizyczna, która zawiera umowę doty-
czącą lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością go-
spodarczą lub zawodową. Oznacza
to, że ustawa nie dotyczy przedsiębior-
ców będących osobami fizycznym, któ-
rzy nabywają mieszkanie lub dom na
cele działalności gospodarczej lub za-
wodowej.

Umowa rezerwacyjna
Umowa rezerwacyjna stanowi zo-

bowiązanie dewelopera do czasowego
wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu
mieszkalnego albo domu jednorodzin-
nego wybranego przez rezerwującego.
Umowy te były zawierane powszechnie,
jednak brak regulacji powodował wie-
le nieprawidłowości oraz nadużyć.
Umowa taka jest zawierana na czas
określony w formie pisemnej pod rygo-
rem nieważności. W przypadku ubie-
gania się przez rezerwującego o kredyt
czas ten powinien uwzględniać okres
niezbędny do uzyskania decyzji kredy-
towej lub przyrzeczenia udzielenia
kredytu.

Opłata rezerwacyjna nie jest obli-
gatoryjna. Jeżeli jednak strony się na
nią zdecydują, wysokość opłaty re-
zerwacyjnej nie może przekraczać
1 proc. ceny nieruchomości określonej
w prospekcie informacyjnym. Zawar-
cie umowy deweloperskiej zawsze łą-
czy się z zaliczeniem opłaty na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Gdy jed-
nak rezerwujący nie uzyska pozytyw-

nej decyzji kredytowej, deweloper za-
wsze ma obowiązek zwrotu opłaty.
Strony mogą również przewidzieć, że
deweloper będzie uprawniony do za-
trzymania opłaty na wypadek nie-
przystąpienia nabywcy do umowy.
Jednakże w sytuacji, gdy to deweloper
nie przystąpi do umowy przenoszącej
własność na nabywcę, opłata rezer-
wacyjna jest zwracana w podwójnej
wysokości.

Obowiązki dewelopera
Deweloper, który rozpoczyna sprze-

daż, ma przede wszystkim obowiązek
sporządzić prospekt informacyjny do-
tyczący danego przedsięwzięcia de-
weloperskiego. W przypadku wyod-
rębnienia z przedsięwzięcia dewelo-
perskiego zadania inwestycyjnego pro-
spekt informacyjny sporządza się dla
tego zadania inwestycyjnego. Zakres in-
formacji objętych prospektem szcze-
gółowo reguluje ustawa. Dewelopera
obciąża doręczenie osobie zaintereso-
wanej prospektu emisyjnego, w tym in-
formacji o jego zmianie.

Co ważne, deweloper, który rozpo-
czyna sprzedaż, ma obowiązek posia-
dać zgodę banku na bezobciążeniowe
ustanowienie odrębnej własności lokalu
po zapłacie całej ceny. Zgoda lub zo-
bowiązanie do jej udzielenia stanowi
załącznik do umowy deweloperskiej,
a brak takiej zgody lub zobowiązania
uprawnia nabywcę do odstąpienia od
umowy deweloperskiej w ciągu 60 dni
oraz powoduje odpowiedzialność kar-
ną po stronie dewelopera.

Mieszkaniowe Rachunki 
Powiernicze

Niewątpliwie bezpieczeństwo wpła-
canych środków jest ważne dla obu
stron umowy deweloperskiej. Ta pre-
cyzyjnie określa moment, w którym de-
weloper ma obowiązek posiadania
umowy mieszkaniowego rachunku po-
wierniczego. To rozpoczęcie sprzedaży.
W praktyce oznacza to, iż stosowną
umowę musi zawrzeć z bankiem od-
powiednio wcześniej. Dotychczasowe
przepisy określały jedynie, że rachunek
prowadzi się dla przedsięwzięcia de-
weloperskiego, na którym deponowane
były środki wszystkich nabywców. Po
zmianie w przypadku wyodrębnienia
z przedsięwzięcia deweloperskiego za-
dania inwestycyjnego (etapu) dewelo-
per ma obowiązek zawarcia umowy
o prowadzenie rachunku odrębnie dla
każdego zadania inwestycyjnego i bę-
dzie go utrzymywał do dnia przenie-

sienia praw z ostatniej umowy dewelo-
perskiej.

Obowiązek ten może także dotyczyć
w pewnych sytuacjach lokali wybudo-
wanych. Dokonując wyboru podmiotu
prowadzącego rachunek, deweloper
musi zapewnić, że system gwaranto-
wania, któremu podlega wybrany przez
niego oddział instytucji kredytowej, za-
pewnia nabywcy ochronę odpowiada-
jącą ustawie o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym. Tej regulacji ustawowej
odpowiada obowiązek zamieszczenia
w prospekcie informacyjnym klauzuli in-
formacyjnej o odpowiedniej treści. Skut-
kiem tej zmiany powinno być zwięk-
szenie poziomu skuteczności ochrony
nabywcy i przejrzystości rozliczeń środ-
ków gromadzonych na MRP.

Czemu służy Deweloperski 
Fundusz Gwarancyjny?

Deweloperski Fundusz Gwarancyj-
ny ma zapewnić pełną ochronę wpłat
dokonanych przez nabywców na wy-
padek upadłości dewelopera, mimo
że według danych Polskiego Związku
Firm Deweloperskich w ostatnich latach
było ich bardzo niewiele. Środki z Fun-
duszu, który nie był znany poprzednio
obowiązującej ustawie, będą przezna-
czane na zwrot wpłat nabywców doko-
nanych na otwarty rachunek powierni-
czy w części, w jakiej nie mogą być
zwracane z tego rachunku (upadłość
dewelopera lub banku, odstąpienie od
umowy).

Fundusz tworzony jest ze składek od-
prowadzanych przez deweloperów.
Ustawa określa składki jako maksy-
malne, a ich dookreślenie następuje na
etapie rozporządzenia. Aktualna wy-
sokość stawki dla otwartych rachunków
mieszkaniowych wynosi 0,45 proc. wpłat
dokonanych przez nabywców i 0,1 proc.
dla rachunków zamkniętych.

Od kiedy nabywcy mieszkań
będą lepiej chronieni?

Nowe regulacje obowiązują od 1 lip-
ca 2022 r. i co do zasady mają zasto-
sowanie do wszystkich nowych inwe-
stycji oraz inwestycji, które są w trakcie
realizacji. Warto jednak podkreślić, że
nowa ustawa nie będzie miała zasto-
sowania do przedsięwzięć, których
sprzedaż rozpoczęła się przed 1 lipca
2022r r., tj. przed wejściem ustawy w ży-
cie, i dla których została zawarta co naj-
mniej jedna umowa deweloperska. Do
takich inwestycji przez 2 lata, tj. do 1 lip-
ca 2024 r., będą miały zastosowanie do-
tychczasowe przepisy. �
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W jakim punkcie znajduje się obecnie
branża budowlana?

− Branża budowlana jest w bardzo
trudnym momencie. Z jednej strony
zmaga się z coraz wyższymi kosztami
budowy, spowodowanymi między in-
nymi drastycznym wzrostem cen ma-
teriałów i energii, a z drugiej strony
schłodzeniem rynku mieszkaniowego
wynikającym ze wzrostu stóp procen-
towych oraz ograniczenia dostępności
kredytów hipotecznych. Dodatkowo
prawie w ogóle nie istnieje rynek obiek-
tów biurowych czy centrów handlo-
wych.
Jak konsekwencje pandemii i inflacji
odbiły się na zleceniach i dochodach
SPS Construction?

− Oczywiście wpływ pandemii i in-
flacji, ale także następstwa agresji Ro-
sji na Ukrainę oraz niestety brak sto-
sownych działań podejmowanych przez
polski rząd odczuł cały rynek budow-
lany. W przypadku SPS-u czynniki te nie
przełożyły się na spadek zleceń, ale
miały wpływ na wynik finansowy spół-
ki. W 2021 r. po raz pierwszy w sie-
demnastoletniej historii firmy nasz wy-
nik finansowy był ujemny, choć na
szczęście nieznacznie. W 2022 r. będzie
zapewne podobnie, ale i tak uważam to
za ogromny sukces, ponieważ na tle ca-
łej branży budowlanej nasza sytuacja
wygląda całkiem dobrze, a z pewnością

wiele firm budowlanych w najbliższym
czasie po prostu upadnie.

Chciałbym w tym miejscu podkreślić
bardzo dużą, pozytywną rolę naszych in-
westorów, którzy rozumieją sytuację i po
prostu częściowo dopłacili nam do
kontraktów. Chwała im za to.
Jakie projekty są dziś kluczowe dla wi-
zerunku i rozwoju firmy?

− Każdy projekt, który realizuje
SPS, ma istotne znaczenie, ponieważ
wszystkich partnerów traktujemy od-
powiedzialnie. Z obecnie prowadzonych
projektów wymienię: duże osiedle miesz-
kaniowe w Pruszkowie, osiedle na war-
szawskim Kurantowie dla firmy Mill-Yon,
osiedle „Forest Club” na Kabatach dla
firmy Longbridge, „Miasteczko Jutrzen-
ki” dla Aurec Home, dwa osiedla w War-
szawie przy ul. Talarowej i Batalionów
Chłopskich dla Bouygues Immobilier
Polska oraz osiedle w podwarszaw-
skim Józefosławiu budowane dla White

Stone Development. Dodam do tego
niedawno zakończony bardzo stylowy
budynek na warszawskim Powiślu dla
dewelopera Volumentric. Tak pięknego
obiektu nie budowałem nigdy, choć
w wykonawstwie pracuję 30 lat.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Ujemny wynik to nie porażka
Wpływ pandemii i inflacji, ale także następstwa agresji Rosji na Ukrainę oraz niestety brak
stosownych działań podejmowanych przez polski rząd odczuł cały rynek budowlany.
W przypadku SPS-u czynniki te nie przełożyły się na spadek zleceń, ale miały wpływ na
wynik finansowy spółki – mówi Grzegorz Głasek, prezes SPS Construction Sp. z o.o.

Inwestycja „Górnośląska 6” zrealizowana dla Volumetric



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” rozpoczęła przygotowania do kolejnej inwestycji pod
nazwą „Lazurowe Apartamenty” przy ulicy Sterniczej 125A na warszawskim Bemowie.

Projekt zakłada budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem podziemnym
oraz częścią usługową w parterze. Zaplanowano 6 kondygnacji naziemnych, w których znalazło się
miejsce dla 40 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali usługowych. Na strukturę mieszkań składają się miesz-
kania 2-, 3- i 4-pokojowe, wszystkie z indywidualnym balkonem lub zielonym tarasem.
W części podziemnej zorganizowano wygodny parking dla 54 samochodów osobowych, w tym
28 miejsc na niezależnych podwójnych platformach parkingowych.
Inwestycja będzie nowoczesna, ekologiczna, o ciekawych rozwiązaniach architektonicznych i funkcjo-
nalnych rozkładach mieszkań.
Lazurowe Apartamenty są położone w idealnej lokalizacji. To teren istniejącego osiedla z pełną infrastrukturą, w sąsiedztwie żłobków,
przedszkoli, szkół i punktów handlowo-usługowych. Będzie stanowić świetny punkt komunikacyjny − blisko stąd zarówno do centrum
Warszawy, jak i do dróg wyjazdowych. W niedalekiej przyszłości planowane są tu również kolejne stacje metra.

W obecnych czasach inwestycja w lokal mieszkalny to najlepsza inwestycja.

Proces rezerwacji lokali trwa. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura sprzedaży Spółdzielni, mieszczącego się 
w Dziale Inwestycji i Zarządzania Nieruchomości przy ul. Szeligowskiej 6/U4 lub do zapoznania się ofertą na stronie: 

www.smlazurowa.pl/lazurowe-apartamenty.
Kontakt telefoniczny pod nr tel. 784 974 883, e-mail: grazyna.szewczyk@smlazurowa.pl.

ZAINWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ. 
NIE ZWLEKAJ − OSTATNIE LOKALE CZEKAJĄ!
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Otym, że budownictwo musi
przejść gruntowną transfor-
mację, żeby wywierać jak naj-

mniejszy wpływ na środowisko, mówi się
od dawna. Notowane teraz wyniki wska-
zują, że coś zaczyna się zmieniać. Co-
raz więcej firm widzi też wartość w trzy-
maniu się zasad ESG i chodzi nie tylko
o korzyści wizerunkowe, ale też bizne-
sowe. Właściciele nieruchomości zy-
skują wzrost wartości i konkurencyjno-
ści budynku, a najemcy mają możliwość
korzystania z przestrzeni zapewniającej
wysoki standard i optymalizację kosz-
tów eksploatacyjnych – mówi Paweł
Kotlarski, dyrektor w dziale zarządzania
nieruchomościami w CBRE, odpowie-
dzialny za wsparcie firm we wdrażaniu
strategii ESG.

Budynków przybywa, 
ale są bardziej ekologiczne

Najnowszy raport UNFCCC 2021
pokazuje kluczowe zmiany, jakie zaszły
w budownictwie na przestrzeni lat 2015
i 2020. Przede wszystkim wzrosła po-
wierzchnia brutto budynków z 224 mln
mkw. w 2015 r. do 246 mln mkw. w pan-
demicznym 2020 r. Budynków jest wię-
cej, za to są bardziej ekologiczne. W tym
samym okresie energochłonność nie-

ruchomości spadła o 5,7 proc., a wskaź-
nik emisji dwutlenku węgla ograniczo-
no o 17,2 proc. Znacząco – o 30,6 proc.
− zwiększyła się też liczba krajów, któ-
re posiadają kodeksy energetyczne
(w 2015 r. było ich 62, a w 2020 r. – 81).

Budownictwo nadal ma jednak wie-
le do zrobienia. Liczby są nieubłagane.
Z analizy danych Eurostatu wynika, że
branża budowlana wykorzystuje po-
średnio lub bezpośrednio (głównie pod-
czas użytkowania budynków) ok. 40 proc.
wytwarzanej energii. Do tego generuje
rocznie ponad 0,8 mld t odpadów, czyli
36 proc. łącznej ich ilości, oraz wyko-
rzystuje bezpośrednio 1,8 mld t surowców
pierwotnych, czyli zużywa 25 proc. łącz-
nego zapotrzebowania na nie. 

Opłacalne dopłaty do ekologii 
Z raportu „Global Investor Intentions

Survey 2021”, opracowanego przez
CBRE − największą światową firmę
doradczą świadczącą usługi w zakre-
sie nieruchomości komercyjnych i in-
westycyjnych, wynika, że 60 proc. przed-
stawicieli firm uwzględnia czynniki ESG
w swoich strategiach. To oznacza, że
biorą pod uwagę kwestię zrównowa-
żonego rozwoju w budownictwie i są
w stanie do tego dopłacić, bowiem zie-

lone budynki osiągają wyższe czynsze
niż porównywalne nieruchomości nie-
certyfikowane. W USA czynsze za po-
wierzchnie w biurowcach z certyfikatem
LEED są o 5,6 proc. wyższe niż w bu-
dynkach bez tego certyfikatu. Różnice
były szczególnie widoczne w przypad-
ku biurowców z certyfikatem LEED Plati-
num, które przeciętnie generują o 0,51 proc.
wyższy roczny wzrost stawki niż nieru-
chomości bez tego certyfikatu.

Koszty są jednak równoważone
przez korzyści i oszczędności. Wpraw-
dzie zielone budynki generują wyższe
czynsze, ale wykazują przy tym niższe
miesięczne koszty operacyjne i eks-
ploatacyjne. W USA biurowce z certyfi-
katem Energy Star zużywają o 35 proc.
mniej energii niż nieruchomości bez ta-
kiej certyfikacji. Natomiast brytyjski Blo-
omberg London Building, biurowiec
z najwyższym ratingiem certyfikatu BRE-
EAM na świecie, osiąga zużycie wody
mniejsze o 73 proc., a energii o 35 proc.
względem budynków bez certyfikatu
BREEAM. W Singapurze po wdrożeniu
nowych energooszczędnych technolo-
gii w 2020 r. roczne zużycie energii w biu-
rowcu Keppel Bay Tower było o połowę
niższe niż w typowym biurowcu w tym
państwie-mieście.

− Ekologia się opłaca i to na wielu
płaszczyznach. Najważniejsze jest oczy-
wiście dbanie o naszą wspólną plane-
tę, ale jeżeli dla kogoś nie jest to wy-
starczający argument, ekologia to rów-
nież mniejsze koszty eksploatacyjne, ele-
ment strategii ESG przedsiębiorstwa,
a tym samym krok do lepszego wize-
runku. Te wszystkie elementy sprawia-
ją, że ten trend już się nie zatrzyma i każ-
dego roku powinniśmy widzieć coraz
lepsze wyniki w obszarze ograniczania
energochłonności i wytwarzania dwu-
tlenku węgla przez budynki – podsu-
mowuje Paweł Kotlarski. �

Opłacalna ekologia w budownictwie
W 2020 r. budynki na świecie zajmowały powierzchnię 246 mln mkw. 5 lat wcześniej było
to o 9,8 proc. mniej – wynika z raportu UNFCCC 2021. W tym samym czasie emisja dwu-
tlenku węgla przez budynki spadła o 17,2 proc., a energochłonność − o 5,7 proc. Ro-
snąca powierzchnia nieruchomości nie idzie w parze z wyższym negatywnym wpływem na
środowisko. Eksperci CBRE wskazują, że to pochodna większej świadomości z zakresu kli-
matu. Budynki, które spełniają normy środowiskowe, cieszą się rosnącym zainteresowa-
niem, bo są zgodne ze strategiami firm z zakresu ESG. Jednak ekologia kosztuje. 
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Obecna sytuacja gospodarcza zdaje
się nie być sprzymierzeńcem biznesu.
Czy odczuli państwo kryzys wywołany
pandemią i inflacją?

− To prawda, czasy są niepewne
i dla wielu z nas, przedsiębiorców, czę-
sto wręcz dramatyczne. Mam nadzieję,
że uda nam się przetrwać ten trudny
okres i utrzymać zatrudnienie na do-
tychczasowym poziomie. Uważam, że
PW Techbud to marka znana i szano-
wana w branży. To daje nadzieję, że
przetrwamy trudny gospodarczo okres,
by za jakiś czas prężnie działać dalej
i rozwijać się coraz mocniej.
Jakie segmenty realizowanych przez
Techbud prac cieszą się największym
zainteresowaniem i stanowią trzon
działalności firmy?

− Na przestrzeni dotychczasowej
działalności Spółki wykonaliśmy wiele
skomplikowanych i wymagających prac
inwestycyjnych i remontowych dla wy-

magających klientów na terenie całego
kraju. Do każdej z tych robót podcho-
dziliśmy w sposób indywidualny, z my-
ślą o zadowoleniu każdego klienta z na-
szych usług, a jednocześnie mając na
uwadze specyficzny profil produkcji
każdego z zakładów.

Jako kluczowe uznajemy zlecenia in-
westycyjne, w których jesteśmy odpo-
wiedzialni za całość prac – zarówno
tych projektowych, jak i wykonawczych,
a potem odbiorowych. Jednocześnie
staramy się, aby nasze realizacje – bez
względu na ich wielkość i zakres – były
wykonywane z najwyższą staranno-
ścią.

Poddawana nieustannym waha-
niom rynkowym branża konstrukcji
stalowych wymaga od firm stałej, in-
nowacyjnej aktywności w zakresie za-
rządzania projektami i inwestycjami.
Pozyskanie sprawdzonego wykonawcy,
który od lat kompleksowo i efektywnie
realizuje się na tym polu, jest nie-
odzowną gwarancją sukcesu. Nasza
firma współpracuje wyłącznie ze
sprawdzonymi i zaufanymi podwyko-
nawcami, którzy doskonale rozumieją
specyfikę projektów przedsiębiorstwa,
i nadzoruje prace budowlane na każ-
dym etapie, tworząc bezpieczne śro-
dowisko pracy. Dokładamy wszelkich
starań, aby wszystko odbywało się
w należytym porządku, zgodnie ze
sporządzonym harmonogramem prac,
dbając o zachowanie wyznaczonego
terminu ich zakończenia, przy utrzy-
maniu ustalonego reżimu budżetowe-
go zgodnie z wybranymi produktami
i technologiami.

Firma skupia się na działalności
w branżach spożywczej, chemicznej
i paliwowej, ale nie zamyka się również
na inne wyzwania, które stawia rynek

i potrzeby potencjalnych inwestorów.
Oferujemy szeroki zakres prac monta-
żowych nowych instalacji przemysło-
wych oraz remontów i modernizacji
istniejących zakładów. Co ważne, pro-
wadzone działania nie powodują ko-
nieczności zamykania modernizowa-
nych obiektów.

Duży nacisk stawiany jest na naj-
nowsze technologie i cały czas posze-
rzany jest zakres kompetencji. Syste-
matycznie modernizujemy posiadane
zaplecze techniczne, aby dzięki temu
jeszcze lepiej spełniać oczekiwania
klientów.
Czym zdobywa się zaufanie klientów
w czasach dużej konkurencji rynkowej?

− Konkurencja jest bardzo duża
i z każdym rokiem rośnie. Obserwujemy
to podczas przetargów i aukcji. Ich wy-
granie staje się coraz trudniejsze. Po-
ciąga to za sobą konieczność ciągłego
rozwoju i modernizacji firmy, tak aby po-
zostać konkurencyjnym. Wdrażamy
więc coraz bardziej nowoczesne roz-
wiązania, szkolimy naszych pracowni-
ków, a przede wszystkim staramy się
być postrzegani jako profesjonalny
i godny zaufania partner w biznesie.
Co jest podstawą polityki jakości w re-
prezentowanym przez państwa seg-
mencie?

− Jakość świadczonych przez nas
usług jest dla nas niezmiernie istotna.
Zdajemy sobie sprawę z wysokich
oczekiwań, jakie stawia przed nami ry-
nek i nasi kontrahenci. Uważam, że naj-
większym atutem naszej spółki jest
profesjonalizm kadry i nasz nieustanny
rozwój, na jaki kładziemy nacisk. Nasi
pracownicy sprawdzili się w praktyce
przy wielu projektach realizowanych dla
firm z całej Polski, niejednokrotnie udo-
wadniając przy tym, że wiedza, kre-

Czasy są trudne. Gospodarka nie zdążyła się podnieść po epidemii Covid-19, a już przy-
szło nam się zmagać z inflacją i konsekwencjami wojny w Ukrainie. Mimo to będziemy
dalej rozwijać firmę, tak aby marka, jaką wypracowaliśmy przez lata, nadal była znakiem
wysokiej jakości i rzetelności – mówi Marian Cydzik, prezes Przedsiębiorstwa Wielo-
branżowego Techbud Toruń Sp. z o.o.

Systematyczny rozwój 
warunkiem konkurencyjności



atywność i zaangażowanie są w stanie
sprostać każdemu wyzwaniu. Potrafimy
pracować nawet w najtrudniejszych
warunkach, a prowadzone przez nas
działania nie powodują konieczności
zamykania modernizowanych obiektów.
Jak wspomniałem, stawiamy na naj-
nowsze technologie i cały czas posze-
rzamy zakres naszych kompetencji
oraz modernizujemy posiadane za-
plecze techniczne, aby dzięki temu
jeszcze lepiej spełniać oczekiwania
klientów.

W ciągu ponad dekady działalności
z powodzeniem obsługiwaliśmy już ta-
kie renomowane przedsiębiorstwa, jak
chociażby GZNF Fosfory, oddziały Pol-
skiej Grupy Spożywczej, m.in. Cu-
krownie Kruszwica, Malbork, Nakło,
Dobrzelin, Krasnystaw, Kluczewo, od-
dział Suedzucker Polska Cukrownia
Strzyżów, CIECH Soda Polska Inowro-
cław, Luvena Luboń, OLPP, Michelin
Polska Olsztyn, PCC Rokita Brzeg Dol-
ny, Mondi Świecie, International Paper
Kwidzyn, AB TECHNO Engineering
Warszawa, Naftoserwis Warszawa,
Siarkopol Gdańsk czy Pfeifer and Lan-
gen SA.
Jakie realizacje wskazałby pan jako wi-
zytówkę firmy i rekomendację dla po-
tencjalnych zleceniodawców?

− Największymi realizacjami w ca-
łej działalności Techbudu są prace

na terenie Cukrowni Glinojeck − dwie
potężne inwestycje wykonane w latach
2021−2022. Pierwsza z nich obejmo-
wała budowę części beztlenowej
oczyszczalni ścieków przemysłowych,
na którą składało się wykonanie prac
budowlanych, w tym m.in. palowanie
i fundamenty pod wszystkie obiekty,
prefabrykacja i montaż 5 sztuk zbior-
ników stalowych o średnicach od 2,5 m
do 25 m i wysokości od 4,5 m do 16 m,
dostawa i montaż specjalistycznego
wyposażenia technologicznego zbior-
ników, takich jak mieszadła, system
hermetyzacji i maszty odgromowe.
Zakres obejmował również wykonanie
instalacji podłączeń technologicznych
w postaci ok. 2.500 mb rurociągów ze
stali węglowej i stali kwasoodpornej
wraz z konstrukcją słupów i estakad
stalowych.

Druga inwestycja obejmowała pre-
fabrykację, dostawę i montaż na wy-
konanej konstrukcji 4 sztuk aparatów
wyparnych o powierzchni grzejnej 5 500
mkw. każdy oraz 2 sztuk ogrzewaczy ru-
rowych o powierzchni grzejnej 800 mkw.
każdy. Zakres obejmował również wy-
konanie instalacji podłączeń technolo-
gicznych w postaci ok. 5 500 mb ruro-
ciągów ze stali węglowej i stali kwaso-
odpornej.
Co jest dziś dla państwa priorytetem?
Jakie projekty czekają na finalizację?

− Naszym priorytetem jest zawsze
zadowolenie naszych klientów, które jest
dowodem na to, że systematyczna oraz
wytrwała praca nad szeroko pojętą ja-
kością usług przynosi efekty w postaci
lojalności klientów, wzmocnienia pozy-
cji finansowej firmy oraz pozyskiwania
i dalszego rozwijania utalentowanych
pracowników. Utrzymanie najwyższych
standardów realizowanych prac za-
pewniają wdrożone systemy zarzą-
dzania wg norm PN-EN ISO 9001, 14001
i 45001, PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO
3834. Zapewniają to również posiada-
nie decyzje wydane przez Prezesa
Urzędu Dozoru Technicznego, upraw-
niające do wytwarzania, modernizacji
i naprawy zbiorników bezciśnienio-
wych i ciśnieniowych oraz rurociągów
technologicznych.
Czy aktualna sytuacja sprzyja rozwo-
jowi firmy i inwestycjom?

− Jak wspomniałem, czasy są trud-
ne. Gospodarka nie zdążyła się pod-
nieść po epidemii COVID-19, a już przy-
szło nam się zmagać z inflacją i kon-
sekwencjami wojny w Ukrainie. Mimo to
będziemy dalej rozwijać firmę, tak aby
marka, jaką wypracowaliśmy przez
lata, nadal była znakiem wysokiej ja-
kości i rzetelności.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska
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Concept EXCON

Kameralna inwestycja mieszkaniowa
ul. Trybuny Ludów w Krakowie

Inwestor i Generalny wykonawca:
EXPRES-KONKURENT

Przyszłość w pozytywnym świetle

Przyjazna przestrzeń mieszkalna
w sąsiedztwie parku rzecznego Potoku Aleksandry

Inwestor i Generalny wykonawca:
EXPRES-KONKURENT

ul. Jerzmanowskiego w Krakowie - illumina

ul. Trybuny Ludów

Świat się chwieje. Gospodarka pozostaje w nieznanej od dekad kondycji. Jest mgła. Jest Wojna tuż za progiem
– tak, ale Zachowajmy spokój − podnosi na duchu i sprowadza na ziemię − tą o dobrym obliczu! 
Dobre Perspektywy to illumina.

Pisaliśmy już (i nic się w tej materii nie zmieniło choć okoliczności już tak), iż zawsze, a w czasach niewiadomych szczególnie,
musimy opierać się na stabilności własnych działań, ich przewidywalności i determinacji a to w oparciu o doświadczenie, zasób wiedzy
i rozważną, ale dynamiczną odwagę. Wszystko to z gotowością „brania na…..” tego, co przychodzi znienacka, bo nie dało się przewi-
dzieć żadną miarą, a nawet jeśli − wierzyliśmy, że nigdy się nie wydarzy.

Rozwój – właśnie ten element jest jedną ze zmiennych, którą należy mieć szczególnie na uwadze, tak w realizacji planów firmy, jak
i jej realnych bieżących działaniach w istniejących i otaczających (jakże szczelnie) okolicznościach. Działania bowiem, muszą zapew-
nić bezpieczeństwo, pewność ciągłości firmy i marki, i właśnie rozwój, bez którego nie da się skutecznie trwać, skutecznie być w przy-
szłości. Konieczna jest pewność stabilnej obecności w niestabilnym otoczeniu, w wymiarze tak biznesowym, jak i ludzkim teraz,
i........ potem.

Zatem mówimy o czasie zakłóconym, znaczącym wszystko; co wytwarzamy, tworzymy, kupujemy i sprzedajemy, chronimy i co
wspieramy. Tym samym o czasie, w którym aby osiągać cele, konsekwentnie i skutecznie realizowane do tej pory, należy zachować
zimną krew i absolutny spokój w ocenie sytuacji − aby móc podejmować działania rozważnie, z myślą o  teraźniejszości i dobrej przy-
szłości naszej, naszych firm i tych, którym pomagamy.



EXPRES-KONKURENT, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków, +48 12 657 11 34

Inwestycja – Osiedle KRK

Inwestor: ECHO INVESTMENT SA

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Żyjemy w mieście – żyjemy miastem. Nasze serca biją
w tym samym rytmie. Cenimy indywidualizm, brak gra-
nic, odrzucamy schematy. Pracujemy wszędzie, będąc
gdziekolwiek. Czas dla siebie spędzamy razem, w naj-
lepszym towarzystwie.

Inwestycja – Świtezianki

Inwestor: MATEXI POLSKA Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Odważny architektonicznie projekt Świtezianki 5-cio
piętrowy budynek przy Alei Pokoju nad Prądnikiem 

– niewielkim potokiem, nieopodal wpadającym do Wisły

Spokój i zimna krew pozostają zachowane, a co zatem, i w obecnych okolicznościach Expres-Konkurent i Excon – będąc nie-
zmiennie w mądrych rękach swojego założyciela i właściciela Bogdana Hadała − nie rezygnują z rozwoju i dbałości o otoczenie.
Przeciwnie –  po raz kolejny obie marki zwiększyły nakład sił i z determinacją, oglądając przestrzeń przez lupę i szerokokątny obiektyw,
realizują plany stawiając czoło „nowemu”…! Wysiłek ogromny, ale to działa i ufamy, że działać będzie – jak zawsze! A wszystko to
w okolicznościach, które mogłyby sugerować słuszność pozostania na etapie „przeczekania” − nic bardziej mylnego! Działanie to siła,
siła to działanie! I nadal Hic Sunt Leones. 

Przepisu na cud biznesowy jak nie było tak nie ma! Jeśli zaś wbrew regule ktoś go szczęśliwie posiada, to rozdaje go z rozwagą.
Szczególnie, że cuda są towarem deficytowym jak Metale Ziem Rzadkich, a nadto tak jedne jak i drugie, przynoszą pożądany efekt,
wyłącznie wtedy, kiedy znajdą się w mądrych bezpiecznych rękach. Expres i Excon w takich pozostają!

Dbajmy o siebie nawzajem i o wszystkich, którzy potrzebują. Miejmy otwarte oczy.

Niech pięknie trwają, na Ziemi o dobrym obliczu, Państwa i nasze Małe Wielkie Światy.

Expres-Konkurent/Excon.

ps. Marek Aureliusz przekonywał czym kierować się w życiu; żeby zawsze skupiać się na pracy; żeby żyć w zgodzie ze samym sobą, otoczeniem i naturą;
żeby nie dać się ponieść złym emocjom, lękom i niepewności, tylko starać się zachować stoicki spokój! Czego i Państwu i sobie życzymy.

ul. Świtezianki w Krakowie

ul. Stańczyka w Krakowie - Osiedle KRK
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Władysław Grochowski, znany fi-
lantrop i właściciel jednej z naj-
większej polskiej sieci hoteli,

od lat udowadnia, że działania odpo-
wiedzialne społecznie są bardzo waż-
ne w biznesie. Jako jeden z pierwszych
zadeklarował pomoc uchodźcom
z Ukrainy, a w Hotelach Arche w całej
Polsce z bezpłatnych noclegów oraz wy-
żywienia skorzystało ponad 35 tys.
uchodźców wojennych.

– Jeżeli tylko pieniądze nas intere-
sują, to jest to mało ciekawe. A teraz
świat powiedział, sprawdzam: czy firma
jest odpowiedzialna, czy nie. My czuli-
śmy, że kiedyś powinno się to zmienić.
Mocno działamy w tym obszarze i wi-
dzimy, że jesteśmy tak postrzegani
przez naszych gości, więc było warto
i w tym kierunku będziemy iść nadal
− mówi Władysław Grochowski. 

Jego firma wprowadziła innowacyj-
ną strategię, która pokazuje, że można
z sukcesem łączyć dużą skalę działania
z indywidualnym i rodzinnym podej-
ściem do biznesu. Wyjątkowe podejście
biznesowe daje gwarancję niepowta-
rzalności usług zarówno z perspektywy
gościa indywidualnego, jak i bizneso-
wego. Działająca w ramach Grupy Ar-
che Fundacja Leny Grochowskiej daje
pracę osobom z niepełnosprawno-
ściami intelektualnymi. 

– Ważnymi aspektami, którymi się
dzielimy, jest tworzenie społecznej od-
powiedzialności nie tylko za swoją pra-
cę, lecz także za innych i naszą plane-
tę. Chcemy mieć wpływ na świadomość
ludzi, na ich edukację. Nasze hasło to
„Arche łączy ludzi” i tą zasadą chcemy
się kierować. Społeczne projekty są dla
nas bardzo istotne. Chcemy pomagać
osobom z niepełnosprawnościami, cho-
rym, starszym. Skupiamy się na lokal-
nych społecznościach. To jest nasza fi-
lozofia – mówi Lena Grochowska.

Sztuka osób z niepełnosprawno-
ściami intelektualnymi jest obecna w ho-
telach grupy. Są to malowane meble,
ściany, obrazy, a także ręcznie robione
żyrandole, poduszki i inne elementy

wystroju. − Nasi inwestorzy i klienci in-
dywidualni ufają nam i mocno wspie-
rają. Wiedzą, jakimi wartościami się kie-
rujemy, i wiedzą, że wszystko, co robi-
my, jest prawdziwe, niewymuszone, na-
turalne − dodaje Grochowski.

Wyniki finansowe firmy jasno poka-
zują, że takie działania są doceniane
przez klientów. Pomimo trudnej sytuacji
na rynku firma odnotowuje wzrost. − Ma-
my w tym roku wzrost sprzedaży o bli-
sko 25 proc. w tych hotelach, które były
otwarte w 2019 r., a chodzi o okres od
stycznia do lipca. Obłożenie hoteli to
prawie 90 proc. W naszym przypadku
mocno procentuje przede wszystkim ak-
tywność społeczna. Trafiają do nas
duże korporacje, gdzie wcześniej było
zdecydowanie trudniej nawiązać z nimi
kontakty. Ten wzrost sprzedaży jest
również widoczny w całej Grupie Arche
i jest on dwukrotnie wyższy niż w 2019 r.
– wylicza prezes Grochowski.

Jasne, uczciwe i prawdziwe działa-
nia przyciągają nie tylko gości indywi-
dualnych i klientów biznesowych. Spół-
ce zaufało już blisko 700 inwestorów, któ-

rzy są właścicielami około 2 tys. apar-
tamentów hotelowych. Firma stworzyła
inwestycyjny System Arche®, który jest
oryginalną koncepcją prowadzenia ho-
teli i skoncentrowanej wokół nich dzia-
łalności. Inwestor czerpie zyski z doby
hotelowej oraz całej powierzchni pra-
cującej w hotelu (tj. restauracji, sal kon-
ferencyjnych, basenu, spa itp.), nie
martwiąc się o jego obłożenie.

Firma Władysława Grochowskie-
go posiada 17 hoteli, które oferują łącz-
nie ponad 3500 pokojów. Na tym nie ko-
niec, ponieważ Arche wciąż inwestuje.
W sprzedaży są takie inwestycje, jak re-
witalizowany Klasztor we Wrocławiu, Fa-
bryka Samolotów w Mielnie, gdzie moż-
na zostać właścicielem pokoju z wido-
kiem na morze lub jezioro, Arche Hotel
Sanatorium Milicyjne w Nałęczowie,
Metalowiec w Muszynie. Właściciel
Grupy otrzymał nagrodę Przedsiębior-
ca Roku 2022, przyznawaną przez por-
tal Money.pl, za udowodnienie, że biz-
nes deweloperski może prowadzić dzia-
łania odpowiedzialne społecznie, a przy
tym utrzymywać rentowność. �

Czy CSR w pomaga w biznesie?
Społeczna odpowiedzialność biznesu zakorzenia się w polskim biznesie. Wiele firm po-
dejmuje działania, które mają za zadanie połączenie świata biznesu i społeczeństwa. Czy
takie podejście przekłada się na decyzje konsumentów? Czy wizerunek marki liczy się dla
klientów na równi z ceną i jakością?

Władysław Grochowski
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Spichlerz został wzniesiony w XVII w.,
a według niektórych źródeł hi-
storycznych jeszcze wcześniej

– pierwsze wzmianki i zachowane ryciny
pochodzą z XIII w. Do końca nie wia-
domo, jakie było jego pierwotne prze-
znaczenie. Jedni mówią, że był to zamek,
inni utrzymują, że kościół. Miejskie le-
gendy głoszą, że w XVII w. podczas ob-
lężenia miasta pod zabytkowym bu-
dynkiem znajdowały się podziemne
korytarze, którymi transportowano żyw-
ność ze spichlerza do gliwickiej sta-
rówki. 

Dziś zabytkowy budynek w Starych
Gliwicach – obecnie dzielnicy Gliwic,
a niegdyś małej wiosce na wzniesieniu
− stanowi serce średniowiecznej re-
stauracji, w której dominują naturalne
materiały, nawiązujące do średnio-
wiecznych czasów: kamień i drewno.
Warto osobiście odwiedzić historyczne
wnętrza, poczuć niezwykłą atmosferę
miejsca i przenieść się w czasie za spra-
wą dań bazujących na tradycyjnych re-
cepturach. Dania przygotowywane są
na ogniu, w specjalnie zaprojektowa-
nym grillu opalanym drewnem, a więc
tak jak nakazuje tradycja.

Wędliny, ryby i sery są wędzone we
własnej wędzarni, a wołowina jest se-

zonowana na oczach gości. Auten-
tyczny smak potraw podbijają zioła
z własnego ogródka.

Na deser czekają słodkości nawią-
zujące do staropolskich smaków, wypie-
kane i przygotowywane na miejscu. �

Powrót do tradycji 
w Gliwicach
Restauracja Spichlerz Gliwice to magiczne miejsce. Wy-
starczy spojrzeć na kamienne ściany budynku, które
latem osłania bujna roślinność, co dodaje lokalowi
uroku, tajemniczości i intymności.

Budynek Spichlerza XIX–XX w.

Budynek Spichlerza obecnie



W restauracji serwowane są potrawy polskiej kuchni
średniowiecznej z nutą nowoczesności.

Restauracja Spichlerz
ul. Wiejska 16b, 44-121 Gliwice

tel. +48 607 150 701, restauracja@spichlerzgliwice.pl, www.spichlerzgliwice.pl

Sala Pod Kuchnią 
– usytuowana na drugim
piętrze, z przeznaczeniem
głównie na przyjęcia do
50 osób

Sala Spichrzowa 
– zlokalizowana na piętrze,

ze względu na zagospo-
darowany kącik dla dzieci

rekomendowana jest
szczególnie rodzinom

Sala Kominkowa 
– znajduje się na parte-
rze i na co dzień jest
przeznaczona do 
serwisu a’la carte

W murach Spichlerza Gliwice znajdą Państwo trzy odrestaurowane sale:
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Ze względu na aktualną sytuację geo-
polityczną wielu turystów może oba-
wiać się pobytu w Bieszczadach. Czy
słusznie?

− Faktycznie w pierwszych dniach
konfliktu na Ukrainie na jedyne przejście
graniczne Krościenko w Bieszczadach
docierało sporo obywateli tego kraju.
Jednak po stronie polskiej panowała peł-
na organizacja i po krótkim odpoczyn-
ku, udzieleniu pomocy większość oby-
wateli Ukrainy kierowała się do więk-
szych miast: Rzeszowa, Krakowa, War-
szawy i dalej, często w kierunku za-
chodniej granicy. Wielu przedsiębiorców
z branży udzieliło pomocy i schronienia
potrzebującym. Te szczególne okolicz-
ności nie miały jednak wpływu na kom-
fort wypoczynku w Bieszczadach. Do-
datkowo piękna i słoneczna wiosna
sprzyjała wędrówkom i zwiedzaniu tego
pięknego regionu na Podkarpaciu.
Strach przed przyjazdem w Bieszczady
był zupełnie nieuzasadniony i bardzo źle
wpłynął na lokalną branżę. Zapew-
niam, że Bieszczady to bezpieczny re-
gion i doskonały wybór na spędzenie
urlopu. 
Bieszczadzkie szlaki kojarzą się przede
wszystkim z naturą i długimi wędrów-
kami po górach, ale na turystów nie
czekają tylko schroniska. Co jest naj-
większym atutem regionu?

− Oczywiście skojarzenie Biesz-
czad z wędrówkami po połoninach
jest właściwe. Każdy, kto przynajmniej
raz zdobył jakikolwiek bieszczadzki

szczyt, może potwierdzić, że to wyjąt-
kowe i piękne przeżycie. Jednak dzi-
siejsze Bieszczady to również świetna
baza noclegowo-gastronomiczna oraz
kraina, w której każdy ciekawie wypełni
czas urlopu. Nasz region oferuje nie-
zliczoną ilość atrakcji dla każdego –
osób aktywnych, ale również dla tych,
którzy cenią sobie bardziej luksusowy
relaks. Jezioro Solińskie, dziesiątki szla-
ków, kilka stacji narciarskich, wąsko-
torowa kolej leśna,  szybowisko czy dre-

zyny rowerowe, a wkrótce kolej linowa
nad solińską zaporą to tylko wybrane
bieszczadzkie atrakcje, których nie
sposób wymienić w kilku zdaniach.
Co ważne, dzisiejsze Bieszczady mają
całoroczną ofertę. Kto odwiedził te
piękne góry jesienią lub zimą, dosko-
nale wie, o czym mówię. Wielu turystów
twierdzi, że bieszczadzka jesień to naj-
piękniejsza pora roku na piesze wę-
drówki. 
Obiekt Caryńska Resort & SPA w Biesz-
czadach otrzymał w tym roku nagrodę
w konkursie Spa Awards jako „Naj-
lepsze Fizjo-Med SPA”. Czego zasługą
jest przyznana państwu statuetka?

− W naszym obiekcie Caryńska
Resort & Spa w Dwerniku, położonym
3 km od granic Bieszczadzkiego Parku

Narodowego, postawiliśmy na po-
łącznie aktywnego wypoczynku, bli-
skości natury i luksusowych warunków
wypoczynku dla naszych gości. Od
kilku lat skutecznie rozwijaliśmy ofertę
spa oraz usługi BieszczadyMED, które
w czasie pandemii były jedynymi tego
typu w Bieszczadach. Dodatkowo
przed nami długo wyczekiwana inwe-
stycja, dzięki której w Bieszczadach po-
wstanie ogromne centrum rowerowe
i zaplecze fizjoterapeutyczne dla pro-

fesjonalistów oraz amatorów sportów
rowerowych. Aby być w pełni gotowym
na to wydarzenie, już dziś posiada-
my najlepsze wyposażenie medyczne
i specjalistów z dzieciny fizjoterapii. Ca-
ryńska Resort & SPA to jednak nie tyl-
ko „Najlepsze Fizjo-Med SPA”, ale tak-
że najlepsze spa w Bieszczadach. Tu
każdy znajdzie coś dla siebie i wy-
pocznie tak jak lubi. 

Fakt, że nasz wykwalifikowany per-
sonel, złożony z profesjonalnych fizjo-
terapeutów oraz terapeutów spa, którzy
korzystają na co dzień z urządzeń re-
nomowanej firmy BTL, został docenio-
ny przez kapitułę konkursu, jest dla
nas cennym wyróżnieniem. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

W Bieszczady po relaks i zdrowie 
Każdy, kto przynajmniej raz zdobył ja-
kikolwiek bieszczadzki szczyt, może
potwierdzić, że to wyjątkowe i piękne
przeżycie. Jednak dzisiejsze Bieszczady
to również świetna baza noclegowo-
-gastronomiczna oraz kraina, w której
każdy ciekawie wypełni czas urlopu
– mówi Dominik Klęsk, dyrektor gene-
ralny sieci Hotele w Bieszczadach.

Zapewniam, że Bieszczady to bezpieczny region
i doskonały wybór na spędzenie urlopu.



W Bieszczadach wypoczniesz jak nigdzie indziej www.hotelewbieszczadach.pl

Caryńska Resort & SPA

White Sails Solina
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Muzeum Wsi Mazowieckiej to znacznie
więcej niż skansen. Jakie działania
składają się na atrakcyjną ofertę kul-
turalną, przyciągającą turystów, którzy
mają coraz większe oczekiwania?

− Przez 50 lat istnienia Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu zbudowało
swoją markę jako miejsce, w którym tra-

dycja i obrzędowość mazowieckiej wsi
pozostają wciąż żywe. Walory krajo-
brazu przyrodniczego i dopracowana
w najmniejszych szczegółach ekspo-
zycja są doceniane przez zwiedzają-
cych. Udział w organizowanych przez
nas imprezach, szczególnie w lipcowym
Miodobraniu i sierpniowych Żniwach,
stał się obowiązkowym celem letnich
wycieczek wielu osób. Staramy się
przełamywać ramy standardowo poj-
mowanego muzeum. Mimo że nasza
narracja dotyczy zwykle przeszłości,
chcemy tworzyć ją w sposób nowocze-
sny i dostosowany do oczekiwań róż-
nych grup odbiorców.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom gości, przygotowaliśmy szeroki
wachlarz propozycji dostępnych na
żywo i online. Podczas spaceru turyści
mogą korzystać z audioprzewodni-
ków i aplikacji mobilnych, dostępnych
w języku polskim, angielskim, nie-

mieckim i polskim języku migowym.
Dla dzieci opracowaliśmy książeczki za-
dań i questy. Również grupom zorga-
nizowanym proponujemy różnorodne
warsztaty, pokazy i zajęcia muzealne. Ci,
którzy wolą zwiedzać, nie ruszając się
z wygodnego fotela we własnym domu,
także znajdą coś dla siebie. Na stronie
mwmskansen.pl dostępne są wirtualne
spacery po poszczególnych obiektach
tworzących skansen. Warto też zaglą-
dać na naszego bloga. Tam nasi etno-
grafowie regularnie zamieszczają ko-
lejne fascynujące materiały związane
z tradycją i obrzędowością dawnej ma-
zowieckiej wsi.
Pandemia, zwłaszcza w początkowym
okresie, dla wielu branż była zabójcza.
Jak MWM przetrwało ten trudny czas?

− Pandemia Covid-19 i spowodo-
wany nią lockdown postawiły nas przed
nowymi wyzwaniami i koniecznością po-
dejmowania trudnych nieraz decyzji.

W czasie pandemii nie próżnowaliśmy
Pandemia Covid-19 i spowodowany nią lockdown postawiły nas przed nowymi wyzwa-
niami i koniecznością podejmowania trudnych nieraz decyzji. Okres ten okazał się bardzo
owocny dla całego zespołu tworzącego Muzeum. Nasi konserwatorzy poświęcili go na
restaurację i zabezpieczenie zbiorów znajdujących się na wystawach. Działalność eduka-
cyjna i popularyzacyjna skansenu została przeniesiona do sieci – mówi Jan Rzeszotarski,
dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Fot. D. Krześniak (3)



W celu ochrony zdrowia i zapewniania
bezpieczeństwa zwiedzających w Mu-
zeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu już
na początku 2020 r. wprowadziliśmy wie-
le rozwiązań i zasad służących zacho-
waniu dystansu społecznego oraz re-
żimu sanitarnego. W kolejnych mie-
siącach konieczne okazało się też cza-
sowe zamknięcie ekspozycji. Jednak
w tym czasie nie próżnowaliśmy.

Okres ten okazał się bardzo owoc-
ny dla całego zespołu tworzącego Mu-
zeum. Nasi konserwatorzy poświęcili go
na restaurację i zabezpieczenie zbiorów
znajdujących się na wystawach. Dzia-
łalność edukacyjna i popularyzacyjna
skansenu została przeniesiona do sie-
ci. W mediach społecznościowych pu-
blikowaliśmy materiały poświęcone
obyczajowości i folklorowi ludności
wiejskiej oraz relacje prezentujące na-
szą codzienną działalność. Nasi edu-
katorzy prowadzili zajęcia edukacyjne
online. Zajmowaliśmy się też przygoto-
waniami do jubileuszu 50-lecia w 2021 r.
W Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
i zabytkowym ratuszu w Sierpcu roz-
poczęliśmy prace remontowo-moder-
nizacyjne. Mimo trudności udało nam
się zrealizować wiele projektów.
Kilka lat temu zainwestowali państwo
w hotel Skansen Conference & Spa.
Czy ten filar działalności pomaga dziś
osiągnąć wyznaczane cele biznesowe?

− Muszę przyznać, że podczas
opracowywania projektu i postępowa-
nia przetargowego na realizację Cen-
trum Kulturalno-Rekreacyjnego, dziś
noszącego nazwę Hotel Skansen Con-
ference & Spa, towarzyszyły mi pewne
obawy. Napływało do mnie wiele głosów
wskazujących, że może ono zbyt moc-
no wpłynąć na działalność statutową
muzeum jako ośrodka kulturalno-edu-
kacyjnego. Szybko się one rozwiały.
Dziś, po ponad 7 latach od otwarcia,
obiekt stał się integralną częścią struk-
tury MWM. Jest miejscem wypoczynku
i relaksu dla gości odwiedzających
skansen. Organizowane są w nim wi-
dowiska, koncerty, gale, spotkania oko-
licznościowe, sympozja, szkolenia
i eventy. Stanowi też ważną bazę noc-
legową dla osób przybywających do
miasta.

Wszystko to wywarło wpływ na
wzrost frekwencji w skansenie. Wielu tu-
rystów z dużym wyprzedzeniem rezer-
wuje pobyt w ośrodku, by móc w spokoju
spacerować urokliwą drogą wiodącą
między zabudowaniami chłopskimi na
terenie ekspozycji. Z myślą o gościach
hotelu przygotowaliśmy zróżnicowaną

ofertę i szereg udogodnień pozwalają-
cych w łatwy i przyjemny sposób poru-
szać się między strefą wypoczynkową
a wystawienniczą.
Jakie projekty i inwestycje wyznacza-
ją przyszłość Muzeum z myślą o roz-
woju konkurencyjnej oferty i jak naj-
lepszym przygotowaniu na trudne
czasy?

− W 2021 r. otworzyliśmy odre-
staurowane obiekty Muzeum Małego
Miasta w Bieżuniu. Obecnie można
zwiedzać dom rodzinny wybitnego po-
ety i tłumacza dzieł Horacego, Stefana
Gołębiowskiego, wystawę „Bieżuń
i jego mieszkańcy w dawnych latach”
oraz spichlerz z początku XIX w., w któ-
rym prezentujemy ekspozycję poświę-
coną rzemiosłu charakterystycznemu
dla małych miasteczek z początku
XX w. Do użytku gości oddaliśmy też
multimedialną salę konferencyjną.
Nadal trwa remont w budynku Ratusza.
Jego celem jest przystosowanie wnętrz
do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami i ich modernizacja w taki spo-
sób, by możliwe było zaproponowanie

zwiedzającym jeszcze bardziej anga-
żującej narracji. Obiekt jest jednym
z symboli Sierpca. Jego ponowne otwar-
cie planowane jest na listopad 2022 r.
Przywracając mu dawny blask, pra-
gniemy włączyć się w obchody 700-le-
cia miasta.

Również na terenie muzealnej wsi
prowadzimy prace budowlano-reno-
wacyjne. Dzięki nim w stodole ze Zbój-
na zaprezentujemy naszym gościom wy-
stawę poświęconą transportowi wiej-
skiemu. Największym przedsięwzię-
ciem, jakie aktualnie realizujemy, jest re-
witalizacja zespołu pałacowego i zało-
żenia obronnego w Bieżuniu. Po ich za-
kończeniu w zabytkowych wnętrzach
powstanie muzeum konstytucji. Mam
nadzieję, że już niedługo będę mógł za-
prosić państwa na jego otwarcie.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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30-LECIE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TARNOWIE76

W tym roku Izba Przemysłowo-Han-
dlowa w Tarnowie obchodzi jubileusz
30-lecia swojego istnienia. Takie jubi-
leusze to zawsze okazja do podsumo-
wań. Jaki był ten czas dla Izby?

− Przede wszystkim był to czas
bardzo intensywnej pracy, wielu pro-
jektów i mocno zmieniającego się oto-
czenia, w którym przyszło nam funk-
cjonować. W 1992 r., kiedy na bazie Tar-
nowskiego Towarzystwa Przemysłowe-
go zakładaliśmy naszą Izbę, działaliśmy
w czasach, w których Internet w po-
wszechnym użyciu właściwie nie funk-
cjonował. Dlatego bardzo ważną rolę
w promocji firm pełniły różnego rodza-
ju targi. I to właśnie organizacja targów
stanowiła jeden z filarów naszej aktyw-
ności w pierwszych latach działalności
Izby.

Uważam, że dobrze wykorzystali-
śmy ten czas. Środki, które wtedy uda-
ło się pozyskać, zainwestowaliśmy
w stworzenie bazy, dzięki której nasza
Izba zyskała stabilne ramy finansowe
do funkcjonowania w kolejnych latach.
Później mieliśmy reformę administra-
cyjną i likwidację województwa tar-

nowskiego, co dla nas oznaczało prze-
cięcie wielu powiązań społeczno-go-
spodarczych i stopniowy odpływ firm
z terenów, które zostały wcielone do wo-
jewództwa podkarpackiego. W tamtym
burzliwym czasie realizowaliśmy jednak
wiele projektów finansowanych z fun-
duszy zewnętrznych oraz legalizowali-
śmy znaczne ilości dokumentów han-
dlowych. 

Przez cały ten czas jednym z na-
szych podstawowych celów poza wspie-
raniem firm członkowskich były działa-
nia ukierunkowane na społeczno-go-
spodarczy rozwój ziemi tarnowskiej.
Dzięki staraniom lobbingowym Izby
udało się poprawić układ komunika-
cyjny Tarnowa w rejonie stref aktywno-
ści gospodarczej, umieścić Tarnów
na drogowskazach autostrady A4,
a w ostatnim czasie − skorygować ak-
centy polityki rozwoju województwa
małopolskiego poprzez wzmocnienie
roli Tarnowa i Nowego Sącza jako pod-
stawowych biegunów wzrostu dla
wschodniej części województwa w no-
wej strategii rozwoju.
Pandemia koronawirusa mocno wpły-
nęła na Polską gospodarkę. Mówi się
że w postpandemicznym świecie po-
trzebny jest skok na przód. Jak Izba
Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie
stara się odpowiadać na te wyzwania?

− 30 lat naszego funkcjonowania
pokazało nam, jak ważne jest myślenie
perspektywiczne i proaktywne odpo-
wiadanie na zmieniające się realia.
Jeszcze w trakcie pandemii nasza Izba
mocno zaangażowała się w działa-
nia na rzecz wsparcia transformacji
przemysłu na poziom 4.0. W tym celu
nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze
środowiskiem naukowo-badawczym
− Akademią Nauk Stosowanych w Tar-

nowie, a także z Wyższą Szkołą Bizne-
su – National Luis University w Nowym
Sączu.

Z kolei dzięki współpracy z do-
stawcami technologii, działającymi w re-
gionie klastrami oraz Tarnowską Agen-
cją Rozwoju Regionalnego wystarto-
waliśmy nawet w konkursie na utwo-
rzenie w Tarnowie i Rzeszowie wspól-
nego EDIH-a, czyli finansowanej ze
środków europejskich jednostki wspie-
rającej MŚP i samorządy w transfor-
macji cyfrowej. Wprawdzie finalnie
przegraliśmy konkurencję z silniejszymi
konsorcjami, ale dzięki zdobytemu do-
świadczeniu i kontaktom staramy się
wspierać transformację cyfrową w in-
nych obszarach. Jednym z naszych
sukcesów jest bliskie finalizacji uru-
chomienie studiów podyplomowych
z zakresu Przemysłu 4.0, które będą re-
alizowane przez Akademię Nauk Sto-
sowanych w Tarnowie.

Ponadto OPH w Tarnowie stara się
także czynnie wspierać władze woje-
wództwa w prowadzeniu polityki prze-
mysłowej poprzez aktywne uczestnictwo
w Małopolskiej Radzie Przemysłu Przy-
szłości. 
Przemysł 4.0 to jednak nie jedyne pole
związane z kształtem postpandemicz-
nego świata, będące przedmiotem
państwa działań.

− Rzeczywiście. Równolegle do na-
szych działań związanych z Przemysłem
4.0 realizujemy projekty związane z wy-
zwaniami, jakie pojawiają się na rynku
pracy. Moim zdaniem najciekawszy
z nich to „Izbowa Baza Ekspertów” − pro-
jekt realizowany w ramach inkubatora
innowacji społecznych Transfer Hub.
Stanowi on pilotażowy test rozwiązania,
które pomogłoby w ramach Izby łączyć
doświadczonych specjalistów w wieku

Wzmacniamy gospodarczą rolę 
Tarnowa i Nowego Sącza
30 lat naszego funkcjonowania pokazało nam, jak ważne jest myślenie perspektywiczne
i proaktywne odpowiadanie na zmieniające się realia. Jeszcze w trakcie pandemii nasza
Izba mocno zaangażowała się w działania na rzecz wsparcia transformacji przemysłu na
poziom 4.0 – mówi Marek Rzepka, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie,
w rozmowie przy okazji jubileuszu 30-lecia samorządu gospodarczego w Tarnowie.

Fot. archiwum IPH w Tarnowie (3)



50+ poszukujących pracy z potencjal-
nymi pracodawcami. Jednocześnie
wspieramy inicjatywę „niezwalniam.pl”,
polegającą na „wypożyczaniu” pra-
cowników przedsiębiorstwom, które
w danym momencie mają akurat zwięk-
szone zapotrzebowanie na pracow-
ników.
Tegoroczny jubileusz Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Tarnowie przeżywa
pod znakiem 150. rocznicy urodzin
Jana Szczepanika. Dlaczego ta postać
jest dla tarnowskiego biznesu tak waż-
na?

− Jan Szczepanik w sposób nie-
formalny patronuje naszej Izbie od po-
czątku jej istnienia. To wybitna postać,
największy polski wynalazca, a do tego
tarnowianin. Uważamy, że jako tar-
nowscy przedsiębiorcy mamy z jednej
strony obowiązek promować tę ciągle
niedocenianą w naszym kraju postać,
a z drugiej strony − czerpać z jego in-
nowacyjności. Dlatego też nasza Izba
bardzo aktywnie włączyła się w orga-
nizowane w tym roku obchody 150.
rocznicy urodzin Jana Szczepanika,
które odbywają się w Tarnowie i Kro-
śnie. Jako prezes Izby z radością także
przyjąłem zaszczyt pokierowania Ko-
mitetem Organizacyjnym obchodów.

W tygodniu głównych uroczystości, któ-
re odbywały się w Tarnowie, mogliśmy
wziąć udział w koncertach, pokazach
filmów o Janie Szczepaniku, targach In-
nowacyjności, a także w gali jubile-

uszowej, podczas której nasza Izba
nagrodziła statuetkami Szczepanika
wyróżniające się postaci ze świata biz-
nesu i nauki.
Z naszej rozmowy wyłania się obraz
Izby Przemysłowo-Handlowej w Tar-
nowie będącej prężną i zaangażowaną
w rozwój regionu organizacją. Jakie ży-
czenia byłyby najwłaściwsze na kolej-
ne 30 lat?

− Na pewno życzylibyśmy sobie,
aby do naszej Izby chętnie wstępowa-
ły kolejne podmioty. Jednocześnie na-
szym marzeniem jest, aby jak najwięcej

przedsiębiorców odkryło korzyści, jakie
daje im członkostwo w samorządzie go-
spodarczym. Razem możemy bardzo
wiele. Dziś jednak w strukturach sa-
morządu gospodarczego zrzeszonych

jest jedynie 0,2 proc. podmiotów z na-
szego regionu. Jeśli za 30 lat będzie
to 2 proc., to już będzie to znaczący
sukces.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Razem możemy bardzo wiele. Dziś jednak 
w strukturach samorządu gospodarczego 
zrzeszonych jest jedynie 0,2 proc. podmiotów 
z naszego regionu. Jeśli za 30 lat będzie 
to 2 proc., to już będzie to znaczący sukces.
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Wiele osób nie wie, że to właśnie
geniuszowi Jana Szczepanika
świat zawdzięcza takie wyna-

lazki, jak kolorowa fotografia, kamizel-
ka kuloodporna i nie tylko. Szczepanik
opracował także m.in. prototyp telewi-
zji. Dlatego przedsiębiorcy zrzeszeni
w Tarnowskiej IPH aktywnie włączają się
w zachowanie pamięci o tej ważnej po-
staci i jej chlubnych dokonaniach. 

W ramach propagowania dorobku
tego wybitnego tarnowianina Izba Prze-
mysłowo-Handlowa w Tarnowie od po-
nad 20 lat wręcza statuetki im. Jana
Szczepanika. Od pozostałych nagród
przyznawanych przez Izbę różnią się
one tym, że są dedykowane zawsze kon-
kretnej osobie. Nagrodę można otrzy-
mać za szczególne zasługi w katego-
riach: biznesowej (zarządzanie firmą
bądź organizacją), społecznej (wybitny
wkład w życie społeczno-kulturalne re-
gionu) bądź naukowej (szczególne osią-
gnięcia naukowe i techniczne). 

Do tej pory statuetkę Szczepanika
otrzymało 26 osób. Dodatkowo przy-
znana została jedna nagroda zbiorowa,

dla społeczności Akademii Nauk Sto-
sowanych w Tarnowie − za pracę wło-
żoną w rozwój uczelni. Z uwagi na te-
goroczne szczególne okoliczności
− 150. rocznicę urodzin Jana Szczepa-
nika oraz 30-lecie Izby − Rada Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Tarnowie po-
stanowiła przyznć aż 7 statuetek. Otrzy-
mali je: Jan Wais, Krzysztof Witkowski, Ja-
kub Kwaśny, Piotr Przytocki, Mieczysław
Czosnyka, ks. Prof. Michał Heller oraz
społeczność Akademii Nauk Stosowa-
nych w Tarnowie. 

Statuetki zostały wręczone laure-
atom podczas uroczystej gali jubile-
uszowej, która odbyła się w sali kon-
certowej Zespołu Szkół Muzycznych
w Tarnowie. Wydarzenie uświetniły wy-
stępy uczniów Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Tarnowie i przemówienia ze-
branych gości oraz poczęstunek, pod-
czas którego nie mogło zabraknąć ju-
bileuszowego tortu. 

�

Szczególne okazje tarnowskiej IPH
do świętowania
Tegoroczne obchody 150. urodzin Jana Szczepanika były idealną okazją do świętowania
30-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Szczepanik od początku istnienia Izby
był dla jej członków archetypem tarnowskiego przedsiębiorcy. Jego biografia łamie stereo-
typy i pokazuje, że także w Polsce, w regionie tarnowskim, można osiągać rzeczy wielkie.

Laureaci nagrody im. Jana Szczepanika

Członkowie zarządu i rady IPH w Tarnowie



Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem wielu re-
nomowanych polskich i europejskich marek.

W naszej ofercie znajdują się m.in. kotły gazowe,
pompy ciepła, rekuperacja, systemy kanalizacji, ogrze-
wania podłogowego, CO, CWU.

Zapewniamy pomoc w doborze urządzeń. Zapra-
szamy firmy instalacyjne oraz klientów indywidualnych
do naszej siedziby w Tarnowie przy ul. Prostopadłej 9B
oraz do sklepów firmowych.

Jesteśmy udziałowcem Grupy PHI 

Ponad 30 lat na rynku!

WOD-KAN Tarnów ul. Prostopadła 9B, tel. 14 6273209, www.wodkantarnow.pl

Technika grzewcza 
i sanitarna

Luksus w Twoim domu i łazience… za mniej niż myślisz.
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Ponad pół wieku obecności na
rynku to mnóstwo historii, przeło-
mowych wątków i chwil zwątpie-

nia, które zdarzają się w każdym biz-
nesie. Jednak systematyczna praca
nad ciągłym rozwojem firmy pozwala na
celebrowanie kolejnych okrągłych ju-
bileuszy.

Dzisiaj Steinhof zatrudnia ponad
240 pracowników, funkcjonuje w trzech
oddziałach i ma do dyspozycji około
15 000 mkw. powierzchni. W skład Gru-
py wchodzą biura, laboratoria, hale
produkcyjne i profesjonalne serwisy
samochodowe. Wewnątrz współpra-
cują ludzie, którzy chcą być fachowca-
mi w swojej dziedzinie i najnowocze-
śniejsze maszyny.

W historii firmy Steinhof jest kilka
punktów kulminacyjnych, które zasłu-
gują na krótkie przypomnienie. W 1997 r.

zdecydowano o przeniesieniu siedziby
firmy do obiektu przy ul. Przemysłowej
w Tarnowie. Od tamtego roku w mieście
funkcjonują dwa nowoczesne zakłady
wyspecjalizowane w produkcji kloc-
ków hamulcowych oraz haków.

W 2000 r. firma Steinhof uzyskała
Certyfikat Zarządzania Jakością ISO
9000:2000 i po raz pierwszy wzięła
udział w targach motoryzacyjnych Au-
tomechanika Frankfurt w charakterze
wystawcy, gdzie pojawiała się nieprze-
rwanie przez 20 lat.

Kluczowe w historii firmy były także
lata 2015−2017. W tym okresie rozbu-
dowano park maszynowy i wdrożono in-
nowacyjne technologie produkcyjne.
W 2016 r. spółka otrzymała nagrodę In-
teligentnego Rozwoju za nowo wdro-
żony projekt − rozwój linii produkcyjnej
w asortymencie klocków hamulcowych.

– Gdy w 1960 roku mój tato Stani-
sław Steinhof otwierał pierwszy rozdział
firmy i razem ze swoimi współpracow-
nikami wierzył w sukces, prawdopo-
dobnie nawet nie marzył o tak dużych
osiągnięciach. Po ponad 60 latach na
rynku mogę powiedzieć, że stworzyliśmy
dobrą firmę, z której mieszkańcy Tar-
nowa i Polska mogą być dumni. Oczy-
wiście było to możliwe tylko dzięki lu-
dziom, którzy nam zaufali. Dzisiaj Gru-
pa Steinhof cały czas się rozwija i cie-
szę się, że mogę być uczestnikiem tych
wydarzeń, jednocześnie mając już wy-
znaczone dalsze plany na przyszłość
− mówi Marek Steinhof, prezes firmy.

Zarząd Steinhof z optymizmem pa-
trzy w przyszłość, dążąc do realizacji ko-
lejnych inwestycji mających na celu
rozwój i budowanie nowych relacji biz-
nesowych. �

Steinhof świętuje 60 lat 
działalności na rynku
Amerykanie zaczynają swoje biznesy w garażach, a Stanisław Steinhof w 1960 r. rozpo-
czął historię jednego z największych producentów haków holowniczych w Europie i kloc-
ków hamulcowych w Polsce od niewielkiego warsztatu.
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Przedsiębiorstwo posiada uprawnienia do wykonywania
przeglądów okresowych, modernizacji oraz napraw
urządzeń typu żurawie, suwnice, podesty ruchome,

dźwigniki, wózki widłowe itp. Wykonuje remonty urządzeń do
hydrauliki siłowej, a jednocześnie produkuje siłowniki hy-
drauliczne.

Ponadto Max-Dźwig zajmuje się produkcją form do wyrobów
betonowych, wykonywaniem zbrojeń i strzemion, a także świad-
czy usługi z zakresu obróbki skrawaniem. O jakości świadczy
własne zaplecze. Firma posiada obrabiarki cyfrowe do obrób-
ki dużych gabarytów, takie jak tokarka karuzelowa, centrum fre-
zerskie oraz tokarki do dużych średnic.

Firma ma siedzibę w Tarnowie, ale posiada również oddział
w Łęgu Tarnowskim. Prowadzi działalność jako członek Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Tarnowie, włączając się w rozwój lokal-
nego biznesu i dając wyraz przedsiębiorczości tarnowian.      �

Max-Dźwig – potwierdzenie 
tarnowskiej przedsiębiorczości
Firma Max-Dźwig powstała w 2018 r. Wcześniej – począwszy od 2010 r. − świadczyła
usługi pod nazwą Alfa-Dźwig na rynku lokalnym w Małopolsce. Wiodącą specjalizacją
firmy jest wytwarzanie urządzeń dźwignicowych oraz ich naprawa i modernizacja.
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Wtegorocznej edycji godłem
„Teraz Polska” nagrodzono
23 firmy, a 2 podmioty otrzy-

mały wyróżnienie. Laureaci reprezen-
tują bardzo zróżnicowane branże − od
medycznej i farmaceutycznej, przez
transportową, budowlaną, spożywczą
i energetyczna, po turystyczną i ubez-
pieczeniową. Nie zabrakło również
mocnej reprezentacji krajowych inno-

watorów i przedstawicieli sektora no-
wych technologii.

Rozkład sił ze względu na podział te-
rytorialny również pokazuje dużą róż-
norodność. Wśród laureatów znalazły
się bowiem przedsiębiorstwa z woje-
wództw: dolnośląskiego (3), mazo-
wieckiego (7), małopolskiego (2), pod-
karpackiego (4), podlaskiego (2), ku-
jawsko-pomorskiego (1), warmińsko-

-mazurskiego (1), pomorskiego (1), wiel-
kopolskiego (1) i zachodniopomor-
skiego (1).

Godło „Teraz Polska” 
filarem zaufania

– Nagrodzone produkty, usługi i in-
nowacje są bardzo interesujące. Do-
sadnie pokazują, gdzie tkwi prawdziwy
potencjał krajowej gospodarki i kto jest
jej najlepszym ambasadorem i przed-
stawicielem. Pozwalają również nieco
optymistyczniej patrzeć w przyszłość,
mimo niepewności właściwej obecnym
czasom. Wszystkie organizacje, przed-
siębiorstwa, spółki, których produkty
mają prawo do posługiwania się go-
dłem „Teraz Polska”, to właśnie nie-
kwestionowani liderzy zaufania. Dlate-
go ich rola na krajowym rynku, zna-
cząca w czasach harmonii i spokoju,
staje się wręcz kluczowa w dobie nie-
pewności i przemian. Bo wtedy nie tyl-
ko konsumenci, ale po prostu całe spo-
łeczeństwo potrzebuje owych liderów,
a może nawet warto powiedzieć: filarów
zaufania. A znak „Teraz Polska” jest jego
symbolem. Właśnie ze względu na za-
ufanie godło „Teraz Polska” jest naj-

Polskie produkty, usługi i innowacje
z godłami „Teraz Polska”
9 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się 32. gala „Teraz Polska”,
w której jak zwykle ogłoszono polskie produkty, usługi i innowacje uznane przez Funda-
cję Polskiego Godła Promocyjnego za najlepsze. To one decydują o postępie i cieszą się
zaufaniem konsumentów, którzy kojarzą nagrodzone marki z jakością.

�

Fot. Kamil Broszko (4)





bardziej rozpoznawalnym i najwyżej
cenionym znakiem jakości i polskiego
pochodzenia – mówi Krzysztof Przybył,
prezes Fundacji Polskiego Godła Pro-
mocyjnego.

Polscy przedsiębiorcy 
budują innowacyjną 
gospodarkę

Michał Lipiński, dyrektor konkursu
„Teraz Polska”, podkreśla rangę wyda-
rzenia, wskazując na statystyki. – Do-
tychczas w konkursie „Teraz Polska”

wzięło udział ponad 6 tys. polskich
firm, reprezentujących wszystkie bran-
że krajowej gospodarki, a nagrodzono
łącznie 792 podmioty. O godło ubiega-
ją się zarówno duże polskie przedsię-
biorstwa z sukcesami eksportowymi, jak
i małe firmy rodzinne − mówi. Dodaje,
że polscy przedsiębiorcy budują no-
woczesną, innowacyjną gospodarkę,
zaś ich produkty i usługi zyskują za-
ufanie i lojalność klientów. − Godło „Te-
raz Polska” jest najlepszą wskazówką
dla wielu pokoleń konsumentów, bo

pozwala wybierać produkty i usługi ra-
cjonalnie, wskazując najwyższą jakość
i krajowe pochodzenie – zaznacza.

Z kolei przewodniczący kapituły
konkursu „Teraz Polska”, przyznającej
godła, zwraca uwagę na niebagatelną
rolę przedsiębiorczości w budowaniu
gospodarki i kształtowaniu społecz-
nych trendów. – Patrząc na tegorocz-
nych laureatów, jednego można być
pewnym: motorem zmian społecznych
i gospodarczych w Polsce są przedsię-
biorcy, nowocześni, zaradni, odpowia-
dający na potrzeby rozwijającego się
świata. Świadczą o tym dobitnie poziom
i jakość zgłoszeń laureatów godła „Te-
raz Polska”, którym serdecznie gratuluję
– mówi.

Pierwsza Dama wybrała 
Młodą Promotor Polski

Podczas tegorocznej gali finałowej,
podsumowującej 32. edycję „Teraz Pol-
ska”, przyznano także tytuł „Młodego
Promotora Polski”. Spośród wybitnych
reprezentantów nauki, kultury i sportu
nominowanych przez kapitułę zwy-
cięzcę wskazała Pierwsza Dama Aga-
ta Kornhauser-Duda. Jej decyzją Młodą
Promotor Polski została lekkoatletka,
oszczepniczka Maria Andrejczyk, po-
konując dyrygentkę Annę Sułkowską-
-Migoń i prof. Michała Grąta, chirurga
i onkologa. �
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Laureaci 32. edycji konkursu „Teraz Polska”: 

ARRA GROUP Sp. z o.o. Sp. k.
Bolarus S.A.

Corab Sp. z o.o.
Crystal Sp. z o.o.

DATA DYNAMICS Sp. z o.o. (wyróżnienie)
Decco S.A.

DICO s.c.(wyróżnienie)
ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.

Gardens-Software Sp. z o.o.
Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o.o.
Haston City Hotel Sp. z o.o.

Instytut Transportu Samochodowego
Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne

MEDGAL Sp. z o.o.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Personnel Service S.A.
PID Polska Sp. z o.o. oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Katedra Systemów Multimedialnych
Rohhe Sp. z o.o.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Witolda Orłowskiego
TUZ Ubezpieczenia − TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Ubojnia Zwierząt Robert Rytel
Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o.o.
Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.
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Przez 2 lata szpitale musiały zma-
gać się z tysiącami pacjentów,
często w ciężkim stanie, których

należało izolować, co negatywnie wpły-
nęło na i tak już słabo wydajny system.
Jeszcze nie skończyła się pandemia,
a już nowe wyzwanie stanęło przed pol-
skim systemem opieki zdrowotnej. Tym
razem związane jest ono z sytuacją
u naszego wschodniego sąsiada.

Skutki pandemii dotknęły nie tylko
zarażonych koronawirusem. Ograni-
czenia związane z przemieszczaniem
się, tworzenie oddziałów covidowych
i leczenie na odległość wpłynęły na kon-
dycję całego społeczeństwa. Statysty-
ki pokazują nagły wzrost liczby zgonów,
z których wiele nie było powiązanych
bezpośrednio z pandemią. Dodatkowo
izolacja sprawiła, że część społeczeń-

stwa musi dziś korzystać z pomocy
psychologa.

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy
polska służba zdrowia w czasie pan-
demii zdała egzamin. Nie było ko-
nieczności wybierania, komu udzielić
pomocy, nie było również problemów
z zapewnieniem miejsc na oddziałach
covidowych. Opozycja jednak podkre-
śla, że śmiertelność związana z zaka-

System ochrony zdrowia 
w czasach pandemii

Po ponad 2 latach od wykrycia w naszym kraju pierwszego przypadku Covid-19 jest wciąż
obecny. Zapowiadają się kolejne fale, choć trzeba mieć nadzieję, że mniej groźne od po-
czątkowych. Można jednak zadać pytania, jak system ochrony zdrowia poradził sobie
z pandemią, jakie wyzwania przed nim stoją i jakie są jego bieżące priorytety. 

Wojciech Ostrowski



żeniem koronawirusem była w Polsce
jedną z najwyższych w Europie.

Jednym ze skutków pandemii było
zachwianie światowych łańcuchów do-
staw. Zdaniem dr. Jakuba Gierczyń-
skiego Polska powinna zwiększyć swo-
ją samowystarczalność w dziedzinie
produkcji leków. Chodzi głównie o leki
podstawowe, z których korzysta naj-
więcej pacjentów. Wydaje się więc, że
bezpieczeństwo lekowe jest dziś równie
ważne jak bezpieczeństwo energe-
tyczne. Przez lata przemysł farmaceu-
tyczny uzależniał się od dostaw kom-
ponentów z Chin. W dobie pandemii
ujawniły się negatywne skutki tego pro-
cesu.

Zmiany struktury dostaw nie da się
wprowadzić natychmiast. Na razie waż-
ne jest tworzenie zapasów substancji
czynnych leków. Ponieważ są one pro-
dukowane głównie za granicą, ich do-
stawy mogą zostać łatwo zakłócone
wskutek niestabilnej sytuacji na świa-
towym rynku lub innych zagrożeń. Być

może nie uda się stworzyć systemu re-
zerw gwarantujących zabezpieczenie
wszystkich potrzeb, ale najważniejsze
jest, żeby zyskać czas na reakcję w sy-
tuacji kryzysowej.

Wojna w Ukrainie nowym 
wyzwaniem dla polskiego 
systemu ochrony zdrowia

Choć pandemia przygasa, system
ochrony zdrowia w Polsce staje przed
kolejnymi wyzwaniami. Tym razem na
próbę wystawia jego wydajność wojna
w Ukrainie. Do Polski w ciągu kilku
miesięcy trafiło ok. 3 milionów uchodź-
ców. Gwałtownie wzrosło więc zapo-
trzebowanie na leki i usługi medyczne.
Do naszego kraju trafiają w dużej mie-
rze kobiety z dziećmi, często też ludzie
chorzy, a nawet ranni żołnierze. − Klu-
czowe jest zapewnienie im dostępu do
usług medycznych. Dodatkowo musimy
przygotować się na zapewnienie wspar-
cia psychologicznego, zwłaszcza dzie-
ciom. To olbrzymie wyzwanie wymaga
wsparcia ze strony europejskiej wspól-
noty – stwierdził Radosław Sierpiński,

prezes Agencji Badań Medycznych
podczas konferencji „Odporny i stabil-
ny system ochrony zdrowia – bezpie-
czeństwo zdrowotne w dobie kryzy-
sów”, zorganizowanej przez Instytut
Rozwoju Spraw Społecznych oraz Fun-
dację Kulskich.

Zdaniem ministra zdrowia Adama
Niedzielskiego opieka zdrowotna dla
jednego miliona uchodźców zwiększa
koszty o 300 mln zł. W tej sytuacji ko-
nieczne jest stworzenie mechaniz-
mów dodatkowego finansowania służ-
by zdrowia.

Brak lekarzy i personelu
Dla niektórych komentatorów pan-

demia stanowi dowód na potwierdzenie
tezy, że publiczna służba zdrowia radzi
sobie gorzej od prywatnej. Można jed-
nak zadać w tym miejscu pytanie: sko-
ro prywatna służba zdrowia jest bardziej
efektywna, to skąd kolejki do wetery-
narzy, przecież w większości przy-
chodnie weterynaryjne są prywatne?

Jedną z podstawowych bolączek
polskiego systemu opieki zdrowotnej
jest brak lekarzy. Statystycznie na
1000 mieszkańców w Polsce przypada
jedynie 2,3 lekarza. Sytuację pogarsza
odpływ personelu za granicę. Chociaż
rząd zapowiada podwyżki płac, które
mają zahamować wyjazdy medyków,
a nawet zachęcić personel do powrotu,
wyjazd wciąż pozostaje atrakcyjny fi-
nansowo.

Jeśli chodzi o liczbę lekarzy na
1000 mieszkańców, jesteśmy daleko
w tyle za Francuzami (6,53), Hiszpana-
mi czy Niemcami (po 4,3). Jednak w po-
równaniu ze Stanami Zjednoczonymi
albo Kanadą sytuacja w kraju nie wy-
daje się taka zła. Tam wskaźniki sytuują
się na poziomie odpowiednio 2,6 i 2,44
(dane z portalu ourworldindata.org).
Co ciekawe, gdy spojrzymy na dane do-
tyczące dalszego spodziewanego trwa-
nia życia z Polski (77 lat), Stanów Zjed-
noczonych (78 lat) i Kanady (83 lata), czy-
li krajów o podobnej liczbie lekarzy na
1000 mieszkańców, widać, że o długo-
ści życia decydują również inne czynniki,

w tym dostępność usług medycznych.
Wskazują na to dane dotyczące śred-
niego spodziewanego trwania życia
na biednej Kubie − 78 lat − i w są-
siednich krajach Ameryki Łacińskiej
− między 68 a 74 lata (dane z portalu
worldpopulationreview.com).

Na tle Unii Europejskiej polskiego
społeczeństwa nie można jednak uznać
za zdrowe. Średnie spodziewane dal-
sze trwanie życia w chwili narodzin we-
dług danych OECD w 2018 r. było niż-
sze od średniej unijnej. Pod tym wzglę-
dem ciągle widać znaczącą różnicę
między krajami „starej” i „nowej” Unii.
Wszystkie kraje starej Unii znajdują
się powyżej średniej, zaś spośród no-
wych członków z Europy Centralnej
powyżej średniej znalazła się jedynie
Słowienia. Dla Europy Centralnej cha-
rakterystyczna jest też znacznie więk-
sza różnica między średnim spodzie-
wanym dalszym trwaniem życia u ko-
biet i mężczyzn. Dawny podział na Za-
chód i Wschód widoczny jest też wśród
państw nienależących do Unii. Obok
różnic gospodarczych do nadrobienia
zostały więc nowym członkom UE spo-
re zaległości w kwestiach zdrowot-
nych.

Problem braku lekarzy może być
jednym z czynników wpływających na
powyższe dane. Na portalu Money.pl
czytamy: „W Polsce brakuje lekarzy,
a zwłaszcza specjalistów. Pandemia
koronawirusa tylko uwidoczniła te bra-
ki. Wiele szpitali musi zawieszać od-
działy z powodu braków kadrowych.
Ostatni przykład to Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie cza-
sowo zamknięto chirurgię. Podobny los
spotkał wojewódzki Szpital Specjali-
styczny nr 2 w Rybniku”.

Kolejki do lekarzy mogą zostać nie-
co rozładowane poprzez większe za-
angażowanie farmaceutów. Jak stwier-
dziła Katarzyna Rumiancew, główny
analityk Warsaw Enterprise Institute,
podczas konferencji „Odporny i stabil-
ny system ochrony zdrowia – bezpie-
czeństwo zdrowotne w dobie kryzy-
sów”, umiejętności farmaceutów po-
winny być efektywnie wykorzystane do
odciążenia placówek POZ podczas
pierwszego kontaktu z chorymi. − Far-
maceuci to nie tylko sprzedawcy leków,
mają konkretną wiedzę medyczną, któ-
ra często w pierwszym kontakcie jest wy-
starczająca. Przykładowo w zmierzenie
ciśnienia czy przedłużenie recepty nie
trzeba angażować lekarzy POZ − prze-
konuje. �
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Jedną z podstawowych bolączek polskiego 
systemu opieki zdrowotnej jest brak lekarzy. 
Statystycznie na 1000 mieszkańców w Polsce
przypada jedynie 2,3 lekarza. Sytuację pogarsza
odpływ personelu za granicę.
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W 2019 r., tuż po objęciu funkcji dy-
rektora Centrum Medycznego w Ra-
dzyminie, miał pan dalekosiężne plany.
Ile z nich udało się zrealizować?

− Jednym z moich priorytetów było
rozszerzenie zakresu diagnostycznego.
Chodziło o lepsze wykorzystanie ogrom-
nego potencjału, jaki wciąż drzemie
w naszym Centrum Medycznym. Dziś,
po blisko 3 latach, mogę powiedzieć
z dumą, że plany związane z rozsze-
rzeniem i modernizacją udało się zre-
alizować w 100 procentach. Nasz Za-
kład Diagnostyki Obrazowej został wy-
posażony w nowoczesny aparat cyfro-
wy RTG i USG. Jednak największym
osiągnieciem było pozyskanie środ-
ków na stworzenie pracowni Tomogra-
fii Komputerowej, która dysponuje no-
woczesnym aparatem wiodącego ja-
pońskiego producenta. Pod względem
jakości wykonywania badań nasza pra-
cownia będzie stanowić konkurencję na
rynku usług medycznych.

Oprócz diagnostyki moim celem
był rozwój Poradni Położniczo-Gineko-
logicznej oraz pediatrii. W tym przy-
padku w pierwszej kolejności postawi-
łem na zaangażowanie większej liczby

specjalistów, tak aby ułatwić pacjentkom
dostęp do konsultacji i badań diagno-
stycznych.

Mimo niezwykłych okoliczności, nie-
zależnych od nas, takich jak pandemia
czy ograniczony budżet, ten relatywnie
krótki okres mojej działalności wniósł
w blisko trzydziestoletni dorobek Cen-
trum Medycznego niebagatelną war-
tość dodaną.

Które ze zrealizowanych celów naj-
bardziej przysłużyły się jakości usług?

− Największym sukcesem było po-
zyskanie środków na zakup sprzętu
i stworzenie profesjonalnej pracowni To-
mografii Komputerowej. Jest to pierw-
sza i na razie jedyna taka pracownia
w powiecie wołomińskim prowadzona
przez publiczny podmiot leczniczy.
Mam nadzieję, iż ułatwi ona pacjentom
dostęp do diagnostyki i sprosta ocze-
kiwaniom w zakresie specjalistycznej
opieki medycznej. Dla pacjentów szcze-
gólnie istotny jest fakt, że z każdym
dniem, tygodniem czy miesiącem nasze
Centrum Medyczne staje się coraz
bardziej kompleksową placówką, z co-
raz szerszym wachlarzem usług wyso-
kiej jakości.
Jakie obszary usług medycznych są
państwa największym atutem? Które
potrzebują doinwestowania i zmian
organizacyjnych?

− Naszym największym atutem jest
szeroki zakres świadczeń specjali-
stycznych udzielanych w jednym miej-
scu. Obecnie pacjenci mogą korzy-
stać z aż 23 różnych zakresów specja-
listycznych w ramach świadczeń NFZ

Bez strategii i ciężkiej pracy ani rusz

Najważniejsza jest dobra strategia i umiejętność jej wdrażania. Nie można przy tym za-
kwestionować refleksji, że nie ma gotowych rozwiązań gwarantujących osiągnięcie zakła-
danych celów. Sukces w zarządzaniu to przede wszystkim ciężka praca i wsparcie
kompetentnych współpracowników – mówi Krzysztof Jarząbek, dyrektor Centrum Me-
dycznego w Radzyminie.



oraz komercyjnie. Współpracujemy
z wysokiej klasy specjalistami, którzy do-
świadczenie zawodowe zdobywali w re-
nomowanych instytutach i klinikach,
nie tylko w Polsce, lecz także za grani-
cą. Jednak specjaliści to nie wszystko,
potrzebne są dobrze wyposażone ga-
binety, zapewniające wysoki komfort
pracy naszym lekarzom. Stąd moim ko-
lejnym priorytetem jest utworzenie de-
dykowanych gabinetów przypisanych
pod konkretną specjalizację. Ułatwi to
pracę lekarzom oraz zapewni komfort
leczenia pacjentom w ambulatoryjnej
opiece specjalistycznej.

Jako dyrektor skupiam się nie tylko
na tym, co tu i teraz, ale przede wszyst-
kim na przyszłości i rozwoju placówki
− naszego najbliższego otoczenia. Dy-
namika danych demograficznych skło-
niła mnie do wykonania analizy funk-
cjonalno-użytkowej rozbudowy naszego
Centrum Medycznego. Przedsięwzięcie
będzie polegało na budowie nowego
budynku o trzech kondygnacjach po-
łączonego z budynkiem istniejącego
szpitala oraz przychodni ciągami pie-
szymi na poziomie parteru. W nowym
kompleksie znajdzie swoje miejsce Izba
Przyjęć, rozszerzona zostanie także
baza łóżkowa − oddział zabiegowy, za-
chowawczy i rehabilitacja, pracownia
MRI oraz dział farmacji i nowoczesne
zaplecze techniczne.
Czy jakość obsługi pacjentów zali-
czyłby pan do mocnych stron Centrum
Medycznego?

− Ten obszar jest ciągłym proce-
sem, dlatego dokładamy wszelkich sta-
rań, aby jakość obsługi i dbałość o pa-
cjenta wyróżniała naszą placówkę na tle
innych podmiotów leczniczych. Po-
twierdzają to rankingi niezależnych
ocen – Akredytacja Ministerstwa Zdro-
wia, wdrożony i utrzymany system norm
ISO oraz uzyskany tytuł „Firmy Roku”
i nominacje naszych pracowników oraz
placówki w wielu konkursach z branży
medycznej.
Jak ocenia pan bieżącą sytuację za-
rządzanej placówki?

− W zarządzaniu zawszę biorę pod
uwagę i analizuję wraz z moim zespo-
łem trzy obszary: dane statystyczne, bie-
żące dane finansowe oraz zmienne
aspekty prawne. To pozwala nam pla-
nować i korygować nasze działania
w ujęciu krótko- i długoterminowym. Na-
leży przy tym pamiętać, iż ze względu na
swoją misję i rozwój system ochrony
zdrowia związany z potrzebami pa-
cjentów jest bardzo kapitałochłonny.
Odkąd pamiętam, pieniądze wydatko-

wane przez płatnika powszechnego
na rzecz ochrony zdrowia zwiększają
się, jednak nie są one wystarczające na
wciąż rosnące zobowiązania. Rozwój
placówki oraz dostosowanie do coraz
nowszych technik dostępnych w me-
dycynie kosztuje, a niestety takie pla-
cówki jak moja nie mają szans na po-
zyskanie trwałego dodatkowego źródła
przychodów.
Co jest kluczowe w zarządzaniu pla-
cówką ochrony zdrowia, zwłaszcza w
obecnych czasach, które nie sprzyja-
ją inwestycjom, a wręcz stawiają przed
menedżerami liczne wyzwania zwią-
zane z pandemią?

− Ostatnie miesiące nie były łatwe,
nasza praca została zdominowana
przez pandemię, a potem nastąpiła in-
wazja Rosji na Ukrainę. Nie pomaga to
w realizacji zamierzonych planów. Wy-
musiło to konieczność przyspieszonej
edukacji informatycznej i rozwoju na-
rzędzi, które umożliwiłyby wykonywanie
przez personel medyczny i admini-
stracyjny obowiązków w zakresie usług
świadczonych na rzecz naszych pa-
cjentów. Jednak mimo tych wszystkich
wydarzeń najważniejsza jest dobra
strategia i umiejętność jej wdrażania.
Nie można przy tym zakwestionować
refleksji, że nie ma gotowych rozwiązań
gwarantujących osiągnięcie zakłada-
nych celów. Sukces w zarządzaniu to
przede wszystkim ciężka praca i wspar-
cie kompetentnych współpracowni-
ków.
Jakie są główne źródła wsparcia fi-
nansowego, które pozwala z sukcesem
rozwijać Centrum Medyczne?

− Od początku mojej obecności
w CM staram się aktywnie pozyskiwać
dotacje z różnych źródeł. Staram się nie

przegapić żadnej okazji do pozyskania
środków na rozwój Centrum Medycz-
nego, począwszy od dotacji lokalnych,
przez wojewódzkie, aż po wsparcie
unijne. Nieoceniony jest również fakt, że
polepszamy zaplecze. Każda nowa in-
westycja, każdy nowy zakup zawsze jest
wspierany przez nasz organ tworzący
– burmistrza Radzymina Krzysztofa
Chacińskiego, radnych miasta i gminy
oraz wielu ludzi dobrej woli, którym
rozwój Radzymina leży na sercu.
Czy zespół Centrum Medycznego jest
stabilny, czy też przyłącza się pan do
głosów sygnalizujących problemy ka-
drowe i brak wykwalifikowanych rąk do
pracy?

− Mamy obecnie zabezpieczone
etaty na wszystkich stanowiskach, za-
równo w zakresie medycznym, jak i w
części administracyjnej oraz obsłudze.
Czasami jednak napotykamy na pro-
blemy związane z konkretnymi stano-
wiskami pracy. Zazwyczaj dotyczy to ab-
sencji chorobowej personelu medycz-
nego. Większość pielęgniarek i lekarzy
na rynku pracy to osoby w wieku 50+,
które pracują w kilku miejscach. Młode
osoby dopiero wchodzą na rynek pra-
cy i zazwyczaj wybierają duże szpitale,
aby zdobyć niezbędne doświadczenie
i kwalifikacje. Jednak, mam nadzieję,
że dzięki prowadzonym inwestycjom
w rozwój placówki polepszymy rów-
nież zaplecze dydaktyczne, które przy-
ciągnie młodych adeptów zawodów
medycznych, aby mogli rozwijać swoje
pasje zawodowe pod okiem naszych
specjalistów. Tego życzę sobie i naszym
pacjentom.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Ustawa Prawo zamówień pu-
blicznych reguluje cały proces,
niemniej problemem jest jej zło-

żoność i niejednolite orzecznictwo. Re-
alizacja postępowania w progu unijnym
zajmuje ok. 3 miesięcy. Ze względu na
konieczność przygotowania dokumen-
tacji wstępnej i środki ochrony prawnej
przysługujące wykonawcy termin za-
warcia umowy może się znacznie wy-
dłużyć. Oprócz uwzględnienia odpo-
wiednich terminów w całym procesie in-
westycyjnym należy mieć na uwadze
ewentualną korektę finansową za na-
ruszenie przepisów w przypadku środ-
ków unijnych.

Opinię o celowości inwestycji
w sektorze zdrowia uzyskuje się za po-
mocą systemu teleinformatycznego
IOWISZ. Jest on wykorzystywany przez
Ministerstwo Zdrowia oraz wydziały
zdrowia urzędów wojewódzkich do oce-
ny wniosków i wydawania opinii po kon-
sultacji z NFZ. Planując inwestycje, na-
leży wziąć pod uwagę czas niezbędny do
sporządzenia wniosku oraz otrzymania
decyzji − w newralgicznych momentach
może on wynieść nawet 45 dni.

Kondycja finansowa placówek ochro-
ny zdrowia sprawia, że niewiele z nich
może pozwolić sobie na zabezpieczenie
inwestycji ze środków własnych. Roz-
wiązaniem jest pozyskanie finansowania
z innych źródeł, zarówno krajowych, jak
i zagranicznych (głównie unijnych). Nie-
stety w ostatnich latach obserwujemy ten-
dencję stopniowego odejścia od dofi-
nansowania ochrony zdrowia w kolejnych
unijnych perspektywach finansowych.

Dobrą praktykę stanowi zatrudnie-
nie na stałe w organizacji specjalisty ds.
pozyskiwania środków. Taki pracownik
powinien mieć doświadczenie na po-
dobnym stanowisku, odpowiednie umo-
cowanie w środowisku pracy, by z ła-
twością mógł poruszać się pomiędzy
działami, oraz wsparcie ze strony kadry
zarządzającej. Obligatoryjne jest po-
siadanie wykwalifikowanej kadry tech-
nicznej. Nawet w przypadku zlecenia
ww. usług podmiotom zewnętrznym
należy mieć możliwość zweryfikowania
przyjętych założeń. Posiadanie dobrych
fachowców z zakresu zamówień pu-
blicznych jest warunkiem koniecznym,
żeby osiągnąć zamierzony cel.

Dzięki zatrudnieniu odpowiedniej
kadry oraz strategicznemu planowaniu
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.
Prof. K. Gibińskiego nie tylko reaguje na
ogłoszone konkursy, lecz także przy-
gotowuje się do nich ze znacznym wy-
przedzeniem, analizując trendy oraz
przewidując przyszłe możliwości pozy-
skania środków.

Dzięki takiemu podejściu szpital
może się pochwalić 19 projektami
o łącznej wartości 107 740 215, 40 zł, na
które w latach 2018−2022 otrzymał do-
finansowanie w kwocie 99 078 661,85 zł.
W ocenie jest 14 kolejnych projektów
o wartości 42 240 925,64 zł, których
spodziewane dofinansowanie ma wy-
nieść 41 588 531,64 zł.

W kwietniu br. Centrum przejęło je-
den z największych w regionie Zakładów
Patomorfologii. To dziedzina medycyny,
która od lat boryka się ze znacznymi pro-
blemami kadrowymi oraz finansowymi.
Zgodnie z założeniem, że Zakład wy-
maga sporego nakładu finansowego, po
analizie i audycie przeprowadzonym
przez zarząd Szpitala, zdefiniowano
największe problemy. Dzięki sprawnie
prowadzonej polityce zarządczej udało
się już złożyć wniosek o dofinansowanie
w kwocie prawie 10 mln zł, która zosta-
nie przeznaczona na nowoczesny
sprzęt. Aktualnie placówka oczekuje
na rozstrzygnięcie konkursu.

Kluczem do prawidłowo przepro-
wadzonej inwestycji są: współpraca
pomiędzy działami a kadrą zarządza-
jącą, prawidłowe interpretowanie prze-
pisów, terminowość oraz spójna wizja
rozwoju placówki. Inwestycje w ochro-
nie zdrowia w założeniu służą pacjen-
tom, ale w ogólnym rozrachunku po-
magają również pracownikom i kon-
trahentom. �

Nowoczesne podejście do inwestycji
w publicznej ochronie zdrowia
Inwestycje w publicznej ochronie zdrowia to skom-
plikowany i długotrwały proces, uzależniony od wielu
czynników zewnętrznych. Do podstawowych barier
rozwojowych należą uwarunkowania prawne, w tym ustawa Prawo zamówień publicz-
nych, wymóg uzyskania opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia, konieczność po-
zyskania środków finansowych i brak kadry merytorycznej.

Pracownia Tomografii Komputerowej przy ul. Ceglanej 35, Katowice
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Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
to największy szpital na Pomorzu
i jeden z największych w kraju.

Łącznie zatrudnia prawie 4,5 tysiąca
osób. W ubiegłym roku wykonano tu m.in.
prawie 3,5 miliona badań laboratoryj-
nych, prawie 190 tysięcy badań radio-
logicznych, liczba hospitalizacji sięgnę-
ła ponad 130 tysięcy, a liczba operacji
chirurgicznych − prawie 29 tysięcy.

UCK od początku było zaangażo-
wane w działania związane z pandemią
− na początku prowadząc punkty te-
stowe, następnie funkcjonując jako tzw.
szpital węzłowy, aż w końcu urucha-
miając jeden z największych punktów
szczepień przeciwko Covid-19 w Polsce.
Cały czas w placówce funkcjonowała
też specjalnie wydzielona infrastruktu-
ra do opieki nad pacjentami Covid-19.
− Pomimo tak znacznego zaangażo-
wania personelu w walkę z Covidem
podstawowa działalność UCK nie zo-
stała ograniczona. Udało nam się to
jako jednemu z nielicznych szpitali
w kraju. Co więcej, w tym trudnym
okresie osiągnęliśmy jeszcze lepsze
wyniki w realizacji świadczeń niż przed
pandemią. W 2021 r. UCK uzyskało
najwyższy przychód w Polsce, jeśli cho-
dzi o zrealizowany kontrakt NFZ w kwo-
cie 1 mld 28 mln zł, przy osiągnięciu
25,5 mln zysku netto – podkreśla Jakub
Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.

Obecny rok, mimo problemów wo-
jenno-epidemicznych, jest w szpitalu
okresem rozwoju nowoczesnych tech-
nologii. W tym obszarze należy wymie-
nić m.in. proces diagnostyki laborato-
ryjnej, który przeszedł prawdziwą re-
wolucję. Wszystko dzięki rozwiązaniom
i systemom, które pozwoliły na jego peł-
ną automatyzację. − Szacunkowo ogra-
niczyliśmy dzięki temu liczbę błędów la-
boratoryjnych o 80 proc. Skróciliśmy
czas oczekiwania na wynik ze 120−180

do ok. 20−30 minut. To bardzo istotne
z punktu widzenia tak dużego szpitala
– mówi dyrektor Kraszewski. 

W UCK wprowadzono także system
elektronicznego pomiaru parametrów
życiowych pacjenta, który umożliwia
przeprowadzenie częściowo wywiadu
(pytań kontrolnych i kwestionariuszo-
wych). Informacje te są następnie za-
pisywane automatycznie w szpitalnym
systemie w czasie rzeczywistym. Pomiar
temperatury lub ciśnienia pacjenta wy-

konuje pielęgniarka korzystająca ze
specjalnej aparatury. Nie trzeba ich
ponownie zapisywać ręcznie, a na-
stępnie wprowadzać do systemu. 

Ponadto od lipca br. pacjenci, którzy
chorują na złośliwego raka gruczołu
krokowego, mogą mieć wykonywane
operacje laparoskopowe w asyście ro-
bota, co znacznie zwiększa ich szan-
se na odzyskanie zdrowia. Specjaliści
oraz dyrekcja UCK mają nadzieję, że
takie operacje w najbliższym czasie
będą mogły być także wykorzystywane
w chirurgii ogólnej i ginekologii. 

Sukcesem jest również uruchamia-
ny obecnie w szpitalnej aptece robot do
produkcji cytostatyków, które są wyko-
rzystywane w leczeniu pacjentów on-
kologicznych. Jest to rewolucyjne roz-
wiązanie na skalę światową. Trzykrotnie
skraca bowiem czas produkcji leków
i znacząco zwiększa bezpieczeństwo
pracowników. − W najbliższym czasie
planujemy również inne, nowatorskie
rozwiązania, ponieważ szpital musi na-
dążać za szybkim rozwojem nowocze-
snych technologii – podsumowuje dy-
rektor naczelny UCK.

Łukasz Wojtowicz, UCK

Szpital musi nadążać 
za rozwojem technologii
Ostatni rok był czasem intensywnego rozwoju Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku pod względem technologicznym. Pomimo trwającej epidemii oraz wymaga-
jącej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie udało się sfinalizować wiele istotnych projek-
tów. Rolę nowoczesnych technologii dla szpitala i dla pacjentów mocno podkreśla Jakub
Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK
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Podmiot funkcjonuje w formie
SPZOZ. Specjalizuje się w reha-
bilitacji leczniczej narządów ukła-

du ruchu i chorób współistniejących.
Prowadzi również działania z zakresu
profilaktyki, promocji zdrowia i eduka-
cji zdrowotnej. Placówka, której orga-
nem założycielskim jest prezes Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego,
jest dostępna dla wszystkich pacjentów,
również nieubezpieczonych w KRUS. 

Świadczenia rehabilitacyjne reali-
zowane w ramach ubezpieczenia spo-
łecznego rolników odbywają się w for-
mie 21-dniowych turnusów. Ponadto
Centrum udziela świadczeń w zakresie
rehabilitacji leczniczej wszystkim pa-
cjentom w ramach powszechnego ubez-
pieczenia zdrowotnego (NFZ). Obej-
mują one usługi poradni rehabilitacyj-
nej, rehabilitację w ośrodku dziennym,
fizjoterapeutyczne zabiegi ambulato-
ryjne oraz ogólnoustrojową rehabilita-
cję w warunkach stacjonarnych (szpi-
talny oddział rehabilitacyjny). CRR
KRUS w Jedlcu realizuje także świad-
czenia komercyjnie.

Centrum posiada aktualnie 200
miejsc dla pacjentów korzystających
z rehabilitacji w trybie stacjonarnym.
Ośrodek dysponuje wykwalifikowaną
kadrą medyczną oraz doskonale wy-
posażoną bazą zabiegową. Pacjenci
korzystają z kriokomory ogólnoustro-
jowej oraz ćwiczeń w basenie rehabi-
litacyjnym. Kadra Centrum nieustannie
tworzy nowe koncepcje w celu osią-
gania jak najlepszych efektów tera-

peutycznych. W Centrum realizowany
jest autorski program profilaktyczno-
-terapeutyczno-edukacyjny pn. „Szko-
ła Pleców” dla osób z zespołem bólo-
wym dolnego odcinka kręgosłupa,
a w szczególności dla osób zagrożo-
nych niezdolnością do pracy z powo-
dów dysfunkcji związanej z bólami
kręgosłupa.

Wszyscy pacjenci mają zagwaran-
towany stały dostęp do psychologa kli-
nicznego, choć nie jest to wymogiem
umów zawartych z płatnikami. Współ-
praca z psychologiem klinicznym
w procesie rehabilitacji w ocenie kie-
rownictwa Centrum stanowi bardzo
istotny element leczenia.

Od 2005 r. Centrum prowadzi dzia-
łania na rzecz poprawy jakości świad-
czonych usług. Mocną stroną organi-
zacji, wskazaną przez pacjentów Cen-
trum, okazał się wyjątkowo przyjazny
personel i sposób dostarczania przez

niego usługi medycznej. Na tym Cen-
trum postanowiło budować swoją uni-
kalność i tożsamość. Misja placówki
sformułowana przez pracowników
brzmi: „Nasze usługi to nie tylko profe-
sjonalizm, to także serce”.

Ścieżka akredytacyjna, którą orga-
nizacja podjęła w 2006 r., sama w sobie
stała się wartością dodaną do działań
i polityki organizacji. W 2009 r. Centrum
po raz pierwszy poddało się ocenie
akredytacyjnej, w wyniku której uzy-
skało status szpitala akredytowanego,
a w 2019 r. minister zdrowia po raz ko-
lejny potwierdził, że CRR KRUS w Jedl-
cu spełnia standardy akredytacyjne
dla lecznictwa szpitalnego w zakresie
działalności Szpitalnego Zakładu Re-
habilitacji Leczniczej. W 2009 r. Centrum
wdrożyło także Zintegrowany System
Zarządzania, obejmujący Zarządza-
nie Jakością, Zarządzanie Bezpieczeń-
stwem Żywności oraz Zarządzanie Bez-
pieczeństwem Informacji.

Kolejnym ważnym atutem ośrodka
jest położenie w dość osobliwym, za-
cisznym miejscu, otoczonym komplek-
sem leśnym, co sprzyja powrotowi do
zdrowia pacjentów przebywających na
rehabilitacji. 

CRR KRUS w Jedlcu w przyszłości
nie zamierza ustawać w dążeniu do jak
najwyższej jakości oferowanych świad-
czeń. Zarząd dąży do stałej konfronta-
cji usług ze zmieniającymi się stan-
dardami w otoczeniu, mając w szcze-
gólności na uwadze przyjazny pacjen-
tom sposób dostarczania usługi. �

Miejsce sprzyjające rehabilitacji
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu
jest jednym z 6 Zakładów Rehabilitacji Leczniczej realizujących zadania Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rehabilitacji leczniczej.
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Co jest kluczowe w przygotowaniu
przyszłych absolwentów Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania do rzeczywistości
rynkowej?

− Od I roku studiów staramy się
wpoić naszym studentom, że rzeczywi-
stość rynkowa bardzo szybko się zmie-
nia − nikt nie wie, jak będzie wyglądał
rynek pracy za kilka lat, kiedy skończą
studia. Dlatego powinni wynieść ze stu-
diów nie tylko teorię, ale przede wszyst-
kim umiejętności szukania nowej war-
tościowej wiedzy, twórczego i elastycz-
nego podejścia do problemów i szero-
ko rozumiane umiejętności miękkie. 
Jakie znaczenie ma praktyczny wymiar
programu nauczania i dostosowanie
kształcenia do oczekiwań pracodaw-
ców?

− To, że kształcenie na kierunkach
biznesowych powinno mieć praktyczny
wymiar, jest dla nas oczywistością. Dziś
dyskusja zmierza w kierunku tego, co to
upraktycznienie i dostosowanie do
oczekiwań pracodawców znaczy w sy-
tuacji, kiedy kształcimy studenta przez
okres 3 lub 5 lat. W tym samym czasie
świat dookoła intensywnie się zmie-
nia. Nawet jeśli stworzymy program
studiów skrojony dokładnie pod ocze-
kiwania pracodawców, po kilku latach,
kiedy student będzie opuszczał mury
uczelni, to, czego się nauczył, może już
nie spełniać oczekiwań pracodawców.
Stąd nasze dążenie do poszukiwania
i wpisywania w nasze programy umie-
jętności i kompetencji, które pozwolą ab-

solwentom łatwo odnaleźć się na rynku
pracy, nawet jeśli będzie on wyglądał zu-
pełnie inaczej niż w chwili, gdy zaczy-
nali studia. 
Jakie argumenty przytoczyłaby pani na
poparcie wysokiego poziomu naucza-
nia na reprezentowanym wydziale?

− W zeszłym roku Central and East
European Management Development
Association przyznało Wydziałowi Eko-
nomii i Zarządzania Uczelni Łazar-
skiego akredytację International Quality
Accreditation, potwierdzającą profe-
sjonalizm instytucji edukacyjnych kształ-
cących w dziedzinie zarządzania na te-
renie Europy Środkowej i Wschodniej.
W tym roku, decyzją ministra edukacji
i nauki, nasza uczelnia uzyskała upraw-
nienia do nadawania stopnia doktora
oraz doktora habilitowanego na wszyst-
kich wydziałach.

Oczywiście rankingi, raporty i akre-
dytacje bardzo nas cieszą, ale najbar-
dziej jesteśmy dumni z tego, że mamy
kontakt z naszymi absolwentami, którzy
chętnie dzielą się swoimi sukcesami.
Z radością śledzimy ich kariery i utwier-
dzamy się w przekonaniu, że wspólnie
udało się nam wypracować system,
który pozwala na ścisłą współpracę ka-
dry ze studentami.
Czy pandemia wpłynęła na politykę
władz uczelni i sposób kształcenia
przyszłych ekonomistów?

− Pandemia wpłynęła zarówno na
techniki nauczania, jak i na same treści.
Przede wszystkim jednak skłoniła wła-
dze uczelni do podjęcia wysiłku kom-
pleksowego, rozpisanego na wiele lat
procesu zmiany podejścia do naucza-
nia, nie tylko na kierunku ekonomia.
Efektem jest odejście od tradycyjnego
nauczania w oparciu o przedmioty na
rzecz nauczania modułowego, gdzie
studenci pracują w małych grupach,
rozwiązując interdyscyplinarne pro-
blemy.  

Jakie kompetencje będą kluczowe
w najbliższych latach i na czym po-
winny koncentrować się współczesne
programy studiów?

− Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom zmieniającego się świata oraz ma-
jąc na uwadze dynamikę rynku pracy, do-
strzegamy konieczność kształcenia w taki
sposób, aby zaspokoić rosnące zapo-
trzebowanie na konkretne, praktyczne
kompetencje w kluczowych obszarach.
Są to: zarządzanie procesami decyzyj-
nymi w organizacji i wykorzystywanie no-
woczesnych metod analitycznych oraz
systemów wspomagających procesy
decyzyjne w przedsiębiorstwach i insty-
tucjach opartych na sztucznej inteligen-
cji, zarządzanie danymi i sprawne wy-
korzystywanie informacji w działalności
gospodarczej, analiza i wizualizacja da-
nych w formie profesjonalnych, czytel-
nych i kreatywnych prezentacji oraz za-
rządzania w obszarze cyberbezpie-
czeństwa, ochrony informacji w sieciach
i systemach teleinformatycznych. 

Uczelnia Łazarskiego jest tego-
rocznym laureatem Marki Godnej Za-
ufania, co pokazuje, że środowisko biz-
nesowe jest żywo zainteresowane
współpracą z nami, doceniając, że
nasz program studiów opieramy na
faktycznych potrzebach rynku pracy.
Studia na specjalności „Data Science
w ekonomii” zaprogramowaliśmy na
podstawie wielu konsultacji z przed-
stawicielami biznesu. Realizując inter-
dyscyplinarne projekty, studenci wyko-
rzystują w praktyce narzędzia pracy pro-
fesjonalnego analityka danych. Mają
dostęp do profesjonalnych baz danych
gospodarczych, m.in. EMIS czy CEIC, co
pozwala skutecznie stosować w prak-
tyce gospodarczej programy najczęściej
wykorzystywane do analizy danych. 

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Nadążyć za dynamiką rynku pracy
Uczelnia Łazarskiego jest tegorocznym laureatem Marki
Godnej Zaufania, co pokazuje, że środowisko biznesowe
jest żywo zainteresowane współpracą z nami, doceniając,
że nasz program studiów opieramy na faktycznych po-
trzebach rynku pracy – mówi dr Anita Zarzycka, pełno-
mocniczka dziekana ds. dydaktyki Wydziału Ekonomii
i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego.



www.rynekinwestycji.pl

EDUKACJA 95

Obecnie rynek pracy stawia uczel-
niom wyższym i jej absolwentom coraz
większe wymagania. Czy Akademia Ka-
liska jest przygotowana na to, by spro-
stać tym oczekiwaniom?

− Doskonale rozumiemy wymaga-
nia rynku, potrzeby studentów, praco-
dawców i środowiska lokalnego. Dla-
tego stawiamy przed sobą wciąż nowe
wyzwania. Największym zagrożeniem
dla każdej instytucji, a uczelni w szcze-
gólności, są bowiem stagnacja, rutyna
i samozadowolenie niepoparte fak-
tycznymi osiągnięciami. Na to nie mo-
żemy sobie pozwolić, dlatego niemal
każdy kolejny rok akademicki, w ślad za
trendami na rynku pracy, poprzedzony
jest zmodyfikowaną ofertą kierunków
studiów licencjackich, magisterskich
i podyplomowych. 

W tym roku np. proponujemy studia
na nowych kierunkach: lotnictwo i ko-
smonautyka, zarządzanie kryzysowe,
socjologia bezpieczeństwa czy biogo-
spodarka. Znakomicie rozwijają się też
studia podyplomowe, mamy aż 27 kie-
runków, w tym budzące ogromne zain-
teresowanie studia menedżerskie MBA
czy z zakresu    higieny i epidemiologii.
Jako jedyni w kraju kształcimy też spe-
cjalistów ds. rolniczych ubezpieczeń
społecznych. Liczę, że niebawem
w Akademii Kaliskiej otworzymy kieru-
nek lekarski. Mamy po temu znakomi-
te warunki, utytułowaną kadrę wykła-
dowców oraz odpowiednie zaplecze dy-
daktyczne. Nasze laboratoria, centra sy-
mulacji medycznych i specjalistyczne
pracownie należą do najnowocze-
śniejszych w kraju. W efekcie absol-
wenci Akademii Kaliskiej, a jest ich już
ponad 20 tysięcy, bez trudu zdobywają
zatrudnienie, m.in. w międzynarodo-
wych korporacjach.
Jak ocenia pan współpracę uczelni
z biznesem?

− Dbamy o dobre relacje z praco-
dawcami. Chcemy wiedzieć, jakiego
typu kwalifikacje i umiejętności są klu-
czowe, aby nasi absolwenci mieli szan-
sę na zawodowy sukces. Współpracu-
jemy zarówno z Wielkopolskim Kla-

strem Lotniczym, który grupuje czołowe
firmy tej branży, Klastrem Spożywczym
Południowej Wielkopolski, jak i z różny-
mi podmiotami administracji publicznej
czy ochrony zdrowia. Wspólnie z biz-
nesem organizujemy liczne ogólnopol-
skie konferencje i sympozja oraz Targi
Pracy. Jesienią odbędzie się Forum
Akademicko-Gospodarcze ,,Nauka-
Gospodarka-Rozwój”, a w partnerstwie
z Fundacją Wpierania Edukacji przy Sto-
warzyszeniu Dolina Lotnicza za nie-
spełna 2 miesiące otworzymy Centrum
Wytwórnia Kreatywności. Oczywiście
nasi studenci mają pełen dostęp do
praktyk i staży zawodowych w naj-
większych firmach regionu. Wiele wy-
nalazków opisanych w pracach dyplo-
mowych, np. na Wydziale Politechnicz-
nym, zostało opatentowanych. To na-
pawa dumą, podobnie jak osiągnięcia
naszych naukowców, którzy publikują
wyniki swoich badań w najbardziej
prestiżowych czasopismach nauko-
wych na świecie, a z ich wiedzy i kom-
petencji chętnie korzystają przedsię-
biorcy. 
Niż demograficzny sprawia, że tylko
największe polskie uczelnie nie muszą
się martwić o wyniki rekrutacji. Czy mło-
da, usytuowana w mieście średniej

wielkości Akademia Kaliska nie ma
kłopotu z kandydatami na studentów?

− Bez stresu otwieram cotygodnio-
we raporty z danymi rekrutacyjnymi, bo
spodziewam się dobrych wiadomości.
Nie mamy kłopotu z kandydatami, dla
których – jak się okazuje – najbardziej
wiarygodnie brzmią rekomendacje ich
koleżanek i kolegów – absolwentów
Akademii Kaliskiej. Najbardziej oble-
ganymi kierunkami są m.in. informaty-
ka, mechanika i budowa maszyn oraz
budownictwo, ale też pielęgniarstwo, ko-
smetologia, fizjoterapia, dietetyka, za-
rządzanie i bezpieczeństwo wewnętrz-
ne. Gros osób z dyplomem Akademii
z pewnością znajdzie pracę w połu-
dniowej Wielkopolsce, bo – wbrew ste-
reotypom – zarówno studiowanie, jak
i mieszkanie w miastach średniej wiel-
kości ma swoje atuty, których próżno
szukać we Wrocławiu, Łodzi czy Po-
znaniu. Nasi studenci nie muszą jechać
do Warszawy, by skorzystać z wykładu
znakomitego naukowca, bo ten przy-
jeżdża z wykładem do Kalisza.

Dbamy również o to, by stwarzać na-
szym studentom i naukowcom per-
spektywy współpracy i rozwoju w śro-
dowiskach międzynarodowych. Aka-
demia Kaliska jest m.in. organizato-
rem Światowej Konferencji Zdrowia
Rodziny z udziałem wybitnych na-
ukowców i praktyków z Polski, Europy,
Stanów Zjednoczonych, Kanady czy
Izraela. Ta i inne konferencje są wyjąt-
kową okazją dla kadry naukowo-dy-
daktycznej, ale i dla studentów, by po-
znać rezultaty poszukiwań badawczych,
realizowanych w czołowych ośrodkach
akademickich na świecie. Staramy się
wyposażyć studentów nie tylko w sze-
roką wiedzę oraz umiejętności jej sto-
sowania, lecz także w odwagę w my-
śleniu oraz kreatywność. Chcemy roz-
budzić w nich chęć uczenia się przez
całe życie. Zdajemy sobie sprawę
z ograniczeń, jakie są udziałem mniej-
szych uczelni, ale absolutnie nie mamy
kompleksów.

Rozmawiała Renata Cicharska

Dbamy o dobre relacje z biznesem
Dbamy o dobre relacje z pracodawcami. Chcemy wiedzieć, jakiego typu kwalifikacje i umie-
jętności są kluczowe, aby nasi absolwenci mieli szansę na zawodowy sukces − mówi prof.
Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
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W swoich wypowiedziach na temat
edukacji często mówią państwo
o „wolności”. Czym właściwie ona jest
w edukacji alternatywnej?

Paweł Zakrzewski: Wolność w edu-
kacji domowej jest fundamentem, na
którym formujemy cały szkielet dojrza-
łego człowieczeństwa ucznia. Dajmy ro-
dzicom i dziecku możliwość wyboru, jak
pan słusznie to ujął, możliwość alter-
natywy. Potrzebna jest pewna niezago-
spodarowana, „wolna” przestrzeń,
w której będziemy dokonywać tego wy-
boru. To dotyczy również prawa stano-
wionego. Legislacja − i to ta zawarta
w Konstytucji RP − gwarantuje swobo-
dy obywatelskie, w tym metodą prostej
dedukcji, oświatowy wolny wybór dla ro-
dzica i ucznia. W ubiegłym roku również
polscy parlamentarzyści, prawie jed-
nomyślnie, potwierdzili te prawa, uła-

twiając dostęp do tzw. edukacji po-
zaszkolnej. Opowiedzieli się za prefe-
rencyjną opcją częściowego wolnego
wyboru w oświacie.
Jak do tego doszło?

Marzena Zakrzewska: To swoiste
porozumienie ponad podziałami. Jak wi-
dać, edukacja domowa łączy, nie dzie-
li (uśmiech).

PZ: Holistycznie pojęte dobro dzie-
ci okazało się ważniejsze od tymcza-
sowej i często kapryśnej koniunktury po-
litycznej.
Wracając do zagadnienia wolności
w edukacji…

MZ: Wolność w procesie nauczania
to w praktyce możliwość skorzystania
z oferty dowolnej placówki naukowej
− instytutu, muzeum, ogrodu botanicz-
nego itd., spotkania z interesującym
człowiekiem, wycieczki edukacyjnej.

Tym samym zagadnieniem możemy
zainspirować dziecko na kilka różnych
sposobów i z różnych perspektyw. Pew-
na przestrzeń wolności przy organiza-
cji roku szkolnego pozwala na efek-
tywne współistnienie samego procesu
kształcenia z innymi aktywnościami
dziecka. Może ono rozwijać swoje pa-
sje, uprawiać sport, podróżować. Spo-
sobów na poznawanie otaczającego
nas świata jest wiele.
Łatwo było o tę wolność w edukacji do-
mowej?

PZ: Nic, co wartościowe, nie przy-
chodzi łatwo. Prawdziwe wartości mu-
szą kosztować. Oświatową wolność
wyboru ograniczono drastycznie w la-
tach 50. ubiegłego wieku. Tylko nielicz-
ni wypracowali przestrzeń, aby konty-
nuować rodzinne tradycje w trudnej rze-
czywistości PRL-u. Można wymienić tu
chociażby przykład rodziny państwa Bo-
bów, którzy zawalczyli o edukacyjną wol-
ność w tak trudnym okresie.  

MZ: Obecnie na styku rodziny i pań-
stwa w sygnalizowanym obszarze, sy-
tuacja powoli się normalizuje. Jedno-
cześnie wciąż istnieje wiele barier, w tym
mentalnościowych, które należy suk-
cesywnie przełamywać.  
Osobiście doświadczyli państwo wie-
lu szykan za efektywne propagowanie
tej szczytnej idei. Jak udało się to znieść?

MZ: Bywało trudno, zwłaszcza że na
początku te działania po prostu nas za-
skoczyły, nie rozumieliśmy, dlaczego nas
to spotyka. W zmagania te zaangażo-
waliśmy dorobek całego życia. Wolno-
ści nie dostaje się za darmo. Trzeba
o nią walczyć.

PZ: Wiele szans na rozwój polskiej
edukacji zaprzepaszczono. Mogliby-
śmy być jako społeczeństwo bardziej

Wolność nadrzędną wartością 
edukacji domowej
Zachowanie możliwości wolnego wyboru gwarantuje właściwe funkcjonowanie edukacji
domowej. Nie uszczęśliwiajmy nikogo na siłę. Nauczanie domowe ma swoje zalety
i w miarę wzrostu społecznej świadomości będzie rosła popularność tej drogi kształcenia.
Różnorodność form nauczania sprzyja efektywności edukacji – twierdzą zgodnie Ma-
rzena i Paweł Zakrzewscy, twórcy międzynarodowych klubów edukacji spersonalizowanej
i demokratycznej,  propagatorzy edukacji domowej i szczęśliwi rodzice 12 dzieci.



przygotowani na technologiczną re-
wolucję, której obecnie doświadcza-
my. Przykładem może być innowacyjny
w swoim czasie projekt e-tornister, któ-
ry jako pierwszy w Polsce dekadę temu
wprowadzały nasze placówki.
W 2021 r. udało się jednak przywrócić
właściwe dla prawidłowego funkcjo-
nowania edukacji domowej uwarun-
kowania prawne. Dokonali państwo
niemożliwego. Posłowie wszystkich
opcji poparli dobrą zmianę prawną,
a zmiany te nazwane zostały przez par-
lamentarzystów „Ustawą Zakrzew-
skich”.

MZ: Aby do tego doprowadzić, po-
trzebne było zaangażowanie wielu lu-
dzi. Z naszej strony staraliśmy się po-
zytywnie zainspirować polityków, me-
dia, szeroko rozumiane środowisko
prawnicze. Prezentowaliśmy zalety.
Rozpraszaliśmy obawy. Rosła świado-
mość. Po bliższym poznaniu idei edu-
kacji domowej większość osób do-
strzega jej atuty. Ta pozytywna zmiana
prawna  przywróciła nam wiarę, że czę-
sto dobro, o które z wysiłkiem zabie-
gamy, mimo obiektywnych dużych trud-
ności można osiągnąć, że na końcu do-
bro zwycięża.

PZ: To swoisty tryumf również tych
rodzin, które niezłomnie w trudnym
okresie ostatnich ponad 70 lat potrafi-
ły zachować i przekazać ideę wolnej
edukacji współczesnemu pokoleniu ro-
dziców.
Skoro edukacja domowa ma tyle zalet,
może warto byłoby kierować do niej
więcej dzieci?

PZ: Zachowanie możliwości wol-
nego wyboru gwarantuje właściwe funk-
cjonowanie edukacji domowej. Nie
uszczęśliwiajmy nikogo na siłę. Na-
uczanie domowe ma swoje zalety
i w miarę wzrostu społecznej świado-
mości będzie rosła popularność tej
drogi kształcenia. Różnorodność form
nauczania sprzyja efektywności. Wol-
ność wyboru implikuje w czasie wyko-
rzystanie potencjału dziecka i rodzica.
Uczmy dzieci bycia wolnymi. Niech po-
dejmują decyzje i biorą za nie odpo-
wiedzialność.
Czym zajmuje się Instytut Wolności
Pawła i Marzeny Zakrzewskich?

PZ: Promowaniem wartości wolno-
ści, głównie w obszarze edukacji. Współ-
pracą i wymianą doświadczeń z rodzi-
nami, placówkami dydaktycznymi i in-
nymi organizacjami o podobnych ce-
lach. Wolność wyboru jest cenną − a za-
razem ciągle nader zagrożoną − war-
tością w wielu obszarach życia spo-

łecznego. Implikuje wzrost obywatel-
skiego zaangażowania oraz przejęcie
współodpowiedzialności. Mamy w Pol-
sce takie wielowiekowe tradycje, prze-
rwane w okresie powojennym. Czas na
powrót do korzeni. Czas odbudować
i uwspółcześnić kod kulturowy naszych
przodków.
Czym różnią się relacje uczeń–na-
uczyciel w nauczaniu domowym od
tych w tradycyjnej szkole?

MZ: Przede wszystkim w edukacji
domowej te relacje są nastawione na
personalizację procesu kształcenia.
Uwzględniają szczegółową wiedzę na
temat zainteresowań, słabych i moc-
nych stron ucznia. Są one też w dużym
stopniu partnerskie. Uczeń jest zachę-
cany do zadawania pytań, do prezen-
towania swojego toku myślenia. Wspól-
nie z nauczycielem dochodzi do wnio-
sków. Uczymy dziecko bycia wolnym,
myślącym człowiekiem. W  tradycyjnej
szkole ze względu na przepełnione
klasy i brak czasu często oczekuje się,
że uczeń będzie nastawiony głównie na
bierny odbiór podawanych treści. W ta-
kich warunkach dzieci szybko opano-
wuje nuda, a w związku z tym  efektyw-
ność nauki spada.

PZ: Często idziemy jeszcze dalej
i pozwalamy dziecku decydować kiedy,
jak i czego będzie się uczyć. Doświad-
czenie pokazuje, że takie podejście do
ucznia przynosi wiele korzyści nawet dla
samego procesu dydaktycznego. Umie-
jętność podejmowania decyzji jest klu-
czowa w dojrzałym życiu. Od jakości wy-
borów dokonywanych w dorosłym życiu
będzie zależało chociażby subiektywne
odczucie szczęścia przez okres całego

późniejszego dorosłego życia dziecka,
które kształcimy w ten lub inny sposób.
Co jest kwintesencją wolności w edu-
kacji?

PZ: W obszarze edukacji wolność
konstytuuje się właśnie w umożliwieniu
podjęcia wyboru. Dokonanie wyboru to
zarazem przyjęcie odpowiedzialności.
A więc wybór i odpowiedzialność.
Pytanie osobiste. Dokonali państwo ta-
kich a nie innych wyborów życiowych,
które dużo kosztowały. Nie żałują ich
państwo?

MZ: To prawda, nasze wybory oka-
zały się bardzo kosztowne (uśmiech).
Nie zraziliśmy się tym. W dalszym cią-
gu wybieramy to, w co wierzymy. Bez
względu na cenę. Do prawdziwych
wartości dorasta się całe życie.

PZ: Postępując w zgodzie z własnym
sumieniem, człowiek zyskuje spokój
wewnętrzny. Z perspektywy czasu te
wszystkie doświadczenia były koniecz-
ne dla rozwoju naszego człowieczeń-
stwa. Mamy siebie. Jesteśmy szczęśliwi.
Otrzymujemy też mnóstwo pozytywnej
energii od innych rodzin. Widzimy sens
tego, co robimy. Wolność wyboru jest
wartością, dla której zdobycia i zacho-
wania nie żal płacić wysoką cenę.
O co państwo walczą, propagując ideę
wolności w edukacji?

PZ: Oświatowa wolność wyboru
umożliwia wykorzystanie w jak naj-
większym stopniu drzemiącego edu-
kacyjnego potencjału całej polskiej ro-
dziny: rodziców, dzieci, dziadków. Twór-
cze pobudzenie naszych małych lo-
kalnych społeczności  (uśmiech).

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Jak wspierać rozwój w kryzysowych
czasach, w których większość społe-
czeństwa boi się tego, co przyniesie ju-
tro i ostrożnie podchodzi do inwestycji?

− To naturalne, że w okresie kryzy-
su działamy z większą ostrożnością.
Istotne jest, aby na arenie międzyna-
rodowej podejmować kroki mające
ograniczyć wpływ szoków globalnych.
Mam na myśli przede wszystkim dy-
wersyfikację źródeł zaopatrzenia w su-
rowce oraz wymiany handlowej, czyli
pozyskiwanie nowych i perspektywicz-
nych rynków dla polskich eksporterów.
Celem działań polityki rozwoju jest
uczynienie tego procesu efektywnym,
zapewnienie właściwego systemu szko-
leń, dostosowanie oraz rozbudowa in-
formatyczna i cyfrowa infrastruktury.

Szansą i czynnikiem prorozwojo-
wym dla polskiej gospodarki jest rozwój
potencjału wytwórczego w perspektywie
zakończenia konfliktu w Ukrainie i jej od-
budowy. Wiele działań podejmowa-
nych dziś będzie wspierało rozwój w dłu-
gim okresie. Przykładami mogą być
plany rozbudowy potencjału militarne-
go, rozwój infrastruktury transportowej,
w tym CPK i kolei, energetycznej czy
ochrony zdrowia. 
Jak sprawdziły się instrumenty wspar-
cia oferowane przez rząd w okresie
pandemii? Czy tarcze antyinflacyjne są
równie skutecznym wsparciem na
nowe czasy i kolejne kłopoty ekono-
miczne?

− To niewątpliwie nasz duży sukces.
Polskie firmy, które ucierpiały na skutek
pandemii, szybko otrzymały pomoc.
Poprawiło to ich płynność finansową, po-
zwoliło kontynuować działalność oraz
utrzymać miejsca pracy. W ramach

Tarczy Finansowej PFR dla mikro-
przedsiębiorstw oraz małych i śred-
nich firm 348 tys. przedsiębiorców otrzy-
mało 61 mld zł. Szacujemy, że pro-
gram uratował ok. 3 mln miejsc pracy.
Tarcza 2.0 to pomoc na kwotę 7,1 mld
dla 47 tys. przedsiębiorców zatrudnia-
jących ponad 300 tys. osób. Z kolei Tar-
cza dla dużych firm to wsparcie dla 155
przedsiębiorców w postaci 6,2 mld zł.
Ponadto przedsiębiorcy korzystali z ofer-
ty zwolnień oferowanych przez SSE
i z programu grantowego. Tarcze An-
tyinflacyjne i inne działania mające po-
móc Polakom przejść przez ten trud-
niejszy czas stanowią realne wsparcie
łagodzące skutki inflacji, szczególnie
w tych obszarach, w których skutecz-
ność polityki monetarnej jest ograni-

czona ze względu na podażowy cha-
rakter jej przyczyn.
Czy rządowe narzędzia wsparcia dla
przedsiębiorców zostaną z nami na dłu-
żej w związku z niezbyt optymistycz-
nymi prognozami ekonomicznymi do-
tyczącymi inflacji?

− Ministerstwo Rozwoju i Techno-
logii monitoruje sytuację społeczno-
-polityczną i gospodarczą, aby na bie-
żąco reagować na potrzeby przedsię-
biorców. Proponowane przez rząd na-
rzędzia muszą być dostosowane do
aktualnych potrzeb, a przy tym mieć na
uwadze perspektywę długookresową.
Ewentualne nowe rozwiązania zostaną
poprzedzone analizami i opiniami eks-
pertów.
Jak wojna na Ukrainie rzutuje na sytu-
ację gospodarczą Polski? Czy rzeczy-
wiście wojna może być usprawiedli-
wieniem dla wszechobecnych podwy-
żek?

− Mamy tę przewagę, że jesteśmy
liderem postpandemicznej odbudowy,
a Polska pozostaje względnie odporna
na zewnętrzne zawirowania. W swej naj-
nowszej prognozie KE podniosła ocze-
kiwania co do naszego wzrostu do
5,2 proc. w tym roku. Rosnące ceny
energii nie dotykają tylko Polski, cały
świat się z nimi mierzy. Obecna sytuacja
na rynkach energii jest przede wszyst-
kim konsekwencją polityki rosyjskiej. Do
tego wojna na Ukrainie zmniejsza ogól-
ne bezpieczeństwo żywnościowe po-
przez ograniczenie podaży produktów
rolnych, ale i poprzez znaczącą pod-
wyżkę światowych cen żywności. W re-
zultacie inflacja w wielu krajach osiąga
rekordy. Warto jednak podkreślić, że bez
wprowadzonej już na początku roku Tar-

Przyszłość trzeba budować 
w oparciu o potencjał i nowe nisze
Polska buduje nowoczesną gospodarkę opartą na tworzeniu kompleksowego ekosystemu
wspierania innowacji. Daje to możliwość nie tylko transferu, ale przede wszystkim two-
rzenia nowych technologii, a co za tym idzie – zwiększenia produktywności. Angażowa-
nie się w działalność B+R i rozwój start-upów wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego od
wielu lat aktywnie wspieramy prace B+R oraz rozwój ekosystemu start-upowego instru-
mentami dotacyjnymi i podatkowymi – mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i nowych
technologii.



czy Antyinflacyjnej inflacja w Polsce
byłaby jeszcze wyższa. Podejmowane
są kolejne działania, np. znaczące
ograniczenie wysokości opłat trafiają-
cych do skarbu państwa z zakupu pa-
liw na stacjach benzynowych czy też
przygotowana w moim resorcie ustawa
o systemie rekompensat dla sektorów
energochłonnych.
Jakie rynki są dziś dla Polski najważ-
niejsze w kontekście eksportu, impor-
tu i przyszłościowych relacji handlo-
wych?

− Najważniejszymi rynkami dla pol-
skich towarów i usług były i są rynki Unii
Europejskiej, w szczególności niemiecki.
Odpowiadają one za ok. 77 proc. pol-
skich obrotów handlowych. Natomiast
mocno działamy na rzecz wzrostu
udziału polskiego eksportu do krajów
zlokalizowanych poza UE. Osiągamy to
m.in. przez negocjowanie i zawieranie
nowych umów o wolnym handlu, które
otwierają nie tylko nowe rynki eksportu,
ale i dostęp do ważnych towarów im-
portu zaopatrzeniowego. Chodzi szcze-
gólnie o kraje Zatoki Perskiej, Afrykę Pół-
nocną i subsaharyjską oraz Amerykę
Łacińską. Są to duże, chłonne rynki,
gdzie zapotrzebowanie na tradycyjne
polskie produkty, takie jak żywność czy
materiały budowlane, jak i polskie no-
woczesne technologie, jest duże.

Tradycyjnie jednym z ważniejszych
partnerów pozaeuropejskich są Stany
Zjednoczone. Ta współpraca ma wy-
miar strategiczny w sektorze obron-
nym, energetycznym, ale również jest to
olbrzymi rynek dla wielu polskich firm ze
wszystkich sektorów – od spożywczego,
przez meblowy i jachtowy, po motory-
zacyjny. Duży potencjał jest w pań-
stwach azjatyckich, dlatego należy po-
dejmować działania, żeby zwiększyć
polski eksport z Chinami, Japonią, Ko-
reą, Wietnamem. Warto też przyglądać
się Indiom, które posiadają dużą wy-
dajność gospodarczą.

Sankcje nałożone na Federację Ro-
syjską spowodowały ograniczenie ak-
tywności przedsiębiorców i doprowa-
dziły do znacznego ograniczenia wy-
miany handlowej Polski z Ukrainą, Ro-
sją i Białorusią. Stąd polscy przedsię-
biorcy muszą podejmować działania,
aby dywersyfikować rynki zbytu oraz
szukać alternatywnych rozwiązań sprzy-
jających budowaniu relacji bizneso-
wych. Można się spodziewać, że w Eu-
ropie będzie postępować proces near-
shoringu, czyli przenoszenia produkcji
bliżej rynków zbytu, na czym mogłaby
skorzystać polska gospodarka.

Co stanowi o atrakcyjności Polski
z punktu widzenia inwestorów? Jak ra-
dzą sobie samorządy w tworzeniu wa-
runków sprzyjających inwestycjom i ja-
kiego wsparcia najbardziej potrzebują?

− Jesteśmy dużym, stabilnym ryn-
kiem, zakotwiczonym w UE i NATO.
O naszej równowadze może świad-
czyć choćby ostatnia opinia agencji
ratingowej Fitch, która utrzymała notę
dla Polski na poziomie A-. W uzasad-
nieniu podkreślono zdywersyfikowaną
gospodarkę, stabilny wzrost gospo-
darczy w ostatnich latach, stosunkowo
solidne podstawy makroekonomiczne,
niski poziom długu publicznego w po-
równaniu do krajów z podobnym ratin-
giem oraz wysoką odporność na szoki
zewnętrzne. Z kolei czerwcowe wyniki
UNCTAD pokazują, że 2021 r. był re-
kordowy pod względem napływu za-
granicznych inwestycji bezpośrednich
do Polski, które wyniosły 24,8 mld euro.
Był to 4. najlepszy wynik wśród krajów
UE. Jednocześnie wzrost napływu in-
westycji zagranicznych do naszej go-
spodarki wyniósł aż 80 proc. r/r. To
siódmy najlepszy wynik w UE oraz 2.
– za Francją, biorąc pod uwagę duże
kraje unijne. W tym zestawieniu jesteśmy
jednocześnie liderem w regionie.

O atrakcyjności danego rynku dla in-
westorów świadczy również jakość pra-
cy. Nasz kraj należy do czołówki państw
europejskich pod względem poziomu
wykształcenia mieszkańców. Atutem
Polski jest też rozmieszczenie sieci
uczelni wyższych. Firma poszukująca
unikalnych umiejętności ma w Polsce
możliwość wykształcić swoich przy-
szłych pracowników na uczelniach,
a także w szkołach zawodowych i tech-
nicznych.

Warto podkreślić duże wsparcie
PAIH dla samorządów w pozyskiwaniu
bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych, np. poprzez opracowanie infor-
macji o zachętach inwestycyjnych, przy-
gotowanie ofert nieruchomości inwe-
stycyjnych, przeprowadzanie audytów
nieruchomości, konsulting lokalizacyj-
ny, organizację spotkań B2B, udzielanie
wsparcia w kontaktach z administracją
czy organizację szkoleń.
Jakie obszary należy wspierać w naj-
większym stopniu: te, które nieźle so-
bie radzą, aby wzmacniać silne marki,
czy te, które wykazują potencjał, ale do-
piero raczkują i choć dobrze rokują,
wiążą się z ryzykiem?

− Jedne i drugie. W wielu krajach
polskie produkty, takie jak żywność,
zwłaszcza owoce, produkty mleczne,

słodycze, ale też odzież, meble, mate-
riały budowlane, cieszą się renomą.
Mamy branże, które generują znaczną
część przychodów w polskim ekspor-
cie oraz zatrudnienia w krajowej go-
spodarce. Należą do nich branża
IT/ITC, maszynowa, kosmetyczna, me-
blarska, spożywcza, farmaceutyczna.
Należy wspierać ich ekspansję na
nowe rynki.

Jednocześnie mamy do zaoferowa-
nia światu szereg nowoczesnych roz-
wiązań technologicznych w takich dzie-
dzinach, jak smart cities, fintech, cy-
bersec, agritech, zielone technologie czy
nowoczesne technologie górnicze. To
branże, które mają szansę na długofa-
lowy rozwój w przyszłości, są innowa-
cyjne i wiążą się z dużą wartością do-
daną. We współpracy z PAIH oraz pol-
skimi placówkami dyplomatycznymi
staramy się promować te branże, jak
również wspierać przedsiębiorców pla-
nujących ekspansję, którzy sami się do
nas zgłaszają.
Z którymi branżami należy dziś wiązać
przyszłość? Jak na przestrzeni ostat-
nich lat zmieniają się nasze flagowe
produkty i najbardziej wartościowe
segmenty rynku?

− Chcemy wspierać rozwój tych
branż, w których już mamy określone
kompetencja i lata doświadczeń, ale
jednocześnie musimy z odwagą patrzeć
w przyszłość, szukając nisz, w których
polskie rozwiązania technologiczne
będą mogły zaistnieć. Dobrym przy-
kładem jest branża motoryzacyjna, któ-
ra od wielu lat jest silnym ogniwem pol-
skiej gospodarki, a obecnie zmienia się
na naszych oczach. W 2021 r. akumu-
latory litowo-jonowe do samochodów
elektrycznych stanowiły aż 2,4 proc.
całego eksportu z Polski. To pokazuje,
że nasz kraj bierze udział w globalnej
transformacji transportu w kierunku
elektromobilności. Na przestrzeni ostat-
nich kilkunastu lat ponad dwukrotnie
wzrósł eksport dóbr tzw. średniowyso-
kiej i wysokiej techniki. Celem polityki
przemysłowej jest, abyśmy produko-
wali coraz bardziej zaawansowane
produkty związane z elektromobilnością
czy przemysłem 4.0. To one będą szcze-
gólnie pożądane w cyfryzującym się
świecie i będą generowały największe
dochody dla firm i pracowników.
Jak widzi pan rolę start-upów w budo-
waniu nowoczesnej, konkurencyjnej
gospodarki? Czy to one tworzą dziś
podwaliny pod gospodarcze potęgi
i rozpoznawalne produkty, z których
możemy być dumni?

www.rynekinwestycji.pl
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− Start-upy mają ogromy potencjał,
aby być jednym z motorów rozwoju
gospodarczego, szczególnie techno-
logicznego. Polska buduje nowocze-
sną gospodarkę opartą na tworzeniu
kompleksowego ekosystemu wspiera-
nia innowacji. Daje to możliwość nie tyl-
ko transferu, ale przede wszystkim two-
rzenia nowych technologii, a co za tym
idzie – zwiększenia produktywności.
Angażowanie się w działalność B+R
i rozwój start-upów wiąże się z dużym ry-
zykiem, dlatego od wielu lat aktywnie
wspieramy prace B+R oraz rozwój
ekosystemu start-upowego instrumen-
tami dotacyjnymi i podatkowymi.

Efekty widać na przykładzie roz-
woju rynku Venture Capital. Ostatnie
3 lata to rekordowe inwestycje w pol-
skie start-upy funduszy ulokowanych
w Polsce i międzynarodowych grup.
W 2021 r. inwestycje wyniosły 3,6 mld zł,
co stanowiło wzrost o 71 proc. w stosunku
do 2020 r. W ten sposób wspieramy naj-
bardziej ryzykowne etapy rozwoju firm,
umożliwiając start-upom zaistnienie
i rozwój, a następnie wychodzenie ze
swoimi pomysłami na światowe rynki.
Specjalizacje, w których najczęściej
działają polskie start-upy, to sztuczna in-
teligencja, mechine learning, e-com-
merce, medycyna, zdrowie, technologia,
edukacja, analityka, zarządzanie, big
data, przemysł 4.0, finanse. 

Naturalne jest, że młode przedsię-
biorstwa chętniej inwestują w to, co bu-
dzi jakiekolwiek nadzieje na przyszłość,
nawet jeżeli rozwiązanie nie zostało
do końca zbadane czy opracowane.
Większość start-upów w ciągu najbliż-
szego roku jest zainteresowanych eks-
pansją zagraniczną i planuje wejść na
nowe rynki zagraniczne, w tym krajów
UE i w następnej kolejności do Stanów
Zjednoczonych i Kanady.
Skoro mowa o nowych technologiach
i innowacjach, proszę powiedzieć, jak
należy postrzegać opłacalność inwe-
stycji związanych z OZE. Czy fotowol-
taika i farmy wiatrowe to dziś nasza
szansa?

− OZE to nie tylko światowy mega-
trend, ale wręcz warunek dalszego
rozwoju polskiej gospodarki. Musimy
dołożyć wszelkich starań, żeby był roz-
wijany krajowy łańcuch dostaw w tym
obszarze – produkcja magazynów ener-
gii, pomp ciepła oraz komponentów dla
technologii produkcyjnych: fotowoltaiki
i wiatru. Liczymy też na rozwój morskich
farm wiatrowych na naszym obszarze
Bałtyku – to jedna z najlepszych w Eu-
ropie lokalizacji dla tej technologii. Ro-

snące ceny energii, koszty cen upraw-
nień do emisji CO2 powodują, że insta-
lacja źródeł OZE staje się coraz bardziej
opłacalna.

Potencjał rozwoju energetyki wia-
trowej w znaczącym stopniu zostanie
wkrótce odblokowany dzięki wypraco-
wanej w MRiT nowelizacji ustawy o in-
westycjach w zakresie elektrowni wia-
trowych. Istotne są także kwestie zwięk-
szenia dostępności tych rozwiązań na
poziomie lokalnym. W tę stronę zmie-
rzają propozycje MRiT dotyczące m.in.
wsparcia społeczności energetycznych
w ramach KPO, gdzie na wsparcie
tego typu inicjatyw przeznaczono 97 mln
euro. Naszą ambicją jest także umożli-
wienie większego wykorzystania ener-
getyki odnawialnej w krajowych przed-
siębiorstwach i przemyśle. Prace nad
dedykowanym programem w tym za-
kresie również prowadzimy.
Wiele mówi się o silnej pozycji Polski
w zakresie produkcji wodoru. Jak naj-
lepiej wykorzystać ten potencjał, przy
okazji zbliżając się do wytycznych
związanych z zeroemisyjnością?

− Wodór będzie stanowił jedno
z kluczowych paliw transformacji ener-
getycznej zachodzącej w UE. Ma szan-
sę stać się w przyszłości realną alter-
natywą dla paliw kopalnych. Może
mieć szerokie zastosowanie w energe-
tyce, ciepłownictwie, przemyśle i trans-
porcie, umożliwiając ich dekarboniza-
cję. Tym samym wodór ma szansę stać
się w przyszłości realną alternatywą
dla paliw kopalnych. Polska zajmuje
5. miejsce na świecie, a 3. w Europie pod
względem produkcji wodoru. Wytwa-
rzamy go rocznie około miliona ton. Jest
on produkowany głównie przez rafine-
rie oraz zakłady chemiczne i wykorzy-
stywany w procesach rafinacji oraz do
produkcji nawozów i chemikaliów. Mu-
simy dążyć do zwiększania udziału tzw.
zielonego wodoru wytwarzanego przy
wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii, np. wiatrowej i słonecznej.

W ubiegłym roku przyjęta została
Polska Strategia Wodorowa do roku
2030 z perspektywą do 2040 r. Umożli-
wi ona ekologiczne wytwarzanie wodoru
na skalę przemysłową oraz stopniową
budowę w Polsce zeroemisyjnej go-
spodarki poprzez przyspieszenie pro-
cesu dekarbonizacji niektórych obsza-
rów. Jednocześnie inwestycje w wodór
pomogą w tworzeniu miejsc pracy
i zrównoważonego wzrostu gospodar-
czego.
Jak do roli innowacyjności i potrzeb biz-
nesu ma się dzisiejszy system eduka-

cji i stan współpracy przedsiębiorców
ze środowiskiem nauki? 

− Współpraca sektorów nauki i biz-
nesu ma kluczowe znaczenie dla wzro-
stu innowacyjności w gospodarce. Wie-
le instrumentów wsparcia finansowa-
nych ze środków publicznych ukierun-
kowanych jest właśnie na nią. Mam na
myśli pomoc finansową z NCBiR, PAPR,
BGK czy Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Wspieramy współpracę pomiędzy sek-
torem nauki i biznesu poprzez Krajowe
Klastry Kluczowe oraz cyfryzację przed-
siębiorstw, tzw. huby innowacji cyfro-
wych – DIH-y oraz eDIH-y.

Coraz więcej firm opiera filozofię
działania o innowacje związane z pro-
wadzeniem własnych badań i prac
rozwojowych. Pokazują to dane doty-
czące wykorzystania ulgi B+R. Podat-
nicy CIT za 2020 r. odliczyli od podsta-
wy opodatkowania 3,133 mln zł – to
wzrost o 39,4 proc. W przypadku po-
datników PIT było to 503 mln zł − wię-
cej o 34,3 proc. Musimy zdawać sobie
sprawę, że zmienia się sposób organi-
zacji pracy i rola pracownika – system
wymaga od pracownika ciągłego roz-
woju i poszukiwania dla siebie nowych
ról. Obok podejmowania kluczowych
decyzji czy koordynowania procesu
produkcji zadaniem pracowników
w coraz większym stopniu staje się
jego zaprogramowanie, zdefiniowanie
procedur i przekazanie wykonania ma-
szynom.

Ważne są też kompetencje proin-
nowacyjne, a istotnym obszarem roz-
woju wiedzy i kompetencji jest sztuczna
inteligencja. We wrześniu 2021 r. uru-
chomiono pilotażowy projekt AI4Youth,
który ma przygotować młodzież na na-
dejście rewolucji związanej ze sztuczną
inteligencją. Pilotaż ma charakter ogól-
nopolski. Do listopada 2022 r. zostanie
przeszkolonych nie mniej niż 20 trene-
rów, 120 nauczycieli oraz minimum
1800 uczniów z 60 szkół z 6 miast i co
najmniej z 3 województw. Wzbudzenie
zainteresowania wśród młodzieży szkol-
nej perspektywicznymi obszarami tech-
nologicznymi daje szansę na wprowa-
dzenie na rynek pracy w Polsce osób
z kompetencjami przyszłości. Z punktu
widzenia gospodarki narodowej klu-
czowe jest dbanie o dostosowanie kom-
petencji przyszłych biznesmenów i pra-
cowników do nadchodzących potrzeb
już na etapie kształcenia w szkołach
średnich.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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W Instytucie prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe z szerokiego spektrum zagadnień dotyczących:
• nowoczesnych technik separacji gazów i cieczy, w tym wychwytu i utylizacji gazów cieplarnianych metodami ad-
sorpcyjnymi i membranowymi, procesów hybrydowych, wzbogacania i oczyszczania biogazu;
• biotechnologii, w tym biodegradacji związków organicznych, kinetyki rozkładu mikrobiologicznego, biooczysz-
czania powietrza; 
• nanomateriałów, w tym syntezy i charakterystyki materiałów o multimodalnej strukturze porów i mikroreaktorów;
• inżynierii reaktorów chemicznych, w szczególności reaktorów strukturalnych, strużkowych i kolumn barbotażo-
wych, a także zagadnień związanych z transportem masy, ciepła i pędu, modelowaniem CFD, optymalizacją no-
śników katalitycznych oraz prowadzeniem, modelowaniem i optymalizacją procesów katalitycznych redukcji lotnych
związków organicznych, tlenków azotu oraz katalitycznego i niekatalitycznego spalania metanu.

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk jest ośrodkiem naukowym o wielo-
letniej tradycji, założonym w 1958 r. z inicjatywy jednego z twórców polskiej inżynierii pro-
cesowej − prof. Tadeusza Hoblera.

www.iich.gliwice.pl

Priorytet ma w Instytucie rozwiązywanie problemów związanych z unieszkodli-
wianiem lub zagospodarowaniem strumieni odpadowych, towarzyszących wy-
dobyciu surowców i różnym procesom przemysłowym. Technologia usuwania
szkodliwych dla zdrowia bądź uciążliwych zapachowo lotnych związków orga-
nicznych z powietrza w bioreaktorze strużkowym została wyróżniona w 2020 r.
medalem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w katego-
rii Innovations for European Green Deal. 

W Instytucie opracowano także technologię do utylizacji metanu zawartego w
powietrzu wentylacyjnym, emitowanym z czynnych i zamkniętych kopalń węgla
kamiennego. Także ta technologia została wielokrotnie zauważona i wysoko
oceniona w latach 2020−2021 na krajowych i międzynarodowych targach wy-
nalazków, innowacji i handlu.

Nasze technologie chronią środowisko



Skuteczna ochrona własności in-
telektualnej pozwala zmienić
efekt pracy badawczej w rze-

czywistą wartość rynkową. Na stronie
biznes.gov.pl czytamy: „Własność inte-
lektualna to wytwory ludzkiego umysłu,
przedstawione w materialnej postaci,
jak utwory literackie, oznaczenia towa-
rów czy wynalazki. Nazywane są do-
brami niematerialnymi i stanowią nie-
materialne składniki majątku firmy. Są
to oryginalne i nowatorskie efekty twór-
czej działalności człowieka. Własność
intelektualna pojawia się we wszystkich
dziedzinach życia, w tym w działalności
biznesowej, niezależnie od wielkości fir-
my, jej specyfiki czy geograficznego
obszaru działania”.

Czerpać korzyści z praw do wła-
sności intelektualnej mogą tylko upraw-
nione do tego osoby fizyczne lub praw-
ne. Dlatego nazywamy je prawami wy-
łącznymi. Przepisy określają jednak
czas i obszar korzystania z praw do wła-
sności intelektualnej. Prawa takie są zby-
walne, co oznacza, że mogą zostać
sprzedane, odstąpione albo dziedzi-
czone. Wyjątek stanowią osobiste pra-
wa autorskie.

Często zdarza się, że przy wytwa-
rzaniu jednego produktu trzeba korzy-
stać z kilku praw do własności intelek-
tualnej. Rozwiązania stosowane przez
każdy element produktu mogą być ob-

jęte odrębnymi prawami własności.
Osobne prawa mogą obejmować zna-
ki towarowe, kształt, surowiec lub daną
część.

Prawa własności przemysło-
wej a prawa autorskie

Prawo własności przemysłowej moż-
na uzyskać poprzez zgłoszenie lub re-
jestrację w Urzędzie Patentowym RP lub
instytucji spełniającej podobne zadania
w innym kraju. Uzyskanie takiego pra-
wa wymaga wniesienia opłat, których
wielkość ustalana jest rozporządze-
niem Rady Ministrów. Jednorazowe
opłaty wnoszone są na etapie zgłosze-
nia, przed wydaniem decyzji przez
Urząd Patentowy, natomiast po wydaniu
decyzji o udzielaniu prawa wnosi się
opłaty okresowe umożliwiające prze-
dłużenie go na kolejne okresy.

Prawa autorskie – osobiste i mająt-
kowe – nie wymagają rejestracji. Prawa
osobiste są związane z osobą twórcy
− nie można ich sprzedać ani się ich
zrzec, zaś po śmierci twórcy przechodzą
na jego rodzinę bezterminowo. Mająt-
kowe prawa autorskie podlegają nato-
miast obrotowi gospodarczemu. Twór-
ca posiada wyłączne prawo do korzy-
stania z utworu, ale może zawierać
umowy powodujące przeniesienie au-
torskich praw majątkowych lub udzie-
lenie licencji. W umowie przeniesienia

można określić pole eksploatacji (np.
druk lub forma elektroniczna), na jakim
prawa będą wykorzystywane przez
dany podmiot.

Co rozumie się przez prawa
własności przemysłowej?

Ochronie jako własność przemy-
słowa mogą podlegać: wynalazki, wzo-
ry użytkowe, wzory przemysłowe, zna-
ki towarowe, oznaczenia geograficzne
oraz topografie układów scalonych.
Jako wynalazek rozumiemy rozwiązanie
techniczne dowolnego problemu. Może
on być chroniony patentem, który uzy-
skać może jedynie osoba fizyczna, jeśli
wykorzystanie wynalazku nie jest
sprzeczne z dobrymi obyczajami lub po-
rządkiem publicznym. Jak czytamy na
stronie biznes.gov.pl, wyróżnia się 4 ka-
tegorie wynalazków, z których każda
może być chroniona patentem. Są to:
• produkty – mogą to być fragmenty ży-
wych organizmów, substancje lub ich
mieszaniny;
• urządzenia, np. narzędzia, maszyny,
aparaty;
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Jak chronić 
dorobek intelektualny
Skuteczna ochrona własności intelektualnej stanowi jeden
z filarów sukcesu firmy. Kluczowe dla przedsiębiorców staje
się często pytanie: jak chronić dorobek intelektualny?
Wiąże się ono również z zagadnieniem współpracy nauki
i biznesu – ścieżką komercjalizacji innowacji. Można zadać
więc drugie pytanie: dlaczego tylko część innowacyjnych
rozwiązań trafia na rynek? Poszukiwanie odpowiedzi na-
leży zacząć od analizy uregulowań prawnych funkcjonują-
cych w Polsce, ponieważ brak odpowiedniej ochrony może
prowadzić do strat finansowych tak samo jak zaniedbanie
we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Wojciech Ostrowski



• sposoby – głównie sposób wytwa-
rzania produktu, ale również sposób po-
miaru lub przetwarzania;
• zastosowania − nowe użycia istnie-
jących już produktów.

Wynalazek musi być rozwiązaniem
nowym, ale jednocześnie nieoczywistym
dla specjalistów w danej dziedzinie. Musi
również nadawać się do przemysłowego
zastosowania. Podlega on ochronie pa-
tentowej przez 20 lat, jednak w przypad-
ku produktów leczniczych okres ten może
zostać wydłużony do 25 lat.

Pod pojęciem wzoru użytkowego
rozumie się rozwiązania dotyczące

kształtu, budowy bądź zestawienia ele-
mentów przedmiotu. Zachodzi tu po-
dobieństwo między wzorem użytko-
wym a wynalazkiem, dlatego niekiedy
nowe rozwiązanie może być zgłaszane
jako wynalazek lub wzór użytkowy. 

Wzorem przemysłowym nazywa się
z kolei rozwiązanie dotyczące nowa-
torskiego kształtu, kolorystyki, zdobień,
lub materiału, z którego zbudowano
przedmiot. Zastosowanie nowego wzo-
ru przemysłowego ma na celu przy-
ciągnięcie uwagi kupującego i zwięk-
szenie atrakcyjności produktu. By uzy-
skać ochronę patentową, wzór prze-

mysłowy musi być nowy, co znaczy, że
nie istnieje jego identyczny lub prawie
identyczny odpowiednik. Patentem moż-
na objąć też opakowanie bądź symbol
graficzny.

Dzięki znakom towarowym możliwe
jest natomiast odróżnienie towarów
bądź usług pochodzących od różnych
przedsiębiorców. Znakiem towarowym
może być rysunek, kolor, wyraz, litera,
cyfra, forma przestrzenna, taka jak
kształt towaru lub jego opakowania,
a nawet dźwięk.

Klasyfikacja nicejska, regulująca
zasady ochrony znaków towarowych,
według której dokonuje się międzyna-
rodowej klasyfikacji towarów i usług,
obejmuje 45 klas. Pierwsze 34 z nich sta-
nowią towary, zaś pozostałe 11 − usłu-
gi. Jedną z zalet posiadania znaku to-
warowego jest możliwość budowy wi-
zerunku przedsiębiorstwa. W świado-
mości konsumentów produkty i usługi
oznaczone określonym znakiem mogą
kojarzyć się np. z wysoką jakością lub
niską ceną. Ułatwiają one również pro-
wadzenie kampanii reklamowej, zgod-
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Wynalazek musi być rozwiązaniem nowym, 
ale jednocześnie nieoczywistym dla specjalistów
w danej dziedzinie. Musi również nadawać się
do przemysłowego zastosowania. Podlega on
ochronie patentowej przez 20 lat, jednak 
w przypadku produktów leczniczych okres 
ten może zostać wydłużony do 25 lat.



nie z zasadą „znane bardziej oddzia-
łuje”.

Po zgłoszeniu znaku towarowego
i spełnieniu wymogów określonych
w przepisach regulujących możliwość
użycia danego elementu bądź zestawu
elementów jako znaku towarowego na-
bywa się prawo do wyłącznego jego
użycia do celów handlowych na 10 lat
z możliwością odpłatnego przedłużenia
ochrony na kolejne dziesięcioletnie
okresy.

Oznaczenia geograficzne odnoszą
się do miejsca (kraju, miasta, regionu),
z którego pochodzi dany produkt. Moż-
na ich używać dla podkreślenia jakości
produktu przemysłowego lub rolnego,
wynikającej z faktu jego powstania w da-

nym miejscu. Zgłoszenie oznaczenia
geograficznego może być dokonane je-
dynie przez grupę przedsiębiorców do
organizacji upoważnionej do repre-
zentowania interesów producentów
działającej na danym terenie, do wła-
ściwego organu administracji rządowej
lub samorządu terytorialnego oraz
w Urzędzie Patentowym RP. Korzyści
z oznaczenia geograficznego mogą
czerpać wszyscy przedsiębiorcy, których
produkty spełniają wymogi związane
z oznaczeniem geograficznym.

Jak chronić własność 
intelektualną?

W Polsce kwestie związane z ochroną
własności intelektualnej regulowane są
przez Ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej oraz
Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Za
naruszanie prawa własności intelektu-
alnej, np. używanie bez zezwolenia da-
nego znaku towarowego lub kopiowa-
nie wynalazku, grozi odpowiedzialność

cywilna lub karna. Poszkodowany może
domagać się na drodze cywilnej za-
dośćuczynienia. Sąd może dodatkowo
skazać sprawcę w procesie karnym na-
wet na karę pozbawienia wolności,
szczególnie w przypadku, gdy naru-
szenie prawa własności miało na celu
osiągnięcie korzyści majątkowych.

Przed zgłoszeniem wniosku o ochro-
nę patentową dobrze jest zapoznać się
z powszechnie dostępną wiedzą o tym,
co zostało już udostępnione na temat
rozwiązania danego problemu. W przy-
padku znaku towarowego dobrze jest
przeprowadzić rozeznanie, czy dany
znak nie został już zastrzeżony, bądź nie
jest używany przez inny podmiot. By uzy-
skać ochronę w wielu państwach, należy

złożyć wniosek patentowy w każdym
z nich lub skorzystać z procedur mię-
dzynarodowych albo regionalnych.

Rozwój nowoczesnych technologii
sprawia, że przed posiadaczami wła-
sności intelektualnej stają coraz to
nowe wyzwania. Jednym z nich jest
ochrona swoich praw z Internecie. Por-
tal Money.pl doradza: „Kopiowanie
zdjęć, treści, filmów wideo i innych
przejawów działalności artystycznej,
naukowej i kulturowej jest postrzegane
jako łamanie praw dotyczących takiej
własności. W takiej sytuacji powinieneś
najpierw wezwać daną osobę do za-
przestania łamania praw autorskich
– osobiście lub przy pomocy prawnika.
Jeśli polubowne działanie nie przyniesie
spodziewanych rezultatów, konieczne
jest skierowanie sprawy do sądu. W po-
zwie trzeba wykazać, że przedmiot
sprawy jest własnością intelektualną
i ma cechy własnej, samodzielnej twór-
czości”. Portal radzi też, by podpisywać
swoje wytwory bądź opatrzyć zdjęcia
znakiem wodnym.

Problemy związane 
z wdrażaniem innowacyjnych 
rozwiązań

„Szybki rozwój rynku, międzyna-
rodowa konkurencja, dążenie do wyż-
szej jakości i nowoczesności wymaga-
ją bez wątpienia wprowadzania inno-
wacji. Niewątpliwie są one „motorem”
rozwoju gospodarczego. Przedsię-
biorstwa, które chcą być konkurencyj-
ne na rynku oraz rozwijać się, muszą
stać się organizacjami innowacyjnymi.
Badania dowodzą, że wprowadzenie in-
nowacji procesowych może wpłynąć
pozytywnie na produktywność firmy
– wzrost o 14 proc. w ciągu 3 lat” – pi-
sze Martyna Ostrowska w opracowaniu
„Innowacje w polskich przedsiębior-
stwach – bariery, korzyści oraz źródła
finansowania”.

Jednak przedsiębiorcy często na-
potykają na przeróżne bariery we wdra-
żaniu innowacji. Przeszkodą stającą
na drodze pracom badawczym w dużej
mierze są względy finansowe. Chodzi
o finansowanie badań na etapie roz-
woju, demonstracji i wdrażania do pro-
dukcji. Trudności te dotyczą głównie ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, które po-
siadają ograniczone zasoby gotówki
bądź zdolności kredytowe. Z proble-
mem tym wiąże się również brak wy-
starczających zachęt finansowych i ze-
wnętrznych źródeł. Brak środków unie-
możliwia też badanie rynku i oczekiwań
konsumentów.

Drugą przyczyną niedostatecznej in-
nowacyjności przedsiębiorstw jest brak
wiedzy o istnieniu możliwości zastoso-
wania nowatorskich rozwiązań, o po-
tencjalnym popycie na innowacyjny
produkt, wreszcie o rzeczywistym ryzy-
ku inwestycyjnym związanym z wpro-
wadzeniem nowego rozwiązania. Brak
prawidłowej oceny ryzyka może spo-
wodować nadmierne obawy ze strony
przedsiębiorców. 

Przeszkodą we wdrażaniu inwesty-
cji są również złożone relacje między
przedsiębiorcami a przedstawicielami
świata nauki. − Oba środowiska różni
od siebie postrzeganie problemów biz-
nesowych, forma komunikacji, podejście
do rozwiązywania spornych kwestii,
stosunek do ograniczeń czasowych i fi-
nansowych, a nawet sposób budowa-
nia relacji interpersonalnych. Zmiana
tego stanu rzeczy wymaga czasu i cier-
pliwości, wypracowania metod budo-
wania współpracy i uczenia się od sie-
bie – twierdzi dr Piotr Mikosik na łamach
kwartalnika naukowego Instytutu Lot-
nictwa „Minib”. �
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W Polsce kwestie związane z ochroną własności
intelektualnej regulowane są przez Ustawę 
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej oraz Ustawę z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Za naruszanie prawa własności intelektualnej,
np. używanie bez zezwolenia danego znaku 
towarowego lub kopiowanie wynalazku, grozi
odpowiedzialność cywilna lub karna. Sąd może
dodatkowo skazać sprawcę w procesie karnym
nawet na karę pozbawienia wolności.
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Licencje
Podatnicy nabywający licencje do

programów zastanawiają się, czy mogą
rozliczyć je w ramach ulgi B+R. Za-
sadniczo fiskus dopuszcza taką możli-

wość, niemniej zwraca uwagę, że do-
tyczy ona tylko części wydatku związa-
nego z działalnością badawczo-roz-
wojową. Innymi słowy w sytuacji, gdy li-
cencje będą wykorzystywane częścio-
wo do działalności badawczo-rozwo-
jowej, a częściowo do pozostałej dzia-
łalności podatnika, koszty nabycia li-
cencji jednorocznych będą stanowić
koszty kwalifikowane tylko w takiej czę-
ści, w jakiej będą służyć prowadzonej
działalności badawczo-rozwojowej (in-
terpretacja z dnia 16 maja 2022 r. sygn.
0111-KDIB1-3.4010.62.2022.2.BM).

Materiały
Poza wydatkami pracowniczymi

drugą dużą grupą kosztów kwalifiko-
wanych są koszty materiałów wyko-
rzystanych w działalności badawczo-
-rozwojowej. Należy zaznaczyć, że nie
chodzi jedynie o materiały badawcze,
lecz także o wydatki związane z naby-

ciem składników majątku zużywanych,
w tym materiałów i surowców bezpo-
średnio związanych z prowadzoną dzia-
łalnością badawczo-rozwojową. Jako
przykład można wskazać interpretację
z dn. 25 kwietnia 2022 r. sygn. 0111-
KDIB1-3.4010.677.2021.3.IM, gdzie za
materiały uznano części do form, elek-
trody, oringi, uszczelki, przewody, grzał-
ki, klucze, szlifierki, przyłącza, pasy
itp., które służyły do prowadzenia dzia-
łalności badawczo-rozwojowej.

Zarządzanie i administrowanie
projektami

Kolejna ciekawa interpretacja z dn.
13 maja 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-
3.4010.81.2022.2.BM dotyczyła możli-
wości zaliczenia wydatków na zarzą-
dzanie i administrowanie projektami
B+R do kosztów kwalifikowanych.
Z procesem badawczo-rozwojowym
związana jest nieodłącznie koniecz-

Najnowsze stanowiska 
organów podatkowych 
w zakresie ulgi B+R

Ulga badawczo-rozwojowa jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym
na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę
ulgę, dając szansę na połączenie jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200 proc. możliwości
odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych. Jak każda preferencja, także ulga B+R jest
obwarowana szeregiem warunków, toteż dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał
już setki indywidualnych interpretacji podatkowych. Jakie jest aktualne stanowisko orga-
nów podatkowych w tym zakresie?

Robert Nogacki



ność odpowiedniego planowania i za-
rządzania projektami badawczo-roz-
wojowymi w aspekcie naukowo-tech-
nicznym, ale też administracyjnym.
Zgodnie z interpretacją działania re-
alizowane przez przedsiębiorców wy-
łącznie na potrzeby projektów B+R są
traktowane jako działalność o charak-
terze badawczo-rozwojowym i koszty
poniesione na taką działalność mogą
stanowić koszty kwalifikowane.

Obowiązek 
wyodrębnienia kosztów

Regulacje związane z ulgą B+R
nakładają na podatnika chcącego sko-
rzystać z ulgi badawczo-rozwojowej
obowiązek wyodrębnienia kosztów po-
noszonych w związku z działalnością
badawczo-rozwojową. Ustawa nie pre-
cyzuje jednak, w jaki sposób to wyod-
rębnienie powinno zostać wykonane.
Wyodrębnienie kosztów na działalność
badawczo-rozwojową w ewidencji ra-
chunkowej ma być podstawą do kal-
kulacji ulgi badawczo-rozwojowej.

Jak zatem wskazano w interpretacji
z dn. 19 kwietnia 2022 r. sygn. 0111-
KDIB1-3.4010.510.2021.2.AN, podatnik
ma obowiązek dokonać wyodrębnienia
w taki sposób, aby możliwe było zi-
dentyfikowanie kosztów kwalifikowa-
nych, dających prawo do skorzystania
z ulgi w kwocie odpowiedniej dla danej
kategorii.

Dofinansowanie wynagrodzeń
z tarczy antykryzysowej

Zwrot kosztów sfinansowanych
z jakiegokolwiek źródła, w tym w ra-
mach tarczy antykryzysowej, należy
uwzględnić w ramach rozliczenia kosz-
tów kwalifikowanych, tj. wydatki sfi-
nansowane z tarczy nie mogą stanowić
kosztów kwalifikowanych (interpreta-
cja z dn. 15 kwietnia 2022 r. sygn. 0111-
-KDIB1-3.4010.511.2021.2.JKU).

Marketing przez social media
Część podatników próbuje zaliczać

do kosztów kwalifikowanych wydatki na
cele marketingowe. W takich przy-
padkach fiskus wskazuje, że poszuki-
wanie klientów oraz docieranie do nich
drogą internetową poprzez social me-
dia nie stanowią działalności badaw-
czo-rozwojowej, przez co wydatki na
taką działalność nie stanowią kosztów
kwalifikowanych (interpretacja z dn.
7 kwietnia 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-
-3.4010.8.2022.2.PC).

Nieobecność pracownika
Pytanie, które na chwilę obecną

nie doczekało się jednolitej linii orzecz-
niczej, brzmi: „Jak kwalifikować koszty
pracownika B+R, który przebywa na
urlopie?”. Dominuje pogląd, że wyna-
grodzenie za czas nieobecności w pra-
cy jest kosztem kwalifikowanym. Przy-
kładowo w wyroku WSA w Poznaniu

z dn. 13.05.2021 r., sygn. I SA/Po 163/21,
WSA wskazał: „Jeżeli pracownik prze-
znacza cały swój czas pracy na dzia-
łalność badawczo-rozwojową, to wów-
czas wydatki związane z czasem jego
usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy winny być uwzględnione w pełnej wy-
sokości, albo w określonej proporcji, gdy
pracownik poświęca na badania jedy-
nie część swojego czasu, w odniesieniu
do całego czasu pracy”.

Podobnie wypowiedział się WSA
w Poznaniu w wyroku z dn. 12.05.2021 r.,
sygn. I SA/Po 826/20. Z kolei w wyroku
WSA w Gdańsku z dn. 18.05.2021 r.,
sygn. I SA/Gd 232/21, wskazano, że „Od-
liczeniu w ramach ulgi badawczo-roz-
wojowej, w myśl art. 18d ust. 1 w zw. z art.
18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., nie podlega-
ją kwoty wynagrodzenia za czas cho-
roby i urlopu oraz składek od tych na-
leżności”. W tym przypadku należy
więc oczekiwać wyroku NSA.

Robert Nogacki, właściciel Kancelarii
Prawnej Skarbiec, specjalizującej się
w doradztwie prawnym, podatkowym

oraz strategicznym dla przedsiębiorców
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Ponad 70 lat działalności Instytutu to
ogromne doświadczenie, ale też zmie-
niające się realia rynkowe i gigan-
tyczny postęp technologiczny. Co
sprzyja dostosowaniu oferty do no-
wych wyzwań i sprostaniu oczekiwań
biznesu?

− Na przestrzeni lat „Poltegor-In-
stytut” stał się ważną w kraju i w Euro-
pie jednostką naukowo-badawczą,
w której zakresie działania była szero-
ko rozumiana problematyka eksplo-
atacji odkrywkowej węgla brunatnego
oraz surowców skalnych. Koncentro-
wała się ona na tematach badawczych
i pracach rozwojowych dotyczących
nowoczesnych koncepcji zagospoda-
rowania i udostępnienia złóż metodą od-
krywkową oraz innowacyjnych tech-
nologii eksploatacji złóż.

Obecnie, w dobie nowych wyzwań
związanych z polityką energetyczną,
oferta naszego Instytutu wykracza poza
dotychczasowy zakres realizowanych
prac. Sprzyja temu wiedza i doświad-
czenie naszych pracowników we współ-
pracy z biznesem. Wśród aktualnie wy-
konywanych zadań badawczych wy-
różniają się projekty związane z rewi-
talizacją terenów poprzemysłowych,
w tym m.in. rekultywacją wyrobisk po-
eksploatacyjnych, zrównoważonym wy-
korzystaniem zwałowisk pogórniczych
dla budowy instalacji odnawialnych
źródeł energii, wdrażaniem nowych
koncepcji gospodarki o obiegu za-

mkniętym i wykorzystaniem odpadów
wydobywczych. Bardzo ważną częścią
naszej obecnej działalności jest również
problematyka ochrony zasobów wód
podziemnych.
Jak ocenia pan dzisiejszy stan współ-
pracy Instytutu z biznesem? Jaka część
prac badawczych Instytutu ma przeło-
żenie na rozwój gospodarki?

− Z racji swych zadań statutowych,
działalność Instytutu Górnictwa Od-
krywkowego  stanowi zaplecze inno-
wacyjno-wdrożeniowe dla wszystkich
kopalń odkrywkowych w Polsce. Kreu-

jemy innowacyjne procesy, technologie,
metody oraz rozwiązania techniczne
w obszarze geologii, geoinżynierii i gór-
nictwa, zgodnie z polityką bezpieczeń-
stwa energetycznego i zrównoważo-
nego rozwoju. Wieloletnie doświad-
czenie kadry Instytutu w realizacji róż-
norodnych tematów badawczych i roz-
wojowych dla przemysłu stwarza nam
możliwości prowadzenia szerokiej dzia-

łalności o charakterze badawczo-apli-
kacyjnym na potrzeby podmiotów go-
spodarczych w kraju i za granicą, któ-
rym jesteśmy w stanie zaoferować ory-
ginalne projekty i technologie, badania,
ekspertyzy i usługi specjalistyczne.
Większość prac badawczo-rozwojo-
wych realizowanych w Instytucie jest wy-
konywana na zamówienie przemysłu,
a ich efekty służą gospodarce. To naj-
lepsze potwierdzenie ich jakości oraz
zainteresowania podmiotów gospo-
darczych.  
Jakie wyzwania stawia przed Instytutem
transformacja energetyczna, rzutująca
na zakres państwa działalności?

− Z myślą o przyszłości i rozwoju
„Poltegor-lnstytut” wyznaczamy sobie

cele związane z zapewnieniem bez-
pieczeństwa energetycznego kraju
w oparciu o paliwa kopalne, odna-
wialne źródła energii i energetykę ją-
drową oraz stałego dostępu do bazy su-
rowców skalnych niezbędnych dla po-
trzeb drogownictwa i budownictwa.
Wymaga to wdrażania nowoczesnych,
innowacyjnych i ekologicznych tech-
nologii eksploatacji.

Z myślą o gospodarce i środowisku
Celem strategicznym Instytutu jest kreowanie innowa-
cyjnych, czystych i przyjaznych dla środowiska techno-
logii wydobycia oraz wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych, z których skorzysta górnictwo. Istotne zna-
czenie dla gospodarki kraju ma opracowanie i wdrożenie
czystych technologii stwarzających realne perspektywy
podjęcia produkcji wodoru, gazu syntezowanego, paliw
płynnych czy nawozów na bazie węgla – mówi Jacek
Szczepiński, dyrektor Instytutu Górnictwa Odkrywkowego
„Poltegor-Instytut”.

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność
górniczą metodą odkrywkową ze swej natury
wpływają destrukcyjnie na środowisko. Dlatego
problematyka związana z ochroną środowiska
staje się priorytetowym kierunkiem działalności
naszego Instytutu.



Celem strategicznym Instytutu jest
kreowanie innowacyjnych, czystych
i przyjaznych dla środowiska techno-
logii wydobycia oraz wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych, z których sko-
rzysta górnictwo. Istotne znaczenie dla
gospodarki kraju, a w szczególności dla
energetyki, jest opracowanie i wdro-
żenie czystych technologii stwarzają-
cych realne perspektywy podjęcia pro-
dukcji wodoru, gazu syntezowanego,
paliw płynnych czy nawozów na bazie
węgla. 

Perspektywicznymi kierunkami roz-
woju Instytutu są również prace ba-
dawczo-rozwojowe w zakresie szeroko
pojętej inżynierii lądowej i inżynierii
środowiska, w ramach których nie-
zbędne jest wykorzystanie wiedzy obej-
mującej takie dziedziny, jak geotechni-
ka, geoinżynieria, hydrogeologia i hy-
drologia.
Jak firmy radzą sobie z zagospodaro-
wywaniem odpadów? Czy są świado-
me wagi recyklingu i gospodarki obie-
gu zamkniętego? Na jakie wsparcie
z państwa strony mogą liczyć w tym za-
kresie?

− W Instytucie realizowane są pra-
ce nad innowacyjnymi metodami prze-
twarzania i wykorzystania kopalin oraz

technologiami odzysku materiałów uży-
tecznych, recyklingu oraz unieszkodli-
wiania odpadów z górnictwa. Jednym
z projektów wykonywanych przez In-
stytut, we współpracy z przedsiębior-
stwem górniczym TESM Sp. z o.o., był
projekt opracowania technologii pozy-
skiwania nowych produktów z odpadów
wydobywczych powstających przy eks-
ploatacji złoża gnejsu. Realizowany
w ramach NCBiR projekt stanowi krok
w kierunku bezodpadowej technologii
eksploatacji złóż wraz z zagospodaro-
waniem dotychczas zgromadzonych
odpadów wydobywczych z zakładu
górniczego. Opracowana nowa tech-
nologia miała na celu rozdzielenie zia-
ren skaleniowych i kwarcowych od fe-
micznych. Pierwsze z nich stanowią
surowiec skaleniowy, a minerały fe-
miczne − składnik w produkcji polep-
szacza glebowego. 
Czynnik ekologiczny jest dziś istotny
w każdym obszarze życia i działalności
gospodarczej, ale szczególnego zna-
czenia nabiera w przemyśle, zwłaszcza
ciężkim. Czy „Poltegor-Instytut” po-
maga zakładom przekształcić się w bar-
dziej „zielone” podmioty?

− Problematyka związana z ochro-
ną środowiska staje się prioryteto-

wym kierunkiem działalności naszego
Instytutu. Podmioty gospodarcze pro-
wadzące działalność górniczą meto-
dą odkrywkową ze swej natury wpły-
wają destrukcyjnie na środowisko. In-
stytut traktuje to zagadnienie jako
szczególnie ważne, dlatego tak istot-
ne jest poszukiwanie rozwiązań, które
przyczynią się do tego, aby odkryw-
kowa działalność górnicza nie tylko
rozwiązywała problemy społeczne i za-
spokajała potrzeby rynku, lecz także
nie stanowiła zagrożenia dla środo-
wiska. 

Z drugiej strony Instytut współpra-
cuje z przemysłem wydobywczym w kie-
runku zmniejszenia ilości odpadów ko-
palnianych, umożliwiając ich prak-
tyczne wykorzystanie. Jednym z prio-
rytetowych obszarów badań w Instytu-
cie są prace nad przygotowaniem po-
lepszaczy glebowych na bazie surow-
ców odpadowych pochodzenia natu-
ralnego, które mogą być wykorzystane
w rolnictwie i zmniejszą potrzebę sto-
sowania sztucznych nawozów, szko-
dliwie oddziałujących na środowisko
naturalne.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska
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Instytut zajmuje się m.in. cyberbez-
pieczeństwem, sztuczną inteligencją,
analizą danych, ideą Smart Cities, cy-

frowymi usługami publicznymi, IoT, Prze-
mysłem 4.0, Dostępnością Plus. Efektem
badań i prac związanych z cyberbez-
pieczeństwem są tworzone rozwiązania
informatyczne, m.in. z zakresu analizy ry-
zyka, ciągłości działania, zarządzania in-
formacją i bezpieczeństwem informacji,
systemów wspomagania decyzji i ana-
lizy danych, elektronicznych kart bada-
nia klinicznego (eCRF), przetwarzania
danych wrażliwych, w tym pseudonimi-
zacji danych. Działalność B+R wspo-
magana jest usługami w akredytowa-
nych laboratoriach.

Łukasiewicz – EMAG na rzecz 
cyberbezpieczeństwa

Instytut realizuje zadania, które
mają wpływ na informatyzację i bez-
pieczeństwo informatyczne kraju.
Uczestniczy m.in. w tworzeniu Krajo-
wego schematu oceny i certyfikacji
bezpieczeństwa oraz prywatności pro-
duktów i systemów IT, zgodnego z Com-
mon Criteria.

Do dyspozycji firm i instytucji pu-
blicznych chcących ograniczać podat-
ność na zagrożenia produktów i usług
telefinformatycznych jednostka oddała
laboratorium pod nazwą ITSEF (IT Se-
curity Evaluation Facility).

Laboratorium ITSEF wykonuje oce-
ny bezpieczeństwa produktów telein-
formatycznych (oprogramowania oraz
komponentów sprzętowych i sprzętowo-
programowych) w takich obszarach
zastosowań, jak: teleinformatyka, ener-
getyka i inteligentne sieci elektroener-
getyczne, inteligentne opomiarowanie,
przemysłowe systemy automatyki i ste-
rowania, motoryzacja, Internet rzeczy
(IoT), sieci telekomunikacyjne, admini-
stracja publiczna, elementy infrastruk-
tury krytycznej.

Centrum Usług Bezpieczeństwa
Łukasiewicz – EMAG

Skuteczność zabezpieczeń stoso-
wanych w produkcie IT jest weryfiko-

wana w toku niezależnej oceny wyko-
nywanej przez wykwalifikowany zespół
ewaluatorów z użyciem wyspecjalizo-
wanej aparatury i narzędzi. W trakcie
oceny wykonuje się audyt środowiska
rozwojowego produktu, testy funkcjo-
nalne i penetracyjne oraz analizę po-
datności. Badana jest także dokumen-
tacja produktu.

Ocena realizowana jest ze staran-
nością i rygoryzmem zdefiniowanym
zgodnie z założonym poziomem uza-
sadnionego zaufania do oceny EAL
(Evaluation Assurance Level), z wyko-
rzystaniem metodyki oceny bezpie-
czeństwa teleinformatycznego ISO/IEC
18045 (CEM − Common Evaluation
Methodology). Normy Common Criteria
zawierają surowe kryteria oceny pro-
duktu pod względem projektowania, ar-
chitektury zabezpieczeń, środowiska
rozwojowego i cyklu życia produktu, te-
stowania funkcjonalnego oraz analizy
podatności.

Z myślą o firmach i instytucjach
zainteresowanych wdrożeniem sku-
tecznej ochrony zasobów i infrastruktury
sieciowej przy jednoczesnej optymali-
zacji kosztów jednostka uruchomiła
Centrum Usług Bezpieczeństwa Łuka-
siewicz – EMAG. Centrum realizuje

m.in. monitoring sprzętu komputero-
wego stacji końcowych wraz z bieżącą
analizą zdarzeń i incydentów, audyt
cyberbezpieczeństwa zgodny z wymo-
gami regulatorów, skanery podatności,
szkolenia z zakresu cyberbezpieczeń-
stwa.

Łukasiewicz frontem 
do biznesu

Sieć Badawcza Łukasiewicz oferu-
je unikalny system „rzucania wyzwań”
biznesowi, dzięki któremu grupa 4 500
naukowców w nie więcej niż 15 dni ro-
boczych przyjmuje wyzwanie bizneso-
we i proponuje przedsiębiorcy opraco-
wanie skutecznego rozwiązania wdro-
żeniowego. Angażuje przy tym najwyż-
sze w Polsce kompetencje naukowców
i unikalną w skali kraju aparaturę na-
ukową.

Przedsiębiorca nie ponosi przy tym
żadnych kosztów związanych z opraco-
waniem pomysłu na prace badawcze.
Może zdecydować się na kontakt z in-
stytutem nie tylko przez formularz na stro-
nie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/,
lecz także w ponad 50 lokalizacjach: In-
stytutach Łukasiewicza i ich oddziałach
w całej Polsce. Wszędzie otrzyma wyso-
kiej jakości produkt lub usługę. �

Cyberbezpieczeństwo dla firm i państwa
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG specjalizuje się w in-
formatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Dzia-
łalność Łukasiewicz − EMAG koncentruje się na 4 podstawowych obszarach: transformacja
cyfrowa, inteligentna i czysta mobilność, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia.
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Materiały organiczne wykorzy-
stywane w elektronice często
bazują na podstawowych pier-

wiastkach świata ożywionego, a więc
pierwiastkach biogennych, takich jak wę-
giel, wodór, azot, fosfor i siarka. Przez od-
powiednią kombinację pierwiastków i ich
wiązań jesteśmy w stanie stworzyć ma-
teriały aktywne, które są w stanie zaab-
sorbować energię słoneczną i wytworzyć
energię elektryczną (organiczna foto-
woltaika, OPV), czy też wykorzystać
energię elektryczną i świecić w barwie,
jaką sobie zażyczymy (organiczne dio-
dy elektroluminescencyjne, OLED).

W mojej pracy w ramach projektów
badawczych − krajowych i europejskich
oraz w ramach międzynarodowych sie-
ci badawczych, które koordynuję, opra-
cowujemy zamienniki organiczne dla
każdego komponentu elektronicznego,
aby móc stworzyć kompletnie „orga-
niczne” urządzenia elektroniczne, takie
jak smartfony, komputery, telewizory, pa-
nele fotowoltaiczne, sensory itp. W dzi-
siejszych czasach wielu z nas posiada już
wyświetlacze organiczne w postaci ma-
tryc AMOLED w naszych smartfonach
(Samsung, Apple, Xiaomi itp.), elastycz-
nych telewizorów OLED, a nawet skła-
danych telefonach. Dzięki temu możemy
poznać nowe możliwości, jakie daje nam
elektronika organiczna. Poza „organicz-
nym” charakterem urządzeń ich atutami

są elastyczność, lekkość i niewielki roz-
miar. Ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Obecnie kieruję projektem europej-
skim ExCEED „Stworzenie i rozwój ERA
Chair oraz Centrum Doskonałości
w Elektronice Organicznej jako strate-
giczny punkt rozwoju nauki i innowacji
w regionie śląskim i Polsce”. W naszych
badaniach tworzymy wysokowydajne
emitery wykorzystujące termicznie ak-
tywowaną opóźnioną fluorescencję lub
fosforescencję w temperaturze pokojo-
wej do taniego oświetlenia OLED czy też
materiały do układów fotowoltaicznych,
ale także organicznych systemów ma-
gazynowania energii elektrycznej, czyli
baterii. Baterie organiczne, które rozwi-
jamy, można zastosować w małej skali,
np. w smartwatchach, jak również
w większej (np. magazyny energii do bu-
dynków lub samochodów).

Mamy wiele pomysłów i chcemy,
aby nasze innowacje weszły na jeszcze
wyższy poziom. Rozwijamy materiały do
obecnych już na rynku typów urządzeń,
a także idziemy o krok dalej. Obecne ba-
dania obejmują organiczne materiały sa-
mooczyszczające, którymi pokrywamy
szkło wykorzystywane w ekranach OLED,
aby nasze smartfony były bardziej hi-
gieniczne. Ponadto opracowujemy ma-
teriały organiczne do cienkowarstwo-
wych urządzeń termoelektrycznych, któ-
re z jednej strony mogą działać jako chło-

dzenie w postaci ogniwa Peltiera, a z dru-
giej strony organicznych generatorów ter-
moelektrycznych i przetwarzać energię
cieplną naszego ciała w energię elek-
tryczną. To prawie tak jak to było w filmie
„MATRIX”, gdzie ludzie byli używani
jako „baterie”.

Możemy sobie wyobrazić, że nasze
materiały i rozwiązania będą w przy-
szłości wykorzystane w smartfonach
pokrytych materiałem antybakteryjnym
i antywirusowym, a nasza „komórka” bę-
dzie mogła być ładowana energią sło-
neczną z cienkowarstwowego ogniwa fo-
towoltaicznego, będącego elementem
ekranu, lub z ciepła generowanego
przez padające promienie słoneczne,
a nawet z ciepła własnego ciała, gdy trzy-
mamy telefon w kieszeni.

Możliwości elektroniki organicznej są
nieograniczone. Wszystko jest kwestią wy-
obraźni, pracy badawczej i funduszy. �

Przyszłość elektroniki organicznej
Elektronika organiczna jest szczególną częścią przemysłu elektronicznego. Nieorganiczne
materiały półprzewodnikowe, takie jak krzem, iryd, german, gal itp., są zastąpione ich
organicznymi odpowiednikami. Materiałami nie w formie organicznej, tak jak możemy
sobie wyobrażać – wychodowanej na farmie, ale „wychodowanej” lub zsyntezowanej
w laboratorium.

Prof. dr hab. inż. Przemysław Data w 2013 r.
ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale
Chemicznym Politechniki Śląskiej, a jego
praca doktorska została wyróżniona Na-
grodą Prezesa Rady Ministrów. Był też laure-
atem MIT Technology Review Innovators
Under 35. Po doktoracie pracował przez
ponad 5 lat na Uniwersytecie w Durham,
gdzie prowadził nowatorskie badania w za-
kresie organicznych diod elektroluminescen-
cyjnych (OLED).
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Zamiłowanie do innowacji i nowi-
nek, które przyświecało założeniu
firmy, trwa do dziś. Na prze-

strzeni lat firma WITKO pozostała ka-
pitałowo w stu procentach polska,
a w 2004 r. wykupiła udziały w między-
narodowej grupie logistycznej LLG
– Lab Logistics Group, oferując swoim
klientom lokalną usługę z przewagą
kosztową dużej firmy. Założyciele firmy
sami nazywają się pasjonatami i to
samo można powiedzieć o ich zespole.
To przede wszystkim ludzie, których
łączy współpraca zorientowana na zro-
zumienie potrzeb klientów i celne od-
powiadanie na nie oraz odpowiedzial-
ność za ich rozwój i sukces.

Obecnie WITKO dostarcza swoje
rozwiązania nie tylko do laboratoriów
chemicznych, od których zaczynała,
wprowadzając w 1989 r. na polski rynek
markę odczynników premium amery-
kańskiego producenta (J. T. Baker), któ-
rej pozostaje kluczowym dystrybuto-
rem. Jest zaufanym partnerem dla klien-
tów z takich sektorów, jak badania na-
ukowe i uczelnie wyższe, farmacja,
medycyna, zaawansowane materiały,

biotechnologia i Life Science czy prze-
mysł produkcyjny.

− Trzeba pamiętać, że przełomy
w nauce rzadko zdarzają się same. Wy-
magają wyjątkowej wiedzy i ciągłych in-
nowacji. Naukowcy, badacze i profe-
sjonaliści wiedzą, że dostarczamy pro-
dukty, usługi i rozwiązania, których po-
trzebują, aby rozwijać swoje badania
i odkrycia. Niezależnie od projektu − du-
żego lub małego, prostego lub złożo-
nego − pomoc naszym klientom w osią-
gnięciu ich celów jest najważniejsza
– mówi Małgorzata Witkowska, która
wraz z mężem Sławomirem trzyma
ster przedsiębiorstwa.

Firma WITKO to jednak więcej niż
nowoczesne rozwiązania dla laborato-
riów. Jej zaangażowanie w zrównowa-
żony rozwój sprawia, że działania ze-
społu mają pozytywny wpływ na śro-
dowisko i społeczeństwo. Laboratoria
zużywają dużo zasobów (wodę, elek-
tryczność) i generują znaczne ilości
odpadów (plastik, chemikalia i inne
toksyczne lub trudno przetwarzalne
odpady). To jedne z najbardziej zaso-
bochłonnych przestrzeni w każdej bran-

ży. WITKO, które samo prowadzi politykę
neutralności klimatycznej, pomaga fir-
mom i instytucjom systematycznie wpły-
wać na zrównoważony charakter badań
naukowych poprzez innowacje, orę-
downictwo i edukację na rzecz „zielo-
nych laboratoriów”.

− Laboratoria już teraz są w stanie
stać się „zielone”, a przynajmniej w du-
żej mierze zredukować swój negatyw-
ny wpływ na środowisko, wprowadza-
jąc transformację cyfrową oraz stosując
zrównoważone rozwiązania, standardy
i narzędzia, chociażby 12 zasad zielo-
nej chemii – podkreśla prezes Witkow-
ska.

WITKO maksymalnie dopasowuje
rozwiązania do potrzeb zarówno funk-
cjonujących, jak i planowanych placó-
wek. Projektowanie i budowa laborato-
riów, wraz ze wszelkimi instalacjami i wy-
kończeniem wnętrz, obejmuje aparatu-
rę naukową i sprzęt, autoryzowany ser-
wis, specjalistyczne meble, materiały
zużywalne, zgodnie z obowiązującymi
specyfikacjami i koncepcją funkcjonalną,
oraz zasadami zrównoważonego rozwoju
dla polskiej „zielonej” nauki. �

Polskie laboratoria napędzane 
zrównoważoną innowacją
30 lat temu Małgorzata i Sławomir Witkowscy założyli
firmę, która nieustannie wspiera rozwój polskiej nauki, wy-
posażając laboratoria w najnowocześniejsze technologie
i rozwiązania.
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Galopująca inflacja i niepewność przed-
siębiorców co do przyszłości raczej nie
zachęcają do inwestowania. Czy dane
to potwierdzają?

− Obecnie obserwujemy spadek
nastrojów przedsiębiorców i konsu-
mentów, zakłócenia w łańcuchach do-
staw oraz rosnące koszty prowadzenia
działalności. Mimo to Polska nadal cie-
szy się wysokim zainteresowaniem
wśród inwestorów, co można zaobser-
wować w rosnącej liczbie projektów in-
westycyjnych obsługiwanych przez
PAIH. Trudności i niepewności, szcze-
gólnie związane z konfliktem w Ukrainie,
zdają się nie przeszkadzać firmom,
podobne zachowania inwestorów mo-
gliśmy obserwować podczas pandemii
koronawirusa. W ciągu pierwszego
roku pandemii Polska utrzymała swoją
atrakcyjność dla zagranicznych inwe-
storów. W 2020 r. odnotowaliśmy jeden

z najmniejszych spadków liczby pro-
jektów w Europie, a już w 2021 r. nastą-
pił silny wzrost. 

Pandemia nie zatrzymała dużych in-
westycji w Polsce, czego dobrym przy-
kładem jest obsłużona przez PAIH in-
westycja Samsunga we Wronkach,
opiewająca na blisko 198 mln euro. Ko-
lejnym przykładem jest sektor AGD,
w którym w porównaniu do poprzed-
niego roku zakończono o 11 proc. wię-
cej bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych, co pozwoliło na zajęcie 3. miej-
sca w Unii Europejskiej pod względem
liczby projektów branżowych. Tylko w la-
tach 2017−2021 przedsiębiorstwa
z branży AGD wydawały ok. miliarda
złotych rocznie na inwestycje. Oprócz
sektora AGD warto wymienić szybki roz-
wój polskiej branży e-mobility. Przykła-
dem może być tutaj największa w Eu-
ropie fabryka baterii do samochodów
pod Wrocławiem. W naszym kraju ulo-
kowana jest produkcja 30 proc. wszyst-
kich powstających w Europie baterii do
pojazdów. Tylko w ostatnich latach w Pol-
sce w tym sektorze zakończyły się pro-
jekty inwestycyjne na łączną wartość
6,2 mld euro. Natomiast 24 wciąż aktyw-
ne projekty są warte ponad 5 mld euro. 

Dzięki takim inwestycjom stworzono
już ponad 13 tys. miejsc pracy dla wy-
soko wykwalifikowanych pracowników
i inżynierów. Planowane zatrudnienie
jest z kolei jeszcze wyższe − wynosi nie-
co ponad 18 tys. Inwestycje przewi-
dziane do końca 2022 r. mają stworzyć
niemal 7 tys. kolejnych miejsc pracy.
Jeśli inwestować, to w co? Jakie ob-
szary gospodarki i lokalizacje najlepiej
rokują sukcesom biznesowym?

− Największymi inwestorami pod
względem nakładów finansowych
w 2021 r. były: Korea Południowa, in-
westując w Polsce 1,9 mld euro i tworząc

1967 miejsc pracy, Niemcy, realizując
projekty w kwocie 155 mln euro i gene-
rując 192 miejsca pracy, oraz USA,
których inwestorzy zaplanowali nad
Wisłą inwestycje na łączną kwotę 363,91
mln euro, dając 5414 miejsc pracy.

Jeśli chodzi o branże, Polska jest
szczególnie atrakcyjnym miejscem dla
rozwijania działalności w sektorach:
BSS (IT + SSC), B&R, elektromobilno-
ści, motoryzacyjnym, medycznym, elek-
tronicznym, materiałów budowlanych
i chemicznym. Najwięcej projektów in-
westycyjnych przyciągnęło wojewódz-
two mazowieckie, gdzie zlokalizowano
27 z nich, dolnośląskie z 15 oraz mało-
polskie i śląskie z 10 projektami. Jeżeli
chodzi o wartość inwestycji, to niekwe-
stionowanym liderem jest województwo
śląskie. W bieżącym roku obserwujemy
podobny trend − dominują te same
branże i regiony. Jako PAIH staramy się
jednak prezentować nowym inwestorom
również regiony, w których ulokowało się
mniej inwestycji. Dzięki temu rynek pra-
cy jest bardziej dostępny i stwarza wię-
cej możliwości dla nowych pracodaw-
ców i pracowników. 
Jak zmienia się postrzeganie Polski
jako rynku, na którym warto zainwe-
stować? Czy korzyści, które za tym
przemawiają, są dziś inne niż kilka lat
temu?

− Od lat jesteśmy atrakcyjnym miej-
scem do inwestowania, popularność
Polski wśród inwestorów rośnie z roku
na rok. Potwierdzają to zajmowane
przez nasz kraj czołowe pozycje w ran-
kingach atrakcyjności inwestycyjnej
w Europie i na świecie.

Polska ma stabilną gospodarkę
o ugruntowanej pozycji makroekono-
micznej, co sprawia, że od lat jest do-
skonałą destynacją do inwestowania
oraz rozwoju biznesu. Jesteśmy naj-

Atrakcyjność inwestycyjna Polski
wciąż rośnie
Inwestorzy coraz częściej stawiają na innowacyjność i wysoce wykwalifikowaną kadrę. Za
wyborem Polski przemawia fakt, że jesteśmy innowacyjnym krajem z ogromnym poten-
cjałem. Polskie środowisko biznesowe wspiera start-upy i przedsiębiorców, a także wspo-
maga rozwój działalności badawczo-rozwojowej – mówi Krzysztof Drynda, prezes
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.



większym krajem w Europie Środkowo-
-Wschodniej i 6. w Europie. Gospodar-
ka Polski rozwija się w stabilnym tempie
od ponad 25 lat i jest szóstą największą
gospodarką w UE, a PKB na miesz-
kańca kształtuje się na poziomie po-
wyżej 70 proc. średniej UE − według pa-
rytetu siły nabywczej. O wyjątkowo
zdrowych fundamentach rozwojowych
świadczy fakt, że Polska jako jedyny kraj
w Europie nie została dotknięta recesją
w latach 2008−2010. 

Niezmiennym atutem Polski jest tak-
że położenie w sercu Europy. Ze wzglę-
du na strategiczną lokalizację na prze-

cięciu głównych szlaków transporto-
wych na linii północ−południe oraz
wschód−zachód mocno akcentujemy
silną pozycję na logistycznej mapie
Europy. Taka lokalizacja gwarantuje
również łatwy dostęp do unijnego ryn-
ku, obejmującego 500 mln konsu-
mentów.

W ostatnich latach postrzeganie
Polski przez inwestorów zmieniło się. Nie
jesteśmy już krajem oferującym słabo
opłacaną siłę roboczą. Stawiamy na wy-
kwalifikowane kadry, przede wszyst-
kim wśród inżynierów i szeroko rozu-
mianego sektora R&D. Chcemy poka-
zywać, że Polska to kraj wysokich tech-
nologii, który nie tylko przyjmuje know-

-how od firm ugruntowanych na rynku,
lecz także może być źródłem nowych
pomysłów i wspierać rozwój takich gi-
gantów, jak Microsoft, Google, a także
firmy z sektora przemysłu.
Jak oferta Specjalnych Stref Ekono-
micznych wpływa na zainteresowanie
polskim rynkiem i przyciąganie obce-
go kapitału?

− Preferencje dostępne w Polskiej
Strefie Inwestycji są jedną z głównych
zachęt inwestycyjnych prezentowanych
przez nas polskim i zagranicznym in-
westorom zainteresowanym lokowa-
niem kapitału w Polsce. Poprzez szereg

zachęt i oferowanych udogodnień Spe-
cjalne Strefy Ekonomiczne stały się
prawdziwym magnesem dla inwesto-
rów. Są jednym z ważniejszych me-
chanizmów przyciągania inwestycji do
Polski oraz wsparcia dla rodzimych
przedsiębiorców. SSE to jednak nie tyl-
ko inwestycje kapitałowe i nowe miejsca
pracy – to również podnoszenie kon-
kurencyjności całej gospodarki, trans-
fer technologii i know-how, a także
rozwój współpracy na terenie całego
kraju. 

Ubiegły rok okazał się najlepszym
pod względem liczby inwestycji dla
polskich Specjalnych Stref Ekono-
micznych działających w ramach Pol-

skiej Strefy Inwestycji. To na ich obsza-
rach inwestorzy szczególnie chętnie
lokowali swoje firmy. Od września
2018 r. do końca grudnia 2021 r. zapa-
dło 1 521 decyzji inwestycyjnych na
łączną kwotę 73,4 mld zł. Specjalne
Strefy Ekonomiczne od wielu lat stano-
wią motor napędowy polskiej gospo-
darki. To często dzięki nim wdrażane są
najnowocześniejsze i najbardziej za-
awansowane technologicznie rozwią-
zania. M.in. dzięki nim Polska z roku na
rok umacnia swoją pozycję gospodar-
czą na europejskim i globalnym rynku.
Jak sytuacja na Wschodzie rzutuje na
polski rynek inwestycji?

− Już od jakiegoś czasu obserwu-
jemy zainteresowanie firm nearshorin-
giem procesów i usług. Wojna w Ukra-
inie tylko nasiliła tę tendencję, a jako Pol-
ska możemy zyskać na tym trendzie.
Jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu
zapewniamy firmom z Ukrainy reloku-
jącym biznes wsparcie m.in. w zakresie
wyszukiwania terenów pod inwestycje
i magazynów, do których mogą prze-
nieść swoją działalność. Oferta skiero-
wana jest nie tylko do firm pochodzą-
cych z Ukrainy, ale do wszystkich przed-
siębiorstw, które zdecydowały się na re-
lokację – również tych, które ze wzglę-
dów politycznych zdecydowały się opu-
ścić Rosję.

Wojna przełożyła się także na wzrost
zainteresowania programem „Poland.
Business Harbour”. Projekt powstał
jako odpowiedź na sytuację na Białorusi,
ale z czasem został rozszerzony również
na inne kraje Europy Wschodniej. Po-
czątkowo projekt PBH cieszył się zain-
teresowaniem głównie wśród białoru-
skich przedsiębiorstw, które chciały za-
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Specjalne Strefy Ekonomiczne to nie tylko inwe-
stycje kapitałowe i nowe miejsca pracy – to rów-
nież podnoszenie konkurencyjności całej gospo-
darki, transfer technologii i know-how, a także
rozwój współpracy na terenie całego kraju.
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chować ciągłość działalności, ale obec-
nie do PAIH zgłaszają się firmy z całe-
go świata, zlokalizowane w krajach
obejmujących PBH, które chcą reloko-
wać część lub całość działalności do
Polski. Program nabrał szczególnego
znaczenia po inwazji Rosji na Ukrainę.

Fakt, że Polska w obliczu wojny po-
zostaje bezpieczną przystanią do in-
westycji, potwierdzają też ostatnie azja-
tyckie inwestycje w naszym kraju. Ja-
poński gigant technologiczny Daikin
zainwestuje 1,5 mld zł w podłódzkim
Ksawerowie, na terenie Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja
jednej ze 100 największych firm na
świecie oznacza, że polska gospodar-
ka jest wciąż atrakcyjna dla przedsię-
biorców. Drugim potwierdzeniem atrak-
cyjności Polski jest inwestycja o warto-
ści ponad 3 mld zł koreańskiego kon-
cernu w Stalowej Woli. Budowa zakła-
du produkcyjnego firmy SK Nexilis za-
pewni nowy kapitał oraz nowe miejsca
pracy i mam nadzieję, że przyciągnie
również kolejne inwestycje.

Skoro jesteśmy przy temacie wojny w
Ukrainie, proszę powiedzieć, z jakim
odzewem spotkał się projekt Odbu-
dowa Ukrainy, realizowany przez PAIH
z Ministerstwem Rozwoju i Technologii?
Na ile szacowane są koszty odbudowy
i jaka pomoc jest najpotrzebniejsza?

− Jasno widzimy duże zaintereso-
wanie naszych przedsiębiorców pro-
gramem odbudowy Ukrainy. Polskie
firmy chcą aktywnie uczestniczyć
w powojennej odbudowie naszego
wschodniego sąsiada. Tylko w ciągu
miesiąca zgłosiło się do nas ponad
420 firm. Dla przedsiębiorców jest
to możliwość zapewnienia pomocy
i wsparcia dla Ukrainy w sposób, który
mają we krwi, a więc po prostu przez re-
alizację swoich normalnych zadań biz-

nesowych. Najwięcej dotychczasowych
zgłoszeń do programu spłynęło z bran-
ży budowlanej. Budowlanka stanowi
jedną trzecią firm chcących uczestni-
czyć w projekcie. W dalszej kolejności
mamy firmy z branży IT, a także produ-
centów maszyn, leków i żywności. Przed-
siębiorcy wyrażają chęć eksportu to-
warów i usług. Polskie firmy,  w tym pod-
wykonawcy, są również gotowe na
współpracę z podmiotami w Ukrainie.
Co trzecia firma chce inwestować u na-
szego sąsiada.

Obecny nabór stanowi jedynie
pierwszy etap projektu, po którym zgło-
szenia będą analizowane i przydziela-
ne do realizacji określonych zadań.
W wyniku konsultacji zostanie wypra-
cowany optymalny model działania.
Określimy, jaka pomoc jest najpo-
trzebniejsza, a uczestnicy zostaną skie-
rowani do zadań najlepiej odpowiada-
jących ich możliwościom. Niestety sza-
cowany obecnie koszt odbudowy znisz-
czeń wojennych na Ukrainie wynosi
750 mld dol. Stanowi to znaczący wzrost

wobec prognozy 500 mld dol., jaką
prezentowaliśmy na początku czerwca
podczas wspólnej konferencji MRiT
i PAIH. Postępujące zniszczenia wska-
zują na ogrom prac, na jakie muszą być
przygotowane firmy przystępujące do
projektu odbudowy.
Wracając na rodzimy rynek, jak należy
oceniać zasobność Polski pod wzglę-
dem posiadanych gruntów z przezna-
czeniem pod inwestycje?

− W ramach naszych działań pro-
wadzimy bazę dostępnych w Polsce te-
renów inwestycyjnych. Obecnie w bazie
znajduje się ponad 1000 ofert z całego
kraju. Liczba oferowanych terenów jest
stabilna, ale w ramach szkoleń dla
JST, przeprowadzanych kilkanaście
razy w roku, zachęcamy lokalne władze

do dodawania informacji o terenach in-
westycyjnych do bazy. Przewidujemy, że
popyt na grunty inwestycyjne, szcze-
gólne duże, przeznaczone dla strate-
gicznych inwestorów, wciąż będzie
większy niż podaż. W przypadku takich
gruntów najistotniejszą kwestią jest in-
frastruktura na samym terenie oraz
w sąsiedztwie działki. Dlatego też wspie-
ramy władze lokalne w rozmowach
z dostawcami energii, gazu oraz wody,
aby zapewnić wymagane parametry
dla najbardziej wymagających przed-
siębiorców. 
Jak zmienia się świadomość samo-
rządów w obszarze przygotowania te-
renów inwestycyjnych z uwzględnie-
niem oczekiwań inwestorów i właściwej
promocji swojej oferty biznesowej?

− Aktywność inwestycyjna gmin
w Polsce stoi na wysokim poziomie. Wie-
le z nich ma atrakcyjne dla inwestorów
strony internetowe. Odpowiednie za-
kładki, zdjęcia i informacje ważne
z punktu widzenia potencjalnych in-
westorów są dobrze wyeksponowane,
łatwo je odnaleźć. W wielu gminach po-
stawiono również na edukację i wy-
kwalifikowany personel. Pracownicy
odpowiedzialni za kontakty z inwesto-
rami prezentują wysoki profesjonalizm,
są przygotowani do samodzielnej ob-
sługi wizyt delegacji zza granicy. Jako
PAIH jesteśmy zaangażowani w szko-
lenia dla JST z zakresu standardów ob-
sługi inwestora, w tym wzorca witryny in-
ternetowej przyjaznej inwestorom, opra-
cowania oferty inwestycyjnej czy przy-
gotowania personelu gminy do bezpo-
średniej obsługi inwestorów.

Obecnie gminy naprawdę wiedzą,
jak się promować. W jasny sposób
podkreślają atuty swojej lokalizacji, do-
brą komunikację, system ulg i zwolnień
podatkowych oraz inne formy wsparcia
dla inwestycji. Ta świadomość bardzo
się zmieniła. Gminy coraz częściej wie-
dzą, że należy prowadzić przede wszyst-
kim działania informacyjne. Rozumieją,
że przedsiębiorców trzeba edukować,
informować o tym, jakie działania mogą
podjąć, by wzmocnić swoją pozycję
eksportową. Gmina jako ta, która ma już
nawiązane relacje z lokalnymi firmami,
może przekazywać im informacje
o projektach prowadzonych w tym za-
kresie np. przez PAIH. Wszelkie stara-
nia tego typu doceniamy chociażby
w cyklicznym konkursie „Grunt na me-
dal”, który pokazuje najatrakcyjniejsze
regionalne oferty inwestycyjne. Skalę
konkursu niech podkreśli liczba 120
gmin, które konkurowały o nagrody
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Polscy eksporterzy coraz śmielej wychodzą rów-
nież poza Europę. Afryka i Bliski Wschód to dla
polskich inwestorów i przedsiębiorstw bardzo
obiecujące rynki. Dynamiczny rozwój gospodar-
czy tych regionów oraz zwiększająca się, szcze-
gólnie w Afryce, siła nabywcza mieszkańców
dają mocne fundamenty do intensyfikacji współ-
pracy gospodarczej. Rozwija się też polski eks-
port do Azji − polskie kosmetyki oraz żywność są
bardzo cenione w tym regionie.





w jego 9. edycji, przedstawiając 164 ofer-
ty inwestycyjne. 
Jakie są najważniejsze wnioski ze-
społu PAIH w odniesieniu do trendów
obserwowanych wśród inwestorów
decydujących się na ulokowanie kapi-
tału w Polsce?

− Inwestorzy coraz częściej sta-
wiają na innowacyjność i wysoce wy-
kwalifikowaną kadrę. Za wyborem Pol-
ski przemawia fakt, że jesteśmy inno-
wacyjnym krajem z ogromnym poten-
cjałem. Polskie środowisko biznesowe
wspiera start-upy i przedsiębiorców,
a także wspomaga rozwój działalności
badawczo-rozwojowej. Atutem Polski
jest wysoko wykwalifikowana kadra.
Zagraniczni inwestorzy doceniają pol-
skich pracowników przede wszystkim za
wysoką etykę pracy, lojalność oraz
przedsiębiorczość. 

Polska oferuje również najwyższy
w Unii Europejskiej poziom dostępnej
pomocy publicznej, oferowanej zarów-
no w postaci zwolnień z podatku od nie-
ruchomości oraz CIT, jak i grantu go-
tówkowego.

Jeśli chodzi o lokalizację projektów,
obecnie obserwujemy spadek zainte-
resowania terenami położonymi we
wschodniej części kraju, co oczywiście
jest spowodowane trwającym konfliktem

w Ukrainie. Niemniej podczas spotkań
i rozmów z inwestorami, szczególnie
podczas prowadzonych misji inwesty-
cyjnych, staramy się uświadomić przed-
siębiorcom, że Polska jest bezpieczna,
a zlokalizowanie biznesu we wschodniej
części kraju może wiązać się z wieloma
korzyściami, np. możliwością większe-
go dostępu do siły roboczej.
A jakie rynki są najbardziej interesują-
ce dla polskich przedsiębiorców sta-
wiających na eksport? Co o tym decy-
duje?

− Z danych za rok 2021 wynika, że
najczęściej eksportujemy do państw
europejskich. W czołówce odbiorców
polskich towarów są Niemcy, Czechy
i Francja. O kierunku eksportowym de-
cyduje przede wszystkim bliskość da-
nych rynków. Z tego względu od lat naj-
większym partnerem gospodarczym

Polski pozostają Niemcy – jeden z na-
szych najbliższych sąsiadów. Niemcy
chętnie kupują polskie produkty ze
względu na ich wysoką jakość i dobrą
cenę. Nie mniej istotny jest argument bli-
skości geograficznej. 

Polscy eksporterzy coraz śmielej
wychodzą również poza Europę. Afryka
i Bliski Wschód to dla polskich inwe-
storów i przedsiębiorstw bardzo obie-
cujące rynki. Dynamiczny rozwój go-
spodarczy tych regionów oraz zwięk-
szająca się, szczególnie w Afryce, siła
nabywcza mieszkańców dają mocne
fundamenty do intensyfikacji współ-
pracy gospodarczej. Rozwija się też pol-
ski eksport do Azji − polskie kosmety-
ki oraz żywność są bardzo cenione
w tym regionie. 

Ważnym czynnikiem stymulującym
poszukiwania nowych rynków zbytu
przez polskich eksporterów jest wojna
na Ukrainie. Konflikt zbrojny zamknął
eksport do naszych wschodnich są-
siadów. Wraz z postpandemiczną rze-
czywistością oba te czynniki kreślą na
nowo mapę międzynarodowych po-
wiązań handlowych. PAIH aktywnie
wspiera dywersyfikację polskiego eks-
portu na rynki pozaunijne, a jednocze-
śnie promuje polskie innowacyjne roz-
wiązania, działając m.in. jako operator

programu dotacyjnego Polskie Mosty
Technologiczne. Na co dzień ogromną
pracę na tym odcinku wykonują pra-
cownicy Zagranicznych Biur Handlo-
wych, z których aż 40 znajduje się poza
UE, wspierani przez ekspertów Centrali
PAIH w Warszawie.
Jakiej pomocy najczęściej szukają in-
westorzy w PAIH? W czym tkwi poten-
cjał naszego rynku, który dopiero ma
szansę się rozwinąć i jeszcze bardziej
wzmocnić naszą pozycję na arenie
międzynarodowej?

− Jako Polska Agencja Inwestycji
i Handlu mamy wieloletnie doświad-
czanie w obsłudze inwestorów zagra-
nicznych w Polsce. Zawieramy liczne po-
rozumienia branżowe, które w znacznie
ułatwiają współpracę na poziomie mię-
dzyinstytucjonalnym. Pomaga to spraw-
nie inicjować przedsięwzięcia oraz gro-

madzić wokół nich podmioty gospo-
darcze. Rozbudowana sieć Zagranicz-
nych Biur Handlowych umożliwia spraw-
ną realizację zadań we współpracy
z podmiotami z innych krajów. Dzięki tym
czynnikom jesteśmy postrzegani jako za-
ufany partner biznesowy w procesach in-
westycyjnych. Agencja jest źródłem wia-
rygodnych informacji weryfikowanych
bezpośrednio na rynku, co jest bardzo
ważne dla inwestorów podczas analizy
geopolitycznej i biznesowej przed zain-
westowaniem.

Oprócz podstawowego wsparcia,
które obejmuje znalezienie idealnej lo-
kalizacji, przygotowanie pakietów infor-
macyjnych oraz analiz sektorowych, in-
westorzy oczekują od PAIH pomocy w na-
wiązaniu relacji ze środowiskiem lokal-
nym. Dlatego podejmujemy działania
mające na celu ułatwienie współpracy
między inwestorami, władzami lokalny-
mi, instytucjami otoczenia biznesu oraz
innymi przedsiębiorstwami funkcjonu-
jącymi w danej lokalizacji. W ramach ob-
sługiwanych projektów organizujemy
spotkania między inwestorami a uczel-
niami, szkołami zawodowymi, centrami
kształcenia zawodowego i innymi pod-
miotami, które mogą wesprzeć firmę
w wejściu na rynek. Dzięki napływowi BIZ
polskie MŚP zyskują dostęp do nowej
wiedzy i technologii, a gospodarka kra-
jowa i regionalna otrzymuje bodźce do
rozwoju gospodarczego. Dlatego ak-
tywnie łączymy polskie firmy z inwesto-
rami zagranicznymi. Staramy się na
bieżąco analizować potencjał polskich
firm i dopasować ich możliwości do
profilu inwestora.

Naszym celem jest skuteczne wy-
korzystanie potencjału BIZ jako narzę-
dzia wsparcia rozwoju regionalnego,
dlatego jednym z warunków otrzymania
pomocy publicznej jest wpisywanie się
w regionalne specjalizacje czy strate-
giczne dla gospodarki branże. Chcąc
zainwestować w Polsce, duży przed-
siębiorca jest zobowiązany do ponie-
sienia w okresie utrzymania inwestycji
kosztów w zakresie współpracy z pod-
miotami tworzącymi system szkolnictwa
wyższego i nauki lub ze szkołami po-
nadpodstawowymi w wysokości co naj-
mniej 15 proc. wartości przyznanej do-
tacji. Takie rozwiązanie przyczynia się
do rozwoju całego regionu, co w kon-
sekwencji pozwala jeszcze bardziej
wzmocnić naszą pozycję na arenie
międzynarodowej.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Obecnie gminy naprawdę wiedzą, jak się pro-
mować. W jasny sposób podkreślają atuty swojej
lokalizacji, dobrą komunikację, system ulg i zwol-
nień podatkowych oraz inne formy wsparcia dla
inwestycji. Ta świadomość bardzo się zmieniła.
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XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu
to po raz kolejny okazja do zaprezen-
towania oferty Kamiennogórskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

− Zdecydowanie. Już kolejny raz
bierzemy udział w Forum Ekonomicz-
nym w Karpaczu. Dla Kamiennogórskiej
SSEMP Karpacz jest naturalnym miej-
scem obecności, ponieważ jako gmina
wchodząca w skład powiatu karkono-
skiego znajduje się na obszarze będą-
cym w naszej właściwości. Spółka za-
rządzająca obszarem, tj. Specjalna
Strefa Ekonomiczna Małej Przedsię-
biorczości SA w Kamiennej Górze,
działa na terenie 63 gmin w wojewódz-
twie dolnośląskim i wielkopolskim. Pod-
stawowym zadaniem strefy jest wyda-
wanie w imieniu ministra właściwego do
spraw gospodarki decyzji o wsparciu
nowej inwestycji, która jest podstawą do
przyznania pomocy publicznej.
Rok 2021 był dla państwa rekordowy.
Proszę przybliżyć najważniejsze zre-
alizowane projekty.

− To prawda, 2021 r. był wyjątkowo
korzystny dla naszej spółki. Pomimo
trwającej pandemii COVID-19 udało
się pozyskać dużych globalnych gra-
czy – w sumie wydaliśmy 25 decyzji
o wsparciu. Zadeklarowane w minio-
nym roku nakłady inwestycyjne to blisko
1,4 mld zł. Inwestycje przełożyły się na
446 nowych miejsc pracy. Od wejścia
w życie ustawy o wspieraniu nowych
inwestycji, czyli przez ok. 3 lata, wyda-
liśmy 55 decyzji, a nakłady inwestycyj-
ne nowych inwestorów wynoszą blisko
2,2 mld zł.

Wprowadzenie ustawy o wspieraniu
nowych inwestycji oraz działania
SSEMP SA przeprowadzone w ostat-
nich latach dały wyraźny efekt widocz-
ny w wynikach funkcjonowania spółki.
Zauważalne jest dużo większe zainte-
resowanie decyzjami o wsparciu no-
wych inwestycji w stosunku do wcze-
śniejszych zezwoleń. Wśród benefi-
cjentów pomocy publicznej jest coraz
więcej polskich firm, w tym małych i mi-
kroprzedsiębiorstw. To także jeden z wy-
miernych rezultatów zmiany przepisów
z 2018 r. Co więcej, na obszarze Ka-
miennogórskiej SSEMP znajduje się
aż 5 średnich miast tracących funkcje
społeczno-gospodarcze, co przyciąga
inwestorów ze względu na preferen-
cyjne kryteria ilościowe i w sposób bez-
pośredni napędza gospodarkę tych
samorządów.
A jakie plany na przyszłość ma Ka-
miennogórska Strefa?

− Na pewno nie chcemy schodzić
z kursu; planujemy utrzymać tempo

z 2021 r. Prognoza na kolejne lata jest
trudna ze względu na trwającą pan-
demię i wojnę na Ukrainie. Niemniej pa-
trzymy w przyszłość z optymizmem. Do
końca 2023 r. sfinalizowana zostanie bu-
dowa drogi ekspresowej S3 − w Ka-
miennej Górze będą dwa węzły: północ
i południe. Wierzymy, że rozbudowa
tego szlaku komunikacyjnego, łączą-
cego północ z południem Europy, znacz-
nie uatrakcyjni inwestycyjnie obszar
naszej strefy ekonomicznej.

Dodatkowo, współpracując z gmi-
nami, tworzymy bazę ofert inwestycyj-
nych, a poprzez Strefowy Klaster Edu-
kacyjny pośredniczymy w kontaktach
między szkołami branżowymi i uczel-
niami a przedsiębiorcami.

Nasza oferta jest szczególnie atrak-
cyjna dla inwestorów. Największa ko-
rzyść dla przedsiębiorcy to zwolnienie
z podatku dochodowego. Wysokość tej
pomocy publicznej zależy od wielkości
firmy i deklarowanych nakładów inwe-
stycyjnych przez okres od 10 do 15 lat.
Np. mała firma deklarująca nakłady
w wysokości 1 mln zł skorzysta na pod-
stawie wydanej przez nas decyzji ze
zwolnienia z podatku w wysokości
45 proc., tj. 450 tys. zł. Przy większych na-
kładach inwestycyjnych ta pomoc jest
adekwatnie dużo większa. Dobra in-
formacja dla przedsiębiorców to krótki
okres wydawania takiej decyzji, który
w naszej strefie wynosi średnio 2 tygo-
dnie. Zapraszamy do współpracy.

Rozmawiał 
Piotr Nowacki

2021 r. był wyjątkowo ko-
rzystny dla naszej spółki. Po-
mimo trwającej pandemii
COVID-19 udało się pozy-
skać dużych globalnych gra-
czy – w sumie wydaliśmy
25 decyzji o wsparciu. Zade-
klarowane w minionym roku
nakłady inwestycyjne to
blisko 1,4 mld zł – mówi
Tadeusz Rycharski, prezes
zarządu Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Małej Przed-
siębiorczości SA w Kamien-
nej Górze.

Inwestycje
znów 
w rozkwicie
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Województwo mazowieckie jest jednym
z najlepiej rozwijających się regionów
europejskich, a także liderem rozwoju
w kraju. To właśnie Mazowsze wytwa-
rza prawie jedną czwartą polskiego
PKB. Jak utrzymać ten kurs?

− Potrzebne są dalsze inwestycje,
w tym także w kapitał ludzki oraz two-
rzenie przyjaznych warunków dla in-
westorów. Jako samorząd województwa
prowadzimy autorskie programy wspar-
cia, dzięki którym pomagamy gminom
i powiatom z Mazowsza w realizowaniu
najważniejszych projektów. To troska
o równomierny rozwój całego regionu.
Mamy świadomość, że w naszym wo-
jewództwie jest wiele samorządów, któ-
re nie dysponują dużymi budżetami.
Często bez wsparcia z zewnątrz nie są
w stanie zrealizować ważnych dla lo-
kalnych społeczności inwestycji. W tym
roku przeznaczyliśmy na ten cel blisko
250 mln zł. To środki na budowy i re-
monty dróg powiatowych i gminnych,
nowe obiekty sportowe, remonty szkół
i przedszkoli oraz obiektów zabytko-
wych, wsparcie dla ochotniczych stra-
ży pożarnych czy inwestycje w ochronę
środowiska i klimatu. Na naszą pomoc
finansową mogą liczyć również sołec-
twa oraz działkowcy.
Wspomniał pan o inwestycjach. Pan-
demia, galopująca inflacja oraz wojna
na Ukrainie na pewno mają wpływ na
proces inwestycyjny.

− Rzeczywiście, to problemy, z któ-
rymi musimy się mierzyć. Jednak sta-
ramy się sukcesywnie realizować nasz
plan inwestycyjny. Obecna sytuacja
ma również wpływ na nasze priorytety.
Pandemia pokazała, jak ważne są in-
westycje w ochronę zdrowia. Tu warto
wspomnieć o realizowanym przez nas,
przy udziale środków europejskich,
projekcie covidowym, w ramach które-
go przez 1,5 roku wyposażyliśmy 70 szpi-
tali i 5 stacji pogotowia na Mazowszu
w sprzęt ratujący życie – kardiomonitory,
respiratory, urządzenia diagnostycz-
ne, a także 91 ambulansów. Ogromne
środki z naszego budżetu przeznacza-

my na inwestycje w naszych, marszał-
kowskich placówkach opieki zdrowot-
nej. Jedną z największych jest rozpo-
częta budowa szpitalnego oddziału ra-
tunkowego przy szpitalu wojewódzkim
w Radomiu. Długo staraliśmy się o rzą-
dowe fundusze na ten cel, niestety nie
udało się. Dlatego postanowiliśmy prze-
znaczyć prawie 100 mln zł z naszego
budżetu i przeprowadzić tę inwestycję.
W tej chwili jest już ona bardzo za-
awansowana.

W trakcie budowy jest również dłu-
go oczekiwany Ośrodek Radioterapii
w Płocku, który zapewni osobom cier-
piącym na nowotwory kompleksową
opiekę medyczną: od diagnostyki po re-
habilitację. W tegorocznych planach in-
westycyjnych jest również modernizacja
budynku głównego szpitala w Rudce.
Dodatkowo na całym Mazowszu bu-
dujemy sieć pracowni, w których bę-
dziemy walczyć ze skutkami udaru mó-
zgu. Chodzi nam o to, żeby stworzyć
możliwości techniczne do interwencji
udrażniających naczynia mózgowe,
analogiczne do tych wykorzystywanych
do walki z zawałem serca.
Dla mieszkańców ważne są również in-
westycje w transport publiczny i infra-
strukturę drogową. Jak to wygląda na
Mazowszu?

− Wydatki związane z drogami wo-
jewódzkimi i transportem publicznym
każdego roku stanowią pokaźną część
naszego budżetu. Inwestujemy w nasze

spółki kolejowe – Koleje Mazowieckie
i Warszawską Kolej Dojazdową. Jedną
z większych inwestycji w tej ostatniej jest
budowa drugiego toru między Podkową
Leśną a Grodziskiem Mazowieckim.
Z kolei Koleje Mazowieckie realizują
ostatnią umowę na dostawę 16 pięcio-
członowych elektrycznych zespołów
trakcyjnych typu FLIRT. W efekcie już
w II połowie 2023 r. spółka będzie dys-
ponowała kompletem 61 nowocze-
snych, niezawodnych i komfortowych
pojazdów FLIRT, wyprodukowanych
w siedleckim zakładzie Stadlera. Innym
owocem tej współpracy jest otwarta
w maju hala utrzymaniowo-napraw-
cza w Sochaczewie. Z ważnych inwe-
stycji drogowych warto wymienić jesz-
cze m.in. budowę zachodniej obwodnicy
Grodziska Mazowieckiego, obwodnicy
Sierpca, tunelu drogowego w Sulejów-
ku i drogi 747 z Iłży do Solca nad Wisłą.

Jest jeszcze jedna ważna inwestycja,
której nie mógłbym pominąć – budowa
Szkoły Leśnej w Garbatce Letnisku.
Od powiatu kozienickiego przejęliśmy
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych, dla
którego budujemy nowoczesny budy-
nek. Jego koszt to 90 mln zł, który rów-
nież pokryjemy z naszego budżetu.
Większość samorządów w kraju czeka
na fundusze europejskie z nowej agen-
dy finansowej na lata 2021−2027.

− Nie inaczej jest na Mazowszu.
Fundusze europejskie to ogromny za-
strzyk finansowy i gwarancja realizacji
wielu inwestycji. Dla Mazowsza będzie
to ponad 2 mld euro w ramach pro-
gramu regionalnego. Dodatkowo, po
11 latach naszych starań, samorządy
z naszego regionu mogą liczyć na
ok. 418 mln euro z Programu Polska
Wschodnia. To ogromne środki, które
w obecnej sytuacji gospodarczej kraju
są wszystkim wyjątkowo potrzebne.
Z tego względu tak ważne jest natych-
miastowe porozumienie na linii Komisja
Europejska i rząd RP w kwestii ich uru-
chomienia.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Inwestujemy w rozwój Mazowsza
Mamy świadomość, że w naszym województwie jest wiele samorządów, które nie dyspo-
nują dużymi budżetami. Często bez wsparcia z zewnątrz nie są w stanie zrealizować waż-
nych dla lokalnych społeczności inwestycji. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel blisko
250 mln zł – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Fot. R. Latoszek
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Co stanowi aktualnie najmocniejszą
stronę województwa lubuskiego i jej
wciąż niewykorzystany potencjał? Czy
przedsiębiorczość można zaliczyć do
atutów?

− W naszym regionie nie ma duże-
go przemysłu, rozwój gospodarczy opie-
ra się przede wszystkim na mikro-, ma-
łych i średnich firmach. To dzięki kre-
atywności i przedsiębiorczości Lubu-
szan region przeszedł suchą stopą
przez kryzys finansowy w latach
2007−2009. Podobnie jest teraz, w okre-
sie popandemicznym. Według naj-
nowszych danych Lubuskie zanotowa-
ło w 2021 r. wzrost liczby małych i śred-
nich przedsiębiorstw o prawie 4 tysią-
ce. Wzrosło także przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie: z 5242 zł do 5813 zł.

Wyróżnia nas także infrastruktura
transportowa i cyfrowa. Województwo
przecinają droga ekspresowa S3 oraz
autostrady A2 i A18. Jako pierwsi w Pol-
sce zbudowaliśmy autostradę cyfro-
wą, realizując projekt Szerokopasmo-
we Lubuskie, który zlikwidował białe pla-
my w dostępie do internetu.

Naszą mocną stroną są także in-
westycje w edukację, choćby wsparcie
uczelni w otwieraniu potrzebnych kie-
runków, m.in. lekarskiego na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim czy pielęgniar-
stwa na Akademii w Gorzowie. Dla
najlepszych studentów i uczniów mamy
stypendia, wspieramy koła naukowe.
Chcemy, by młodzi zostali w naszym re-
gionie.

Do tego na wielką skalę wspieramy
ochronę zdrowia, bo naszą najważ-
niejszą inteligentną specjalizacją jest
właśnie zdrowie i jakość życia. Mamy
najmniej zadłużoną ochrona zdrowia
w Polsce, a w ciągu dekady na inwe-
stycje w zdrowie przeznaczyliśmy blisko
800 mln zł. To m.in. budowa ośrodka ra-
dioterapii i bazy pogotowia lotniczego
przy szpitalu w Gorzowie, a w Zielonej

Górze nowe Centrum Zdrowia Matki
i Dziecka oraz inwestycje w nowoczesny
sprzęt. Wprowadziliśmy też wiele pro-
gramów profilaktycznych w zakresie
raka szyjki macicy, jelita grubego, pier-
si czy głowy i szyi. W tej kadencji lubu-
ski samorząd przeznaczył rekordowe
środki na rozwój kultury. Trwa rozbu-
dowa Filharmonii Zielonogórskiej i Te-
atru Lubuskiego oraz modernizacja
Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. W Zie-
lonej Górze powstało Centrum Kre-
atywnej Kultury, a Muzeum Ziemi Lu-
buskiej zyskało m.in. nowe sale ekspo-
zycyjne i multimedialne, ukazujące naj-
nowszą historię regionu.
Jak województwo przyciąga inwesto-
rów i dba o przedsiębiorców?

− Przez lata tworzyliśmy warunki do
inwestowania. Powstawały sieci wodo-
ciągowe, kanalizacyjne, autostrady,
uzbrajano tereny pod przyszłe inwe-
stycje. Dziś region zbiera owoce tych
działań. To wynik realizacji strategii, któ-
rą poprzedziła rzetelna diagnoza. Bo nie
wystarczy mieć cel. Trzeba jeszcze wie-
dzieć, jak go zrealizować. Tylko konse-
kwentna i zaplanowana praca przyno-
si efekty. Samorząd wojewódzki wsparł
rozwój nowoczesnych technologii i roz-
wiązań innowacyjnych w firmach. Or-
ganizuje szkolenia, kongresy gospo-
darcze, festiwale innowacyjności oraz
tworzy partnerstwa. Dzięki dialogowi
między biznesem, środowiskiem na-
uki i samorządami mamy 12 partnerstw
w obszarze inteligentnych specjalizacji.
Jakie kierunki inwestycji są kluczowe
dla regionu?

− W 2012 r. przyjęliśmy w strategii
rozwoju, że będziemy zmierzać do bu-
dowy Zielonej Krainy Nowoczesnych
Technologii, jako że naszym atutem
jest też największe w Polsce zalesienie
oraz ponad 500 jezior. Dziś hasło zielo-
nego ładu przyjęła cała Unia Europej-
ska. W nowej Strategii Rozwoju Woje-

wództwa Lubuskiego 2030 zielony ład
pozostaje aktualny. Ale w dokumencie
stawiamy już na innowacyjne i inteli-
gentne technologie. W nowej perspek-
tywie priorytetem jest nie tyle infra-
struktura transportowa, ile jakość życia.
W przygranicznej Brandenburgii mamy
doskonały przykład, jakich błędów nie
popełniać. Tam zagospodarowano każ-
dy centymetr kwadratowy, ale ludzie wy-
jechali na Zachód, bo zabrakło działań
w sferze społecznej i kulturalnej. Dlatego
stawiamy na zrównoważony rozwój,
taką samą wagę przykładając do two-
rzenia warunków do inwestowania
i wsparcia przedsiębiorców oraz do
ochrony dziedzictwa kulturowego czy
ochrony środowiska.
Po kolejnych falach pandemii pozornie
wszystko wraca do normy, ale problem
się nie skończył. Jak ocenia pani go-
towość na powrót podobnych zagrożeń
zdrowotnych w Lubuskiem?

− Choć w ostatnich miesiącach
naszą rzeczywistość zdominował te-
mat wojny w Ukrainie, nie możemy za-
pominać, że pandemia trwa. Musimy
mieć plan na walkę z nią i jej kolejnymi
falami. Do tej pory w Lubuskiem pa-
cjenci zakażeni koronawirusem byli le-
czeni głównie w szpitalach: w Gorzowie
Wielkopolskim, Zielonej Górze oraz
częściowo w Torzymiu. Potrzeba jednak
dodatkowej bazy łóżek, które odciążą
największe lecznice. Bardzo dobre wa-
runki, by zwiększyć liczbę łóżek covi-
dowych, są właśnie w Torzymiu. Szpital,
przy wsparciu samorządu wojewódz-
twa, prowadzi tam od kilku lat moder-
nizację wolnego budynku. Przeznaczy-
liśmy na ten cel 10 mln zł. Pozwoli to le-
piej przygotować się na różne warian-
ty związane z pandemią i zapobiegnie
doraźnemu „gaszeniu pożarów”.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Nie wystarczy mieć cel
Przez lata tworzyliśmy warunki do inwestowania. Powsta-
wały sieci wodociągowe, kanalizacyjne, autostrady, uzbra-
jano tereny pod przyszłe inwestycje. Dziś region zbiera
owoce tych działań. Tylko konsekwentna i zaplanowana
praca przynosi efekty − mówi Elżbieta Anna Polak, mar-
szałek województwa lubuskiego.



Pałac Wojanów – historyczny kompleks hotelowy zajmujący 16 hektarów terenów zielonych, 
położony w sercu Karkonoszy, nieopodal Jeleniej Góry. 

Do dyspozycji gości oddajemy łącznie 196 miejsc noclegowych w 91 pokojach, sale konferencyjne 
i bankietowe, restaurację, strefę SPA & Wellness oraz Winiarnię. 

Posiadamy ponad dekadę doświadczenia w organizowaniu spotkań biznesowych i integracyjnych, 
konferencji oraz wesel. Nasz zespół zapewnia kompleksową organizację każdego wydarzenia. 

Zapraszamy.

e-mail: biuro@palac-wojanow.pl telefon: +48 75 75 45 19

Pałac Wojanów
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Nowoczesna gospodarka i two-
rzenie kolejnych miejsc pracy
wpływają pozytywnie na jakość

życia w stolicy województwa. Dlatego od
pierwszego dnia po wygranych wybo-
rach za priorytet działania uznałem
tworzenie przyjaznego klimatu dla biz-
nesu w mieście – mówi prezydent Opo-
la Arkadiusz Wiśniewski.

Stolica Opolszczyzny jest miastem
ludzi młodych. Uczy się tutaj ponad
20 tys. studentów, co budzi szacunek,
zważywszy na fakt, że Opole za-
mieszkuje niespełna 130 tys. miesz-
kańców.  To wielki potencjał 4 opol-
skich uczelni wyższych, w tym presti-
żowego kierunku lekarskiego na Uni-
wersytecie Opolskim, który z powo-
dzeniem działa od kilku lat. − Czas
pandemii pokazał, jak lekarze są po-
trzebni, więc tym bardziej cieszę się, że

możemy ich kształcić w naszym mie-
ście – zauważa prezydent.

Projekty na potrzeby 
gospodarki

Opolskie uczelnie merytorycznym
wsparciem na światowym poziomie
otacza Park Naukowo-Technologiczny
oraz renomowany Instytut Fraunhofera.
To jedna z największych, najbardziej in-
nowacyjnych i liczących się organizacji
naukowych wspierających przemysł
w Europie. W jedynym takim w Polsce
oraz Europie Środkowo-Wschodniej
Centrum Projektowym Fraunhofera dla
Zaawansowanych Technologii Lekkich
(FPC ALighT), działającym w konsor-
cjum właśnie z Parkiem Naukowo-Tech-
nologicznym oraz Politechniką Opolską,
we współpracy z przedsiębiorcami są
realizowane projekty badawczo-wdro-

żeniowe oraz granty naukowe. Współ-
praca toczy się wyłączenie w oparciu
o potrzeby sektora gospodarki.

− Od kilku lat rośnie rola miasta
jako ośrodka badawczo-rozwojowego.
I tutaj kolejny ukłon w stronę Parku Na-
ukowo-Technologicznego, który rozwi-
ja się bardzo intensywnie. Dowodem na
to są oddane do użytku Centrum Pro-
jektowania Inżynieryjnego i Laborato-
rium Technologii Informacyjnych – zwra-
ca uwagę zastępca prezydenta Opola
Maciej Wujec, w magistracie odpowie-
dzialny za tworzenie dobrego klimatu
dla biznesu.

Laboratorium zaawansowanych
technologii IT

Centrum i laboratorium powstały
z myślą o wsparciu i rozwoju prak-
tycznych rozwiązań naukowych oraz

Opole – centrum nauki i biznesu
Biznes, a w zasadzie jego kondycja, jest najlepszym miernikiem postępu i rozwoju miasta.
Nowe miejsca pracy są punktem wyjścia do myślenia co dalej. Zatrudnienie daje stabili-
zację rodzinie, a spokój i poczucie bezpieczeństwa rodziny to lepsza perspektywa. Opole
taką perspektywę ma.

Centrum Usług Publicznych jeszcze bardziej usprawni komunikację między mieszkańcami a samorządem.



zagadnień związanych z technologia-
mi informatycznymi. Wyposażony w
zaawansowane technologie IT obiekt
daje niepowtarzalne w skali kraju moż-
liwości, m.in. w obszarach bezpie-
czeństwa i dostępu do danych oraz
mocy obliczeniowych. W całość przed-
sięwzięcia oprócz zespołu pracowni-
ków PNT w Opolu zaangażowały się
uczelnie: Uniwersytet Opolski i Poli-
technika Opolska. 

PNT to miejsce, w którym spotka się:
biznes, nauka i samorząd. Biznes i na-
uka realizują swoje pomysły, dzięki
którym powstają nowe miejsca pracy
z korzyścią dla całego miasta oraz re-
gionu. Celem tych inwestycji jest zwięk-
szanie potencjału i konkurencyjności

Opola oraz aglomeracji opolskiej po-
przez tworzenie korzystnych warun-
ków do rozwoju gospodarczego. − Po-
lityka niskich podatków, w tym zwol-
nienia podatkowe dla inwestorów: do
15 lat z podatku dochodowego i do 10 lat
z podatku od nieruchomości, w prak-
tyce oznacza, że powstają nowe za-
kłady pracy, a firmy zwiększają za-
trudnienie – podkreśla Arkadiusz Wi-
śniewski.

Coraz więcej terenów pod 
inwestycje i nieruchomości 
mieszkalnych

Realizacja kolejnych priorytetowych
projektów samorządowych przyczynia
się do zwiększenia powierzchni terenów
gotowych pod inwestycje, a tym samym
powstawania nowych miejsc pracy. Do-
stępne jest już ponad 100 ha nowych te-
renów inwestycyjnych zlokalizowanych
w granicach miasta. − Ich położenie,
charakterystyka, uregulowana struk-
tura właścicielska oraz infrastruktura
dają olbrzymie możliwości zarówno
miastu, jak i kolejnym inwestorom – do-
daje Maciej Wujec.

Za inwestycjami musi podążać tak-
że baza lokalowa. Opolskie mieszkania
rynku pierwotnego są prawie 2 razy
większe niż w Katowicach czy Wrocła-

wiu, a czynsze najmu najniższe po-
śród miast wojewódzkich. Co roku od-
dawane do użytku są setki nierucho-
mości, dzięki czemu Opole stało się mia-
stem przychylnym dla osób szukających
swoich „czterech kątów”. − Osobiście
cieszę się także z olbrzymiego wspar-
cia i wrażliwości przedsiębiorców pro-
wadzących działalność w Opolu. Kryzys
związany z brutalną napaścią Rosji na
Ukrainę udowodnił, jak wiele znaczy
współpraca i zaufanie. Dzięki wielkiemu
wsparciu organizacyjnemu, finanso-
wemu oraz lokalowemu udało się zor-
ganizować w Opolu doskonałe warun-
ki do niesienia pomocy uchodźcom
– mówi prezydent. I dziękuje wszystkim
aktywnym przedsiębiorcom w mieście,

bo to za ich sprawą rok po roku rośnie
PKB opolskiej gospodarki, a wraz z nim
budżet Opola, który za jego kadencji się
podwoił.

Miejska infrastruktura 
w rozkwicie

Opole może pochwalić się realizo-
waną obecnie największą przebudową
w historii miasta. Dla mieszkańców od-
zyskano centrum miasta, zbudowano
centra przesiadkowe, obwodnice oraz
nowoczesne Centrum Usług Publicz-
nych. Ponadto przywrócono do życia
dworce kolejowe. Zainwestowano w no-
we tereny zielone, parki, kąpieliska,
miejsca rekreacji i wypoczynku. Trwa
budowa nowego stadionu miejskiego,
a projektowany jest aquapark. Nie-
ustannie rewitalizowane są ulice i ko-
lejne place miasta. Równolegle do użyt-
ku oddawane są kolejne kilometry ście-
żek rowerowych.

− Dzięki poprawiającej się z każ-
dym rokiem infrastrukturze Opola coraz
więcej osób chce zamieszkać w naszym
mieście. W dodatku na rynku pracy
wciąż przybywa pracowników. Na uczel-
niach wyższych 15 proc. studentów to
cudzoziemcy, którzy podkreślają otwar-
tość mieszkańców oraz wnoszą różno-
rodność w naszą lokalną społeczność.

System edukacji jest jednym z najlep-
szych w Polsce, a przedsiębiorcy ze sto-
licy polskiej piosenki rozwijają swoją
działalność głównie w oparciu o ab-
solwentów rodzimych szkół i uczelni
– wylicza Maciej Wujec.

Baza biznesowa budowana 
przy wsparciu nauki

Ambicją miasta jest budowa zdy-
wersyfikowanej bazy gospodarczej, od-
pornej na wstrząsy i zawirowania ryn-
kowe, tak często obserwowane w ostat-
nich latach. Silne wsparcie środowisk
naukowych, system edukacji oparty
o szybką adaptację na potrzeby rynku
oraz dbałość o infrastrukturę sprawia-
ją, że Opole stanowi bazę biznesową

w zakresie usług podstawowych oraz
zaawansowanych produktów i kompo-
nentów, które od pomysłu przez wdro-
żenie do realizacji są związane z Opo-
lem.

Od kilku miesięcy zarówno miesz-
kańcy, jak i samorządy, muszą toczyć
nierówną walkę z szalejącą inflacją
i drożyzną. Prezydent Opola tym bar-
dziej cieszy się, że wcześniej udało się
tak dużo zrobić i tym samym popchnąć
miasto w XXI w. − To zespołowy sukces
wielu ludzi i naprawdę nie starczyłoby
miejsca, aby wszystkim z osobna po-
dziękować, ale staram się o tym pa-
miętać i przypominać, kiedy tylko to
możliwe – mówi prezydent Opola. �
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− Nowoczesna gospodarka i tworzenie kolejnych
miejsc pracy wpływają pozytywnie na jakość
życia w stolicy województwa. Dlatego od pierw-
szego dnia po wygranych wyborach za priorytet
działania uznałem tworzenie przyjaznego klimatu
dla biznesu w mieście – mówi prezydent Opola
Arkadiusz Wiśniewski.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski
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Wpływ pandemii i wojny 
na inwestycje samorządowe

Przed pandemią wydatki inwestycyjne polskich samorządów były na rekordowo wysokim
poziomie. Najlepszy wynik odnotowano w 2018 r. Od następnego roku zaczęły one spa-
dać. W 2019 r. przyczynę spadku stanowiło zakończenie finansowania projektów unijnych
z poprzedniej perspektywy budżetowej. Później o zmniejszeniu skali inwestycji zadecydo-
wała pandemia, a po niewielkim i chwilowym wzroście w 2021 r. należy spodziewać się ko-
lejnych problemów w związku ze skutkami wojny w Ukrainie.



Jedną z głównych bolączek, z jakimi
muszą zmagać się samorządy, jest
inflacja. Załamanie łańcuchów do-

staw w światowej gospodarce w okre-
sie wychodzenia z pandemii, a na-
stępnie braki surowców związane
z kolejnymi sankcjami nakładanymi

w wyniku wojny w Ukrainie, spowodo-
wały nagły wzrost cen na świecie. Nie
należy spodziewać się szybkiego za-
hamowania inflacji w Polsce, ponie-
waż jest ona w dużej mierze odbiciem
sytuacji w światowej gospodarce, której
zaczyna brakować surowców, a wkrót-
ce można też spodziewać się braków
żywności.

Wzrost cen w Polsce obejmuje rów-
nież zwiększenie kosztów usług i braki
na rynku materiałów budowlanych.
W efekcie samorządy coraz częściej są
zmuszone waloryzować podpisane
kontrakty, a najniższe oferty składane
w nowych przetargach przewyższają
środki przeznaczone na inwestycje.
Wojna zwiększyła jeszcze bardziej bra-
ki na rynku materiałów budowlanych ze
względu na zmniejszenie dostaw ze
Wschodu.

Cytowana przez „Rzeczpospolitą”
Edyta Mydłowska-Krawcewicz ze sto-
łecznego ratusza mówi: „W tym roku
w stolicy dwukrotnie przeprowadzono
postępowania przetargowe na budo-
wę dodatkowych wind przy wejściach
na stację I linii metra Pole Mokotow-
skie. Nie wpłynęła żadna oferta, po-
stępowania unieważniono. W maju
ponownie ogłoszono postępowanie
przetargowe. Wpłynęła 1 oferta na
kwotę 17,8 mln zł, a miasto przezna-
czyło − 4,8 mln zł. Przetarg ponownie
unieważniono”.

Wojna w Ukrainie spowodowała
odpływ pracowników budowlanych,
którzy wracają, by walczyć o swój kraj.
Rosnące ceny paliw również zwięk-
szały koszty inwestycji i zachęcają wy-
konawców do waloryzowania kontrak-
tów. W związku z inflacją samorządy
zmagają się z coraz wyższymi koszta-
mi własnymi, co powoduje koniecz-
ność ograniczania inwestycji lub zwięk-
szenia zadłużenia.

Samorządy inwestują 
coraz mniej

Pandemia przyczyniła się do zmniej-
szenia wartości inwestycji samorzą-
dów. W 2021 r. zauważalne było nie-
wielkie odbicie, ale w 2022 r. lokalne wła-
dze stanęły przed kolejnym wyzwa-
niem, jakim jest wojna w Ukrainie. Jej
skutki mogą przyczynić się do kolejne-
go spadku nakładów inwestycyjnych.
Sytuację ma poprawić uruchomienie
środków unijnych w 2023 r. Oczywiście
wszystko będzie zależeć od posiada-
nych pieniędzy na wkłady własne do
przedsięwzięć współfinansowanych
przez UE. Samorządy posiadają coraz

mniej wolnych środków, a możliwości
kredytowe ograniczyły już rosnące sto-
py procentowe.

Od lat to środki unijne decydowały
o wielkości inwestycji samorządowych.
Najwięcej projektów współfinansowa-
nych przez UE zrealizowano w 2018 r.,
dlatego to właśnie ten rok był rekordo-
wy pod względem wartości inwestycji.
W tej chwili wydano już środki z per-
spektywy budżetowej na lata
2014−2020, a nie są jeszcze dostępne
fundusze przyznane na lata 2021−2027.
Władze lokalne czekają więc na ciągle
odkładane uruchomienie finansowa-
nia z Krajowego Planu Odbudowy.

Samorządowcy skarżą się często
nie tylko na rosnącą inflację, lecz także
na spadek dochodów związany ze
zmianami wynikającymi z Polskiego
Ładu i wcześniejszymi decyzjami doty-
czącymi obniżenia podatków PIT i CIT.
O zmniejszeniu dochodów samorzą-
dowych ma też decydować zwolnienie
z płacenia podatku PIT przez osoby po-
niżej 26. roku życia. Spadek dochodów
odczuły głównie duże miasta. W nich
bowiem wpływy z podatków PIT i CIT
stanowią większy odsetek ogólnych
przychodów.

Wielkość nakładów na inwestycje
samorządowe nie odzwierciedla
spodku skali tych inwestycji. Ponieważ
ceny znacząco wzrosły w ciągu ostat-
nich 2 lat, za tę samą kwotę można zbu-
dować znacznie mniej. „Zeszły rok też
był dla samorządów trudny. Głównie
dlatego, że ich wydatki na wynagro-
dzenia wzrosły dużo bardziej niż
w poprzednich latach. Podobnie było
w przypadku wydatków na energię. Jak
wskazuje ekspert Związku Miast Pol-
skich Jan Maciej Czajkowski, w ze-
szłym roku samorządy miały problem
ze zbilansowaniem swych budżetów
i dlatego musiały wyraźnie ściąć swe
wydatki bieżące” – czytamy na Portalu
Samorządowym.

Stymulacja inwestycji 
samorządowych ze środków 
budżetu państwa

Spadki związane ze zmniejszonymi
wpływami z podatków rząd próbuje
zrekompensować samorządom po-
przez różne dodatkowe formy wsparcia.
W 2019 r. ruszył Fundusz Dróg Samo-
rządowych, potem przemianowany na
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wkrót-
ce pandemia zmusiła samorządy do po-
noszenia nieprzewidzianych wydatków
związanych z ratowaniem firm. Duże
miasta odczuły dodatkowy spadek
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Wojciech Ostrowski
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wpływów związany z ograniczeniem
w poruszaniu się ludności i konieczno-
ścią zachowania dystansu. Przykła-
dem mogą być zmniejszające się przy-
chody komunikacji miejskiej.

W 2020 r. w ramach Tarczy Anty-
kryzysowej utworzono Rządowy Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych. W ciągu 2 lat
do samorządów trafiło w ramach fun-
duszu ponad 12 mld zł. Kolejną formą
pomocy jest Program Inwestycji Stra-
tegicznych w ramach Polskiego Ładu.
Pojawiają się jednak głosy krytyki tych
rozwiązań. Wskazują one, że rządowe
programy faworyzują mniejsze jed-
nostki. Widać to w przeliczeniu kwot
subwencji na jednego mieszkańca.
W małych gminach jest ona znacznie
wyższa niż w dużych miastach, jak
Warszawa czy Kraków. Oznacza to, że
w niektórych dużych miastach sub-
wencje tylko częściowo rekompensują
straty związane ze zmniejszeniem wpły-
wów z podatków.

Rządowa pomoc może być sku-
tecznie wykorzystana z powodu galo-
pującej inflacji. Wnioski składane na do-
tacje w ramach Polskiego Ładu nie
mogą pokryć kosztów w zakładanym
przez wnioskodawców wymiarze. Wy-
wołuje to krytykę rządu ze strony sa-
morządów, w których dominują polity-
cy opozycji. Jak powiedział dla Portalu
Samorządowego zastępca prezydenta
Bydgoszczy Michał Sztybel (PO), bra-
kuje też możliwości realizacji części
zadań. − Inflacja spotęgowana nieod-
powiedzialnymi decyzjami politycznymi
powoduje, że szacunki przygotowane na
etapie składania wniosków po roku nie
przystają do rynkowych cen. Np. przy-
znane dofinansowanie na bulwary wy-
starczy zaledwie na realizację połowy
planowanego zakresu inwestycji, a nie
95 proc., jak planował rząd. To wyjąt-
kowo słabe strony Polskiego Ładu − wy-
licza.

Według Money.pl niewłaściwe za-
sady obowiązują w Rządowym Progra-
mie Inwestycji Strategicznych. Np.
wszystkie promesy przyznano w jednym
czasie, co gwałtownie zwiększyło licz-
bę przetargów, przez co i gminy mogą
mieć problemy ze znalezieniem wyko-
nawców. 

Zarzuty opozycji odpiera rząd. Jak
stwierdził minister Włodzimierz Toma-
szewski, członek Rady Ministrów ds. sa-
morządów, podczas konferencji pra-
sowej w Łodzi, mimo pandemii, wojny,
a także obniżenia stawek podatko-
wych wpływy samorządów z PIT i CIT
w ciągu ostatnich 7 lat zwiększyły się

o 70 proc. Do końca 2022 r. może zostać
przekazane samorządom do 100 mld zł
z przeznaczeniem na inwestycje.

Zdaniem ministra na finanse sa-
morządów pozytywnie wpłynęły też pro-
gramy wsparcia przedsiębiorców re-
alizowane przez rząd podczas pande-
mii. Zarzucił on również władzom sa-
morządowym zdominowanym przez
opozycję tworzenie nierzeczywistego
obrazu rządowego wsparcia. Jego zda-

niem samorządy tracą rzędowe wspar-
cie nie poprzez dyskryminowanie du-
żych miast lub jednostek kierowanych
przez opozycję, ale przez własną nie-
udolność.

Premier Mateusz Morawiecki za-
powiada natomiast zasadę elastycz-
ności subwencji rządowych, które łatwiej
będą mogły być przeznaczane na po-
krycie wydatków bieżących bądź prze-
sunięte na inwestycje.

Zagrożone projekty 
z Programu Inwestycji 
Strategicznych

Celem Programu Inwestycji Strate-
gicznych jest dofinansowanie projektów
realizowanych przez miasta, gminy,
powiaty bądź ich związki. Otrzymują one
promesy z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego na realizację zadań. Jak czyta-
my na stronie Serwis Samorządowy PAP,
wyniki pierwszego naboru Programu In-
westycji Strategicznych rząd ogłosił
w październiku ub.r. W jego ramach za-
akceptowano 4040 wniosków o wspar-
cie inwestycji. Dofinansowanie w wy-
sokości 23,9 mld zł trafiło do 97 proc. jed-
nostek samorządu terytorialnego. Wy-
niki drugiego naboru ogłoszono 30 ma-
ja. Wsparcie przyznano 4989 wnioskom.
Wartość rządowego dofinansowania
wyniesie 30 mld zł.

Jak informował jednak niedawno
Serwis Samorządowy PAP, wiele pro-
gramów, które otrzymały promesy
wsparcia z rządowego Programu In-
westycji Strategicznych, może nie do-
czekać się realizacji. Możliwość rezy-
gnacji części samorządów ze wsparcia
sygnalizowano w kwietniu 2022 r. na po-
siedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego. Okazało się
bowiem, że wskutek inflacji na etapie

przetargu koszty inwestycji są znacznie
wyższe niż koszty szacowane  pod-
czas składania wniosków.

W Serwisie Samorządowym PAP
czytamy: „Samorządowcy zaapelowa-
li wtedy m.in. o wydłużenie do 12 mie-
sięcy ważności promes udzielonych
przez BGK w ramach pierwszego na-
boru wniosków oraz umożliwienie ogra-
niczania zakresu inwestycji w przy-
padku drastycznych wzrostów kosztów
zadania. W przeciwnym razie, jak mó-
wili, część gmin nie będzie w stanie
zrealizować zgłoszonego przedsię-
wzięcia”.

By złagodzić skutki inflacji, w kwiet-
niu 2022 r. rząd wydłużył termin ogło-
szenia przetargów do 18 sierpnia. Zmia-
na ta ma dać samorządom czas na
przeanalizowanie potrzeb lub organi-
zacji dodatkowych przetargów w razie
braku możliwości wyłonienia wyko-
nawcy za pierwszym razem. 

O ile skutki pandemii są dziś znane,
trudno powiedzieć, jak na inwesty-
cjach samorządowych odbije się woj-
na w Ukrainie. Nie wiadomo jeszcze, ile
ona potrwa i jak bardzo wpłynie na
światową gospodarkę. Dodatkowym
czynnikiem wpływającym na niepew-
ność aktualnych prognoz jest skompli-
kowana sytuacja w Cieśninie Tajwań-
skiej. �

www.rynekinwestycji.pl
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W 2020 r. w ramach Tarczy Antykryzysowej utwo-
rzono Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. 
W ciągu 2 lat do samorządów trafiło w ramach
funduszu ponad 12 mld zł. Kolejną formą 
pomocy jest Program Inwestycji Strategicznych
w ramach Polskiego Ładu. Pojawiają się jednak
głosy krytyki tych rozwiązań. Wskazują one, 
że rządowe programy faworyzują mniejsze 
jednostki. Widać to w przeliczeniu kwot 
subwencji na jednego mieszkańca.
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Co świadczy o konkurencyjności ofer-
ty SSSE SA?

− Obszar zarządzany przez Su-
walską Specjalną Strefę Ekonomiczną
SA jest niemal w całości objęty naj-
wyższym możliwym poziomem pomocy
publicznej, czyli do 70 proc. wartości in-
westycji w postaci zwolnienia podatko-
wego. Korzystny jest także okres obo-
wiązywania decyzji – wydajemy ją za-
zwyczaj na 15 lat i w tym czasie obo-
wiązuje ulga podatkowa.

Specjalnością obszaru są produk-
ty flagowe Polski, w tym nabiał, meble
i inne artykuły wyposażenia wnętrz, ło-
dzie, domy modułowe. Sektor obróbki
metali i maszyn, głównie rolniczych, rów-
nież skupia wielu znanych producentów.

Przedsiębiorcy doceniają naszą wy-
kwalifikowaną kadrę i niższe koszty
działalności. W ostatnich latach na te-
renie SSSE znacząco poprawiła się in-
frastruktura transportowa. Do tego do-
chodzą korzyści z inwestowania w ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji. Chodzi
głównie o bardzo szybką procedurę
udzielenia wsparcia i pomoc oferowa-
ną przez Spółkę przedsiębiorcom przez
cały okres trwania decyzji.
Jak pandemia i sytuacja na Wschodzie
rzutują na dalsze plany rozwojowe?

− Pandemia nie zastopowała inwe-
stycji – w tym okresie wydaliśmy prawie
60 decyzji. Przedsiębiorcy wypełnili niszę
spowodowaną problemami z łańcu-
chami dostaw. Jeśli chodzi o wojnę na

Ukrainie, to tu niestety zauważamy trud-
ności związane przede wszystkim z bra-
kiem surowców niezbędnych do pro-
dukcji, ponieważ była ona dużym do-
stawcą m.in. drewna czy blach.

Niepewna sytuacja geopolityczna
i gospodarcza zauważalnie wpłynęła na
zachowania inwestorów, którzy wstrzy-
mali realizację zaplanowanych inwe-
stycji. Widzimy jednak, że w ostatnich
dniach powoli zwiększa się zaintere-
sowanie przedsiębiorców wsparciem.
Mamy nadzieję, że uda nam się wydać
zaplanowane decyzje, zwłaszcza że
wydawaliśmy ich najwięcej w drugiej
połowie roku.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Frontem do inwestorów
Przedsiębiorcy doceniają naszą wykwalifikowaną kadrę,
niższe koszty działalności i infrastrukturę transportową. Do
tego dochodzą korzyści z inwestowania w ramach Polskiej
Strefy Inwestycji – wylicza Leszek Dec, prezes zarządu Su-
walskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.
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Jak należy oceniać zaangażowanie
społeczne w rozwój lokalnych wspól-
not i jak warto aktywizować mieszkań-
ców jednostek samorządowych, aby
z przekonaniem uczestniczyli w budo-
waniu swojej przyszłości?

– Przede wszystkim trzeba pamiętać
o tym, że mamy w Polsce niemal 2 500
gmin i sytuacja w każdej z nich jest inna.
Nie da się więc na to pytanie odpowie-
dzieć w sposób jednoznaczny. Gminy
z różnych części Polski bardzo się od sie-
bie różnią i możliwość porównywania sy-
tuacji w każdej z nich jest siłą rzeczy
ograniczona. Zasadniczo jednak z za-
angażowaniem Polaków w życie pu-
bliczne nie jest najgorzej. Przez ostatnie
lata wyraźnie widać było, jak taka ak-
tywizacja na poziomie lokalnym postę-
puje. Jest dużo przykładów na to, jak wie-
le inicjatyw podejmowanych przez
mieszkańców gmin przynosi konkretne
rezultaty. Oczywiście pandemia nie
sprzyjała podejmowaniu działań spo-
łecznych i trzeba ten kontekst brać
pod uwagę.

Badania społeczne wskazują na
pewne niepokojące zjawiska. Zgodnie
z informacjami podawanymi przez
CBOS w ostatnich latach coraz mniej
Polaków uznaje, że ma wpływ na spra-
wy lokalne. Analizując wyniki tych ba-
dań, możemy zauważyć, że poczucie
wpływu na sprawy własnego miasta lub
gminy systematycznie wzrastało wśród
Polaków od początku transformacji, aż
w 2010 r. liczba ludzi przekonanych
o tym, że mają wpływ na sprawy lokal-
ne po raz pierwszy przewyższyła liczbę
tych, którzy deklarowali, że takiego
wpływu nie mają. Potem wyniki badań
wskazywały na pewną stagnację od-

setków poszczególnych wskazań, aż
w 2016 r. grupa przekonanych o wła-
snym wpływie na sprawy lokalne zy-
skała zdecydowaną przewagę. Nieste-
ty od 2 lat liczba pozytywnych odpo-
wiedzi systematycznie maleje i w tym
roku, po raz pierwszy od ponad deka-
dy, dominują nastroje pesymistyczne.

Odpowiadając na pytanie o przy-
czyny tego stanu, należy zaznaczyć, że
aktualnie brakuje badań, które jedno-
znacznie identyfikowałyby przyczynę
tej zmiany nastrojów społecznych. War-
to jednak obserwować to, co się dzieje
na arenie ogólnokrajowej, bo te sprawy
bez wątpienia są ze sobą powiązane,
jak również rozważyć różne czynniki,
z którymi ostatnio mieliśmy do czynie-
nia. Wzrost odpowiedzi, w których de-
klarowano brak wpływu na sprawy lo-
kalne, przypada na szczyt pandemii.
Być może przyczyn należy szukać też
w samym sposobie funkcjonowania

administracji samorządowej z niezwy-
kle silną pozycją lokalnych liderów:
wójta, burmistrza i prezydenta, która
w niektórych JST przybiera formę przy-
wództwa niekoniecznie inkluzywnego.

Tymczasem kluczem do angażo-
wania mieszkańców, do wyzwalania
energii społecznej jest otwartość władz
samorządowych i gotowość do rozmo-
wy z mieszkańcami. Inicjatywa musi
spoczywać w rękach liderów samo-
rządowych. To od nich zależy to, jak wy-
glądają kontakty pomiędzy mieszkań-
cami a władzami samorządowymi. To
oni powinni być inicjatorami różnych
przedsięwzięć konsultacyjnych doty-
czących spraw lokalnych. To od ich za-
angażowania i prezentowanej postawy
zależy, jak ten dialog społeczny będzie
realizowany. Dobrymi przykładami
mogą być włodarze, którzy prowadzą
aktywną komunikację poprzez media
społecznościowe, wdrażają rozwiąza-
nia pozwalające mieszkańcom bezpo-
średnio dowiadywać się o sprawach lo-
kalnych, stawiają na przejrzystość swo-
ich działań. Wydaje mi się, że taka po-
stawa, która zakłada aktywność w in-
formowaniu o podejmowanych decy-
zjach i gotowość do dyskusji o nich jest
kluczowa dla umacniania przekonania
obywateli o posiadanym przez nich
wpływie na to, co się dzieje w ich gmi-
nie lub mieście. Chodzi przede wszyst-
kim o otwartość i przejrzystość w funk-
cjonowaniu administracji oraz unikanie
sytuacji, które powodują powstanie
przekonania społecznego o niejasnych
czy też niecnie motywowanych zamia-
rach władz.
Czy istnieją badania i analizy oddają-
ce zadowolenie społeczności samo-

Samorządy muszą przygotować się
na cięższe czasy
Zmiany podatkowe wprowadzane przez rząd oddziałują na fundusze samorządów. Ob-
niżka podatków, która jest korzystna dla każdego mieszkańca gminy, jednocześnie ma nie-
korzystny wpływ na budżet JST, gdyż oznacza uszczuplenie dochodów własnych. To
przekłada się natomiast w sposób bezpośredni na możliwości inwestycyjne gmin poprzez
ograniczenie wkładu własnego, a tym samym realizacji inwestycji prowadzonych za po-
mocą środków własnych gmin. Programy subwencyjne nie poprawią sytuacji – mówi Ce-
zary Trutkowski, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.



rządowych z zarządzania lokalnymi fi-
nansami i inwestycji realizowanych
w przestrzeni publicznej?

– Grono naukowców i akademi-
ków prowadzi różnego rodzaju badania
i wśród tematów, którymi się zajmują
z pewnością pojawiają się również ta-
kie. My w Fundacji Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego pro-
wadzimy reprezentatywne „Badania
warunków życia i usług publicznych”,
w ramach których pytamy mieszkańców
gmin o zadowolenie z rezultatów dzia-
łań samorządów oraz z realizowanych
przez nie planów i inwestycji. W wielu
samorządach tego typu badania pro-
wadzi się lokalnie. W Warszawie jest to
Barometr Warszawski, w wielu jed-
nostkach samorządowych różne ba-
dania są prowadzone przy okazji opra-

cowywania raportów o stanie gminy.
W skali ogólnopolskiej trudno mówić
o badaniach, które odnosiłyby się do
sytuacji we wszystkich gminach, gdyż
jak już wspomniałem, sytuacja w każdej
z nich jest różna. W ramach takich ba-
dań musielibyśmy zapytać o odmienne
rzeczywistości. Inaczej będzie prze-
cież opowiadał mieszkaniec Warszawy,
a inaczej mieszkaniec Kutna, Wyszko-
wa czy Rawy Mazowieckiej.

Jeśli chodzi o ogólne zaufanie do
władz samorządowych, związane rów-
nież z odczuwaną satysfakcją z reali-
zowanych przez niego inwestycji, to
w ogólnopolskich badaniach CBOS od
lat utrzymuje się ono na bardzo wyso-
kim poziomie. Są to najwyższe wska-
zania spośród grupy wszystkich pod-
miotów publicznych. Samorząd ma

znacznie lepsze notowania niż prezy-
dent, rząd, wojsko czy Kościół.
Jakie są najważniejsze wnioski z za-
gospodarowania przez samorządy fun-
duszy unijnych? Czy aktualna per-
spektywa przyniesie równie dobre
efekty?

– Wzrost zaufania do samorządów
i pozytywnych ocen działań władz sa-
morządowych obserwujemy od 2004 r.,
kiedy to Polska przystąpiła do Unii Eu-
ropejskiej. Wówczas zostały urucho-
mione fundusze unijne na realizację
inwestycji zarówno w gminach, jak
i w miastach oraz na wsi. Przez te
wszystkie lata samorządy były odpo-
wiedzialne za większość wydatkowania
funduszy unijnych na inwestycje pu-
bliczne w Polsce. Dzięki tym środkom
udało się zmodernizować lub wybudo-
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wać nową infrastrukturę, poprawić wa-
runki życia oraz zrealizować wiele pro-
jektów, które pozytywnie oddziałują na
jakość życia na poziomie lokalnym.

Podstawowym wyzwaniem, z któ-
rym borykały się samorządy przez te
wszystkie lata, było zapewnienie wkła-
du własnego niezbędnego do realizacji
różnego rodzaju projektów. Możliwość
zapewnienia takiego wkładu była zwią-
zana bezpośrednio z kondycją finanso-
wą samorządu. W tym kontekście
w ostatnich latach obserwujemy niepo-
kojące zjawiska. Zmiany podatkowe, któ-
re są wprowadzane przez rząd, od-
działują na fundusze samorządów. Ob-
niżka podatków, która jest korzystna
dla każdego mieszkańca gminy, jedno-
cześnie ma niekorzystny wpływ na bu-
dżet JST, gdyż oznacza uszczuplenie do-
chodów własnych − wpływów z tytułów
udziału w podatkach dochodowych. To
przekłada się natomiast w sposób bez-
pośredni na możliwości inwestycyjne
gmin poprzez ograniczenie wkładu wła-
snego, a tym samym inwestycji prowa-
dzonych za pomocą środków własnych
gmin. I niestety programy subwencyjne
nie poprawią sytuacji − już dziś widać,
jak malejąca nadwyżka operacyjna
w miastach utrudnia realizację rozma-
itych przedsięwzięć i zagraża długofa-
lowym perspektywom rozwojowym.

W ramach aktualnej perspektywy
unijnej możemy mówić o wielu waż-
nych zagadnieniach. Jest transformacja
energetyczna, są również inne tematy
istotne dla samorządów, choćby zmiana
przepisów dotyczących prowadzenia
polityki przestrzennej w gminach. Zgod-
nie z zapisami Krajowego Planu Odbu-
dowy wszystkie samorządy będą musiały
opracować ogólne plany zagospoda-
rowania przestrzennego. Zmiany te
będą musiały być wdrożone przez
wszystkie gminy jako obowiązek po-
wszechny. Każda gmina będzie miała na
to 3 lata, co już teraz spotyka się ze sprze-
ciwem i jest oprotestowywane przez
niektóre korporacje samorządowe.

Do tego oczywiście dochodzą pro-
blemy spowodowane napaścią Rosji na
Ukrainę, które mają i nadal będą mia-
ły zasadniczy wpływ na kondycję eko-
nomiczną samorządów. Sytuacja jest
trudna, a trzeba się przygotować na
jeszcze cięższe czasy.
Jakiej wiedzy i narzędzi najbardziej
brakuje dziś włodarzom, aby skutecznie
wywiązywać się z powierzonych zadań?

– Mamy w Polsce ponad 2 500 gmin,
więc te ubytki wiedzy mogą być bardzo
różne. 1,5 roku temu przeprowadzili-

śmy ciekawe badania wśród ponad
85 proc. sekretarzy gmin. Uzyskane wy-
niki możemy porównać z wynikami ba-
dań, które przeprowadziliśmy w 2016 r.
Popularność poszczególnych tematów
szkoleń zmieniła się od tamtego czasu.
Najprawdopodobniej wynika to głównie
ze zmieniającej się sytuacji samorządów,
rozwiązywania niektórych problemów
i pojawiania się nowych. Przede wszyst-
kim można zauważyć, że 5 lat temu nie
było tematyki szkoleń, która byłaby tak
dominująca jak obecnie zamówienia
publiczne oraz gospodarka odpadami,
wybierane dziś przez ok. 70 proc. sa-
morządów. W 2016 r. najczęściej wska-
zywano zarządzanie finansami JST, opła-
ty i podatki lokalne, kwestie finansowo-
-księgowe, ale popularność najczęściej
wskazywanych tematów szkoleń była
mniej zróżnicowana niż obecnie.

Warto też zwrócić uwagę na kilka
obszarów, które straciły na popularno-
ści. Działalność USC i ewidencja lud-
ności była wskazywana w 2016 r. przez
59 proc. samorządów, podczas gdy
w 2021 r. jedynie przez 37 proc. Szko-
lenie z zakresu pozyskiwania, obsługi
i zarządzania funduszami zewnętrzny-
mi odbyli w 2016 r. pracownicy 48 proc.
urzędów, a 5 lat później – tylko 30 proc.
W 2021 r. badane samorządy zgłasza-
ły nieco mniej różnorodną tematykę
szkoleń.
W jakich aspektach należy rozpatrywać
wpływ pandemii na funkcjonowanie sa-
morządów terytorialnych?

– Dla samorządu lokalnego okres
pandemii przyniósł wiele nowych wy-
zwań: konieczność organizacji usług pu-
blicznych w nowych warunkach, mniej-
sze wpływy do budżetów, wynikające
m.in. z nakładanych przez rząd ogra-
niczeń działalności gospodarczej, do-
datkowe wydatki niezbędne dla za-
pewnienia bezpieczeństwa sanitarne-
go w podległych jednostkach. Badanie
sondażowe zrealizowane przez FRDL
wśród przedstawicieli jednostek sa-
morządu terytorialnego poziomu gmin-
nego rzuca nieco światła na skutki
pandemii dla realizacji planów JST,
pracę ich urzędników, finanse i jakość
świadczonych usług.

Ponad 60 proc. ankietowanych se-
kretarzy JST uznało, że realizacja nie-
których zaplanowanych działań ich
jednostek została zakłócona, a 44 proc.
ankietowanych wskazało na jedno-
znacznie negatywne skutki pandemii
w wymiarze jakości usług publicznych
realizowanych na terenie ich jedno-
stek. Zmiany w organizacji pracy i jej za-

kłócenia mogły być związane z wpro-
wadzaniem pracy zdalnej w urzędach.
Jak wynika z odpowiedzi udzielonych
przez sekretarzy gmin, takie rozwiąza-
nie wprowadzono w okresie wiosennym
w 71 proc. ogółu gmin.

Wybuch epidemii spowodował ogra-
niczenie wydatków inwestycyjnych
w niemal jednej trzeciej badanych JST.
Ograniczenia innych wydatków w związ-
ku z pandemią wprowadzano przede
wszystkim w miastach na prawach po-
wiatu. Największe cięcia wydatków do-
tyczyły promocji, kultury oraz sportu i re-
kreacji. Niemal co drugi z ankietowa-
nych sekretarzy gmin uznał, że jego jed-
nostka nie była przygotowana na wy-
buch epidemii pod względem procedur
obowiązujących w urzędzie lub pod
względem wyposażenia technicznego.
Choć i w tym aspekcie widać zróżni-
cowanie.
W jakich obszarach samorządy naj-
bardziej odczują wpływ Polskiego Ładu?

– Dużo można by mówić o samych
skutkach chaotycznych zmian podat-
kowych, powstało już na ten temat wie-
le analiz. Jak gminy mają planować swo-
je budżety, skoro na początku roku wie-
dzą, że stawka PIT będzie wynosiła
17 proc., a potem się dowiadują, że od
sierpnia zmaleje do 12 proc.? Przecież
to ma bezpośrednie przełożenie na
poziom dochodów własnych, a w kon-
sekwencji na możliwości planowania in-
westycji, bo na nie potrzebne są środ-
ki własne. Jak planować inwestycje
w warunkach rozpędzonej inflacji, kie-
dy koszty pracy, materiałów, energii
rosną z miesiąca na miesiąc? Do tego
nie wiadomo, co będzie z funduszami
unijnymi. To jest taka bardzo daleko idą-
ca niepewność.

Jednocześnie mamy do czynienia
z działaniami, które zafałszowują obraz
sytuacji. Bo skoro rząd przekazuje sa-
morządom w II połowie grudnia znacz-
ne pieniądze i przelewa je na ich kon-
ta bankowe, to wiadomo przecież, że
tych pieniędzy w tym roku nie da się wy-
dać na żadne zadania. Ma to dać ob-
raz w postaci nadwyżki operacyjnej
samorządów. Prawda jest jednak taka,
że to wyłącznie zabieg formalny. Nie by-
łoby tej nadwyżki, gdyby te pieniądze zo-
stały przekazane w odpowiednim cza-
sie i z odpowiednią, wyprzedzającą in-
formacją. Wtedy samorządy z pewno-
ścią zdążyłyby te pieniądze dobrze za-
gospodarować.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

www.rynekinwestycji.pl
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Warmia i Mazury to nie tylko wy-
marzone miejsce na wakacje,
kuszące bliskością natury, lecz

także doskonałe miejsce do prowadze-
nia biznesu. Szczególnie warto zwrócić
uwagę na miejscowość Gryźliny w gmi-
nie Stawiguda, gdzie na inwestorów
czeka strefa ekonomiczna z wieloma
udogodnieniami. Można tu dotrzeć dro-
gą krajową nr S51, biegnącą z Olsztyn-
ka przez Olsztyn do Bezled, lub drogą
ekspresową S7 z Gdańska lub Warsza-
wy. Warto skorzystać także z oddalone-
go o nieco ponad 70 km lotniska regio-
nalnego w Szymanach, które oferuje po-
łączenia lotnicze z Rzeszowem, Wro-
cławiem i Krakowem.

− Rozwój gospodarczy i konkuren-
cyjność traktujemy priorytetowo, dlate-
go tworzymy kompleksy terenów inwe-
stycyjnych, które już dziś są w pełni go-
towe do lokalizowania wielokierunko-
wych przedsięwzięć gospodarczych
– przekonuje Andrzej Abako, starosta
olsztyński. 

Strefa gospodarcza gminy Stawi-
guda w Gryźlinach ma powierzchnię po-
nad 130 ha. Bezpośrednio przy strefie bie-

gnie linia kolejowa, a na jej terenie znaj-
duje się lądowisko z 800-metrowym pa-
sem startowym, co daje możliwość trans-
portu lotniczego. − To rozwiązanie po-
zwala przedsiębiorcom oszczędzać cen-
ny czas, a jednocześnie cieszyć oczy nie-
zwykłymi widokami, których nie ma nig-
dzie indziej. A że przyroda w naszej gmi-
nie jest niezwykła, szczególną wagę
przykładamy do produkcji, która bę-
dzie dla niej neutralna. Naszą strefę po-
lecamy m.in. przedstawicielom rozwija-
jących się branż, w tym logistyki, spedycji,
wysokich technologii i innych branż nie-
uciążliwych dla otoczenia – wylicza za-
lety strefy Michał Kontraktowicz, wójt gmi-
ny Stawiguda. 

Dodatkowo dzięki temu, że opraco-
wanie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego  jest na wstęp-
nym etapie prac, istnieje możliwość
uwzględnienia oczekiwań inwestorów
odnoście przyszłego przeznaczenia te-
renu. Z myślą o komforcie obsługi ad-
ministracyjnej inwestorów zarówno wła-
dze powiatu olsztyńskiego, jak i gminy
Stawiguda, skróciły do minimum czas
uzyskiwania wymaganych prawem

uzgodnień i pozwoleń, a wiele spraw
urzędowych można załatwić online. 

Zaletami strefy inwestycyjnej jest
m.in.: szybki dojazd zarówno z Warsza-
wy, jak i Gdańska, który zajmuje mak-
symalnie półtorej godziny, bliskość linii
kolejowej tuż przy terenach strefy, roz-
winięty transport publiczny, który daje do-
stęp do pracowników z pobliskich miej-
scowości. Powierzchnia terenu strefy
umożliwia realizację dużego przedsię-
wzięcia, z możliwością rozszerzenia
przez dokupienie terenów od osób pry-
watnych.

www.InvestInStawiguda.pl

Strefa Gryźliny 
− nowy adres dla biznesu
Na sukces w biznesie składa się wiele czynników. Jednym z nim jest dobry adres. Strefa
gospodarcza Gryźliny w województwie warmińsko-mazurskim to miejsce przyjazne in-
westorom i otwarte na innowacyjność gospodarczą.

Oni już postawili na Warmię i Mazury:
Panattoni (Stany Zjednoczone),Tetra
Pak (Szwajcaria), Jerónimo Martins
(Portugalia), Inter Parts (Polska), DB
Schenker (Niemcy) DFM, producent
mebli tapicerowanych (Polska), Octim
Wytwórnia Octu i Musztardy (Polska),
Mazurskie Miody (Polska), Hotel Marina
Club (Polska), DPD( Francja).

Opracowanie: Marek Czerepowicki 
– „Gazeta Olsztyńska”
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Starogard Gdański ma doskona-
łe położenie. Leży w południowej
części województwa pomorskie-

go, 50 km na południe od Gdańska, przy
drodze krajowej nr 22 Berlin – Kalinin-
grad. Jest bardzo dobrze skomuniko-
wany, łatwo stąd dojechać do auto-
strady A1. Należy do gmin, które są
transparentne, jeśli chodzi o wydatki.
Ma dobrze działającą sieć szkół i przed-
szkoli miejskich, sprawnie działający
system gospodarowania odpadami
oraz darmową komunikację dla dzieci
i młodzieży szkół podstawowych. Mia-
sto jest monitorowane przez ponad
100 kamer, co ułatwia utrzymanie po-
rządku.

Przez ostatnie 7 lat Starogard bardzo
się zmienił. − Te zmiany były niezbęd-
ne, aby ludzie zaczęli inaczej postrze-
gać swoje miasto, aby chcieli tu żyć,
pracować i inwestować. Mimo trud-
nych czasów dla rozwoju samorządno-
ści nie zwalniamy tempa inwestycyjne-
go – mówi prezydent Janusz Stankowiak.

Dzięki własnej gospodarności, fi-
nansowemu wsparciu Unii Europej-
skiej oraz rządu udało się zrewitalizo-
wać rynek, zmodernizować kilkadziesiąt
ulic, w tym najważniejsze arterie miej-

skie, wybudować integracyjny węzeł
komunikacyjny, ocieplić szkoły, oświetlić
ulice i przejścia dla pieszych. Miesz-
kańcy Starogardu Gdańskiego jeżdżą
nowoczesnymi ekologicznymi autobu-
sami, korzystają z nowo wybudowane-
go kompleksu letnich basenów, odpo-
czywają w zmodernizowanym Parku
Miejskim i nowo wybudowanym Parku
Nowe Oblicze. Od 2015 r. samorząd za-
inwestował w rozwój blisko 300 mln zł.

Biorąc pod uwagę potencjał miasta,
tempo jego rozwoju i położenie, Staro-
gard jest również idealnym miejscem do
inwestowania. Można tu budować i roz-
wijać centra logistyczne, które pomogą
w dystrybucji towarów i usług na terenie
Pomorza i całego kraju. Z tą myślą wła-
dze miasta tworzą parki inwestycyjne.
Oferują uzbrojone tereny i proponują
przedsiębiorcom szereg ulg, które mają
im pomóc w rozwoju biznesu. Miasto jest
otwarte na współpracę i dialog, za-
pewniając profesjonalną obsługę i wa-
runki sprzyjające rozwojowi firm i osie-
dleniu nowych inwestorów.

− Stawiamy na zrównoważony roz-
wój miasta, aby zmiany tkanki miejskiej
szły w parze z rozwojem społecznym,
gospodarczym i środowiskowym. Dba-

my tu zarówno o ludzi młodych, jak
i o seniorów. Jestem dumny z tego, że
udało mi się zaktywizować wiele grup
społecznych, które choć wyrażały chęć
współpracy z samorządem, nie były wy-
starczająco motywowane do samo-
dzielnego działania. Dzisiaj na bazie
swojej autonomii przy naszej pomocy
prowadzą niezwykle interesujące dla lo-
kalnej społeczności projekty. Tylko dzię-
ki budżetowi obywatelskiemu w mieście
zrealizowano ponad 27 pomysłów
mieszkańców. Każdego dnia z uwagą
wsłuchuję się w ich potrzeby, rozma-
wiam z nimi, spotykam się z przedsta-
wicielami wielu grup społecznych i biz-
nesowych. Konsultuję wszystkie pomy-
sły, aby mieszkańcy czuli się rozumia-
ni i zaangażowani w miejskie sprawy.
Ludzie i ich komfort życia są w Staro-
gardzie najważniejsze – dodaje prezy-
dent.

Więcej informacji o gminie jest do-
stępnych na stronie www.starogard.pl.

Starogard Gdański miastem 
przyjaznym do życia i inwestowania

Od 7 lat prezydent Starogardu Janusz Stankowiak konsekwentnie realizuje plan przebu-
dowy miasta na zasadach zrównoważonego rozwoju. Korzystają z tego mieszkańcy, któ-
rym coraz lepiej i bezpieczniej się żyje, inwestorzy, którzy mają dogodne warunki do
rozwoju, i turyści, którzy chętniej odwiedzają stolicę Kociewia.



Gmina Lesznowola
– atrakcyjne tereny inwestycyjne w sercu Mazowsza

Nieruchomości położone są w obrębie geodezyjnym KPGO Mysiadło i są to działki o numerach ewidencyjnych:
246 (powierzchnia 4,9171 ha), 247 (powierzchnia 4,9173 ha), 248 (powierzchnia 4,0448 ha), 
1/273 (powierzchnia  9,273 ha).

Zapraszamy do inwestowania w naszej Gminie!
www.lesznowola.pl, gmina@lesznowola.pl 

Szczegółowych informacji udzieli Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel.  (22) 708 91 27

Lesznowola to nowoczesna gmina wiejska o charakterze mieszkaniowo-usługowym położona w bez-
pośrednim sąsiedztwie stolicy Polski. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą atrakcyjnych terenów
inwestycyjnych zlokalizowanych w Mysiadle, między dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy a miastem po-
wiatowym Piaseczno, przy drodze krajowej nr 79 – ul. Puławskiej. 

Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na tym terenie zabudowę
usługową, w tym m.in. usługi handlu o powierzchni sprzedaży poniżej i powyżej 2000 mkw., usługi sportowe, oświatowe, tury-
styczno-rekreacyjne, a także usługi z zakresu ochrony zdrowia, gastronomii, kina, biura, oceanaria, parki technologiczne, domy
opieki społecznej i hotele. MPZP nie przewiduje zabudowy mieszkaniowej, składów i magazynów oraz usług związanych z obsługą
komunikacji drogowej. 
Obecnie działka nr 248 jest przeznaczona do oddania w 20-letnią dzierżawę, zaś działki nr 246, 247 i 1/273 – na sprzedaż.
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Jak sprawdziła się reforma samorzą-
dowa? Czy decentralizacja przyniosła
oczekiwane rezultaty?

− Szybkie przywrócenie samorzą-
du terytorialnego w 1990 r. jest po-
wszechnie uznawane za duże osią-
gnięcie procesu transformacji. Z dzi-
siejszej perspektywy widzimy, że prze-
łom 1989 i 1990 r. to nie był wcale „mie-
siąc miodowy”, że narastały kryzysy
w różnych dziedzinach. Jeśli kluczo-
wym warunkiem demokracji są wolne
wybory, to demokracja lokalna speł-
niała wówczas ten warunek zdecydo-
wanie lepiej niż demokracja na szcze-
blu centralnym, po tzw. wyborach kon-
traktowych. Demokratycznie wybrany

Sejm mieliśmy dopiero w 1991 r. Sa-
morządy gminne pozwoliły wykorzy-
stać jakąś część entuzjazmu i energii
społeczeństwa obywatelskiego zwią-
zanego z „Solidarnością”.

Z perspektywy ekonomicznej de-
centralizacja w latach 90. usprawniła za-
rządzanie zasobami publicznymi. Je-
stem przekonany, że komunalizacja
części majątku państwowego pozwoli-
ła złagodzić skutki transformacji eko-
nomicznej. W tym sensie można po-
wiedzieć, że reforma się sprawdziła. Pa-
miętajmy, że była przygotowywana
i wprowadzana w sporym pośpiechu,
a jednocześnie w warunkach niepew-
ności – przecież nie wiadomo było, w ja-

Poparcie dla samorządów 
wbrew destabilizacji

Samorządy od wielu lat cieszą się sporym zaufaniem społecznym. Jego największy skok
nastąpił po 2005 r., co łączy się najczęściej z boomem inwestycyjnym po akcesji do UE.
W ostatnich latach poziom zaufania do samorządów był wyższy niż do zdecydowanej
większości instytucji publicznych. Z badań wynika również, że zasadniczo Polacy są kry-
tyczni wobec władzy, ale jak już muszą wskazać tę sprawniejszą, to wskazują władze lo-
kalne, a nie centralne – mówi Adam Gendźwiłł, współautor badania „Polki i Polacy
o samorządności”.



kim kierunku będą zmierzać przemia-
ny ustrojowe. Potem dokładano kolejne
cegiełki – samorządy przejmowały
nowe kompetencje, w 1998 r. do samo-
rządów gminnych dołączyły powiaty
i województwa. Polska jest dzięki temu
dość mocno zdecentralizowanym kra-
jem.
Jak ocenia pan rozdział zadań i odpo-
wiedzialności między samorządy po-
szczególnych szczebli?

− To, czy wielkość i zasoby jedno-
stek samorządowych poszczególnych
szczebli są odpowiednie do utrzymania
różnych usług publicznych i infrastruk-
tury na przyzwoitym poziomie, zawsze
było przedmiotem dyskusji. W tym kon-
tekście najczęściej mówi się o zbyt ma-
łych i zbyt słabych finansowo powiatach.
A zwłaszcza o dysfunkcjonalnych tzw.
powiatach obwarzankowych wokół czę-
ści miast na prawach powiatu. Rola sa-
morządów wojewódzkich w dystrybucji
funduszy strukturalnych UE wzmocniła
ten szczebel, ale strumień tych fundu-
szy będzie mniejszy. Na tej funkcji nie
można budować solidnego samorządu.
Stąd np. pojawiające się pomysły, żeby
wzmocnić rolę samorządów powiato-
wych i wojewódzkich w służbie zdrowia,
która pozostaje niesamowicie scentra-
lizowana.

Wyzwaniem są też coraz bardziej
wyludniające się gminy na peryferyjnych
obszarach wiejskich – niedługo mogą
okazać się za małe w stosunku do
funkcji, które mają wypełniać. Uwa-
żam, że do rozwiązania tych problemów
nie potrzeba radyklanych zmian, raczej
sprawniejszych i mocniejszych instytu-
cji współpracy pomiędzy samorządami.
Problemem – i to coraz bardziej wi-
docznym – jest jednak podział kompe-
tencji między samorządy a rząd. Mamy
w Polsce do czynienia z pełzającą cen-
tralizacją.
Na ile środki, jakimi dysponują samo-
rządy lokalne, są adekwatne do po-
wierzonych im obowiązków?

− Coraz mniej adekwatne, a przede
wszystkim coraz mniej stabilne. Jeste-
śmy w trudnym okresie, coraz bardziej
widać nadchodzący kryzys ekono-
miczny. Dodajmy do tego jeszcze pan-
demię, wojnę w Ukrainie, galopujące
ceny energii, brak środków z Polskiego
Ładu i z nowej perspektywy budżetowej
w UE, zmieniające się regulacje, w tym
m.in. fundamentalne dla dochodów sa-
morządowych zmiany w systemie po-
datkowym. W takich warunkach coraz
trudniej o stabilność dochodów i o dłu-
goterminowe planowanie. A pamiętaj-

my, że samorządy w Polsce są dość
mocno zależne od transferów z budże-
tu centralnego. Na tę chwilę podsta-
wowe usługi publiczne dostarczane
przez samorządy nie są zagrożone,
ale inwestycje – już tak. Może się też po-
garszać jakość edukacji czy transpor-
tu publicznego. Od jakiegoś czasu wi-
dać na przykład, że subwencja oświa-
towa pokrywa coraz mniejszą część
kosztów zapewnienia edukacji.
Czy wsparcie w postaci środków unij-
nych, będące w wielu przypadkach je-
dyną szansą na inwestycje służące
wspólnotom lokalnym, jest w dobrych
rękach? Jak radzą sobie samorządy
z pozyskiwaniem i właściwym zago-
spodarowaniem pozabudżetowych
środków z funduszy europejskich?

− Ten strumień finansowania jest
coraz słabszy, bo jesteśmy w okresie
przejściowym. Nie do końca wiadomo,
jak zadziała system w nowej perspek-
tywie budżetowej. Wszystko wskazuje na
to, że będzie bardziej scentralizowany.

Dotychczas Polska, jako jeden z niewielu
krajów w UE, miała dość mocno zde-
centralizowany system dystrybucji środ-
ków na rozwój regionalny, z dużym
udziałem samorządów wojewódzkich.
On się sprawdził w tym sensie, że była
przejrzystość procedur, środki były
sprawnie rozliczane i nie było poważ-
nych zastrzeżeń ze strony organów
kontrolnych. Wzmocniły się też woje-
wództwa samorządowe jako wspólno-
ty, które planują swój rozwój niezależnie
od tego, co zdecydują w Warszawie – to
też jest wartość. Oczywiście można
wytropić nietrafione inwestycje czy po-
lityczne skrzywienia związane z wpisy-
waniem niektórych projektów na listy do
finansowania z pominięciem procedur
konkursowych.
Jakie obszary życia publicznego, leżące
w gestii samorządów, wymagają dziś
największych nakładów?

− Na szczeblu gminnym i powiato-
wym w dołku jest przede wszystkim edu-

kacja. To bardzo ważny, a jednocześnie
kosztowny element odpowiedzialności
samorządów. Problemy w tym niedofi-
nansowanym sektorze będą narastać,
jeśli nic się nie zmieni. Dodałbym do
tego mieszkalnictwo, przede wszyst-
kim w największych miastach, gdzie sa-
morządy mają moim zdaniem dużą
rolę do odegrania, bo scentralizowane
rozwiązania od lat zawodzą. Chodzi
o odnowienie zasobów komunalnych
i otworzenie nowych możliwości bu-
downictwa społecznego. Jeśli chodzi
o „twardą” infrastrukturę, to drogi są
oczywiście zawsze ważną pozycją w bu-
dżetach jednostek samorządowych,
ale w wielu regionach kraju największe
projekty już zrealizowano i dziś potrze-
ba raczej wielu drobniejszych, lokalnych
inwestycji.

Samorządy muszą mieć również
swój udział w transformacji energe-
tycznej, która w Polsce jest niezbędna,
a zarazem znacznie opóźniona. Jestem
przekonany, że bez udziału samorzą-

dów, całego sektora gospodarki ko-
munalnej, to się nie uda. Stąd pewnie
potrzeba znacznych nakładów na ter-
momodernizację, ciepłownictwo, trans-
port publiczny, a być może również in-
westycji w lokalne klastry energetyczne.
Czy samorządy cieszą się zaufaniem
społecznym? Jak udała się reforma
i idea decentralizacji, jeśli chodzi o po-
strzeganie władz lokalnych przez
wspólnoty lokalne, choćby ze względu
na skuteczność i uczciwość działań?

− Samorządy od wielu lat cieszą się
sporym zaufaniem społecznym. Jego
największy skok nastąpił po 2005 r., co
łączy się najczęściej z boomem inwe-
stycyjnym po akcesji do UE. W ostatnich
latach poziom zaufania do samorządów
był wyższy niż do zdecydowanej więk-
szości instytucji publicznych, w tym
m.in. sądów, wojska czy Kościoła kato-
lickiego. Dotyczy to przede wszystkim
samorządu gminnego, bo powiaty i wo-
jewództwa są w ogóle słabiej dostrze-
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Jesteśmy w trudnym okresie, coraz bardziej
widać nadchodzący kryzys ekonomiczny. 
Dodajmy do tego jeszcze pandemię, wojnę 
w Ukrainie, galopujące ceny energii, brak środków
z Polskiego Ładu i z nowej perspektywy budżeto-
wej w UE, zmieniające się regulacje, w tym m.in.
fundamentalne dla dochodów samorządowych
zmiany w systemie podatkowym.



gane. Oczywiście, mamy patologiczne
przypadki korupcji w samorządach,
skandale, nawet radnych czy wójtów
z wyrokami sądowymi, ale nie są one
problemem systemowym, jak np.
w Ameryce Południowej. Jednak w lo-
kalnych wspólnotach dużo widać i dzia-
łają mechanizmy kontroli społecznej,
choć mogłyby działać lepiej, gdybyśmy
mieli silniejszą i bardziej niezależną pra-
sę lokalną. Z badań wynika również, że
zasadniczo Polacy są krytyczni wobec
władzy, ale jak już muszą wskazać tę
sprawniejszą, bardziej odpowiadającą
na potrzeby, to wskazują władze lokal-
ne, a nie centralne.
Czy pandemia i wywołany przez nią kry-
zys wpłynęły w widoczny sposób na
funkcjonowanie jednostek samorzą-
dowych i ocenę lokalnych liderów i me-
nedżerów przez mieszkańców gmin
i powiatów?

− Z badań jakościowych, które
prowadziłem wspólnie z Dorotą Wi-
szejko-Wierzbicką dla Fundacji Bato-
rego, wynika, że pandemia oddaliła tro-
chę lokalne władze od mieszkańców.
Kiedy prowadziliśmy wywiady z miesz-

kańcami w 2021 r., tęsknili oni za po-
czuciem wspólnoty, za spotkaniami.
Mieli też poczucie, że lokalne urzędy
wykorzystały lockdown do tego, żeby
odgrodzić się od mieszkańców. Ten
atut samorządów – bliskość – trochę
zbladł w oczach ludzi. Jednak jeśli cho-
dzi o sprawność reagowania na kryzys,
to dominuje przekonanie, że za walkę
z pandemią był odpowiedzialny rząd,
a władze samorządowe najwyżej po-
magały.
Jak ewoluuje rola samorządu, czy do-
kładniej włodarza stojącego na czele
JST? Czy wraz ze zmianami społeczno-
-gospodarczymi można zaobserwo-
wać zmiany w nadziejach, jakie spo-
łeczności wiążą z władzami samorzą-
dowymi?

− Z naszych ostatnich badań wy-
nika, że samorządy bardzo mocno ko-
jarzą się ludziom z inwestycjami – że sta-
rają się o fundusze, „piszą projekty”,
a potem coś budują. Dużo mniej do-
strzega się rolę samorządów w za-

pewnianiu dobrej jakości usług pu-
blicznych, może dlatego, że to trochę
mniej spektakularne niż przecinanie
wstęgi w nowo oddawanych obiektach.
Przez wiele lat samorządowcy zresztą
podtrzymywali ten wizerunek lokalnego
samorządu jako inwestora. Moim zda-
niem ten model się powoli wyczerpuje,
a do tego może się okazać pułapką uza-
leżniającą samorząd od władz cen-
tralnych. To nawet już widać w progra-
mach inwestycji rządowych, w ich poli-
tycznym skrzywieniu, w tych karykatu-
ralnych czekach wręczanych przez
członków rządu samorządowcom.

Dodajmy, że na szczeblu lokalnym
w Polsce większość oczekiwań skupia
się na wójtach, burmistrzach i prezy-
dentach miast. Są wybierani bezpo-
średnio i mają sporą władzę. To taka
miniatura systemu prezydenckiego
− mamy w Polsce burmistrzów, których
można zaliczyć do grona najsilniej-
szych w Europie.
W kręgu pańskich zainteresowań znaj-
dują się m.in. wybory. Z czego wynika
niechęć Polaków do udziału w wybo-
rach i niezmiennie niska frekwencja?

− Frekwencja wyborcza w Polsce
jest dość niska niezależnie od szczebla.
Biorąc za punkt odniesienia frekwencję
w wyborach parlamentarnych, te sa-
morządowe nie odstają tak bardzo.
Zresztą od lat powtarza się taki wzorzec,
że w najmniejszych gminach frekwen-
cja wyborcza w wyborach samorządo-
wych jest wręcz wyższa niż w wyborach
parlamentarnych. Zapewne także dla-
tego, że mieszkańcy mają tam poczu-
cie, że mogą zagłosować na kogoś,
kogo kojarzą, a ich głos realnie może
coś zmienić, choćby lokalnie, w ich
społeczności.

Wyborcza absencja zwykle bierze
się z poczucia braku wpływu. Do tego
ciągle u wielu wyborców w Polsce ob-
serwujemy brak wykształconego na-
wyku głosowania – raz głosują, raz nie
głosują. W wyborach samorządowych
kluczowe dla głosowania jest to, co się
dzieje na szczeblu gminnym, w więk-
szych miastach i dla bardziej zaanga-
żowanych politycznie obywateli liczą się

również wybory sejmików wojewódz-
kich, postrzegane trochę jak sondaż
partyjny. Ale jeśli np. w gminie brakuje
konkurencji – jest tylko jeden kandydat
na wójta albo na radnego, to frekwen-
cja jest wówczas niższa.
Nie mogę nie spytać o zmiany plano-
wych terminów, o których coraz czę-
ściej się mówi. Co oznacza taki ewen-
tualny ruch?

− Dyskusja o ewentualnych prze-
sunięciach terminu wyborów wzięła się
stąd, że większość sejmowa pochopnie
uchwaliła wydłużenie kadencji samo-
rządów do 5 lat. Od początku było wia-
domo, że będzie to oznaczało nakła-
danie się terminów wyborów samorzą-
dowych i parlamentarnych, o czym gło-
śno mówili eksperci. Jest pewne pole
manewru z terminami wyznaczanymi
przez premiera i prezydenta, ale nie-
wielkie. Nie chodzi tylko o terminy wy-
borów – taka zmiana może być kłopo-
tem organizacyjnym dla PKW, bo wybory
samorządowe zawsze są ogromnym
przedsięwzięciem, gdzie mamy ok.
200 tys. kandydatów do zarejestrowania,
mnóstwo różnych kart do głosowania,
które trzeba wydrukować i dostarczyć
do punktów wyborczych. 

Chodzi też o nakładanie się kam-
panii wyborczych, co ma trudne do
przewidzenia konsekwencje polityczne,
ale także nie sprzyja przejrzystości fi-
nansowania polityki. Trudno bowiem od-
dzielić kampanie prowadzone w tym sa-
mym czasie.

Długością kadencji nie powinno się
manipulować, bo to narusza zasady
konstytucyjne. Uważam, że wszelkie
zmiany w kwestii kalendarza wybor-
czego powinny być wprowadzone nie
doraźnie, wyłącznie na potrzeby 2023 r.,
lecz tak żeby działały zawsze w sytuacji
nakładających się terminów. Do tego je-
śli już trzeba modyfikować długość ka-
dencji, to powinno się to robić w mini-
malnym stopniu, niezbędnym, żeby zor-
ganizować sprawnie głosowanie i przej-
rzyście rozliczyć kampanie wyborcze.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

dr hab. Adam Gendźwiłł – politolog, so-
cjolog i geograf, adiunkt na Wydziale Geo-
grafii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego; pracuje w Katedrze Roz-
woju i Polityki Lokalnej i zajmuje się ba-
daniem polityki samorządowej oraz za-
chowań wyborczych; członek zespołu
ekspertów samorządowych Fundacji Ba-
torego.
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Samorządy muszą mieć swój udział w transfor-
macji energetycznej, która w Polsce jest nie-
zbędna, a zarazem znacznie opóźniona. Jestem
przekonany, że bez udziału samorządów, całego
sektora gospodarki komunalnej, to się nie uda.
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Inwestycje w przyszłość, 
zwaną edukacją

Żłobek i przedszkole w Kiełczowie,
którego budowa zakończyła się w grud-
niu 2020 r., to największy tego typu
obiekt w Polsce, pierwsza taka inwe-
stycja na Dolnym śląsku i jedna z nie-
wielu w kraju. Dlaczego? Ponieważ zo-
stała zrealizowana w trybie „zaprojek-
tuj i wybuduj”, w systemie modułowym,
a na jej konstrukcję złożyło się 58 mo-
dułów. Dwukondygnacyjny budynek
zrzesza 7 oddziałów żłobka i 12 od-
działów przedszkola, w których znala-
zło miejsce 450 dzieci.

− Inwestycja była odpowiedzią na
potrzeby lokalnej społeczności. W ostat-
nich latach znacznie zwiększyła się
liczba mieszkańców gminy Długołęka,
zwłaszcza miejscowości Kiełczów (po-
nad 8 tys. zameldowanych osób – przyp.
red.). Stąd podjęcie działań w kierunku
zapewnienia opieki edukacyjnej dla
ich pociech – tłumaczy wójt gminy Dłu-
gołęka Wojciech Błoński.

Obiekt został doceniony przez wy-
bitne gremium z dziedziny architektury,
budownictwa i geodezji i w 2021 r.
otrzymał miano „Budowy XXI wieku”
w prestiżowym konkursie „Moderniza-
cja Roku i Budowa XXI w.” w kategorii
Edukacja i szkolnictwo.

Kiełczowska placówka dla naj-
młodszych to jednak niejedyna oświa-

towa inwestycja w ostatnim czasie.
Rozbudowie i przebudowie poddany bę-
dzie istniejący budynek szkoły w Wil-
czycach – czwartej pod względem licz-
by ludności miejscowości w gminie.
Placówka zyska nowe przestrzenie dy-
daktyczne wraz z biblioteką, świetlicą,
blokiem sportowym, stołówką oraz za-
pleczami socjalnymi, sanitarnymi i tech-
nicznymi. – Istniejący budynek, po-
wstały w latach 90., zostanie rozebrany
z uwagi na jego stan techniczny – pre-
cyzuje wójt Wojciech Błoński. Zakoń-
czenie I etapu tej inwestycji planowane
jest na 2024 r.

Sprawdzone rozwiązania 
– technologia modułowa

W czerwcu 2023 r., w największej
miejscowości w gminie – wspomnia-

nym Kiełczowie – stanie budynek z za-
pleczem sportowym. Obiekt usługowy
wybudowany zostanie w technologii
modułowej, w systemie „pod klucz”,
wraz z infrastrukturą techniczną i za-
gospodarowaniem terenu w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Na parterze
budynku zaprojektowano sześć węzłów
sanitarnych dla sportowców z po-
mieszczeniami szatni, natrysków oraz
toalet, pomieszczenie dla sędzie-
go/trenera z węzłem sanitarnym, ma-
gazyn sprzętu oraz sanitariaty dla ki-
biców.

Na 1. piętrze powstanie część dy-
daktyczna wraz z salami edukacyjnymi
i węzłem sanitarnym oraz pomieszcze-
nia socjalne dla pracowników, a także
szatnie, które tymczasowo − do czasu
zakończenia realizacji rozbudowy szko-
ły w Wilczycach − będą pełnić funkcję
oświatową. Docelowo 1. piętro będzie
przeznaczone na część restauracyj-
no-rekreacyjną oraz salę widowiskowo-
-konferencyjną.

− Miano największej gminy w po-
wiecie zobowiązuje. Cały czas podno-
simy sobie poprzeczkę, by rozrastają-
ce się pod względem ludności miej-
scowości miały na wyciągnięcie ręki no-
woczesną infrastrukturę, pozwalającą
mieszkańcom na bezpieczne i spokoj-
ne życie – puentuje włodarz gminy Dłu-
gołęka. �

Wysokie tempo inwestycji
Gmina Długołęka jest największą gminą w powiecie wrocławskim i jedną z największych
w Polsce. Na powierzchni 212,8 km kw. mieszka ponad 30 tys. osób. Malownicze parki
i lasy to tylko część oferty, jaka czeka na przybyłych gości. Liczne akweny, ośrodki jeź-
dzieckie i trasy rowerowe stwarzają możliwości czynnego wypoczynku. Obok tradycji
i zabytków można tu odkryć dynamicznie rozwijające się centrum biznesu. Długołęka sta-
nowi miejsce wielu inwestycji.

Przedszkole w Kiełczowie, wybudowane w systemie modułowym

Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka

Wizualizacja rozbudowy budynku szkoły w Wilczycach



URZĄD GMINY BISKUPIEC
ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec
tel. (56) 47 45 057 / 058 / 059, e-mail: ugb@gminabiskupiec.pl, www.gminabiskupiec.pl

Gmina Biskupiec leży w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i graniczy z województwem kujawsko-pomor-
skim. Jest gminą wiejską o charakterze rolniczo-przemysłowym. Miejscowe rolnictwo nastawione jest na uprawę zbóż i roślin okopowych.
Funkcjonuje tu ponad 370 podmiotów gospodarczych, działających głównie w sferze handlu, transportu, przetwórstwa rolno-spożywczego, bu-
downictwa i przemysłu drzewnego. 

Atrakcyjność inwestorska wiąże się z dostępnością komunikacyjną, kompleksową obsługą inwestora i jego promocją, a także dużym poten-
cjałem lokalnej siły roboczej. 

Przez Gminę Biskupiec planowany jest przebieg trasy S5. Nowy odcinek S5 połączy drogę ekspresową S7 (Ostróda) z autostradą A1 (Gru-
dziądz). Dzięki temu powstanie korytarz transportowy wschód-zachód, tworząc strategiczne połączenie głównych ośrodków gospodarczych
regionu. Trasa usprawni i przyspieszy przewozy oraz przyczyni się do aktywizacji gospodarczej terenów przyległych.

Inwestorzy, którzy zdecydują się ulokować biznes na terenie gminy Biskupiec, spotkają się z proinwestycyjną i otwartą polityką władz oraz przy-
chylnym klimatem i przestrzenią do rozwoju. Ponadto gmina podejmuje szereg działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw, w tym syste-
matyczną poprawę stanu infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, wodociągi). To jeden z ważniejszych czynników, który ma wpływ na
lokalizację inwestycji.  

Gmina Biskupiec to jednak nie tylko dobre miejsce do lokalizacji inwestycji, lecz także piękna przyroda i świetne miejsce na wypoczynek. Kra-
jobraz gminy tworzą przede wszystkim lasy, jeziora (m.in. Łąkorek, Trupel, Lekarty) i rzeki (m.in. Osa, Młynówka, Gać). Stanowią one podsta-
wową formę wypoczynku zarówno dla tutejszej społeczności, jak i turystów. Kolejnym atutem gminy Biskupiec są rezerwaty przyrody (m.in.
Jezioro Karaś, Kociołek, Łabędź Uroczysko Piotrowice), pomniki przyrody, parki podworskie i krajobrazowe (Brodnicki Park Krajobrazowy).
Stan środowiska ocenia się bardzo dobrze, o czym świadczy włączenie obszaru gminy w granice „Zielonych Płuc Polskich”.

Gmina cieszy się zainteresowaniem turystów również ze względu na piękne obiekty zabytkowe i urozmaicony krajobraz. Dla miłośników ro-
werowych wycieczek gmina proponuje 4 trasy rowerowe, z których każda charakteryzuje się innymi walorami przyrodniczymi.

Gmina Biskupiec posiada także bogatą ofertę wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych. Do ponadczasowych imprez należy zaliczyć zawody jeź-
dzieckie − regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe, które odbywają się na nowoczesnym hipodromie w Biskupcu. Ponadto samorząd or-
ganizuje coroczne imprezy, takie jak Festiwal Smaków, Dożynki Gminne czy Półmaraton.

Gmina Biskupiec
– otwarta na inwestorów i turystów

Fot. Asia Bręklewicz Fotografia
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Jakie atuty wskazałby pan jako najle-
piej charakteryzujące gminę?

− Błażowa to średniej wielkości
gmina położona na południe od Rze-
szowa, na Pogórzu Dynowskim. To wła-
śnie lokalizacja, krajobraz i bliska od-
ległość od Rzeszowa wpływają na jej
atrakcyjność. Coraz częściej nasze
miejscowości stają się sypialnią Rze-
szowa, dlatego koncentrujemy się na
różnych działaniach ukierunkowanych
na zapewnienie dogodnych warunków
pod tym kątem: mieszkalnictwa, bu-
downictwa jednorodzinnego czy przy-
stosowywania działek do sprzedaży.

Wyróżnia nas również bardzo dobre
zaplecze oświatowe − mamy 8 szkół pod-
stawowych, przedszkola, żłobki i szkołę

muzyczną oraz rozwiniętą sieć usługo-
wo-handlową. Na terenie naszej gminy
znajduje się większość instytucji nie-
zbędnych do funkcjonowania miesz-
kańców, chociażby 2 przychodnie czy
bank. Mamy też sprawnie działającą ko-
munikację publiczną. Tworzymy prze-
strzeń przyjazną do życia, dbając o udo-
godnienia i warunki, które są dopeł-
nieniem naturalnych walorów – zieleni
lasów i pól. Dlatego dokładamy wszel-
kich starań, aby utrzymać czystość i es-
tetykę na najwyższym poziomie.
Jak ewoluuje charakter gminy?

− Niegdyś Błażowa była gminą ty-
powo rolniczą, dziś ten charakter w du-
żej mierze się zatarł. Zostało kilkunastu
hodowców bydła, producentów zbóż

Chcemy zaspokajać całe spektrum
potrzeb mieszkańców

Jestem głęboko przekonany, że samorząd to taka mała ojczyzna, w której wszyscy powinni
się odnajdywać i mieć zaspokojone potrzeby bytowe. Reforma samorządowa jest chyba
najlepszą rzeczą, która się w Polsce udała − mówi Jerzy Kocój, burmistrz Błażowej.



i ogrodników. Mimo że rolnictwo traci
swój dominujący charakter, to jednak
duży nacisk stawiamy na ekologię. Nie-
dawno z naszej inicjatywy powstał
pierwszy na Podkarpaciu Związek Ce-
lowy 5 okolicznych gmin „Eko-Logiczni”.
W efekcie ujednoliciliśmy rynek go-
spodarki komunalnej, który obsługuje
jedna firma wybrana w wyniku prze-
targu. Dzięki tym działaniom uzyskali-
śmy preferencyjne stawki, co miesz-
kańcy odczuwają w niższych kosztach.
To doskonały przykład, że działania
ekologiczne mają swoje uzasadnienie
ekonomiczne.
Czystość powietrza, obecność lasów
i innych walorów przyrodniczych sprzy-
ja wypoczynkowi. Czy są państwo na-
stawieni na turystów?

− Staramy się rozwijać ofertę tury-
styczną, by zatrzymać turystów na dłu-
żej, żeby turystyka stała się źródłem
utrzymania dla części naszych miesz-
kańców. Wiadomo, że jeżeli się chce,
żeby turysta nie zachwycił się urokami
gminy przejazdem, ale żeby przyje-
chał specjalnie i świadomie, a zado-
wolony powrócił kolejny raz, musimy
mieć coś do zaoferowania, zadbać o od-
powiednią infrastrukturę, bazę gastro-
nomiczną itp. Cały czas pracujemy
nad tymi kwestiami i je rozwijamy. Gmi-
na Błażowa wraz z sąsiednimi gmina-
mi weszła w skład Stowarzyszenia
Gmin Turystycznych Pogórza Dynow-
skiego. Mamy wspólne plany związane
z rozwojem turystyki, m.in. cykl imprez,
który zatrzyma turystów w okolicy i po-
zwoli im lepiej poznać nasze tereny
i malownicze krajobrazy. Jednak i bez
tego mamy wiele do zaoferowania. Ak-
tywności sprzyjają ścieżki do nordic
walking i trasy rowerowe – przez gmi-
nę przebiega trasa Green Velo.

W ofercie mamy również tematycz-
ne muzea, zarówno społeczne, jak i pry-
watne, które stworzyli i nadal tworzą
ludzie z wielkim zaangażowaniem
i z pasją. Dzięki eksponatom przeka-
zanym muzeom przez darczyńców,
w dużej mierze mieszkańców gminy,
można poznawać pożydowskie dzie-
dzictwo Błażowej. Równie ciekawe i uni-
kalne jest Muzeum Pisanki, a od 35 lat
pielęgnujemy coroczną tradycję wysta-
wy pisanek. Warto też odwiedzić nasze
kościoły, będące pięknymi przykładami
sztuki sakralnej. Miłośnicy przyrody
z pewnością docenią nasze rezerwaty,
np. Rezerwat Przyrody „Mójka” czy
Punkt Widokowy w Kąkolówce, z które-
go przez lunetę można podziwiać pięk-
ny błażowski krajobraz. Potencjał mamy

naprawdę duży, dlatego czynimy wiele
starań, by należycie go promować, aby
jak największa liczba osób dowiedzia-
ła się o walorach naszej gminy oraz jej
atrakcjach i zechciała z nich skorzystać.
Jakimi terenami inwestycyjnymi za-
rządza gmina?

− Ze względu na ukształtowanie
i położenie gminy Błażowa w niedalekiej
odległości od Rzeszowa mamy ograni-
czone możliwości pod kątem inwestycji
przemysłowych, ale − jak już wspo-
mniałem − skupiamy się na rozwoju
mieszkalnictwa. Obecnie przygotowy-
wanych jest ponad 30 działek budow-
lanych z pełnym uzbrojeniem, które
będą gotowe do sprzedaży już w przy-
szłym roku. Drugi teren jest również wy-
dzielony i przygotowany, łącznie z pla-
nem zagospodarowania zmodyfiko-
wanym w stosunku do założeń i potrzeb
sprzed 15 lat. Ponadto korzystając z rzą-
dowych propozycji mieszkań, chcemy
jako gmina przystąpić razem z Rze-
szowem i Krosnem do Społecznej Ini-
cjatywy Mieszkaniowej, tzw. SIM-ów.
Podjęliśmy decyzję o udziale w tym
projekcie, ponieważ duża część społe-
czeństwa z racji obecnej sytuacji w kra-
ju i stale rosnącej inflacji, nie mogąc so-
bie pozwolić na kredyt, coraz częściej
interesuje się wynajmem mieszkań.
Z założenia mają to być niedrogie
mieszkania, z których będą mogli sko-
rzystać „na start” szczególnie młodzi lu-
dzie, którzy dopiero wchodzą w samo-
dzielne, dorosłe życie. Jestem przeko-
nany, że to naprawdę dobra i atrakcyj-
na propozycja.
Błażowa leży blisko granicy z Ukrainą.
Jak wojna wpłynęła na funkcjonowanie
gminy i jak mieszkańcy odnaleźli się
w tych szczególnych okolicznościach?

− Gmina Błażowa bardzo aktywnie
włączyła się w pomoc obywatelom
Ukrainy poprzez różnego rodzaju dzia-
łania i zbiórki. Angażowali się zarów-
no sami mieszkańcy, jak i przedstawi-
ciele różnych grup – od strażaków po
panie z kół gospodyń wiejskich. Bardzo
szybko można było zaobserwować
wymierne efekty w tym zakresie. W po-
czątkowym okresie wojny i napływu
uchodźców gościliśmy na terenie na-
szej gminy ponad 100 osób z Ukrainy,
co było niemałym wyzwaniem, ale
stopniowo rozwiązywane były różne
kwestie związane z przyjęciem i po-
mocą naszym sąsiadom w tej trudnej
dla nich sytuacji.
Czy Błażowa należy do gmin, które sko-
rzystały z finansowego zastrzyku fun-
duszy europejskich?

− Tak. Podobnie jak inne samorzą-
dy, gmina Błażowa miała możliwość
skorzystania z finansowej pomocy unij-
nej, niezbędnej do realizacji różnego ro-
dzaju inwestycji, bez których nie wy-
glądałaby i nie funkcjonowałaby tak, jak
ma to miejsce obecnie. Jeżeli ktokolwiek
kwestionowałby dziś korzyści płynące
z członkostwa w Unii Europejskiej, to
prawdopodobnie nie do końca potrafi
się odnaleźć w obecnej rzeczywistości.
Bez tych środków wiele inwestycji re-
alizowanych w całej Polsce nie byłoby
możliwych do wykonania.
Jakie zadania stoją aktualnie przed
gminą?

− Priorytetem związanym z plana-
mi rozwojowymi gminy Błażowa jest
dziś strategiczne działanie w obszarze
kanalizacji sanitarnej. Inwestycja, któ-
rą właśnie rozpoczęliśmy, obejmuje
prawie 17 km sieci kanalizacyjnej
z 4 przepompowniami oraz 2 km sieci
wodociągowej z jedną przepompownią.
To inwestycja za prawie 10 mln zł. Ko-
lejna inwestycja to przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Błażowej wraz
z budową 2 zbiorników wody zapasowej
za kwotę ponad 4 mln zł. To wspólne
priorytety samorządu i gospodarki ko-
munalnej. Zamierzamy zrealizować też
projekt nowej oczyszczalni ścieków
i stopniowo przyłączać do sieci kanali-
zacyjnej kolejne miejscowości. W bli-
skich planach jest także rozbudowa sie-
ci gazowej.

Jak już wspominałem, równolegle
będziemy rozwijać budownictwo miesz-
kaniowe i inwestować w budowę oraz
modernizację dróg, co jest niezbędne
w każdej gminie. Oświata w gminie bar-
dzo dobrze funkcjonuje, dlatego chcie-
libyśmy utrzymać ten poziom. W tym
celu zdobywamy duże środki na dofi-
nansowanie m.in. rozbudowy i wypo-
sażenie szkół. W tej chwili projektujemy
kolejną dużą salę gimnastyczną dla jed-
nej z placówek. W związku ze znacznym
wzrostem urodzeń w gminie staramy się
także zapewnić rodzicom dzieci jeszcze
większy dostęp do miejsc w żłobku.
Z myślą o starszych mieszkańcach
mamy w planach utworzenie Dzienne-
go Domu Seniora.

Jestem głęboko przekonany, że sa-
morząd to taka mała ojczyzna, w której
wszyscy powinni się odnajdywać i mieć
zaspokojone potrzeby bytowe. Reforma
samorządowa jest chyba najlepszą
rzeczą, która się w Polsce udała.

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski
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Co przesądza o tym, że gmina Stryków
jest przyjazna dla biznesu?

− Doskonałe położenie logistyczne
gminy Stryków czyni nas znakomitym
miejscem do inwestowania. Obecnie
w planie zagospodarowania prze-
strzennego mamy ponad 1400 ha pod
inwestycje. Nasz potencjał lokalizacyj-
ny docenili już krajowi i światowi liderzy
ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Nie-
miec, Finlandii, Holandii, USA i Francji.
Działają tu 4 parki przemysłowe, a ko-
lejne przygotowują się do uruchomienia.

Przedsiębiorcy, którzy decydują się
zrealizować swoje plany w Strykowie,
mogą liczyć na proinwestycyjną polity-
kę samorządu oraz przychylny klimat
i przestrzeń do rozwoju. W rankingu eu-
ropejskich miast przyszłości 2020−2021,
ogłoszonym przez „Financial Times”,
Styków znalazł się na 17. miejscu wraz
z Warszawą, która zajęła 6. miejsce.
Prześcignął np. Oslo, Barcelonę, Cam-
bridge, Kopenhagę czy Bukareszt. Wy-
nik cieszy nas tym bardziej, że były to
badania prowadzone przez niezależny
ośrodek.
Na jakie inwestycje samorząd jest naj-
bardziej otwarty?

− Na terenie gminy Stryków uloko-
wały biznesy różne branże: papiernicza,
logistyczna, kurierska, motoryzacyjna,
budowlana, farmaceutyczna, spożyw-
cza. W najmłodszym z parków logi-
stycznych zagospodarowano już ok.
30 ha, a podpisano kolejne umowy
przedwstępne. W ciągu najbliższych
2−3 lat powstaną nowe hale magazy-
nowe lub przemysłowe. O tym, że Stry-
ków cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem inwestorów, niech świadczy
fakt, że jeszcze w tym roku rozpocznie
się tu budowa kolejnego parku prze-
mysłowego. W perspektywie kilku lat po-
wstaną 2−3 tysiące dodatkowych miejsc
zatrudnienia.

Zasięg oddziaływania naszego ryn-
ku pracy od dawna wykracza poza są-
siednie miejscowości. Dlatego próbu-
jemy rozwijać budownictwo wieloro-

dzinne, żeby osoby, które dojeżdżają do
pracy z bardziej odległych rejonów,
mogły u nas zamieszkać. Moim ma-
rzeniem jest, by Stryków wrócił do licz-
by mieszkańców sprzed II wojny świa-
towej. Wówczas samo miasto liczyło ok.
5,5 tys. mieszkańców, teraz − tylko
3,5 tys. Chcielibyśmy także, żeby gmina
przekroczyła 20 tys. mieszkańców, a jest
nas obecnie 13 tys. Ambicje są duże, ale
wierzę, że jesteśmy w stanie tego do-
konać.
Jak ocenia pan sytuację ekonomiczną
gminy w tym trudnym okresie spo-
łeczno-gospodarczym?

− Niestety jest to problem ogólno-
światowy. Ceny poszybowały w górę.
Wydłużamy terminy realizacji umów ze
względu na problemy z materiałem. Nie
powinniśmy jednak narzekać − otrzy-
mujemy wsparcie z programu Polski
Ład, zdobywamy środki zewnętrzne
z Unii Europejskiej, a wszystko lokujemy
w rozwój infrastruktury. W końcowej
fazie jest projekt dużego kompleksu
edukacyjno-sportowo-kulturalnego,
dzięki któremu powstanie szkoła, nowy
dom kultury, biblioteka. Patrząc realnie,
budowa takiego obiektu to proces roz-
łożony na okres od 3 do 5 lat, ale jedno
jest pewne − Stryków się zmieni!

Mniejsze metamorfozy dzieją się
na bieżąco. Przykładów jest wiele, po-

cząwszy od nowoczesnej oczyszczalni
ścieków w Bratoszewicach − najwięk-
szej inwestycji ostatnich lat, a skoń-
czywszy na parku nad Moszczenicą
w Strykowie, który w nowej, ekologicz-
nej odsłonie służy mieszkańcom od je-
sieni 2021 r.
Co jest dziś priorytetowym celem sa-
morządu na najbliższy czas?

− Oprócz rozwoju budownictwa
wielorodzinnego priorytetem jest wy-
budowanie przez GDDKiA dodatkowe-
go węzła autostradowego A1 w Woli Błę-
dowej, niedaleko Bratoszewic. Ze wzglę-
du na bezpieczeństwo komunikacyjne
oraz wyprowadzenie ruchu z centrum
Strykowa jest on ważny zarówno dla
mieszkańców, jak i obecnych oraz przy-
szłych inwestorów. Węzeł odciążyłby tak-
że obecny zjazd autostradowy. Temat
jego budowy jest znany od 1998 r., kie-
dy to wojewoda wydał decyzję lokali-
zacyjną celu publicznego budowy au-
tostrady. Niestety węzła nie wybudo-
wano, mimo że według sporządzonych
raportów w najbliższych 10 latach ruch
w Strykowie wzrośnie nawet o 120 proc.
Stąd aktywnie szukamy wsparcia dla
naszej inicjatywy na poziomie posel-
skim, ministerialnym oraz wśród przed-
stawicieli biznesu.

Rozmawiała Marlena Szczęsna

Stryków wciąż się rozwija
O tym, że Stryków cieszy się ogromnym zainteresowaniem
inwestorów, niech świadczy fakt, że jeszcze w tym roku ruszy
tu budowa kolejnego parku przemysłowego. W perspekty-
wie kilku lat powstaną 2−3 tysiące dodatkowych miejsc
pracy − mówi Witold Kosmowski, burmistrz Strykowa.



Oferta inwestycyjna gminy
Charakterystyka ogólna: gmina Wińsko położona jest na Dolnym Ślą-
sku, w bliskim sąsiedztwie Wielkopolski (Rawicz − 17 km od granicy
gminy, 25 km od Wińska; Leszno − 40 km od granicy gminy, 48 km
od Wińska). 
Gmina Wińsko należy do powiatu wołowskiego i graniczy z powiatem
trzebnickim (gminy Żmigród, Prusice), górowskim (gminy Wąsosz
i Jemielno) i lubińskim (Ścinawa, Rudna) oraz gminą Wołów. Do Wro-
cławia jest 60 km. Z powiatem lubińskim graniczy na Odrze. Do Lubina
jest 15 km od granicy gminy, a 30 od Wińska. 

Dlaczego warto u nas zainwestować? 
Obszar gminy to rozległe terytorium (250 km kw.), dogodne ukształ-
towanie terenu i niskie klasy ziemi (dominują klasy: IV, V, VI), co po-
zwala na wyłączenie ich z produkcji rolnej. 
Gmina Wińsko znajduje się przy Drodze Krajowej 36, łączącej  S3 z S5
(Lubin − Wrocław – Poznań). 
Linia kolejowa Wrocław–Szczecin przecina gminę na granicy z gmi-
nami Wołów i Ścinawa, z mostem kolejowym przez Odrę (Mało-
wice−Ścinawa). 
Mieszkańcy są gotowi porzucić dojeżdżanie do pracy na rzecz za-
trudnienia w swojej gminie. Żłobki i przedszkola w 4 lokalizacjach  po-
zwalają na podjęcie pracy przez kobiety, które mają małe dzieci. 
Mieszkańcy sąsiednich gmin powiatu górowskiego (Wąsosz, Góra,
Jemielno, Niechlów) stanowią potencjalnych pracowników przedsię-
biorstw na terenie gminy Wińsko.

Atuty
Gmina Wińsko jest objęta podstrefą Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej ze wszelkimi udogodnieniami, jakie się z tym wiążą. 
Sprzyjający przedsiębiorcom samorząd i społeczność lokalna.
Tanie działki pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.
Rozległe niezabudowane tereny (należące do gminy, skarbu państwa,
osób prawnych i prywatnych), pozwalające na powiększanie gruntu
inwestycyjnego.

Słabe strony dziś – mocne jutro
Krótsze połączenie z S5 (odejście od DK36 drogą powiatową z Wiń-
ska w kierunku Żmigrodu) jest jeszcze zaburzone (utrudnione dla
ruchu towarowego) na odcinku 6 km (droga powiatowa w powiecie
wołowskim). Na remont odcinka są już środki (Polski Ład). Możliwe
jest też połączenie z S5 drogą DK36 przez Wąsosz do Rawicza.

Stary most drogowy po kapitalnym remoncie (w ciągu drogi krajowej
36), nośność 20 ton. Trwają prace projektowe dla nowego mostu na
Odrze Małowice−Ścinawa. Planowany termin oddania nowego mostu
do użytku to 2026 r. 
Droga wojewódzka łącząca most w Ciechanowie przez Rajczyn, Wy-
szęcice, Krzelów do Moczydlnicy Dworskiej i dalej do Wołowa i Brzegu
Dolnego (tu kolejny nowy most) jest w sukcesywnej przebudowie.
Do tego czasu działki inwestycyjne i pod zabudowę mieszkaniową są
i będą znacznie tańsze niż w innych częściach Dolnego Śląska, Wiel-
kopolski i innych województw.

Najbardziej pożądane inwestycje
• związane z drewnem: tartaki, produkcja, peletu, zrębki, palet (do-
stęp do surowca i kompetentne kadry pracownicze) 
• przetwórstwo rolno-spożywcze
• piasek i kamień polny – do produkcji materiałów budowlanych itp. 
• wszelka działalność produkcyjna wymagająca otuliny lasów i pól
uprawnych
• ośrodki opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, za-
równo na bazie już istniejących obiektów do remontu i adaptacji,
jak i działek położonych w dogodnych, czystych ekologicznie i boga-
tych przyrodniczo lokalizacjach
• szwalnie, wszelkie zakłady produkcyjne zatrudniające kobiety i męż-
czyzn

Inne? 
Proszę bardzo, jesteśmy otwarci! W lipcu br. uchwalono nowe Stu-
dium dla całej gminy. Obecnie trwają prac nad nowym, komplekso-
wym planem przestrzennym, który zakłada utworzenie stref
inwestycyjnych po obu stronach DK 36 (100 i 60 ha). 20 ha znajduje
się w obowiązującym planie.

Więcej na: www.winsko.pl;  https://mapa.lsse.eu

Wińsko − tu wszystko jest możliwe
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Do atutów gminy należy również
korzystna komunikacja. Dzięki
szybkiej kolei podróż z Iławy do

Warszawy zajmuje ok. 2 godzin. Uni-
katowe walory i predyspozycje gospo-
darcze gminy sprawiają, że przedsię-
biorcy mają szansę wzmocnić swoją po-
zycję konkurencyjną, lokując w gminie
inwestycje.

Atuty gminy
Gmina, jako jedna z nielicznych

w województwie warmińsko-mazur-
skim, posiada miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla ca-
łego obszaru oraz studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego przewidującego roz-
wój na najbliższe 50 lat. Zapisy planu są
bardzo elastyczne, dzięki czemu dają
szerokie możliwości zagospodarowania

terenów inwestycyjnych, w zależności od
potrzeb inwestora. Co więcej, gmina Iła-
wa od początku funkcjonuje w oparciu
o przemyślaną, konsekwentnie reali-
zowaną Strategię Rozwoju.

Na terenie gminy ekspansywnie
rozwijają się firmy z branży turystycznej
i hotelarskiej. Wartym nadmienienia
jest hotel z restauracją „Łabędź” z No-
wej Wsi, nad jeziorem o tej samej na-
zwie. Największym inwestorem działa-
jącym na terenie gminy jest Uroda Pol-
ska Sp. z o.o., założona w 1996 r. w Ka-
mieniu Dużym. Firma jest jednym z naj-
większych polskich producentów ko-
smetyków zapachowych − zakład w Ka-
mieniu Małym zatrudnia kilkaset osób.
Ponadto działają mniejsze zakłady sto-
larskie, takie jak Warmińsko-Mazurski
Klaster Meblowy, w utworzonej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. Dyna-
micznie rozwija się także branża dro-
biarska, którą reprezentują firmy: Ani-
mex i Indykpol oraz nowoczesny inku-
bator Nord Pol Hatchery „Gerczak”
w Lasecznie.

Gmina Iława przyjazna dla biznesu

Gminę Iława, położoną w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, nad
południowym krańcem jeziora Jeziorak – najdłuższego jeziora w Polsce, jednego z sied-
miu cudów Polski − wyróżnia piękna, nieskażona przyroda. Prawie połowa obszaru gminy
to lasy, w tym 4 rezerwaty przyrodnicze. Największa baza turystyczna znajduje się w Sie-
mianach. Znajduje się tam kompleksowa infrastruktura rekreacyjna: ekologiczna mini-
przystań żeglarska z zapleczem sanitarnym, plaża, pole namiotowe, stanowiska dla
kamperów oraz nowy amfiteatr.

Ekologiczna miniprzystań w Siemianach

Wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński



Bardzo mocną stroną gminy Iława
są pracownicy Urzędu Gminy z wójtem
Krzysztofem Harmacińskim na czele.
− Dopasowujemy się do potrzeb i wy-
magań inwestorów. Mamy profesjo-
nalne i życzliwe podejście do inwesto-
ra. Podpowiadamy, doradzamy, wska-
zujemy pozytywne strony lokalizacji,
ale nie ukrywamy zagrożeń – zaznacza
włodarz gminy. W trakcie realizacji ja-
kiegokolwiek przedsięwzięcia urząd
udziela wszelkich informacji o możliwej
pomocy administracyjnej i technicznej.
− Stawiamy na szybkość podejmowa-
nia decyzji w urzędzie, dlatego każdy
przedsiębiorca – czy mały, czy duży
– ma swojego opiekuna, który prowadzi
go od początku do końca danej proce-
dury – dodaje wójt.

Bardzo ważna jest również tzw.
opieka poinwestycyjna. Przedsiębiorca
zawsze może liczyć na pomoc pra-
cowników Urzędu Gminy. − Atmosfera
życzliwości, a także nasza gotowość do-
pasowania się do potrzeb i wymagań
przedsiębiorców to dodatkowa zachę-
ta do inwestowania w naszej gminie
– podkreśla Krzysztof Harmaciński.

Gmina Iława inwestuje 
z rozmachem

Dzięki konsekwentnej polityce roz-
woju, sprawnie działającemu zespoło-
wi pracowników Urzędu Gminy Iława
oraz determinacji wójta gmina Iława jest
dzisiaj prawdziwą perłą Warmii i Mazur
i liderem w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych. W latach 2005−2021 na in-
westycje przeznaczyliśmy od 15 do
25 proc. ogółu wydatków. Dzięki temu
budżet gminy w tym okresie zwiększył
się trzykrotnie. W minionym okresie sa-
morząd skutecznie pozyskał ponad
80 mln zł na realizację ponad 100 pro-
jektów inwestycyjnych.

Również miniony 2021 r. był udany
pod względem zrealizowanych inwe-
stycji, zwłaszcza drogowych. Na ich
przeprowadzenie gmina pozyskała po-
nad 2 mln zł. Łącznie gmina pozyska-
ła aż 5 dotacji z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na kwotę ponad 2 mln zł.
Na wszystkie zadania pozyskano do-
finansowanie w wysokości 60 proc.
Łącznie na inwestycje drogowe gmina
Iława przeznaczyła w 2021 r. ponad
5 mln zł, a na bieżące utrzymanie dróg
– 1,4 mln zł.

Priorytetem rozwojowym gminy jest
także oświata. Od wielu lat iławski sa-
morząd konsekwentnie poprawia jakość
bazy obiektów szkolnych. W ubiegłym
roku przebudowano Szkołę Podstawo-

wą w Lasecznie. Na ten cel wójt gminy
pozyskał dotację z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Wartość
całkowita zadania wyniosła prawie
2 800 tys. zł, z czego 1 mln 60 tys. zł sta-
nowiło dofinansowanie ze wspomnia-
nego funduszu.

Samorząd gminy nie zapomina
również o sporcie. We wrześniu ub.r. zo-
stała oddana największa sportowa in-
westycja w gminie. W Wikielcu, przy bo-
isku sportowym III ligowego klubu GKS
Wikielec, wybudowano budynek klu-
bowy. Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła 1 566 898 zł. Z budżetu gminy na
tę inwestycję przekazano w formie po-
życzki 891 798 zł.

Również tegoroczny budżet wyglą-
da imponująco. – Jest to budżet wyjąt-
kowy. Jeszcze nigdy w historii gminy Iła-
wa nie planowano tak dużych wydatków
inwestycyjnych − to 33,75 proc. wszyst-
kich wydatków. Przy obecnych założe-
niach wieloletniej prognozy finansowej
indywidualny wskaźnik zadłużenia jest
zachowany. Wydatki bieżące zaplano-
waliśmy na poziomie gwarantującym
bezpieczne funkcjonowanie jednostek
organizacyjnych – komentuje Krzysztof
Harmaciński.

Na co mogą liczyć potencjalni
inwestorzy?

Podstawą sukcesu gminy Iława jest
wieloletnia konsekwentna polityka pro-
rozwojowa i proinwestycyjna, w tym
przemyślana strategia rozwoju na lata
2000−2015 i następna na lata
2016−2030. Strategie te były tworzone
metodą społeczno-ekspercką i po-
przedzone wnikliwą analizą potrzeb
mieszkańców. Kolejne źródło sukcesu to
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla obszaru całej gmi-

ny oraz Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy na 50 lat.

Dobrze przygotowane i uzbrojone te-
reny inwestycyjne oraz elastyczny MPZP
dają np. możliwość inwestowania na
gruntach rolnych przy głównych ciągach
komunikacyjnych (magazyny, składy,
centra logistyczne, usługi, handel itd.,
związane z obsługą komunikacyjną
tych dróg). Na chwilę obecną gmina po-
siada na swoim terenie 8255 działek pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową,
661 pod zabudowę przemysłową, 648 pod
usługi i 734 pod działalność turystyczną.

Przedsiębiorcom rozpoczynającym
działalność gospodarczą gmina Iława
oferuje zwolnienia z podatku od nieru-
chomości na okres od roku do 10 lat.
W ramach wsparcia dla biznesu sa-
morząd stworzył specjalną, uprosz-
czoną ścieżkę dla inwestorów i indywi-
dualną pomoc pracownika urzędu
w celu maksymalnego skrócenia czasu
uzyskania pozwolenia na budowę i re-
alizacji inwestycji. Prężnie działa również
Punkt Obsługi Inwestora. Dotyczy to nie
tylko dużych inwestorów, ale i mikro-
przedsiębiorców oraz sektora MŚP.
Każda osoba zainteresowana osiedle-
niem się na naszym terenie i zainwe-
stowaniem jest gościnnie przyjmowana.

Najważniejsze jest podejście do za-
rządzania gminą − menedżerskie, a nie
urzędnicze. − Wójt, jako dobry gospo-
darz, musi być wizjonerem, nie może
bać się wyzwań, nowoczesnych roz-
wiązań, innowacji itd. – mówi Krzysztof
Harmaciński i dodaje: − Zapraszamy
wszystkich, którzy chcieliby zamieszkać
i zainwestować w gminie Iława. U nas
każdy może prowadzić swój biznes i żyć
na wyższym poziomie, w zgodzie z na-
turą. �

www.rynekinwestycji.pl
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Szkoła Podstawowa w Gromotach








