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Słowo od redakcji

dodatek informacyjno reklamowy

Europejski Kongres Gospodarczy od lat skupia uwagę polityków, 
przedsiębiorców, samorządowców. W tym roku, do Katowic przyjechali 
m.in. komisarze unijni, przedstawiciele rządu, prezydenci miast, prezesi 
firm, naukowcy. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska musi 
wspierać mniejsze firmy. Jest to konieczne, bo w Polsce nie ma wielkich 
firm, one muszą dopiero powstać m.in. przy pomocy państwa. Dodał, że 
wbrew filozofii lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, państwo nie jest  
nocnym stróżem.
Ale nawet bez pomocy „nocnego stróża’ niektóre branże i firmy 
szybko się rozwijają. Przykładem może być hotelarstwo. Podczas panelu 
tematycznego analizowano przyczyny hotelarskiego boomu w Polsce. 
Ciekawym zjawiskiem jest szybki rozwój nowego segmentu tego rynku 
– budowa luksusowych hoteli przy lotniskach. Jak stwierdził  Gheorghe 
Marian Cristescu, prezes Chopin Airport Development (CAD), kierowana 
przez niego firma otworzyła  pierwszy w Polsce pięciogwiazdkowy hotel  
sąsiadujący z lotniskiem. Chodzi o Renaissance Warsaw Airport Hotel, 
który został wybudowany naprzeciwko terminalu Lotniska Chopina 
w Warszawie. Kolejne inwestycje CAD to, w taki sam sposób zlokalizowa-
ne, hotele Moxy w Katowicach i Poznaniu oraz hotel Holiday Inn Express, 
który stanie przy lotnisku w Rzeszowie – Jasionce. Szansą dla takich firm 
jak CAD są wielkie rządowe inwestycje, np. budowa Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. CPK  zbuduje m.in. ogromny popyt na usługi hotelo-
we. To również jest doskonałe wsparcie dla rosnących firm.
Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów Krakowie pozna-
liśmy m.in. samorządowców, którzy najlepiej w Polsce zarządzają 
finansami.  Kolejność  ustalono na podstawie, opartego na danych staty-
stycznych, Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. 
Został on przygotowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Najlepszą, wiejską gminą 
zostały Kobierzyce. Tytuł najlepszej miejsko-wiejskiej gminy trafił do gmi-
ny Dziwnów. Nagroda dla najlepszego powiatu powędrowała do powiatu 
pruszkowskiego. Najlepszym miastem na prawach powiatu zostały Gliwi-
ce, a miastem - Legionowo. W Krakowie,  problem, czy państwo powinno 
być tylko nocnym stróżem, zaistniał zupełnie inaczej niż w Katowicach. 
Tam samorządowcy raczej obawiali się nadmiernej ingerencji państwa.   
Analizując Forum Gospodarcze Welconomy Forum in Torun 2018 
warto zwrócić uwagę na rolnictwo. Ze strony obecnego na tym spotkaniu 
Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi padła deklaracja, 
że państwo będzie bardzo aktywne jeśli chodzi o ustalenie Wspólnej 
Polityki Rolnej w Unii Europejskiej. Nasze priorytety to: równe warunki 
konkurencji, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, stabilizacja 
rynków rolnych oraz wspieranie małych i średnich gospodarstw. Jeśli 
chodzi o pierwszy postulat, to najważniejsze jest wyrównywanie dopłat 
bezpośrednich w UE po 2020 roku. 
Rolnictwo potrzebuje nie tylko wsparcia ze strony państwa, ale również 
szybkiego rozwoju innowacyjności. Mówił o tym  Marek Łuczak, prezes 
zarządu firmy Syngenta Polska, która jest w naszym kraju jednym z lide-
rów w sprzedaży środków ochrony roślin jak i materiału siewnego roślin 
rolniczych i ogrodniczych. Wprawdzie, w sensie dostępności nowocze-
snych środków ochrony roślin, nawozów i odmian roślin uprawnych, 
rolnictwo w Polsce jest na tym samym poziomie, co w innych krajach 
europejskich, ale  na innowacyjność wpływa jednak również intensyw-
ność wykorzystania nowych rozwiązań. W Polsce np. tylko 18% nasion 
zbóż, to tzw. kwalifikowany materiał siewny. Porównując to do średniej 
europejskiej, która wynosi 50%, Polska jest na ostatnim miejscu.
„Kapitał Polski” był również obecny na 10. Baltic Business Forum 18- 
20 kwietnia, w Świnoujściu.  W założeniu organizatorów, konferencja 
miała wspierać współpracę gospodarczą w Regionie ABC,  Adriatyk- Bał-
tyk- Morze Czarne. Widoczny jest związek koncepcji BBF z projektem 
Trójmorza, zaprezentowanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Przy 
czym projekt polskiego Prezydenta obejmuje tylko państwa UE, twórcy 
BBF odwołują się do regionu poszerzonego o Ukrainę i Turcję.
W najnowszym numerze „Kapitału Polskiego” piszemy znacznie więcej 
o aktywnej roli państwa w gospodarce, jak również o firmach, insty-
tucjach, czy samorządach, które sobie doskonale radzą nawet bez tego 
wsparcia. Zapraszamy do lektury!

Redaktor Naczelny 
Ryszard Żabiński

Państwo nie jest 
nocnym stróżem



76 Kapitał POLSKI0 5  2 0 1 8   

Grupa PGE, podchodząc do tematu inwestycji 
w sposób kompleksowy, powołała specjalne 
spółki, które zajmują się współpracą ze start-
-upami. Inwestycjami kapitałowymi w start-
-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca 
specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją 
i akceleracją projektów na najwcześniejszym 
etapie rozwoju oraz projektami pozwalającymi 
uruchamiać nowe kierunki biznesu, spółka PGE 
Nowa Energia. Pozwala to na szybkie i sprawne 
działanie, a także optymalizację całego procesu.

Miliony na nowe pomysły
Grupa PGE pozyskała niedawno 27,5 mln zł na 
realizację innowacyjnych projektów w ramach 
Programu Badawczego Sektora Elektroenerge-
tycznego. Granty z NCBR otrzyma 6 projektów 
rozwijanych na rzecz spółek z Grupy PGE. Jeden 
z nich polega na budowie robota do inspekcji 
kotłów energetycznych, w których elektrownie 
spalają zmielony węgiel. 
Wśród projektów, które otrzymają dofinan-
sowanie w ramach PBSE, znalazły się także: 
badania nad sezonowym akumulatorem ciepła 
wykorzystującym przemiany termochemiczne 
i zasilanym z odnawialnych źródeł energii, słu-
żącym do ogrzewania pomieszczeń, opracowanie 
systemu autonomicznej redukcji skutków awarii 
w głębi sieci energetycznej, prace nad instalacją 
zeszkliwiania popiołów w hybrydowym palenisku 
kotłowym, opracowanie inteligentnego układu 
rekonfiguracji sieci niskiego napięcia wraz 
z systemem wsparcia służb monterskich oraz 
realizowany na rzecz spółki PGE Energia Odna-
wialna, projekt monitorowania i kontroli systemu 
elektroenergetycznego pod kątem eksploatacji 
farm wiatrowych, wydłużenia ich żywotności 
i optymalizacji oddziaływania na otoczenie.
PGE jest dziś największym producentem energii 
elektrycznej i ciepła, dlatego jest dla nas oczywiste, 
że to właśnie my powinniśmy być także liderem 
wspierania innowacji w tym obszarze – mówi 
Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej 
Grupy Energetycznej – Na obszar badań, rozwoju 
i innowacji do 2020 roku przeznaczymy łącznie 
400 mln zł, z czego połowa to środki własne, 
a połowa to środki pozyskane w ramach finanso-
wania zewnętrznego. 50 mln rocznie, które Grupa 
zamierza zainwestować ze środków własnych, 
zostanie przeznaczone na rozwój nowych technolo-
gii, produktów i linii biznesowych. Chcemy skupić 
się przede wszystkim na wspieraniu start-upów, 
rozwijaniu elektromobilności, opracowywaniu no-
woczesnych kanałów obsługi klienta oraz integracji 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Wspierają młodych przedsiębiorców 
z Europy Środkowo-Wschodniej
W ramach przeprowadzonego programu 
scoutingowego do PGE Ventures, funduszu 

z Grupy PGE, zgłosiło się prawie 150 start-upów. 
Z dwoma z nich fundusz podpisał już umowy 
inwestycyjne, a kolejne są finalizowane i powin-
ny zostać ogłoszone w czerwcu. W następnym 
etapie PGE Ventures zamierza rozbudować 
portfel inwestycji o kolejne, co najmniej cztery 
inwestycje, tak by zarządzać portfelem 8-10 
inwestycji do końca roku.
W pół roku udało nam się stworzyć w ramach 
PGE Ventures zespół wykwalifikowanych specjali-
stów, którzy są w stanie wyselekcjonować z rynku 
najlepiej odpowiadające oczekiwaniom Grupy 
PGE i najlepiej rokujące na rozwój start-upy – 
mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.
Pierwszy program scoutinowy PGE Ventures, 
który wystartował we wrześniu 2017 r., cieszył 
się bardzo dużym zainteresowaniem start-u-
pów. Efektem 82 odbytych w ramach programu 
spotkań ze start-upami, 32 komitetów inwesty-
cyjnych i 8 przeprowadzonych procesów due 
diligence, są zawarte już umowy inwestycyjne. 
Powodzenie pierwszego programu scoutingo-
wego przesądziło o decyzji o uruchomieniu jego 
drugiej edycji, rozszerzonej zasięgiem o kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej.
Rozwijającemu się rynkowi start-upów 
przypisujemy szczególną rolę – mówi Henryk 
Baranowski – Jako lider sektora energetycznego 
w Polsce możemy zaoferować takim podmiotom 
nieocenione wsparcie, nie tylko finansowe, ale 
przede wszystkim merytoryczne i związane 
z bazą infrastrukturalną. Chcemy by współpraca 
ze start-upami i innowacyjność wpisane były 
w DNA naszej firmy i jesteśmy na dobrej drodze, 
by ten cel osiągnąć.

Włącz się na przyszłość
Innowacyjne działania Grupy PGE przyczynia-
ją się także do znacznego zwiększenia jakości 
obsługi klientów indywidualnych. Dwie spółki 
z Grupy PGE – PGE Nowa Energia i PGE Obrót 
uruchomiły pilotażowy projekt „Włącz się na 
przyszłość". Umożliwia on darmowe testowanie 
nowych technologii we własnym domu, w tym 
m.in. śledzenie zużycia energii elektrycznej.
W pierwszym etapie projektu wyłoniona 
zostanie grupa użytkowników, którzy przez 
rok będą testować nowoczesne rozwiązania. 
W domach i mieszkaniach testerów eksperci 
pracujący dla PGE zainstalują zestaw inteli-
gentnych urządzeń. Testowe zestawy zostaną 
dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego 
użytkownika.
Uruchomiony pilotaż ma docelowo pomóc 
stworzyć produkt z zakresu smart energy. W ra-
mach projektu, dzięki specjalnej aplikacji na 
smartfony i tablety, można śledzić zużycie ener-
gii elektrycznej w domu. Aplikacja umożliwia 
także sprawdzenie, które ze sprzętów zużywają 
jej najwięcej, a także uruchamiać je zdalnie.
„Włącz się na przyszłość” to program pilotażowy, 
którego celem jest budowanie świadomości ener-

getycznej i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. 
Nasze wyjątkowe podejście polega na tym, że do-
celowy produkt razem z nami będą projektować 
klienci i pracownicy Grupy PGE. Działając na 
coraz bardziej konkurencyjnym rynku sprzedaży 
energii elektrycznej i paliwa gazowego, kierujemy 
się perspektywą klienta. W tym przypadku chce-
my zakończyć pilotaż stworzeniem docelowego 
produktu, który PGE Obrót będzie mogła ofe-
rować klientom na szeroką skalę – mówi Paweł 
Śliwa wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE 
Polskiej Grupy Energetycznej. 
 Program „Włącz się na przyszłość" bardzo 
dobrze oddaje istotę działania spółki PGE Nowa 
Energia, której zadaniem jest budowanie i roz-
wijanie nowych obszarów biznesu oraz szukanie 
nowych rozwiązań, które mogą zostać włączone 
do działalności operacyjnej Grupy.
Uczestnictwo w pilotażu jest darmowe, bez 
opłat za dostarczanie, montaż i eksploatację 
urządzeń. Dzięki inteligentnym urządzeniom 
testerzy będą mogli zarządzać energią elektrycz-
ną z poziomu mobilnej aplikacji, a swoimi 
opiniami i obserwacjami będą dzielić się ze 
specjalistami z PGE w comiesięcznych ankie-
tach. Zebrane informacje posłużą później do 
stworzenia przez PGE  oferty jak najlepiej dopa-
sowanej do potrzeb różnych grup klientów. Do 
grona testerów może dołączyć każdy poprzez 
specjalnie stworzoną stronę internetową www.
wlaczsienaprzyszlosc.pl
 

PGE sprzedaje energię z dodatkami 
przez Facebooka i Messengera
Grupa PGE, jako pierwsza firma z polskiej branży 
energetycznej, uruchomiła również  narzędzie do 
komunikacji z klientami na portalu społeczno-
ściowym Facebook. Chatbot umożliwia milionom 
użytkowników Messengera, komunikatora zinte-
growanego z Facebookiem, dobranie najkorzyst-
niejszej i w pełni dopasowanej do swoich potrzeb 
oferty na sprzedaż energii i dodatkowych usług. 
Na podstawie udzielonych w okienku konwersacji 
odpowiedzi klienta na precyzyjnie skonstruowa-
ne pytania, specjalnie zaprojektowany algorytm 
dokonuje obliczeń i odpowiednio je zakwalifiko-
wuje. Po kilku sekundach w okienku Messengera 
pojawia się link do oferty sprzedażowej najlepiej 
spełniającej podane kryteria, umieszczonej na 
stronach www.gkpge.pl oraz www.zapewniamy-
energie.pl.
Staramy się być coraz bliżej wszystkich interesariu-
szy Grupy PGE, ale w centrum naszego zainte-
resowania niezmiennie umieszczamy obecnych 
i przyszłych klientów. Chatbot stanowi kolejny 
etap rozwoju obsługi klienckiej i rozwijania oferty 
sprzedażowej na Facebooku. Będziemy bacznie 
się przyglądać jak sprawdza się w praktyce. Zo-
stawiamy sobie furtkę na doskonalenie i rozbu-
dowę chatbota o kolejne funkcjonalności – mówi 
Henryk Baranowski.

Grupa PGE, największy producent energii elektrycznej 
i ciepła, chce wpisać innowacje w DNA firmy 
Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. 
Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przezna-
czy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a po-
łowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 
PGE inwestuje już w pierwsze start-upy i testuje nowe technologie 
w swoich aktywach. 

Rynek mocy w Polsce 
to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego
Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności pomocy 
publicznej z rynkiem wewnętrznym UE, która jest związana 
z przewidzianym w ustawie o rynku mocy wynagrodzeniem 
za wykonywanie obowiązku mocowego.
– Wprowadzenie rynku mocy w Polsce to 
gwarancja bezpieczeństwa energetycznego 
naszego kraju. To rozwiązania zapewni 
stabilne dostawy prądu do gospodarstw 
domowych. Przyczyni się także do moder-
nizacji polskiej energetyki – komentuje 
minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Rynek mocy jest jednym z najbardziej 
złożonych mechanizmów dotyczących 
polskiego sektora energetyki, który został 
do tej pory zgłoszony Komisji Europejskiej 
i uzyskał pozytywną decyzję. Pomimo 
tego, że w Polsce mechanizm ten  jest 
traktowany jako brakujący segment ryn-
ku, który nie stanowi pomocy publicznej, 
środek ten został zgłoszony przez rząd do 
oceny Komisji Europejskiej pod kątem 
zgodności z regułami pomocy publicznej.
Mechanizm ten będzie systemowym 
narzędziem wspierającym długotermi-
nowe działania w obszarze transformacji 
polskiej energetyki w kierunku niskoemi-
syjnym. Dzięki temu zapewni bezpieczeń-
stwo dostaw energii do odbiorców koń-
cowych, w sposób efektywny kosztowo, 
niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.
Przygotowana w Ministerstwie Energii 
ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 
stycznia  2018 r. Określa ona organizację 
rynku mocy oraz zasady świadczenia 
usługi pozostawania w gotowości do do-

starczania mocy elektrycznej do systemu 
elektroenergetycznego przez dostawców 
mocy  i dostarczania tej mocy do systemu 
w okresach zagrożenia.
Nowe przepisy wprowadzają mechanizm 
aukcyjny zakupu mocy. Zgodnie z harmo-
nogramem wpisanym w ustawie, pod ko-
niec tego roku odbędą się trzy aukcje  głów-
ne dla okresów dostaw przypadających 
na lata 2021-2023. Certyfikacja do aukcji 
głównej rozpocznie się  5 września br.

Bursztyn Polskiej Energetyki
Ministerstwo Energii za skuteczne i kon-
sekwentne wdrożenie mechanizmu rynku 
mocy w Polsce zostało uhonorowany 
statuetką Bursztynu Polskiej Energetyki. 
Wyróżnienie to przyznano podczas VI 
Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, 
który odbył się  w kwietniu br. w Gdań-
sku. 
Kapituła doceniła Ministerstwo Energii 
za sprawne procedowanie przepisów 
w polskim parlamencie oraz duże zaan-
gażowanie w żmudny i skomplikowany 
proces notyfikacji mechanizmu w Komisji 
Europejskiej.
– Energetyka zrównoważona to energetyka 
oparta na różnych źródłach wytwórczych, 
która pozwala zapewnić wystarczającą 
ilość mocy w systemie oraz stabilność do-
staw do odbiorców – powiedział minister 
energii Krzysztof Tchórzewski podczas VI 
Edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energe-
tycznego. 
Podczas panelu dyskusyjnego „Polska po-
lityka energetyczna – priorytety unijne vs 
polskie cele strategiczne” minister energii 
podkreślił, że chciałby uniknąć  stawia-
nia na wytwarzanie energii elektrycznej 
z jednej technologii. 
– Postawienie na rozwój jednokierunkowy, 
niezależnie czy miałaby być to energetyka 
jądrowa, OZE, gazowa czy węglowa – do 
której Polska jest w sposób naturalny 
uwarunkowana, nie może być uważany za 
strategię odpowiedzialną i zrównoważoną. 
Polska stawia na różnorodność źródeł wy-
twórczych w elektroenergetyce. W przygo-
towywanej przez nas Polityce Energetycz-
nej Polski jest miejsce na stabilny rozwój 

wszystkich źródeł energii – podkreślił.
Szef resortu energii podkreślił ponadto, że 
zrównoważona energetyka to utrzymanie 
niezależności energetycznej i stabilności 
systemu.
– Energetyka jest podstawą gospodarki 
kraju, a inwestycje w energetykę zawsze 
oznaczają napędzanie polskiej gospodar-
ki – dodał.

Import gazu z jednego źródła nie 
większy niż 33 proc.
Minister Tchórzewski podczas przemó-
wienia otwierającego kongres przedstawił 
m.in. wyzwania przed którymi stoi polski 
sektor energetyczny. 
– Zapewnienie odpowiedniej ilości mocy 
w systemie elektroenergetycznym to cel 
nadrzędny polityki energetycznej. Będzie 
to możliwe w perspektywie najbliższych 
lat za pomocą wprowadzenia rynku mocy, 
który stworzy konieczny impuls inwesty-
cyjny i warunki do stabilnego funkcjono-
wania istniejących źródeł wytwórczych, 
ich modernizacji oraz budowania nowych 
elektrowni – mówił minister.
Minister podkreślił również znaczenie dy-
wersyfikacji kierunków, źródeł i dostaw-
ców gazu oraz ropy naftowej, jak również 
rozbudowy infrastruktury kontekście 
bezpieczeństwa energetycznego Polski 
i regionu – Dążymy do tego, by import 
gazu z jednego źródła był nie większy 
niż 33 proc. Polska czyni starania w tym 
kierunku, co stanie się faktem do 2023 r. – 
zadeklarował minister energii Krzysztof 
Tchórzewski – Gaz z nowych źródeł będzie 
mógł służyć nie tylko polskim odbiorcom, 
ale również sąsiednim państwom. W ten 
sposób dbając o bezpieczeństwo własne 
wspieramy również solidarność europejską 
i sąsiedzką.

Oprac. na podstawie 
materiałów Ministerstwa Energii
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Podczas Baltic Business Forum wypo-
wiadał się Pan na temat strategii regio-
nalnych w Europie. Jakie znaczenie mają 
takie strategie dla pomyślnego rozwoju 
Europy?

To, że strategie działają, nie ulega wątpliwości, 
bo widać to z perspektywy danych. Ich rola 
będzie przez Brukselę wzmacniana. Cieka-
we jest jednak to, że sukces regionalnych 
strategii nie wyraża się jedynie w danych, 
ale też w tym, że dalece zmienia się myślenie 
o gospodarce UE, dla której stwarza się nowe 
i ciekawe perspektywy. To tak, jakby spojrzeć 
na mapę Europy i dostrzec, że linie podziału 
nie biegną tylko wzdłuż granic. Że w Europie 
jest więcej stref, niż strefa euro i strefa bez 
euro. 
„Plan Morawieckiego”, który z czasem przero-
dził się w rządową strategię rozwoju kraju, jest 
polską odpowiedzią na wyzwania w Europie 
i na świecie, uwzględniającą specyfikę rynku, 
szanse w regionie, lokalne trudności. Innej 
odpowiedzi na globalne, a więc podobne 
problemy udziela, na przykład, Portugalia, 
a innej Polska czy Czechy. Europa tymczasem 
nie ustaje w poszukiwaniach szans na rozwój. 
Bruksela doszła więc do wniosku, że tworze-
nie strategii dla regionów daje krajom szanse, 
aby nie myślały wyłącznie ani w kategorii 
granic UE, ani w kategorii własnych granic. 
Myślenie, które osadzone jest w regionalnych 
strategiach, to myślenie w kategorii granic 
regionów, a to z kolei pozwala na wzmacnianie 
europejskiej spójności poprzez różnorodność. 
Dla każdego regionu reguły są nieco inne, acz 
liczy się to, aby obrane drogi dawały maksy-
malne szanse na rozwój. 

Podczas panelu dyskusyjnego na Welco-
nomy Forum in Toruń podkreślał Pan, 
że sukcesem jest dynamiczny rozwój 
Polski. Prognozował Pan również, że 
w 2018 roku koniunktura nie zwolni. 
Jakie największe zagrożenia widzi Pan 
dla koniunktury gospodarczej w Polsce 
po roku 2018?

Tam, gdzie są szanse, tam od razu pojawiają 
się też zagrożenia. Mówiąc dość ogólnie, Pol-
sce udało się skorzystać z tych szans, które od 
pewnego czasu pojawiają się zarówno w kraju, 
jak i poza granicami. Efekty potwierdzają roz-
maite dane: najbardziej spektakularne z nich 
to stopa bezrobocia na niskim poziomie, 
a także wzrost PKB. Nie jest przypadkiem, że 
w 2017 roku przemysł w Polsce dał ponad 120 
razy więcej miejsc pracy, niż w Niemczech. 
Nie wszyscy też zdają sobie sprawę, że polska 
gospodarka jest pod względem liczby pracują-
cych większa od francuskiej. 
Ktoś słusznie zada pytanie: czy ma to wpływ 
na mnie, na moich bliskich? Ma, bo w ostat-
nim roku pensje Polaków urosły średnio 

o 7%, podczas gdy przez ostatnią dekadę 
ich wzrost zatrzymywał się na poziomie 2% 
w ciągu roku. Różnice w pensjach Polaków 
zatrudnionych w różnych branżach maleją 
najszybciej od 10 lat. A to sprawia, że 7 na 10 
z nas deklaruje, że nie martwi się o finanse. 
Tyle że wzrost wynagrodzeń może stano-
wić barierę dynamicznego wzrostu gospo-
darki w przyszłości. Za parę lat fundusze 
UE w mniejszym stopniu będą napędzały 
inwestycje. Spowolnienie na rynkach euro-
pejskich, odczuwalne do pewnego stopnia 
już teraz, musi wpłynąć na koniunkturę firm 
w Polsce. Te oraz inne zagrożenia istnieją, ale 
nie chodzi o to, aby z lęku przed nimi chować 
głowę w piasek, lecz aby stwarzać warunki, 
które będą je za parę lat skutecznie neutra-
lizować. 

Jakie szanse dla regionów słabiej 
rozwiniętych stwarza program rozwoju 
polskiej gospodarki? Jakie instrumenty 
będą tu odgrywały największą rolę, czy 
głównie napływ środków unijnych, czy 
też mechanizmy pobudzania przedsię-
biorczości w tych regionach?

Nie jest rzeczą mądrą, aby hokeistę zmuszać 
do gry w siatkówkę. Strategia na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju wychodzi od założenia, 
że każdy region, bez względu na poziom roz-
woju oraz status jego mieszkańców, posiada 
potencjały, których nie posiadają inne regiony. 
Pobudzanie przedsiębiorczości, sprawne 
wykorzystanie środków unijnych czy budowa 
zaplecza, które zachęci firmy do stawiania 
na innowacje, to są różne strony tej samej 
monety i nie stawiałbym ich w perspektywie 
albo-albo. Są to jednak środki prowadzące do 
celu, a nie cel sam w sobie. Na przykład, jeśli 
znajdzie się w Polsce słabiej rozwinięty region 

ze sprawną infrastrukturą, nikt z rządu nie 
będzie tego regionu zmuszał, aby wydawano 
w nim fundusze na drogi. 

Wielką szansą dla polskich przedsiębior-
ców jest rozwój eksportu. Jakie działania 
trzeba podjąć, aby skuteczniej wspierać 
eksporterów?

Firma rodzinna z Chojnic, która zaczynała 
w garażu, buduje dziś hotel w sercu Londynu, 
a wcześniej otworzyła hotele w San Francisco, 
Amsterdamie, Edynburgu czy Nowym Jorku. 
Droga polskich firm na rynki zagraniczne 
nie wiedzie wyłącznie przez championów, 
choć prawdą jest, że championi wybierają tę 
drogę częściej od MŚP. Dlatego nasza uwaga 
tak bardzo koncentruje się na startupach, 
których myślenie z założenia jest myśleniem 
globalnym. Wie Pan, że startupy w Polsce 
zamiast realizować publiczne kontrakty 
współpracują przede wszystkim z MŚP, 
zmieniając ich spojrzenie na możliwości 
rozwoju oraz innowacje? To nie przypadek, 
że banki w Polsce odczuwają obecnie duży 
popyt na finansowanie długoterminowe dla 
MŚP. W ramach programów Brand i Go to 
Brand wsparcie w zakresie promocji eksportu 
otrzymują m.in. MŚP skupione wokół rynku 
kosmetyków. Efekt? Rosnąca popularność 
polskich kosmetyków w UE i krajach byłego 
ZSRR daje ich producentom eksport o war-
tości prawie 3 mld euro. Zwracam uwagę, 
że rok temu o 34% wzrosła łączna wartość 
polskiego eksportu do Australii, a także 
o 28% do USA. Najwięcej środków będzie 
zatem do zdobycia dla MŚP, które na ekspan-
sję zagraniczną wybiorą rynki, gdzie Polska 
była dotąd słabiej obecna – m.in. w Algierii, 
Iranie, Indiach, RPA, Chinach, Japonii, Mek-
syku czy Wietnamie. 

Polska odpowiedź na wyzwania w Europie
Rozmowa z dr Jerzym  
Kwiecińskim, ministrem 
inwestycji i rozwoju

Innowacje środków ochrony roślin i materiału 
siewnego powodują szybszy rozwój rolnictwa
Z Markiem Łuczakiem, prezesem zarządu firmy Syngenta 
Polska rozmawia Ryszard Żabiński

Jaka jest pozycja firmy Syngenta Pol-
ska na polskim rynku firm dostar-
czających rozwiązania dla rolnictwa?

Syngenta ma w Polsce silną pozycję zarów-
no w sprzedaży środków ochrony roślin 
jak i materiału siewnego roślin rolniczych 
i ogrodniczych. Oferujemy kompletne roz-
wiązania dla wielu upraw, w tym doradz-
two agronomiczne  oraz dodatkowe usługi 
takie jak np. Infopole – monitoring upraw 
w kontekście agrotechniki i ochrony roślin 
czy Fruit Quality Contract – platformę 
pozwalającą zarządzać pozostałościami 
środków ochrony w owocach.

Czy poziom innowacyjności pol-
skiego rolnictwa w takich obszarach 
jak środki ochrony roślin, nawozy, 
materiał siewny, dorównuje krajom 
zachodniej Europy?

W sensie dostępności nowoczesnych 
środków ochrony roślin, nawozów 
i odmian roślin uprawnych, rolnictwo 
w Polsce jest na tym samym poziomie, 
co w innych krajach europejskich. Na 
innowacyjność wpływa jednak również 
intensywność wykorzystania nowych roz-
wiązań. W środkach ochrony roślin jest 
ona niższa niż np. w zachodniej Europie, 
choć z drugiej strony niższa jest też skala 
odporności chwastów, szkodników czy 
patogenów na środki dostępne na naszym 
rynku i w związku z tym niższe zuży-
cie. W nasionach większości gatunków 
roślin uprawnych poza zbożami, rolnicy 
korzystają w ogromnej większości z no-
woczesnych odmian, dostosowanych do 
lokalnych warunków i potrzeb. Natomiast 
materiał siewny zbóż w ponad 80% po-
chodzi z własnych zbiorów, co ogranicza 
wdrażanie najlepszych odmian, a przede 
wszystkim obniża jakość nasion i w kon-
sekwencji uzyskiwane plony. Tylko 18% 
nasion zbóż to tzw. kwalifikowany ma-
teriał siewny. Porównując to do średniej 
europejskiej, która wynosi 50%, Polska 
jest na ostatnim miejscu. Dla przykładu, 
we Włoszech i Danii jest to 88%, 61% we 
Francji. Udział kwalifikatów poniżej 20% 
jest tylko w Polsce i na Litwie (19%).

Kluczowe znaczenie dla rozwoju rol-
nictwa ma zatem upowszechnianie 
nowych odmian roślin uprawnych 
w rolnictwie?

Nowe odmiany roślin uprawnych są, 
obok innych elementów technologii 
uprawy, najważniejszym elementem 
przyczyniającym się do wzrostu produk-
cji. Jest to rzecz oczywista i potwierdzo-
na tysiącami statystyk z Polski i całego 
świata. Ponadto, hodowla roślin umoż-
liwia usuwanie barier geograficznych 
dla poszczególnych upraw – koronnym 
przykładem jest tu kukurydza, która, 
jeszcze 20-30 lat temu nie mogła być 
uprawiana w województwach północ-
nych. Hodowla roślin pozwala również 
uzyskiwać lepsze cechy użytkowe roślin 
uprawnych i to w bardzo wielu aspek-
tach. Upowszechnianie nowych odmian 
roślin uprawnych pozwala, poza wzro-
stem produkcji, utrzymać konkurencyj-
ność polskiego rolnictwa w porównaniu 
z innymi krajami.
Firma Syngenta inwestuje znaczne środki 
w hodowlę roślin, m. in. kukurydzy, 
rzepaku i zbóż. Nowe odmiany są pre-
zentowane w bardzo szerokim zakresie 
przekazu, od mediów elektronicznych po 
pokazy polowe i kolekcje odmian. W sen-
sie komercyjnym, Syngenta oferuje rolni-
kom w Polsce nasiona różnych gatunków 
roślin uprawnych od prawie 40 lat.

Wprowadzanie innowacji w segmen-
cie zbóż natrafia na wiele barier. 
Proszę je wymienić.

Największą barierą jest niski poziom 
wymienialności materiału siewnego. 
Ponadto, niedawna zmiana przepisów 
w zakresie zniesienia obowiązku informo-
wania przez rolników o wysiewie nasion 
z własnych zbiorów oraz niedostatecznie 
wysokie dopłaty do kwalifikowanego 
materiału siewnego również przyczyniają 
się zahamowania innowacji w segmencie 
zbóż.

Jak należy ocenić rozwiązania legi-
slacyjne i wsparcie ze strony państwa 
dla rolników w zakresie stosowania 
większej wymienialności materiały 
siewnego.

Nie wdając się w szczegółowe oceny 
stwierdzić należy, że oba te czynniki nie 
wpływają obecnie na wzrost wymienial-
ności materiału siewnego, a stagnację w tej 
dziedzinie dodatkowo pogłębiają niesatys-
fakcjonujące ceny skupu zbóż.

Jaka jest skala nielegalnego obrotu 
materiałem siewnym na polskim 
rynku?

Sądząc po liczbie ofert w internecie 
można powiedzieć, że skala jest ogromna. 
Wpływa to niekorzystnie na produk-
cję – rolnicy kupują materiał siewny 
niewiadomego pochodzenia, bez żadnej 
gwarancji jakości. Nielegalny obrót odbija 
się również na sytuacji firm hodowlanych 
poprzez zmniejszone przychody z licencji 
i sprzedaży kwalifikowanego materiału 
siewnego. Z tych pieniędzy finansowane są 
kolejne badania i rozwój nowych odmian 
– mniejsze przychody oznaczają mniejsze 
inwestycje.

Jakie są największe wyzwania dla 
branży nasiennej w Polsce w zakresie 
upowszechniania innowacyjności 
w rolnictwie?

Najważniejsze są 3 wyzwania:
a)  Nowelizacja aktualnie obowiązujących 

przepisów,
b)  Zwiększenie dopłat do kwalifikowanego 

materiału siewnego,
c)  Ukrócenie nielegalnego obrotu materia-

łem siewnym.
Mamy nadzieję, że te wyzwania nie będą 
towarzyszyły nam przez długi czas i zo-
staną potraktowane priorytetowo przez 
władze.
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TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Partnerem IV Europejskiego Kongresu Samorządów
IV Europejski Kongres Samorządów, który odbył się 26-27 kwietnia 2018 r. w Krakowie był 
doskonałą okazją do zaprezentowania beneficjentom tego wydarzenia oferty ubezpiecze-
niowej TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.  EKS, od kilku już lat, jest miej-
scem spotkań przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Do tegorocznych dysku-
sji i debat panelowych liderów samorządowych dołączył TUW PZUW.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest 
odpowiedzią Grupy PZU na coraz szersze zain-
teresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które 
umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem, opty-
malizację kosztów kontraktów oraz czasu zawierania 
umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyj-
nych, szpitali i samorządów. Zgodnie z założeniami 
strategii ubezpieczyciela z Grupy PZU, samorządy to 
jeden z podstawowych filarów działalności Towa-
rzystwa. Właśnie w bieżącym roku, TUW PZUW 
swoją ubezpieczeniową grupę docelową wzbogacił 
o jednostki samorządu terytorialnego i konsekwent-
nie, w sposób szczególny i ze zdwojoną energią firma 
będzie skupiała się na współpracy z tymi podmio-
tami. 

- Stąd nasza obecność w Krakowie podczas Euro-
pejskiego Kongresu Samorządów i stąd organizacja 
panelu, w którym chcemy Gościom Kongresu przybli-
żyć tematykę ubezpieczeń wzajemnych – mówi Rafał 
Kiliński Prezes Zarządu TUW PZUW. 

Pod koniec 2017 r. TUW PZUW został ubezpieczy-
cielem Miasta Łodzi na lata 2018-2020. Łódź jest 
pierwszym tak dużym samorządem w Polsce, który 
przystąpił do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. 

- Mamy nadzieję, że nasz kontrakt z miastem Łódź 
będzie dobrym początkiem współpracy z najwięk-
szymi samorządami w Polsce. W roku 2018 i kolej-
nych, chcemy pokazywać, że w modelu wzajemności 
członkowskiej drzemie na polskim rynku jeszcze wiele 
niewykorzystanej mocy i okazji do profesjonalnej 
współpracy, w tym z jednostkami samorządu teryto-
rialnego – konkluduje prezes Rafał Kiliński.

W ramach EKS TUW PZUW  był organizatorem pa-
nelu pt. Ochrona mienia publicznego przed skutkami 
klęsk żywiołowych z wykorzystaniem mechanizmu 
wzajemności w ubezpieczeniach. 

Udział Towarzystwa w Kongresie to także objęcie 
patronatem branżowym gali wręczenia nagród 
w konkursie Lider Samorządu.

Blockchain, czyli kopernikański 
przewrót w obrocie dokumentami 
Dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wraz 
z firmą technologiczną Billon wpro-
wadzają na rynek unikatowe na świa-
tową skalę rozwiązanie blockchainowe 
opracowane przez polskich inżynierów. 
Dzięki technologii stworzonej przez 
Billon, dwie polskie firmy dokonują „ko-
pernikańskiego przewrotu” w obrocie 
dokumentami. Klienci banków otrzyma-
ją gwarancję niezmienności dotyczących 
ich dokumentów oraz dostęp do nich 
nawet po ustaniu relacji z bankiem.

Unikalna technologia blockchain 
już w tym roku
W IV kwartale 2017 r. BIK i Billon rozpoczęły 
prace nad sektorowym rozwiązaniem problemu 
tzw. trwałego nośnika informacji, zdefiniowanego 
przez szereg regulacji i dyrektyw unijnych, takich 
jak  RODO oraz najnowszych rozporządzeń 
MIFID II i IDD. Obie firmy już w tym roku wpro-
wadzą - nie tylko w instytucjach finansowych 
- nowoczesną i unikatową technologię block-
chain Billona do przechowywania i przesyłania 
dokumentów na trwałym nośniku, z pełnym 
zabezpieczeniem przed ingerencją jednej strony 
w treść dokumentu. Dokumenty są zapisywane 
bezpośrednio na blockchainie i to jest właśnie
podstawowa przewaga nowego rozwiązania.
Oprogramowanie firmy Billon pozwala też  na 
realizację dodatkowych usług w szczególności 
elektronicznego potwierdzenia doręczenia oraz 
zdalnego zawierania umów online. Inicjatywa 
wypłynęła z potrzeby regulacyjnej, a korzy-
ści z tego rozwiązania odczują także klienci 
indywidualni, korzystający z usług bankowych. 
Partnerstwo z BIK, które w ciągu 20 lat obecności 
na polskim rynku zgromadziło w swojej bazie 
około 146 milionów historii kredytowych ponad 
24 milionów Polaków, stwarza niespotykaną 
dotąd przestrzeń i nową jakość zarządzania 
dokumentami klientów. Wykorzystanie techno-
logii blockchain zagwarantuje klientowi banku 
niezmienność opublikowanego dokumentu oraz 
łatwy dostęp do dokumentów nawet po ustaniu 
relacji z bankiem. 
Warto dodać, że rozwiązanie blockchain może być 
stosowane nie tylko w sektorze finansowym, ale 
również przez takie instytucje, jak firmy telekomu-
nikacyjne, ubezpieczeniowe czy energetyczne. Roz-
wiązanie BIK to pierwszy krok do wprowadzenia 
masowego wykorzystania technologii blockchain 
w zakresie zarządzania dokumentami. 

Czym jest blockchain? 
Blockchain to specyficzny rodzaj rozproszonej 
księgi głównej, rozpiętej pomiędzy wieloma 
niezależnymi od siebie węzłami (należącymi 
do jednego lub wielu przedsiębiorców), który 
dodatkowo wyposażony jest w matematyczne 
mechanizmy wiązania danych ze sobą.   
Dane w blockchainie zapisywane są w blokach 
połączonych ze sobą formułami matematycznymi 
tak, że tworzą łańcuch. Poszczególne elementy 
łańcucha są ze sobą nierozerwalnie związane za 
pomocą sum kontrolnych. Jakakolwiek próba 
podmiany bloku, czyli fałszerstwa danych, jest 
niemożliwa, ponieważ raz uzgodnionego frag-
mentu łańcucha nie da się nadpisać. Jakakolwiek 
zmiana w bloku powoduje bowiem zmianę sumy 
kontrolnej, a więc de facto wygenerowanie nowe-
go fragmentu łańcucha, co zostaje odnotowane 
przez wszystkich pozostałych uczestników syste-
mu. Oprócz danych, które są do niego dodawane, 
blockchain zapisuje także operacje na danych, 
dlatego też określany jest mianem rejestru. Tak 
zapisanej historii wydarzeń nie da się w żaden 
sposób zmodyfikować. Dlatego też sieć daje gwa-
rancję niezmienności i integralności danych. 

Udany pilotaż nowej technologii
Zarówno BIK, jak i Billon są przekonane o moż-
liwości wprowadzenia technologii blockchain 
firmy Billon do powszechnego użytku w Polsce, 
co wykazał przeprowadzony w IV kwartale 
2017 r. pilotaż tego rozwiązania. Testy, w których 
aktywnie uczestniczyły polskie banki, potwier-
dziły, że blockchain opracowany przez Billon 
spełnia wymogi trwałego nośnika informacji. 
Ponadto przeprowadzone testy dowiodły łatwość 
implementacji rozwiązania, jak również jego dużą 
wydajność na poziomie 5 milionów publikacji 
dokumentów w ciągu 1 doby, co spełnia potrzeby 
największych instytucji finansowych w Polsce. 
Współpraca BIK z firmą Billon ma charakter 
długofalowy. Wierzymy, że wykorzystanie 
technologii blockchain, opracowanej wedle 
wspólnych innowacyjnych założeń, pomoże sek-
torowi finansowemu zoptymalizować i unowo-
cześnić efektywną komunikację z klientem. Nasze 
rozwiązanie będzie można wykorzystać także 
do realizacji innych usług, m.in. elektronicznego 
doręczenia z aktywnym potwierdzeniem oraz 
zdalnego zawierania umów online. Rozwiązanie 
spełnia wymogi prawne trwałego nośnika infor-
macji, jak również wymogi unijnej dyrektywy 
RODO, która zacznie obowiązywać już wkrótce. 

Nowe korzyści dla klientów
Oprócz niezmienności zapisanych danych, klu-
czowe z punktu widzenia trwałego nośnika są 
rozszerzone prawa obywateli do dysponowania 
swoimi danymi: 
•  „prawo do bycia zapomnianym”, skierowane 

do obywateli, którzy życzą sobie, by ich dane 
osobowe zostały usunięte przez dany podmiot 
przetwarzający, 

•  uprawnienie do żądania przeniesienia danych,
•  wzmocnione prawo dostępu i wglądu obywate-

la w jego dane,
•  prawo do przeniesienia danych - klient ma 

swobodę dysponowania nimi i może w bardzo 
łatwy sposób zmienić dostawcę usług, wycią-
gając dane od

starego i przekazując nowej firmie.
Na mocy nowych przepisów, administrator da-
nych jest także zobowiązany do niezwłocznego 
zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa (zarówno 
osobie, której naruszenie dotyczy, jak i właściwe-
mu organowi nadzorczemu), prowadzenia szcze-
gółowej inwentaryzacji danych i dokumentacji 
ich przetwarzania, a także zakazu ich przesyła-
nia poza Unię Europejską. Złamanie którejkol-
wiek z tych zasad będzie zagrożone wysokimi 
karami finansowymi. System trwałego nośnika 
musi zatem nie tylko umożliwiać przesyłanie do 
klientów dokumentów oraz zapewniać dostęp 
do nich w niezmienionej postaci tak długo, jak 
wynika to z możliwości wystąpienia roszczeń, 
lecz także dawać wgląd w transakcje nadzorcom 
i regulatorom rynku oraz umożliwiać zrealizo-
wanie praw wynikających z RODO. 

Gwarancja niezmienności danych
Dokumenty publiczne i spersonalizowane takie, 
jak cenniki, regulaminy, warunki świadczenia 
usług, mają zagwarantowaną niezmienność 
dzięki nadaniu im funkcji skrótu SHA-256. 
Skróty stają się parametrem dokumentu 
w blockchainie – jeśli dokument zostanie 
podmieniony, funkcja skrótu dla dokumentu 
prawdziwego i podmienionego będzie różna,  co 
pozwoli na natychmiastowe wykrycie podmiany 
dokumentu na inną wersje.
W tak skonstruowanej sieci jakakolwiek 
próba zmiany dokumentu na jednym z węzłów, 
powoduje powstanie powiadomienia o nowej 
wersji dokumentu, co uniemożliwia  zmianę do-
kumentu bez wiedzy konsumenta. Zasada nie-
ograniczonego dostępu realizowana jest poprzez 
przechowywanie publikowanych dokumentów 
w rozproszonych i zwielokrotnionych węzłach 
systemu. Funkcje, informacje oraz zdarzenia 
zapisywane w blockchain przechowywane są 
w blokach nierozerwalnie związanych ze sobą 
w tzw. łańcuchach, co w połączeniu z rozprosze-
niem w wielu miejscach daje gwarancję integral-
ności i niezaprzeczalności zapisanych informa-
cji. Odcięcie jednego lub większej liczby węzłów 
nie powoduje utraty dostępu do dokumentów. 
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Renaissance Warsaw Airport Hotel 
pierwszy w Polsce pięciogwiazdkowy obiekt przy lotnisku
Chopin Airport Development (CAD) otworzył pierwszy w skali kraju pięciogwiazdkowy hotel 
sąsiadujący z lotniskiem. Chodzi o Renaissance Warsaw Airport Hotel, który został wybudo-
wany naprzeciwko terminalu Lotniska Chopina w Warszawie. Jest to także pierwszy w Pol-
sce obiekt marki Renaissance, należącej do największej sieci hotelarskiej na świecie  
– Marriott International. CAD jest najprężniej rozwijającą się polską firmą hotelarską.

– Cieszymy się, że po ponad ośmiu latach 
od rozpoczęcia prac związanych z po-
wstaniem hotelu Renaissance, udało nam 
się dokończyć dzieło i oddać do użytku 
luksusowy, pięciogwiazdkowy obiekt 
hotelowy – mówi Gheorghe Marian 
Cristescu, prezes Chopin Airport Deve-
lopment. - Ostatnie dwa lata, od kiedy 
pełnię funkcję Prezesa Zarządu Chopin 
Airport Development, to okres bardzo 
intensywnej pracy całego zespołu, który 
został przekuty w wielki sukces. W tym 
czasie nadrobiliśmy to, czego nie udało 
się dokonać innym w ciągu tego długie-
go okresu. Nam udało się przełamać tę 

niemoc i doprowadzić do otwarcia hotelu 
– dodaje Cristescu.  

Hotel w niestandardowym wydaniu
Pięciogwiazdkowy hotel Renaissance, 
należący do spółki Chopin Airport De-
velopment, znajduje się w sąsiedztwie już 
działającego czterogwiazdkowego Hotelu 
Courtyard by Marriott Warsaw Airport 
oraz trzygwiazdkowego Hampton by Hil-
ton Warsaw Airport. Obecnie obok siebie 
funkcjonują trzy różne hotele, zlokalizo-
wane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska 
Chopina, które uzupełniają się swoją ofertą. 

– Już teraz widzimy, że otwarcie hotelu 
Renaissance było bardzo dobrą decyzją, 
czego dowodem jest fakt, że Renaissance 
od pierwszego dnia funkcjonowania cieszy 
się bardzo dużym zainteresowanie wśród 
gości, którzy są gotowi zapłacić za ofertę 
pięciogwiazdkową – podkreśla prezes 
CAD.
Renaissance Warsaw Airport Hotel to 
pięciogwiazdkowy hotel w niestandardo-
wym wydaniu. Dysponuje 225 pokojami, 
w tym 11 apartamentami, których wystrój 
odwołuje się do polskiego modernizmu. 
Wszystkie pokoje są idealnie wyciszone, 
co jest bardzo ważne dla hotelu przylotni-

skowego. Hotel Renaissance, jako jedyny 
w okolicy lotniska, ma w swojej ofercie 
basen i sauny oraz ekskluzywną strefę 
SPA. Goście hotelu mogą również skorzy-
tać z Executive Lounge na najwyższym 
piętrze, z obszerną ofertą gastronomiczną 
i niepowtarzalnym widokiem na płytę 
lotniska. 
– Dbałość o detale na każdym poziomie, 
wystrój wnętrz, ale przede wszystkim 
smaki i zapachy, które zapewnią gościom 
niezapomniane przeżycia i autentyczne 
doświadczenia, inspirowane lokalnym 
charakterem miejsca – to filozofia marki 
Renaissance – mówi Dariusz Oleksiak, 
Dyrektor Generalny Renaissance Warsaw 
Airport Hotel. – Poprzez otwarcie hotelu 
Renaissance dołączyliśmy do grupy najlep-
szych hoteli pięciogwiazdkowych na rynku 
lokalnym i na mapie Europy. Jest on wy-
jątkiem w skali obiektów pięciogwiazdko-
wych – to raczej obiekt „lifestylowy” aniżeli 
luksusowy w dotychczasowym rozumieniu 
– podkreśla Oleksiak. 
W hotelu znajduje się również nowocze-
śnie zaprojektowana przestrzeń konfe-
rencyjna, która umożliwia dostosowanie 
rozwiązań do indywidualnych potrzeb 
klienta – 8 sal konferencyjnych o łącznej 
powierzchni 844 m kw., a także wyso-
ka na 5,5 m Sala Balowa o powierzchni 
415 m kw.

Pierwsze hotele marki Moxy  
w Katowicach i Poznaniu
W portfolio Chopin Airport Development 
są już: dwa hotele zlokaliozwane przy lotni-
sku Chopina – Courtyard by Marriott i Re-
naissanceWarsawAirport Hotel, dwa hotele 
Hampton by Hilton w Warszawie i Gdań-

sku, a także znajdujący się na półwyspie 
Helskim, wypoczynkowo – konferencyjny 
Best Western Hotel Jurata. Wkrótce otwo-
rzą się także dwa hotele Moxy (Marriott 
Int.) w Katowicach i Poznaniu oraz Holiday 
Inn Express Rzeszów (IHG).
Trzygwiazdkowy hotel Moxy zlokalizo-
wany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie 
terminalu Międzynarodowego Portu 
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. 
Obiekt dysponujący 100 komfortowymi 
pokojami, będzie pierwszym hotelem mar-
ki Moxy w Polsce. Moxy jest nową marką 
ekonomiczną sieci Marriott. Pięciokondy-
gnacyjny budynek hotelu zostanie ukoń-
czony i udostępniony gościom jeszcze 
w tym roku.

Z kolei Hotel Moxy, przy Lotnisku w Po-
znaniu – Ławicy ma przyjąć pierwszych 
gości pod koniec 2019 roku. Hotel będzie 
dysponował zapleczem gastronomicznym, 
salą spotkań oraz parkingiem na 84 auta. 
Poznański obiekt będzie drugim hotelem 
Moxy w portfolio Chopin Airport Deve-
lopment. Ma oferować 120 pokoi.

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT 
(CAD) jest spółką powołaną przez 
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze” (PPL) z misją realizacji inwe-
stycji zlokalizowanych w sąsiedztwie 
portów lotniczych. CAD jest jednocześnie 
inwestorem, operatorem oraz administra-
torem istniejących obiektów i inwestycji 
hotelowych realizowanych od podstaw. 
Jako franczyzobiorca światowych sieci ho-
telowych Marriott International, Hilton, 
Best Western, InterContinental Hotels 
Group, świadczy również usługi hotelowo-
-konferencyjne oraz rekreacyjne. W port-
felu Chopin Airport Development są już: 
dwa hotele zlokalizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie lotniska Chopina – Courtyard 
by Marriott i Renaissance Warsaw Airport 
Hotel, dwa hotele Hampton by Hilton 
w Warszawie i Gdańsku, a także znajdują-
cy się na półwyspie Helskim, wypoczyn-
kowo-konferencyjny Best Western Hotel 
Jurata. CAD jest najprężniej rozwijającą 
się polską firmą hotelarską. Wkrótce 
otworzą się także dwa hotele Moxy (Mar-
riott Int.) w Katowicach i Poznaniu oraz 
Holiday Inn Express Rzeszów (IHG).

Pięciogwiazdkowy Renaissance znajduje się tylko 67 kroków od terminala odlotów warszawskiego  
Lotniska Chopina.

Renaissance Warsaw Airport Hotel dysponuje 225 pokojami, w tym 11 apartamentami, których wystrój odwołuje się do polskiego modernizmu. Jako jedyny  
w okolicy lotniska, ma w swojej ofercie basen i sauny oraz ekskluzywną strefę SPA.

Trzygwiazdkowy hotel Moxy zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu Międzynaro-
dowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Moxy jest nową marką ekonomiczną sieci Marriott. 
Wizualizacja EMKAA Architekci.
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Rozwiązania grzewcze 
– poprzez samorząd do mieszkańców

W ramach Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbył blok tematyczny, który 
dotyczył kierunków rozwoju współpracy biznesu z samorządami na rzecz efektywności 
energetycznej i redukcji niskiej emisji.

W debacie moderowanej przez Patryka 
Salamona, redaktora naczelnego Love-
Krakow.pl uczestniczyli: Grzegorz Lot, 
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży na 
Rynku Masowym, TAURON Sprzedaż sp. 
z o.o., Artur Kalicki, kierownik zespołu ds. 
rozwoju elektromobilności, Magenta Grupa 
TAURON sp. z o.o., Piotr Bąk, starosta 
Powiatu Tatrzańskiego, Krystian Szymała, 
prezes zarządu EWK S.A. oraz Grzegorz 
Rakoczy, członek zarządu RAKOCZY 
STAL sp. z o.o. 

Uczestniczący w panelu przedstawiciele 
biznesu i samorządu zgodzili się, że dla 
skuteczności starań o ograniczenie niskiej 
emisji kluczowy jest dialog z mieszkań-
cami i  dostarczanie im takich rozwiązań 
w zakresie ogrzewania, które będą nie tylko 
ekologiczne i nowoczesne, ale też dostępne 
cenowo. Klienci, który powierzają TAU-
RONOWI kwestię wymiany ogrzewania, 
otrzymują bezpłatne doradztwo w doborze 
medium grzewczego, urządzeń i projekt 
nowej instalacji, a także wsparcie formalne 

przy załatwieniu formalności dotyczących 
składania wniosku o dofinansowanie 
w ramach lokalnych programów ograni-
czania niskiej emisji. Kompleksowa oferta 
w zakresie systemów ogrzewania na prąd, 
gaz czy ekogroszek jest częścią szerokiego 
programu TAURONA, którego celem jest 
przede wszystkim edukacja i popularyzacja 
świadomości w zakresie wpływu systemów 
ogrzewania na jakość powietrza w Polsce. 
Dlatego tak ważna jest współpraca biznesu 
z samorządami.

Rozmowa z Robertem Dąbrowskim
Co Pan jako Prezes agencji rekla-
mowej realizującej ogólnopolskie 
kampanie OOH, może powiedzieć 
o aktualnych trendach w tym sektorze 
reklamy?

Biorąc pod uwagę wydatki, przewidywa-
nia na rok 2018 zawarte w raporcie IGRZ 
i Publicis Media zakładają, że rynek OOH 
zanotuje wzrost do ok 5,5%. Argumentem, 
który ma potwierdzać te prognozy są wy-
darzenia sportowe i polityczne, które będą 
mieć miejsce w tym roku, a przy okazji 
których reklama zewnętrzna będzie mocno 
wykorzystywana. Decyduje o tym głównie 
zasięg medium i tym samym możliwość 
docierania do szerokiej grupy odbiorców. 
Jeśli chodzi natomiast o trendy, coraz waż-
niejszą rolę odgrywa szeroko rozumiana 
digitalizacja. I nie mam tu na myśli tylko 
rozwoju reklamy DOOH, a raczej wdra-
żanie technologii informatycznych, które 
ułatwiają i przyspieszają procesy planowa-
nia i zamawiania kampanii OOH. Z roku 
na rok ten proces staje się coraz łatwiejszy, 
szybszy i wygodniejszy dzięki narzędziom, 
które oferują dostawcy outdoorowych 
form reklamy. Wyraźne zmiany zachodzą 
także w zakresie komunikacji na nośni-
kach. Klienci coraz częściej decydują się 
na dostosowywanie kreacji i dobór form 
OOH, pod kątem lokalizacji. Pojawia się ta 
kontekstowość, ale jest jej jeszcze zdecydo-
wanie za mało. Oczywiście nadal będzie się 
utrzymywać synergiczne wykorzystywanie 
mediów wśród których outdoor jest jednym 
z podstawowych kanałów komunikacji. 

Wspomniał Pan o kontekstowości 
reklamy zewnętrznej. Na czym ona 
polega w przypadku kampanii OOH?

Przede wszystkim kontekstowość reklamy 
OOH wiąże się z koncepcją kreatywną 
i komunikatami prezentowanymi na 
nośnikach reklam zewnętrznej. Drugim 
z elementów jest właściwy dobór nośni-
ków. Odpowiednia treść jest współcześnie 
jednym z najważniejszych elementów 
skutecznej komunikacji. Prezentowa-
nie jej właściwym odbiorcom, to drugi, 
równie ważny element. Pomimo tego, że 
OOH wciąż uchodzi za medium masowe, 
docierające do wszystkich, poprzez dobrze 
stargetowany dobór komunikatów i loka-
lizacji, jesteśmy w stanie selekcjonować 
grupy docelowe w outdoorze. Aby lepiej zo-
brazować tę kwestię: większą skuteczność 
osiągnie billboard zachęcający progra-
mistów do uczestniczenia w rekrutacji na 
dane stanowisko, znajdujący się w okolicy 
biurowców, w których swoje siedziby mają 
firmy IT, niż taki sam nośnik z tym samym 
komunikatem, znajdujący się przy szpitalu. 

Bardzo ważną rolę odgrywa tu dostawca 
narzędzi i nośników do kampanii, który 
znając potrzebę klienta zarekomenduje mu 
w ofercie nośniki najlepiej odpowiadające 
na potrzeby jego realizacji.  

Co jeszcze przekonuje klientów do 
aktywności w przestrzeniach OOH? 
Jakie są przewagi tego medium nad 
innymi? 

Outdoor często jest wykorzystywany jako 
jeden z kanałów, szeroko prowadzonych 
działań reklamowych marki, ale nie tylko. 
Dzięki różnorodności form i narzędzi wpisu-
jących się w tę kategorię, klient ma szerokie 
możliwości przy planowaniu tego rodzaju 
działań. Co więcej, dostępne już technologie 
sprawiają, że wygodniej i szybciej planuje 
się oraz realizuje kampanie w przestrze-
niach miast. Mniej więcej od ok. 3 lat widać 
wyraźnie, że rynek ulega standaryzacji, co 
oznacza, że oczyszcza się z mało atrakcyjnych 
nośników na rzecz dobrej jakości statycznych 
i ruchomych form reklamy. Dodatkowo 
jeszcze raz wrócę do kontekstowości OOH. 
Jest to medium, które bardzo często – dzięki 
właśnie tej różnorodności form – znajduje się 
najbliżej klienta w momencie podejmowania 
przez niego decyzji zakupowych, co w istot-
nym stopniu, przekłada się na jego skutecz-
ność. Potwierdziły to badania przeprowa-
dzone 3 lata temu w Wielkiej Brytanii przez 
JCDecaux, w których analizy m.in. wykazały, 
że 25% konsumentów podejmuje decyzje 
zakupowe pod wpływem impulsu. Impulsu, 
którym może być komunikat prezentowany 
na nośniku OOH. 

Jakie etapy składają się kampanię 
OOH? Jak ją zaplanować? 

Podchodząc do tego tematu schematycznie, 
można powiedzieć że proces kampanii 
outdoorowych składa się z trzech podsta-
wowych elementów. Pierwszym z etapów 
jest planowanie, które polega na tym, że 
otrzymując brief od klienta, przygotowu-
jemy mu ofertę nośników, które w naszej 
ocenie, czyli dostawcy, najlepiej odpowia-
dają na potrzeby danej realizacji. Głównie 
chodzi o to, że dzięki szerokim informa-
cjom, którymi dysponujemy na temat 
naszych nośników i ich otoczenia, możemy 
odpowiednio je dobrać do danej realizacji 
uwzględniając oczywiście kontekst i grupę 
docelową do której klient dotrzeć. Kiedy 
już mamy wybrane nośniki następuje etap 
realizacji koncepcji kreatywnej, czyli przy-
gotowania kreacji, która będzie prezento-
wana na nośnikach. Ten element zwykle 
zależy od klienta, czy korzysta np. z nasze-
go wsparcia w tym zakresie, czy realizuje te 
działania samodzielnie. Recevent wspiera 

jednak klientów zarówno w zakresie przy-
gotowania plików z kreacją jak i w obszarze 
samego wydruku i jego montażu. Ostat-
nim etapem jest realizacja, w czasie której 
monitorujemy przebieg kampanii poprzez 
kontrolę nośników i eksponowanej na nich 
reklamy. Na końcu tego etapu powstaje 
także raport podsumowujący realizację. 

Jak najefektywniej marki i firmy 
mogą korzystać z tego medium? 

Pierwsza myśl jaka przychodzi mi do 
głowy w odpowiedzi na to pytanie, to to, 
że powinny ufać dostawcy medium, firmie 
z którą współpracują. Wiąże się to przede 
wszystkim ze znajomością rynku OOH 
i wiedzą na temat nośników, ich otoczenia 
i jakości wyposażenia. Dalej, uważam, 
że w Polsce istnieje jeszcze obawa przed 
nowym, czyli np. w przypadku outdooru, 
decydowania się na działania szyte na mia-
rę, z wykorzystaniem np. elementów nie-
standardowych. Oczywiście takie działania 
często generują wyższy koszt realizacji, ale 
w zamian za to w istotny sposób wpływają 
na wyróżnienie się w przestrzeni OOH. Na 
zachodnich rynkach przykładów takich 
realizacji jest wiele i co najważniejsze te po-
mysły się nie wyczerpują. W Polsce niestety 
nadal są to pojedyncze realizacje. Jednym 
z przykładów takich działań z naszego ryn-
ku jest kampania Tymbark z 2015 roku.   

 
Patrząc w przyszłość, czy digitaliza-
cja wchodząca również w ten sektor 
reklamy stanowi zagrożenie dla 
statycznych form reklamy OOH? 

Rzeczywiście DOOH coraz lepiej przyjmu-
je się w Polsce i jest coraz chętniej wykorzy-
stywany przez klientów. Uważam jednak, 
że nie stanowi zagrożenia dla standardowe-
go outdooru. Te dwie formy wzajemnie się 
uzupełniają i bardzo dobrze funkcjonują 
obok siebie. Digital OOH, jest cieka-
wym rozwiązaniem, ale zestawiając ilość 
dostępnych na polskim rynku nośników 
cyfrowych z ilością billboardów czy siatek 
wielkoformatowych widać wyraźną różni-
cę. Dlatego też o DOOH mówi się, że jest 
dobrym uzupełnieniem klasycznego OOH 
i w mojej ocenie nie stanowi zagrożenia dla 
statycznych form reklamy zewnętrznej. 
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Dobry rok dla rynku reklamy zewnetrznej
Gospodarka Samorządy
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Samorząd strategią dla przyszłości

To już tradycja, że raz w roku wszyscy najważniejsi politycy szczebla centralnego, samorządowcy, 
przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy, przyjeżdżają do Krakowa, żeby debatować o najważ-
niejszych wyzwaniach i problemach lokalnej władzy. W tegorocznym IV Europejskim Kongresie 
Samorządów wzięło udział blisko 1900 gości z 36 krajów świata. Kongres odbył się w dniach 26-27 
kwietnia pod hasłem „Samorząd strategią dla przyszłości”. Obradom przysłuchiwało się ponad 
100 dziennikarzy, którzy na żywo przekazywali rozmowy z najważniejszymi gośćmi. Jedna z naj-
ważniejszych i największych takich konferencji w Europie obejmowała ponad 80 wydarzeń. Były 
w śród nich bloki programowe, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje i „historie sukcesu”. Wyda-
rzenia realizowane były w ścieżkach: Finanse, Społeczeństwo, Innowacje, Gospodarka, Środowi-
sko oraz Biznes i Samorząd.

Pod względem politycznym, rozmowy 
zdominowały wybory samorządowe, które 
czekają wszystkie partie i komitety lokalne 
jesienią. Nic dziwnego, że w Krakowie 
pojawili się wszyscy liderzy sejmowych 
ugrupowań, żeby pokazać swój pomysł na 
samorząd. Partie prezentowały pierwsze 
założenia swoich programów. „Samorząd 
musi być podmiotem, musi mieć moż-
liwość prawną podejmowania decyzji, 
musi być niezależny” – mówił przewodni-
czący Platformy Obywatelskiej, Grze-
gorz Schetyna. Jak ważny powinien być 
samorząd w życiu każdego mieszkańca 
naszego kraju przekonywał szef Polskie-
go Stronnictwa Ludowego – Władysław 
Kosiniak-Kamysz „Bycia dumnym 
z Polski, ze swojej historii, ze swojego 
regionalizmu nie da się wpisać do ustawy”. 
Odradzająca się lewica chce postawić na 
budowę wspólnoty samorządowej ponad 
podziałami politycznymi. Deklarował 
to wiceprzewodniczący Sojuszy Lewicy 
Demokratycznej – Krzysztof Gawkowski. 
O tym, że mieszkańcy są najważniejsi 

przekonywali przedstawiciele Ruchu 
Kukiz ’15. Poseł tego ugrupowania Maciej 
Andrzejewski zaznaczył, że w wyborach 
samorządowych na listy wyborcze trafią 
„kandydaci z aspiracjami gospodarskimi, 
a nie politycznymi”.
 Samorządowcy mają największy wpływ 
na życie każdego z mieszkańców naszego 
kraju. Tymczasem od dawna widać na tym 
poziomie problem z ułożeniem relacji na 
linii władza lokalna – władza centralna. 
„Przez lata samorząd bardzo się zmienił 
i dziś już chyba najwyższy czas aby wrócić 
do debaty, jak on powinien funkcjono-
wać w nowych realiach. Dotychczasowe 
rozwiązania, regulacje, model funkcjono-
wania samorządów, w Polsce i w Europie, 

wyczerpują swoje możliwości. Samorząd 
musi wykonywać coraz więcej zadań 
i w ślad za tym otrzymywać coraz więcej 
pieniędzy. Ale nie mogą to być dotacje, 
lecz dochody własne. Musi działać samo-
dzielnie. Modyfikacja ustawodawstwa 
i rozszerzenie uprawnień są nieodzowne. 
Już w latach 2012-2013 wiele mówiło się 
o tym, że potrzeba na nowo ułożyć relacje 
pomiędzy państwem a samorządem. Nie-
stety, od tamtego czasu nie zrobiliśmy na-
wet kroku do przodu. A przecież wszyscy 
powinniśmy się troszczyć o dobro Rzecz-
pospolitej i jej zrównoważony rozwój. 
Dla każdego obywatela, a tym bardziej 
polityka, niezależnie od szczebla, powinno 
być ważne, żeby Polska stawała się coraz 

ważniejszym graczem na mapie Europy.” 
– podkreśla Zygmunt Berdychowski, 
pomysłodawca krakowskiej konferencji 
i Przewodniczący Rady Programowej 
Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Kraków na dwa dni stał się samorządową 
stolicą Europy. Jak mówi prezydent Miasta 
Krakowa, prof. Jacek Majchrowski to 
ważne wydarzenie dla miasta. „Europejski 
Kongres Samorządów nie porusza tema-
tów abstrakcyjnych, akademickich, tylko 
mówimy o sprawach życia w miastach, ich 
rozwoju, codzienności, a więc o czymś, 
co jest bardzo realne i bliskie każdemu 
z nas. Współorganizujemy EKS, ponieważ 
w wielu tych dziedzinach życia miasta 
czujemy się liderem, uważamy, że mamy 
czym się dzielić, a jednocześnie jesteśmy 
ciekawi przemyśleń osób z zewnątrz” – 
podkreśla wieloletni włodarz drugiego co 
do wielkości miasta w Polsce.
Inauguracyjna sesja „Samorząd strategią 
dla przyszłości” przyniosła wspólny głos 
z wielu państw Europy, których przed-
stawiciele brali w niej udział. „Regiony 
powinny mieć znacznie większą suweren-
ność” – mówił przy aplauzie reszty pane-
listów i publiczności Jose Maria Cunha 
Costa, przewodniczący Rady Gminy Via-
na do Castelo w Portugalii. Poparcie dla 
tej idei wyrazili także paneliści w drugiej 
sesji plenarnej – „Co oznacza dla Europy 
renesans regionalizmów”. 
Jej uczestnicy podkreślali, że problemy na 
linii samorząd – władza centralna dopro-
wadziły do coraz większej chęci wybicia 
się na niepodległość regionów, które mają 
bardzo silną tożsamość lokalną – jak 
Katalonia, Szkocja czy Flandria. Ruchy 
nacjonalistyczne stały się w tych miejscach 
także trampoliną do władzy. „W Wielkiej 
Brytanii kiedyś lokalne parlamenty były 
silne. Miały swoje budżety. Wybieraliśmy 
członków władz regionalnych. Nagle 
regiony zniknęły i pojawił się problem, bo 
Londyn nie do końca rozumiał potrze-
by lokalnych społeczności. Straciliśmy 
też dużo pieniędzy z Unii Europejskiej. 
A przecież na Wyspach Brytyjskich naj-
pierw mówi się o hrabstwach, to stamtąd 
pochodzimy i tam jest nasza tożsamość” 
– podkreślała Valerie Carter, przewodni-
cząca Europejskiej Rady ds. Wsi i Miaste-
czek.
Podsumowaniem pierwszego dnia Kon-
gresu była uroczysta gala, na której wrę-
czono nagrody najlepszych samorządom 

w kraju. Najlepszą wiejską gminą zostały 
Kobierzyce. Tytuł najlepszej miejsko-wiej-
skiej gminy trafił do gminy Dziwnów. 
Nagroda dla najlepszego powiatu powę-
drowała do powiatu pruszkowskiego. 
Najlepszym miastem na prawach powiatu 
zostały Gliwice, a najlepszym miastem 
Legionowo.
Kolejność samorządów ustalono na 
podstawie szczegółowego Rankingu 
Finansowego Samorządu Terytorialnego 
w Polsce. Został on przygotowany przez 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
oraz Fundację Instytut Studiów Wschod-
nich.
Dodatkowo wręczone zostały jeszcze trzy 
nagrody. Najlepszym startupem została 
firma KreaTech, która za pomocą zabawy 
uczy dzieci programowania. Szczególne 
wyróżnienie trafiło do startupu Hyper 
Poland. Dzięki temu ta druga firma będzie 
mogła zaprezentować swoją kapsułę do 
szybkiego podróżowania zaprezentować 
podczas Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy.
Gala podsumowująca pierwszy dzień IV 
Europejskiego Kongresu Samorządów 
to także goście najwyższego szczebla. 
W Krakowie pojawili się między inny-
mi wiceprezes Rady Ministrów – Beata 
Szydło czy sekretarz stanu, pełnomocnik 
rządu ds. samorządu Terytorialnego – 
Paweł Szefernaker. Wicepremier do spraw 
społecznych Beata Szydło powiedziała, że 
samorządy jak i władza centralna są od 
siebie zależne i wspólnie tworzą Polskę.
Specjalna nagroda – Złoty Klucz tygodni-
ka „Wprost” powędrowała do Nowej Soli. 
W emocjonalnym wystąpieniu prezydenta 

tego miasta – Wadima Tyszkiewicza, naj-
mocniej wybrzmiały słowa o obronie sa-
morządu, jego kompetencji i roli w syste-
mie państwa. Szczególnie w setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Organizatorem Europejskiego Kongre-
su Samorządów jest Fundacja Instytut 
Studiów Wschodnich – organizator 
Forum Ekonomicznego i Forum Regionów 
w Krynicy. Miastem Gospodarzem jest 
Miasto Kraków.

SamorządySamorządy
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Podczas Europejskiego Kongresu Gospo-
darczego w Katowicach, 14-16 maja, odbyło 
się ponad 150 sesji tematycznych, wystąpiło 
900 prelegentów.  Zanotowano również 
rekordową frekwencję wśród gości - 11,5 tys. 
uczestników, w tym ponad 700 przedstawicie-
li mediów.
W Kongresie uczestniczyli unijni komisarze 
przedstawiciele polskiego rządu na czele z pre-
mierem Mateuszem Morawieckim, krajowego 
i europejskiego parlamentu, ministrowie 
i wiceministrowie z Europy i świata oraz repre-
zentanci biznesu, eksperci i liderzy opinii.
-  Podsumowując trzy dni największej tego 
typu debaty w Europie Centralnej, możemy 
mówić o rekordowej frekwencji, zarówno wśród 
uczestników jak i mediów, rekordowej liczbie 
sesji, prelegentów z całego świata i równolegle 
odbywających się wydarzeń. Tak ogromne za-
interesowanie otoczenia jest dowodem na to, że 
tworzenie przestrzeni do dialogu i nawiązywa-
nia relacji biznesowych ma sens. Za nami wiele 
wartościowych dyskusji i wiele istotnych dla 
przyszłego kształtu Polski i Europy wniosków - 
powiedział, podsumowując jubileuszową edycję 
wydarzenia, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy 
PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach. 
Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele 
Komisji Europejskiej: Andrus Ansip, wiceprze-
wodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego 
w Komisji Europejskiej, premier Estonii w la-
tach 2005-2013; Miguel Arias Cañete, komi-

sarz Unii Europejskiej ds. polityki klimatycznej 
i energetycznej oraz Cecilia Malmström, 
komisarz Unii Europejskiej ds. handlu. 
Polski rząd reprezentowali m.in.: Mateusz 
Morawiecki, prezes Rady Ministrów RP; Jacek 
Czaputowicz, minister spraw zagranicznych; 
Teresa Czerwińska, minister finansów; 
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczo-
ści i technologii; Jarosław Gowin, wiceprezes 
Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego; Henryk Kowalczyk, minister śro-
dowiska; Jerzy Kwieciński, minister inwestycji 
i rozwoju; Krzysztof Tchórzewski, minister 
energii oraz Anna Zalewska, minister edukacji 
narodowej. 
Uczestnicy debaty na temat aktywności pań-
stwa w gospodarce, podkreślali, że polska go-
spodarka potrzebuje aktywnej polityki państwa 
w zakresie budowania infrastruktury, tworze-
nia krajowego kapitału, inwestycji w innowa-
cyjność oraz wsparcia eksportu. Przedsiębiorcy 
potrzebują też prostych regulacji prawnych. 
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Bo-
rys powiedział, że aktywna polityka państwa jest 
niezbędna w zakresie prawa - trzeba tworzyć do-
bre otoczenie dla sektora przedsiębiorstw, m.in. 
w zakresie ubezpieczeń społecznych czy systemu 
podatkowego. Podkreślał też rolę państwa 
w pobudzaniu inwestycji badawczo-rozwojo-
wych, szczególnie tych o dłuższej perspektywie 
czasowej i obarczonych ryzykiem.
Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński podkre-
ślał, że infrastruktura transportowa, w tym 

kolej, to jeden z motorów napędzających 
gospodarkę, dlatego istotne są w tej dziedzinie 
inwestycje wspierane przez państwo i fundusze 
Unii Europejskiej. Wskazał w tym kontekście 
realizowany obecnie przez Grupę PKP program 
inwestycyjny obejmujący modernizację 9 tys. 
km torów za 66 mld zł, ok. 200 dworców za 1,5 
mld zł oraz pasażerskiego taboru kolejowego 
za 7 mld zł. Tabor dla ruchu pasażerskiego 
jest modernizowany w ramach rządowego 
programu Luxtorpeda 2.0. Dzięki działaniom 
PFR i Agencji Rozwoju Przemysłu m.in odbu-
dowano moce produkcyjne Fabryki Pojazdów 
Szynowych (dawny Cegielski).

Oprac. na podstawie danych EKG Katowice, 
Centrum Prasowe PAP.

Rekordowa i jubileuszowa 10. Edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach
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Podczas IV Europej-
skiego Kongresu Sa-
morządów w Krakowie  
brał Pan udział w pa-
nelu poświęconym 
rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych. Ja-
kie wnioski płyną z tej 
dyskusji? Czy polityka 
samorządów w tym 

zakresie, zgodnie z unijnymi zalecenia-
mi, ma kompleksowy i zintegrowany 
charakter?

Rewitalizacja terenów zdegradowanych 
w miastach  stanowi szansę na rozwój lokalny 
oraz stwarza warunki do wykorzystania 
istniejących w nich możliwości.
Potencjał Oświęcimia koncentruje się zarów-
no wokół charakterystycznych dla sąsiednie-
go Śląska bogatych tradycji przemysłowych, 
jak i utożsamianej z Małopolską turystyki. 
Rozpoznawalność Oświęcimia w kontekście 
istnienia na jego obszarze Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau jest obecnie 
dominującym powodem odwiedzin miasta 
przez turystów. Były KL Auschwitz-Birkenau 
odwiedza rocznie ponad 2 mln turystów. Od 
kilku lat samorząd  prowadzi intensywne 
działania zmierzające do zachęcenia tury-
stów do pozostania tutaj dłużej i zwiedzenia 
Oświęcimia oraz poznania jego 800-letniej 
historii.   

Jakie są doświadczenia  i osiągnięcia 
Oświęcimia w tym zakresie?

Projektem rewitalizacyjnym opartym na 
potencjale ruchu turystycznego Państwowego 
Muzeum Auschwitz Birkenau, jest Oświęcim-
ska Przestrzeń Spotkań. Jest to kompleksowy 
projekt rewitalizacyjny, w ramach którego 
planuje się zagospodarowanie przestrzeni 
miejskiej infrastrukturą tworzącą pomosty 
prowadzące od miejsca tragicznej historii do 
życia współczesnego miasta. Takie przedsię-
wzięcie to z jednej strony stworzenie „prze-
strzeni spotkań” służącej refleksji i szukaniu 
przesłania płynącego z Auschwitz, a z drugiej 
wykreowanie przestrzeni i obiektów dla 
mieszkańców miasta i osób go odwiedza-
jących. Głównym elementem projektu jest 
kładka dla pieszych na rzece Sole autorstwa 
Jarosława Kozakiewicza. Obiekt ma formę 
wstęgi skręcającej się wokół własnej osi o 180 

stopni w swej środkowej części, w dolnej 
części konstrukcji mostu znajduje się wąski 
korytarz co powoduje, że odwiedzający wcho-
dzą w ciemne miejsce, a następnie zmierza 
ku światłu. Kładka połączy Miejsce Pamięci 
i miasto Oświęcim jako symboliczne przejście 
„od śmierci do życia”. Obecnie staramy się 
o dofinansowanie z środków UE dla tego nie-
zwykłego projektu. Oświęcimska Przestrzeń 
spotkań jest projektem rewitalizacyjnym, 
którego celem jest wykreowanie nowych prze-
strzeni publicznych w mieście oraz wydłuże-
nie czasu pobytu zwiedzających.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia 
Oświęcimia w latach 2014 - 2018, w cza-
sie trwania Pana kadencji na stanowisku 
prezydenta miasta?

W ostatnich kilku latach miasto Oświęcim 
dynamicznie się rozwija, zarówno poprzez 
realizację inwestycji w sektorze prywatnym 
jak i publicznym. W marcu br. otwarta zo-
stała 5 kilometrowa obwodnica miasta wraz 
z pierwszym oświęcimskim mostem na rzece 
Wiśle. Obwodnica jest jedną z kluczowych 
tras w Małopolsce Zachodniej, umożliwia lep-
sze skomunikowanie Oświęcimia z Krakowem 
i Śląskiem, a także ułatwia dojazd do firmy 
Synthos S.A. oraz miejskiej strefy gospodar-
czej.  
W ubiegłym roku zakończyliśmy tak-
że  modernizację krytej pływalni. Była to 
jedna z największych inwestycji sportowych 
w mieście. Koszt przebudowy obiektu wyniósł 
ponad 50 mln zł, z czego ponad 21 mln. pozy-
skaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Dzisiaj mieszkańcy, sportowcy oraz turyści 

mogą korzystać z nowoczesnego obiektu 
z basenem olimpijskim, strefą rekreacyjną 
i wypoczynkową. 
W czasie tej kadencji zakończyliśmy realizację 
projektu rozbudowy strefy gospodarczej 
w sąsiedztwie firmy chemicznej Synthos, 
poprawiającego warunki dla rozwoju biznesu 
w Oświęcimiu. Szczególnie intensywny pro-
gres zanotowała branża turystyczna, w tym 
usługi hotelowe. W 2017 r. otwarto m.in. 
4 gwiazdkowy Hotel Imperiale, a w 2018 r. 
swoją działalność rozpoczął  Hotel Hamptom 
by Hilton. Obecnie w Oświęcimiu mamy 5 
hoteli oraz liczne hostele i apartamenty. Liczba 
miejsc noclegowych zwiększyła się z ok. 600 
w 2016 r., do ok. 1500 w 2018 r.
Dużą wagę przywiązujemy do przestrzeni 
publicznych i aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Realizujemy nowe parki i tereny 
rekreacyjne a oświęcimskie bulwary stały się 
ulubionym miejscem spędzania czasu przez 
mieszkańców jak i turystów. 
Działania podjęte w sferze społeczno-gospo-
darczej przekładają się na wzrost jakości życia 
oświęcimian oraz lokalny rynek pracy.
Ta kadencja to także wysoka efektywność 
pozyskiwania środków zewnętrznych na in-
westycje infrastrukturalne, ale także działania 
w sferze społecznej i publicznej. W latach 
2014-2018, miasto pozyskało ponad 65 mln 
zł ze środków unijnych oraz ponad 31 mln ze 
środków pochodzących z budżetu państwa.
Przytoczone tutaj działania pokazują, iż 
Oświęcim ma ogromny potencjał i intensyw-
nie się rozwija dlatego serdecznie zapraszam 
Państwa do odwiedzenia naszego Oświę-
cimia.

Potencjał Oświęcimia 
jest coraz lepiej wykorzystywany
Z Januszem Chwierutem, 
Prezydentem Miasta Oświę-
cim rozmawia Ryszard 
Żabiński

Legionowo najlepsze w zarządzaniu finansami

Podczas IV Europejskiego Kongresu 
Samorządów w Krakowie odebrał Pan na-
grodę za najlepsze zarządzanie finansami 
samorządu w kategorii miasta. Nagroda 
jest bardzo prestiżowa m.in. ze względu 
obiektywny, ilościowy charakter wskaź-
ników określających jakość zarządzania 
miastem. Jak Pan odebrał wiadomość 
o przyznaniu tej nagrody? Czy była ona 
dla Pana zaskoczeniem?

Oczywiście, to wyróżnienie było ogromnym 
zaskoczeniem, ponieważ Legionowo nie jest 
najbogatsze, nie jest największe, nie jest także 
najstarsze, czy historyczne, lecz jest to młode, 
prężnie rozwijające się miasto, jakich wiele 
w Polsce. Zdarzało się, że byliśmy oceniani wy-
soko, ale po raz pierwszy zajęliśmy najwyższe, 
pierwsze miejsce w skali tak dużego kraju ja-
kim jest Polska. To ogromny sukces i powód do 
dumy dla naszych mieszkańców. Tym większy, 
że nagrodę przyznało niezależne grono  eksper-
tów w dziedzinie ekonomii, a analizowane były 
ogólnodostępne wyniki finansowe wszystkich 
gmin w Polsce, a nie zgłoszenia, czy ankiety 
wypełnione przez samych zainteresowanych.

Czy trudno było doprowadzić Legionowo 
do tak zaszczytnego wyróżnienia?

Miasto to ludzie. Praca z ponad 50 tysiącami 
bardzo różnych ludzi to ogromne wyzwanie. 

Każdy z nas ma swoje własne potrzeby, często 
sprzeczne ze sobą, więc pogodzenie tych 
potrzeb nie jest łatwe. To niezwykłe wyzwanie 
znaleźć kompromis, a jeszcze większe to zachę-
cić ludzi do współdziałania. Nam, na szczęście, 
się to udaje. To sukces, który ma wielu ojców.

Co legło u podstaw tego sukcesu? W jaki 
sposób prowadzi Pan politykę kadrową, 
jak dobiera specjalistów? Jak układa się 
Panu współpraca z opozycją w samorzą-
dzie?

Wiele lat temu, w drodze konkursu, zatrudni-
liśmy młodych i ambitnych ludzi, którzy przez 
te lata wykształcili się na dobrych specjalistów. 
Dobre kadry to podstawa, choć ich utrzymanie 
nie jest łatwe przy bliskości stolicy i tamtej-
szych, dużo wyższych zarobkach. Staram się 
jednak budować dobry, odpowiednio zmotywo-
wany zespół do zarządzania tą niezwykle 
skomplikowaną strukturą jaką jest miasto. Co 
do opozycji – jest ona niezwykle ważna, ponie-
waż stale wykrzywia rzeczywistość i dewaluuje 
nasze zasługi, co jednocześnie motywuje mnie 
do jeszcze lepszej pracy.

W jaki sposób Pana  zdaniem, powinny 
rozwijać się małe gminy sąsiadujące 
z wielkimi miastami? Czy nie powinny 
rozwijać się w ramach metropolii?

Jedną z podstawowych potrzeb miast funkcjo-
nujących w ramach metropolii jest transport. 
Tylko zintegrowany, skoordynowany transport 
na jednym, wspólnym bilecie może niwelo-
wać różnice pomiędzy stolicą aglomeracji, 
a mniejszymi ośrodkami. Za rzadko ze sobą 
współpracujemy, skupiamy się tylko i wyłącz-
nie na swoich gminach, często się dublując 
i nie koordynując wielu zadań, które wspólnie 
można wykonać lepiej, efektywniej i bardzo 
często taniej.

Z Romanem Smogorzewskim, prezydentem Legionowa 
rozmawia Ryszard Żabiński 
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Zainwestuj w gminie Czernica
W ostatnim czasie Gmina Czernica stała się atrakcyjnym 
miejscem rozwijania aktywności gospodarczej. Dobre 
skomunikowanie z miastem dzięki wschodniej obwodnicy 
Wrocławia oraz stosunkowo niskie ceny zakupu nierucho-
mości korzystnie usytuowanych względem miasta to atuty 
które przyciągają coraz więcej inwestorów.
Do tej pory Czernicę postrzegano jako 
gminę nastawioną głównie na budownic-
two jednorodzinne stanowiące zaplecze 
sypialne dla mieszkańców Wrocławia. Od-
ległość od centrum miasta w tym rejonie 
wynosi od kilku do kilkunastu kilome-
trów, a dzięki  poprawie dostępności ko-
munikacyjnej gminy, było jedynie kwestią 
czasu zainteresowanie przedsiębiorców 
tym atrakcyjnym gospodarczo regionem. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się 
tereny inwestycyjne w Dobrzykowicach. 
W miejscowości tej gmina Czernica posia-
da do sprzedaży  grunty o powierzchni ok. 
56 ha z których część została już podzie-
lona na mniejsze działki o pow. 0,5-1,7 
ha i przeznaczona do sprzedaży. Tereny 
te położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanego zjazdu z autostradowej 
obwodnicy Wrocławia, przeznaczone pod 
usługi, produkcję przemysłową, parkingi, 
place składowe i manewrowe oraz obiekty 
handlowe do 2000 m2.  stanowią bardzo 
atrakcyjną ofertę inwestycyjną. Lokaliza-
cja biznesu na obrzeżach aglomeracji miej-
skiej umożliwia prowadzenie efektywnej 
działalności na zapleczu miasta z wyko-
rzystaniem potencjału jaki daje większa 
przestrzeń użytkowa i alternatywnie 
niższe koszty jej utrzymania.
W Dobrzykowicach, bezpośrednio przy 
ul. Wrocławskiej (droga powiatowa nr 
1535D), położona jest działka  przezna-
czona pod obsługę motoryzacji z możliwą 
lokalizacją stacji paliw. Włodarze gminy 
spodziewają się, że w najbliższym czasie 
przy wjeździe na teren gminy Czernica 
od strony Wrocławia powstanie nowocze-
sna stacja benzynowa, a w jej sąsiedztwie 
obiekty usługowo-handlowe. Dobrzyko-
wice, dzięki wjazdowi na obwodnicę w po-

bliskich Łanach, mają zapewniony dostęp 
do dużych centrów logistyczno - transpor-
towych takich jak Bielany Wrocławskie, 
Kobierzyce, lotnisko, autostrada A-4, 
a także mniejszymi miejscowościami: Oła-
wa, Jelcz Laskowice, Oleśnica, Długołęka, 
Siechnice. Trwają też prace nad zaprojek-
towaniem północnego odcinka obwodnicy 
z Łanów do Długołęki. Trasa pobiegnie 
po wschodniej stronie Kiełczówka, dalej 
między Kiełczowem, Piechowicami. 
Przewiduje się że rozwój infrastruktury 
drogowej znacząco wpłynie na podnie-
sienie atrakcyjności terenów aktywności 
gospodarczej w Dobrzykowicach, a co za 
tym idzie zwyżki ceny gruntów, które już 
teraz cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem inwestorów.  Część z nich traktuje 
zakup gruntu jako doskonałą inwestycję, 
która będzie procentować w przyszłości. 
Działki przeznaczone w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
pod przemysł i usługi  położone w od-
ległości kilku kilometrów od miasta to 
niewątpliwie inwestycja, która nie traci na 
wartości a może stać się atrakcyjną lokatą 
kapitału. 
Nie bez znaczenia jest  również fakt że 
gmina Czernica zajmuje pierwsze miejsce 
w województwie dolnośląskim i trzecie 
w Polsce pod względem liczby osiedlają-
cych się w niej mieszkańców. Praktycznie 
z miesiąca na miesiąc zmienia się okolicz-
ny krajobraz. Pojawiają się zarówno domy 
jednorodzinne jak i nowoczesne, eleganc-
kie osiedla w których osiedlają się przede 
wszystkim mieszkańcy Wrocławia. To 
niewątpliwie powód do dumy ale i trudne 
zadanie, bo dla nowych mieszkańców 
trzeba przygotować infrastrukturę tech-
niczną oraz atrakcyjną ofertę kulturalną 

i edukacyjną. Stąd inwestycje gminy 
w budowę dróg, oświetlenia, rozbudowę 
sieci wod-kan ale również w projekty spo-
łeczne, kulturalne i edukacyjne z których 
największy to budowa Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Dobrzykowicach – któ-
ry ma szansę stać się najbardziej nowocze-
sną placówką tego typu w regionie. 

Oprócz terenów inwestycyjnych w Do-
brzykowicach Gmina Czernica posiada 
w ofercie działki pod budownictwo jed-
norodzinne w Dobrzykowicach, Wojno-
wicach, Krzykowie i Chrząstawie Wielkiej. 

Szczegóły dotyczące sprzedaży nierucho-
mości dostępne są na stronie internetowej 

www.czernica.pl 

Zapraszam do zainwestowania w Gminie Czernica – gminie, która dzięki swojemu położeniu stwa-
rza wielki możliwości rozwoju dla firm. Gminie, której największym kapitałem są jej mieszkańcy, 
którzy dzięki swojej działalności (na terenie gminy działa ponad 30 stowarzyszeń) aktywnie wpły-
wają na rozwój swojej małej ojczyzny sprawiając, że Gmina Czernica jest idealnym miejscem do 
zamieszkania. Gmina Czernica jest pierwszą gminą w województwie dolnośląskim i trzecią w kraju 
pod względem ilości osiedlających się nowych mieszkańców.

Zapraszam serdecznie
Włodzimierz Chlebosz – Wójt Gminy Czernica

Podczas IV Europejskiego Kongre-
su Samorządów uczestniczył Pan 
w panelu poświęconym rozwojowi 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 
Dlaczego powinniśmy zwrócić szcze-
gólną uwagę na rozwój tej formuły 
finansowania inwestycji?

Mówiąc najprościej, realizacja przedsię-
wzięć w formule PPP jest po prostu tańsza 
w porównaniu do klasycznego przetargu. 
Doświadczenia bardziej zaawansowanych 
krajów, takich jak Niemcy,  pokazują, że 
inwestycje prowadzone w tej formule są 
ok. 20 % tańsze w porównaniu do klasycz-
nych przetargów. 
Realizując klasyczny przetarg, zamawiają-
cy musi zapewnić oddzielnie finansowanie 
inwestycji, oddzielnie zaprojektowanie 
oraz jej realizację, jak również oddzielne 
utrzymanie techniczne obiektu. Wybiera-
jąc zaś formułę PPP, wszystkie te składniki 
otrzymuje w jednym pakiecie, a więc: pro-
jekt, budowę, finansowanie i utrzymanie 
obiektu w okresie niejednokrotnie 20-30 
lat. Jest to kolejny powód, dla którego 
powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na 
rozwój PPP w Polsce.
Inną przyczyną, dla której projekty PPP są 
atrakcyjne dla zamawiających jest fakt, iż 
realizując projekt budowlany w tej formule 
budujemy niemalże „dla siebie”. Zwróćmy 
uwagę, że utrzymując technicznie obiekt 
przez okres 20-30 lat po okresie budowy, 
jesteśmy  skazani na wysoką jakość i po-
ziom wykonania robót budowlanych. Im 
lepszych materiałów użyjemy, im lepszej 
jakości urządzenia i systemy zamontuje-
my, tym mniejszy będzie koszt utrzyma-
nia budynku w przyszłości.

Jak Pan ocenia dotychczasowy po-
ziom rozwoju PPP w Polsce?

Obecnie w Polsce zrealizowanych i reali-
zowanych jest ok. 200 inwestycji w tej for-
mule. Nie jest to znacząca liczba, niemniej 
nie można jej pominąć. Niestety większość 
z tych projektów jest mała, o wartości 
kilku milionów. Dużych projektów, gdzie 
wartość inwestycji przekracza 30 mln zł 
jest naprawdę niewiele. A przecież pro-
jekty PPP mogą być platformą realizacji 

dużych inwestycji kubaturowych, czy in-
frastrukturalnych. W Europie Zachodniej 
część autostrad realizowana jest właśnie 
w formule PPP. Szpitale w Hiszpanii, 
czy Wielkiej Brytanii także budowane 
są w tym modelu. Podobnie rzecz się ma 
z budynkami użyteczności publicznej 
tj.: szkoły, przedszkola, ratusze miejskie 
w Niemczech.
W Polsce, istotny przełom nastąpił w la-
tach 2016-2017. Rząd wprowadził bowiem 
model PPP jako część realizowanej przez 
siebie strategii. Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju wspiera rozwój tej formuły, 
organizując cykliczne szkolenia dla 
samorządowców, czy dotując konkretne 
projekty finansowo. Powstała także lista 
projektów, które będą wspierane przez 
administrację rządową. Ponadto, przy 
wsparciu ministerstwa, powstały tzw. 
„dobre praktyki”, które są ściągawką dla 
samorządów, jak realizować projekty 
PPP. Podsumowując, ostatnio wiele się 
zmieniło na dobre na rynku PPP. Obecnie 
obserwujemy wręcz wysyp tego typu pro-
jektów. Kraków ogłosił dwa duże przetar-
gi, Olszyn i Wrocław nie pozostają w tyle. 
Ogłaszane są także przetargi termomo-
dernizacyjne. A należy też podkreślić, 
że przygotowanie przetargów z każdym 
rokiem jest coraz lepsze. Jestem zatem 
optymistą i z uwagę obserwuję zmiany na 
lepsze.

Jakie są doświadczenia firmy War-
bud w tym zakresie? Jakie przedsię-
wzięcia udało się zrealizować firmie 
w tej formule?

Obecnie realizujemy dwie inwestycje 
w formule PPP – projektowanie, budowę, 
finansowanie i utrzymanie technicz-
ne Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, 
gdzie wartość całego projektu przekracza 
120 mln zł. W grudniu zakończyliśmy 
budowę obiektu i rozpoczęliśmy fazę 
utrzymania (FM). Zobowiązaliśmy się 
utrzymywać obiekt przez okres 20 lat.
W 2017 roku podpisaliśmy umowę na 
remont kilku placówek szkolnych z czę-
ściową ich rozbudową w gminie podwar-
szawskiej. Do 1-go września zakończymy 
realizację części budowlanej. Jest to 
inwestycja w formule PPP z zapewnieniem 
otrzymania efektywności energetycznej. 
Zarazem to przykład tzw. hybrydowego 
PPP, współfinansowanego przez Unię 
Europejską. Jesteśmy także obecni w kilku 
przetargach na etapie dialogu konkuren-
cyjnego.

Jakie są najważniejsze bariery rozwo-
ju PPP w Polsce?

Wydaje mi się, że coraz rzadziej możemy 
mówić o barierach rozwoju PPP w Polsce. 
Jeśli chodzi o nasz największy projekt - 
Projektowanie, budowa, finansowanie 
i zarządzanie budynkiem Sądu Rejono-
wego w Nowym Sączu, to nie dostrzegam 
znaczących problemów, które kompliko-
wały przygotowanie i prowadzenie tego 
przedsięwzięcia. Może, poza brakiem 
jasnych interpretacji podatkowych – 
głównie dotyczących VAT. Niemniej, i ten 
problem został rozwiązany niedawno 
wydanymi „Objaśnieniami” Minister-
stwa Finansów.

Partnerstwo publiczno prywatne  
– może być platformą realizacji dużych inwestycji
Z Mirosławem Józefczukiem, 
członkiem zarządu  
Warbud S.A. rozmawia  
Ryszard Żabiński
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Udane inwestycje Trzebnicy
Rozmowa z Markiem  
Długozimą, burmistrzem 
Gminy Trzebnica

Panie burmistrzu, jak rozwija się Gmina 
Trzebnica?

–Gmina rozwija się modelowo, a rok 2017 był 
kolejnym dobrym rokiem na tej drodze rozwoju 
naszej gminy. Przeprowadziliśmy kompleksowy 
remont Gimnazjum nr 1, które wraz z reformą 
edukacji stało się ponownie Szkołą Podstawową 
nr 1. Koszt przygotowania placówki na potrzeby 
reformy wyniósł ponad 4 mln zł. Rozpoczęliśmy 
budowę żłobka połączonego z przedszkolem, a tak-
że obiektu sportowo-rekreacyjnego, które obecnie 
finalizujemy. Pierwszy ze wspomnianych budyn-
ków pomieści pięć oddziałów przedszkolnych oraz 
trzy oddziały żłobkowe, w drugim znajdą się cztery 
sale do squasha, sala do spinningu oraz fitness 
i siłownia. Obiekt sportowy będzie uzupełnieniem 
Gminnej Strefy Aktywności, która funkcjonuje 
przy Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-
-ZDRÓJ. Od lipca ubiegłego roku, mieszkańcy, 
ale i goście, mogą korzystać tam z czterotorowej 
kręgielni, siłowni czy poprawić swoją kondycję na 
sali do treningu typu cross. 

Która z obecnie realizowanych inwestycji 
jest największa?

–W 2019 roku nasze inwestycje uzupełni hala wi-
dowiskowo-sportowa za 20 mln zł, której budowa 
trwa. Będzie ona drugą najdroższą inwestycją 
w powojennej historii Trzebnicy – pierwszą był 
wspomniany park wodny. Podobnie, jak rozbu-
dowa i termomodernizacja Szkoły w Kuźniczysku 
– jednej z miejscowości należących do Gminy 
Trzebnica. Szkoła po remoncie zwiększy swój 
metraż o ponad 800m². To nie jedyna inwestycja 
w sołectwach, których nasza gmina liczy aż 41. 
Nowe świetlice powstają w Księginicach, Kuźni-
czysku i Ligocie, a za chwilę będziemy ogłaszać 
przetargi na kolejnych osiem obiektów tego typu. 
Powstała także nowa droga, która połączyła 
Szczytkowice i Brzyków, a w partnerstwie z Powia-
tem Trzebnickim strategiczną drogę z Trzebnicy 
do Ujeźdźca Małego, gdzie powstaje także ścieżka 
rowerowa. W tym roku rozpoczniemy również re-
witalizację Winnej „Kociej” Góry, na której terenie 
utworzony zostanie Trzebnicki Park Kulturowy 
„Winna Góra”. Głównym celem projektu jest 
ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych 
oraz należyte zabezpieczenie i wyeksponowanie 
wielkiej tajemnicy, jaką skrywają nasze wzgórza. 
To właśnie tu prof. Jan Burdukiewicz odkrył ślady 
bytowania homo erectusa sprzed 500 tys. lat. To 
najstarsze w Polsce ślady obecności człowieka. 
Dzięki rewitalizacji mieszkańcy i turyści zyskają 
wiedzę o miejscu tak ważnym dla historii ewolucji 
człowieka. Koszt budowy to 12 780 750 zł.

Jest jeszcze jedna droga, która w sposób 
symboliczny stała się dla Trzebnicy oknem 
na świat.

–Tak. Pod koniec 2017 roku do użytku oddano 
kluczową z naszego punktu widzenia drogę eks-
presową S-5 łączącą Wrocław i Poznań. Teraz czas 
dojazdu z Trzebnicy do Wrocławia zajmuje jedynie 
10 min. Wszystko dzięki dogodnej lokalizacji 
węzła „Trzebnica”. Dzięki moim staraniom, jeszcze 
w fazie projektowej drogi,węzeł powstał tak blisko 

naszego miasta i stał się dla nas prawdziwym 
oknem na świat. Teraz ci, którzy chcą się związać 
z Trzebnicą, zamieszkać u nas, założyć rodzinę lub 
po prostu skorzystać z jej licznych atrakcji i uro-
ków, mogą dotrzeć do nas zdecydowanie łatwiej, 
bezpieczniej, ale i szybciej. Na terenach, które znaj-
dują się przy wspomnianej drodze ekspresowej, 
tworzymy Gminną Strefę Inwestycyjną o łącznej 
powierzchni ponad 100 ha. W 2017 roku otwarta 
została tam pierwsza fabryka – Perfand LED – 
zajmująca się produkcją oświetlenia ledowego. 

Coraz więcej osób chce związać swoją przy-
szłość z Trzebnicą, z czego to wynika Pana 
zdaniem?

–Posiadamy wszelkie atuty dużego miasta, będąc 
w dalszym ciągu miejscowością, gdzie wszędzie 
jest blisko. Inwestujemy w każdą dziedzinę życia 
od edukacji, przez sport i zdrowie, po rozryw-
kę. W ciągu ostatnich lat wybudowaliśmy lub 
wyremontowaliśmy: Gminne Centrum Kultury 
z kinem 3D, Gminne Centrum Medyczne, Szkołę 
Podstawową nr 2 i Szkołę Muzyczną. Powstał 
Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ 
ze wspomnianą wcześniej strefą aktywności, 
budujemy żłobek, przedszkole, obiekt sportowo-
-rekreacyjny oraz halę widowiskowo-sportową 
z widownią, która pomieści do 1000 osób.

Jednak Gmina Trzebnica to nie tylko 
inwestycje.

–Oczywiście. Jesteśmy miastem przyjaznym rodzi-
nie. W2013 roku jako pierwsza gmina na Dolnym 
Śląsku, zaraz po Wrocławiu, wprowadziliśmy kartę 
dla rodzin wielodzietnych – „Trzebnicka Rodzina 
3+”. Od tej pory mogą one liczyć na zniżki, tak 
w gminnych instytucjach, jak i u prywatnych 
przedsiębiorców, którzy zdecydowali się przystąpić 
do programu. W roku ubiegłym jako pierwsza 
gmina i setny partner na terenie województwa, 
dołączyliśmy do ogólnopolskiego programu 
„Karta Dużej Rodziny” Ministerstwa Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej. Teraz również duże 
rodziny spoza Gminy Trzebnica mogą skorzystać 
z jej licznych atrakcji. Podjąłem także decyzję, by 
do naszych przedszkoli przyjąć wszystkie dzieci 
3, 4 i 5-letnie. Łącznie ponad 200 dzieci oraz 
wszystkie dzieci żłobkowe od jednego roku do lat 
trzech, jeżeli tylko rodzice wyrażą taką wolę. Nowo 

powstające przedszkole wraz ze żłobkiem, da nam 
także nowe możliwości w postaci utworzenia grup 
o profilu np. muzycznym. Warto jeszcze dodać, 
że Gmina Trzebnica jako jedna z dziewięciu gmin 
województwa dolnośląskiego i jedyna w Powiecie 
Trzebnickim przystąpiła do rządowego programu 
Mieszkanie Plus. W związku z podpisanym przeze 
mnie listem intencyjnym, w Trzebnicy powstanie 
30 nowych mieszkań, których cena najmu będzie 
preferencyjna w stosunku do krajowego rynku 
nieruchomości.

Kiedy mówimy Trzebnica, myślimy…?
–Miasto nowoczesne i dynamicznie rozwijające 
się z potencjałem na przyszłość, leżące przy wspa-
niałym lesie bukowym, stawach, otoczone „ko-
cimi” górami i sadami. Mamy zrewitalizowane 
parki i tereny spacerowe – tu każdy znajdzie swoje 
miejsce odpoczynku i relaksu. Nie zapominamy 
również o bogactwie naszej historii. Troszczymy 
się o nasze dziedzictwo – pocysterski klasztor 
Sióstr Boromeuszek oraz bazylikę św. Jadwigi Ślą-
skiej, naszej patronki, której 750-lecie kanonizacji 
obchodziliśmy w ubiegłym roku. Podczas kulmi-
nacyjnych październikowych uroczystości, do na-
szego miasta przybyło blisko 13 tys. pielgrzymów 
chcących oddać jej cześć. Wierzymy także, że 
Trzebnicy uda się przywrócić status uzdrowiska, 
o co mocno zabiegam. A już teraz wybudowane 
na naszych terenach uzdrowiskowych –jedyne 
w regionie -tężnie solankowe, zapewniają odpo-
wiedni mikroklimat mieszkańcom i odwiedza-
jącym nas gościom. W tej chwili Trzebnica jest 
wolna od problemu, z którym muszą się mierzyć 
inne miasta naszego regionu i Polski– od smogu. 
Właściwości lecznicze trzebnickiego powietrza 
potwierdzone są badaniami przeprowadzony-
mi na potrzeby starań gminy o przywrócenie 
statusu uzdrowiska. Biorąc pod uwagę wszystkie 
powyższe atuty, nie dziwi fakt, że odnotowujemy 
stały wzrost liczby mieszkańców. Warto dodać, 
że ponad połowa z nich to młode małżeństwa, 
które właśnie z Trzebnicą postanowiły zwią-
zać przyszłość swojej rodziny. Mogę z pełnym 
przekonaniem powiedzieć, że Gmina Trzebnica 
jest od kilku lat jedną z najprężniej rozwijających 
się gmin nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również 
w skali całego kraju. Jesteśmy innowacyjni i nie 
boimy się odważnych decyzji.

Marek Długozima 
urodził się 27 lipca 
1964 r. w Trzebnicy. 
Jest magistrem 
prawa absolwentem 
Uniwersytetu Wro-
cławskiego - Wydziału 
Prawa, Administracji 
i Ekonomii. Ukończył 
Podyplomowe Studium 
Prawa Bankowego 
na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Studia 
Doktoranckie - Uniwer-

sytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ukończył Aplikację 
Radcy Prawnego. Z zawodu jest prawnikiem, żonaty, ma 
dwoje dzieci: syna Jakuba oraz córkę Aleksandrę. 
W latach 1996-2006 był dyrektorem Oddziału Banku 
PKO BP S.A. w Trzebnicy. Burmistrzem Gminy Trzebnica 
jest od 2006 r. do chwili obecnej. Był Radnym Powiatu 
(1998-2002); członkiem Komisji Inicjatyw Gospodarczych 
przy Radzie Miasta i Gminy w Trzebnicy (1990-1998); 
członkiem Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Budżetu 
(1998-2002).
Marek Długozima zdobył wiele nagród i wyróżnień, 
w tym: Odznaka Zasłużony dla Emerytów i Rencistów 
- 2008; Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 2009; 
Człowiek Roku w kategorii Samorządowiec Roku - 2009; 
Pierścień Tysiąclecia od JE Kardynała Henryka Gulbino-
wicza; Honorowy Tytuł „Samorządowiec – Spółdzielca” 
przyznany przez Krajową Radę Spółdzielczą i magazyn 
Tęcza Polska – 2009, „Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei” – 
2009, Odznaka Honorowa Sybiraka – przyznana przez Za-
rząd Główny Związku Sybiraków – 2010, Medal za zasługi 
dla Rozwoju Wędkarstwa nadany przez Polski Związek 
Wędkarstwa – 2014, Odznaka za Zasługi dla Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – 2014, 
Kombatancki Krzyż Zwycięstwa – 2015, Odznaka za 
Zasługi dla Kolarstwa Polskiego – 2015, „Brązowy Krzyż 
Zasługi” nadany przez Prezydenta RP – 2015, Brązowy 
Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – przyznany 
przez Ministra Obrony Narodowej – 2016, Złoty Medal 
„Zasłużony dla Rolnictwa” – 2016, nominacja do Nagrody 
„Dolnośląski Gryf” – 2016, Brązowa Odznaka Honorowa 
Polskiego Związku Piłki Nożnej – 2016, Medal „Pro Patria” 
nadany przez Urząd ds. Kombatantów – 2017. 
Z wynikiem poparcia 86,21%, burmistrz Marek Długozima 
uzyskał najlepszy wynik na Dolnym Śląsku w Wybo-
rach Samorządowych 2010. Podczas wyborów w 2014 
roku, uzyskał równie wysokie poparcie w wysokości 
71,63% oddanych głosów. Gmina od 2007 r. odnotowuje 
znaczny wzrost nakładów inwestycyjnych (30%) oraz 
wpływów do budżetu, sam budżet na przestrzeni lat 
wzrósł prawie o 300% i jest realizowany na bardzo 
wysokim poziomie (jeden z najwyższych wskaźników 
w kraju). Co roku w Gminie realizowane jest blisko 80 
inwestycji. W ciągu 10 lat urzędowania burmistrza Marka 
Długozimy, zrealizowano ponad 600 inwestycji, na które 
przeznaczone zostało 250 milionów złotych. Regionalna 
Izba Obrachunkowa (RIO) zawsze pozytywnie opiniuje 
budżet Gminy Trzebnica. 
Marek Długozima należy do: Stowarzyszenia Rodzin Ka-
tolickich - członek Zarządu 1996-2000; Koła Parafialnego 
- prezes 1996-2000; Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
- prezes 1990-1996; Orkiestry Dętej - członek 1973-1989; 
Zespołu Pieśni i Tańca - członek 1978-1985; Związku 
Gmin Bychowo 2006; Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Gmin Cysterskich 2008; Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich” 2008; Stowarzy-
szenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny 
Baryczy 2006. 
Jego hobby to: film, religioznawstwo i sport.

Piątka Morawieckiego, czyli 
prymat czasu krótkiego
Pytanie do prof. Mariana Nogi z Wyższej Szkoły Bankowej 
we Wrocławiu, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej

Czy Pana zdaniem tzw. piątka Morawiec-
kiego wpisuje się w tendencje polegające 
na całkowitym odwrocie w Polsce od 
liberalnego modelu gospodarczego?

Prawdziwie liberalna gospodarka, to taka o ja-
kiej mówił Janusz Korwin Mikke. Oczywiście, 
my jej nie stosujemy. Liberalizm w gospodarce 
należy rozumieć m.in. jako równość szans. 
Szans , a nie żołądków. Oczywiście, mamy 
teraz wyraźne nachylenie w lewo z dodatkiem, 
niestety, dużej dozy populizmu. 
Ten lewicowy przechył wpisuje się jednak w coś 
znacznie ważniejszego, w zjawisko, które moż-
na zaobserwować w polityce gospodarczej wielu 
krajów, w tym Europy Zachodniej, w coś co 
można by nazwać prymatem czasu krótkiego 
na długim. Koncentrujemy się na tym co do-
raźne, co można rozdać już teraz, aby osiągnąć 
doraźne korzyści, a zapominamy o długim 
horyzoncie o myśleniu perspektywicznym.
Przechodząc do „piątki Morawieckiego”, to  
obniżka, od początku przyszłego roku, podatku 
CIT dla małych firm, z 15 do 9 proc. wydaje mi 
się przede wszystkim zagraniem piarowskim, 
a nie mającym realny wpływ na gospodarkę. 
Proszę zwrócić uwagę, że małe firmy z reguły 
płacą podatek PIT, a nie CIT. W przypadku PIT 
mogą stosować stawkę 18% i 32 %, ale wybierają 
przeważnie jednolitą stawkę 19%, bo mają 
wówczas podatek liniowy, a nie progresywny. 
Inna sprawa, to dlaczego wybierają stawkę PIT 
19%, a nie dotychczasową CIT 15%?  
Inna propozycja, to wprowadzenie tzw. 

małego ZUS-u, naliczanego proporcjonal-
nie do przychodów dla firm osiągających 
miesięczne obroty do wysokości 2,5 mini-
malnych pensji w Polsce.  Nie jest jednak 
dokładnie określony poziom tego małego 
ZUS-u. Planowane wprowadzenie wyprawki 
– 300 złotych na początku roku szkolnego 
dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę 
w szkole podstawowej i średniej, budzi mało 
kontrowersji, nie jest to aż tak wielki wyda-
tek dla budżetu. Warto jednak zapytać, czy 
to jest sprawiedliwe i w ogóle, czy mają sens 
takie wyprawki dla rodzin bardzo bogatych? 
W tym wypadku przecież równo nie znaczy 
sprawiedliwie. 
W sumie, prezentowane obietnice można 
podsumować jako obciążenie dla budżetu 
wynoszące około 10 miliardów złotych. Można 
powiedzieć, że taka kwota leży w granicach 
naszych możliwości, w końcu deficyt stanowi 
1,5 % w odniesieniu do PKB więc można go 
powiększać. Trzeba jednak zaznaczyć, że Prawo 
i Sprawiedliwość rozdaje nie swoje pienią-
dze, które później trzeba będzie spłacać, bo 
zwiększanie deficytu budżetowego oznacza też 
powiększanie długu publicznego. Poza tym, 
w tym wszystkim nie widzę dłuższego hory-
zontu, to jest jeszcze jeden przykład prymatu 
czasu krótkiego, rozdawać to co mamy teraz. 
A czy nie lepiej byłoby na przykład  prze-
znaczyć te pieniądze na stypendia dla dzieci 
z biedniejszych rodzin, po to, aby zwiększyć ich 
edukacyjne szanse?

Portrety samorządowców
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Salezjanie rozwijają skrzydła we współpracy z LSSE
Od września w Zespole Szkół Saleziańskich Don Bosco we Wrocławiu rusza Technikum 
salezjańskie. Uczniowie będą kształcić się w specjalistycznych kierunkach: technik mecha-
nik oraz technik elektronik.  Nowa szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rozwijającego 
się przemysłu lotniczego, a jego rozwój będą wspierać partnerzy: Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna (LSSE), Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz firmy z branży lotniczej.
9 maja Wiceprezes LSSE Dorota Giżewska, 
ks. Jarosław Pizoń inspektor Inspektorii 
Wrocławskiej księży salezjanów, Grzegorz 
Lis menager dyrektor Becker Avionics Pol-
ska Sp. z o.o. Wrocław, Zbigniew Ładziń-
ski, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieśl-
niczej, ks. Jerzy Babiak, dyrektor Zespołu 
Szkół Salezjański Don Bosco spotkali się 
we Wrocławiu na uroczystym podpisaniu 
umów o współpracy. 

Zdaniem Wiceprezes LSSE Doroty Gi-
żewskiej powiązanie szkoły technicznej 
z rozwijającą się na Dolnym Śląsku branżą 
lotniczą, która jest synonimem najnowo-
cześniejszych technologii na świecie, to 
doskonałe rozwinięcie idei, którą salezjanie 
realizują od lat. - To dla nas ogromy zaszczyt, 
że możemy wnieść swój skromny wkład 
w powstanie Technikum Salezjańskiego. 
Jestem przekonana, że uczniowie, wybierając 
nowo powstałe kierunki: technik mechanik, 
technik elektronik nie tylko zdobędą dosko-
nałe doświadczenie i wiedzę, ale postawią 
na swoją przyszłość. Nauka w Technikum 
Salezjańskim otworzy im drzwi na wymarzo-
ne kierunki studiów i pracę. A wielu z nich 
stanie się „odkrywcami” w przemyśle lotni-
czym. Cieszę się, że Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Dolnośląski Klaster Lotniczy 
oraz działający w ramach LSSE Dolnośląski 
Klaster Edukacyjny mogą uczestniczyć w tym 
przedsięwzięciu – przekonuje Wiceprezes 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Dorota Giżewska. 

Zakres współpracy pomiędzy Legnic-
ką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. 

a Zespołem Szkół Salezjańskich obejmie  
działania promocyjne oraz wsparcie klas 
patronackich we współpracy z firmami. 
Porozumienie obejmuje m.in.: promo-
wanie i popularyzację kształcenia i pracy 
w zawodzie technik elektronik oraz 
technik mechanik we współpracy ze 
Szkołą oraz przedsiębiorcami, propago-
wanie i upowszechniania idei patronatu 
wśród przedsiębiorców zlokalizowanych 
na terenie LSSE, wsparcie w organizacji 
wydarzeń związanych z funkcjonowaniem 
powstałych klas patronackich. - Rok 2018 
dla Dolnego Śląska oraz dla Wrocławia 
staje się rokiem odrodzenia i nowego 
otwarcia Salezjańskiej Edukacji Zawo-
dowej w kierunkach technicznych oraz 
branżowych. Znaczącym wsparciem w tych 
działaniach służy Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna – podkreśla ks. Jerzy 
Babiak, dyrektor Zespołu Szkół Salezjań-
skich a zarazem pomysłodawca stworzenia 
technikum. 

Ksiądz Babiak przypomina, że salezjań-
skie kształcenie zawodowe ma 165-letnią 
tradycję i to właśnie Salezjanie otworzyli 
pierwsze szkoły zawodowe. Obecnie 
Salezjanie w świecie prowadzą blisko 1500 
różnego rodzaju szkół. W Polsce jest ich 

ponad 70. Wznowienie edukacji salezjań-
skiej we Wrocławiu nastąpiło w roku 1999 
poprzez otwarcie gimnazjum i liceum. 
- W Salezjańskiej Edukacji Zawodowej we 
Wrocławiu, oprócz troski o wysoki poziom 
wiedzy i umiejętności, ważne miejsce zaj-
muje także troska o kształtowanie postaw 
odpowiadających fundamentalnej zasadzie 
don Bosco: „Być dobrym chrześcijaninem 
oraz uczciwym obywatelem – podkreśla 
duchowny. Zdaniem Wiceprezes Doroty 
Giżewskiej Zespół Szkół Salezjańskich 
Don Bosco we Wrocławiu od lat oferu-
jecie uczniom ciekawą i twórczą eduka-
cję  - Uczy kreatywnego i samodzielnego 
myślenia, pozwala rozwijać zaintereso-
wania, kładzie nacisk na rozwój zarówno 
intelektualny jak i duchowy – podkreśla 
wiceprezes LSSE. 

Przypomnijmy, że władze LSSE wspie-
rają działania szkół i firm w dążeniu do 
rozwoju szkolnictwa technicznego oraz 
branżowego mając na uwadze kształcenie 
przyszłych wyspecjalizowanych pracow-
ników na potrzeby rynku pracy. Jest to 
jedne  z bardzo ważnych czynników dla  
potencjalnych inwestorów przy podejmo-
waniu decyzji o ulokowaniu swoich firm 
na terenach LSSE.

Podpisanie umów o współpracy: Od lewej: ks. Jerzy Babiak, Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich Don 
Bosco, ks. Jarosław Pizoń, inspektor Inspektorii Wrocławskiej księży salezjanów, Grzegorz Lis, dyrektor 
zarządający Becker Avionics Polska Sp. z o.o. Wrocław, Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby 
Rzemieślniczej, oraz Dorota Giżewska, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Technikum Salezjańskie to kolejna placówka, 
której rozwój wspierać będzie Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna.

SamorządySamorządy
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Kalendarz 
najważniejszych imprez

w Kudowie-Zdroju
16.06. – I Kudowski 
Festiwal Zabawek 

06 - 08.07. – XX Polsko-Czeskie 
Dni Morza 

14 - 15.07. – Prezentacja Zespołów 
Ludowych "Róża Kłodzka"

17-22.07.– Kudowskie Lato Filmowe

27-29.07 – III CZ-PL Festival!

22-25.08 – 56. Międzynarodowy 
Festiwal Moniuszkowski 

14-16.09 – Festiwal Gęsiny 
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Millennials to współczesne wyzwanie dla lidera i szansa na rozwój organizacji

Nasza rzeczywistość nieustannie ulega przeobraże-
niu. Od kilku lat obserwujemy mocny nacisk na so-
cial media, rozwój umiejętności miękkich (w tym 
inteligencji emocjonalnej), wzrost konkurencyjno-
ści, globalizację. Ilość czynników wpływających na 
organizację oraz dynamika zmian zwiększa swoje 
tempo, a dodatkowo na rynek wchodzi młode po-
kolenie. Całość stawia współczesnego lidera przed 
szeregiem wyzwań, którym należy sprostać, aby 
firma mogła funkcjonować. 
Rzeczywistość, która daje ogromne szanse postę-
pu, ekspansji, jednocześnie wymaga elastyczno-
ści, dynamiki, otwartości oraz ciągłego rozwoju. 
Aby lider potrafił niezbędną dziś zwinnością, 
potrzebuje mieć wachlarz umiejętności w zakre-
sie zarządzania, wysoko rozwiniętą inteligencję 
emocjonalną oraz uważność i otwartość na nowe. 
Daniel Goleman zdefiniował współcześnie 6 styli 
zarządzania, gdzie każdy spełnią swoją rolę w za-
leżności od okoliczności: styl demokratyczny, styl 
afiliacyjny, styl autorytarny, styl coachingowy, 
styl nakazowy, styl procesowy. Każdy z nich jest 
przydatny ogranizacji na innym etapie i sytuacji, 
jednocześnie to lider powinien znać wszystkie 
i  mieć biegłość w  ich zastosowaniu. Hay Group 
przeprowadziło badania na 46 000 przedstawi-
cielach najwyższej kadry zarządczej, na tej pod-
stawie zdefiniowali kształt oraz kierunek rozwoju 
współczesnego przywództwa. Powstało pojęcie 
rezonansowego przywództwa, które oznacza że 
przywódcy budują połączenie i  współpracują ze 
swoim otoczeniem. W ten sposób tworzy się gru-

pa ludzi, którzy współdziałają ze sobą i  dopaso-
wują się wzajemnie do swoich myśli (co robić?) 
oraz emocji (dlaczego to robić?). Inspirują innych 
wykazując zaangażowanie oraz troskę o  ludzi 
i  wizję organizacji. Sprawiają, że otaczające ich 
osoby chcą ramie w ramię realizować wizję eks-
cytującej przyszłości. Dodają odwagi, nadziei, 
a także pomagają w pełni wykorzystać nowe moż-
liwości. Łączą kapitał finansowy, ludzki, intelek-
tualny, środowiskowy i społeczny w celu efektyw-
nego działania w  ramach organizacji. Aby tego 
dokonać, kluczową umiejętnością jest inteligencja 
emocjonalna (EI). Liderzy, którzy mają wysoki 
poziom EI znają siebie, potrafią się kontrolować, 
a  także świadomie wpływją na emocje innych 
i budują silne, oparte na zaufanie relacje. Wiedzą, 
że emocje są zaraźliwe oraz że ich własne stany 
emocjonalne to poteżny czynnik kształtujący na-
stroje, a ostatecznie także osiągnięcia ich zespo-
łów. To jest szczególne ważne teraz, kiedy poko-
lenie millennialsów wchodzi na rynek i oczekuje 
od lidera. 
Millenialsi odrzucają tradycyjne zasady dotyczą-
ce rozwoju kariery i kultury pracy. Zamiast cze-
kać latami na awans, Millenialsi szukają szybkie-
go wzrostu. Potrzebują relacji z kolegami z pracy 
i dobrej atmosfery. Wiadomo, że firmy, które roz-
wijają i dbają o przyjaźnie wśród swoich pracow-
ników, mają znacznie wyższe wskaźniki zaanga-
żowania niż te, które tego nie robią. Regularne 
spotkania i ciągłe informacje zwrotne zwiększają 
zaangażowanie oraz wydajność. Dla młodego 

człowieka ważne jest, aby być częścią firmy i  ją 
aktywnie współtworzyć. Bądź wrażliwy i  buduj 
szacunek swoją postawą, a nie stanowiskiem. Je-
śli jesteś autentyczny zyskujesz zaufanie i uznanie 
twoich ludzi. Warto mieć na uwadze, że Millen-
nialsi są najbardziej wykształconym pokoleniem 
w historii. Wychowali się w innej rzeczywistości 
i  cenią inne wartości niż poprzednie pokolenie. 
Puentą niech będzie budująca myśl, że warto ko-
rzystać z wiedzy i doświadczenia przedsiębiorców 
oraz z kreatywności, świeżości, zapału oraz ambi-
cji młodego pokoleniu. Przy mądrym i dojrzałym 
podejściu wszystkie strony zyskują. Kiedy zrozu-
mie się ich sposób myślenia, lider stworzy ogrom-
ną wartość dla organizacji. W  końcu liderzy nie 
zmuszają ludzi, aby szli z nimi – oni zapraszają ich 
do współnej podróży. 

Rita Kurpisz business & executive coach, międzynarodowy trener 
inteligencji emocjonalnej, konsultant biznesowy.
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tel. +48 22 834 26 47
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INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ŁĄCZENIE ŚWIATA NAUKI I BIZNESU

PION NAUKOWO-BADAWCZY

CZŁONEK PRESTIŻOWYCH 
ORGANIZACJI BRANŻOWYCH

100% POLSKI KAPITAŁ

Misja:

Celem F.B.I. TASBUD S.A., jako 
Generalnego Wykonawcy, jest realizacja 

najbardziej skomplikowanych 
i wymagających projektów budowlanych.

Spółka korzysta z wieloletniego 
doświadczenia, które umożliwia 

stosowanie najnowszych technologii 
odpowiednio dobranych do danej 

inwestycji, dając przy tym gwarancję 
ich skuteczności. 


