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Dochody samorządów i dotacje dla nich wciąż rosną
Cała decentralizacja poprzez odrodzenie samorządu terytorialnego
miała i ma służyć zwiększaniu efektywności w dysponowaniu
środkami publicznymi: zwiększaniu społecznego udziału w tym,
jak i na co wydaje się pieniądze publiczne i angażuje publiczny
majątek, jak to służy rozwojowi. Od początku decentralizacja
finansów publicznych była najtrudniejsza 4

Rozwój wymaga perspektywicznego myślenia
Planowanie długookresowe jest niezbędne. Dlatego ważne są
takie czynniki, jak analizowanie światowych i krajowych trendów
rozwojowych, ocena potencjalnych reperkusji dla Polski,
opracowywanie możliwych sposobów wykorzystania nowych szans.
W tym procesie ważne jest również angażowanie ekspertów,
kadr akademickich, samorządów regionalnych, zrzeszeń samorządów
lokalnych, organizacji pozarządowych, pracodawców, NGO-sów,
think tanków 14

Kluczowe decyzje muszą pozostać w gestii samorządów
Zmierzamy do modelu, w którym już nie my, tu − na dole, będziemy
przesądzali o tym, co i w jakiej kolejności zrobić – głównie w sensie

inwestycyjnym, lecz będziemy w tym zakresie zdani na łaskę
rządzących. Nie zgadzam się z takim modelem. Nie może być tak,
że o inwestycji u nas będzie decydowała centrala 36

EDUKACJA 46

Nieoceniona wartość oświatowej wolności wyboru
Oświatowa wolność wyboru umożliwia wykorzystanie w jak najwięk-
szym stopniu drzemiącego edukacyjnego potencjału całej polskiej
rodziny: rodziców, dzieci, dziadków. Twórcze pobudzenie naszych
małych lokalnych społeczności 48

BIZNES 52

Nowa Ustawa o fundacjach rodzinnych
6 lutego 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę, która wzorem innych
krajów europejskich, ustanawia nową perspektywę faktyczną i prawną
dla firm rodzinnych i ich sukcesorów, czyli wprowadza pojęcie
fundacji rodzinnej. Z szacunków środowiska firm rodzinnych wynika,
że w Polsce jest ich blisko 830 tysięcy. Generują one przychód
o łącznej wartości 322 mld zł w skali roku, a tym samym ich wkład
w budowę PKB kształtuje się na poziomie ok. 18 proc. 54
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Był pan współtwórcą reformy samo-
rządowej z 1999 r. Jak wiele z ówcze-
snych założeń i idei sprawdza się
w obecnej rzeczywistości?

− Współtworzyłem warunki odra-
dzania się samorządu terytorialnego
w Polsce w ramach zmian ustrojowych
– począwszy od powstania Solidarności
aż po opracowywanie ustaw, podstaw
polityki rozwoju i wsparcia, określanej też
polityką regionalną, i praktykę zarzą-
dzania w samorządzie. Po pierwszym
etapie reformy gminnej powstała ad-
ministracja rządowa i samorządowa,
która bez zmian całościowych była kon-
kurująca, niedająca powszechnego po-

czucia, że jest to administracja pu-
bliczna tego samego państwa. Drugi
etap decentralizacji to już powstawanie
administracji komplementarnej, z po-
wiatami, samorządami województw,
z poszerzonymi kompetencjami gmin
i nowym kształtem administracji rządo-
wej. Trzeci etap, który trwa, to konkre-
tyzacja administracji współpracującej,
gdzie realizacja programów operacyj-
nych zgodnych z pragmatyką unijną,
a także zarządzanie państwem w wa-
runkach kryzysowych, np. zdarzeń śro-
dowiskowych czy wyzwań spowodo-
wanych zagrożeniami zewnętrznymi
− epidemicznymi, gospodarczymi, kli-

matycznymi, energetycznymi i militar-
nymi – wyznacza ramy instytucjonalne
tej współpracy. To jest proces zarówno
w zakresie kompetencji, jak i finansów.

Powódź z 1997 r. była motywem dla
powstawania administracji zespolonej
pod jednym zwierzchnictwem − staro-
sty, wojewody, ale Ustawę o zarządza-
niu kryzysowym uchwalono dopiero
10 lat później, wcześniej zaś Ustawę
z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski ży-
wiołowej oraz ustawy towarzyszące
z 22 listopada 2002 r. i z 18 września 2011 r.
Teraz mamy do czynienia z ciągiem
zdarzeń – wyzwań, które były niewy-
obrażalne w pierwszym 20-leciu prze-
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nego udziału w tym, jak i na co wydaje się pieniądze publiczne i angażuje publiczny ma-
jątek, jak to służy rozwojowi. Od początku decentralizacja finansów publicznych była
najtrudniejsza − mówi Włodzimierz Tomaszewski, minister ds. samorządu terytorialnego.
Fot. archiwum prywatne Włodzimierza Tomaszewskiego



mian ustrojowych w Polsce. Finanse od
początku miały kształt przejściowy – to
cała historia dzielenia się władzą i pie-
niędzmi. Ale ostatnie lata są tytaniczne
w świetle radzenia sobie z wyzwaniami:
i w sensie regulacji, i finansów pu-
blicznych. 
Co należałoby zmienić w strukturze ad-
ministracyjnej, funkcjonowaniu JST i za-
kresie ich kompetencji, aby jak naj-
pełniej robiły użytek z narzędzi i przy-
wilejów, jakimi dysponują?

− Wiele zmian wynikających z wy-
żej przytoczonych wyzwań już się do-
konało. Niektóre zadania, kompetencje,
struktury wydatków, elementy efektyw-
nościowe można i powinno się stosować
bez dodatkowych regulacji. Jeśli tak
nie było, to wynikało to z mniejszej mo-
tywacji, którą podpowiada dziś życie,
nawet bardzo gwałtownie. Zabiegam
o ustawowe zapisy części elementów
motywacyjnych. 

Konkretyzując, od początku odro-
dzonego samorządu nie przejmowano
się specjalnie gospodarką odpadami
czy zadaniami z zakresu energetyki, za-
opatrzenia w energię elektryczną, gaz
i inne paliwa. Jakoś to rynek załatwiał,
choć pojawiały się groźby monopoli-
styczne i patologiczne zachowania w za-
gospodarowaniu śmieci. Nieuzasad-
niony wzrost opłat śmieciowych od
2013 r. zderzył się biernością inwesty-
cyjną w zakresie instalacji do termicz-
nego przetwarzania odpadów i rygo-
rami związanymi z prymitywnym skła-
dowaniem odpadów. Brak instalacji to
monopol tych niewielu, które istnieją.
Wojna paliwowo-energetyczna uświa-
damia dziś samorządom, że mają pa-
liwo w postaci śmieci komunalnych, za
których zagospodarowanie paradok-
salnie na ogół obarczają mieszkań-
ców słonymi opłatami. Bierność za-
przeczyła logice. Przez to w cementow-

niach, w których jeszcze przed 2013 r.
za dostarczenie tony paliwa z odpadów
RDF (ang. Refuse Derived Fuel – przyp.
red.)  można było otrzymać wynagro-
dzenie 100−150 zł, teraz – odwrotnie
– trzeba zapłacić cementowniom za
odebranie 1 tony odpadów RDF
200−300 zł. A przecież te śmieci mogą
służyć produkcji taniego ciepła w lo-
kalnych ciepłowniach. To jest motywa-
cja do inwestowania w samorządach,
którą trzeba wzmacniać systemowym
motywatorem, czyli subwencją inwe-
stycyjną.
Na ile cele rozwojowe jednostek samo-
rządowych i państwa są dziś zbieżne?

− Samorządy są częścią państwa
tak jak administracja rządowa. Rozwój
państwa jako całości i samorządów
jako jego części − lokalnych, regional-
nych − wzajemnie się warunkują. Współ-
działanie może tylko bardziej napędzać
rozwój. Jednak misja charakterystyczna
dla pierwszych dziesięcioleci odrodzo-
nego samorządu gubi się w często skraj-
nym upolitycznieniu liderów samorzą-
dowych, którzy są związani z partiami
opozycyjnymi w parlamencie.

We wskazanym okresie odwoływa-
no się tylko do faktów i liczb. Gdyby wte-
dy samorządy były zasilane finansowo
tak jak teraz, gdyby tak były wspierane
w czasie zagrożeń, nie byłoby ówcze-
snych spadków dochodów samorzą-
dowych, wzrostu bezrobocia i innych ba-
rier rozwojowych. Teraz, gdy rząd an-
gażuje gigantyczne kwoty na walkę
z pandemią, na wsparcie przedsię-
biorców, na przeciwdziałanie wojnie
energetycznej i na zbrojenie, na pomoc
świadczoną uchodźcom z Ukrainy, jed-
nocześnie na wielką skalę wsparł do-
chody samorządowe. Mamy najniższe
bezrobocie, podstawy do inwestowania.
Kto sięgnie do porównań, bardzo mie-
rzalnych, dotrze do konkretów, o jakich

nie można było marzyć w pierwszych
dziesięcioleciach odrodzonego samo-
rządu. Jeśli do samorządów od 2019 r.
trafia kwota 100 mld zł dodatkowych
środków na inwestycje, czyli ponad
1/3 wszystkich jednorocznych dochodów
samorządowych z tego roku, to proszę
wskazać, kiedy było lepiej.
Samorząd musi dbać o lokalne spo-
łeczności, ale też o wizerunek ze-
wnętrzny jednostki, relacje z inwesto-
rami, satysfakcję turystów. Czy pa-
trząc na pracę polskich samorządów,
ta równowaga jest zachowana?

− To powinny określać lokalne i re-
gionalne strategie, które muszą być
korygowane niebywałą dynamiką zda-
rzeń w świecie, często tuż obok nas.
W samorządach jest różnorodność
− obserwujemy lepsze i gorsze wyniki,
ale efekty trzeba obiektywnie opisy-
wać, przedstawiać mieszkańcom i sa-
morządowym partnerom, by byli prze-
konani, że w tym jest jakiś zamysł, sku-
teczne zarządzanie. Każdy samorząd
musi odnajdywać własną atrakcyjność,
przyciągającą wyjątkowość. Jest wiele
takich samorządowych specjalizacji
identyfikowanych z danym miejscem.
Rząd proponuje rozwojowy czynnik,
przekazując środki inwestycyjne. Ale
o tym, jakie to będą inwestycje i na ile
będą służyć w danym miejscu, decyduje
samorząd.
Chęci i kompetencje nie zawsze idą
w parze z możliwościami finansowymi
− wiele samorządów ma związane
ręce przez ograniczenie budżetowe.
Jak temu zaradzić i sprawiedliwie roz-
dzielić dotacje?

− Dochody samorządowe najbar-
dziej dynamicznie zaczęły rosnąć od
2015 r. Ale od 2000 r. wzrosły prawie pię-
ciokrotnie: w 2000 r. było to 72 mld zł,
a w 2022 r. − 346 mld zł. Żeby była ja-
sność, skumulowana inflacja w latach
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2000−2022 to 63,44 proc., a wzrost do-
chodów wynosi 380 proc. Między 2015 r.
a 2022 r. jest to wzrost ze 199 mld zł do
346 mld zł, czyli o 73 proc., a skumulo-
wana inflacja w tym czasie to 28,2 proc.
Wzrost tych dochodów r/r, biorąc pod
lupę lata 2021 i 2022, to ponad 12 mld zł
więcej.

Dochody własne JST w latach
2000−2022 wzrosły z 30 mld zł do 175 mld
zł, czyli o 483 proc. Wzrost tych docho-
dów r/r w okresie 2021−2022 wynosi po-
nad 16 mld zł więcej. W dochodach wła-
snych mieszczą się wpływy podatkowe
z PIT i CIT, które wzrosły z 10 mld zł
w 2000 r. do 83 mld zł w 2022 r., czyli
o 730 proc. Jest oczywiste, że obniżka po-
datków w 2022 r. zmniejszyła tę dyna-
mikę, która została skompensowana
jednorazowym wzrostem udziału w PIT,
subwencją uzupełniającą oraz środ-
kami inwestycyjnymi. Ogółem wpływy
z PIT i CIT r/r, porównując 2021 i 2022 r.,
były większe o ponad 6 mld zł. Sub-
wencja oświatowa wzrosła z 19 mld zł
w 2000 r. do 56 mld zł w 2022 r., czyli
o 194 proc., przy czym w 2015 r. była na
poziomie 40 mld zł. Dotacje ogółem
wzrosły z 16 mld zł w 2000 r. do 95 mld
zł w 2022 r., czyli o 493 proc. W tym mie-
ściły się dotacje unijne, których przyrost
wcale nie miał takiej dynamiki. Prak-
tycznie było to równomierne od 2009 r.
– rocznie ok. 14 mld zł, przy czym w la-
tach 2016−2017 po 7 mld zł. Te dodat-
kowe pieniądze od 2020 r. były z syste-
mową preferencją dla małych samo-
rządów, ale kwotowo największymi be-
neficjentami są oczywiście duże sa-
morządy.

Sposób wypłaty samorządom
uśrednionych z 3 lat udziałów w PIT i CIT
miał tworzyć gwarancje dochodowe
i zabezpieczenie przed spadkiem. Do
tego regułę stabilizującą wzmacnia
subwencja rozwojowa. Z pewnością

po pełnym poznaniu skutków obniżki po-
datków dla obywateli system finansów
samorządu terytorialnego będzie ko-
rygowany. Zakładam, że wróci nali-
czanie udziałów jednorocznych wprost
z wykonania dochodów podatkowych
na obszarze danej JST, zaś uzupełnie-
niem dochodów stanie się prosto liczona
subwencja inwestycyjna, jako wartość
procentowa od wielkości nakładów in-
westycyjnych danej JST w roku po-
przedzającym rok bazowy, z preferen-
cją dla małych gmin. To będzie istotny
czynnik motywujący do inwestowania.
Jak ocenia pan efektywność samo-
rządów w zarządzaniu finansami i wal-
ce z następstwami pandemii oraz kry-
zysu gospodarczego? Które obszary są
dla JST największym obciążeniem i ja-
kie koła ratunkowe rzuca im rząd w kry-
zysowym położeniu?

− Cała decentralizacja poprzez
odrodzenie samorządu terytorialnego
miała i ma służyć zwiększaniu efek-
tywności w dysponowaniu środkami
publicznymi: zwiększaniu społeczne-
go udziału w tym, jak i na co wydaje się
pieniądze publiczne i angażuje pu-
bliczny majątek, jak to służy rozwojowi.
Od początku decentralizacja finansów
publicznych była najtrudniejsza. Jak
już następowały zmiany kompetencyj-
ne, to i tak finasowanie przekazanych
zadań miało charakter przejściowy.

Przypominam historię finansów sa-
morządowych, której samorządowcy
albo nie znają, albo nie chcą pamiętać.
W latach 90. ub.w. administracja rzą-
dowa chciała uzupełniać niedobory
budżetu państwa środkami należnymi
samorządom. W 1991 r., kiedy wicemi-
nistrowi finansów Wojciechowi Misią-
gowi nie spinał się budżet na 1992 r., za-
mierzano obniżyć udziały gmin w po-
datkach dochodowych. To udało się po-
wstrzymać. Przy przekazywaniu szkół

samorządom w 1996 r. zaniżono sub-
wencję oświatową, pozbawiając sa-
morządy środków na remonty i inwe-
stycje. Przy reformie powiatowej i wo-
jewódzkiej z 1998 r. samorządy dostały
na przekazywane im zadania ok. 25 proc.
mniej środków, niż miała na nie admi-
nistracja rządowa. Radząc sobie z tym
wyzwaniem, mieliśmy dowód na efek-
tywność samorządów. Czy kolejne rzą-
dy uzupełniały te braki? Rząd AWS
uruchomił 5 mld zł na likwidację skutków
powodzi z 1997 r., a po wykazaniu
przez samorządy błędu w naliczaniu
subwencji oświatowej w związku z re-
formą gimnazjalną znacząco podniósł
subwencję oświatową. Drugim przy-
padkiem znaczącego wzrostu tej sub-
wencji była reforma rządu Zjednoczo-
nej Prawicy, kiedy likwidowano gimna-
zja. Gdy rządził AWS, na tzw. kontrak-
ty wojewódzkie wynikające z wdrożenia
ustawy o zasadach wspierania rozwo-
ju regionalnego z 2000 r. przekazano
13,2 mld zł w ciągu 2 lat, w tym ponad
3 mld zł to były środki unijne. Środki kon-
traktowe rząd SLD-PSL ograniczył,
zmieniając kontrakty. W 2009 r. rozpo-
częto realne przekazywanie dodatko-
wych środków samorządom z budżetu
państwa na przebudowę dróg lokal-
nych. W sumie w latach rządów PO-PSL
na ten cel uruchomiono 4,3 mld zł
– średnio 719 mln zł rocznie. Od 2016 do
2022 r., za rządów Zjednoczonej Prawicy,
przekazano samorządom 14,1 mld zł na
drogi lokalne – średnio ponad 2 mld zł
rocznie. 

Największym finansowym pośred-
nim wsparciem rządowym dla samo-
rządów było stwarzanie warunków dla
gospodarczego wzrostu, co przekła-
dało się na wzrost wpływów z podatków.
Czas wielkiej dynamiki przyrostu wpły-
wów do samorządów z podatków
dochodowych przypada na lata
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2004−2008 oraz 2016-2021: z 10 mld zł
w 2003 r. do 33 mld zł w 2008 r. − wzrost
o 23 mld zł i z 45 mld zł w 2015 r. do
76 mld zł w 2021 r. − wzrost o 31 mld zł.
W latach 2009−2010 nastąpił kwotowy
spadek wpływów z tych podatków
w łącznej wysokości 5,4 mld zł, którego
nie skompensowano. Trzeci przypa-
dek, ale już nieznacznego spadku tych
wpływów – o 0,64 mld zł − nastąpił
w 2020 r. jako efekt spowolnienia go-
spodarki na początku pandemii. Od-
powiedź była natychmiastowa: Fundusz
Inwestycji Lokalnych z kwotą dedykowa-
ną samorządom w wysokości 13,2 mld zł;
wsparcie dla przedsiębiorców w wyso-
kości ponad 200 mld zł. Efektem było
utrzymanie aktywności gospodarczej,
miejsc pracy, czyli najniższe bezrobocie,
wreszcie skokowy wzrost wpływów po-
datkowych do samorządów w 2021 r.
− z 66 do 76 mld zł − o 10 mld zł więcej.
Równolegle w 2021 r. ruszył Rządowy
Program Inwestycji Strategicznych dla
samorządów, który w kolejnych 5 edy-
cjach uruchomił środki w wysokości
60 mld zł. Ponadto w 2021 r. przekazana
została kwota 4 mld zł subwencji na in-
westycje wod.-kan. Samorządy otrzy-
mały także 8 mld zł subwencji uzupeł-
niającej. W 2022 r. zwiększono jednora-
zowo udział w PIT o kwotę 13,7 mld zł.
Oznacza to, że poza środkami na dro-
gi lokalne do samorządów w latach
2020−2022 skierowano dodatkowo
98,9 mld zł. Trzeba też pamiętać o mi-
liardach złotych na pomoc uchodźcom,
przekazanych samorządom przez rząd,
nie mówiąc o tarczach osłonowych de-
dykowanych samorządowym instytu-
cjom wrażliwym oraz przeznaczonych
na dystrybucję węgla po preferencyj-
nych cenach przez samorządy.

Mimo korzystnego dla mieszkańców
gmin, miast, powiatów i województw
zmniejszenia podatku dochodowego

od osób fizycznych od 2022 r. łącznie sa-
morządy nie doznały ubytku wpływów
podatkowych, zaś żadnemu z samo-
rządów nie zmniejszyły się dochody.
Taka sytuacja będzie sprzyjać większej
dynamice wpływów podatkowych przez
obrót konsumencki i utrzymanie ak-
tywności gospodarczej oraz wzrost in-
westycji. Środki wsparcia dla rodzin, dla
seniorów, KGW i OSP – to także korzyść
dla samorządów. Oczywiście rząd po-
dejmując to wielkie wsparcie dla sa-
morządów, jednocześnie finansował
kolosalne wydatki na walkę z pandemią,
prowadził tarcze: antyinflacyjną, ener-
getyczną, solidarnościową, bezpo-
średnie finasowanie świadczeń socjal-
nych i zdrowotnych dla uchodźców,
wsparcie dla rolników oraz ponosił ol-
brzymie wydatki zbrojeniowe.
Co wciąż stanowi słabą stronę w sa-
morządowych staraniach o zrówno-
ważony rozwój, zgodny m.in. z celami
środowiskowymi i regulacjami praw-
nymi oraz standardami w zakresie ja-
kości życia?

− Zapewnienie taniej energii i za-
gospodarowanie odpadów łączy się
z polityką klimatyczną. Śmieci można
przekształcić w energię i unikać hor-
rendalnych opłat. Te opłaty wynikają
z zaniechania ich przetworzenia w ener-
gię, wolnego od opłat środowiskowych
i unijnych opłat ETS-u, jak i z dyktatu ce-
nowego firm, któremu poddawano się,
unikając rzetelnych kalkulacji. Jednak
część samorządów skutecznie opiera-
ła się temu, sięgając po własną obsłu-
gę. Śmieci można dziś przetwarzać
w energię o połowę taniej. Samorzą-
dowe elektrociepłownie powinny to wy-
korzystać, obniżając opłaty śmieciowe
oraz cenę energii i ciepła, a przy tym
ograniczając emisje zanieczyszczeń.
Dalej są oferowane i powinny być roz-
szerzane programy termomoderniza-

cyjne. Wykorzystanie lokalnych paliw
i ich pozyskanie, energooszczędne
urządzenia i technologie ograniczają-
ce emisję zanieczyszczeń, odnawialne
źródła energii – są wyzwaniem dla sa-
morządów i dla rządu.

W sferze jakości życia mieści się tak-
że budownictwo mieszkaniowe, które
powinno być podejmowane w dużej
skali przez samorządy. Narzędzia w po-
staci rozliczeń według reguły „miesz-
kania za grunt”, zarówno komunalny, jak
i Skarbu Państwa, zachęty finansowe do
tworzenia Społecznych Inicjatyw Miesz-
kaniowych, przy dalszym motywowaniu
do inwestycji – to pole dużych możli-
wości dla samorządów. A przecież bu-
downictwo to także impuls dla rozwoju
gospodarczego.
Czy wsparcie Unii Europejskiej, której
fundusze pozwoliły zrealizować gros
projektów inwestycyjnych, ma dziś dla
Polski porównywalną wartość jak w po-
przednich perspektywach?

− W poprzedniej kadencji unijnej na
Regionalne Programy Operacyjne prze-
widywano 31,5 mld euro. W obecnej ka-
dencji 33,4 mld euro – te środki już wpły-
wają. Do tego szacuje się, że do samo-
rządów trafi ok. 50 mld zł z Krajowego
Planu Odbudowy. Jest oczywistym, że
środki unijne mobilizowały samorządy
do inwestowania. Na przestrzeni ostat-
nich 2 lat środki inwestycyjne skiero-
wane przez rząd do samorządów przy-
niosły wzrost nakładów na inwestycje
w JST, jednak łącznie nie jest to pro-
centowo duży skok w stosunku do kwot
przekazanych. Są małe samorządy,
w których część inwestycyjna w wydat-
kach ogółem bardzo znacząco wzrosła.
Natomiast w dużych miastach jeszcze
nie ma takiej dynamiki.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Redukcja emisji gazów cieplar-
nianych (GHG) i ograniczenie
negatywnego wpływu człowie-

ka na środowisko stanowią centralny
punkt polityki klimatycznej na poziomie
globalnym i Unii Europejskiej (UE). Re-
alizacja ambitnej polityki klimatycznej
stawia UE w roli światowego lidera
zmian na rzecz klimatu, który obrał
długofalowy cel osiągnięcia neutral-
ności klimatycznej do 2050 r. Polska, bę-
dąc w UE od 2004 r., także zobowiąza-
na jest do realizacji celów klimatycznych
− czytamy w raporcie „Polska ścieżka
transformacji energetycznej”, przygo-
towanym przez Polski Komitet Energii
Elektrycznej (PKEE).

Osiągnięcie tak ambitnych celów
będzie wiązało się z koniecznością po-
noszenia ogromnych kosztów, a te wy-
magają znalezienia źródeł finansowa-
nia. W przypadku samorządów ogrom-
ne koszty będą wynikać między innymi
z konieczności modernizacji systemów
ciepłowniczych. Dotyczy to zwiększenia
udziału alternatywnych źródeł ciepła,
wykorzystania ciepła odpadowego, bu-
dowy magazynów ciepła i moderniza-
cji sieci ciepłowniczej. 

Twórcy raportu „Polska ścieżka
transformacji energetycznej” zazna-
czają, że zgodnie z projektem Strategii
dla ciepłownictwa do 2030 roku z per-
spektywą do 2040 roku całkowite kosz-
ty inwestycji związanych ze spełnie-
niem przez polskie ciepłownictwo unij-
nych wymogów wyniosą 16 mld euro do
2030 r., zaś do 2040 r. aż 20 mld euro.
Część tych kosztów poniosą firmy ener-
getyczne, a część obciąży budżety sa-
morządów. Trzeba jednak dodać, że in-
flacja w Polsce i na świecie może uczy-
nić powyższe wyliczenia nieaktualnymi. 

Samorządy już inwestują 
w transformację energetyczną

Wiele samorządów realizuje już
własne projekty związane z transfor-
macją energetyczną. Jednym z filarów
tych działań był Program Operacyjny In-
frastruktura i Środowisko 2014−2020.
Umożliwił on zwrócenie się samorządów
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
Działania te objęły m.in. zmniejszanie
zapotrzebowania na energię i zwięk-
szenie wykorzystania źródeł odnawial-
nych. Z punktu widzenia samorządów
istotne będzie wprowadzenie zmian
w  mieszkalnictwie, transporcie, handlu,
usługach, przemyśle oraz w instytu-
cjach użyteczności publicznej.

Do konkretnych działań zobowiązuje
nasz kraj przyjęcie przez Unię Euro-
pejską pakietu „Fit for 55”. Jednak mają
one również wymiar czysto ekono-
miczny. W tej chwili największym pro-
blemem stał się wzrost cen energii w wy-
niku wojny w Ukrainie. 

Do gmin należy realizowanie usta-
wowych obowiązków wynikających
z prawa energetycznego, w tym two-
rzenie projektów założeń do planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwa gazowe. Mogą one również
tworzyć własne plany działań na rzecz
zrównoważonej energii i klimatu lub
miejskie plany adaptacji do zmian kli-
matu. Na ich podstawie realizuje się
przyszłe przedsięwzięcia samorządowe
związane z lepszym gospodarowaniem
energią na szczeblu lokalnym. 

Koordynacji poszczególnych pro-
jektów służyć może strategia transfor-
macji energetycznej gminy. Umożli-
wia ona konsekwentne i logiczne dzia-
łania z zachowaniem zasad zrówno-
ważonego rozwoju. − Zakres strategii
transformacji energetycznej powinien
obejmować aspekty związane z anali-
zą potencjału odnawialnych źródeł

energii w danym regionie i lokalnie,
w tym dla energii słonecznej, wiatru,
wody, geotermii, biogazu, biomasy,
zawierać identyfikację barier powo-
dujących ograniczenie w wykorzysta-
niu źródeł odnawialnych oraz określać
bilans energii i emisji dla gminy − po-
wiedział cytowany przez portal „Teraz
Środowisko” Wojciech Kusek, ekspert
Atmoterm SA.

Dominacja węgla w miksie 
energetycznym zwiększy 
koszty transformacji

Dominacja węgla w miksie ener-
getycznym naszego kraju wydłuży okres
transformacji i zwiększy jej koszty. Pro-
blem dotyczy w dużej mierze ciepłow-
nictwa. Przez lata starano się odejść
w tym obszarze od węgla na rzecz
gazu ziemnego. Jednak zawirowania na
rynku gazu związane z wojną w Ukra-
inie pokazały, że gaz może stanowić
problem. Jednocześnie gaz na długo po-
zostanie atrakcyjną alternatywą dla
węgla, ponieważ technologie alterna-
tywne, takie jak pompy ciepła czy po-
zyskiwanie energii z wodoru, wymaga-
ją jeszcze wielu wysiłków, np. obniżenia
kosztów tego typu rozwiązań. Pozytyw-
nym trendem jest systematyczny spadek
kosztów technologii wykorzystujących
odnawialne źródła energii.

W latach 90. XX w. doszło do znacz-
nego obniżenia emisji CO2 w Polsce.
Niestety fakt ten nie został uwzględnio-
ny w przez Brukselę. Obecnie ok. 70 proc.
energii w naszym kraju wytwarza się
z węgla, który był jej najtańszym źró-
dłem. W procesie transformacji ener-
getycznej trzeba zatem uwzględnić
koszty społeczne i ochronę mieszkań-
ców. Odejście od węgla nie może od-
bywać się bez zapewnienia państwu
bezpieczeństwa energetycznego i fi-
nansowego. Trzeba przy tym pamiętać,

Transformacja energetyczna i polityka 
węglowa a funkcjonowanie samorządów 
Wiele mówi się obecnie o transformacji energetycznej i zmianach w polityce węglowej.
Również dla samorządów oznaczać będą one duże wyzwanie. Można więc postawić py-
tanie, jak nowe rozwiązania legislacyjne wpłyną na funkcjonowanie samorządów i jakie do-
datkowe koszty poniosą one w związku z realizacją celów wyznaczonych przez Unię
Europejską.

Wojciech Ostrowski



że dochody Polaków są ciągle znacznie
niższe od dochodów mieszkańców tzw.
„starej Unii”. Żeby realizacja celów kli-
matycznych nie doprowadziła do zu-
bożenia społeczeństwa, konieczne jest
poniesienie kosztów związanych nie
tylko z rozwojem energetyki wiatrowej
i słonecznej, ale przede wszystkim z roz-
wojem energetyki jądrowej. 

Samorządowcy skupieni w Stowa-
rzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski
oraz Federacji Regionalnych Związ-
ków Gmin i Powiatów RP stwierdzili
w swoim stanowisku, co następuje:
„W negocjacjach warunków sprawie-
dliwej transformacji energetycznej po-
winniśmy uzyskać w UE rabat (z możli-
wości rabatu w płaceniu składki do UE
korzystają najbogatsze państwa, nie-
kiedy zarazem „raje podatkowe” na cze-
le z Holandią). Rabat powinien uwzględ-
niać m.in. specyfikę Polski oraz państw
Europy Środkowo-Wschodniej, m.in.
nasze wielkie zasoby surowcowe „za-
mrożone” pod ziemią, liczenie emisji
CO2 per capita oraz klasyczne wymo-
gi polityki spójności, a nie antyspójno-
ści, czyniącej biedniejszych jeszcze
bardziej biednymi”.

W wyniku wojny w Ukrainie i zwią-
zanych z nią zaburzeń na rynku ener-
gii polski rząd zamierza wpływać na
decydentów unijnych, by zreformować
mechanizmy polityki klimatycznej
i umożliwić czasowe zwiększenie wy-
korzystania tradycyjnych paliw, przede
wszystkim węgla. 

Konieczne jest rządowe 
i unijne wsparcie 
dla samorządów

Koszty transformacji będą pono-
szone na wszystkich poziomach admi-
nistracji rządowej i samorządowej. Jed-
nak samorządy będą miały spore pro-
blemy z pokryciem kosztów inwestycji
niezbędnych do realizacji ambitnych ce-
lów klimatycznych Unii Europejskiej.
Ministerstwo Rozwoju zapowiada jed-
nak pomoc finansową i doradczą. Jako
obszary wymagające inwestycji resort
wymienia również termomodernizację
budynków. Dofinansowanie ma objąć
m.in. stworzenie stanowiska energety-
ka gminnego, czyli osoby odpowie-
dzialnej za proces transformacji oraz
wsparcie inwestycji energetycznych na
szczeblu samorządowym. 

Jak czytamy na stronie Minister-
stwa Rozwoju: „Gminy, ze względu na
posiadane zasoby komunalne takie jak
np. ciepłownie, budynki, infrastruktura
drogowa i oświetleniowa prowadzą

szereg inwestycji, które wymagają wła-
ściwego zaplanowania i realizacji, bio-
rąc pod uwagę proces transformacji
energetycznej. Jednocześnie gminy sta-
nowią pierwsze i podstawowe źródło in-
formacji dla mieszkańców i podmiotów
społeczno-gospodarczych, dlatego istot-
ne jest wyposażenie ich w odpowiednią
wiedzę w tym zakresie”.

W przypadku budynków samorządy
będą zmuszone dokonać inwestycji
związanych z realizacją dyrektywy
2018/844, zmieniającej dyrektywę
2010/31/UE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków oraz dyrekty-
wę 2012/27/UE w sprawie efektywności
energetycznej. Finanse samorządów
będą zależne również od decyzji poli-
tycznych w sprawie przepisów regulu-
jących inwestycje w turbiny wiatrowe. 

Co dla samorządów oznacza 
rządowy program polityki 
energetycznej Polski 
do 2040 roku?

Rządowy program polityki energe-
tycznej Polski do 2040 r. ma stanowić
– w myśl jego pomysłodawców – pod-
stawę do programowania środków unij-
nych związanych z sektorem energety-
ki i środków związanych z usuwaniem
skutków pandemii COVID-19. Ma on
wskazywać przedsiębiorcom, samo-
rządom i obywatelom kierunki działań
zmierzających do tworzenia niskoemi-
syjnej gospodarki. 

Jako podmioty wdrażające program
wymieniono w nim m.in jednostki sa-
morządu terytorialnego (gminy, powia-
ty, województwa). Mają one realizo-
wać politykę energetyczną państwa
na poziomie lokalnym. Wśród działań
samorządów wymieniono planowanie

energetyczne na poziomie lokalnym, an-
gażowanie się w lokalną gospodarkę ni-
skoemisyjną, a także wsparcie pod-
miotów w zakresie doradztwa. Wskazuje
się na konieczność rozwoju sieci cie-
płowniczej oraz sieci dystrybucji ener-
gii i gazu przez samorządy. Dotyczy to
zarówno budowy nowej infrastruktury,
jak i modernizacji już istniejącej.

Zdaniem twórców programu roz-
budowa i modernizacja infrastruktury
przesyłowej na poziomie samorządu
przyczyni się do szybszego rozwoju
gospodarczego na szczeblu lokalnym.
Chodzi o aktywizację różnych obszarów
krajów w zależności od ich aktualnych
potrzeb. W dokumencie czytamy: „Bio-
rąc pod uwagę rozkład tych obszarów,
aktualny stan sieci oraz plany działań
inwestycyjnych, rozwój sieci gazowej
wpłynie szczególnie na takie obszary zlo-
kalizowane w Polsce północno-wschod-
niej, zaś rozwój sieci elektroenerge-
tycznej na takie obszary w Polsce pół-
nocno-zachodniej. Sieć elektroenerge-
tyczna rozwija się równomiernie w kra-
ju, choć Polska Wschodnia ze względu
na rozwój gospodarczy i rozwój foto-
woltaiki będzie szczególnie istotnie od-
czuwać te inwestycje, podobnie jak
północna część Polski, gdzie rozwijać
się będą intensywniej elektrownie wia-
trowe”.

Finansowanie inwestycji ma zostać
przesunięte na korzystanie ze źródeł
krajowych. Dotyczy to pieniędzy pu-
blicznych i prywatnych. Finansowanie
ze środków unijnych ma mieć mniejszy
udział. Działania sektora publicznego
mają być finansowane częściowo z bu-
dżetu centralnego, a częściowo z bu-
dżetów samorządów lokalnych – po-
dano w projekcie. ■
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Jaką diagnozę postawiłaby pani pol-
skim samorządom, biorąc pod uwagę
różne aspekty ich działalności?

− Widoczna jest działalność inwe-
stycyjna samorządów, czego bez wąt-
pienia oczekują lokalne społeczności,
zwłaszcza w obszarze infrastruktury
drogowej. Pomimo systematycznej po-
prawy stan dróg, zwłaszcza miejskich,
wciąż stanowi wyzwanie, m.in. ze wzglę-
du na poziom bezpieczeństwa ruchu
drogowego, a także zwiększenie atrak-
cyjności i dostępności terenów inwe-
stycyjnych. Biorąc pod uwagę działania
na szczeblu krajowym w odniesieniu do
budowy systemu autostrad i dróg eks-
presowych, samorządowe inwestycje in-
frastrukturalne przyczyniają się do stwo-
rzenia zintegrowanego systemu trans-
portowego, a to w obecnej sytuacji
geopolitycznej nie jest bez znaczenia
w aspekcie obronności kraju. Możliwość
pozyskania środków z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg zapewnia stabilne
wsparcie budowy dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.

Projekty dotyczące ochrony zaso-
bów oraz energii odnawialnej dowodzą
z kolei myślenia strategicznego. Wi-
doczny jest też wzrost elektronizacji
usług na rzecz mieszkańców, wymu-
szony poniekąd przez Covid-19. Zmia-
ny demograficzne, zwłaszcza zjawisko
starzenia się społeczeństwa, kreują
trend aktywnej polityki prorodzinnej.
Wsparcie dla młodych pociąga za sobą
tworzenie przez JST szerokiej oferty in-
stytucjonalnych form opieki i edukacji
dzieci.
W jakiej kondycji są finanse samorzą-
dów w czasie kryzysu związanego z na-
stępstwami pandemii oraz sytuacją
ekonomiczną?

− Odnosząc się do okresu pande-
mii, kryzys dotknął wszystkie samo-
rządy, choć w nierównej mierze. Nie-
mniej skala problemów finansowych
jednostek samorządu terytorialnego
w 2020 r. okazała się mniejsza, niż
przewidywano. Odnotowano spadek
dochodów z PIT i CIT, które w miastach
stanowią znaczącą pozycję w docho-

dach ogółem. Jak deklarowała strona
rządowa, w grudniu 2021 r. samorządy
otrzymały dodatkowe 8 mld zł – po-
dzielone algorytmem. Pieniądze te mo-
gły wydać zgodnie ze swoimi potrze-
bami – na wydatki bieżące lub inwe-
stycyjne. Zakłada się, że w kolejnych la-
tach dochody samorządowe będą wyż-
sze, niż wynika z prognoz, a dochody
z PIT i CIT będą przekazywane w rów-
nych miesięcznych transzach. Dla sa-
morządów to gwarancja dochodów
i ułatwienie przy planowaniu i realiza-
cji budżetów.1

Co oznacza w tym kontekście uchwa-
lona we wrześniu 2022 r. ustawa wpro-
wadzająca zmiany w obowiązującej
dotychczas Ustawie o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego?

− Ustawa ma na celu wsparcie fi-
nansowe w realizacji zadań jednostek
samorządu terytorialnego i umożliwie-
nie im większego włączenia się w za-
dania z zakresu poprawy efektywności
energetycznej oraz ograniczenie kosz-
tów zakupu ciepła ponoszonych przez
odbiorców. Umożliwia samorządom
dążenie do maksymalnego wykorzy-
stania ich możliwości inwestycyjnych
przy jednoczesnym zachowaniu bez-
pieczeństwa finansowego. Zmiany
w ustawie obejmują m.in. modyfikację
tworzonej w budżecie państwa rezerwy
subwencji ogólnej, zmiany w zakresie
kryteriów, jakie musi spełniać gmina,
aby otrzymać premię aktywizującą lub
inwestycyjną, jak również zmiany doty-
czące zasad jej podziału między upraw-
nione gminy, modyfikację zasad zmniej-
szania części subwencji ogólnej usta-
lonej na rok budżetowy przez ministra
finansów, wydłużenie do 2025 r. okresu,
w którym gminy muszą wydatkować
określone środki na inwestycje w za-
kresie wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, określenie zasad zwrotu nie-

Samorządy nie są 
pozostawione bez wsparcia
Odnosząc się do mojego doświadczenia samorządowego, obserwuję, że jednostki samo-
rządowe od lat borykają się z wieloma problemami, poczynając od potrzeb lokalnych,
a kończąc na niszczycielskim żywiole przyrody. I od lat sobie z nimi radziły − mówi
dr Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, w roz-
mowie o kondycji i potrzebach samorządów oraz roli NIST w ich profesjonalizacji.
Fot. archiwum Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego



należnej kwoty części oświatowej sub-
wencji ogólnej za lata poprzedzające
rok budżetowy, stworzenie podstawy
prawnej do zasilenia jednostek samo-
rządu terytorialnego w 2022 r. dodat-
kowymi wpływami z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych oraz modyfi-
kację obowiązków JST w sferze popra-
wy efektywności energetycznej i zasad
obliczania kwot subwencji ogólnej na
rok 2023.
Jakiego rodzaju wsparcia JST potrze-
bują dziś najbardziej, aby wyjść cało
z kryzysu i stawić czoła wyzwaniom?

− W mojej ocenie niezwykle ważna
jest dalsza dobra współpraca między
stroną rządową i samorządową. Od-
nosząc się do mojego doświadczenia
samorządowego, obserwuję, że jed-
nostki samorządowe od lat borykają się
z wieloma problemami, poczynając od
potrzeb lokalnych, a kończąc na nisz-
czycielskim żywiole przyrody. I od lat so-
bie z nimi radziły. W ostatnim czasie
wielkimi wyzwaniami były pandemia
Covid-19 i wojna w Ukrainie. W tym kon-
tekście istotne są rozwiązania rekom-
pensujące koszty poniesione przez sa-
morządy na rzecz pomocy Ukrainie.

Samorządy potrzebują dziś wspar-
cia w zakresie wyzwań demograficz-
nych oraz nowych inwestycji infra-
strukturalnych. Korzystają zatem z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład. Dzięki do-
finansowaniom powstają nowe drogi,
żłobki, przedszkola, ścieżki rowerowe.
Warto podkreślić wsparcie dla gmin
i powiatów, w których zlokalizowane były
PGR-y − to nawet 98 proc. bezzwrot-
nego dofinansowania. Z pierwszego na-

boru w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład skorzystało ok. 97 proc. sa-
morządów.
Jak samorządowcy podchodzą do roz-
woju kompetencji i oferty edukacyjnej
skierowanej do sektora administracji
publicznej?

− Zasoby ludzkie odgrywają klu-
czową rolę w administracji publicznej,
dlatego należy dbać o podnoszenie
ich kompetencji. Pracownicy samorzą-
dowi korzystają z różnych form podno-
szenia wiedzy i kwalifikacji zawodo-
wych, co wynika z ustawy z 21 listopa-
da 2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych. Zgodnie z art. 16 ust. 2 w cza-
sie trwania zawartej umowy o pracę na
czas określony dla pracownika orga-
nizuje się służbę przygotowawczą, któ-
ra ma na celu teoretyczne i praktyczne
przygotowanie go do należytego wy-
konywania obowiązków służbowych.

Wychodząc naprzeciw tym wymo-
gom, Instytut umożliwia zdalne odbycie
służby przygotowawczej, zakończone
egzaminem. Dotychczas skorzystało
z tego 16 012 osób. Jednym z obszarów
funkcjonowania NIST jest profesjonali-
zacja kadr samorządowych, z czym
wiąże się bogata oferta szkoleń, kon-
ferencji i seminariów dedykowanych
jednostkom samorządu terytorialnego.
Ich szeroka tematyka odpowiada na ak-
tualne potrzeby miast, gmin i powiatów.
Dotychczas w szkoleniach, semina-
riach oraz konferencjach organizowa-
nych przez Instytut wzięło udział ponad
200 tys. osób. Od 2017 r. na platformie
służby przygotowawczej oraz e-lear-
ningowej platformie szkoleniowej za-

rejestrowało się ponad 36,5 tys. użyt-
kowników. Przy tym znaczna część sa-
morządów korzysta z tej formy wspar-
cia wielokrotnie, traktując ją jako uzu-
pełnienie oferty szkoleń realizowanych
przez NIST.
Jak należałoby niwelować różnice w za-
sobności poszczególnych jednostek te-
rytorialnych, aby wszystkie samorządy
miały równe szanse?

− Od 1 stycznia 2004 r. funkcjonuje
mechanizm korekcyjno-wyrównawczy
dochodów jednostek samorządu tery-
torialnego, zwany potocznie „janosi-
kowym”. Od początku sposób jego ure-
gulowania budzi kontrowersje. Sprze-
ciwy rodził nie tyle fakt jego istnienia, ile
kształt rozwiązania, a w konsekwencji
− skutki. Funkcjonowanie tego systemu
w obecnej postaci przez wiele samo-
rządów jest postrzegane jako niespra-
wiedliwe. Stąd trwają prace zmierza-
jące do optymalizacji podziału środków
dla samorządów.
Jakie są priorytetowe kierunki projek-
tów badawczych realizowanych przez
NIST i w jakim stopniu odpowiadają
one bieżącym problemom samorzą-
dów?

− Reagujemy na zagadnienia sy-
gnalizowane przez samorządowców.
Od momentu powołania Instytut przy-
gotował liczne badania, które analizu-
ją wybrane problemy występujące w ob-
szarze realizacji zadań administracji sa-
morządowej. Poruszana w nich pro-
blematyka dotyczyła m.in. wykorzysta-
nia przez miasta inteligentnych roz-
wiązań w oparciu o ideę Smart City, lo-
kalnej prasy samorządowej, oceny sta-
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nu i potencjału parków pozostających
w zasobach JST, wspólnej metody oce-
ny CAF w polskiej administracji samo-
rządowej, nowoczesnych rozwiązań
w transporcie publicznym w JST, dia-
gnozy gmin uzdrowiskowych, zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w jednostkach
samorządu terytorialnego, analizy po-
równawczej poziomu życia mieszkańców
miast na prawach powiatu w latach
2007 i 2017. Zgłębialiśmy możliwość za-
stosowania koncepcji logistyki i zarzą-
dzania siecią powiązań międzyorgani-
zacyjnych w praktyce zarządzania jed-
nostkami terytorialnymi, pochylaliśmy
się nad działaniami na rzecz profilak-
tyki zdrowotnej realizowanymi w jed-
nostkach samorządu terytorialnego
w województwie łódzkim, przypatrywa-
liśmy się współpracy międzynarodowej
miast polskich oraz działaniom podej-
mowanym przez jednostki samorządu te-
rytorialnego na rzecz wzmocnienia po-
czucia wspólnoty mieszkańców, takim jak
Karta Mieszkańca. Analizowaliśmy wy-
niki wyborów prezydentów, burmistrzów
i wójtów w latach 2002–2018, jak również
doświadczenia JST z zakresie realizacji
projektów w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Polska–Biało-
ruś–Ukraina. Przedmiotem naszych za-
interesowań były też badania standar-
dów usług pomocy i integracji społecz-
nej w gminach i powiatach województwa
łódzkiego i śląskiego. W związku z roz-
wiązaniami, które należało wprowa-
dzić w czasie pandemii Covid-19, przy-
gotowujemy się do analizy doświadczeń
funkcjonowania urzędów m.in. w za-
kresie trwałości rozwiązań wypraco-
wanych w okresie pracy zdalnej.

NIST jest gotowy na współpracę
przy rozwiązywaniu bieżących proble-
mów JST. Rezultaty naszej działalności
naukowej upowszechniane są m.in.
w formie nieodpłatnych publikacji prze-
kazywanych jednostkom samorządo-
wym oraz bibliotekom akademickim. Wy-
dawnictwa posiadają walor praktyczny
i mogą być wykorzystywane przez sa-
morządowców jako narzędzie profe-
sjonalizacji kadr. Ważny kanał popula-
ryzacji wyników badań stanowi strona in-
ternetowa NIST − www.nist.gov.pl, któ-
rą w 2022 r. odwiedzono 420 tys. razy.
Jak własne doświadczenia samorzą-
dowca przekładają się na zarządzanie
Instytutem, odpowiadające realnym
potrzebom JST?

− Ponieważ Instytut realizuje zada-
nia związane z prowadzeniem badań
i analiz oraz opracowywaniem eksper-
tyz i opinii w zakresie funkcjonowania

samorządu terytorialnego, ważne jest
zarówno moje dotychczasowe do-
świadczenie zawodowe, przydatne
w zarządzaniu, jak i korzystanie z mo-
jego dorobku naukowego.2 To przekła-
da się m.in. na działalność wydawniczą,
edukacyjną i szkoleniową NIST. Do-
świadczenie prezydenta miasta Zgierza,
członka zarządu Związku Miast Polskich
i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
oraz członka Powiatowej Rady Zatrud-
nienia w Zgierzu bez wątpienia poma-
ga mi w codziennej pracy na rzecz
wsparcia jednostek samorządu teryto-
rialnego. Praktyka kierowania urzę-
dem miasta dała mi wieloaspektowe
spojrzenie oraz lepsze zrozumienie wy-
zwań, z którymi mierzą się na co dzień
samorządowcy.

Z uwagi na fakt, że byłam prezesem
stowarzyszenia oraz działałam spo-
łecznie − m.in. na rzecz popularyzacji
profilaktyki zdrowotnej i roli mutacji
genu BRCA1 w rozwoju raka piersi i jaj-
nika, ponieważ sama jestem nosicielką
BRCA1 i dwukrotnie walczyłam z rakiem
piersi − niezmiernie ważne jest dla
mnie popularyzowanie idei rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.

Współpraca z organami admini-
stracji rządowej i samorządowej, orga-
nizacjami pozarządowymi, krajowymi
jednostkami naukowymi sprawia mi
satysfakcję, a uhonorowanie NIST me-
dalem z okazji 30-lecia Związku Gmin
Pomorskich oraz liczne podziękowania
za efekty naszej pracy są dla mnie
ogromnym wyróżnieniem.
Jak polskie samorządy zdają egzamin
z solidarności społecznej? Czy wojna
w Ukrainie była tego dobrym spraw-
dzianem?

− Polskie samorządy dobrze zdały
egzamin z pomocy Ukrainie. O skali
tego wyzwania świadczą dane Straży
Granicznej − od 24 lutego 2022 r. do
29 stycznia 2023 r. granicę polsko-ukra-
ińską przekroczyło 9,513 mln uchodź-
ców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci.
Jednostki samorządu terytorialnego
bez wahania przyjęły na siebie ciężar
pomocy uchodźcom. Dzięki sprawno-
ści organizacyjnej samorządów oraz za-
angażowaniu Polaków udało się za-
pewnić przybywającym Ukraińcom po-
byt w Polsce. Wsparcie najczęściej
obejmowało: zakwaterowanie, wyży-
wienie, pomoc medyczną i psycholo-
giczną, organizację transportu, za-
pewnienie tłumaczy, sprawne zała-
twienie formalności w urzędzie. Sa-
morządy tworzyły ukraińskie wersje ję-
zykowe swoich stron internetowych,

uruchamiały infolinię w języku ukraiń-
skim, organizowały kursy języka pol-
skiego, ale również pomogły uchodź-
com w organizacji świąt i spotkań oko-
licznościowych. Liczne samorządy
udzielały wsparcia swoim partnerskim
gminom z Ukrainy, organizując trans-
port leków, żywności, a także przeka-
zując wozy strażackie, karetki pogoto-
wia. Trzeba podkreślić zaangażowanie
lokalnych organizacji pozarządowych,
szczególnie Kół Gospodyń Wiejskich
i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zarówno dla samorządów, jak i ca-
łych lokalnych społeczności, toczący się
w Ukrainie konflikt zbrojny stanowił
sprawdzian solidarności społecznej.
Wszystkim aktywnie włączającym się
w przyjmowanie uchodźców oraz prze-
kazywanie pomocy humanitarnej należą
się wyrazy uznania. Dziś udzielane
wsparcie ma charakter systemowy i dłu-
goterminowy, gdyż wielu obywateli
Ukrainy zdecydowało się pozostać
w Polsce. Taka sytuacja stawia przed sa-
morządami nowe wyzwania, choćby
w obszarze edukacji, ochrony zdrowia
czy pomocy społecznej. Narodowy In-
stytut Samorządu Terytorialnego przy-
gotował cykl 14 bezpłatnych szkoleń on-
line, których tematyka odnosiła się do
rozwiązań wprowadzonych Ustawą
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa,
w których wzięło udział blisko 3700 sa-
morządowców. We współpracy z Rzecz-
nikiem Praw Obywatelskich przygoto-
waliśmy dwuczęściowy webinar skie-
rowany głównie do wolontariuszy oraz
organizacji pozarządowych. Przykłady
działań samorządów, które zechciały
podzielić się z nami swoimi doświad-
czeniami, na rzecz pomocy uchodźcom
z Ukrainy można znaleźć na stronie
NIST.3

Rozmawiał Piotr Nowacki

1 Por.  www.gov.pl/web/polski-lad/dodatkowe-pie-
niadze-na-inwestycje-w-calym-kraju-ruszaja-ko-
lejne-nabory-wnioskow-w-ramach-rzadowego-fund
uszu-polski-ladi

2 dr Iwona Wieczorek jest autorką, współautorką
i redaktorem ponad 60 publikacji naukowych, wzięła
udział w ok. 70 konferencjach krajowych i między-
narodowych, była koordynatorem, sekretarzem oraz
brała udział i nadzorowała realizację projektów z wy-
korzystaniem środków zewnętrznych.

3 https://nist.gov.pl/informacje/samorzad-pomaga-
ukrainie
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Czy środki z funduszy europejskich
w ramach perspektywy 2021–2027 są
dziś pewnym wsparciem dla krajo-
wych inwestycji?

− Inwestycje są głównym kanałem
pozytywnego oddziaływania funduszy
unijnych na naszą gospodarkę na po-
ziomie krajowym i regionalnym. Fun-
dusze europejskie przyczyniły się do
wzrostu gospodarczego naszego kraju,
napływu inwestycji, stabilizacji rynku
pracy, a także wewnętrznej i zewnętrz-
nej równowagi naszej gospodarki.

Zmniejszyły dystans w poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego między Pol-
ską a krajami UE.

Środki, które otrzymamy w kolejnej
perspektywie finansowej 2021−2027,
umocnią naszą gospodarkę, pozwolą
jej wejść na wyższy poziom konkuren-
cyjności, odporności na kryzysy. W no-
wej perspektywie położymy większy
nacisk na innowacyjność i wykorzy-
stanie nowoczesnych technologii
w gospodarce, cyfryzację oraz efek-
tywność energetyczną. Pieniądze da-

dzą impuls do dalszego rozwoju nauki,
przedsiębiorczości, rynku pracy, infra-
struktury, kształcenia i zdrowia. Po-
zwolą w większym stopniu uniezależnić
naszą gospodarkę od energetyki zwią-
zanej bezpośrednio z importem gazu
i paliw.

Środki z polityki spójności aktywizują
także krajowy kapitał, co daje efekt
współdziałania w kluczowych dla fun-
damentów gospodarki obszarach.
Szczególnie istotne jest to w sektorze
przedsiębiorstw, które w trwającej jesz-

Rozwój wymaga 
perspektywicznego myślenia

Planowanie długookresowe jest niezbędne. Dlatego ważne są takie czynniki, jak analizo-
wanie światowych i krajowych trendów rozwojowych, ocena potencjalnych reperkusji dla
Polski, opracowywanie możliwych sposobów wykorzystania nowych szans. W tym pro-
cesie ważne jest również angażowanie ekspertów, kadr akademickich, samorządów regio-
nalnych, zrzeszeń samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, pracodawców,
NGO-sów, think tanków – mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Fot. Marcin Kaproń



cze operacyjnie perspektywie finanso-
wej 2014−2020 są głównymi adresata-
mi wsparcia. Znaczące środki trafiają
również do samorządów, które na po-
ziomie lokalnym odpowiadają za reali-
zowanie projektów współfinansowa-
nych ze środków UE.

Warto podkreślić, że podczas ne-
gocjacji z KE odnieśliśmy także sukces
w zwiększeniu zasięgu dofinansowania.
Środki z polityki spójności obejmą rów-
nież Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji dla 5 województw: dol-
nośląskiego, łódzkiego, małopolskie-
go, śląskiego i wielkopolskiego. To bli-
sko 4 mld euro na łagodzenie nega-
tywnych skutków transformacji ener-
getycznej w regionach, w których go-
spodarka opiera się na przemyśle wy-
dobywczym. Wynegocjowaliśmy także
możliwość kontynuowania programu
dedykowanego Polsce Wschodniej. To
nasz sukces, gdyż Komisja Europej-
ska przez długi czas nie była do tego
przekonana, a w Umowie Partnerstwa
2014−2020 zapisano, że program dla
Polski Wschodniej nie będzie realizo-
wany w kolejnej perspektywie.
Czy w nowej perspektywie potrzeby są
podobne i zagospodarowanie dotacji
będzie porównywalne jak w poprzed-
nich rozdaniach?

− Rozwój wymaga zaplanowania
inwestycji w dłuższym horyzoncie cza-
sowym. Dotyczy to np. inwestycji trans-
portowych, energetycznych, związa-
nych z dostępem do internetu. W tym
zakresie Polska od lat wypełnia istnie-
jące braki. Pracujemy nad zwiększe-
niem dostępności do usług publicznych,
w tym zdrowotnych. Oczywiście te po-
trzeby są już znacznie mniejsze niż parę
lat temu, niemniej wciąż pojawiają się
nowe okoliczności, jak pandemia Co-
vid-19, wojna w Ukrainie, które wpły-
wają na dostępność produktów, su-
rowców, ruchy migracyjne. W związku
z tym pojawia się zapotrzebowanie na
nowego typu inwestycje, które popra-
wiają bezpieczeństwo energetyczne,
zdrowotne, cyberbezpieczeństwo. Pla-
nując wykorzystanie środków unijnych,
braliśmy pod uwagę zarówno potrze-
bę kontynuowania wsparcia kluczo-
wych inwestycji infrastrukturalnych, jak
i nowe inicjatywy wspierające rozwój
oraz odporność gospodarki i społe-
czeństwa.

Polska doskonale radzi sobie
z wdrażaniem środków unijnych. Tak
jak w poprzednich perspektywach:
2007−2013 oraz 2014−2020, samorzą-
dy województw nadal będą realizować

własne programy na poziomie regio-
nalnym. Łączna alokacja na programy
regionalne jest większa niż w poprzed-
nich perspektywach − wynosi ponad
44 proc. całkowitej alokacji dla Polski
z funduszy polityki spójności. To środki
m.in. na adaptację miast do zmian kli-
matu, rozwój systemów zrównoważonej
mobilności, infrastruktury drogowej
oraz tworzenie atrakcyjnych produktów
turystycznych.

Warto jednak zauważyć, że rzeczy-
wista skala wsparcia samorządów bę-
dzie dużo większa. Poprawa połączeń
drogowych i kolejowych, nowoczesne

sieci dystrybucji energii, atrakcyjne wa-
runki życia w miastach przyciągną
nowe inwestycje, a to z kolei przekłada
się na większe wpływy do lokalnych bu-
dżetów. Podobnie wsparcie przedsię-
biorczości – powstanie nowych firm
i rozwój już istniejących to nowe miejsca
pracy, wzrost produkcji i obszaru dzia-
łalności, a dla samorządów – większe
przychody z podatków.
Jakie cele rozwojowe są dziś prioryte-
towe w kontekście polityki regionalnej
i pozyskiwania środków przez samo-
rządy?

− Cele rozwojowe polityki regio-
nalnej są określone w Krajowej Strate-
gii Rozwoju Regionalnego 2030 z 2019 r.,
której priorytetami są zwiększenie spój-
ności rozwoju kraju, wzrost konkuren-
cyjności regionów oraz wzmacnianie
kompetencji administracji samorządo-
wej. Zadania polityki regionalnej wpi-
sują się w unijną politykę spójności, któ-
rej podstawą jest zmniejszenie dyspro-
porcji gospodarczych, społecznych i te-
rytorialnych między państwami i we-
wnątrz nich. Na lata 2021−2027 mamy
sześć celów polityki spójności – Europa
bardziej konkurencyjna i inteligentna;
Europa bardziej przyjazna dla środo-
wiska i niskoemisyjna; Europa lepiej po-
łączona; Europa o silnym wymiarze
społecznym; Europa bliżej obywateli
oraz Europa łagodząca skutki trans-
formacji w kierunku gospodarki neu-
tralnej dla klimatu.

Kluczowe dla rozwoju naszego kra-
ju będą projekty badawczo-rozwojo-
we, innowacyjne i zwiększające kon-
kurencyjność gospodarki. Bardzo moc-
no skupiamy się na transformacji cy-
frowej i klimatycznej. Będziemy inwe-
stować w bezpieczeństwo energetycz-
ne Polski, rozwój odnawialnych źródeł
energii, ochronę środowiska, bez-
pieczny i ekologiczny transport. Jak już
podkreślałem, w obecnej perspekty-
wie na lata 2021−2027 samorządy za-
rządzają aż 44 proc. środków dostęp-
nych dla Polski w ramach polityki spój-
ności. To dowód na to, że sukcesywnie

rośnie ich rola w kształtowaniu polityki
spójności, a także współodpowiedzial-
ność za jej realizację.

Odpowiadamy również na wyzwa-
nia związane z pandemią Covid-19
i agresją Rosji w Ukrainie. Będziemy
wdrażać europejski filar praw socjal-
nych, który dotyczy zatrudnienia i wa-
runków pracy, opieki społecznej, włą-
czenia społecznego i edukacji.
Jaki jest klucz rozdziału środków z UE?
Kto zyska najwięcej?

− Polska jest największym benefi-
cjentem polityki spójności spośród
wszystkich państw UE. Wynegocjowa-
liśmy 76,5 mld euro, tj. ok. 350 mld zł.
Umowa Partnerstwa obejmuje również
Europejski Fundusz Morski, Rybacki
i Akwakultury, w ramach którego alo-
kacja dla Polski wynosi 0,5 mld euro. Re-
alizowanych będzie 8 programów kra-
jowych oraz 16 programów regional-
nych, na które samorządy otrzymają
33,5 mld euro. Oprócz środków, który-
mi będą dysponowały zarządy woje-
wództw w ramach własnych progra-
mów regionalnych, województwa z Pol-
ski Wschodniej − lubelskie, podkar-
packie, podlaskie, świętokrzyskie, war-
mińsko-mazurskie i mazowieckie, bez
Warszawy − będą korzystać z progra-
mu dedykowanego tej części kraju.
Największym programem regionalnym
będzie Program Fundusze Europejskie
dla Śląskiego 2021−2027 z budżetem
ponad 5 mld euro.

www.rynekinwestycji.pl
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Obok sektorów prywatnego i rządowego 
samorządy terytorialne są trzecim najważniej-
szym odbiorcą wsparcia z KPO. Mogą otrzymać
bezpośrednią pomoc w ramach 23 inwestycji 
z budżetem 11,27 mld euro. To 31,9 proc. 
środków z KPO.
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Przy podziale środków zastosowa-
liśmy dwuetapową metodologię. Naj-
pierw rozdysponowaliśmy 75 proc. środ-
ków, biorąc pod uwagę najistotniejsze
wskaźniki rozwojowe, tj. liczbę ludności
danego regionu oraz poziom zamoż-
ności mierzoną w wysokości PKB na
mieszkańca. Uwzględniliśmy także
wskaźnik ubytku ludności w latach
2014−2018, nakłady na B+R, emisję za-
nieczyszczeń pyłowych, jakość połączeń
pasażerskiego transportu kolejowego,
stopę bezrobocia osób w wieku 50+
oraz liczbę organizacji pozarządowych
w danym regionie. Następnie podzieli-
liśmy rezerwę programową, która wy-
nosiła 25 proc. środków, na programy
regionalne. Rozdysponowaliśmy ją m.in.
w oparciu o wskaźniki statystyczne pu-
blikowane przez GUS i sytuację woje-
wództw pod względem nasycenia ob-
szarami strategicznej interwencji.
Jak najlepiej niwelować różnice wi-
doczne w Polsce na poziomie lokalnym
i przeciwdziałać podziałom na lepsze
i gorsze regiony czy gminy?

− Podstawą naszych działań są
rządowe dokumenty strategiczne: Stra-
tegia na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju oraz wspomniana Krajowa Stra-
tegia Rozwoju Regionalnego. Inwesty-
cje to podstawa rozwoju regionów
i wzrostu ich konkurencyjności. Szcze-
gólnie koncentrujemy się na rozwoju ob-
szarów strategicznej interwencji, tzw.
OSI. Są to gminy zagrożone trwałą
marginalizacją, miasta średnie, które
tracą funkcje społeczno-gospodarcze,
Śląsk i Polska Wschodnia. Obecnie
mamy 139 takich miast i 755 gmin.
Otrzymają one pomoc z krajowych i re-
gionalnych programów. Część z nich
obejmie dedykowany instrument tery-
torialny, m.in. Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne, Inne Instrumenty Teryto-
rialne i Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność. Gminy będą także wspie-
rane przez dedykowane im nabory,
preferencje w kryteriach wyboru pro-
jektów, pomoc ekspertów i doradców.
Także samorządy wojewódzkie mogą
wskazywać kierunki działań, które będą
adresowane do wyznaczonych wła-
snych, regionalnych obszarów strate-
gicznej interwencji.

Ważne dla nas jest także to, aby sa-
morządy lokalne rozwijały swoje kom-
petencje i posiadały umiejętności nie-
zbędne do planowania strategicznego
i wdrażania projektów rozwojowych.
Tak, aby wspierały współpracę w ob-
szarach powiązanych funkcjonalnie,
np. miasto z otoczeniem, i powiązaniach

między lokalnym i regionalnym sekto-
rem publicznym a światem biznesu
i nauki.

Realizujemy też drugą edycję pro-
jektu „Centrum Wsparcia Doradcze-
go”, skierowanego do partnerstw jed-
nostek samorządu terytorialnego, w któ-
rym szkolimy administrację samorzą-
dów lokalnych w zdobywaniu umiejęt-
ności diagnozowania potrzeb swoich
społeczności, planowania strategicz-
nego oraz zarządzania inwestycjami.
Obecnie w projekt ten zaangażowanych
jest ponad 700 samorządów lokalnych
współpracujących w 77 partnerstwach.
Część z nich przygotowuje strategie roz-
woju, a część – pracuje już nad wdro-
żeniem projektów, które odpowiadają na
potrzeby ich mieszkańców.

Inną inicjatywą wyrównywania
szans rozwojowych był Pakiet dla Miast
Średnich. Obejmował 255 miast i wspie-
rał je w podejmowaniu inwestycji pu-
blicznych i tworzeniu warunków dla in-
westycji prywatnych. Do końca 2021 r.
realizowany był pilotaż Partnerska Ini-
cjatywa Miast, którego celem była wy-

miana wiedzy na temat kształtowania
polityki miejskiej, m.in. w zakresie mo-
bilności miejskiej, rewitalizacji, popra-
wy jakości powietrza. W drugiej edycji
PIM na lata 2021−2023 bierze udział
30 miast w ramach trzech sieci tema-
tycznych: Sieci Miasto Cyfrowe, Sieci
Miasto Zielone oraz Sieci Miasto Ini-
cjatyw PPP. Partnerem w realizacji pro-
jektu jest Bank Światowy, który udo-
stępnia know-how i wiedzę ekspercką.

Zaplanowaliśmy szereg inwestycji,
które są kierowane do JST, bez wzglę-
du na ich pozycję, położenie czy za-
możność. Przykładem może być rozwój
sieci Klubów Rozwoju Cyfrowego na te-
renie całego kraju. Planujemy utworzyć
taki klub w każdej chętnej gminie w Pol-
sce, np. w gminnej bibliotece czy ośrod-
ku kultury. Celem działania będzie
wsparcie wszystkich mieszkańców,
a zwłaszcza osób wykluczonych cyfro-
wo, w nabywaniu i rozwijaniu podsta-
wowych umiejętności cyfrowych. Są

one nam coraz bardziej potrzebne w ży-
ciu codziennym, kiedy np. musimy sko-
rzystać z e-wizyty u lekarza czy zreali-
zować w aptece e-receptę.

W ramach programu krajowego
Maluch+ każdej gminie w Polsce za-
proponujemy środki na utworzenie
i funkcjonowanie nowych miejsc opie-
ki nad dziećmi do lat 3 w żłobku, klubie
dziecięcym i u dziennego opiekuna.
Przeznaczymy na to 850 mln euro.
Szczególnie uwzględnimy gminy, na
terenie których nie funkcjonują instytu-
cjonalne formy opieki nad najmłodszy-
mi dziećmi.
Jakie miejsce w planach budżetowych
państwa zajmują nakłady na kluczowe
cele KPO, takie jak energetyka, cyfry-
zacja, zielona transformacja, konku-
rencyjność gospodarki? Jak założenia
Krajowego Planu Odbudowy mają się
do możliwości samorządów teryto-
rialnych?

− Środki z Krajowego Planu Od-
budowy i Zwiększania Odporności to
jedno z ważnych źródeł finansowania
polskich inwestycji. Rozpoczęliśmy już

realizację inwestycji przewidzianych
w KPO, choćby programów Czyste po-
wietrze czy Maluch+. Wydatkowane
środki zostaną zrefundowane przez
KE, ponieważ przedsięwzięcia, które
uruchomiliśmy od 1 lutego 2020 r., są
kwalifikowalne do zwrotu kosztów.
W 2022 r. na realizację inwestycji
KPO wypłaciliśmy z budżetu państwa
118,7 mln zł. Są to projekty realizowane
przede wszystkim przez Ministerstwo Kli-
matu i Środowiska, ale także Minister-
stwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regio-
nalnej.

Obok sektorów prywatnego i rzą-
dowego samorządy terytorialne są trze-
cim najważniejszym odbiorcą wsparcia
z KPO. Mogą otrzymać bezpośrednią
pomoc w ramach 23 inwestycji z bu-
dżetem 11,27 mld euro. To 31,9 proc.
środków z KPO. Bezpośrednie wsparcie
dla JST może obejmować inwestycje we
wszystkich obszarach KPO. Mam na my-
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W obecnej perspektywie na lata 2021−2027 
samorządy zarządzają aż 44 proc. środków 
dostępnych dla Polski w ramach polityki 
spójności. To dowód na to, że sukcesywnie 
rośnie ich rola w kształtowaniu polityki spójności,
a także współodpowiedzialność za jej realizację.
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śli działania na rzecz poprawy konku-
rencyjności gospodarki, np. przygoto-
wanie terenów inwestycyjnych czy in-
westycje w instytucje rynku pracy, w za-
kresie energetyki i zielonej transfor-
macji, np. wymianę źródeł ciepła i po-
prawę efektywności energetycznej w bu-
dynkach, OZE w społecznościach ener-
getycznych, budowę mieszkań, zieloną
transformację miast, a także cyfryzacji.
Pieniądze z KPO przewidują także mo-
dernizację infrastruktury podmiotów
leczniczych, transportu kolejowego oraz
inwestycje w zero- i niskoemisyjny trans-
port zbiorowy.

Co więcej, przedsiębiorcy otrzyma-
ją środki na dywersyfikację profilu dzia-
łalności i odbudowę inwestycji, zwłasz-
cza w sektorach najbardziej dotkniętych
skutkami pandemii, takich jak turystyka,
kultura, gastronomia i handel, oraz na
rozbudowę potencjału innowacji, elek-
tromobilności i wdrożenia zielonych
technologii. Nabory dla 9 z tych inwe-
stycji już się rozpoczęły lub zaczną się
w I połowie roku. Wszystkie informacje
dotyczące naborów znajdują się na
rządowych stronach internetowych po-
święconych KPO.
Czy swoboda w planowaniu inwestycji
i rozkładzie środków na poszczególne
obszary rozwoju, jaką mają dziś sa-
morządy, jest wystarczająca, aby opty-
malnie dostosować środki do potrzeb
lokalnych wspólnot?

− W celu realizacji lokalnych po-
trzeb jednostki samorządu terytorial-
nego mogą korzystać z szerokiego wa-
chlarza dostępnych środków, zarówno
z budżetu UE, jak i z budżetu państwa.
Warto pamiętać, że prowadzenie poli-
tyki rozwoju to kluczowe kompetencje
ministra właściwego ds. rozwoju re-
gionalnego, ale także zarządów woje-
wództw.

Zgodnie z zapisami Umowy Part-
nerstwa samorządy realizują cel 5 po-
lityki spójności − Europa bliżej obywa-
teli − w ramach programów regional-
nych. Oddolnie identyfikują problemy,
budują projekty rozwojowe i przewagę
konkurencyjną, wykorzystując istnieją-
cy potencjał regionu. Ich rolą jest także
uwzględnianie potrzeby budowania
większej odporności lokalnych gospo-
darek na nieprzewidziane sytuacje kry-
zysowe oraz wykorzystanie trwałych
rozwiązań zielonej i niebieskiej gospo-
darki. Samorządy, które wspólnie dzia-
łają na rzecz ich rozwoju i partnersko re-
alizują pomysły, mogą być nagradzane
preferencjami w zdobywaniu finanso-
wania. W rozwoju JST istotną rolę ode-

grają również środki ze Wspólnej Poli-
tyki Rolnej, przeznaczone na rozwój
miejsc pracy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem sektora turystyki, biogospo-
darki, w tym gospodarki leśnej, oraz
usług dla mieszkańców wsi.
Jak w czasach kryzysu perspekty-
wiczne planowanie i budowanie dłu-
goterminowych strategii ma się do
bieżących potrzeb i wsparcia lokalnych
społeczności?

− Wydarzenia ostatnich lat, takie jak
pandemia, wstrząsają światem i uru-
chamiają fale zmian o trudnych do
przewidzenia konsekwencjach. Ostat-
nie 3 lata pokazały, jak wiele mało
prawdopodobnych wydarzeń może wy-
darzyć się w bardzo krótkim czasie i ra-
dykalnie zweryfikować nasze cele krót-
kookresowe.

Planowanie długookresowe jest nie-
zbędne. Dlatego ważne są takie czyn-
niki, jak analizowanie światowych i kra-
jowych trendów rozwojowych, ocena po-
tencjalnych reperkusji dla Polski, opra-
cowywanie możliwych sposobów wy-
korzystania nowych szans. W tym pro-
cesie ważne jest również angażowanie
ekspertów, kadr akademickich, samo-
rządów regionalnych, zrzeszeń samo-
rządów lokalnych, organizacji poza-
rządowych, pracodawców, NGO-sów,
think tanków. Taka współpraca przy-
gotowuje grunt pod planowanie działań
rozwojowych w średnim i krótkim okre-
sie na poziomie krajowym, regionalnym,
lokalnym. Tak pracujemy w MFiPR,
przygotowując dokumenty strategiczne
– krajowe i te związane z wykorzysta-
niem środków unijnych. Podobnie po-
stępują samorządy terytorialne, przy-
gotowując swoje wizje rozwoju, strate-
gie lub plany działań. Naszą rolą jest
tworzenie, w porozumieniu z różnorod-
nymi partnerami, odpowiednich wa-
runków legislacyjnych, finansowych i in-
stytucjonalnych.
Jak duża odpowiedzialność w wyzna-
czaniu kierunków rozwoju spoczywa na
samorządach miejskich?

− Ośrodki miejskie odgrywają klu-
czową rolę w rozwoju społeczno-go-
spodarczym kraju. To w nich skupiają
się miejsca pracy, koncentrują usługi,
powstają innowacje, które napędzają
krajową gospodarkę. Szczególnie waż-
na rola przypada dużym ośrodkom
miejskim, których rozwój rozprzestrze-
nia się na resztę kraju. Niemniej rozwój
gospodarczy kraju nie zależy tylko od
metropolii, lecz od potencjału rozwojo-
wego wszystkich ośrodków, również
tych najmniejszych.

Miasta jako podstawowe węzły go-
spodarcze odgrywają główną rolę
w systemie osadniczym kraju i regionów.
Jednocześnie na ich obszarach prze-
nikają się zjawiska i problemy o różnym
charakterze: gospodarcze, społecz-
ne, demograficzne, infrastrukturalne,
przestrzenne, środowiskowe, kulturowe
i inne. W ten sposób tworzy się skom-
plikowana struktura i różnorodne za-
leżności. Dlatego też ważne jest stwo-
rzenie odpowiednich warunków do roz-
woju i funkcjonowania polskich miast.
Służy temu Strategia na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju, w której polity-
ka miejska zyskała na znaczeniu i sta-
ła się częścią polityki rozwoju kraju.
W ramach SOR mamy specjalne pro-
jekty dla miast, np. Pakiet dla miast śred-
nich, Partnerska Inicjatywa Miast, sys-
temowe wsparcie rewitalizacji, pro-
gram Czyste powietrze.

W czerwcu ub.r. rząd przyjął Krajo-
wą Politykę Miejską 2030, która określa
kierunki rozwoju polskich miast oraz sto-
jące przed nimi wyzwania. Priorytetem
jest budowanie i modyfikowanie me-
chanizmów finansowych oraz wsparcie
dla transferu wiedzy, warunków do
zrównoważonego rozwoju miast, po-
lepszania jakości życia mieszkańców
i budowania odporności na zmiany kli-
matu. Adresatem KPM jest 979 pol-
skich miast, w których żyje ok. 23 mln
osób, czyli 60 proc. populacji Polski. Ad-
ministracja rządowa przygotowuje
wdrożenie dokumentu. Równolegle pra-
cujemy nad zapewnieniem odpowied-
nich środków na finansowanie rozwo-
ju polskich miast z funduszy europej-
skich.

Wsparcie z programów krajowych
i regionalnych na zrównoważony rozwój
obszarów miejskich wyniesie w obecnej
perspektywie ponad 10,6 mld zł. Trzy
czwarte z tych środków jest w progra-
mach regionalnych.

Warto podkreślić, że chociaż admi-
nistracja centralna i strona rządowa od-
grywają znaczącą rolę w rozwoju miast,
to kluczowe znaczenie mają działania
i aktywność samych miast. To one są
najbliżej mieszkańca i potrafią przygo-
tować rozwiązania najlepiej dopaso-
wane do lokalnych uwarunkowań i po-
trzeb. Polskie miasta są aktywne i chęt-
nie działają na rzecz rozwoju i lepszej
jakości życia swoich mieszkańców, co
daje efekty w postaci ciekawych, często
pionierskich rozwiązań.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Jak sytuacja gospodarcza w kraju
przekłada się na kondycję gminy?

− Sytuacja gospodarcza w kraju ma
ogromny wpływ na kondycję samorzą-
dów. Jesteśmy powiązani przynajmniej
w dwóch najważniejszych kwestiach
z całym sektorem. Dobra bądź zła ko-
niunktura ma wpływ na liczbę zareje-
strowanych podmiotów gospodarczych
i zatrudnionych w nich osób oraz na roz-
wój bądź likwidację firmy. To przekłada
się bezpośrednio na podatki wpływa-
jące do budżetu gminy, a także na wy-
sokość subwencji dla gminy. Drugi klu-
czowy element, z którym jesteśmy po-
wiązani, to wpływ kondycji gospodarczej
przedsiębiorstw na realizowane inwe-
stycje. Ostanie lata dały się we znaki
chyba wszystkim samorządowcom.
Szalejąca i niestabilna sytuacja na ryn-
ku materiałów spowodowała, że duża
część inwestycji czeka na lepsze czasy.
Zaburzyło to proces planowania i bu-
dowania, co dobitnie pokazały przetargi,
które odbiegały od przygotowanych
kosztorysów o kilkadziesiąt bądź nawet
kilkaset procent.
Jakie działania podejmuje samorząd,
aby złagodzić skutki kryzysu?

− Gmina Gręboszów dobrze radzi
sobie ze skutkami kryzysu. Zapewne je-
steśmy w mniejszości samorządów,
którym udaje się zwiększyć dochody
własne. Dzięki naszej pracy na terenie
gminy cały czas rozwija się biznes. Po-
zyskujemy kolejnych inwestorów. Sta-
ramy się nie przeszkadzać przedsię-
biorcom, a jeśli możemy im jakoś po-
móc, rozkładamy parasol wsparcia.
Gmina Gręboszów jest małą, typowo
wiejską, rolniczą gminą, gdzie do nie-
dawna nie było wielu perspektyw na roz-
wój. Teraz realizujemy zadania, które
pozwolą wzbogacić się naszemu sa-
morządowi. Podpisaliśmy 2 porozu-
mienia dotyczące współpracy. Pierwsze
− ze spółką obsługującą firmy trans-
portowe. Wyszliśmy naprzeciw oczeki-
waniom tej branży i już możemy mówić
o dodatkowych dochodach dla nasze-
go budżetu z tytułu wpływów z podatku
od środków transportu. Drugie poro-

zumienie dotyczy współpracy z naszym
rodakiem Adamem Drewnianym, który
na co dzień pracuje w Kalifornii, m.in.
produkując dla Tesli podzespoły do
samochodów elektrycznych. Mowa tu-
taj o przygotowaniu inwestycji budowy
fabryki magazynów energii w miejsco-
wości Żelichów.

Kolejnym aspektem walki z kryzy-
sem jest świadoma polityka finansowa
gminy. W trudnych czasach nie może-
my sobie pozwolić na zbędne wydatki
ani takie, które nadmiernie obciążają
budżet. Najważniejszy element tego
działania to spłata wszelkich kredy-
tów. Przy wysokiej stopie procentowej
i relatywnie dużej kwocie kredytu odset-
ki pochłaniają dużą część budżetu,
którą można przeznaczyć na cele in-
westycyjne.
Jakie cele są w tej chwili dla pana prio-
rytetowe w świetle bieżących potrzeb
i stabilnej przyszłości gminy? 

− W tej chwili mamy 3 priorytety. Je-
steśmy w trakcie budowy przedszkola
wraz z pierwszym w gminie żłobkiem.
Opieka i możliwości edukacyjne od
najmłodszych lat są najważniejsze.
Chcemy spełnić ten obowiązek wobec
najmłodszych, aby związać ich z gminą
Gręboszów i zapewnić im komplekso-
wą ofertę edukacyjną na wysokim po-
ziomie. Drugi kluczowy filar to rozwój
przedsiębiorczy gminy − stworzenie no-
wego, funkcjonalnego studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego, spełniającego
oczekiwania inwestorów, oraz uchwa-
lanie miejscowych planów zagospo-
darowania. Dokumenty te nie były ak-
tualizowane od ponad 20 lat. Musimy
stworzyć plan, który pozwoli racjonalnie
rozwijać całą gminę. Trzeci filar to in-
westycje, w tym infrastrukturalne: dro-
gi, remizy, budynki sportowe. To bardzo
istotne z punktu widzenia podnoszenia
standardu życia mieszkańców. Waż-
ną, a przy tym kosztowną kwestią jest
szeroko pojęta energetyka. Przy bardzo
niestabilnej sytuacji na rynku surowców
jesteśmy narażeni na częste podwyżki
cen. Dlatego zdecydowaliśmy się za-
reagować i pracujemy nad dokumen-
tacją wymiany całego oświetlenia ulicz-
nego na ledowe. To inwestycja, która
w bardzo krótkim czasie pozwoli za-
oszczędzić minimum 50 proc. zużycia
energii.
Czy środki zewnętrzne są istotnym
wsparciem dla budżetu gminy Grębo-
szów?

− Bez wsparcia środków zewnętrz-
nych nasza mała gmina stałaby w miej-
scu. W budżecie na 2023 r. prawie
54 proc. środków jest przeznaczane na
wydatki inwestycyjne. Od początku ka-
dencji budżet wzrósł prawie 3-krotnie,
co wynika wyłącznie z pozyskania du-
żych dotacji. Nie stać nas na angażo-
wanie jedynie własnych pieniędzy. Każ-
dą złotówkę staramy się pomnożyć kil-
kukrotnie i to się udaje. Najlepiej uświa-
damiają to rankingi, w których w tej ka-
dencji plasujemy się znacznie wyżej.
W powiecie jesteśmy liderem, jeśli cho-
dzi o pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych. Jednak pieniądze to nie wszystko.
Liczy się również dobrze zgrany zespół,
który wierzy w sukces i nie boi się wy-
zwań. Tylko wspólnymi siłami można
osiągnąć sukces i nam się to udaje. Ro-
bimy wszystko, aby wykorzystać istnie-
jące możliwości i rozwijać naszą małą
ojczyznę tak, aby stała się dobrym
miejscem do życia.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Każdą złotówkę pomnażamy kilkukrotnie
W powiecie jesteśmy liderem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jednak
pieniądze to nie wszystko. Liczy się również dobrze zgrany zespół, który wierzy w sukces
i nie boi się wyzwań – mówi Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów.
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W jakiej kondycji jest dziś samorząd-
ność, która po wdrożeniu reformy
z 1999 r. wzbudzała tyle nadziei?

− To była potrzebna i udana refor-
ma. Polskim samorządom w bardzo
dużej części zawdzięczamy to, że je-
steśmy dziś dynamicznie rozwijającym
się krajem, choć obecnie zmagamy się
ze skutkami nieudolnej polityki rządu.
Tymczasem dalsze nowoczesne zmie-
nianie rzeczywistości wymaga wspól-
nego spoglądania w przyszłość. Niestety
nie widzę ze strony rządu ani takiego
spojrzenia, ani woli dialogu. Do rozwi-
jania swoich małych ojczyzn samorzą-
dy potrzebują odpowiednich narzędzi,
a dziś muszą walczyć o ideę samo-
rządności. Są też pod gigantyczną pre-
sją. Z jednej strony przerzuca się na sa-
morządy zadania, którymi nigdy się
nie zajmowały, a z drugiej odbierane są
im fundusze i kompetencje. Nie mamy

Silne regiony wymagają współpracy
na partnerskich zasadach
Samorząd województwa tworzy warunki do rozwoju, a samorządy pozostałych szczebli
wpisują w te ramy swoje działania. Najważniejszą kwestią jest znajomość własnych moż-
liwości i ograniczeń, własnych potrzeb i specyfiki, a następnie dostosowanie własnych
wizji do tych konkretnych, lokalnych uwarunkowań. Sukces w myśleniu o państwie polega
właśnie na tym, aby oddać inicjatywę mieszkańcom− mówi Olgierd Geblewicz, prezes
Zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego



już wpływu na Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska, bazę sportową,
kwestie bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego, ośrodki doradztwa rolni-
czego. Mimo to w obliczu kryzysów,
a tych w ostatnim czasie nie brakowa-
ło, to samorządy jako pierwsze zare-
agowały, we współpracy ze społeczny-
mi partnerami, organizując niezbędną
pomoc dla obywateli Ukrainy czy usu-
wając skutki katastrofy ekologicznej
na Odrze.
Jaki wymiar powinny mieć działania
władz samorządowych na szczeblu
wojewódzkim, aby zapewnić miesz-
kańcom polskich regionów optymalne
warunki do życia i zrównoważony roz-
wój społeczno-gospodarczy?

− Oceniając samorządność, musi-
my dobrze rozumieć rolę samorządów
jako takich. Samorząd województwa
tworzy warunki do rozwoju, a samo-
rządy pozostałych szczebli wpisują w te
ramy swoje działania. Najważniejszą
kwestią jest znajomość własnych moż-
liwości i ograniczeń, własnych potrzeb
i specyfiki, a następnie dostosowanie
własnych wizji do tych konkretnych, lo-
kalnych uwarunkowań. Sukces w my-
śleniu o państwie polega właśnie na
tym, aby oddać inicjatywę mieszkań-
com, którzy są najbardziej zaintereso-
wani rozkwitem swojego najbliższego
otoczenia, bo znają siebie i swój po-
tencjał.

Aby dynamicznie się rozwijać, po-
trzebujemy przestrzeni do wzmacniania
naszych potencjałów, ale też tworzenia
warunków do realizacji naszych planów.
Regiony są otwarte na szeroki dialog
i współdziałanie. Posłużę się dobrym
przykładem z Pomorza Zachodniego.
W Zachodniopomorskiem opracowali-
śmy unikatowy w Europie model pro-
jektowania rozwoju poprzez kontrakty
samorządowe. To taki mechanizm,
gdzie gminy i powiaty miały możliwość
sięgnięcia po środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego pod warun-
kiem systemowego i zaplanowanego
działania, gdzie inwestycje uzupełnia-
ją się, a nie powielają. Obok siebie nie
powstają zatem kolejne tereny inwe-
stycyjne, ale uzbrojone dla inwestorów
grunty w jednej gminie uzupełnia ofer-
ta szkolnictwa zawodowego w gminie
sąsiedniej. Ten model programowania
rozwoju został doceniony w Brukseli i bę-
dzie kontynuowany. Z takiego podejścia
wynika jeden główny wniosek. Aby do-
brze zarządzać regionem, trzeba zbu-
dować odpowiedni klimat do współ-
pracy i tej współpracy chcieć.

Co stanowi największe wyzwanie w za-
rządzaniu województwem, zwłaszcza
w obecnych kryzysowych czasach?

− Przed nami bardzo intensywny,
ale i trudny czas. Finalizujemy inwesty-
cje z unijnej perspektywy 2014−2020.
Przed nami zamykanie obecnie realizo-
wanego programu regionalnego i jego
rozliczenie. Ale większym wyzwaniem
będzie rozpędzenie nowej perspektywy
finansowej. Startujemy z dwuletnim
opóźnieniem. Mam też nadzieję, że
działania obecnego rządu nie dopro-
wadzą do zablokowania funduszy
z głównego budżetu Unii Europejskiej,
z którego pochodzą pieniądze dla re-
gionów. Przed nami dużo pracy zwią-
zanej z przygotowaniem konkursów,
projektów, wytycznych itd. Ale głęboko
wierzę, że − tak jak w poprzedniej per-
spektywie − i tym razem damy radę.
Jak ocenia pan solidarność Polaków,
zwłaszcza przez pryzmat współpracy
regionów i dialogu samorządów z rzą-
dem?

− Solidarność Polek i Polaków oce-
niam wysoko. Przekonaliśmy się o tym
w trakcie pandemii czy organizując
najpotrzebniejszą pomoc dla obywateli
Ukrainy, którzy w naszym kraju odnaleźli

nowy dom i schronienie przed wojną.
W sierpniu ub.r. po raz kolejny samo-
rządy i wolontariusze byli zmuszeni
przejąć obowiązki państwa, by chronić
rzekę i ludzi przed śmiercionośną falą
na Odrze. Dziękuję każdej osobie, któ-
ra uczestniczyła w tej akcji ratunkowej.
Zmagaliśmy się z sytuacją bez prece-
densu. Bezradność władzy była pora-
żająca, dlatego krytykuję filozofię za-
rządzania wodami. Okazuje się, że dla
Ministerstwa Klimatu czy wcześniej Mi-
nisterstwa Środowiska rzeka to nie
ekosystem, lecz autostrada. Niestety za-
grożenie powtórki katastrofy na Odrze
wciąż jest realne. Mówię to na podsta-
wie wielomiesięcznych badań monito-
ringowych prowadzonych na rzece.
Wynika z nich, że parametry nieko-
rzystnych czynników antropogenicz-

nych, mających wpływ na degradację
ekosystemów rzeki, utrzymują się na wy-
sokim poziomie.

Odebrano nam kompetencje za-
rządzania wodami, dlatego pytamy o in-
formacje dotyczące m.in. podjętych,
a także planowanych działań, które
mają na celu zapobiegnięcie lub reak-
cję w przypadku zaistnienia kolejnej sy-
tuacji kryzysowej. Otrzymujemy zdaw-
kowe odpowiedzi. Z powodu braku
właściwej kontroli zanieczyszczeń ze
strony państwa, jako marszałek woje-
wództwa zachodniopomorskiego, pod-
jąłem decyzję o dalszym wspieraniu ba-
dań monitorowania stanu zanieczysz-
czeń na Odrze. Ale podkreślam − to nie
nasze zadanie.
Energetyka, zmiany klimatyczne, roz-
wój przedsiębiorczości, cyfryzacja,
ochrona zdrowia – wiele można by wy-
mienić obszarów wymagających in-
westycji i edukacji. Czy któreś z nich
powinny być traktowane prioryte-
towo?

− Wydarzenia ostatnich 2 lat poka-
zały, jak ważne są te wszystkie obsza-
ry, które działają jak naczynia połą-
czone. Będą one wspierane zgodnie
z naszymi kompetencjami, również z po-

mocą Funduszy Europejskich, ale też
z uwzględnieniem lokalnej specyfiki
poszczególnych regionów. Mamy spo-
ro do zrobienia, jeśli chodzi o czystość
powietrza i emisję zanieczyszczeń. Ol-
brzymim wyzwaniem jest efektywność
energetyczna. Wszyscy powinniśmy
konsumować znacznie mniej energii.
Pierwsze ograniczenia, wymuszone po-
trzebą chwili, są już wprowadzane
przez samorządy. Niemniej stoimy w ob-
liczu bardzo pilnej potrzeby poradzenia
sobie z ocieplającym się klimatem oraz
potrzebami naszych miast i regionów,
aby nadal rozwijać się w sposób zrów-
noważony.
Czy patrząc na rządowe decyzje mi-
nionego roku rzutujące na sytuację sa-
morządów, widzi pan płaszczyznę apo-
litycznego dialogu i współpracy ponad
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Przed nami bardzo intensywny, ale i trudny czas.
Finalizujemy inwestycje z unijnej perspektywy
2014−2020. Przed nami zamykanie obecnie 
realizowanego programu regionalnego i jego
rozliczenie. Ale większym wyzwaniem będzie
rozpędzenie nowej perspektywy finansowej.
Startujemy z dwuletnim opóźnieniem.

➥



podziałami? Czy „głos” regionów jest
wysłuchiwany?

− Ideałem jest sytuacja, kiedy rząd
i samorząd są partnerami i razem two-
rzą spójny aparat administracyjny rzą-
dowo-samorządowy, działający na
rzecz spraw publicznych. To nie są ła-
twe relacje. Samorząd zawsze jest go-
towy do współpracy i nie mówi „nie”,
zwłaszcza w sytuacjach, w których
trzeba zadbać o interes mieszkańców.
Niestety nie widzę ze strony rządu ani
takiego spojrzenia, ani woli dialogu.
Rząd często forsuje swoje rozwiązania

bez kierowania projektów aktów praw-
nych do Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego. Ustawa Lex
Czarnek 2.0 jest tego najlepszym przy-
kładem. Czy takie działania budują
dobrą atmosferę do współpracy? Od-
powiedź jest oczywista. Źle oceniam
także demontaż systemu finansowania
JST oraz opóźnienia związane z Krajo-
wym Planem Odbudowy.

Pozytywy? Pozytywnie można ocenić
jedynie te działania, w których rząd ze-
chciał wysłuchać samorządów i sko-
rzystać z ich doświadczenia. Tak było
w przypadku pomocy dla obywateli
z Ukrainy. Wspólne działania w tym za-
kresie okazały się skuteczne.
Czy należy dążyć do wyrównywania
dysproporcji między regionami? A mo-
że w sferze samorządów podobnie
jak w biznesie powinna panować zdro-
wa konkurencja?

− Odzwierciedleniem ambicji re-
gionów są strategie rozwoju. Każda
z nich jest nastawiona na poprawę ży-
cia mieszkańców. Jednakże specyfika
poszczególnych województw, związana
m.in. z położeniem czy historią, sprawia,
że różnią się one od siebie. Jest to na-
turalne i powinno być brane pod uwa-
gę przy planowaniu rozwoju, ale i roz-
dzielaniu funduszy.
Jakich zmian wymaga system finan-
sowania samorządów?

− System finansowania jednostek
samorządu terytorialnego wymaga
stworzenia mechanizmu wyrównywania
dochodów. Potrzeba ta wynika z tery-
torialnego zróżnicowania dochodów
własnych, co wiąże się przede wszyst-
kim z odmiennością geograficzną, de-
mograficzną i gospodarczą poszcze-
gólnych JST. Podstawowym celem pro-
wadzenia systemu korekcyjno-wyrów-
nawczego jest dążenie do wprowa-
dzenia mechanizmu finansowego za-
pewniającego społeczeństwu dostęp do
jednakowych usług publicznych.

W pracach nad zmianami w sys-
temie finansowania samorządów war-
to uwzględnić wnioski zawarte m.in.
w stanowisku Zarząd Związku Woje-
wództw RP z 17 lutego 2021 r. w spra-
wie projektu Ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego. System powinien
uwzględniać także skutki cyklicznych
wahań w gospodarce narodowej.
Okresowe funkcjonowanie wpłat na
system korekcyjno-wyrównawczy po-
winno stanowić źródło informacji dla
władz centralnych, a w przyszłości
kształtować dochody własne JST, sub-
wencje i dotacje, by nie dochodziło do
rażącej niewspółmierności potencjału
finansowego poszczególnych samo-
rządów.
Jako przedstawiciel samorządu tery-
torialnego bierze pan udział w obra-
dach Europejskiego Komitetu Regio-
nów. Więcej nas dzieli, czy jednak
łączy?

− To budujące, że Europa liczy się
z głosem polskich regionów. Od lat
mamy silną reprezentację w Europej-
skim Komitecie Regionów. Działamy
aktywnie, spotykamy się, dyskutujemy,
szukamy konsensusu, przygotowuje-
my opinie. Śmiało mogę powiedzieć, że
szukamy tego, co nas łączy. Na forum
w Brukseli apeluję o zwiększenie roli sa-
morządów terytorialnych w walce ze

zmianami klimatu. Z tego względu wzy-
wam do wprowadzenia rozwiązań
prawnych, które ułatwią współpracę
między miastami, regionami i rządami
krajowymi. Uważam, że naszym wspól-
nym obowiązkiem jest wypełnienie tej
luki, pełnienie roli nowych graczy dy-
plomatycznych i proponowanie zobo-
wiązań, które są bardziej ambitne, bar-
dziej realistyczne do wdrożenia i ła-
twiejsze do monitorowania przez nas
i przez obywateli.
Jakie nadzieje wiąże pan z perspekty-
wą finansową 2021−2027 funduszy
europejskich?

− W województwie zachodniopo-
morskim na razie realizujemy pełen pa-
kiet inwestycyjny ze wsparciem fundu-
szy na lata 2014−2020. Na Pomorzu Za-
chodnim dalej będziemy mądrze in-
westować środki unijne, ale nowa per-
spektywa nie będzie należeć do ła-
twych. Mamy ambitne cele do realiza-
cji, ale musimy przyspieszyć. W mojej
ocenie to będzie najtrudniejsza per-
spektywa finansowa. Pewnie galopują-
ca inflacja i spodziewane turbulencje
budżetowe w przyszłości spowodują, że
ten pakiet nie będzie tak ambitny, jak-
byśmy chcieli. Niestety problemem są
też opóźnienia. Mamy 2 lata mniej na re-
alizację założeń. Problemem może być
zabezpieczanie środków na wkłady
własne. Ale zależy nam, by wszyscy ko-
rzystali z funduszy europejskich.
Co można uznać za najważniejsze
osiągnięcia ZWRP w ostatnich latach?
Jakie cele stawia sobie aktualnie Zwią-
zek?

− Zadaniem Związku jest dbałość
o interesy samorządów, jednoczenie ich
i działanie ponad podziałami politycz-
nymi. Tu mówimy wspólnym głosem
i szukamy kompromisów od przeszło
20 lat. ZWRP zajmował się m.in. kwe-
stiami integracji Polski z Unią Europej-
ską oraz wynikającymi z tego kwestia-
mi polityki regionalnej państwa. Na co
dzień ZWRP bierze czynny udział w pra-
cach legislacyjnych strony samorzą-
dowej Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego. Tylko w ostat-
nim roku uczestniczył w opiniowaniu ok.
400 projektów aktów prawnych i doku-
mentów. Dziś współpraca jest także
potrzebna po to, by bronić idei samo-
rządności. Aby rozwijać się i budować
silne regiony, potrzebujemy przestrze-
ni do współpracy, również z rządem, ale
podkreślam – na partnerskich zasa-
dach.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

www.rynekinwestycji.pl
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Odzwierciedleniem ambicji regionów są strate-
gie rozwoju. Każda z nich jest nastawiona na 
poprawę życia mieszkańców. Jednakże specy-
fika poszczególnych województw, związana m.in.
z położeniem czy historią, sprawia, że różnią się
one od siebie. Jest to naturalne i powinno być
brane pod uwagę przy planowaniu rozwoju, 
ale i rozdzielaniu funduszy.
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Podążamy konsekwen-
tnie szybką ścieżką
wzrostu. Mamy wyty-

czony kierunek rozwoju,
którym jest konkurencyjna
gospodarka, a co za tym
idzie – rosnąca jakość życia
– mówi Artur Kosicki, mar-
szałek województwa pod-
laskiego.

Efekty funduszy
Jednym z narzędzi do

realizacji wyznaczonych
przez samorząd woje-
wódzki celów są fundusze
unijne. Do tej pory obecny
zarząd województwa skie-
rował 2,3 mld zł z tej puli do
podlaskich firm, samorządów, organi-
zacji pozarządowych. Dzięki finanso-
wemu wsparciu powstały nowe miejsca
pracy, firmy mogły inwestować w inno-
wacje, zbudowano drogi, zmodernizo-
wano szpitale, szkoły i przedszkola,
odnowiono wiele cennych zabytków.
Coraz więcej gospodarstw wykorzy-
stuje też odnawialne źródła energii.

Wsparcie biznesu
Jakość życia w regionie warunkuje

dynamiczna gospodarka. Podlascy
przedsiębiorcy są dla zarządu woje-
wództwa niezwykle ważną grupą i za-
wsze mogą liczyć na jego wsparcie.
W czasie kadencji, w ramach fundu-
szy europejskich, otrzymali ponad
500 mln zł dotacji i blisko 170 mln zł po-
życzek na bardzo preferencyjnych wa-
runkach. W kolejnym unijnym progra-
mie regionalnym ta kwota będzie jesz-
cze wyższa i wyniesie ok. 170 mln euro.
– Od początku kadencji aktywnie
wspieramy biznes. Rozmawiamy o po-
trzebach przedsiębiorców i wychodzi-
my im naprzeciw. Zdajemy sobie spra-
wę, że im lepsze wyniki naszych firm,
tym większe zatrudnienie w regionie,
tym lepsze płace dla pracowników

i tym samym – wyższy poziom życia
– mówi marszałek.

W ramach dużego projektu ze środ-
ków unijnych „Podlaskie – Naturalna
Droga Rozwoju” podlaski samorząd
zorganizował dla przedsiębiorców czte-
ry misje zagraniczne, a w tym roku I Pod-
laskie Forum Ekonomiczne w Białym-
stoku, poświęcone współpracy gospo-
darczej Polski z Azją. A to tylko ułamek
działań w tym obszarze.

Większa dostępność
W województwie jest coraz gęstsza

sieć dróg, a istniejące trasy zyskują
lepsze parametry. Tylko na inwestycje
infrastrukturalne zarząd przeznaczył
w ciągu 4 ostatnich lat przeszło 900 mln zł.
Przebudowano wiele kluczowych tras
w regionie, m.in. Nowogród−Łomża, Za-
błudów−granica gminy, Łomża−Śnia-
dowo czy Markowszczyzna−Łapy, zre-
alizowano szereg inwestycji kolejo-
wych.

– Sprawna komunikacja w regionie
to zaproszenie zarówno dla przedsię-
biorców, jak i turystów, by tu przyjechać,
inwestować, spędzać czas, korzystając
z oferty lokalnych firm – zachęca mar-
szałek.

Podlaskie inwestuje rów-
nież w wiele innych obsza-
rów. Zarząd kładzie szcze-
gólny nacisk na ochronę
zdrowia oraz ochronę śro-
dowiska, w tym odnawialne
źródła energii. Liczące się
dziedziny to także sport, kul-
tura, wsparcie obszarów
wiejskich i lokalnych spo-
łeczności.

Oddolne inicjatywy
Poprawa jakości życia

mieszkańców nie sprowa-
dza się do dużych, sztan-
darowych przedsięwzięć.
Równie ważne są lokalne
inicjatywy. Aby je wspierać,

utworzony został autorski program sa-
morządu województwa: Fundusz Wspar-
cia Gmin i Powiatów. Tylko w ub.r. na
projekty o różnym charakterze 45 gmin
i powiatów otrzymało blisko 30 mln zł.

W tym roku na ten cel w budżecie
województwa zarezerwowano 25 mln zł.
W planach zarządu jest też powrót do
inicjatywy Budżetu Obywatelskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego.

Ambitne plany
Przyszłość Podlaskiego rysuje się

ambitnie, ale będzie to też intensywny
czas. Województwo ma do rozdyspo-
nowania rekordową pulę funduszy eu-
ropejskich − blisko 1,3 mld euro. To
o prawie 90 mln euro więcej niż w per-
spektywie 2014−2020. 

Ponadto dzięki dobrej współpracy
rządu i wschodnich województw udało
się wynegocjować rekordowe 2,6 mld
euro (ok. 60 mln euro więcej) na pro-
gram dla Polski Wschodniej. – Wyne-
gocjowaliśmy znaczące środki dla re-
gionu w ramach funduszy europej-
skich. Zadbamy też o to, aby pieniądze
sprawnie trafiały do beneficjentów, bo
województwo podlaskie potrzebuje in-
westycji – podkreśla Artur Kosicki. ■

Ambitne Podlaskie
To hasło, które zostało przyjęte przez podlaski samorząd w strategii rozwoju. Przyświeca
ono działaniom zarządu województwa podlaskiego, ukierunkowanym na dalszy wzrost
konkurencyjności regionu i rozwój gospodarczy. I doskonale się sprawdza. Podlaskie jest
liderem w rankingach pod względem inwestycji. Staje się doskonałym miejscem do życia
i prowadzenia działalności gospodarczej.

Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego
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W sierpniu 2008 r. została pani wice-
marszałkiem województwa lubuskiego,
a w 2010 r. marszałkiem i funkcję tę peł-
ni pani do dziś, jako jedyna kobieta
w Polsce. Jak zmienił się region lubu-
ski na przestrzeni tych 15 lat?

− W polityce regionalnej nie ma
miejsca na improwizację. Nie wystarczy
mieć cel, trzeba jeszcze wiedzieć, jak go
osiągnąć. Efekty przynosi tylko konse-
kwentna, zaplanowana praca. Reali-
zację naszej strategii i priorytetów po-
przedziła rzetelna diagnoza. Nie tylko
potencjałów, ale również deficytów.
W Lubuskiem chcemy i potrafimy być
skuteczni, dlatego że mamy wizję roz-
woju. Wyznaczyliśmy sobie priorytety
i kierunki rozwoju. Wiemy, co jest naszą
mocną stroną, i znamy nasze potencjały.
Zbudowaliśmy infrastrukturę nauko-
wo-badawczą, poprawiliśmy dostęp-
ność transportową i teleinformatyczną,
postawiliśmy na wsparcie przedsię-
biorców. Mocno zainwestowaliśmy
w ochronę zdrowia. Oddłużyliśmy szpi-
tale, poprawiamy jakość i dostępność
leczenia. Chcemy być regionem bar-
dziej inteligentnym, tworzymy Park Tech-
nologii Kosmicznych, który ma stanowić
centrum rozwoju nowoczesnych tech-
nologii.
Ale region to przede wszystkim jego
mieszkańcy.

− Największym potencjałem na-
szego regionu są ludzie. Bo przecież
przyszłość regionu to jego mieszkańcy!
Mamy specjalne programy dla młodych
i seniorów, inicjatywy wiejskie oraz pro-

filaktykę prozdrowotną. Naszą inteli-
gentną specjalizacją jest zdrowie i ja-
kość życia. Chcemy, by Lubuszanie
byli zdrowym społeczeństwem i mieli do-
bry dostęp do lekarzy. Organizujemy
pikniki zdrowia, gdzie zachęcamy do
badań i programów profilaktycznych.
W całym kraju brakuje lekarzy, dlatego
na Uniwersytecie Zielonogórskim otwo-
rzyliśmy kierunek lekarski, który „wy-
puścił” już dwa roczniki bardzo do-
brze wykształconych absolwentów. Wie-
my to, bo najlepiej w Polsce zdają eg-
zamin lekarski. By ich zatrzymać w Lu-
buskiem, od 2018 r. przeznaczyliśmy na
stypendia dla studentów kierunku le-
karskiego oraz pielęgniarstwa i położ-
nictwa 6,2 mln zł.

Województwo realizuje programy
polityki zdrowotnej: in vitro, Zdrowe
Płuca Lubuszan, Stop cukrzycy, profi-
laktyki nowotworów piersi, szyjki maci-
cy i jelita grubego, rehabilitacji narzą-
dów ruchu, profilaktyki nowotworów
głowy i szyi. To najlepiej wydane pie-
niądze, szczególnie że jesteśmy społe-
czeństwem starzejącym się, a region lu-
buski, podobnie jak inne, walczy z kry-
zysem demograficznym.
W zeszłym roku powstało Centrum
Zdrowia Matki i Dziecka, pierwszy w Lu-
buskiem szpital pediatryczny. Podczas
otwarcia powiedziała pani, że w sa-
morządzie lubuskim to inwestycja de-
kady.

− 12 grudnia 2022 r. był jednym
z najpiękniejszych dni w mojej samo-
rządowej pracy. Dorośli mogą i powin-

ni sobie poradzić, ale dzieciom to my,
dorośli, mamy obowiązek zapewnić
troskliwą opiekę medyczną. Powinniśmy
tak o nie zadbać, aby zapewnić im jak
najlepsze warunki do życia, a gdy
przyjdzie choroba − jak najlepszą
opiekę i warunki leczenia. Kiedy po-
dejmowaliśmy decyzję o budowie Cen-
trum, mieliśmy najbardziej zadłużoną
służbę zdrowia w Polsce i praktycznie
każdy szpital i każdy oddział wymagał
nakładów i inwestycji. Potrzeb było
dużo, ale udało się. Dlatego to naj-
większa inwestycja tej dekady naszego
samorządu. Zresztą zadbaliśmy nie
tylko o dzieci i mamy, ale także o se-
niorów. W Torzymiu powstał pierwszy
w regionie ośrodek geriatrii z praw-
dziwego zdarzenia.
Ten rok lubuski samorząd otworzył
miliardowym budżetem, największym
w historii.

− Przed nami dobry czas dla Lu-
buskiego. Także dzięki funduszom eu-
ropejskim. Jeszcze nigdy nie mieliśmy
tak dużych środków − 915 mln euro na
program Fundusze Europejskie dla Lu-
buskiego na lata 2021−2027. Naszym
celem jest zrównoważony rozwój, nie po-
zostawimy żadnej białej plamy, czyli ma-
łych gmin bez wsparcia funduszy. Mamy
plan rozwoju naszego województwa
i mamy na to pieniądze. Nasze działa-
nia muszą prowadzić do tego, czego
oczekują od nas mieszkańcy – dobrego
życia w regionie lubuskim.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Mamy plan rozwoju 
i wiemy, jak to zrobić
Przed nami dobry czas dla Lubuskiego. Także
dzięki funduszom europejskim. Naszym celem
jest zrównoważony rozwój, nie pozostawimy żad-
nej białej plamy, czyli małych gmin bez wsparcia
funduszy. Mamy plan rozwoju naszego woje-
wództwa i mamy na to pieniądze. Nasze działania
muszą prowadzić do tego, czego oczekują od nas
mieszkańcy – dobrego życia w regionie − mówi
Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa
lubuskiego.
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„Większość gmin zdecydowała
się na podniesienie stawek podatku
w 2023 r. Podwyżkę wprowadziło
92 proc. gmin w kraju. To więcej niż
w poprzednich latach, kiedy to odsetek
ten wynosił 88 proc. w 2022 r. i 70 proc.
w 2021 r. Podwyższona inflacja zachę-

ciła samorządy do aktualizowania war-
tości opodatkowania dla utrzymania
wpływów budżetowych w podobnej
proporcji do lat ubiegłych” – podaje Pol-
ski Instytut Ekonomiczny.

W skali kraju wysokość podatku od
budynków mieszkalnych wynosi prze-

ciętnie 0,82 zł/mkw., od gruntów pod
działalność – 1,02 zł/mkw., natomiast
w przypadku budynków pod działal-
ność – 24,42 zł/mkw. Tempo wzrostu
było przeciętnie dwucyfrowe. Stawki
wzrosły kolejno o: 11,6 proc., 11,3 proc.
oraz 10,3 proc. 

Podatek od nieruchomości jest naj-
ważniejszą daniną lokalną. Wpływy
z jego tytułu w całości zasilają budże-
ty gmin. Maksymalną stawkę podatku,
zróżnicowaną w zależności od sposo-
bu wykorzystania budynków oraz wy-
sokości inflacji, ustala Ministerstwo Fi-
nansów. Jednak ostateczna wysokość
podatku jest uchwalana przez rady
gmin.

„W przeważającej części gmin wy-
sokość stawek podatku oscyluje wokół
górnych limitów, nie brak jednak wy-
jątków, w których danina jest niska. To
między innymi gminy Mielnik (woj. pod-
laskie) oraz Wierzbica (woj. mazowiec-
kie) – mieszkańcy płacą tylko 1 grosz za
1 mkw. budynku mieszkalnego. Przed-
siębiorcy wyjątkowo tanio mogą pro-
wadzić działalność w gminie Lipnica
Wielka (woj. małopolskie) – stawka dla
zabudowy wynosi 9,2 zł/mkw. i jest naj-
niższa w kraju” – pisze PIE. ■

Stawki podatku od nieruchomości w górę
Powołując się na własne obliczenia, analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego szacują,
że 92 proc. gmin w Polsce podwyższyło w 2023 r. stawki podatku od nieruchomości.

Największa w regionie
Kujawsko-Pomorskim 

i Warmińsko-Mazurskim 
hurtownia kostki, chemii

budowlanej,ogrodzeń betonowych 
oraz markowych grilli

novumgarden.pl
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Które czynniki będące źródłem kryzy-
su i problemów samorządowych
w ostatnich latach najsilniej wpłynęły na
sytuację ekonomiczną samorządów?

− Od 2019 r. zmieniono zasady fi-
nansowania jednostek samorządu te-
rytorialnego poprzez pomniejszenie
podstawowego dla wielu z nich do-
chodu w postaci udziałów w podatku PIT
płaconego przez mieszkańców. Wsku-
tek tego budżety samorządów, których
dotychczasowe działania zmierzały ku
polepszaniu infrastruktury celem przy-
ciągnięcia jak największej liczby miesz-
kańców, przestały mieć większy sens.
Miasta na prawach powiatu „traciły”
z tego tytułu ok. 9 proc. dochodów r/r, co
w zestawieniu sumarycznym od 2019 do
2023 r. stanowi równowartość rocznych
dochodów z PIT. 

Co prawda, dochody od wspo-
mnianego roku 2019 rosną, jednak
wzrost ten wynika głównie z wpływu do
budżetów kolejnych dotacji oraz środ-
ków na nowe zadania zlecone realizo-
wane przez samorządy, związane m.in.
z obsługą uchodźców czy rekompen-

satami dla mieszkańców i podmiotów
wrażliwych z tytułu wzrostu cen nośni-
ków energii. Nie są to zatem środki w ża-
den sposób pozwalające na rozwój
jednostki samorządowej, gdyż stanowią
dochód i jednoczesny wydatek. 
Jakie wprowadzone ostatnio zmiany le-
gislacyjne, choćby w systemie podat-
kowym czy polityce kadrowej, najbar-
dziej rzutują na budżety jednostek sa-
morządowych?

− Wciąż wprowadzane są kolejne
zmiany legislacyjne, które nadal po-
mniejszają dochody własne samorzą-
dów, chociaż w mniej spektakularny
sposób . Są to chociażby dochody z wy-
miany tablic rejestracyjnych. W wyniku
zmiany prawa o ruchu drogowym znie-
siono obowiązek wydawania karty po-
jazdu, nalepki kontrolnej, wymiany tablic
rejestracyjnych, a także nałożono sank-
cję za niedotrzymanie 30-dniowego ter-
minu na przerejestrowanie pojazdu.
Spowodowało to spadek dochodów.
Innym przykładem są dochody z po-
datku od spadków i darowizn – prze-
kazana do Senatu ustawa z dnia
26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw
w celu likwidowania zbędnych barier ad-
ministracyjnych i prawnych podwyższa
od 1 lipca 2023 r. o kilkaset procent kwo-
ty wolne od podatku, co powoduje ko-
lejne uszczuplenie dochodów.

Nadal ograniczane będą wpływy
z PIT poprzez zmiany systemu podat-
kowego, w szczególności zmiany w ry-
czałcie – forma opodatkowania  na za-
sadach ogólnych stała się mniej ko-
rzystna dla przedsiębiorców. Ci częściej
decydują się na opodatkowanie w for-
mie ryczałtu, z którego podatek nie
jest już dochodem samorządu. Warto-

ścią możliwą do przewidzenia pod-
czas projektowania budżetu była do-
tychczas opłata z tytułu przekształcenia
użytkowania wieczystego we własność.
Zmieniają to Ustawa o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności wraz z pro-
jektem zmian Ustawy o gospodarce
nieruchomościami, likwidując tę for-
mę użytkowania.
Jakie wyzwania stojące dziś przed
skarbnikami samorządowymi w związ-
ku z bieżącą sytuacją finansową jed-
nostek samorządu terytorialnego i re-
gulacjami prawnymi powinny być trak-
towane priorytetowo?

− W związku ze stałym obniżaniem
dochodów jednostek samorządu przy
jednoczesnym skokowym wzroście cen
wynikającym z inflacji budżety samo-
rządów powoli przestają się domykać.
Coraz mniej samorządów generuje
nadwyżkę operacyjną niezbędną do
sfinansowania zadań inwestycyjnych,
a zatem rozwojowych. Mało tego, jej
brak skutecznie uniemożliwia korzy-
stanie ze zwrotnych źródeł finansowa-
nia, gdyż nie zabezpiecza ich spłaty.
Wielokrotnie wzrosła natomiast wyso-
kość odsetek na ich obsługę. To kolej-
ny ogromny wydatek. Zaczyna nam
grozić brak środków na zabezpieczenie
wkładu własnego do projektów unijnych
i środków z Polskiego Ładu. Nie może-
my również zapominać, że stworzone
nowe inwestycje należy utrzymać,
a więc zabezpieczyć finansowanie ich
funkcjonowania w przyszłości, co ak-
tualnie wydaje się bardzo trudne. 
Czy wszystkie samorządy są w po-
dobnym położeniu, czy też są jed-

Budżety samorządów 
przestają się domykać
W związku ze stałym obniżaniem dochodów jednostek samorządu przy jednoczesnym
skokowym wzroście cen wynikającym z inflacji budżety samorządów powoli przestają się
domykać. Coraz mniej samorządów generuje nadwyżkę operacyjną niezbędną do sfinan-
sowania zadań inwestycyjnych, a zatem rozwojowych. Mało tego, jej brak skutecznie unie-
możliwia korzystanie ze zwrotnych źródeł finansowania, gdyż nie zabezpiecza ich spłaty
– mówi Małgorzata Kern, przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników
JST działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.
Fot. Robert Szczechowiak
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nostki bardziej i mniej uprzywilejo-
wane?

− Na zmianach legislacyjnych naj-
bardziej ucierpiały miasta na prawach
powiatu oraz samorządy, gdzie docho-
dy z PIT stanowiły ważny element kon-
strukcji budżetu. Środki te zostały prze-
sunięte do samorządów, które takich do-
chodów nie generowały w ogóle, a je-
śli już, to były one bardzo niewielkie. Ta-
kie ręczne sterowanie przeczy zasadzie
samorządności.
Jak generować oszczędności w sa-
morządowych budżetach w czasach
kryzysu i działać w kierunku wzrostu
dochodów?

− W 2023 r., po wszystkich cięciach
wydatków, jakie były możliwe, samo-
rządy stoją pod ścianą – brakuje moż-
liwości dokonywania dalszych cięć,
które zostały już wprowadzone w po-
przednich latach, kosztem jakości ży-
cia mieszkańców gmin, miast, powia-
tów.  
Jakie zmiany w systemie finansowania
samorządów są najbardziej pożądane?

− Jedynym rozwiązaniem tych pro-
blemów jest stworzenie stabilnego sys-
temu finansowania samorządów po-
przez przywrócenie finansowania do-

chodami z PIT, w myśl zasady, że źró-
dłem finansowania jednostek samo-
rządu w pierwszej kolejności powinna
być lokalna baza podatkowa. Należy
także wprowadzić zwrot podatku VAT od
inwestycji publicznych oraz dokonać
zmian, które zwiększałyby samodziel-
ność samorządu w podatku od nieru-
chomości. 

Jednocześnie bardzo ważne jest
finansowanie edukacji. Środki na wy-
nagrodzenia nauczycieli powinny być
zabezpieczone w budżecie państwa.
Także z niego powinny być finanso-
wane w pełni wszystkie zadania zle-
cone. 
Jakie zmiany dla samorządu w Polsce
oznaczać może sytuacja finansowa,
o której pani mówi? 

− Obawiamy się, że 2023 r. będzie
rokiem wyjątkowo trudnym i odpowie na
pytanie, czy w takiej formule finanso-
wania samorząd w Polsce w ogóle
przetrwa. Szkoda byłoby stracić tak
ciężko wypracowany, ponad 30-letni
dorobek, głównie ze szkodą dla naszych
lokalnych społeczności. 

Rozmawiał 
Krzysztof Szewczyk, FRDL

Małgorzata Kern − przewodnicząca Za-
rządu Krajowej Rady Forów Skarbników,
skarbnik miasta Chorzów, poprzednio na-
czelnik WIAS w Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Katowicach. Była członkiem
Komitetu Monitorującego RPOWŚl
2007−2013 oraz Podkomitetu Monitoru-
jącego POKL 2007−2013. Przewodni-
cząca Rady Nadzorczej spółki gminnej,
wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej
w Poznaniu. Jest absolwentką Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach, stu-
diów podyplomowych na Uniwersytecie
Śląskim oraz Study Abroad Center na
Wirtschaftsuniversitat w Wiedniu.

Finanse samorządowe będą przedmiotem
pogłębionej dyskusji podczas V edycji
Krajowego Kongresu Forów Skarbników
− największego i najważniejszego wyda-
rzenia dla skarbników jednostek samo-
rządu terytorialnego. Wydarzenie odbędzie
się w dn. 10–11 maja 2023 r. w Warszawie.
Głównymi organizatorami są Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego oraz działająca przy niej Kra-
jowa Rada Forów Skarbników JST. „Rynek
Inwestycji” jest partnerem medialnym wy-
darzenia. Serdecznie zapraszamy. Więcej
informacji: https://www.kongresskarbnikow.pl/

Wmieście funkcjonuje ponad 5000
zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych. Wiele z nich to

firmy rodzinne, prowadzone przez lo-
kalnych przedsiębiorców, ale są tu też
przedsiębiorstwa z obcym kapitałem.
Stolica Kociewia może pochwalić się
wysoko wykwalifikowanymi kadrami, na

co niemały wpływ ma sąsiedztwo dwóch
dużych ośrodków akademickich. W sa-
mym mieście z powodzeniem działa Po-
morska Szkoła Wyższa.

Na tle Pomorza Starogard wyróżnia
dynamika rozwoju. Ani pandemia, ani
kryzys gospodarczy wywołany wojną na
Ukrainie, nie zatrzymały procesu inwe-
stycyjnego. Włodarze dbają o poprawę
i rozwój infrastruktury drogowej, budo-
wę nowych mieszkań i miejsc, w których
mieszkańcy mogą przyjemnie spędzać
wolny czas i odpocząć. Są przyjaźnie
nastawieni do wszystkich środowisk,
a swoją skuteczność opierają na dialo-
gu i współpracy. Inwestorzy mogą liczyć
na ich otwartość i pomoc. Korzystają nie
tylko z dogodnie usytuowanych terenów
inwestycyjnych, lecz także wielu ulg,
które mają ułatwić rozwój ich biznesów.

Prawie każdego dnia w Starogar-
dzie dzieje się coś ciekawego. Staro-
gardzkie Centrum Kultury przygotowu-
je ponad 250 imprez rocznie. Kociewskie
Diabły − pierwszoligowy zespół ko-
szykarski − zapewniają mieszkańcom
mnóstwo sportowych emocji i radości.
Coroczne imprezy, m.in. Dni Starogar-
du, Zlot Weteranów Szos Historia na ko-
łach, Dni Polpharmy, Bieg Kociewski
i Bieg Szpęgawski, Triatlon i wiele in-
nych, przyciągają do miasta setki, a na-
wet tysiące uczestników z całej Polski.

Hasło Starogardu Gdańskiego
brzmi: „Tu rodzą się gwiazdy”. Nie jest
ono przypadkowe. Rzeczywiście stąd po-
chodzi wielu odnoszących sukcesy w kra-
ju i na świecie ludzi kultury, sportu czy po-
lityki. Warto odwiedzić Starogard Gdań-
ski i osobiście poznać jego atuty. ■

Kociewie – tu warto żyć i inwestować
Starogard Gdański to dobre miejsce do życia. Leży niemal w samym sercu Europy. Jest
nie tylko stolicą jednego z najpiękniejszych regionów Polski – Kociewia, lecz także waż-
nym ośrodkiem przemysłowym na Pomorzu. Rozwija się tu przemysł farmaceutyczny,
chemiczny, drzewny, metalowy, budowlany oraz spożywczy.
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Pandemia pokazała, że wiele
spraw można z powodzeniem za-
łatwić drogą elektroniczną. Moż-

na zaryzykować tezę, że przyczyniła się
ona do rozwoju cyfryzacji. Instytucje róż-
nego szczebla musiały rozwiązać pro-
blem bieżącej aktywności i załatwiania
interesantów bez ich fizycznej obecno-
ści w urzędach. 

Pandemia wymusiła na wielu in-
stytucjach i firmach przyśpieszenie
transformacji cyfrowej i szybkie wdra-
żanie projektów, których realizacja
miała trwać latami. W tym okresie
coraz więcej obywateli decydowało się
na stworzenie profilu zaufanego i pod-
pisu elektronicznego. Dzięki nim moż-
na załatwić dziś wiele spraw urzędo-

wych bez konieczności wychodzenia
z domu. 

Cyfryzacja istotnie przyczynia się do
przyśpieszenia rozwoju gospodarczego,
a jednocześnie może zmniejszać róż-
nice rozwojowe różnych regionów. Pan-
demia wpłynęła również na zmiany
nawyków Polaków, upowszechniając
pracę zdalną i przyzwyczajając konsu-

Cyfryzacja – czy na nowych technologiach
mogą skorzystać samorządy?
Żyjemy w świecie, w którym cyfryzacja, rozwój technologii komputerowych, internetu
i technologii IT postępują w zawrotnym tempie. Naturalną konsekwencją tego rozwoju bę-
dzie coraz większa cyfryzacja urzędów. Co wnosi ona do pracy samorządów i jak dzięki
niej może usprawnić obsługę interesantów? To pytanie powinni dziś postawić sobie urzęd-
nicy samorządowi. Jednocześnie różnice regionalne w dostępie do Internetu i usług cy-
frowych mogą sprawić, że proces cyfryzacji nie będzie odbywał się równomiernie w całym
kraju. Warto zastanowić się, gdzie na liście priorytetów samorządowych znajdują się in-
westycje w rozwój cyfryzacji i jakie są dotychczasowe postępy we wdrażaniu cyfrowych
rozwiązań.

Wojciech Ostrowski



mentów do zakupów w sklepach inter-
netowych. Doprowadziło to do zmiany
postrzegania technologii cyfrowych
przez miliony mieszkańców naszego
kraju. Zmiany, które zaszły w czasach
pandemii, okazały się bardzo trwałe.
Czy wpłyną one w najbliższym czasie na
funkcjonowanie samorządów? By do
tego doszło, konieczny jest powszech-
ny dostęp do sieci i znaczne zwiększe-
nie jej przepustowości. 

Dostęp do szybkiego 
internetu w Polsce

Przyśpieszenie procesu cyfryzacji
spowodowało niespotykane dotych-
czas obciążenie sieci internetowych.
W tej sytuacji ogromne znaczenie ma
rozwój sieci szybkiego internetu. Nie ma
dziś alternatywy dla zwiększenia prze-
pustowości sieci. Rozwój szybkiego in-
ternetu jest niezbędny dla ożywienia go-
spodarczego. W Polsce odbywa się on
dzięki środkom publicznym, częściowo
dzięki unijnym dotacjom, a częściowo
dzięki pieniądzom z budżetu państwa.
W rezultacie szybki internet stał się po-
wszechny nawet w rejonach wcześniej
zaniedbanych pod tym względem. 

Serwis Samorządowy PAP podaje,
że pod koniec 2021 r. internet stacjo-
narny o przepustowości co najmniej
30 Mb/s był dostępny w nieco ponad
80 proc. gospodarstw domowych. Ser-
wis szacuje, że po zakończeniu wszyst-

kich inwestycji w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa udział
ten wzrośnie do 84 proc. Można więc po-
wiedzieć, że dostępność szybkiego in-
ternetu w Polsce jest coraz szersza. Jed-
nocześnie jest ona ciągle różna w po-
szczególnych częściach kraju. „Szcze-
gólnie niska dostępność Internetu sta-
cjonarnego o przepustowości co naj-
mniej 30 Mb/s występuje w północnej
części województwa mazowieckiego,
środkowej części województwa po-
morskiego oraz północnej części wo-
jewództwa podlaskiego” – czytamy
w Serwisie Samorządowym PAP. 

Jednak w kolejnej perspektywie unij-
nego budżetu Program Operacyjny Pol-
ska Cyfrowa będzie kontynuowany, co
jeszcze polepszy wskaźniki. W rządo-
wym programie Strategia na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju przewi-
dziano dodatkowo znaczne środki na
rozwój kompetencji cyfrowych. 

Jak twierdzi Michał Ziółkowski, czło-
nek zarządu do spraw techniki PLAY Pol-
ska, by zrealizować program cyfryzacji
gmin, niezbędna jest rozbudowa sys-
temu 5G. Stanowi on najnowocze-
śniejszy standard usług i początek re-
wolucji technologicznej, umożliwiając
stabilne i szybsze przesyłanie danych,
bez opóźnień.

Jak podaje money.pl, system roz-
budowy systemu 5G dopiero się roz-
począł. Portal szacuje, że w tym roku
może powstać 3800 stacji bazowych.
Obecnie jednak poziom pokrycia po-
wierzchni kraju siecią 5G stanowi tylko
34 proc., podczas gdy średnia euro-
pejska wynosi 65 proc. 

Cyfryzacja samorządów 
i e-administracja 

Zgodnie z raportem Obserwato-
rium Polityki Miejskiej IRMiR z końca
2022 r. dotyczącym cyfryzacji urzędów
miast trzy czwarte z nich miało udo-
stępnione e-usługi. W 63 proc. polega-
ły one jednak tylko na możliwości zło-
żenia wniosku i deklaracji online. Z ra-
portu wynika też, że w większych mia-
stach urzędy oferują większą liczbę
usług załatwianych w formie cyfrowej.
Ciągle jednak aż 23 proc. polskich
miast nie daje możliwości skorzystania
z usług elektronicznych. „Im większe
miasto, tym e-usług jest więcej i tym wię-
cej dają one możliwości (np. załatwie-
nia sprawy w całości online albo auto-
matycznego zaciągnięcia danych do-
tyczących użytkownika lub sprawy).
Bez dodatkowego wsparcia – zarówno
kompetencyjnego, jak i finansowego

– te dysproporcje będą się w przyszłości
tylko pogłębiać – czytamy w raporcie”
(cytat za: Serwis Samorządowy PAP).

Problemem, na jaki zwracają uwa-
gę twórcy raportu, jest odnalezienie
e-usług na stronach urzędów. Są one
często rozproszone na różnych stronach
wydziałów urzędów miast. Nie wszędzie
można też załatwić sprawę całkowicie
online. Możliwość taką oferuje tylko
30 proc. polskich miast. Wiele z nich nie
monitoruje poziomu satysfakcji intere-
santów. Problemem jest także zrozu-
mienie komunikatów na stronach. Bywa,
że nie są one formułowane w sposób
umożliwiający łatwe przechodzenie ko-
lejnych kroków podczas załatwiania
sprawy w formie elektronicznej. 

Administracja samorządowa – piszą
twórcy raportu – polega w swoich dzia-
łaniach na rzecz cyfryzacji głównie na
rozwiązaniach dostarczonych im przez
administrację państwową. Korzysta ona
w dużej mierze z formularzy dostępnych
na platformie ePUAP. Innym proble-
mem jest rekrutacja kompetentnych
pracowników ICT. Na drodze zazwyczaj
stoją ich wymagania finansowe. 

Aż 60 proc. miast nie wypracowało
jeszcze żadnego dokumentu strate-
gicznego dotyczącego cyfryzacji. Za-
gadnienie to umieszczane jest zwykle
jako jeden z elementów ogólnej strate-
gii. Może to sugerować, że miasta przy-
wiązują niewielką wagę do problemu
cyfryzacji, a ich działania są nieskoor-
dynowane – podkreślają twórcy rapor-
tu. „Symptomem tego problemu jest
m.in. brak w strukturze urzędów jedno-
stek organizacyjnych, które odpowia-
dałyby za zagadnienia cyfrowe. Jedynie
w co trzecim mieście została wyzna-
czona osoba lub komórka organiza-
cyjna zajmująca się transformacją cy-
frową w urzędzie, a w co siódmym – oso-
ba lub komórka odpowiedzialna za te-
matykę smart city” – czytamy.

Nie należy się spodziewać, że pro-
ces cyfryzacji będzie przebiegał w tym
samym tempie w małych gminach i du-
żych miastach. Wyrównaniu szans mają
służyć środki z Funduszu Szerokopa-
smowego, których zadaniem jest wy-
równanie poziomu dostępności usług
elektronicznych w różnych regionach
kraju. 

Czy cyfryzacja 
jest rozwiązaniem 
korzystnym dla gmin?

Większość urzędów realizujących
program cyfryzacji deklaruje, że przy-
nosi on korzyści przynajmniej równe do
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spodziewanych. Jak pisze Jędrzej Wa-
siak-Poniatowski z Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, w urzę-
dach gmin, w których wdrażane są
rozwiązania związane z usługami
świadczonymi elektronicznie, zaobser-
wowano znaczny wzrost zaintereso-
wania usługami elektronicznymi, jak
również wzrost satysfakcji klienta. Pod-
kreślono też aspekt wzrostu innowa-
cyjności pracowników. 

Problemy finansowe są – jego zda-
niem – główną przeszkodą stojącą na
drodze cyfryzacji. Wymaga ona bo-
wiem ponoszenia dodatkowych kosztów.
Inną przyczynę stanowią opory urzęd-
ników. Dotyczy to głównie gmin, w któ-
rych personel składa się w większości
ze starszych pracowników. Wśród prze-
szkód stojących na drodze cyfryzacji
Wasiak-Poniatowski wymienia też nie-
wystarczający poziom kompetencji pra-
cowników oraz niski poziom motywacji
do wdrażania zmian. 

Ponieważ coraz więcej obywateli
korzysta z e-usług i posiada profil za-
ufany lub podpis elektroniczny, cyfry-
zacja oznacza dla wielu mieszkańców
gmin możliwość załatwiania spraw bez
konieczności wychodzenia z domu czy
czekania w kolejkach. By to osiągnąć,
konieczne jest jednak podnoszenie
kompetencji cyfrowych wszystkich ko-
rzystających z internetu w zakresie we-
ryfikacji danych, krytycznej analizy tre-
ści, a także sprawdzania źródeł infor-
macji. 

Konieczne jest przyśpieszenie
procesu cyfryzacji

Potrzeba rozwoju kompetencji cy-
frowych dotyczy nie tylko pracowników
urzędów, ale przede wszystkim osób ko-
rzystających z e-administracji. Powinny
one być rozwijane już w szkole. Bardzo
pożądane jest krytyczne podejście do
treści zamieszczanych w internecie.
Pozytywnym trendem jest jednak stały
wzrost poziomu kompetencji cyfrowych
Polaków. 

Podnoszenie kompetencji cyfrowych
i cyfryzacja przynoszą wymierne ko-
rzyści dla lokalnych społeczności. Zda-
niem ekspertów stanowią one szansę na
polepszenie jakości życia, stanu zdro-
wia, a nawet umożliwiają optymalizację
zużycia energii. Według portalu mo-
ney.pl od wielu lat cyfryzacja wyznacza
najważniejsze trendy rozwojowe świa-
towej gospodarki. Od szybkiego po-
stępu cyfryzacji zależy przyszłość roz-
woju gospodarczego naszego kraju,
poziom płac i bezpieczeństwo narodo-

we. Polska jest jednak ciągle w tyle za
najwyżej rozwiniętymi państwami Eu-
ropy.

Proces cyfryzacji został zawarty
w wielu programach operacyjnych fi-
nansowanych przez Unię Europejską,
a także programach krajowych. Nale-
żą do nich m.in.: Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
Fundusze Europejskie na Rozwój Cy-
frowy (FERC) oraz Krajowy Plan Roz-
woju. W najbliższych latach na cyfry-
zację zostaną przekazane ogromne
środki z budżetu UE. W samym tylko
programie KPO wydatki na ten cel
mają wynieść 33 mld zł. Będą one jed-
nak możliwe do spożytkowania dopie-
ro po odmrożeniu funduszy przez Bruk-
selę, a decyzja dotycząca odmrożenia
jest ciągle odkładana na skutek sporów
z polskim rządem. Wśród priorytetów
dla kolejnych wydatków znalazły się: do-
stęp do szybkiego internetu oraz zwięk-
szenie kompetencji cyfrowych i do-
stępności cyfrowych usług publicznych. 

Polska na szarym końcu 
w Unii Europejskiej, jednak 
powoli nadrabia straty

Od 2014 r. Komisja Europejska
publikuje indeks gospodarki cyfrowej
i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Jego
celem jest ocena postępów państw
unijnych na drodze do budowy gospo-
darki cyfrowej. Choć postęp w tej dzie-
dzinie jest w naszym kraju znaczący, to
i tak znajdujemy się na samym końcu
stawki − zajmujemy 24. miejsce na
27 krajów UE. Widać zatem, że dystans
do nadrobienia jest bardzo duży.

„Analizując te wyniki zwróciliśmy się
do Departamentu Cyfryzacji KPRM
z prośbą o wyjaśnienie pozycji rankin-
gowej naszego państwa. Czynnikiem,
na który szczególną uwagę zwracają
urzędnicy departamentu, są wskaźniki
dynamiki zmian w danym państwie
w odniesieniu do liderów rankingu i śred-
niej europejskiej. KPRM mocno podkre-
śla szybkie tempo zmniejszania dystan-
su do liderów cyfryzacji w Europie” – czy-
tamy na portalu CyberDefence24. Jak
podaje, nasz kraj notuje znaczny postęp
w dziedzinie cyfryzacji. Obok Włoch,
Grecji i Cypru jest on jednym z naj-
szybszych w Unii Europejskiej. To jednak
tylko odbicie ogólnych trendów. W całej
Unii widać stopniowe zmniejszanie się
dystansu pomiędzy najbardziej rozwi-
niętymi i najbardziej zapóźnionymi pod
względem cyfryzacji krajami. 

Według portalu money.pl barierę
rozwoju stanowi fakt, że Polska nie po-

siada jednej skoordynowanej strategii
cyfryzacji gospodarki. Dotyczy to rów-
nież skoordynowanych zasad finanso-
wania. Likwidacja Ministerstwa Cyfry-
zacji sprawiła, że kompetencje w tym za-
kresie zostały rozproszone pomiędzy kil-
ka instytucji centralnych.

Rewolucję w cyfryzacji 
ma zapewnić aplikacja 
mObywatel 2.0

− Chcę podkreślić, że mObywatel
2.0 jest to filozofia, strategia rozwoju
e-usług, z których Polacy bardzo chęt-
nie korzystają. Będzie to aplikacja, któ-
ra pozwoli załatwiać sprawy urzędowe
od początku do końca za pomocą
smartfona. Wraz z jej wprowadzeniem
wejdą w życie przepisy, które zagwa-
rantują, że mObywatel będzie respek-
towany przez wszystkie instytucje pań-
stwowe − powiedział Janusz Cieszyński,
sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM
(cytat za portalem gov.pl).

Zdaniem przedstawicieli rządu
aplikacja mObywatel 2.0 umożliwi po-
siadaczom smartfonów bardzo sze-
rokie możliwości załatwiania spraw
w urzędach bez konieczności osobi-
stego kontaktu z urzędnikami. Umoż-
liwi m.in. płatności bezgotówkowe
wszelkich opłat urzędowych bez do-
datkowych prowizji i z automatycznym
wypełnianiem formularzy. Jedną z moż-
liwości oferowanych przez aplikację
jest usługa natychmiastowego odbio-
ru cyfrowego prawa jazdy bez ko-
nieczności oczekiwania na właściwy
dokument. 

Aplikacja mObywatel 2.0 ma rów-
nież przypominać o ważnych spra-
wach urzędowych, choćby o zakoń-
czeniu ważności dowodu osobistego,
otrzymaniu dofinansowania z gminy, de-
cyzji o przyjęciu dziecka do przed-
szkola czy zwrocie podatku. Wszystkie
sprawy urzędowe – zdaniem twórców
rozwiązania – będzie można załatwić
w jednym miejscu, a aplikacja pomoże
w wypełnianiu formularzy. 

Twórcy aplikacji zapewniają, że
umożliwi ona załatwianie spraw przez
pełnomocnika. Możliwe będzie za jej po-
mocą zarówno udzielenie pełnomoc-
nictwa innej osobie, jak również zała-
twianie spraw jako pełnomocnik. W tym
celu zostanie ona zintegrowana z Cen-
tralną Ewidencją i Informacją o Dzia-
łalności Gospodarczej (CEIDG), Krajo-
wym Rejestrem Sądowym (KRS), Reje-
strami Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa oraz Rejestrem
Komorników i Notariuszy. ■
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Gmina Biskupiec z dnia na dzień
zmienia się na naszych oczach.
Dynamiczny rozwój widoczny

jest we wzroście inwestycji, zarówno
krótko-, jak i długookresowych, które za-
wsze były wykonywane z myślą o lo-
kalnej społeczności. Priorytetem gminy
jest nieprzerwane inwestowanie w in-
frastrukturę. Oczyszczalnia ścieków,
stacja uzdatniania wody oraz drogi
to obszerny katalog inwestycji, które
w ostatnim roku realizował samorząd
gminy Biskupiec. 

Obecnie trwają prace moderniza-
cyjne stacji uzdatniania wody w Łąkor-
ku. W ramach przeprowadzanej mo-
dernizacji wymieniane są elementy
technologiczne uzdatniające wodę oraz
zwiększające wydajność stacji. Dodat-
kowo wyremontowany zostanie budynek
stacji, a teren wokół niego będzie na
nowo zagospodarowany. W ramach
modernizacji oczyszczalni ścieków w Bi-
skupcu prace remontowe oraz związa-
ne z przebudową pomieszczeń w bu-
dynku socjalno-technicznym będą po-
legać na dostosowaniu istniejących
obiektów przy uwzględnieniu infra-
struktury technicznej do poprawy wy-
dajności funkcjonowania oczyszczalni.

Drogi to podstawa
Niezwykle istotnym elementem in-

frastruktury technicznej, mającym wpływ
na rozwój ekonomiczny i społeczny,
jest układ oraz stan sieci dróg. Przez
gminę Biskupiec przebiega rozbudo-

wana sieć dróg, obejmująca drogę wo-
jewódzką 538 oraz liczne drogi powia-
towe. Dzięki finansowemu wsparciu
gminy w 2022 r. wszystkie kategorie dróg
poddano gruntownym przebudowom.
W wyniku  współpracy z samorządem
województwa kolejny rok z rzędu uda-
ło się wyremontować odcinki DW 538.
Przy drodze powstały ścieżki pieszo-ro-
werowe, które dodatkowo uzyskały no-
woczesne oświetlenie LED. Łączna dłu-
gość wyremontowanego odcinka DW
538 wynosi blisko 11 km. W bieżącym
roku planowane jest ukończenie re-
montu DW 538 na odcinku przebiega-
jącym przez teren gminy Biskupiec. 

Kolejną ważną inwestycją drogową
była przebudowa drogi powiatowej na
odcinku Krotoszyny–Szeplerzyzna (bli-
sko 12 km) – do granicy powiatu. Udział
finansowy gminy wyniósł 50 proc. wkła-
du własnego powiatu. Przy takim sa-
mym udziale gminy udało się również
przebudować ostatnią powiatową dro-

gę gruntową na odcinku Ostrowi-
te−Górale. Łączna długość przebu-
dowanych wspólnie dróg powiatowych
wyniosła blisko 16 km. W latach
2020−2022 samorząd Biskupca zmo-
dernizował blisko 20 km dróg gminnych.

Władze Biskupca dbają o systema-
tyczne doposażanie jednostek OSP
w niezbędny sprzęt oraz szkolenie stra-
żaków. Współpracują też z Komendą Po-
wiatową PSP i Policji. W ostatnich latach
gmina pozyskała środki zewnętrzne
na zakup 3 nowych średnich i 4 małych
samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Wyremontowano również remizy stra-
żackie. W 2022 r. nowy samochód trafił
do OSP Wonna.

Coraz lepsza oferta 
rekreacji i edukacji

Mieszkańcy gminy mają szerokie
możliwości rekreacji i uprawiania spor-
tu. W ostatnich latach w niemalże każ-
dej miejscowości gminnej powstały Or-
liki, boiska sportowe, siłownie ze-
wnętrzne oraz place zabaw. Służył
temu fundusz sołecki, który umożliwiał
mieszkańcom współdecydowanie o naj-
ważniejszych zadaniach do realizacji
w miejscu ich zamieszkania. Ofertę re-
kreacyjną uzupełniają dwie nowe ścież-
ki rowerowe.

W 2022 r. rozpoczął działalność
Klub Senior+ w Krotoszynach. Dodat-
kowo samorząd zainwestował w ele-
wację budynku przedszkola i klubu Se-
nior+. Wykonano też nowe ogrodzenie
oraz utwardzono plac wokół budynku.
Wszystkie inwestycje są wykonywane
z myślą o mieszkańcach gminy, aby każ-
demu żyło się jak najlepiej.

W planach samorząd ma budowę
hali sportowo-widowiskowej przy szkole
podstawowej w Biskupcu. Kompletna
dokumentacja jest już gotowa, pozosta-
je tylko pozyskać środki zewnętrznej na
realizację projektu. W ramach funduszy
z nowej perspektywy finansowej UE gmi-
na Biskupiec zamierza przeprowadzić ter-
momodernizację szkół. ■

Inwestować trzeba kompleksowo
Inwestycje podejmowane przez samorządy są podstawowym czynnikiem
rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwen-
cji powiększenia majątku gminy. Inwestowanie jest jednak możliwe dopiero
po pokryciu przez gminę koniecznych wydatków bieżących, które w ostatnim roku zna-
cząco wzrosły w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz galopującą inflacją.

Droga wojewódzka nr 538 na odcinku Biskupiec-Bielice

Samochód OSP Wonna

Fot. Łukasz Plewka
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Prawie połowę obszaru gminy zaj-
mują lasy, w tym 4 rezerwaty przy-
rodnicze. Największa baza tury-

styczna z kompleksową infrastrukturą
turystyczną znajduje się w Siemianach.
Tu przyciągają mieszkańców i przy-
jezdnych ekologiczna miniprzystań że-
glarska, plaża, zaplecze sanitarne,
pole namiotowe, stanowiska dla kam-
perów oraz nowy amfiteatr.

Oprócz walorów przyrodniczych
i kulturowych do atutów gminy należą
korzystne połączenia komunikacyjne.
Podróż koleją z Iławy do Warszawy
trwa ok. 2 godzin. Dzięki unikatowym
walorom i predyspozycjom gospodar-
czym gminy przedsiębiorcy mają szan-
sę wzmocnić swoją pozycję konkuren-
cyjną, lokując tu swoje inwestycje. Gmi-
na, jako jedna z nielicznych w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim, po-

siada miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla całego swo-
jego obszaru oraz studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, które przewiduje rozwój
na najbliższe 50 lat. Zapisy planu są bar-
dzo elastyczne, dzięki czemu dają sze-
rokie możliwości zagospodarowania
terenów inwestycyjnych, w zależności od
potrzeb inwestora. Należy podkreślić, że
gmina Iława od początku posiada Stra-
tegię Rozwoju, która pozwoliła gminie
rozwijać się w konsekwentny, przemy-
ślany sposób.

Iława 
– raj dla przedsiębiorców

Na terenie gminy dynamicznie roz-
wijają się firmy z branży turystycznej i ho-
telarskiej. Wartym nadmienienia jest
hotel z restauracją „Łabędź” w Nowej

Wsi, położony nad jeziorem o tej samej
nazwie. Największym inwestorem dzia-
łającym na terenie gminy jest firma
Uroda Polska Sp. z o.o., utworzona
w 1996 r. w Kamieniu Dużym. To jeden
z największych polskich producentów
kosmetyków zapachowych. Zakład
w Kamieniu Małym zatrudnia kilkaset
osób. Ponadto funkcjonują również
mniejsze zakłady w branży stolarskiej,
takie jak Warmińsko-Mazurski Klaster
Meblowy, działający w Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej. Prężnie działa też
branża drobiarska, którą reprezentują
firmy: Animex i Indykpol oraz nowo-
czesny inkubator Nord Pol Hatchery
„Gerczak” w Lasecznie.

Bardzo mocną stroną gminy Iława
są pracownicy Urzędu Gminy z wójtem
Krzysztofem Harmacińskim na czele.
− Dopasowujemy się do potrzeb i wy-

Gmina Iława przyjazna dla biznesu
Gmina Iława, w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, leży nad Je-
ziorakiem – najdłuższym jeziorem w Polsce. Największym atutem gminy jest piękna, nie-
skażona przyroda. Jednak przedsiębiorcy i inwestorzy też znajdą tu dla siebie korzystne
warunki do rozwijania biznesu, a mieszkańcy mogą liczyć na liczne udogodnienia i pro-
jekty podnoszące jakość życia.

Jezioro Jeziorak



magań inwestorów. Mamy profesjo-
nalne i życzliwe podejście do inwesto-
ra. Podpowiadamy, doradzamy, wska-
zujemy na pozytywne strony lokalizacji,
ale nie ukrywamy zagrożeń – mówi
wójt. − W trakcie realizacji jakiegokol-
wiek przedsięwzięcia udzielamy wszel-
kich informacji o możliwej pomocy ad-
ministracyjnej i technicznej. Stawiamy
na szybkość podejmowania decyzji
w urzędzie, dlatego każdy przedsiębior-
ca – czy mały, czy duży – ma swojego
opiekuna, który prowadzi go od począt-
ku do końca danej procedury – dodaje.

Bardzo ważna jest również tzw.
opieka poinwestycyjna. Przedsiębiorca
może zawsze liczyć na pomoc pra-
cowników Urzędu Gminy. Atmosfera
życzliwości, a także elastyczność w za-
kresie dopasowania się do potrzeb i wy-
magań przedsiębiorców to dodatkowa
zachęta do inwestowania w gminie.

Inwestycje z myślą 
o mieszkańcach

Dzięki konsekwentnej polityce roz-
woju, sprawnie działającemu zespoło-
wi pracowników Urzędu Gminy Iława
oraz determinacji wójta Krzysztofa Har-
macińskiego gmina Iława jest dzisiaj
prawdziwą perłą Warmii i Mazur. Dzię-
ki temu, że jest niekwestionowanym li-
derem w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych, samorząd rokrocznie re-
alizuje liczne inwestycje. W latach
2005−2023 na inwestycje przeznaczo-
no od 15 do 39 proc. ogółu wydatków.
Dzięki temu budżet Gminy Iława w tym
okresie zwiększył się trzykrotnie. W tym
okresie skutecznie pozyskano ponad
90 mln zł na realizację ponad 100 pro-
jektów inwestycyjnych.

Również 2022 r. był udany pod
względem zrealizowanych inwestycji,
zrealizowano bowiem szereg inwesty-
cji drogowych. Łącznie gmina pozyskała
na ten cel aż 5 dotacji z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg na kwotę ponad
2 mln zł. Na wszystkie zadania pozy-
skano dofinansowanie w wysokości
60 proc. W 2023 r. pozyskano kolejnych
5 dotacji drogowych o wartości prze-
kraczającej 10 mln zł.

Jednym z priorytetów rozwojowych
gminy jest oświata. Od wielu lat samo-
rząd gminy Iława konsekwentnie po-
prawia jakość bazy obiektów szkol-
nych. W ubiegłym roku przebudowano
Szkołę Podstawową w Lasecznie. In-
westycja ta była długo oczekiwana
przez mieszkańców. Wartość całkowi-
ta zadania wyniosła prawie 2,8 mln zł,
z czego 1,60 mln zł to dofinansowanie

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych.

Samorząd gminy Iława nie zapo-
mina również o sporcie. W ubiegłym
roku została oddana największa spor-
towa inwestycja w gminie. W Wikielcu,
przy boisku sportowym III-ligowego klu-
bu GKS Wikielec, wybudowano budy-
nek klubowy. Całkowita wartość inwe-
stycji wyniosła 1,6 mln zł, a dotacja z Mi-
nisterstwa Sportu – 50 proc. tej kwoty.

Imponujący budżet na 2023 rok
Tegoroczny budżet gminy wygląda

równie imponująco. – Jest to budżet wy-
jątkowy. Jeszcze nigdy w historii gminy
Iława nie planowano tak dużych wy-
datków inwestycyjnych, ponieważ jest to
39 proc. w stosunku do całości wydat-
ków. Przy obecnych założeniach wielo-
letniej prognozy finansowej indywidu-
alny wskaźnik zadłużenia jest zacho-
wany. Wydatki bieżące zaplanowali-
śmy na poziomie gwarantującym bez-
pieczne funkcjonowanie jednostek or-
ganizacyjnych – komentuje Krzysztof
Harmaciński, wójt gminy Iława.

Oprócz licznych inwestycji drogo-
wych największym przedsięwzięciem
jest budowa sali gimnastycznej przy SP
w Lasecznie. Wartość zadania wyniesie
prawie 7,5 mln zł. Na realizację inwe-
stycji gmina pozyskała dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych w wy-
sokości prawie 83 proc. jej całkowitej
wartości.

Gmina Iława po raz kolejny udo-
wadnia, że jest niekwestionowanym li-
derem w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych na realizację gminnych in-
westycji. Duża w tym zasługa włodarza
gminy Krzysztofa Harmacińskiego, któ-
ry w swojej działalności zawsze stawia
na dialog i współpracę ponad podzia-
łami politycznymi. W ostatnich latach
z rządowego programu Polski Ład sa-
morząd otrzymał prawie 15 mln zł. Na

inwestycje drogowe z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg gmina pozyskała
łącznie ponad 12 mln zł.

Co gmina Iława oferuje 
potencjalnym inwestorom?

Podstawą sukcesu gminy Iława jest
wieloletnia konsekwentna polityka pro-
rozwojowa i proinwestycyjna, w tym
przemyślana strategia rozwoju na lata
2000−2015 i następna − na 2016−2030.
Strategie te były tworzone metodą spo-
łeczno-ekspercką, po bardzo wnikli-
wej analizie potrzeb mieszkańców. Ko-
lejne źródło sukcesu stanowi Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego dla obszaru całej gminy i Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy na
50 lat.

Dobrze przygotowane i uzbrojone te-
reny inwestycyjne oraz elastyczny MPZP,
dają możliwość inwestowania np. na
gruntach rolnych, przy głównych cią-
gach komunikacyjnych (magazyny, skła-
dy, centra logistyczne, usługi, handel itd.,
związane z obsługą komunikacyjną
tych dróg). Aktualnie gmina posiada na
swoim terenie 8255 działek pod zabu-
dowę mieszkaniowo-usługową, 661 pod
zabudowę przemysłową, 648 pod usłu-
gi oraz 734 pod działalność turystyczną.
Dla przedsiębiorców rozpoczynających
działalność gospodarczą samorząd
ma do zaoferowania zwolnienia z po-
datku od nieruchomości na okres od
1 roku do 10 lat.

Gmina od początku jest przyjazna
inwestorom. Z myślą o nich samorząd
stworzył specjalną uproszczoną ścież-
kę dla inwestorów, a dodatkowo pro-
ponuje indywidualną pomoc pracow-
nika urzędu w celu maksymalnego
skrócenia czasu uzyskania pozwolenia
na budowę i realizacji inwestycji. Pręż-
nie działa też Punkt Obsługi Inwestora.
Dotyczy to nie tylko dużych inwestorów,
lecz także przedstawicieli sektora MŚP
i mikroprzedsiębiorców. Każda osoba
zainteresowana osiedleniem się na te-
renie gminy i ulokowaniem tu inwesty-
cji jest gościnnie przyjmowana.

Najważniejsze jest podejście do za-
rządzania gminą − menedżerskie, a nie
urzędnicze. Wójt, jako dobry gospo-
darz, musi być wizjonerem i nie może
bać się wyzwań, nowoczesnych roz-
wiązań ani innowacji. − Zapraszamy
wszystkich, którzy chcieliby zamieszkać
i zainwestować w gminie Iława. U nas
możesz prowadzić swój biznes i żyć na
wyższym poziomie, w zgodzie z naturą
– zachęca Krzysztof Harmaciński. ■
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Wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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Wprowadzenie Polskiego Ładu, pan-
demia i nieoczekiwane inwestycje oraz
wydatki z nią związane mocno nad-
szarpnęły finanse samorządowe, potem
przyszła wojna w Ukrainie i wyzwania
związane z pomocą uchodźcom. Czy
budżety na 2023 r. wyglądają nieco le-
piej?

− Odpowiem nieco przewrotnie – to
zależy. Skutek wprowadzanych w ostat-
nich latach zmian podatkowych, w tym
zmian związanych z Polskim Ładem,
dały uszczerbek w budżetach jednostek
samorządu terytorialnego w wysokości
ok. 30 mld zł. Kwota przekazana w ze-
szłym roku tytułem bezpośredniej re-
kompensaty wyniosła prawie 14 mld zł.
Oczywiście równolegle do jednostek sa-
morządu terytorialnego trafiły wysokie

transfery o inwestycyjnym charakte-
rze. W wielu gminach i powiatach nie
wyeliminowało to jednak trudności w do-
pięciu części bieżącej budżetów. Zmia-
ny systemowe zadziałały też tak, że to
duże JST straciły i tracą najwięcej, na-
tomiast te mniejsze w pewnej części zy-
skują.

Rok 2023 nie będzie wyglądał lepiej.
Nadal będziemy borykali się z proble-
mami finansowymi. Problemy, które po-
jawiły się przy okazji konstruowania
tegorocznego budżetu – czasami nawet
w odniesieniu do braków na pokrycie
wydatków bieżących – na przestrzeni
roku tylko się pogłębią. Należy pamię-
tać, że to samorząd jest dostawcą więk-
szości usług publicznych. Ograniczenie
jego dochodów oznacza, że pieniądze

pozostałe w dyspozycji obywateli za
chwilę będą musiały być z naddat-
kiem wydane na zakup usług, które nie
będą już świadczone jako usługi pu-
bliczne, a przynajmniej nie w takiej ja-
kości. W ślad za ubytkiem w PIT, który
nastąpił, powinny podążać odpowied-
nie zmiany w systemie dochodów sa-
morządowych. Takiej roli nie pełni część
rozwojowa subwencji ogólnej. Przyjęty
do jej wyliczenia poziom referencyjny
jest zbyt niski. Przy tym ma to o tyle małe
znaczenie, że i tak nie będzie ona wy-
płacona wcześniej niż w 2024 r.

Problem związany z możliwościami
JST pogłębił kryzys uchodźczy, spowo-
dowany napaścią Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę. Powiaty również zaanga-
żowały i angażują się w niesienie wspar-
cia, a to wiąże się z dodatkowymi za-
daniami, chociażby w zakresie oświa-
ty, pomocy społecznej czy pieczy za-
stępczej. Kryzys uchodźczy odciska
także swoje piętno na systemie ochro-
ny zdrowia.

W efekcie w najbliższych latach
muszą czekać nas wzmożone działania
na rzecz powrotu powiatów do równo-
wagi finansowej. Trudno zatem z opty-
mizmem spoglądać w przyszłość,
zwłaszcza włodarzom tych jednostek,
które do tej pory były silniejsze.
Jakie aspekty sytuacji gospodarczej
i państwowych działań najbardziej rzu-
tują na funkcjonowanie JST? Co jest
obecnie największym problemem w za-
rządzaniu na szczeblu powiatowym?

− Oprócz wspomnianych wcze-
śniej problemów związanych z syste-
mem finansów publicznych, w tym do-
tyczących niedoszacowania kosztów
realizowanych zadań, wciąż mamy do
czynienia z procesem konsekwentnej
przebudowy zasad działania jedno-
stek samorządu terytorialnego. Z jednej

Kluczowe decyzje muszą pozostać
w gestii samorządów
Zmierzamy do modelu, w którym już nie my, tu − na dole, będziemy przesądzali o tym,
co i w jakiej kolejności zrobić – głównie w sensie inwestycyjnym, lecz będziemy w tym za-
kresie zdani na łaskę rządzących. Nie zgadzam się z takim modelem. Nie może być tak,
że o inwestycji u nas będzie decydowała centrala − mówi Andrzej Płonka, starosta biel-
ski, prezes Związku Powiatów Polskich.
Fot. ZPP



strony poprzez dodawanie zadań bez
zabezpieczenia finansowego, a z dru-
giej strony poprzez zabieranie z JST nie-
których zadań. Postrzegam to jako pew-
nego rodzaju pełzającą reformę, która
w mojej ocenie może doprowadzić do
tego, że samorząd utrzyma się tylko
z nazwy, bowiem większość realizo-
wanych zadań sprowadzi się do czystej
administracji. Zmierzamy do modelu,
w którym już nie my, tu − na dole, bę-
dziemy przesądzali o tym, co i w jakiej
kolejności zrobić – głównie w sensie in-
westycyjnym, lecz będziemy w tym za-
kresie zdani na łaskę rządzących. Nie
zgadzam się z takim modelem. Nie
może być tak, że o inwestycji u nas
będzie już tylko decydowała centrala.
A w tę stronę dzisiaj to zmierza.

Poza generalnym systemowym pro-
blemem umocowania oraz sytuacji fi-
nansowej powiatów muszę wspomnieć
o obszarze ochrony zdrowia. Zatrzy-
mana przez nas próba reformy tego
sektora wraca w innym wymiarze. Po-
dejmując kolejne inicjatywy legislacyj-
ne, które przekładają się na określony
sposób finansowania podmiotów lecz-
niczych, rząd doprowadza do sytuacji,
w której w szpitalach powiatowych za-
czyna brakować środków finansowych
na podstawową działalność. Niedo-
szacowanie wyceny procedur me-
dycznych w podstawowych oddziałach
szpitalnych funkcjonujących w powia-
tach, przy jednoczesnej galopującej
inflacji oraz ogromnych cenach energii,
powoduje, że i w tym sektorze mamy
bardzo złą sytuację. Dodatkowo oliwy do
ognia dolewają ostatnie zmiany doty-
czące spłaszczenia wynagrodzeń. To
stawia przed nami szereg wyzwań,
z którymi część z nas jeszcze sobie ja-
koś radzi, ale część już nie. Doszliśmy
do punktu, w którym większość samo-
rządów nie jest w stanie dłużej dopłacać
po kilka czy kilkanaście milionów złotych
rocznie do szpitala samorządowego.
Niezbędne są systemowe, ale rozsąd-
ne – skonsultowane z nami – zmiany. Od
tego zależy istnienie oraz kondycja
szpitali powiatowych nie tylko w 2023 r.,
ale także w kolejnych latach.

Sytuacja jest bardzo trudna. Wło-
darze samorządowi muszą dziś decy-
dować o tym, czy – i z czego − dołożyć
środki finansowe do szpitala, do szkół,
czy też na realizację innych zadań bie-
żących. A co z inwestycjami? Nie mo-
żemy pozwolić sobie na stagnację! Za-
tem do czasu, aż system finansów pu-
blicznych nie zostanie ustabilizowany
i przekonstruowany do modelu, w któ-

rym samorząd będzie miał adekwatne
środki finansowe do realizowanych za-
dań, a my, samorządowcy, będziemy
w stanie realizować oczekiwane spo-
łecznie, niezbędne zadania inwesty-
cyjne, trudno będzie mówić o prawi-
dłowym funkcjonowaniu JST.

Puentując, a jednocześnie krótko od-
powiadając na pytanie: co jest obecnie
największym problemem w zarządzaniu
na szczeblu powiatowym, muszę stwier-
dzić, że zarządzanie biedą.
Czy polityka rządu i samorządów ma
punkty zbieżne, czy w większości
aspektów się rozmija?

− Współpraca między administra-
cją rządową i samorządami zawsze po-
winna opierać się na zasadach part-
nerskich, tym bardziej że naszym wspól-
nym celem jest działanie na rzecz
dobra wszystkich mieszkańców kraju.
Z naszego punktu widzenia kluczo-
wym ciałem, które powinno spełniać za-
sadniczą rolę współpracy na linii rząd-
samorząd, a jednocześnie w wyniku
prac którego racjonalne byłyby akty
prawne wpływające na rzeczywistość,
jest Komisja Wspólna Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego. Niestety nie za-
wsze tak jest. Dyskusja w kluczowych
sprawach potrafi toczyć się poza Ko-
misją i uderzać w partyjne nuty. Często
widzimy, jak propozycje rządowe roz-
mijają się z oczekiwaniami społeczny-
mi. Uważam, że my, jako przedstawi-
ciele strony samorządowe,j jesteśmy
osobami twardo stąpającymi po ziemi,
gotowymi do tego, aby dyskutować
merytorycznie, w oparciu o realia. Jed-
nocześnie chcemy uzyskać dzięki temu
konkretne rezultaty, które korelowałyby
zarówno z zamierzeniami rządu, jak
i oczekiwaniami społecznymi. Niestety
nie zawsze to się udaje.

Pozytywnie oceniamy wiele dzia-
łań rządu podjętych w reakcji na pro-
blemy wskazywane przez Związek Po-
wiatów Polskich. Jednym z przykładów
może być interwencja w Ministerstwie
Finansów, wskutek której resort zde-
cydował się podnieść dochody JST
w 2022 r. o wyższą wartość w stosunku
do wcześniejszych planów. Szkoda, że
jak na razie  incydentalnie.

Niestety wiele działań rządu nas
niepokoi. Wciąż nie wiemy, jak zakoń-
czą się plany resortu zdrowia dotyczące
restrukturyzacji szpitali powiatowych.
Jak wspomniałem, system opieki zdro-
wotnej jest niedofinansowany, co rodzi
ogromne problemy. Obecne podejmo-
wane działania sprawiają wrażenie
realizowania zaplanowanej reformy

systemu ochrony zdrowia niejako „przez
tylne drzwi” – małymi krokami. Nie
ukrywam, że przy trwających obecnie
tendencjach centralistycznego myślenia
i wdrażania pewnych systemowych
rozwiązań „od zaplecza”, np. trybem
poselskim, dialog i kompromis są trud-
nymi zadaniami. Wciąż jednak mam
żywą nadzieję, że uda nam się je osią-
gnąć, a polityka rządu i samorządu bę-
dzie miała więcej punktów zbieżnych.
Z ostatniego badania „LEXOMETR
Prawno-Samorządowy 2022” wynika,
że aż 60 proc. samorządów ocenia
zmiany prawne wpływające na funk-
cjonowanie samorządów źle lub bardzo
źle. Co leży u podstaw tak powszech-
nej krytyki i najbardziej doskwiera wło-
darzom?

− Przede wszystkim potrzebna jest
rzeczowa i merytoryczna rozmowa. Nie
można tworzyć projektów ustaw ani
mówić o rozwiązaniach bezpośrednio
dotyczących samorządów i ich miesz-
kańców bez rozmowy z nami − samo-
rządowcami. Często zdarza się, że pro-
jekty ustaw trafiają do zaopiniowania
przez stronę samorządową na ostatnią
chwilę, albo wręcz są wnoszone do Par-
lamentu trybem poselskim, z pominię-
ciem opinii jednostek samorządu tery-
torialnego. Tak nie powinno być. Sta-
nowienie prawa wymaga zastanowie-
nia i rozwagi, a ta płynie z doświad-
czenia i realnej wiedzy o tym, z czym
i jak się mierzymy. Głos samorządów
musi być słyszany w rządzie. Dotyczy to
nie tylko kwestii fundamentalnych. To my
na co dzień borykamy się z konse-
kwencjami coraz gorszej jakości sta-
nowionego prawa.

Poza tym zadania, które państwo
może realizować przy pomocy samo-
rządów, powinny być realizowane w sa-
morządzie. Niestety w ostatnim czasie
w wielu obszarach bardzo mocno do-
świadczamy centralizacji. Rząd musi
zweryfikować swój sposób myślenia
i przekazać samorządom tę część za-
dań, którą one mogą i powinny reali-
zować. Próbujemy przekonać rządzą-
cych, aby nie bali się samorządow-
ców. Niestety postępującą centralizację
widzimy też dziś w nowych przepisach
Prawa oświatowego, które przecież
bezpośrednio dotyczą samorządów.
Podobnie było i jest w przypadku sys-
temu opieki zdrowotnej. Samorządy
muszą uczestniczyć w zmianie przepi-
sów, które są tak ważne dla ich funk-
cjonowania. Bez naszej pracy i nasze-
go wsparcia jakość życia wspólnot lo-
kalnych na pewno będzie się pogar-
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szała, a to z kolei na pewno nie wpłynie
pozytywnie na opinię, jaką nasi miesz-
kańcy będą mieli właśnie na temat
wdrażanych zmian prawnych.
Jak działać oszczędniej, a zarazem nie
zaprzepaścić zaufania społecznego?

− Zeszłoroczne wydarzenia zwią-
zane z wysoką inflacją, wzrostem cen
energii czy skutkami wojny na Ukrainie
wymusiły szukanie oszczędności nawet
tam, gdzie już wcześniej było o nie
bardzo trudno. Starając się sprostać
trudnej sytuacji, z jaką przyszło się
nam mierzyć, szukaliśmy oszczędności
w obszarach, które w jak najmniejszym
stopniu odczuwają mieszkańcy. Przy-
kładowo przy reorganizacji pracy ad-
ministracji, polegającej m.in. na stoso-
waniu w pewnym zakresie pracy zdal-
nej lub hybrydowej, robiliśmy wszystko,
aby zmiany te nie wpływały na dotych-
czasowy tryb przyjmowania interesa-
riuszy. Nieobecność urzędników miała
charakter rotacyjny, z utrzymaniem ra-
cjonalnych zastępstw. Dla wszystkich sa-
morządowców priorytetem pozosta-
wała dobra realizacja zadań związa-
nych z kluczowymi potrzebami miesz-
kańców.

Ostrzejsze oszczędności dotyczyły
i dotyczą organizacji wydarzeń oraz wy-
datków na administrację, w tym głów-
nie wydatków bieżących. Niestety mi-
nimalizujemy także działania w obsza-
rze inwestycji i rozwoju. O ile w tym mo-
mencie nie jest to aż tak odczuwalne, to
w krótkim horyzoncie czasowym pro-
blem wróci do nas ze zdwojoną siłą. Nie-
możliwe jest oszczędzanie bez wpływu
na zaufanie społeczne. Mieszkańcy nie
będą się zastanawiali, kto odpowiada
za to, że ten czy inny kawałek drogi nie
jest zrobiony, że w szkole czegoś bra-
kuje. Przyjdą do nas i od nas będą ocze-
kiwali skutecznej reakcji.
Jakie rozwiązania są postulowane
przez ZPP, aby przetrwać kryzys bez
długów, zapewniając lokalnym spo-
łecznościom odpowiedni poziom
życia?

− Z naszej strony nieustannie po-
dejmujemy dialog z rządem, nie tylko
podczas posiedzeń Komisji Wspólnej,
ale też reagując na bieżąco na aktual-
ne i ważne dla samorządów tematy
– przekazując stanowiska, opinie, uwa-
gi, jak również spotykając się z przed-
stawicielami poszczególnych resortów
w ramach roboczych spotkań.

Chociażby wobec drastycznych
podwyżek cen energii i ogólnej sytuacji
gospodarczej Związek Powiatów Pol-
skich apelował o wprowadzenie me-

chanizmów ograniczających podwyżki
cen energii jednostkom samorządo-
wym. W efekcie Rada Ministrów przy-
gotowała projekt ustawy o środkach
nadzwyczajnych mających na celu
ograniczenie wysokości cen energii
elektrycznej oraz wsparcie niektórych
odbiorców w 2023 r. Jego założeniem jest
utrzymanie cen maksymalnych energii
elektrycznej, zarówno dla odbiorców in-
dywidualnych, jak i podmiotów samo-
rządowych. Ustawowy katalog zawiera
nie tylko jednostki samorządu teryto-
rialnego, lecz także samorządowe za-
kłady budżetowe i spółki komunalne,
wykonujące szereg zadań i usług pu-
blicznych, oraz podmioty wrażliwe,
m.in. z zakresu opieki społecznej, edu-
kacji i kultury, o co także wnioskowali-
śmy. Tego typu przykłady interwencji
można by mnożyć.
Czy poza zaspokajaniem potrzeb
wspólnot lokalnych i realizacją zadań
samorządów w ich budżetach znajdą
się środki na inwestycje? Które obszary
funkcjonowanie JST najbardziej ich
potrzebują?

− Pogorszenie sytuacji ekonomicz-
nej powiatów naturalnie przełożyło się
na zmniejszenie skali i zakresu inwe-
stycji. Nie oznacza to jednak, że samo-
rządy rezygnują z nich całkowicie. Sta-
ramy się realizować te zadania, które
albo były zakontraktowane wcześniej
i są kontynuowane w tym roku, albo ich
realizacja jest konieczna z innych wzglę-
dów, w tym bezpieczeństwa. Niestety ta-
kie działanie nie jest podejściem stra-
tegicznym i właściwym. Potrzeby są
duże, a brak działań będzie tylko ku-
mulował problem, który wybuchnie
w bardzo nieodległej przyszłości.

Główne obszary, które wymagają
odpowiednich strumieni finansowych, to
te związane z infrastrukturą drogową,
ochroną zdrowia, edukacją, polityką
społeczną. Nie oznacza to, że pozostałe
mogą „leżeć odłogiem”.
Jak przedstawia się nowa perspektywa
funduszy unijnych? Czy przewidziane
do rozdziału środki napawają optymi-
zmem?

− To już czwarta perspektywa fun-
duszy europejskich, w których party-
cypuje Polska. Perspektywa na lata
2021−2027 zakłada utrzymanie udzia-
łu procentowego dla regionalnych pro-
gramów operacyjnych. Dzięki temu
samorządy będą mogły kontynuować
swoje plany. To dobra wiadomość rów-
nież dla powiatów. W nowej perspek-
tywie funduszy unijnych Polsce przy-
padło w sumie 76 mld euro. Co ważne,

analogicznie do poprzedniej per-
spektywy finansowej 60 proc. środ-
ków funduszy z polityki spójności zo-
stanie rozdysponowane na poziomie
krajowym, a pozostałe 40 proc. trafi na
realizację programów regionalnych.
Warto jednak pamiętać, że powiaty
będą mogły aplikować o środki unijne
zarówno w ramach programów re-
gionalnych, jak i krajowych. Nie bez
znaczenia jest również fakt, że większy
przydział środków przypadnie obsza-
rom słabiej rozwiniętym. Z informacji,
jakie posiadamy, pierwsze nabory
mają ruszyć już w I połowie 2023 r. To
z jednej strony cieszy, bo będziemy mo-
gli wnioskować o kolejne środki na nie-
zbędne działania, ale z drugiej − nie-
pokoi, bo musimy pamiętać o nie-
zbędnym wkładzie własnym, na który
może nas po prostu nie stać.

W tym wszystkim mamy do czynie-
nia z sytuacją, w której rząd niestety
przedstawia sytuację finansową sa-
morządów w odwróconym zwierciadle
– jakbyśmy opływali w nadmiar środków
finansowych. Co za tym idzie oczeki-
wania społeczne rosną i skupiają się na
nas. Reasumując, fundusze europejskie
będą sporym wsparciem dla samo-
rządów, ale obawiam się, że nie zdoła-
ją zasypać „dołu” finansowego, jaki
powstał w ostatnich latach. Ponadto ży-
wimy nadzieję, że te środki unijne real-
nie będą i że będą rozdysponowane
w sposób sprawiedliwy i transparentny.
To pozwoli samorządom na realizację
ważnych i potrzebnych inwestycji, na
które czekają społeczności lokalne.
Jakie najważniejsze wnioski nasuwają
się po analizie tegorocznego Ogólno-
polskiego Rankingu prowadzonego
przez ZPP?

− Tegoroczna edycja Rankingu,
w której ocenialiśmy powiaty oraz mia-
sta na prawach powiatu, dobitnie po-
kazała, że pomimo trudności związa-
nych m.in. z problemami finansowymi,
z jakimi wszyscy się borykają, samo-
rządowcy na bieżąco realizowali szereg
ciążących na nich zadań i to z wymier-
nym skutkiem, pozwalającym na za-
prezentowanie swoich osiągnięć po-
przez zgłoszenie do prowadzonego
przez nas rankingu. Przyniosło to efek-
ty w postaci określonego wysokiego wy-
niku. Widzimy więc, że wbrew trudnym
warunkom samorządy cały czas solid-
nie pracują na rzecz mieszkańców jed-
nostek terytorialnych.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Powiat żuromiński zamieszkuje tyl-
ko 38 tys. mieszkańców. 807 km kw.
jego powierzchni zajmują głównie

tereny rolnicze o ogromnym potencja-
le rozwojowym, w który warto inwesto-
wać. Charakterystyczna dla terenu po-
wiatu jest koncentracja produkcji rolni-
czej. Duża liczba nowoczesnych ferm
drobiu, trzody chlewnej i bydła generuje
olbrzymią produkcję, której wielkość
szacuje się na ok. 90 mln sztuk brojle-
ra kurzego, ponad milion tuczników i po-
nad 50 tys. sztuk bydła.

Gospodarka powiatu żuromińskie-
go nie opiera się jednak wyłącznie na
rolnictwie i produkcji rolnej. Rozległe ob-
szary zalesione stwarzają duże możli-
wości turystyczno-rekreacyjne. Pływal-
nia stała się ważnym punktem na ma-
pie inwestycyjnej powiatu, mimo że co
do zasady tego typu inicjatywy podej-
mują na ogół samorządy miejskie lub
gminne. Ponieważ w Żurominie nie
było zainteresowania w tym zakresie ze
strony władz miasta, starostowie po-
stanowili wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców i zainicjowali te
działania we własnym zakresie.

Wielofunkcyjna pływalnia 
już w 2024 roku

Z początkiem 2023 r. rozpoczęła
się budowa obiektu. Zgodnie z założe-
niami realizacja projektu ma się za-
kończyć pod koniec 2024 r. Budynek pły-
walni o wymiarach 48,6 x 28,6 m zloka-
lizowano obok budynku Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marii Dąbrowskiej
w Żurominie i hali sportowej. Będzie to
obiekt z sześcioma torami o długości
25 m, niecką rekreacyjną z głównym
miejscem do zabaw i relaksu oraz stre-
fą do nauki pływania. Wyposażenie
obejmuje również siedziska napowie-
trzające, huśtawkę wodną, urządzenia
do masażu karku i masaży podwodnych
oraz gejzer. W niecce dla najmłod-
szych zaprojektowano brodzik z atrak-

cjami i zabawkami dostosowanymi do
ich potrzeb. Charakterystyczną cechą
brodzika będzie miękkie dno, co do-
datkowo zwiększy atrakcyjność i bez-
pieczeństwo wszelkich aktywności. Na
strefę spa składają się z kolei dwie wan-
ny jacuzzi, sauny, grota solna i basen
lodowy.

Pływalnia ma spełniać wiele funkcji,
w tym sportową, dydaktyczną, rekre-
acyjną oraz zdrowotną. Obiekt będzie
ogólnodostępny dla mieszkańców po-
wiatu. W pływalni jednocześnie może
przebywać 205 osób.

Ambitne plany budżetowe
Budżet powiatu żuromińskiego na

rok 2023 jest bardzo ambitny. Dochody
określono na ponad 83 mln zł, wydatki
− na 93 mln zł, zaś deficyt pokryją
wolne środki oraz kredyt o wysokości
3 mln zł. Ważnym miernikiem gospo-
darności są wydatki majątkowe na po-
ziomie prawie 38 mln zł, stanowiące po-
nad 40 proc. wszystkich wydatków.

Samorząd systematycznie reaguje
na zróżnicowane potrzeby społeczno-
ści lokalnej. Trwają działania mające na

celu modernizację infrastruktury dro-
gowej, rozwój bazy dydaktycznej i pod-
noszenie jakości kształcenia, poprawę
infrastruktury sportowej oraz jakości
świadczeń medycznych dzięki inwe-
stycjom w szpital powiatowy. Ważnym
elementem aktywności samorządu jest
troska o bezpieczeństwo mieszkańców
poprzez dofinansowanie służb ochrony
przeciwpożarowej i Policji. W 2021 r. po-
wiat żuromiński zajął II miejsce w kra-
ju w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego (nie było wypadków śmier-
telnych).

Budowa krytej pływalni w mieście
powiatowym bez wątpienia wzmocni po-
tencjał społeczny i uatrakcyjni to miejsce
w świetle perspektyw osiedlania się no-
wych mieszkańców i pozyskiwania wy-
soko wykwalifikowanych kadr. − Am-
bitne plany rozwojowe wymagają od nas
zdecydowanych działań i dopingują do
poszukiwania ponadpodstawowych roz-
wiązań proinwestycyjnych. Cel, który
przyświeca zarządowi powiatu, to kon-
sekwentny rozwój oraz poprawa życia
naszych mieszkańców – mówi Jerzy
Rzymowski, starosta żuromiński. ■

Inwestycje z rozmachem
Władze powiatu żuromińskiego podjęły się budowy krytej pływalni. Powiat
jest jednym z niewielu w województwie mazowieckim, gdzie nie ma takiego
obiektu. Prawie 2 lata trwały działania związane z przygotowaniem koncepcji, projektu, zdo-
byciem pozwoleń i środków. Ostatecznie na realizację projektu o wartości 35 668 615 zł po-
zyskano 15 mln zł z Polskiego Ładu oraz 10 mln w ramach programu Sportowa Polska.
Ponadto cel wsparła darowizna firmy Polenergia w kwocie 2,8 mln zł.

Od lewej: Ireneusz Rejmus, wicestarosta żuromiński, i Jerzy Rzymowski, starosta żuromiński
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Najlepsze samorządy 
szczebla powiatowego, 
czyli kolejna odsłona rankingu ZPP

Związek Powiatów Polskich jak co roku wziął pod lupę aktywność poszczególnych samo-
rządów i ich osiągnięcia w różnorodnych sferach funkcjonowania lokalnych wspólnot. Tym
razem w zestawieniu znalazły się powiaty i miasta na prawach powiatów. Laureaci Ogól-
nopolskiego Rankingu Powiatów i Miast zostaną uhonorowani podczas Zgromadzenia
Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które w tym roku odbędzie się Karpaczu.



Ogólnopolski Ranking Powiatów
i Miast na prawach powiatu
– wcześniej Ogólnopolski Ran-

king Gmin i Powiatów − to bezpłatny,
dobrowolny konkurs realizowany od
2003 r. przez Związek Powiatów Polskich.
W tym roku ograniczono liczbę kate-
gorii. Po raz pierwszy zestawienie nie
uwzględnia gmin. Poczynając od ostat-
niej edycji, w rankingu mogą uczestni-
czyć wszystkie samorządy szczebla
powiatowego. 

Inicjatywa wpisuje się w wieloletnią
aktywność Związku Powiatów Polskich,
którego członkowie na różne sposoby
wyróżniają i promują osoby oraz insty-
tucje angażujące się w szeroko rozu-
miany rozwój jednostek samorządu te-
rytorialnego, a także upowszechnia
dobre praktyki samych samorządów,
m.in. poprzez ich kompleksową ocenę
i opracowanie corocznego rankingu.

Kluczowe obszary 
oceniane w rankingu

Laureaci Rankingu Powiatów i Miast
na prawach powiatu zostali poddani
ocenie ekspertów w 4 kategoriach: po-
wiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty
od 60 do 120 tys. mieszkańców, powia-
ty powyżej 120 tys. mieszkańców i mia-
sta na prawach powiatu. Analizując
kompetencje samorządowców i efekty
ich pracy oraz zaangażowanie w po-
zyskiwanie środków na inwestycje, eks-
perci ZPP brali pod uwagę 11 obszarów
tematycznych. Na ostateczne wyniki
i kształt rankingu złożyły się punkty
przyznane w takich grupach, jak:
• działania proinwestycyjne i proro-
zwojowe, 
• rozwiązania poprawiające jakość ob-
sługi mieszkańca oraz funkcjonowania
jednostki samorządu terytorialnego, 
• rozwój społeczeństwa informacyjnego,  
• rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

• promocja rozwiązań z zakresu ochro-
ny zdrowia i pomocy społecznej,
• promocja rozwiązań z zakresu edu-
kacji, kultury i sportu, 
• wspieranie działań na rzecz spo-
łecznej gospodarki rynkowej, 
• wspieranie działań na rzecz bezpie-
czeństwa publicznego, 
• promocja rozwiązań ekoenergetycz-
nych i proekologicznych, 
• współpraca krajowa i międzynaro-
dowa, 
• działania promocyjne.
Warto podkreślić, że ranking jest jedy-
nym tego typu przedsięwzięciem − po-
wstaje na bieżąco i jest systematycznie
aktualizowany przez cały rok w trybie
online.

Najlepsi z najlepszych
Oprócz 33 powiatów i 9 miast na

prawach powiatu, które dzięki swoim
wynikom znalazły się w zestawieniu
samorządowych liderów i zasłużyły na
status laureata Rankingu Powiatów,
podczas ceremonii w Karpaczu przed-
stawiciele 3 powiatów i 1 miasta na pra-
wach powiatu odbiorą tytuł „Dobrego
Polskiego Samorządu” wraz z okolicz-
nościowymi dyplomami.

W trakcie uroczystości zostaną uho-
norowani także zdobywcy prestiżowych
tytułów „Super Powiat” i „Super Miasto”.
Są one przyznawane jednostkom sa-
morządu terytorialnego, które wyka-
zały się największym procentowym
udziałem realizacji zadań uwzględnia-
nych w rankingu. Tym samym repre-
zentują największe udokumentowane
zaangażowanie w wielotorowy rozwój
samorządu. 

Szczegółowe informacje dotyczące
Rankingu, nad którym patronat spra-
wuje „Rynek Inwestycji”, są dostępne
na stronie: http://ranking.zpp.pl/. ■
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Laureaci Ogólnopolskiego Rankingu 
Powiatów i Miast na prawach powiatu 
za 2022 r.

Powiaty do 60 tys. mieszkańców:
1. powiat augustowski
2. powiat świdwiński
3. powiat drawski
4. powiat bielski (podlaskie)

powiat hajnowski
5. powiat przasnyski
6. powiat wałecki
7. powiat łobeski
8. powiat siemiatycki
9. powiat choszczeński
10. powiat prudnicki

Powiaty do 120 tys. mieszkańców:
1. powiat raciborski
2. powiat toruński 
3. powiat słupski
4. powiat ostródzki
5. powiat niżański
6. powiat kędzierzyńsko-kozielski
7. powiat piotrkowski
8. powiat stalowowolski
9. powiat tomaszowski (lubelskie)
10. powiat malborski
11. powiat świecki
12. powiat jędrzejowski
13. powiat lęborski
14. powiat tomaszowski (łódzkie)
15. powiat szczecinecki

Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców:
1. powiat pilski
2. powiat kartuski
3. powiat kielecki
4. powiat cieszyński
5. powiat poznański
6. powiat wodzisławski
7. powiat inowrocławski
8. powiat myślenicki
9. powiat bielski (śląskie)
10. powiat kłodzki

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

Super Powiat 2022:
• powiat augustowski 
• powiat toruński
• powiat pilski 

Super Miasto 2022:
• miasto Nowy Sącz
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Jaka jest kluczowa rola i odpowie-
dzialność organizacji społecznych
w obecnej rzeczywistości i dlaczego
warto angażować się w ich inicjatywy?

− Na podstawie wieloletniego do-
świadczenia w sferze działalności spo-
łecznej i prawie dwuletniego jako pre-
zes IS DDJ widzę, że najwięcej do zro-
bienia jest ciągle w dziedzinie opieki
zdrowotnej. Ciągle zgłaszają się do
nas różne instytucje zajmujące się prze-
wlekle i nieuleczalnie chorymi. W na-
szym stowarzyszeniu działamy rów-
nież na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami, jak i tych, którzy mają ogra-
niczony dostęp do lekarza. Oprócz
tego dostrzegamy problemy osób wy-
kluczonych, to zapisaliśmy w naszym
statucie na pierwszym miejscu. Mam tu
na myśli wykluczenie w sferze edukacji,
dostępu do kultury czy nowych techno-
logii. Ostatnio to również wsparcie dla
naszych przyjaciół z Ukrainy.

Co zaś się tyczy odpowiedzialności
− ciągle powtarzam, że wchodzimy
tam, gdzie obecna władza nie może
albo nie chce. Członkowie inicjatywy
społecznej Dziś dla Jutra to odważni lu-
dzie, którzy nie obawiają się trudnych te-
matów. Niejednokrotnie z tego powodu
jesteśmy sekowani ze strony tych, któ-
rzy takiej odwagi nie mają. I chcę takim
malkontentom wyraźnie powiedzieć,
że niezależnie od wszystkiego robię
swoje, a jeśli ktoś nie chce lub nie po-
trafi, to przynajmniej niech nie prze-
szkadza innym.
Jakie znaczenie ma dialog i współpra-
ca sektora NGO z otoczeniem, w tym
samorządami terytorialnymi?

− No właśnie, o tym dialogu ciągle
mówię. To tak jak z Jurkiem Owsiakiem
czy Janiną Ochojską. Ktoś może ich lu-
bić lub nie lubić, ale nie można za-
przeczyć, że są to ludzie skuteczni
w tym, co robią. Stąd hejt na nich jest
po prostu niewytłumaczalny. Tak samo

jest z innymi organizacjami NGO, któ-
re są dziś solą w oku obozu władzy.
Uświadamiamy bowiem, jak wielkie
są potrzeby i jak można je załatwić. Dla-
tego o wiele lepiej wygląda współpra-
ca z samorządem, który dziś, w dobie
kryzysu, dysponuje mniejszymi środ-
kami, a więc rozumie, że takie organi-
zacje, jak Dziś dla Jutra, są ważnymi
partnerami.

Mam szczęście, że współpracuję
z wieloma samorządowcami woje-
wództwa podkarpackiego, włodarzami
dużych miast, w tym z prezydentem Rze-

szowa, burmistrzem Dębicy, wicepre-
zydentem Tarnobrzega, prezydentem
Krosna, ale i mniejszych miasteczek
oraz małych gmin. Współpracujemy
z radnymi różnych szczebli. Cieszę się,
że w zarządzie naszej Inicjatywy też jest
czynny samorządowiec.
Na ile działania organizacji pozarzą-
dowych i samorządów pokrywają
się? Czy podmioty te grają do jednej
bramki?

− Grają do jednej bramki, bo NGO-
sy nie są przeciwko żadnej władzy.
Tyle że decydenci z władzy centralnej
tego nie rozumieją. Samorządowcy
natomiast wiedzą, że my się dobrze
uzupełniamy. Takiego podejścia do sa-
morządu terytorialnego nauczył mnie
mój tata, który przez 20 lat był samo-
rządowcem. W słusznej sprawie potrafił
dogadać się z każdym. Mnie przy-
świeca podobna idea. I dopóki w sa-
morządach nie będzie wielkiej polityki,
nasze wzajemne relacje będą się do-
brze układały.
Jakie problemy są dziś w pana od-
czuciu najdotkliwiej odczuwane przez
społeczeństwo, niezależnie od świa-
topoglądu i zapatrywań politycznych?

− Wykluczenie, wykluczenie i jesz-
cze raz wykluczenie. Jak wspomniałem,
ma ono różne oblicza, od wykluczenia
dotyczącego niepełnosprawności, rasy,
koloru skóry, wyznania, po wykluczenia
ekonomiczne, a co za tym idzie − ko-
munikacyjne, edukacyjne, infrastruk-
turalne. Drugim problemem jest na
pewno kryzys finansowy. Niestety
w tym obszarze sektor NGO niewiele
może zrobić. Ważne, by łączyć siły. Dla-
tego moje stowarzyszenie tak inten-
sywnie współpracuje z takimi organi-
zacjami, jak Caritas, Fundacja Pod-
karpackie Hospicjum dla Dzieci, Sto-
warzyszenie Szansa 21, Towarzystwo
Wspierania Młodych Talentów „Ko-
pernik”.

Mniej urzędu, więcej działania
Wcale mnie nie dziwi, że niektórzy próbują zrobić zamach i na NGO, i na samorządy. To
dziś jedyne obszary, gdzie nieskrępowanie może kwitnąć demokracja. Dlatego chcę za-
prosić do działania − nie tylko w celu kontunuowania dobrej współpracy, ale również po
to, żeby oprzeć się zmasowanemu atakowi na organizacje społeczne i na samorządy.
Razem damy radę. Razem przywrócimy normalność – apeluje dr Marcin Jurzysta, prezes
inicjatywy społecznej Dziś dla Jutra.



Czy będąc aktywnym w różnych śro-
dowiskach od biznesu po samorządy,
widzi pan przestrzeń do dialogu
i współdziałania ponad podziałami?

− Tak. To było widoczne podczas
ostatnich wyborów na prezydenta Rze-
szowa. Widzę tę przestrzeń również te-
raz. I inne organizacje społeczne też to
widzą. Szkoda, że politycy w tej sprawie
tak hamletyzują. W Dziś dla Jutra spotkali
się działacze o naprawdę różnej pro-
weniencji politycznej, reprezentujący
różne środowiska, różne profesje. Są lu-
dzie w różnym wieku, którzy pokazują,
że pomimo różnic można świetnie współ-
pracować. Mogę zatem zadeklarować,
że jeśli politycy naprawdę chcą wiedzieć,
jak można się dogadać, to drzwi mojej
organizacji stoją otworem. DDJ może być
tą przestrzenią dialogu i wypracowania
wspólnego stanowiska do działań spo-
łecznych, ale i politycznych. Wie pan dla-
czego nie mam problemu w relacjach?
Bo po prostu lubię ludzi, dlatego gdzie-
kolwiek DDJ przychodzi, tam spotyka się
z życzliwością. Chciałbym, aby to wła-
śnie z Podkarpacia poszedł sygnał, że
opozycja się jednoczy, nie tylko po to, by
przejąć władzę, ale by wreszcie wyko-
nać tę ogromną pracę zaprzestania
antagonizowania społeczeństwa.
Od lat walczy pan z szeroko rozumia-
nym wykluczeniem. Czy w przestrzeni
publicznej widać pozytywne zmiany
i efekty działań na rzecz wyrównywania
szans?

− I tak, i nie. Na pewno wiele ar-
chitektonicznych barier jest niwelowa-
nych, ale też nie wszystkie. Natomiast
jeszcze bardzo wiele jest do zrobienia
w kwestii naszej mentalności. Mówiła
o tym niedawno redaktor Renata Ki-
jowska w reportażu „Tacy sami”. Wydaje
mi się, że nasze społeczeństwo wyklu-
cza, choć nie zdaje sobie z tego spra-
wy. Ludzie chętnie pomagają, wrzuca-
ją do puszek, wyrażają litość. Osoby
z niepełnosprawnościami nie chcą li-
tości. Chcą być traktowani jak pełno-
prawni obywatele. Niestety w dalszym
ciągu mam sygnały, że np. osoba nie-
słysząca otrzymała informację podróż-
ną wyrażoną werbalnie, a osoba z nie-
pełnopsrawnością ruchową została
jako ostatnia wpuszczona do autobusu.
Nieraz słyszę, że osoby na wózkach są
bez pytania przestawiane, gdy prze-
glądają coś na półkach sklepowych, że
rozmawia się o nich bez ich udziału, tak
jakby nie rozumiały, co się do nich mówi.
Tak nie może być. Mamy XXI wiek, a oso-
by z niepełnosprawnością powinny być
traktowane podmiotowo. Kiedyś sam by-

łem świadkiem, gdy jeden prominent
pogłaskał po głowie czterdziestoletnią
kobietę tylko dlatego, że ta siedziała na
wózku inwalidzkim, a inny wyrażał
wdzięczność szkole integracyjnej, że
przyjmuje dzieci z „defektami”. To jest
właśnie wykluczenie, niezamierzone, ale
jednak wykluczenie.
Jest pan nie tylko działaczem spo-
łecznym, ale również nauczycielem. Jak
z tej perspektywy postrzega pan polski
system oświaty i atrakcyjność zawodu
nauczyciela?

− Trudno dziś mówić o atrakcyjno-
ści zawodu nauczyciela. I nie chodzi tu
tylko o satysfakcję finansową, chociaż
to nie jest bez znaczenia. Ale gdy do bar-
dzo niskich zarobków, nieporównywal-
nych z nakładem pracy, dodamy fakt, że
nauczyciel jest dziś przede wszystkim
urzędnikiem, wypełniającym tony do-
kumentów, które niejednokrotnie prze-
słaniają ucznia wraz z jego potrzebami,
to trzeba głośno powiedzieć, że nie
tędy droga. Wiele mówi się dziś o edu-
kacji włączającej, a jednocześnie nie-
wielu rozumie, czym ona jest i jak spra-
wić, by ta idea stała się realną funkcją
szkoły. Świetnie to pokazuje pani Tere-
sa Mierzwa, nauczycielka z powiatu sta-
lowowolskiego, z którą współpracuję
w tej sprawie.

To, co się dzieje w polskiej edukacji,
jest bardzo frustrujące. Polski system
oświaty jest po prostu niewydolny, nie
przygotowuje do życia, zabija kreatyw-
ność. Kładzie nacisk na „odbębnianie
pańszczyzny” w zamian za jeszcze bar-
dziej absurdalny kanon nagród i kon-
sekwencji. I tak się dzieje łącznie z oce-
ną z zachowania i religii. Przeraża
mnie, gdy słyszę od uczniów, że „muszą
odrobić wolontariat”. W takie ramy nas
wrzuca system, który na dodatek staje
się coraz bardziej upolityczniony. Nie
dziwmy się więc, że nauczyciele od-
chodzą z zawodu. Na szczęście prezy-
dent utrącił kolejny Lex Czarnek, to by-
łaby śmierć dla polskiej oświaty.
Nawiązując do nazwy stowarzysze-
nia, na którego czele pan stoi, co war-
to dziś potraktować priorytetowo, aby
„jutro” Polakom żyło się lepiej?

− Trzeba zacząć w końcu patrzeć
na człowieka jak na człowieka. Nie wi-
dzieć go wyłącznie przez pryzmat pe-
tenta, pacjenta, ucznia, klienta. Nie
wiem, czy sprawiła to izolacja pande-
miczna, czy obecny etatystyczny model
sprawowania władzy, ale dziś w rela-
cjach nie ma normalności, ludzkiego po-
dejścia. Jest buta, arogancja i ignoran-
cja. Niestety ta władza nauczyła ludzi,

że drugiego można poniżać tylko dla-
tego, że jest się bardziej wpływowym,
a przy tym niekoniecznie bardziej kom-
petentnym.

Poza tym potrzeba nam, jak ja to na-
zywam, „koszyka dobrych praktyk”,
dzięki któremu zrealizujemy pierwsze
założenie. Gdy ministrem zdrowia był
prof. Zbigniew Religa, modne było okre-
ślenie „koszyk świadczeń gwaranto-
wanych”. Teraz potrzeba nam takiego
koszyka zasad postępowania społecz-
nego, które są pomocne na co dzień. Po-
winny znaleźć się w nim takie wartości,
jak słowność czy założenie dobrej woli.
Jest czymś patologicznym, gdy każde-
go, kto przychodzi gdziekolwiek z jakąś
sprawą, traktuje się jak potencjalnego
oszusta czy kombinatora.

Postuluję również zasadę: „Mniej
urzędu, więcej działania”. Mam bardzo
dobre relacje z przedsiębiorcami i do-
skonale wiem, że oprócz wielu bez-
sensownych danin przedsiębiorczość
hamuje czas spędzany w urzędzie lub
nad sprawami urzędowymi. To na-
prawdę uwłaczające, że przedsiębior-
cy, którzy powinni być dziś dla państwa
sangrealem, bo z ich kreatywności
wszyscy korzystamy, muszą przed
okienkiem urzędnika tłumaczyć się, że
nie są wielbłądami.
Z jakim przekazem uczestniczy pan
w tegorocznym Europejskim Kongresie
Samorządów?

− Mój przekaz nie będzie szczegól-
nie odkrywczy, bo po raz kolejny prze-
konuję, że organizacje NGO i samorzą-
dy są dla siebie najlepszymi partnerami.
W ich relacjach widać najgłębsze za-
ufanie, największe zrozumienie i naj-
skuteczniejszą współpracę. Ciągle po-
wtarzam, że organizacje pożytku pu-
blicznego nie istniałyby bez przedsię-
biorców. Z samorządami jest trochę
inna sytuacja, tu następuje swego ro-
dzaju inercja. Owszem, samorządy moc-
no nas wspierają, ale my w zamian ofe-
rujemy pomoc w obszarach, które są dla
nich ważne. Z samorządami świetnie się
uzupełniamy. Wcale mnie nie dziwi, że
niektórzy próbują zrobić zamach i na
NGO, i na samorządy. To dziś jedyne ob-
szary, gdzie nieskrępowanie może kwit-
nąć demokracja. Dlatego chcę zaprosić
do działania − nie tylko w celu konty-
nuowania dobrej współpracy, ale również
po to, żeby oprzeć się zmasowanemu
atakowi na organizacje społeczne i na
samorządy. Razem damy radę. Razem
przywrócimy normalność.

Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Grupa LUX MED, która jako czło-
nek UN Global Compact reali-
zuje projekty wspierające cele

zrównoważonego rozwoju i propaguje
ideę zielonej transformacji, głosząc ha-
sło „nie ma zdrowego człowieka bez
zdrowego środowiska”, zdecydowała
się sprawdzić, co sprawia, że miasta są
zdrowe i jakie czynniki wpływają na ich
kondycję.

W jakim celu powstał Indeks
Zdrowych Miast?

Indeks Zdrowych Miast to autorskie,
długofalowe przedsięwzięcie Grupy
LUX MED, przygotowane wspólnie z ba-
daczami ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie oraz Fundacji Gospo-
darki i Administracji Publicznej. To naj-

większe w Polsce badanie oceniające
kondycję 66 miast na prawach powia-
tu, a zarazem narzędzie, które w sze-
rokim ujęciu pokazuje, co jest ważne dla
mieszkańców, na jakie aspekty zwrócić
uwagę i w co inwestować, aby tworzyć
zdrową i zrównoważoną przestrzeń
miejską.

Celem analizy zidentyfikowanych
czynników, które wpływają na jakość
życia w mieście i zdrowie mieszkań-
ców, było dostarczanie eksperckiej
wiedzy samorządom, aby te mogły
zapewnić jak najlepsze warunki dla
utrzymywania dobrego stanu zdrowia
w swoich społecznościach. Twórcy In-
deksu Zdrowych Miast postawili klu-
czowe pytania, przede wszystkim: co
oznacza termin zdrowe miasto i jakie
są główne obszary, w których miasta
mogą i podejmują działania, aby po-
prawić jakość życia, a zarazem zdro-
wie mieszkańców.

Co wpływa na zdrowie 
polskich miast?

W Indeksie Zdrowych Miast wyło-
niono 8 głównych obszarów ważnych
z punktu widzenia tworzenia warunków
dla zdrowego życia: zdrowie, ludność
i pokolenia, usługi komunalne i spo-
łeczne, edukacja, mieszkalnictwo, śro-
dowisko, infrastruktura, przestrzeń. Na
ich podstawie powstał zestaw 68 wskaź-
ników, wykorzystujących dane publiko-
wane w Banku Danych Lokalnych GUS
lub pochodzące z innych źródeł admi-
nistracyjnych. Dokładnej analizie pod-
dano m.in. realizowane programy zdro-
wia publicznego, umieralność na wy-
brane choroby cywilizacyjne, po-
wierzchnię terenów zielonych czy jakość
powietrza.

W obszarze „Zdrowie” przebadano
m.in. programy profilaktyki zdrowot-
nej, pogrupowane na ponad 20 kate-
gorii tematycznych (np. nowotwór pier-

Indeks Zdrowych Miast 
drogowskazem dla samorządowców
Jak wynika z danych GUS, ok. 60 proc. populacji w Polsce mieszka w miastach. To na tych
obszarach znacznie szybciej rośnie odsetek osób chorujących przewlekle. Statystyki wska-
zują m.in. na większą liczbę osób z miast w porównaniu z mieszkańcami terenów wiejskich,
u których diagnozuje się choroby układu oddechowego, w tym dolegliwości astmatyczne
czy choroby układu krążenia.

Joanna Węgrzynowska
manager ds. ESG, Grupa 
LUX MED



si, rak szyjki macicy, choroby układu krą-
żenia, choroby narządów wzroku i słu-
chu) oraz średni koszt realizacji tych
działań w przeliczeniu na mieszkańców
danego miasta. Przykładowo Warszawa
wprowadziła aż 359 badań profilak-
tycznych, podczas gdy średnia wśród
badanych miast wyniosła 42.

Kategoria „Ludność i pokolenie”
objęła analizę takich czynników, jak
mediana wieku mieszkańców, współ-
czynnik feminizacji (liczba kobiet na
100 mężczyzn), zgony osób w wieku do
65. roku życia czy saldo migracji. 

Ważnym obszarem są także „Usłu-
gi komunalne i społeczne”. W trakcie
badania tej kategorii rozpatrywano
m.in. ilość zmieszanych odpadów ze-
branych w ciągu roku na 1 mieszkańca
czy liczbę obiektów sportowych na
100 tys. osób.

W ramach prac nad obszarem
„Edukacja” badacze przeanalizowali
wyniki m.in. egzaminów ósmoklasisty
i matur. 

Sektor „Środowisko” to chociażby
powierzchnia terenów zielonych w mie-
ście czy długość ścieżek rowerowych
w relacji do długości dróg. W Sopocie,
który został liderem tej kategorii, na
100 tys. osób przypada prawie 189 obiek-
tów sportowych, gdzie średnia dla Pol-
ski wyniosła zaledwie 19,7. 

Obszar „Mieszkalnictwo” sprowadza
się do m.in. analizy odsetku lokali bez to-
alet czy centralnego ogrzewania. Dwie
ostatnie kategorie sektorowe to „Infra-
struktura” i „Przestrzeń”. W pierwszej
z nich zwrócono uwagę np. na liczbę
samochodów na 100 mieszkańców,
a w drugiej − na procentowy udział
wód powierzchniowych w powierzchni
miasta.

Po analizie wszystkich czynników
i podsumowaniu wyników najzdrowszym
miastem w Polsce okazała się Warszawa.
W kategoriach sektorowych liderami zo-
stały: Opole, Rzeszów, Białystok, Gliwice,
Sopot, Nowy Sącz i Świnoujście.

Inspiracja i drogowskaz 
dla samorządów

Analiza i wnioski z projektu pełnią
nie tylko rolę inspiracji czy zachęty,
lecz także realnego drogowskazu
zmian, który jasno pokazuje, co może-
my zrobić i o które obszary należy się za-
troszczyć, żeby sprzyjać zdrowemu sty-
lowi życia. Biznes, administracja i sa-
morządy mają stosowne narzędzia,
żeby wspólnie tworzyć zrównoważone
miasta, a w efekcie wpływać na zdrowie
ich mieszkańców.

Współcześnie miasta mierzą się
z wieloma wyzwaniami społecznymi, go-
spodarczymi, ekonomicznymi, ale tak-
że tymi z zakresu ekologii. Rosnący po-
ziom zanieczyszczenia i kryzys klima-
tyczny to tylko wybrane spośród wielu
problemów, z którymi muszą zmagać
się włodarze miast. Narzędzie opraco-
wane przez ekspertów pozwoli im
nadać priorytety działaniom w kon-
kretnych obszarach.

Publikacja Indeksu Zdrowych Miast
była punktem wyjścia do podjęcia dys-
kusji z samorządowcami o najlepszych
rozwiązaniach, wartych wdrożenia.
Pierwsza edycja pokazała, że władze
miast podejmują szereg inicjatyw na
rzecz jakości życia mieszkańców. Wło-
darze miast są otwarci na współpracę
z sektorem biznesu i chcą łączyć siły, by
wspólnie wypracowywać jak najko-
rzystniejsze scenariusze przyszłości dla
miast. W styczniu br. Grupa LUX MED

zorganizowała wraz z twórcami rapor-
tu webinar „Zdrowe miasta – dobra
przestrzeń do życia”, będący przestrze-
nią do szczegółowego omówienia ob-
szarów Indeksu, a także wymiany myśli,
w celu ulepszenia drugiej edycji Indek-
su, planowanej na jesień tego roku.
W spotkaniu udział wzięli wiceprezy-
denci, rzecznicy miast, a także przed-
stawiciele Wydziałów: Zdrowia, Ochro-
ny Środowiska i Polityki Społecznej.

Wszystkie poddane analizie obsza-
ry wymagają stałego monitorowania
i wprowadzania zmian w celu polep-
szenia jakości życia i zdrowia miesz-
kańców polskich miast. Wychodząc
z założenia, że najważniejszy jest dialog,
uzupełnieniem rankingu będą wyniki
badania ankietowego, które jest skie-
rowane do władz lokalnych i miesz-
kańców. Analiza ta pozwoli uzupełnić ra-
port o dodatkowe informacje, niedo-
stępne w danych statystycznych. ■
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Najlepszym przykładem efektów,
jakie może przynieść bliska
współpraca uczelni z samorzą-

dami, jest zgoda na uruchomienie w ka-
liskiej uczelni kierunku lekarskiego. To
właśnie naukowcy Akademii Kaliskiej
zaalarmowali prezydentów i burmi-
strzów miast z dawnego województwa
kaliskiego, że współczynnik lekarzy
przypadających na tysiąc mieszkańców
jest dramatycznie niski. – W Polsce ten
współczynnik wynosi 2,3 lekarza na ty-
siąc mieszkańców, w Wielkopolsce
− 1,57, a w samej aglomeracji kalisko-
-ostrowskiej − zaledwie 0,87. Te dane
przekazałem samorządowcom z re-
gionu i ustaliliśmy, że wspólnymi siłami
będziemy robić wszystko, by uruchomić
na uczelni kierunek lekarski. Wszystkie
samorządy wyraziły poparcie dla naszej
inicjatywy i dzisiaj już wiemy, że od no-
wego roku akademickiego będziemy
kształcić lekarzy – mówi prof. Andrzej
Wojtyła. 

Dobre efekty współpracy 
nauki z samorządem

– To najbardziej spektakularny suk-
ces, pokazujący skalę naszego współ-
działania, ale na tym nie kończymy.
Uczelnia właśnie uruchomiła specjalne
kursy przygotowawcze dla maturzy-
stów z całego regionu, by pomóc im jak
najlepiej zdać maturę. Władze miast
i gmin mają do dyspozycji zaplecze in-
telektualne w postaci naszych na-
ukowców, ale również studentów, którzy
w ostatnich dniach aktywnie włączyli się
w proces rewitalizacji starówki. Oczy-
wiście, na lokalny rynek pracy, w tym do
licznych urzędów, dostarczamy wy-
kwalifikowanych pracowników, np. spe-
cjalistów w zakresie zarządzania kry-
zysowego − dodaje. 

Rektor Akademii Kaliskiej ma świa-
domość, że rolą uczelni jest nie tylko
kształcenie fachowców, ale również
kształtowanie elit. Temu celowi ma słu-
żyć m.in. nowo powołany Akademicki

Klub Dyskusyjny. – Na pierwsze spo-
tkanie klubu zaprosiliśmy władze miast
i gmin, jak również radnych. Umiejęt-
ność prowadzenia dyskusji zanika, dla-
tego podjąłem próbę zmiany tego sta-
nu rzeczy. Frekwencja podczas inau-
guracyjnego wykładu prof. Waldemara
Łazugi była zadowalająca, a to po-
zwala z optymizmem patrzeć w przy-
szłość – mówi rektor Akademii Kaliskiej.

Na horyzoncie 
Uniwersytet Kaliski

− Nie wszystkie efekty naszej współ-
pracy da się zmierzyć, ale jest ona za-

uważalna – przyznaje Krystian Kina-
stowski, prezydent Kalisza. – Władze
miasta przekonują młodych ludzi, że Ka-
lisz jest doskonałym miejscem do życia
i rozwoju, a obecność tak ambitnej
uczelni znacznie to ułatwia. Cieszymy
się, że jesteśmy w szczególnym mo-
mencie naszej historii, gdyż za kilka mie-
sięcy ma zostać powołany Uniwersytet
Kaliski, który będzie kształcił m.in. le-
karzy i prawników. Już dzisiaj nie trzeba
wyjeżdżać do innego miasta, by uzyskać
stopień naukowy doktora. Tę zmianę ja-
kościową widać gołym okiem. Cieszę
się, że samorząd Kalisza w jakimś stop-
niu się do niej przyczynił − komentuje.

Ustawa o powołaniu Uniwersytetu
Kaliskiego jest już w Sejmie. Jeśli zo-
stanie przyjęta, Kalisz stanie się naj-
szybciej rozwijającym się ośrodkiem
uniwersyteckim w Polsce. Jeszcze kilka
lat temu obecna Akademia Kaliska
była Państwową Wyższą Szkołą Za-
wodową. – Wiele pokoleń kaliszan ma-
rzyło o uczelni akademickiej, tymcza-
sem wkrótce zostanie powołany Uni-
wersytet Kaliski. Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie bliska współpraca miasta
z uczelnią. Jak bliska? Nie będzie prze-
sadą, jeśli powiem, że z prezydentem
rozmawiam niemal codziennie – przy-
znaje prof. Andrzej Wojtyła. ■

Od PWSZ-u do Uniwersytetu
Współpraca Akademii Kaliskiej z samorządami południowej Wielkopolski może być wzo-
rem dla uczelni i samorządów w innych częściach Polski. – Trudno jest wymienić wszyst-
kie obszary, w których współpracujemy, ponieważ jest ich tak wiele. Co ważne, na tej
kooperacji korzysta nie tylko uczelnia czy samorząd, ale wszyscy mieszkańcy Kalisza
– mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.

Prof. Andrzej Wojtyła, 
rektor Akademii Kaliskiej
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Jak zmienia się oferta MWM na prze-
strzeni lat?

− Ostatnie lata to dla naszego mu-
zeum okres zamian i dynamicznego roz-
woju. Ważne inwestycje i realizowane
zadania służą poszerzeniu oferty, a tak-
że dostosowaniu obiektów oraz pre-
zentowanych ekspozycji do zróżnico-
wanych potrzeb odwiedzających.
Wszystkie te działania stały się możliwe
dzięki ogromnemu wsparciu samorzą-
du województwa mazowieckiego.
Co najlepiej świadczy o rozwoju mu-
zeum?

− W 2021 r. nasz zamiejscowy od-
dział − Muzeum Małego Miasta w Bie-
żuniu − zyskał nowe oblicze. Po 4 latach
prac renowacyjno-adaptacyjnych po-

wstał unikalny kompleks muzealny
in situ składający się z 5 budynków,
z czego 4 to obiekty ekspozycyjne. Pre-
zentowane w ich wnętrzach wystawy
przybliżają specyfikę małych miaste-
czek, pozwalając poznać życie ich
mieszkańców. W 2022 r., po ponad 2 la-
tach prac modernizacyjnych i adapta-
cyjnych, nastąpiło ponowne otwarcie
klasycystycznego ratusza w Sierpcu.
Zwiedzający zyskali nowoczesne prze-
strzenie ekspozycyjne dostępne dla
osób z niepełnosprawnościami. Wciąż
trwają przygotowania do realizacji pro-
jektu renowacji zabytkowego zespołu
pałacowego z XVII w. w Bieżuniu i do-
stosowania go do celów wystawienni-
czych. W jego wnętrzach chcemy stwo-

rzyć pierwsze w Polsce muzeum kon-
stytucji.
Czy młodzież szkolna może liczyć na
atrakcyjną ofertę dydaktyczną?

− Jeśli chodzi o działalność eduka-
cyjną, włączyliśmy się w realizowany
przez samorząd województwa mazo-
wieckiego program „Kulturalna Szkoła
na Mazowszu”. W ramach oferty ucznio-
wie szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych otrzymują za złotówkę bilet
wstępu na teren skansenu lub do ratu-
sza czy muzeum w Bieżuniu. Mogą
także skorzystać z usługi przewodnika
i wziąć udział w lekcji muzealnej lub
warsztatach.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Samorząd wspiera rozwój muzeum
W ostatnich latach prowadzimy liczne inwestycje i projekty,
które mają wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę edukacyjną.
Wiele działań już zrealizowaliśmy, ale wciąż nie powie-
dzieliśmy ostatniego słowa – mówi Jan Rzeszotarski, dy-
rektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
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W swoich wypowiedziach na temat
edukacji często mówią państwo o „wol-
ności”. 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 intelek-
tualnego rozróżnienia, aby podjąć słusz-
ną decyzję. To dotyczy również prawa
stanowionego. Legislacja − i to ta za-
warta w Konstytucji RP − gwarantuje
swobody obywatelskie, w tym metodą
prostej  dedukcji, oświatowy wolny wy-
bór dla rodzica i ucznia. W 2021 r. pol-

scy parlamentarzyści, prawie jedno-
myślnie, 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 czło-
wiekiem, wycieczki edukacyjnej. Tym sa-
mym zagadnieniem możemy zainspiro-
wać dziecko na kilka różnych sposobów
i z różnych perspektyw. Pewna prze-
strzeń wolności przy organizacji roku
szkolnego pozwala na efektywne współ-
istnienie samego procesu kształcenia z in-
nymi aktywnościami dziecka. Może ono
rozwijać swoje pasje, uprawiać sport, po-
dróżować. Sposobów 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. ub.w. Tylko nieliczni wypraco-
wali przestrzeń, aby kontynuować ro-
dzinne tradycje w trudnej rzeczywisto-
ści PRL-u. Można wymienić tu chociaż-
by przykład rodziny państwa Bobów, któ-
rzy zawalczyli o edukacyjną wolność
w tak trudnym okresie.  

MZ: Obecnie, na styku rodziny i pań-
stwa w sygnalizowanym obszarze, sy-
tuacja powoli się normalizuje. Aczkol-
wiek wciąż istnieje wiele barier, w tym
mentalnościowych, które należy suk-
cesywnie przełamywać.  
Osobiście doświadczyli państwo wie-
lu szykan za efektywne propagowanie
tej szczytnej idei. Jaki to miało wpływ
na państwa życie?

MZ: Bywało trudno, zwłaszcza że na
początku te działania po prostu nas za-
skoczyły, nie rozumieliśmy, dlaczego
nas to spotyka. Na przestrzeni czasu
w  zmagania te zaangażowaliśmy do-
robek całego życia. Wolności nie dostaje
się za darmo − trzeba nieustannie ją
zdobywać.

Nieoceniona wartość 
oświatowej wolności wyboru
Oświatowa wolność wyboru umożliwia wykorzystanie w jak największym stopniu drze-
miącego edukacyjnego potencjału całej polskiej rodziny: rodziców, dzieci, dziadków. Twór-
cze pobudzenie naszych małych lokalnych społeczności – przekonują prof. Marzena
i Paweł Zakrzewscy, twórcy międzynarodowych klubów edukacji spersonalizowanej i de-
mokratycznej,  propagatorzy edukacji domowej i szczęśliwi rodzice 12 dzieci. Zgodnie
twierdzą, że różnorodność form nauczania sprzyja efektywności tego procesu.



PZ: Wiele szans na rozwój polskiej
edukacji zaprzepaszczono. Mogliby-
śmy być dzisiaj jako społeczeństwo
bardziej przygotowani na technolo-
giczną rewolucję, której obecnie do-
świadczamy. Przykładem może być in-
nowacyjny w swoim czasie projekt e-tor-
nister, który jako pierwszy w Polsce de-
kadę temu wprowadzały nasze pla-
cówki.

W 2021 r. udało się jednak przy-
wrócić właściwe dla prawidłowego
funkcjonowania edukacji domowej uwa-
runkowania prawne. Dokonali państwo
niemożliwego. Posłowie wszystkich opcji
poparli dobrą zmianę prawną, a zmia-
ny te nazwane zostały przez parla-
mentarzystów „Ustawą Zakrzewskich”.

MZ: Aby do tego doprowadzić, po-
trzebne było zaangażowanie wielu lu-
dzi. Z naszej strony staraliśmy się po-
zytywnie zainspirować polityków, media,
szeroko rozumiane środowisko praw-
nicze. Prezentowaliśmy zalety. Rozpra-
szaliśmy obawy. Rosła świadomość.
Po bliższym poznaniu idei edukacji do-
mowej większość osób dostrzega jej za-
lety. Ta pozytywna zmiana prawna
przywróciła nam wiarę, że prawdziwe
dobro, o które z wysiłkiem zabiegamy,
mimo obiektywnych dużych trudności
można jednak osiągnąć, że na końcu
dobro 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 tego
procesu. Wolność wyboru implikuje
w czasie skuteczne wykorzystanie po-
tencjału dziecka i rodzica. Uczmy dzie-
ci bycia wolnymi. Niech podejmują de-
cyzje i biorą za nie w miarę możliwości,
chociaż częściowo, odpowiedzialność.
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 – istot-
ną wartością w wielu obszarach życia
społecznego. A przecież to właśnie
możliwość wyboru naturalnie stymulu-
je wzrost obywatelskiego zaangażo-
wania oraz przejęcie współodpowie-
dzialności. Mamy w Polsce takie wielo-
wiekowe tradycje, przerwane w okresie
powojennym. Czas na powrót do ko-
rzeni. 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, kie-
dy, jak i czego będzie się uczyć. Do-
świadczenie pokazuje, że takie podej-
ście do ucznia przynosi wiele korzyści
nawet dla samego procesu dydak-
tycznego. Umiejętność podejmowania
decyzji jest kluczowa w dojrzałym życiu.
Jako dorośli ludzie codziennie doko-

nujemy przecież pewnych życiowych
wyborów. Od jakości tych wyborów
będzie uwarunkowane chociażby su-
biektywne odczucie szczęścia doro-
słego już człowieka.
Co jest kwintesencją wolności w edu-
kacji?

PZ: W obszarze edukacji wolność
konstytuuje się właśnie na 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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Takie wnioski płyną z raportu na te-
mat reskillingu, opublikowanego
31 stycznia br. Jak wskazuje ba-

danie, przeprowadzone przez Future
Collars i ICAN Institute, 62 proc. re-
spondentów widzi w reskillingu szansę
na szybki dostęp do zasobów i kompe-
tencji. 64 proc. deklaruje, że ma ustruk-
turyzowany proces od zgłoszenia pra-
cownika po rozwój nowych kompeten-
cji. Jednocześnie tylko 6 proc. pracow-
ników doświadcza reskillingu.

Trendy a rynek pracy
W rankingu Komisji Europejskiej2

Polska zajęła 24. miejsce pod względem
kompetencji cyfrowych. Niższy poziom
zaawansowania technologicznego od-
notowują tylko Grecja, Bułgaria i Ru-
munia. Polacy znacznie odbiegają od
średniej europejskiej. To najwyższy czas
na zdecydowane działania na rzecz
edukacji pracowników. – Te dane po-
winny nam dać do myślenia. Wiele ob-
szarów edukacji w Polsce wymaga po-
prawy. Ale to wysiłek wielu instytucji
i potrzeba systemowej reformy. Mamy
w Polsce wysoki odsetek młodych osób
z wykształceniem wyższym. Nowe bran-
że związane z gospodarką niskoemisyj-
ną stwarzają szanse na zwiększenie po-
ziomu edukacji dla kobiet i mężczyzn. To
szansa na wyrównanie kompetencji – ko-
mentuje Barbara Socha, wiceminister ro-
dziny i polityki społecznej, pełnomocnik
rządu ds. polityki demograficznej.

W skali globalnej 70 proc. praco-
dawców ma trudności ze znalezieniem
pracowników z odpowiednią równo-
wagą umiejętności twardych i miękkich.
Jednocześnie aż 72 proc. firm nie in-
westuje w kapitał ludzki, a to przekłada
się na sytuację makroekonomiczną.

Problemy z kompetencjami
Jak pokazuje raport, 90 proc. firm

zgłasza problemy z pozyskaniem pra-
cowników o odpowiednich kwalifika-
cjach, ale tylko 7 proc. korzysta z roz-
wiązań reskillingu. Co ich od tego od-

wodzi? – Po pierwsze budżet. Po drugie
podejście zarządu, który nie myśli o re-
skillingu jako części strategii. Nie myślą,
że dzięki temu zmniejszą rotacje, obni-
żą koszty. Po trzecie – strach, że wy-
szkolimy i damy ludziom umiejętności,
wiedzę, empowerment, a ci potem nas
opuszczą na rzecz konkurencji. Ta mo-
neta ma dwie strony. Najbardziej po-
trzebne jest indywidualne podejście.
Ktoś coś robi, ale chce się rozwijać w ja-
kimś kierunku. Kiedy da mu się upskil-
ling, nie opuści nas, bo będzie widział
przyszłość w naszej firmie – twierdzi Ka-
mila Zawistowska, Head of Talent Stra-
tegy w Accenture.

Reskilling może być receptą na
problemy rynku pracy. Jakie zagrożenia
dla biznesu niesie bierność we wdra-
żaniu strategii reskillingu, cross-skil-
lingu i upskillingu? – Osób powyżej
65. roku życia jest dwa razy więcej niż
18-latków. Pracownicy na rynku, na któ-
rym szukamy talentów, chcą się rozwi-
jać w miejscu pracy. Reskilling jest je-
dyną drogą, żeby mieć dostęp do ta-
lentów. Nie da się szybko zasypać luki
kompetencyjnej. Zwłaszcza że trady-
cyjne formy nauki są niewydolne. Ludzie
inwestują własne środki, żeby czuć się
bezpieczniej. To nie pieniądze są war-
tością, ale umiejętności radzenia sobie
na rynku pracy – komentuje Zofia Dzik,
CEO Instytut Humanites.

Czy jesteśmy gotowi 
na reskilling?

Dane pokazują, że 68 proc. społe-
czeństwa jest gotowa na reskilling. Jak
połączyć rolę pracodawcy i rolę pań-
stwa, aby to się udało? – Najpierw
ustalmy stan faktyczny: cyfryzacja już
jest i będzie. Psychologia pokazuje, że
ludzie boją się zmian, nawet tych na lep-
sze. Tymczasem są już na świecie or-
ganizacje, które od lat współpracują
z rządem, np. Amazon czy Microsoft. Po-
chylmy się teraz nad realnym proble-
mem. Otóż, firmy nie informują pra-
cowników z odpowiednim wyprzedze-

niem, w którym kierunku będą się zmie-
niać, aby dać im szansę na przebran-
żowienie. A przecież reskilling to naj-
tańszy sposób na pozyskanie spraw-
dzonych pracowników – mówi Robert
Rutkowski, pedagog, psychoterapeuta,
wykładowca.

Postępująca automatyzacja i cyfry-
zacja naraża wielu pracowników na
ryzyko utraty pracy w przyszłości, jeśli nie
zdobędą na czas nowych umiejętności.
Jak znaleźć dla siebie na nowo miejsce
na rynku pracy? – Powinniśmy uświa-
domić sobie mocne strony, które może-
my wykorzystać do upskillingu i reskil-
lingu. Czasem nie zdajemy sobie spra-
wy, że np. księgowy może być świetnym
testerem aplikacji księgowych. Czasem
działy IT szukają ludzi z biznesu do
kontaktów z klientem. Zachęcam do
uczestniczenia w szkoleniach i webi-
nariach, żeby dowiedzieć się, jakie kom-
petencje są poszukiwane. Jeśli chcesz
się rozwijać, zaproponuj to pracodaw-
cy. W przypadku braku programu re-
skillingowego warto poprosić o dofina-
sowanie. Kiedy widzisz nadchodzące
zmiany, wykazuj zaangażowanie i bierz
życie w swoje ręce – radzi Beata Jarosz,
prezes Future Collars.

***
„Wielki reset umiejętności” dotyczą-

cy reskillingu pracowników autorstwa Fu-
ture Collars – szkoły kompetencji cyfro-
wych oraz ICAN Institute to pierwsze tak
kompleksowe ujęcie zagadnień doty-
czących wypełnienia luki kompetencyjnej
firm. Raport, skierowany do kadry za-
rządzającej, działów HR oraz do każde-
go, komu zależy na rozwoju, jest dostępny
bezpłatnie na: www.reskilling.pl.

1 Por. Raport „Polska jako Cyfrowy Challenger”
2 Ranking indeksu gospodarki cyfrowej i społe-
czeństwa cyfrowego Digital Economy and Society
Index, tzw. DESI wykazał, że jedynie 43 proc.
Polaków w wieku od 16 do 74 lat ma podstawowe
umiejętności cyfrowe, podczas gdy średnia
w UE średnia wynosi 54 proc.

Czy reskilling uratuje rynek pracy?
Nawet 49 proc. czasu pracy w Polsce zajmują czynności, które dzięki technologii do 2030 r.
mogą zostać zautomatyzowane1. W efekcie ponad 7 mln osób będzie musiało zdobyć
nowe umiejętności, które pozwolą im utrzymać się na rynku pracy. Problem braku „od-
powiednich rąk do pracy” będzie się pogłębiał. Podczas gdy wiele zawodów odchodzi
w zapomnienie, pojawiają się nowe profesje, w których brakuje specjalistów.
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Wodpowiedzi na rosnące za-
potrzebowanie na wykwalifi-
kowanych i świadomych li-

derów rozwoju lokalnego Wyższa Szko-
ła Humanitas uruchomiła kierunek stu-
diów MBA rozszerzony o moduły nie-
zbędne w obszarach samorządu. Stu-
dia dają uczestnikom więcej niż kla-
syczne studia MBA i przygotowują do
pracy w specyficznym środowisku, któ-
rego dotyczą.

Program studiów Master of Business
Administration dla liderów samorządów
opracowali eksperci Wyższej Szkoły
Humanitas oraz Bratislava University of
Economics and Management we współ-
pracy z międzynarodowym zespołem
naukowców z University of Denver, Uni-
versity of Applied Sciences i Comenius
University. − Dynamicznie zmieniające
się otoczenie biznesowe, gospodarcze
oraz społeczne wciąż stawia przed sa-
morządowcami nowe wyzwania, którym
należy sprostać. W Wyższej Szkole Hu-
manitas wsłuchujemy się w potrzeby li-
derów rozwoju lokalnego i regionalne-
go, doskonale je rozumiemy i staramy
się na nie odpowiadać – mówi prof. ucz.
dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor
Wyższej Szkoły Humanitas.

Jak podkreśla rektor, samorządow-
cy to grupa zawodowa, która od lat pra-
cuje z zaangażowaniem i konsekwen-
cją, dbając o rozwój Polski. Na samo-
rządach spoczywa odpowiedzialność
za jakość życia nas wszystkich: za edu-
kację, kulturę, ochronę zdrowia, trans-
port publiczny, ekologię i wiele innych
obszarów o fundamentalnym znaczeniu

dla codziennego funkcjonowania spo-
łeczeństwa. Samorząd coraz częściej
strzeże także podstawowych wartości
społecznych i zasad demokracji.

Efektem specjalistycznych analiz
i wieloletnich doświadczeń wynikają-
cych ze współpracy merytorycznej z sa-
morządami są studia Master of Business
Administration (MBA) dla liderów sa-
morządów. − Wyższa Szkoła Humani-
tas od ponad 25 lat z powodzeniem
kształci kadry administracyjne oraz
menedżerów zaangażowanych w roz-
wój rozmaitych form biznesu. Naszym
celem jest wyposażenie ich w prak-
tyczne umiejętności, które bazują na ak-
tualnych trendach rynkowych i odpo-
wiadają na zapotrzebowanie praco-
dawców. W Humanitas wiedzy teore-
tycznej zawsze towarzyszą szerokie
kompetencje społeczne, zawodowe
i przywódcze – przekonuje prof. Kacz-
marczyk.

Uczelnia posiada bogate doświad-
czenie w kształceniu licencjackim i ma-
gisterskim na kierunkach administra-
cyjno-biznesowych, dzięki czemu po-
maga rozwijać takie cechy, jak kre-
atywność, innowacyjność, odpowie-
dzialność, przedsiębiorczość i profe-
sjonalizm. Ponadto kształci w duchu dia-
logu, partnerstwa, tolerancji, otwartości
i szacunku do człowieka. − Doskonale
wiemy, że dzięki zaangażowaniu wy-
bitnych naukowców, menedżerów i tre-

nerów ze znaczącym dorobkiem na-
ukowym umiejętnie łączymy teorię
z praktyką. Dowodem skuteczności
kształcenia są wysokie miejsca zajmo-
wane w ogólnopolskich rankingach
uczelni wyższych – dodaje rektor.

WSH to 11 kierunków kształcenia, kil-
kadziesiąt specjalności, bogata oferta
studiów podyplomowych, seminarium
doktorskie w dyscyplinie prawo, dwa kie-
runki studiów MBA oraz studia LLM.
W Wyższej Szkole Humanitas uczestni-
cy studiów MBA dla liderów samorzą-
dów zostaną wyposażeni w wiedzę,
kompetencje i umiejętności, które są ele-
mentem klasycznych, ogólnych pro-
gramów MBA. Dodatkowo każdy obszar
jest poszerzony o aspekty związane
z funkcjonowaniem i rozwojem jednostek
samorządu terytorialnego. Słuchacze
posiądą również miękkie kompetencje
przywódcze oraz wiedzę z zakresu wi-
zerunku osobistego. − Wszystko po to,
aby jeszcze skuteczniej zarządzać roz-
wojem lokalnym i regionalnym. MBA dla
liderów samorządów przygotuje kom-
petentnych, odpowiedzialnych i profe-
sjonalnych liderów, gotowych efektywnie
kierować organizacjami publicznymi
w złożonym i zmiennym środowisku
– podkreśla rektor WSH.

Więcej informacji o studiach i do-
datkowych benefitach z nimi związa-
nych można znaleźć na stronie:
https://www.humanitas.edu.pl/mba. Jak
przekazuje uczelnia, studia cieszą się
ogromnym zainteresowaniem, a liczba
miejsc jest limitowana. O zapisie decy-
duje kolejność zgłoszeń. ■

Studia MBA dla liderów samorządów
Już w marcu 2023 r. w Wyższej Szkole Humanitas można rozpocząć studia na unikato-
wym kierunku Master of Business Administration dla liderów samorządów.

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk − absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślą-
skiego, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Na uczelni pracuje na stanowisku profesora w In-
stytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Instytucie Nauk Prawnych. Jego zainteresowania badawcze
koncentrują się wokół zagadnień zarządzania publicznego, zarządzania jakością, marketingu, prawa konsty-
tucyjnego i procesu karnego. Jest autorem blisko 100 publikacji naukowych o tematyce menedżerskiej,
prawnej i politologicznej, w tym monografii ukazujących się na międzynarodowym rynku wydawniczym.
Posiada bogate doświadczenie menedżerskie: od 2006 r. zarządza własną firmą szkoleniową, jest doradcą
zarządów spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych, kierownikiem licznych projektów nauko-
wych, artystycznych i komunikacyjnych. Pełni funkcje audytora jakości i eksperta ds. ewaluacji w zakresie
zarządzania publicznego. Zasiada w kapitułach prestiżowych konkursów jakości (Przedsiębiorstwo Przyszło-
ści i Uczelnia Liderów). W latach 2012−2014 pełnił funkcję eksperta ministra nauki i szkolnictwa wyższego
− członka zespołu przyznającego stypendia za wybitne wyniki w nauce dla studentów i doktorantów. Od
2010 r. jest członkiem zarządu Fundacji „Humanitas” − think tanku Wyższej Szkoły Humanitas. W 2015 r.
otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.
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Wostatnich latach system opieki
zdrowotnej w Polsce napotyka
na liczne problemy i wyzwania,

co nieuchronnie prowadzi do potrzeby
reform. W zeszłym roku rząd przyjął Kra-
jowy Program Reform (KPR) na lata
2022−2023, który w kontekście ochrony
zdrowia zakłada poprawę dostępu do
opieki zdrowotnej, w tym do opieki dłu-
goterminowej, i przyspieszenie wdra-
żania usług e-zdrowia. Wcale mnie to nie
zaskoczyło, bo celem reformy polityki
zdrowotnej w każdym kraju jest popra-
wa jakości i dostępności usług me-
dycznych oraz zwiększenie efektywno-
ści działań w sektorze zdrowotnym.

Reforma ochrony zdrowia 
to inwestycja w przyszłość

Polityka zdrowotna jest
ważnym aspektem funkcjo-
nowania każdego państwa.
Jako osoba z państwowej
służby zdrowia, która 20 lat
temu postanowiła stworzyć
od podstaw prywatną opie-
kę długoterminową nad pa-
cjentem, mam wiele obser-
wacji i wniosków, które cią-
gle ewoluują. Z drugiej stro-
ny, jako przedsiębiorca z sek-
tora zdrowia, odrobiłam
wiele lekcji i mam wrażenie,
że stale się czegoś uczę, bo
ciągle można by coś ulep-
szyć, ułatwić, rozwinąć.

Beata Drzazga
właścicielka BetaMed SA



Cel: zwiększyć dostępność 
usług zdrowotnych

Z moich obserwacji wynika, że
w Polsce jednym z kluczowych wyzwań
stojących przed polityką zdrowotną jest
brak równomiernego dostępu do usług
medycznych na terenie całego kraju.
W niektórych regionach brakuje spe-
cjalistycznych placówek i lekarzy, co po-
woduje, że pacjenci są zmuszeni do wie-
logodzinnych podróży w poszukiwaniu
opieki medycznej. Dlatego BetaMed
SA, który stworzyłam już 20 lat temu, roz-
rósł się dziś na 11 województw i 99 filii.
Chciałam docierać wszędzie, gdzie to
możliwe, nawet gdy było to bardzo
trudne. Jestem zdania, że reforma służ-
by zdrowia powinna zwiększyć do-
stępność usług medycznych szczegól-
nie w słabo zaludnionych regionach, po-
przez rozwijanie tam infrastruktury me-
dycznej i odpowiednią motywację le-
karzy do pracy w takich obszarach.

Potrzeba lepszej jakości 
w sektorze ochrony zdrowia

Pacjenci, którzy są pod opieką Be-
taMed SA, potwierdzają jednomyślnie,
że kolejnym istotnym problemem pań-
stwowych placówek jest niska jakość
usług medycznych, a lekarze, którzy do
nas dołączają, martwią się, że tam, skąd
przyszli, nie inwestuje się w nowoczesne
technologie i sprzęt. Dlatego jestem
zdania, że reforma powinna zapewnić
pacjentom dostęp do najnowocze-
śniejszych technologii i sprzętu me-
dycznego, co przełoży się na skutecz-
ność leczenia i poprawę jakości życia
pacjentów.

Kolejnym ważnym elementem re-
formy polityki zdrowotnej jest zwięk-
szenie skuteczności działań w sektorze
zdrowotnym dzięki zastosowaniu no-
woczesnych technologii i rozwiązań. Po-
zwoli to na zaoszczędzenie środków
i poprawę jakości opieki medycznej. Wi-
dzę to wyraźnie w BetaMed SA. Stale in-
westujemy w nowe technologie i choć są
to poważne nakłady inwestycyjne, to fi-
nalnie prowadzą do oszczędności dla
pacjenta, BetaMed i NFZ.

Reforma polityki zdrowotnej w Pol-
sce jest niezbędna, aby poprawić jakość
i dostępność usług medycznych dla
wszystkich mieszkańców kraju. Wyma-
ga to jednak zaangażowania wszystkich
zainteresowanych stron, w tym rządu, le-
karzy, pacjentów i przemysłu medycz-
nego. Dlatego konieczne jest wprowa-
dzenie zmian legislacyjnych i finanso-
wych, które umożliwią realizację tych ce-
lów. Z rozmów z lekarzami i dyrektora-

mi państwowych placówek wnoszę, że
warto rozważyć wprowadzenie pro-
gramów szkoleniowych dla lekarzy
i pracowników medycznych, aby za-
pewnić im niezbędną wiedzę i umiejęt-
ności do wykonywania swoich obo-
wiązków zgodnie z najlepszymi prak-
tykami medycznymi. Niewątpliwie po-
prawa polityki zdrowotnej będzie ko-
rzystna nie tylko dla pacjentów, lecz tak-
że dla społeczeństwa i polskiej gospo-
darki. 

Dlatego opublikowany 26 kwietnia
2022 r. Krajowy Program Reform, liczą-
cy aż 100 stron, uważam za holistycznie
naprawczy. Jeśli tylko uda się go zre-
alizować, nastąpią zmiany na lepsze,
m.in. przez zwiększenie innowacyjności
gospodarki, nadanie ważnej roli kon-

sultacjom społecznym w procesie sta-
nowienia prawa, cyfrową transformację
przedsiębiorstw i administracji pu-
blicznej, zazielenienie gospodarki, zrów-
noważony transport, stabilne finanse pu-
bliczne i − co dla mnie osobiście naj-
ważniejsze − poprawę opieki zdrowot-
nej, która obecnie jest niedofinanso-
wana i wymaga wsparcia.

Krajowy Program Reform 
– idą zmiany na lepsze

Dokument KPR podkreśla koniecz-
ność bardziej efektywnego wykorzy-
stywania zasobów w sektorze szpital-
nym i wykonywanie części zabiegów
medycznych w opiece ambulatoryjnej,
co ma obniżyć koszty. Zdrowie jest
również dotknięte niedoborem lekarzy
i personelu opieki zdrowotnej, którzy de-
cydują się na pracę za granicą, oraz sta-
rzeniem się personelu, czego niestety
doświadcza również BetaMed, mimo że
wynagrodzenia u nas są nieporówny-
walnie lepsze niż w państwowej służbie
zdrowia.

Krajowy Program Reform jest waż-
nym krokiem w kierunku poprawy opie-
ki zdrowotnej i zapewnienia jej dostęp-
ności dla wszystkich. W ocenie sektora
zdrowia jest to strategiczny plan wpro-
wadzenia zmian w polskiej służbie

zdrowia i wszyscy mamy nadzieję, że
rząd faktycznie zwiększy efektywność,
dostępność i jakość świadczeń zdro-
wotnych, co jest kluczowe dla pacjentów.
Cieszy mnie również, że po pandemii,
która odniosła tragiczne skutki dla pa-
cjentów zamkniętych oddziałów onko-
logicznych, w ramach reformy obok
opieki kardiologicznej zostanie ulep-
szona szczególnie opieka onkologiczna.

Nowoczesna, skuteczna 
opieka nad pacjentem 
jest możliwa

Wdrożenie planowanych reform po-
zwoli na lepsze funkcjonowanie syste-
mu opieki zdrowotnej i zaspokojenie po-
trzeb pacjentów tak państwowej, jak
i prywatnej służby zdrowia, bo konku-

rencja jest najlepszym motywatorem
podnoszenia jakości. Klinika BetaMed
jest przykładem nowoczesnej placów-
ki medycznej − nasze standardy wy-
przedzają niejedną klinikę państwową
w Europie Zachodniej, dlatego cieszy
mnie, że rząd planuje modernizację
centrów opieki wysokospecjalistycznej
w celu poprawy jakości systemu ochro-
ny zdrowia.

Przewidując rozbudowę, moderni-
zację i przebudowę infrastruktury pod-
miotów leczniczych oraz ich doposa-
żenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę
medyczną, KPR sprawi, że na rynku za-
czną działać placówki podobne do Be-
taMed SA. To przyczyni się do poprawy
zdrowia Polaków, nie tylko mieszkają-
cych w pobliżu BetaMed SA. Dzięki
tym wszystkim działaniom pacjenci
będą mieć dostęp do najnowocześniej-
szych technologii medycznych i do
świadczeń z zakresu leczenia uzdro-
wiskowego na najwyższym poziomie.

Mój wniosek z tego jest oczywisty:
rząd wreszcie stawia na poprawę ja-
kości opieki zdrowotnej, co pozytywnie
wpłynie na zdrowie i dobre samopo-
czucie Polaków, a modernizacja centrów
specjalistycznych to krok w dobrym
kierunku i inwestycja w przyszłość, któ-
rej zawsze gorąco kibicuję. ■
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Wdrożenie planowanych reform pozwoli 
na lepsze funkcjonowanie systemu opieki 
zdrowotnej i zaspokojenie potrzeb pacjentów 
tak państwowej, jak i prywatnej służby zdrowia,
bo konkurencja jest najlepszym motywatorem
podnoszenia jakości.
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Trudne sukcesje
Z danych Instytutu Biznesu Rodzin-

nego wynika, że w ciągu najbliższych
5 lat sukcesję planuje ok. 57 proc. firm
rodzinnych. Przy tym tylko 8,1 proc. na-
stępców przedsiębiorców deklaruje
chęć prowadzenia firmy stworzonej
przez rodziców. Aby skutecznie prze-
prowadzić proces sukcesji, przedsię-
biorcy muszą posiadać swoich na-
stępców prawnych, którzy nie tylko
będą w stanie dalej prowadzić biznes,
ale przede wszystkim będą chcieli to ro-
bić. Niestety nie zawsze ten warunek jest
możliwy do spełnienia.

Często istotnym problemem w za-
planowaniu sukcesji jest także liczba po-
tencjalnych następców prawnych. W ro-
dzinach wielodzietnych najczęściej do-
chodzi do podziału następców na tych,
którzy przejmą biznes, i tych, którzy do-
staną rekompensatę od przejmujących
biznes rodzinny, np. w postaci nieru-
chomości czy środków pieniężnych.
Kolejnym utrudnieniem w zaplanowaniu
sukcesji może być brak sprawnej ko-
munikacji pomiędzy następcami praw-
nymi.

W przypadku braku sukcesora, któ-
ry chciałby kontynuować biznes, albo
braku konsensusu pomiędzy członkami
rodziny właściciele przedsiębiorstw nie-

jednokrotnie muszą decydować się na
sprzedaż firmy. Prowadzi to przede
wszystkim do utraty jej rodzinnego cha-
rakteru, co dla niektórych konsumentów
ma istotne znaczenie. Obecnie coraz
częściej można dostrzec trend wyku-
pywania przedsiębiorstw przez obco-
krajowców nastawionych wyłącznie na
osiąganie zysku.

W aktualnym stanie prawnym ne-
storzy firm rodzinnych mają ograni-
czone możliwości przekazania swojego
biznesu. Mogą skorzystać z rozwiązań
zawartych w przepisach Kodeksu cy-
wilnego (dalej KC) oraz Kodeksu spół-
ek handlowych (dalej KSH), jednak na-
leży stwierdzić, że w polskim porządku
prawnym brakuje wystarczających in-
strumentów zapewniających ochronę
przed podziałem majątku powstałego
w związku z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą po przeprowadzeniu
sukcesji, zarówno za życia, jak i po
śmierci właściciela.

Ustawa jest odpowiedzią na zgła-
szane przez środowisko firm rodzinnych
postulaty wprowadzenia do polskiego
prawa nowej instytucji ułatwiającej wie-
lopokoleniową sukcesję oraz pozwala-
jącej pogodzić interesy związane z dzia-
łalnością gospodarczą z interesami
prywatnymi.

Ustawa o fundacji rodzinnej regu-
luje przede wszystkim kwestie organi-
zacji i funkcjonowania fundacji rodzin-
nej, w tym prawa i obowiązki fundato-
ra i beneficjenta. Uzupełniająco wpro-
wadza zmiany w zakresie prawa do za-
chowku oraz reguły opodatkowania
w związku z ustanowieniem, działal-
nością i rozwiązaniem fundacji ro-
dzinnej. Nazwę nowej instytucji za-
czerpnięto z nazw analogicznych in-
stytucji funkcjonujących w innych kra-
jach (np. w Szwajcarii, Niemczech,
Danii czy Holandii). Jest ona adekwat-
na do struktury organizacyjnej oraz
celów, jakie ma spełniać.

Pojęcie fundacji rodzinnej
Zgodnie z treścią obowiązujących

przepisów fundacja rodzinna jest oso-
bą prawną utworzoną w celu groma-
dzenia mienia, zarządzania nim w in-
teresie beneficjentów oraz spełniania
świadczeń na rzecz beneficjentów.
Ustanawiając fundację rodzinną, fun-
dator ma obowiązek określić w statucie
szczegółowy cel funkcjonowania fun-
dacji rodzinnej.

Przez świadczenie na rzecz benefi-
cjentów należy rozumieć wszelkie skład-
niki majątkowe, w tym środki pieniężne,
rzeczy lub prawa przeniesione na be-
neficjenta albo oddane beneficjentowi
do korzystania przez fundację rodzin-
ną. W przypadku, gdy beneficjentem
jest osoba fizyczna, fundacja rodzinna
może pokrywać koszty utrzymania be-
neficjenta lub jego kształcenia. Orga-
nami fundacji rodzinnej są zarząd,
rada nadzorcza oraz zgromadzenie be-
neficjentów.

Założenie fundacji
Fundacja rodzinna nabywa osobo-

wość prawną z chwilą wpisu do rejestru
fundacji rodzinnych, a tworzona jest
przez fundatora w formie aktu założy-
cielskiego albo na podstawie testa-
mentu, dla którego przewidziano formę
aktu notarialnego. Kwestia ta jest o tyle
istotna, że ustawodawca nie przewiduje
jakichkolwiek wyjątków. Statut ustalany
przez fundatora także wymaga formy
aktu notarialnego.

Z chwilą sporządzenia aktu zało-
życielskiego albo ogłoszenia testa-
mentu powstaje fundacja rodzinna w or-
ganizacji, która od tego momentu może
prowadzić działalność przewidzianą
w ustawie i statucie nadanym przez fun-
datora. Fundacja rodzinna ma prawo
wykonywać działalność gospodarczą
w rozumieniu ustawy Prawo przedsię-
biorców tylko w zakresie przewidzianym
w ustawie, przez co akt założycielski

Nowa Ustawa o fundacjach rodzinnych
6 lutego 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę, która wzorem innych krajów europejskich
ustanawia nową perspektywę faktyczną i prawną dla firm rodzinnych i ich sukcesorów,
czyli wprowadza pojęcie fundacji rodzinnej. Z szacunków środowiska firm rodzinnych
wynika, że w Polsce jest ich blisko 830 tysięcy. Generują one przychód o łącznej wartości
322 mld zł w skali roku, a tym samym ich wkład w budowę PKB kształtuje się na pozio-
mie ok. 18 proc.

mec. Marta Olczak-Klimek



musi być zgodny z ustawowym katalo-
giem dozwolonej działalności gospo-
darczej takiej fundacji.

Odpowiedzialność 
za zobowiązania

Fundacja rodzinna odpowiada so-
lidarnie z fundatorem za jego zobo-
wiązania powstałe przed jej ustano-
wieniem, w tym za zobowiązania z tytułu
obowiązku alimentacyjnego, którego
dłużnikiem jest fundator. Należy wska-
zać, iż odpowiedzialności tej nie można
bez zgody wierzyciela ani wyłączyć, ani
ograniczyć. Ponadto fundacja rodzinna
odpowiada za wykonanie powstałego
po jej ustanowieniu obowiązku alimen-
tacyjnego, obciążającego fundatora.
W przypadku, gdy egzekucja obowiąz-
ku alimentacyjnego z majątku fundato-
ra okaże się bezskuteczna, uprawnio-
ny może prowadzić egzekucję także
z majątku fundacji rodzinnej. To nie-
zmiernie istotny aspekt regulacji praw-
nych dotyczących fundacji rodzinnych,
który wnikliwie powinni badać poten-
cjalni kontrahenci i przyszli wierzyciele
fundacji.

Pomimo szerokiej odpowiedzialno-
ści fundacji rodzinnej ustawodawca
przewidział jej ograniczenie do warto-
ści mienia wniesionego przez fundato-
ra − według stanu z chwili wniesienia,
a według cen z chwili zaspokojenia wie-
rzyciela.

Fundator i beneficjent 
fundacji

Fundatorem fundacji rodzinnej może
być wyłącznie osoba fizyczna posia-
dająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która złożyła oświadczenie
o ustanowieniu fundacji rodzinnej w ak-
cie założycielskim lub w testamencie.
Prawa i obowiązki fundatora są nie-
zbywalne − nie jest możliwe przenie-
sienie ich na inną osobę. Beneficjentem
fundacji rodzinnej może być osoba fi-
zyczna lub określona w ustawie orga-
nizacja pozarządowa, która zgodnie
ze statutem może otrzymać świadcze-
nie od fundacji rodzinnej lub mienie
w związku z rozwiązaniem fundacji ro-
dzinnej. Wreszcie beneficjentem może
być sam fundator.

Ustawodawca ustanowił zasadę,
że prawa i obowiązki beneficjenta są
niezbywalne za wyjątkiem wierzytel-
ności beneficjenta. Beneficjent może
zrzec się swoich uprawnień, lecz musi
on dokonać takiego oświadczenia woli
w formie pisemnej, z notarialnym po-
świadczeniem podpisu. Zrzeczenie się

wszystkich uprawnień beneficjenta jest
równoznaczne z utratą statusu benefi-
cjenta.

Majątek
Fundator ma obowiązek wnieść do

fundacji rodzinnej mienie w celu po-
krycia funduszu założycielskiego o war-
tości określonej w statucie, jednak nie
niższej niż 100 tys. zł. Ustawa wskazu-
je, iż szacowanie wartości tego mienia
ma odbywać się na zasadzie wyceny
wartości rynkowej składników mienia
wniesionego w innej postaci niż środki
pieniężne i zostaje ustalona na dzień
jego wniesienia.

Świadczenia na rzecz 
beneficjentów fundacji

Świadczenie od fundacji rodzinnej
może być przyznane pod warunkiem
albo z zastrzeżeniem terminu. W celu
ochrony funkcjonowania fundacji speł-
nienie świadczenia na rzecz benefi-
cjenta fundacji rodzinnej nie może za-
grażać wypłacalności fundacji rodzin-
nej wobec jej wierzycieli niebędących
beneficjentami fundacji i każdorazowo
jest uzależnione od jej bieżącej sytuacji
finansowej. W przypadku wstrzymania
świadczenia bieg terminu jego speł-
nienia ulega zawieszeniu do czasu po-
prawy sytuacji finansowej fundacji ro-
dzinnej.

Opodatkowanie 
fundacji rodzinnych

Ustawa o fundacjach rodzinnych
wprowadziła także zmiany w ustawie
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych oraz Ordynacji podatkowej,
które z pewnością będą przedmiotem
analizy doradców podatkowych i urzę-
dów skarbowych. Należy zasygnalizo-
wać, że zgodnie z tymi zmianami zwol-
nione z podatku od osób fizycznych zo-
staną przychody uzyskane przez fun-
datora, jak również przez osobę będą-
cą w stosunku do fundatora osobą za-
liczaną do tzw. „grupy zero” na pod-
stawie przepisów o podatku od spadków
i darowizn, z tytułu mienia otrzymanego
lub postawionego do dyspozycji w związ-
ku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Ponadto na fundację rodzinną (płat-
nika) nałożono obowiązek poboru zry-
czałtowanego podatku od przychodów
z tytułu świadczeń lub mienia otrzyma-
nego lub postawionego do dyspozycji
beneficjentów i osób uprawnionych do
otrzymania mienia w związku z roz-
wiązaniem fundacji rodzinnej. Obo-
wiązek ten dotyczy przychodów w po-

staci korzyści pieniężnych, jak i niepie-
niężnych. Płatnik jest zobowiązany wpła-
cić podatek w terminie do 20. dnia
miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podatnik uzyskał przychód.

Skutki wprowadzenia 
instytucji fundacji rodzinnej

Zgodnie z założeniem ustawodaw-
cy wprowadzenie fundacji rodzinnej
jako nowej instytucji do systemu praw-
nego ma umożliwić wielopokoleniową
sukcesję przedsiębiorstw, których zyski
zapewniają środki utrzymania rodziny
i innych osób bliskich fundatorowi. Nie-
mniej jednak pozwoli to także na reali-
zację ostatniej woli fundatora. Fundacje
rodzinne umożliwiają pozostawienie
kapitału w kraju, dzięki czemu nadal
wspierana będzie krajowa gospodarka.
Założenie fundacji rodzinnej pozwoli
fundatorowi dysponować swoim ma-
jątkiem, chociażby poprzez zobowią-
zanie, aby przedsiębiorstwo funkcjo-
nowało w dotychczasowej formie.

Ustawa o fundacjach rodzinnych
jako zupełnie nowa instytucja w polskim
prawie najbliższa jest modelowi nie-
mieckiemu. W kolejnych miesiącach bę-
dzie ona przedmiotem analiz praw-
nych i interpretacji. Pomimo braku po-
dobnych wzorców w polskim porządku
prawnym właściciele firm rodzinnych zy-
skali sposób na ustrukturyzowanie suk-
cesji dla swych przedsiębiorstw. To do-
bry krok w kierunku umożliwienia wła-
ścicielom polskich przedsiębiorstw kon-
tynuacji biznesu w niezmienionej formie,
bez konieczności jego sprzedawania.

Pomimo regulacji istniejących czy to
w KC, czy w KSH, do momentu wejścia
w życie ustawy nie ma rzeczywistej
ochrony przed podziałem majątku po-
wstałego w wyniku prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Założenie fun-
dacji rodzinnej ma zapobiec istniejącym
obawom przedsiębiorców o byt swojej
firmy po ich śmierci, choć nowe przepisy
nie rozwiązują wszystkich kwestii i win-
ny być bardzo uważnie interpretowane
przy tworzeniu fundacji rodzinnych. ■

www.rynekinwestycji.pl

BIZNES 55

mec. Marta Olczak-Klimek
− radczyni prawna, od 17 lat doradza za-
rządom spółek. Specjalizuje się w szeroko
pojętym prawie ubezpieczeniowym, pra-
wie spółek, prawie budowlanym, prawie
międzynarodowym i prawie pracy. Part-
nerka w kancelarii Olczak-Klimek, van der
Kroft, Węgiełek (OKW). Członkini zarządu
i przewodnicząca europejskiej grupy
Insuralex.
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Polscy fachowcy najlepszym 
magnesem na zagraniczne kontrakty

Relokacja fabryk to proces
tak skomplikowany, że spę-
dza sen z powiek każde-
mu przedsiębiorcy planują-
cemu przeniesienie swojego
parku maszynowego. W tej
branży reputacja polskiej
kreatywności i dokładności
przyciąga kontrakty znacz-
nie skuteczniej niż kompe-
tencje innych nacji. Czy
Polska jest kolebką naj-
lepszych fachowców tech-
nicznych? O ich miejscu
na globalnym rynku mówi
Robert Samczyk, prezes
MS INDUSTRY.



Jak atrakcyjnym rynkiem jesteśmy
pana zdaniem w kontekście lokowania
przedsiębiorstw?

− Lubię powoływać się na opubli-
kowany w 2019 r. ranking magazynu
„Ceoworld Magazine”, kiedy to Polska
znalazła się na 2. pozycji wśród
67 państw na świecie jako najatrakcyj-
niejsze miejsce do inwestowania lub
prowadzenia biznesu. Od tamtego ra-
portu dzielą nas aż 4 lata, a dodatkowo
przeżyliśmy kryzys związany z pande-
mią i wojną w Ukrainie, co musiało wpły-
nąć na pewne aspekty tej atrakcyjności.
Wojna zawsze bardzo zniechęca in-
westorów do krajów sąsiadujących z po-
lem walki. Dodatkowo na atrakcyjność
naszego rynku może mieć dziś nega-
tywny wpływ poważny kryzys energe-
tyczny, z nim bowiem wiążą się koszty
prowadzenia każdego przedsięwzię-
cia. Powodują one, że wiele firm roz-
waża wyprowadzkę z Polski, a wiele
przedsiębiorstw potencjalnie zaintere-
sowanych lokowaniem w naszym kra-
ju swojej filii zrezygnuje z tych planów. 

Niemniej nadal mamy dobrą repu-
tację wśród zagranicznych inwestorów
i kontrahentów za sprawą niezwykłej
kreatywności naszych fachowców. Ro-
zumiem to doskonale, bo polscy fa-
chowcy, szczególnie o profilu technicz-
nym, są bardzo dobrze wykfalifikowa-
ni, a do tego wyjątkowo zaangażowani
i pomysłowi. Jeśli traktuje się ich po-
ważnie, są przy tym bardzo lojalni i nie-
zawodni. Mówię to nie tylko na podsta-
wie własnych obserwacji w MS INDU-
STRY, gdzie nasz zespół świetnych fa-
chowców jest w stanie przeprowadzić
każdą relokację, nawet najbardziej
skomplikowaną. Mamy kontrahentów
z całej Europy, którzy zlecają nam re-
alizacje, jakim inni nie byli w stanie
sprostać.
Czy w Europie wiedzą, że „Polak po-
trafi”?

− Mówi się, że polscy fachowcy są
zdecydowanie bardziej zaradni, że na-
sza dokładność i pomysłowość, gdy nie
wiadomo, jak sprostać niektórym kom-
plikacjom, jest na wagę złota. Kulturo-
wo mamy przecież pewien archetyp
„złotej rączki” i większość Polaków
chce się w niego wpisywać. Dlatego
wcale mnie nie dziwi, że do zespołu
MS INDUSTRY udało się zebrać ludzi,
którzy nie raz rozwiązali najbardziej
skomplikowane łamigłówki technicz-
ne przy montażu i demontażu maszyn.

Sprawność „złotej rączki” w branży re-
lokacji jest niezastąpiona, ale jest też inny
aspekt. Polacy mają duży szacunek do za-

granicznych zleceniodawców − wiedzą,
że inwestycje w Polsce odgrywają bar-
dzo istotną rolę, bo dają miejsca pracy.
To napływ tych obcych inwestycji na-
pędził wzrost gospodarczy w czasach
strukturalnych przemian Polski. Jesteśmy
rynkiem rzetelnych fachowców i jeśli
z powodu aktualnej sytuacji w kraju in-
westor rezygnuje z lokowania przed-
sięwzięcia i kapitału w Polsce, to nasi fa-
chowcy powinni być dla niego argu-
mentem, żeby jeszcze raz to przemyśleć.
Czy ta dobra reputacja pracowników
przyciąga kontrakty spoza Polski?

− Nie wypowiem się za inne bran-
że niż moja, ale w relokacji maszyn na-
sza renoma przyciąga duże kontrakty
bardzo poważnych firm. I to w całej Eu-
ropie, a nie tylko Środkowej, jak mo-
głoby się wydawać. Sektor TSL jest
trudny, wymaga bowiem stałego ucze-
nia się nowych systemów operacyj-
nych i regulacji prawnych kolejnych kra-
jów, ale polscy fachowcy łatwo dosto-
sowują się do tych zmian. Właśnie dzię-

ki tej renomie MS INDUSTRY zdobył
zamówienia od największych świato-
wych marek, takich jak Bosch, Brembo,
Coca-Cola czy Smurfit Kappa, realizo-
wane w Polsce i w całej Europie. Tylko
w czasie 2 ostatnich, tak trudnych lat zre-
alizowaliśmy kontrakty m.in. w zakła-
dach w Niemczech − OPEL, BMW,
MAGNA oraz w Holandii − VoestAlpine
czy Brugman. Zlecono nam tam bardzo
skomplikowane realizacje, a jedną
z nich była relokacja linii produkcyjnej,
w której sama prasa ważyła 95 ton. Kon-
trakt wymagał od nas demontażu i re-
lokacji linii do innego państwa, jej po-
nownego zmontowania i uruchomienia.
Proces był bardzo skomplikowany i stre-
sujący dla wszystkich, a jednak udało
nam się wszystko sfinalizować bardzo
sprawnie, bez najmniejszych czaso-
wych przestojów, co jest wyjątkowo
ważne, bo każdy przestój to dodatkowe
straty. Tu liczy się każda godzina, a je-
śli wziąć pod uwagę, jak mocno jest to

związane z precyzją wykonania, to ro-
zumiem, dlaczego tak trudno znaleźć
niezawodną firmę.

Polscy fachowcy, szczególnie o pro-
filu technicznym, gdy zostaną dodat-
kowo wyposażeni w dobry sprzęt, są
w stanie wykonać nawet pozornie nie-
możliwe relokacje. Dlatego zdecydo-
wałem się nie oszczędzać na narzę-
dziach i zainwestowałem w najbar-
dziej innowacyjny sprzęt, rzadko spo-
tykany w kraju, a nawet w Europie.
Nasza suwnica hydrauliczna ma udźwig
1100 ton. Na Starym Kontynencie jest tyl-
ko 6 takich urządzeń. Posiadamy też na
wyposażeniu 3 w pełni elektryczne żu-
rawie JMG o udźwigu 60 ton każdy, ste-
rowane za pomocą pilota. Również
inne urządzenia, którymi dysponuje
MS INDUSTRY, są absolutną rzadkością
w Polsce, dlatego szybko staliśmy się
bezkonkurencyjni i nie narzekamy na
brak zamówień z całej Europy.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Sprawność „złotej rączki” w branży relokacji 
jest niezastąpiona, ale jest też inny aspekt. 
Polacy mają duży szacunek do zagranicznych
zleceniodawców − wiedzą, że inwestycje 
w Polsce odgrywają bardzo istotną rolę, 
bo dają miejsca pracy. To napływ tych obcych 
inwestycji napędził wzrost gospodarczy 
w czasach strukturalnych przemian Polski.
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Jakie rodzaje inwestycji stanowią dla
jednostek samorządu terytorialnego
największe wyzwanie i mogą wymagać
wsparcia?

− Samorządy, z którymi mam przy-
jemność współpracować, doskonale
radzą sobie z prowadzeniem inwesty-
cji i pozyskiwaniem na ten cel funduszy.
To doświadczeni samorządowi bu-
downiczowie. Wyzwaniem dla inwe-
storów z reguły są: ograniczony czas re-
alizacji, niewystarczające środki finan-
sowe i często zbyt mały wybór wyko-
nawców. Techniczne wyzwania, z któ-
rymi przychodzi nam się wspólnie mie-
rzyć na co dzień podczas realizacji in-
westycji, to przede wszystkim stopień
złożoności konstrukcji czy technologii,
jak również aspekty bezpieczeństwa
i ochrony środowiska, co ma wpływ na
czas realizacji. I w tym staramy się
wspierać samorządowców swoją wie-
dzą i doświadczeniem inżynierskim.
Nasi inwestorzy są liderami w realiza-
cji inwestycji samorządowych w re-
gionie Warmii i Mazur oraz Kujaw i Po-
morza.
W czym może samorządy odciążyć fir-
ma występująca w roli project mana-
gera i dlaczego warto powierzyć nad-
zór nad inwestycją firmie zewnętrznej?

− Coraz częściej zdobyte do-
świadczenie możemy wykorzystywać do
obsługi całego procesu inwestycyjnego,
zapewniając inwestorowi realizację

jego pomysłu, począwszy od inspiracji
i koncepcji, przez projekt, przygotowy-
wanie i przeprowadzenie przetargów,
nadzór wykonywanych prac i kontrolę
nad wykonawcą, po oddanie obiektu do
użytkowania i ostateczne rozliczenie
kontraktu.

W dobie ograniczenia czasu pracy
oraz liczby pracowników w jednost-
kach samorządowych staramy się do-
radzać i odciążać coraz większą grupę
samorządów w regionie w przygoto-
waniu i prowadzeniu inwestycji bu-
dowlanych. Nasze doświadczenie i wie-
dza techniczna zdobyta podczas reali-
zacji wielu inwestycji w sektorze pu-
blicznym oraz prywatnym może okazać
się dla jednostek terytorialnych cennym
wsparciem.
Jakie projekty można powierzyć pań-
skiej firmie? Czy w grę wchodzą jedy-
nie inwestycje kubaturowe?

− Moja firma zajmuje się szeroko
pojętą obsługą inwestycji budowlanych
w całej Polsce i mamy w tym zakresie
spore doświadczenie. Specjalizujemy
się w profesjonalnej obsłudze i nadzo-
rze budowlanym wszelkich inwestycji
budowlanych, kubaturowych, ale nie tyl-
ko. Mamy w portfolio także projekty dro-
gowo-infrastrukturalne, wodno-kanali-
zacyjne oraz specjalistyczne.

Karierę zawodową zaczynałem w fir-
mach wykonawczych, co pozwoliło mi
nabyć wiedzę praktyczną, którą dziś wy-
korzystuję podczas sprawowania kon-
troli inwestycji z ramienia inwestora. Mój
zespół sukcesywnie pogłębia swoją
wiedzę, uczestniczymy w skompliko-
wanych projektach budowlanych,
współpracujemy z inżynierami budow-
nictwa różnych branż. Nie boimy się wy-
zwań.

Każde zlecenie traktujemy indywi-
dualnie, podobnie jak każdego inwe-
stora. To z perspektywy czasu buduje za-
ufanie. A to niezwykle ważne, bo współ-
pracujemy z bardzo wymagającymi in-
westorami, dla których jakość prowa-
dzonych nadzorów i wykonawstwa oraz
terminowość i pilnowanie budżetów
jest kluczowe.

Jakie aspekty nadzoru inwestorskiego
są najbardziej problematyczne?

− Nadzór inwestorski winien mini-
malizować ryzyko inwestora w zakresie
popełnianych błędów wykonawczych.
Działając w imieniu i na rzecz zama-
wiającego do naszych obowiązków na-
leży kontrola całego procesu budow-
lanego, w tym kontrola jakości wyko-
nywanych prac i materiałów, jak również
kontrola zgodności realizacji z doku-
mentacją techniczną, warunkami tech-
nicznymi wykonania robót, obowiązu-
jącymi przepisami, aktualną wiedzą
techniczną, prawem budowlanym oraz
umową o realizację przedsięwzięcia in-
westycyjnego. Dobry nadzór to według
mnie także kontrolowanie zgodności re-
alizacji z zapisami umowy, w szczegól-
ności z harmonogramem rzeczowo-fi-
nansowym oraz czasowym realizowa-
nych inwestycji.

Za te aspekty bierzemy pełną od-
powiedzialność. Jesteśmy od tego, by
minimalizować stres naszych inwesto-
rów podczas prowadzonych inwestycji.
Nagrodą za naszą pracę oprócz aspek-
tów finansowych jest satysfakcja i moż-
liwość pogłębiania swoich zaintereso-
wań oraz uczestnictwa w powstawaniu
wymagających projektów. Jesteśmy
dumni, że mamy wpływ na otoczenie.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Odciążamy samorządy w inwestycjach
Nasze doświadczenie i wiedza techniczna zdobyta podczas realizacji wielu inwestycji w sek-
torze publicznym oraz prywatnym może okazać się dla jednostek terytorialnych cennym
wsparciem – mówi Radosław Kulerski, właściciel firmy Radex − Obsługa Inwestycji.
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Wostatnich latach skroplony gaz
ziemny (LNG – z ang. Liquid
Natural Gas) stał się jednym

z częściej wykorzystywanych paliw, słu-
żącym do produkcji ciepła oraz energii
elektrycznej. 

Coraz więcej gmin dostrzega zale-
ty stosowania błękitnego paliwa. Z uwa-
gi na stabilne źródło dostaw surowca,
zmniejszenie zanieczyszczeń powie-
trza w regionie oraz niższe koszty ener-
gii sukcesywnie kolejne samorządy
dołączają do grona odbiorców LNG.
Pomimo wojny na Ukrainie, pandemii
COVID-19 i zawirowań na światowych
rynkach gaz ziemny stanowi realną al-
ternatywę dla dotychczas stosowanych
nośników energii. 

Perspektywiczny gaz ziemny
W związku z tym, że transformacja

energetyczna w Unii Europejskiej oraz
w Polsce przyspiesza, w perspektywie
kolejnych kilkudziesięciu lat gaz ziem-
ny będzie należał do głównych źródeł
energii, stanowiąc paliwo stabilizujące
system energetyczny. 

Główne zalety stosowania skroplo-
nego gazu LNG:
• Ogrzewanie budynków: wiele gmin
stosuje LNG jako paliwo do ogrzewania
budynków publicznych, w tym szkół,
urzędów, obiektów sportowych. Możli-
wości zastosowania są jednak dużo
większe i stacje regazyfikacji  LNG za-
pewniają dostęp do gazu ziemnego
dla mieszkańców całych miejscowo-
ści. Jest to szczególnie korzystne w przy-
padku braku gazociągów lub dużego
oddalenia danego miejsca od sieci ga-
zowej. LNG może być dostarczany bez-
pośrednio do wyznaczanego miejsca.
W rezultacie gminy oszczędzają na
kosztach transportu i magazynowania
paliwa. 
• Lepsza jakość powietrza: LNG jest pa-
liwem o niskiej emisyjności, co oznacza,
że emituje do atmosfery mniej szkodli-

Zaufany partner w procesie 
transportu i regazyfikacji LNG
Dbając o komfort życia społeczności lokalnych oraz kwestie środowiskowe, gminy coraz
częściej sięgają po nowe rozwiązania technologiczne. Jednym z możliwych działań jest
wykorzystanie potencjału skroplonego gazu ziemnego LNG. 

Stacja regazyfikacji LNG



wych związków niż węgiel czy ropa
naftowa. W rezultacie wykorzystanie
LNG do produkcji energii może po-
móc w poprawie jakości powietrza
w gminach. Zanieczyszczenie powietrza
jest poważnym problemem zdrowot-
nym i środowiskowym, który ma duży
wpływ na zdrowie mieszkańców.
• Transport: LNG może być również wy-
korzystywany jako paliwo do transpor-
tu, zarówno pasażerskiego, jak i towa-
rowego. Gminy stosują LNG do napę-
du swoich flot pojazdów, aby zwiększyć
efektywność i obniżyć koszty. W po-
równaniu z tradycyjnymi paliwami, ta-
kimi jak benzyna i diesel, LNG jest bar-
dziej ekologiczne i ekonomiczne.
• Wspieranie lokalnej gospodarki: wie-
le gmin wykorzystuje LNG jako sposób
na wspieranie lokalnej gospodarki po-
przez zwiększenie liczby miejsc pracy.
Infrastruktura do magazynowania i re-
gazyfikacji skroplonego gazu LNG jest
szansą dla terenów pozbawionych do-

stępu do gazu sieciowego na terenach
przeznaczonych pod zabudowę prze-
mysłową. W ten sposób gminy mogą
zwiększyć swoją atrakcyjność dla przed-
siębiorców i inwestorów.

Zastosowanie LNG 
w przemyśle

Z LNG korzystają zarówno małe,
średnie, jak i duże przedsiębiorstwa, któ-
re wykorzystują gaz nie tylko do ogrze-
wania, lecz także do działalności pro-
dukcyjnej (np. branża chemiczna, me-
talurgiczna, magazynowa, hotelarska).
Gaz LNG dostarczany jest również do
gmin, które nie mają dostępu do ogól-
nopolskiej sieci gazociągowej, a paliwo
to wykorzystywane jest na potrzeby bu-
dynków użyteczności publicznej, choć-
by szkół i przychodni. Na takim obsza-
rze buduje się niewielką sieć zamknię-
tą, do której paliwo zatłaczane jest z lo-
kalnej stacji regazyfikacyjnej zasilanej
gazem LNG.

Ponadto gaz LNG wykorzystuje się
w przemyśle rolno-spożywczym, m.in.
w przetwórstwie i mleczarniach. Stacje

LNG znajdują zastosowanie również
na terenach, które mają dostęp do
ogólnopolskiej sieci gazociągowej,
w sytuacjach, gdy zapotrzebowanie na
paliwo gazowe jest większe od możli-
wości dostaw istniejącymi gazocią-
gami, oraz w przypadku wystąpienia
awarii sieci.

Priorytetowe kwestie 
bezpieczeństwa

Technologia regazyfikacji gazu LNG
jest jednocześnie jedną z najbezpiecz-
niejszych możliwości dostarczania gazu
ziemnego. W przypadku bezpieczeń-
stwa LNG możemy rozpatrywać trzy
jego aspekty. 

Pierwszy to infrastruktura certyfi-
kowana pod kątem bezpieczeństwa.
Aby cysterny, zbiorniki oraz parownice
spełniały wymagane normy, są pod-
dawane rygorystycznym testom. Cała
infrastruktura regazyfikacyjna jest wy-
posażona w specjalne systemy, które

stale monitorują bezpieczeństwo in-
stalacji. Pozwala to na bezobsługową
pracę stacji po stronie zamawiającego.
Dzięki zdalnym odczytom można na bie-
żąco monitorować poziom gazu LNG
i zaplanować dostawy surowca z wy-
przedzeniem.  

Skroplony gaz ziemny jest dostar-
czany do stacji regazyfikacji za pomo-
cą specjalistycznych kriogenicznych
cystern. Wybierając partnera do budo-
wy infrastruktury, warto zwrócić uwagę
na firmy, których pozycja, wielkość oraz
przynależność do dużych podmiotów
gwarantuje stałą i bezpieczną realiza-
cję dostaw surowca. Prowadzenie dzia-
łalności transportowej wymaga dużej
wiedzy, doświadczenia oraz stałej dys-
pozycyjności. Wymagane są umiejęt-
ności podejmowania szybkich decyzji,
a także zaufanie pomiędzy firmą trans-
portową a klientem. Dzięki dobrej współ-
pracy gaz LNG jest dostarczany do
klientów na czas. 

Ze względu na niską temperaturę
LNG nie jest przechowywany pod wy-
sokim ciśnieniem. Jest również nietok-

syczny, nie ma właściwości powodują-
cych korozję oraz nie jest żrący. Gdyby
w wyniku awarii doszło do uwolnienia
LNG z jakiegokolwiek elementu insta-
lacji kriogenicznej, nastąpiłoby jego
natychmiastowe odparowanie. Z uwa-
gi na fakt, że gaz ziemny ma gęstość
mniejszą niż powietrze, w razie wycie-
ku unosi się i nie stanowi niebezpie-
czeństwa pożarowego.

Doświadczenie na rynku 
gazu zobowiązuje

Wychodząc naprzeciw potrzebom
związanym z dostarczeniem paliwa
gazowego, Gas-Trading SA pomaga
klientom przy budowie stacji do rega-
zyfikacji LNG oraz transportuje surowiec
z miejsca załadunku bezpośrednio do
odbiorcy. W tym zakresie współpracu-
je z wieloma przedsiębiorstwami pu-
blicznymi oraz prywatnymi. Firmą
z 30-letnim doświadczeniem od po-
czątku działa na rynku gazu, a obecnie
należy do Grupy Kapitałowej ORLEN. 

Gas-Trading SA dysponuje kilku-
dziesięcioma cysternami, które prze-
jechały już blisko 6 000 000 km. Świad-
czy usługi zarówno na terenie całego
kraju, jak i poza granicami − w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Gaz LNG
pochodzi z 4 lokalizacji: Terminala
LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego w Świnoujściu, stacji skraplania
gazu należących do Orlen SA w Gro-
dzisku Wielkopolskim oraz Odolanowie,
a także terminala LNG w Kłajpedzie na
Litwie.

Firma świadczy również usługi w za-
kresie transportu helu, LPG, CNG oraz
CO2. 

Ponadto w ofercie ma usługę dzier-
żawy Mobilnej Stacji Regazyfikacji LNG,
która umożliwia skuteczne reagowanie
w razie awarii sieci gazociągowej lub
chwilowego zwiększonego zapotrze-
bowania na gaz. Zaletą tego typu sta-
cji jest możliwość praktycznie natych-
miastowego uruchomienia instalacji
u klienta.

Gas-Trading SA stale prowadzi ba-
dania nad unowocześnieniem stacji
regazyfikacji LNG, korzystajac m.in.
z rozwiązania w postaci jednolitej plat-
formy, na której umieszczono komplet-
ną instalację do regazyfikacji (tzw.
SKID). Rozwiązanie to pozwala ogra-
niczyć nakłady na  prace budowlane
związane z przygotowaniem podłoża,
które wiążą się z dodatkowymi koszta-
mi i formalnościami. Skraca to również
czas montażu i umożliwia szybkie pod-
łączenie instalacji u klienta. ■

www.rynekinwestycji.pl
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Z LNG korzystają zarówno małe, średnie, 
jak i duże przedsiębiorstwa, które wykorzystują
gaz do ogrzewania i działalności produkcyjnej.
Gaz LNG dostarczany jest również do gmin,
które nie mają dostępu do ogólnopolskiej sieci
gazociągowej.







Kopalnia Wapienia „Morawica” SA funkcjonuje na rynku już niespełna 60 lat i ma
bardzo duże znaczenie nie tylko dla regionu, ale dla całego kraju, ponieważ jest jedną 

z największych kopalni odkrywkowych w Polsce.

Kopalnia jest znanym i ważnym producentem wysokiej jakości kamienia dla hutnictwa,
cukrownictwa oraz energetyki, a także kruszyw dla budownictwa i drogownictwa.

Znaczną częścią działalności jest produkcja nawozów wapniowo-węglanowych dla rolnictwa,
uznanych za ekologicznie czyste.

Marmur Morawica to naturalny kamień o ciepłej, beżowej barwie, który możemy podziwiać
w reprezentacyjnych i historycznych budynkach, takich jak Zamek Królewski w Warszawie,

Pałac Prezydencki, Sejm, Senat, Teatr Narodowy, AGH czy Wawel. Znajduje on również
zastosowanie dekoracyjne i użytkowe we wnętrzach domów klientów indywidualnych.

Największe atuty firmy to: doświadczenie, rzetelność, jakość i innowacyjność.

Zapraszamy do współpracy!

☎413670200 | www.kopalniamorawica.pl
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