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 Na służbę zdrowia mamy 
102 mld zł, w 2024 roku – nakła-
dy przekroczą 160 mld złotych  
- mówi prof. Łukasz Szumowski, 
minister zdrowia

Rok 2018 był przełomowy dla 
polskich portów – mówi Marek 
Gróbarczyk, minister gospodar-
ki morskiej i żeglugi śródlądo-
wej

PONADTO 
W NUMERZE:

Polska stała się pierwszym 
krajem regionu, który stworzył 
PPK - model powszechnych i 
dobrowolnych pracow niczych 
oszczędności. PPK to szansa na 
wyższą emeryturę.
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Dzięki LNG gaz z Rosji
nie odgrywa już
tak dużej roli
w naszym imporcie
mówi Piotr Woźniak
prezes PGNiG SA
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Słowo od redakcji

To już czwarta edycja Kongresu 590 (Rzeszów/Jasionka, 7-8 
października br.). Cieszymy się, że rozwija się piękna idea tego 
wydarzenia, ale z drugiej strony spotykamy się w czasie trudnym 
dla gospodarki. Z jednej strony mamy coraz lepsze wyniki makro-
ekonomiczne, z drugiej jednak gigantyczne wyzwania i świado-
mość, że kryzys światowej gospodarki (a może tylko spowolnienie) 
w każdej chwili może zweryfikować nasz optymizm. 
Uczestnicy Kongresu 590 szukają odpowiedzi na wiele trudnych 
pytań. Jak utrwalać trendy rozwojowe napędzające polską gospodar-
kę? Czy można iść własną drogą w dobie zmagania się ekonomicz-
nych potęg? Jak musi się zmieniać państwo, aby mógł rosnąć biznes? 
Częściowe odpowiedzi na tak postawione pytania uzyskujemy nie 
tylko podczas debat, ale i konkretnych posunięć rządzących. 
Jednym z ostatnich takich posunięć jest ogłoszony przez premie-
ra Mateusza Morawieckiego Pięciopunktowy Pakiet dla Przed-
siębiorców. Wprowadza on m.in. mały ZUS dla przedsiębiorców, 
podniesienie limitu przychodów (najpierw do 1 mln, a potem do 
2 mln euro), do którego firmy mogą ryczałtowo rozliczać podatek, 
objęcie większej liczby firm obniżoną od 2019 r., 9-procentową 
stawką podatku CIT, czy wreszcie miliard złotych na bezpośrednie 
wsparcie polskich inwestorów, którzy będą chcieli się rozwijać na 
rodzimym rynku. 
Interesująco zapowiadają się panele dotyczące Przemysłu 4.0 
oraz miksu energetycznego Polski w 2040. Tematyka mocno 
wybiegająca w przyszłość, ale wymagająca już teraz konkretnych 
działań. Niestety, nie jesteśmy w awangardzie jeśli chodzi o postę-
py w realizacji czwartej rewolucji przemysłowej. Jest wiele barier, 
spośród których za najważniejsze uważa się niedostateczne kom-
petencje pracowników, czy dostęp do finansowania tego rodzaju 
innowacyjnych i ryzykownych przedsięwzięć. 
Równie ważne jest to czym będziemy palić w piecach za 20 lat. 
Ministerstwo Energii opracowało właśnie zasady polityki energe-
tycznej Polski do roku 2040. W ciągu najbliższych 20 lat inwestycje 
w energetykę powinny sięgnąć poziomu 400 mld złotych. Ma to 
przynieść: 60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej 
w 2030 r., 21% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r., 
wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., ograniczenie emisji CO2 
o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.). Rzeczywiście, będzie nad 
czym dyskutować. 
„Kapitał Polski” był również obecny na XXIX Forum Eko-
nomicznym w Krynicy (3-5 września br.). W odróżnieniu od 
Kongresu 590, krynickie Forum jest już wydarzeniem o bogatej 
tradycji i międzynarodowej renomie. W tym roku Forum odwie-
dziło 5,5 tys. gości z ponad 60 krajów. Wśród gości znaleźli się byli 
i aktualni premierzy, marszałkowie izb parlamentów, ministrowie 
i parlamentarzyści oraz przedstawiciele najważniejszych, działają-
cych zarówno w regionie, jak i globalnie korporacji. 
Bardzo interesowaliśmy się również jubileuszowym X Forum 
Ochrony Zdrowia, które towarzyszyło obradom Forum Ekono-
micznego. W ramach FOZ odbyło się kilkanaście paneli tema-
tycznych dotyczących m. in. poprawy jakości usług zdrowotnych, 
efektywności zarządzania w służbie zdrowia, zapewnienia dostępu 
do najnowocześniejszych technologii medycznych, adaptacji 
innowacyjnych rozwiązań, priorytetów zmian w systemie ochrony 
zdrowia w latach 2019-2023, czy walki z niedoborami kadrowymi 
i przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym. W „Kapitale Pol-
skim” przedstawiamy również obszernie laureatów i uczestników 
tego Forum.

Zapraszam do lektury „Kapitału Polskiego”
Redaktor Naczelny 

Ryszard Żabiński 

Jak zmieniać państwo, 
aby mógł rosnąć biznes?

Gospodarka

Par tner w ydania
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Gospodarka Gospodarka

Jak długo PGNiG będzie kupować 
gaz z Rosji?

Kontrakt jamalski kończy się w 2022 
roku. Od czterech lat, wspólnie z pol-
skim rządem, konsekwentnie realizuje-
my strategię, która pozwoli nam poin-
formować stronę rosyjską, że nie chcemy 
przedłużać kontraktu. Taką deklarację 
przekażemy Gazpromowi do końca tego 
roku – w przeciwnym razie kontrakt 
zostanie automatycznie przedłużony 
na kolejne pięć lat na dotychczasowych 
warunkach. Jest to istotna formalność. 
Jesteśmy dziś w zupełnie innym miejscu 
niż cztery lata temu: podpisaliśmy 
korzystne umowy na dostawy LNG ze 
Stanów Zjednoczonych, rozpoczął się 
proces budowy gazociągu Baltic Pipe, 
który da dostęp do gazu z Norweskiego 
Szelfu Kontynentalnego, została podjęta 
decyzja o zwiększeniu zdolności regazy-
fikacyjnych Terminalu im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do 
7,5 mld m sześc. rocznie. Po 2022 roku 
będziemy w stanie zaspokoić krajowe 
zapotrzebowanie na gaz bez importu 
z Rosji. 
Wskazywałem to wielokrotnie – Gaz- 
prom nie jest dla nas wiarygodnym 
partnerem. Patrzymy na to biznesowo 
– od naszych kontrahentów oczekujemy 
niezawodności i kupieckiej rzetelności. 
Tymczasem od 2004 roku mieliśmy aż 7 
zakłóceń w dostawach rosyjskiego gazu. 
Najdłuższe trwało 6 miesięcy – przez pół 
roku dostawaliśmy o jedną piątą paliwa 
mniej niż to wynikało z umowy. W żad-
nym z tych przypadków nie doczekali-
śmy się przekonujących wyjaśnień. 
Kolejny argument – cena. Za rosyjski 
surowiec płacimy jedną z najwyższych 
stawek w Europie, co nie ma żadnego 
uzasadnienia. Dlatego – zgodnie z kon-
traktem jamalskim – zwróciliśmy się 
do Gazpromu o zmianę ceny. Bezsku-
tecznie, choć spełnione były wszystkie 
przesłanki do obniżki. Potwierdził to 
w ubiegłym roku Trybunał Arbitrażowy, 
który w orzeczeniu częściowym nie po-
zostawił wątpliwości – cena, której żąda 
od nas Gazprom nie odpowiada warun-
kom rynkowym. A jednak, mimo że 

sytuacja jest jasna, naszych racji musimy 
dochodzić na drodze procesu. Zawarta 
w kontrakcie jamalskim klauzula „bierz 
lub płać” powoduje, że jeszcze przez trzy 
lata musimy płacić za duże ilości rosyj-
skiego paliwa niezależnie od tego, czy je 
faktycznie odbierzemy.
Podstawą każdej współpracy jest za-
ufanie, którego Gazprom wielokrotnie 
nadużył.

Czy nie obawia się Pan kolejnych 
zaskakujących reakcji Gazpromu?

Przede wszystkim mogę zagwarantować, 
że gazu nie zabraknie. W magazynach 
zgromadziliśmy prawie 3 mld m sześc. 
paliwa. Mamy podpisane umowy z wia-
rygodnymi zagranicznymi dostawca-
mi i zarezerwowaliśmy odpowiednie 
przepustowości w systemie przesyłowym 
oraz moce regazyfikacyjne w terminalu 
LNG. Jesteśmy w stanie poradzić sobie 
nawet w przypadku problemów na 
Wschodzie – do granic zdolności pracy 
systemu przesyłowego. Dzięki LNG 
paliwo z Rosji nie odgrywa już tak dużej 
roli w naszym miksie. W 2015 roku gaz 
ze Wschodu stanowił 87 proc. importu 
PGNiG, a w 2018 roku ten udział spadł 
do 67 procent. 
Z końcem 2019 roku wygasa rosyjsko-
-ukraińska umowa przesyłowa. Część 
paliwa dla Polski płynie tzw. tranzytem 
przez Ukrainę, więc jest to dla nas bar-
dzo istotne. Strona rosyjska do niedaw-
na opóźniała jakiekolwiek rozmowy 
w sprawie nowej umowy z ukraińskim 
operatorem systemu przesyłowego i to 
pomimo, że w negocjacjach brała udział 
Unia Europejska. Rosjanie liczyli, że 
zdążą do końca roku wybudować Nord 
Stream 2 i utrzymać przesył gazociągiem 
Nord Stream 1, co umożliwiłoby im 
realizację dostaw do Niemiec z pomi-
nięciem terytorium Ukrainy. Jednak 
niedawny wyrok Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej w sprawie 
gazociągu OPAL zburzył ten plan. 

Wyrok unieważnił decyzję Komi-
sji Europejskiej, która wcześniej 
przyznała Gazpromowi praktycznie 

całą przepustowość niemieckiego 
gazociągu OPAL wbrew fundamen-
talnej zasadzie dostępu stron trze-
cich do infrastruktury przesyłowej. 
Jak ta decyzja wpłynie na rynek 
gazu w Europie?

Gazociąg OPAL odbiera paliwo z Nord 
Stream 1 i przesyła je wzdłuż granicy 
z Polską aż do Czech. Następnie gaz ten 
jest w większości transportowany przez 
terytorium Czech do południowych 
Niemiec. W konsekwencji wyroku, 
Gazprom musiał zmniejszyć wolumeny 
transportowane OPAL-em do Czech 
i dalej do Niemiec. Doprowadziło to do 
zwiększonego przesyłu gazu przez ga-
zociąg Braterstwo na Ukrainie. W takiej 
sytuacji, nawet gdy Rosjanom uda się 
uruchomić Nord Stream 2 w terminie, to 
znaczy na koniec 2019 roku, nadal będą 
musieli korzystać z „tranzytu” przez 
terytorium Ukrainy, aby dostarczyć gaz 
do zachodniej Europy. To zdecydowanie 
zwiększa szanse Ukrainy na wynegocjo-
wanie z Rosjanami umowy tranzytowej, 
a co za tym idzie i co dla nas najważ-
niejsze – ogranicza ryzyko zakłóceń 
w dostawach gazu do Polski.
Wyrok TSUE jest istotny jeszcze z jedne-
go powodu. Trybunał uznał, że decyzja 
Komisji jest nieważna, bo naruszyła 
traktatową zasadę solidarności energe-
tycznej. Wyrok w sposób jasny wskazuje, 
że Komisja i państwa członkowskie 

w swoich działaniach powinny kierować 
się tą zasadą. Dotychczas była ona głów-
nie deklaratywna, ale dzięki wyrokowi 
Trybunału nabrała realnych kształtów. 
Żadna decyzja organów unijnych nie 
może pomijać jej wpływu na bezpie-
czeństwo energetyczne Polski i regionu. 
To ogromny sukces.
W tej sprawie od samego początku 
ściśle współpracowaliśmy z krajową 
administracją, która miała najsilniejszą 
legitymację procesową. To była skoor-
dynowana, wzorowo przeprowadzona 
akcja, której gratuluję naszym partne-
rom z Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych i Ministerstwa Energii. Orzeczenie 
Trybunału jest do tej pory szeroko 
komentowane w całej Unii i Rosji. To 
uzasadnione, bo wyrok w sposób prze-
łomowy definiuje jedną z kluczowych 
zasad Traktatów unijnych i przynosi 
wymierne korzyści z punktu widzenia 
bezpieczeństwa dostaw gazu.

Dywersyfikacja importu i bezpie-
czeństwo dostaw jest warunkiem 
szerszego wykorzystania błękitnego 
paliwa w gospodarce. Wydaje się, 
że Polacy już poczuli się bezpiecz-
niej, bo zużycie gazu rośnie bardzo 
dynamicznie. W ubiegłym roku 
krajowe zapotrzebowanie wyniosło 
około 18 mld m sześc. – o blisko 3 
mld więcej niż w 2015 roku. Takie 
tempo się utrzyma?

Poziom życia Polaków rośnie, a z nim 
skłonność do wygody i proekologicz-
nych wyborów. To będzie napędzać 
wzrost zużycia gazu po stronie klientów 
indywidualnych. Z kolei wysokie ceny 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla są 
impulsem dla przedsiębiorców, zwłasz-
cza z sektora energetycznego. Nowy 
blok gazowy, budowany przez PGNiG 
Termika na warszawskim Żeraniu, bę-
dzie zużywać rocznie 0,65 mld m sześc. 
paliwa. Jeżeli dodać do tego inwestycje 
zapowiadane przez inne spółki ener-
getyczne, to w ciągu 3-4 lat będziemy 
potrzebowali dodatkowo nawet 5 mld m 
sześc. gazu rocznie. 
Zadaniem PGNiG jest zapewnić, aby 
każdy, kto chce korzystać z gazu, miał 
do niego dostęp z gwarancją niezakłóco-
nych dostaw.

W ubiegłym roku PGNiG wydo-
było w Polsce 3,8 mld m sześc. 
gazu. Prognozy na kolejne lata 
mówią o wolumenach rzędu 4 mld 
m sześc. W porównaniu z progno-
zowanym zapotrzebowaniem to 
niewiele. Czy krajowe wydobycie 
może odegrać jeszcze istotną rolę 
w zaspokajaniu rosnącego popytu 
na gaz? 

Nie jesteśmy krajem zasobnym w węglo-
wodory i nie obejdziemy się bez dostaw 
z zagranicy. Krajowe źródła są jednak 
najpewniejsze, bo mamy je pod całkowi-
tą kontrolą, dlatego polski gaz to rodzaj 
gwarancji istotnej z punktu widzenia 
stabilności dostaw.
W ubiegłym roku udało się nam zaha-
mować wieloletnią tendencję spadkową 
w krajowym wydobyciu gazu. To duży 
sukces, który kosztował wiele wysiłku 
i pracy ekspertów. Od 2016 roku od-
wierciliśmy prawie 120 otworów, mamy 
bardzo wysoką, około 80 procentową 
skuteczność, co jest efektem projektowa-
nia prac wiertniczych z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod analitycznych. 
W sumie w krajowe poszukiwania 
i wydobycie zainwestowaliśmy w latach 
2016-2018 ponad 2,6 mld złotych.
Z biznesowego punktu widzenia było 
to jak najbardziej uzasadnione. Udział 
segmentu Poszukiwanie i Wydobycie 
w EBITDA Grupy wyniósł w ubiegłym 
roku 71 proc., a w pierwszym półroczu 
2019 roku – mimo bardzo niskich cen 
ropy i gazu – blisko 64 procent.
Na krajowym wydobyciu ropy i gazu 
korzysta nie tylko spółka i jej akcjona-
riusze, ale również społeczności lokalne. 
W ubiegłym roku, z tytułu opłat i podat-
ków związanych z działalnością upstre-
am, wypłaciliśmy samorządom ponad 
200 milionów złotych. Dla wielu gmin to 
stałe źródło dochodów, które umożliwia 
finansowanie wydatków inwestycyjnych 
i zaciąganie kredytów na rozwój.

PGNiG rozwija również wydobycie 
za granicą. Niedawno rozpoczęło 
pierwsze wiercenia w Norwegii 
w roli operatora na koncesji Shrek 
PL838. Czy doświadczenia z kraju 
można wykorzystać za granicą? 
Poszukiwanie i wydobycie spod 
dna morskiego różni się chyba od 
działalności na lądzie.

W Norwegii mamy aktualnie 25 konce-
sji, ale wkrótce ta liczba może wzrosnąć. 
Jest to dla nas kierunek priorytetowy 
ze względu na możliwość sprowadzenia 
stamtąd gazu do Polski po wybudowaniu 
gazociągu Baltic Pipe. 
W prowadzeniu działalności upstream 
na lądzie i morzu jest sporo różnic, ale 
mamy kompetencje, by tymi projekta-
mi profesjonalnie zarządzać. W Polsce 
historia wydobycia węglowodorów sięga 
około 160 lat. W Norwegii jesteśmy 
obecni blisko 12 lat. Na tym wyma-
gającym biznesowo rynku systema-
tycznie rozwijamy nasze umiejętności, 
które przy każdej rundzie koncesyjnej 
są skrupulatnie weryfikowane przez 
konkurencję i miejscową administrację. 
Funkcja operatora na koncesji Shrek 

wprowadziła nas do grona firm, które 
zarządzają eksploracją obszaru morskie-
go. To otwiera nam drogę do nowych 
projektów, ponieważ coraz częściej 
otrzymujemy zapytania i propozycje, 
aby tę funkcję pełnić. 
Jestem szczególnie dumny z uzyskanej 
w tym roku koncesji PL1017, dla której 
opracowaliśmy nowatorską koncepcję 
poszukiwań w bardzo młodych utwo-
rach geologicznych. Do tej pory firmy 
działające na Norweskim Szelfie Kon-
tynentalnym nie były zainteresowane 
tymi formacjami. Nasz pomysł zyskał 
aprobatę Norweskiego Dyrektoriatu 
Naftowego, który badał go zarówno pod 
kątem merytorycznym, jak i ekonomicz-
nym. Efektem pozytywnej oceny było 
przyznanie PGNiG Upstream Norway 
statusu operatora koncesji PL1017. 
Koncesja PL1017 jest jedną z trzech, któ-
re uzyskaliśmy w 2019 roku w ramach 
corocznej rundy licencyjnej organizowa-
nej przez norweskie Ministerstwo Ropy 
Naftowej i Energii. W przypadku dwóch 
jesteśmy operatorem. To duży sukces 
i dowód uznania naszych kompetencji.

Oprócz startu w rundach licencyj-
nych, PGNiG w Norwegii kupuje 
również koncesje od innych firm. 
W tym roku były to udziały w czte-
rech koncesjach na złożach Król 
Lear i Duva, a pod koniec 2018 roku 
udziały w złożu Tommeliten Alpha. 
Na tę ostatnią transakcję PGNiG 
wydało 220 mln dolarów. Tymcza-
sem Poszukiwanie i Wydobycie to 
tylko jeden z obszarów, w które in-
westuje Grupa Kapitałowa PGNiG. 
Wystarczy wymienić rozbudowę 
sieci dystrybucji gazu za 7,5 mld 
złotych czy budowę bloku gazowe-
go na Żeraniu za 1,3 mld złotych. 
Starczy pieniędzy?

Nie mamy problemu z finansowaniem. 
Niski poziom naszego zadłużenia 
w stosunku do generowanych przepły-
wów pieniężnych pozwala nam na sporą 
elastyczność finansową. W czerwcu 
tego roku podpisaliśmy z konsorcjum 
9 banków największą umowę kredy-
tową w polskim sektorze energetycz-
nym. Udało się nam zrefinansować 
na bardzo dobrych warunkach nasze 
zadłużenie, a dodatkowo zwiększyliśmy 
jego wartość do 10 miliardów złotych. 
Korzystne warunki, które uzyskali-
śmy, to z jednej strony konsekwencja 
naszych dobrych relacji z bankami, ale 
z drugiej – kondycji finansowej Grupy. 
Tę ostatnią doceniła agencja Moody’s, 
która w połowie roku podniosła rating 
PGNiG do poziomu Baa2 z perspekty-
wą stabilną.

Dzięki LNG gaz z Rosji nie odgrywa 
już tak dużej roli w naszym imporcie
Z Piotrem Woźniakiem, prezesem PGNiG SA, rozmawia 
Marcin Prynda
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Giełda stawia na dialog z rynkiem
Z Piotrem Listwoniem, Wiceprezesem Zarządu, Towarowej 
Giełdy Energii S.A., rozmawia Marcin Prynda

Będzie Pan uczestnikiem piątego, jubileuszo-
wego Kongresu Energetycznego, który odbę-
dzie się 25-26 września we Wrocławiu. Jakie 
jest znaczenie tego wydarzenia dla branży 
energetycznej, jaka problematyka będzie dla 
Pana najbardziej interesująca na Kongresie?  

Towarowa Giełda Energii jest Partnerem DKE od 
pierwszej edycji, a od dwóch lat jesteśmy zaangażo-
wani w prace Rady Programowej. Myślę, że warto 
podkreślić, że w naszą działalność wpisane jest 
kreowanie rynku, stwarzanie właściwych wzorców 
i najwyższych standardów funkcjonowania dla jego 
uczestników. Dolnośląski Kongres Energetyczny jest 
obecnie jednym z kluczowych wydarzeń branżowych, 
a dzieje się tak za sprawą nie tylko bardzo wysokiego 
poziomu merytorycznego, ale przede wszystkim ze 
względu na aktualność i wagę poruszanych tematów. 
Dlatego nie mogło zabraknąć nas także w tym roku - 
podczas piątej, jubileuszowej odsłony. 

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych, która 
jest własnością TGE rozpoczyna współpracę 
z litewską giełdą gazu GET Baltic. Jakie to ma 
znaczenie w  proce sie integracji rynków gazu 
w regionie bałtyckim?

Towarowa Giełda Energii aktywnie uczestniczy 
w procesie integracji rynków gazu w regionie 
bałtyckim. Pierwszym efektem podjętych przez nas 
działań było podpisanie we wrześniu br. umowy 
o współpracy pomiędzy litewską giełdą GET Baltic 
a naszą spółką zależną IRGiT. Jej celem jest opraco-
wanie systemu zarządzania ryzykiem, oraz modelu 

zabezpieczeń i rozliczeń dla giełdy gazu prowadzo-
nej przez GET Baltic dla Litwy, Łotwy i Estonii, 
a od stycznia 2020 r. także Finlandii. Działania 
te mają zapewnić uczestnikom z krajów bałtyc-
kich korzystniejsze warunki prowadzenia obrotu 
na rynkach spot i terminowym, zwiększając ich 
płynność oraz konkurencyjność, a w konsekwencji 
atrakcyjność regionu.
Celem integracji rynków gazu w regionie bałtyckim 
jest połączenie wspomnianych rynków w jednolite 
obszary bilansujące. Proces ten jest skomplikowany 
i przebiega na wielu poziomach: infrastruktu-
ralnym, regulacyjnym i handlowym. W związku 
z tym, że Polska będzie miała niebawem połączenia 
przez Baltic Pipe z Danią i Szwecją oraz przez 
rurociąg GIPL z Litwą, Łotwą, Estonią i Finlandią, 
powstaną nowe możliwości dla rozwoju handlu 
transgranicznego i budowy płynnego regionalnego 
rynku gazu. W powyższe działania wpisują się pro-
jekt „Hubu gazowego“, który w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju został określony jako 
centrum przesyłu i handlu gazem dla państw Euro-
py Środkowej i Wschodniej oraz państw bałtyckich.

W latach 2017-2018 na rynku energii 
elektrycznej mieliśmy do czynienia z dużą 
niepewnością regulacyjną oraz znaczącym 
wzrostem cen energii elektrycznej co rzuto-
wało m.in. na płynność rynku. Jak problem 
ten wygląda w 2019 roku, jakie jest znaczenie 
TGE w procesie stabilizacji cen i poprawy 
płynności na rynku energii? 

Jednym z priorytetów TGE jest wspieranie płyn-
ności rynkowej, poprzez tworzenie odpowiednich 
warunków dla wzrostu dostępności towarów po 
cenie rynkowej. Niepewność regulacyjna w latach 
2017-2018 wpłynęła znacząco na funkcjonowanie 
całego rynku,  dlatego TGE zintensyfikowała swoje 
działania odnośnie stabilizacji cen oraz poprawy 
płynności. Jesienią 2018 r. wprowadziliśmy widełki 
statyczne  
i dynamiczne, czyli mechanizm ograniczający 
wahania cen w trakcie sesji, natomiast na początku 
2019 r. przedstawiliśmy naszym uczestnikom kom-
pleksowy Program poprawy płynności. Powyższe 
rozwiązania zostały wypracowane z członkami 
TGE i Komisją Nadzoru Finansowego. Aktualnie 
rozpoczynamy konsultacje w zakresie dodatkowego 
uatrakcyjnienia modelu animacji, aby zachęcić 
nowe podmioty do podjęcia ściślejszej współpracy 
z giełdą w celu prowadzenia animacji rynku termi-
nowego. Staramy się nieustannie prowadzić dialog 
z uczestnikami rynku, aby wspólnie wypracowy-
wać najlepsze rozwiązania.

– Jako spółka jesteśmy przygotowani na zmiany wynikające z transformacji energetycznej i dekarboniza-
cji. Już dziś posiadamy 1500MW mocy zainstalowanej w elektrowniach gazowych. Jesteśmy czwartą co do 
wielkości, jeżeli chodzi o moce wytwórcze, grupą energetyczną w Polsce. 
PKN ORLEN ma w planach budowę farmy wiatrowej o mocy 1200MW. Szacujemy, że farmy wiatrowe na 
morzu pojawią się, ale najwcześniej po 2024 roku. Projekty offshorowe są projektami złożonymi dotyka-
jącymi wielu dziedzin gospodarki. Jest to coś co robimy pierwszy raz w kraju, w związku z tym nie mamy 
żadnych specyficznych regulacji dotyczących offshore. Żeby wybudować farmę wiatrowa na morzu potrze-
bujemy koordynacji działań zarówno Ministerstwa Energii, Środowiska, Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej jak i Obrony Narodowej z przemysłem. Są to złożone zagadnienia logistyczne i transportowe. 
Sam rozwój offshore w Polsce może dynamicznie wpłynąć na rozwój krajowej gospodarki, Wiele polskich 
firm może być zaangażowanych w proces budowy i przygotowania tych inwestycji. Choćby przemysł stocz-
niowy, w który offshore mógłby wprowadzić znaczne ożywienie.

Dekarbonizacja? Tak, ale na pewnych warunkach
Pod znakiem OZE i elektromobilności przebiegał V Kongres Energetyczny 
we Wrocławiu, organizowany przez Dolnośląski Instytut Studiów Energe-
tycznych. 

Ponad 400 uczestników, równoległe debaty, 
kilkudziesięciu panelistów, a wśród nich 
menadżerowie najwyższego szczebla klu-
czowych spółek energetycznych polskich 
i zagranicznych, a także znamienici goście 
honorowi między innymi minister Michał 
Kurtyka, Adam Gawęda czy Magnus Hall, 
PresidentEurelectric oraz CEO of Vattenfall, 
debatowali o przyszłości polskiej energetyki.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był: 
Elektryfikacji, dekarbonizacji i przywódz-
twu. Magnus Hall, przewodniczący najwięk-
szej organizacji energetycznej w Europie 
podkreślał, jak ważna jest sama świadomość 
państw, będąca fundamentem transformacji 
energetycznej, będącej zdaniem Mikaela 
Lemströma, Vice President of Fortum-„fu-
tureEuropeangold”. Filip Grzegorczyk, 
Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A., 
wskazywał na konieczność tworzenia ram 
wsparcia przez państwo oraz poszerzania 
ambicji jedynie przy stabilnych planach 
strategicznych. 

– W dobie przemian energetyki w kierunku 
miksu energetycznego, OZE a konkretnie jego 
dominujący udział w miksie w stosunku do 
innych źródeł energii jest pewnikiem –mówiła 
w swoim wystąpieniu Prezes PGE Baltica, 
Monika Morawiecka.
Holger Grubel z EnBW AG, podkreślił, że 
transformacja energetyczna to sprawa global-
na, a już dziś Polska powinna włączyć się do 
rywalizacji o eko-jutro, mając realną szansę 
stać się kolejnym liderem w transformacji 
energetycznej, którym dziś jest w Europie 
Wielka Brytania.
– Jesteśmy gotowi jako spółka na zmiany 
wynikające z transformacji energetycznej – 
mówił Jarosław Dybowski, Członek Zarządu 
Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN 
ORLEN, który wziął udział w dwóch pane-
lach dyskusyjnych. 
Odwrotu od OZE już nie ma, to pewne. 
Jednakże ta zmiana nie może przebiegać 

w oderwaniu od społecznych konsultacji 
i kwestii ekonomicznych, bo OZE to także 
wejście w nowy biznes. Offshore natomiast 
może przynieść korzyści całej polskiej gospo-
darce. To główne wnioski płynące z dyskusji 
o rozwoju OZE w Polsce, który był tematem 
panelu dyskusyjnego w czasie V Kongresu 
Energetycznego, w którym udział wzięli 
między innymi Monika Morawiecka, prezes 
zarządu PGE Baltica, Jarosław Dybowski, 
Członek Zarządu Dyrektor Wykonawczy ds. 
Energetyki PKN ORLEN, Andrzej Kensbok 
– Prezes KGHM International Ltd., Dyrektor 
Naczelny ds. Projektów Strategicznych, 
KGHM Polska Miedź S.A., Janusz Gajowiecki 
– Prezes Zarządu, PSEW, Dawid Klimczak – 
Prezes Zarządu, Enea Trading, JarosławBro-
da–Wiceprezes Zarządu ds. ZarządzaniaMa-
jątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia 
S.A., Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Mini-
sterstwie Energii. 
Debata dotyczyła korzyści, jakie przyniesie 
Polsce morska energetyka wiatrowa, a także 
tempa rozwoju OZE w Polsce.
– Nie będziemy powielać błędów naszych 
poprzedników, mamy wszystko żeby odnieść 
sukces w tym sektorze – mówiła Monika Mo-
rawiecka, prezes zarządu PGE Baltica.
– Farmy wiatrowe na morzu pojawią się, ale 
najwcześniej po 2024 roku, ale pamiętajmy, że 
nie można zostawiać wszystkiego na głowach 
inwestorów. Morska energetyka wiatrowa to 
projekt angażujący bardzo wiele obszarów 
gospodarki – powiedział Jarosław Dybowski 
z PKN ORLEN. 

Sektor energetyczny musi być elastyczny, by 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw, dlatego też 
portfel energetycznych źródeł wytwarzania 
musi pozostać zdywersyfikowany.
– Potrafimy się dostosować. Jeżeli klienci chcą 
ładować samochody elektryczne, budujemy 
ładowarki. Jeśli będą chcieli jeździć na wodór, 
będziemy budować stacje wodorowe. To nie 
jest zagrożenie dla naszej firmy. Nawet jeśli 

zmniejszy się ilość paliw produkowanych 
w rafinerii, to produkcja zostanie przenie-
siona w zakres petrochemiczny – tłumaczył 
Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy 
ds. Energetyki w PKN ORLEN w czasie 
kolejnego panelu 
z jego udziałem: Elektryfikacja, dekarboni-
zacja i przywództwo, w którym udział wziął 
także Magnus Hall, PresidentEurelectric, 
CEO of Vattenfall, Mikael Lemström – Vice 
President, Heating and Cooling City Solu-
tions, Fortum, Filip Grzegorczyk – Prezes 
Zarządu, TAURON Polska Energia S.A., 
Darius Maikštėnas – Chairman of the Board 
and CEO of IgnitisGroup oraz Jan Stanił-
ko – Dyrektor Departamentu Innowacji, 
Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii. 

Jednym z najciekawszych momentów Kon-
gresu było wystąpienie Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika 
ds. Prezydencji COP24 Michała Kurtyki, 
który powiedział, jak ważna jest innowa-
cyjność i wyprzedzanie trendów w gospo-
darce. Minister Kurtyka został w tym roku 
laureatem przyznawanej w trakcie Kongresu 
Energetycznego nagrody dla Osobowości 
Energetyki. 

Do dynamicznego rozwoju, polski offshore potrzebuje skoordynowanych rządowych działań  
– Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN. 

Tworzymy strategię gospodarki wodorowej w Polsce
Rozmowa z posłem Krzysztofem Sitarskim

Jest Pan inicjatorem powstania Stowarzy-
szenia Polski Wodór. Jakie są podstawowe 
cele tego przedsięwzięcia?

Pracujemy nad zbiorczym raportem dla 
przemysłu wodorowego w Polsce przy udziale 
wszystkich podmiotów zaangażowanych 
w projekt Polska Wodorowa synchronizującego 
tożsame działania różnych firm, określenie 
potrzeb Polski i UE. Mówiąc wprost tworzymy 
Strategię Gospodarki Wodorowej w Polsce. 
Drugim elementem jest koordynowanie działań  
wszystkich interesariuszy technologii wodo-
rowych. Kolejnym celem jest podjęcie starań 
i doprowadzenie do ustalenia statusu wodoru 
jako paliwa w ogniwach paliwowych (nie silni-
kach spalinowych), gwarancja zerowej akcyzy 
w dalszej perspektywie czasowej, wskazywanie 
istotnych obszarów wymagających sprawnych 
zmian w ustawodawstwie. Stowarzyszenie pod-
nosi problem analityki wodoru w skali kraju , 
potrzebny jest nadzór nad całą siecią dystrybu-
cji oraz niezależne laboratorium z ramienia RP, 
certyfikujące analitykę u producentów. Bardzo 
ważne są możliwości wytwarzania wodoru 
w oparciu o OZE, prace nad wysokotemperatu-
rowymi elektrolizerami, wdrażanie „trady-
cyjnych układów” do wykorzystania w obiegu 
przesyłowym oraz prace nad wydajniejszymi 
i tańszymi ogniwami paliwowymi zarówno 
nisko jak i wysokotemperaturowymi. Finalnie 
pomagamy wskazywać źródła finansowania 

dla inicjatyw wodorowych, ważnym celem 
jest konsolidacja prawna pozwoleń na budowę 
infrastruktury wodorowej w transporcie, odpo-
wiednie regulacje np. UDT. Nie zapominamy 
o rozwoju małej energetyki wodorowej. 

Jakie zalety ma wodór dla zastosowania 
w gospodarce Polski? Czy istniejące tech-
nologie pozwalają na jego wykorzystanie?

Wodór jest najczystszym znanym paliwem 
w świecie, jest wytwarzany w różnych gałęziach 
przemysłu, ponadto cały świat idzie w kie-
runku energetyki odnawialnej wytwarzającej 
wodór, który może stanowić swoistego rodzaju 
magazyn energii. Obecnie znane są techno-
logie wykorzystujące H2 w każdej dziedzinie 
transportu czy wytwarzania energii. Samocho-
dy, autobusy, ciężarówki, lokomotywy nawet 
drony zasilane wodorem świadczą o potencjale 
jaki niesie wykorzystanie H2. Statki o napędzie 
wodorowym – przyszłość transportu ma kolor 
błękitnego paliwa.

Co należy zrobić, żeby realnie zwiększyć 
wykorzystywanie wodoru w Polsce?

Ważne jest uświadamianie jaką szansę mamy 
w chwili obecnej, nie możemy tego przegapić 
bo świat ucieka. Wodorowy potencjał Polski 
jest szansą na wzmocnienie bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju. Teraz podejmu-
jemy wyzwanie by dać nową czystą technologię 

zeroemisyjnego transportu. Wprowadziłem 
wodór jako paliwo alternatywne poprawkami 
do ustawy z dn. 11.01.2018 roku dzięki czemu 
są możliwe działania wszystkich podmiotów 
w Polsce. Nadal należy uaktualniać obowiązu-
jące przepisy by błękitne paliwo przyczyniło 
się do poprawy jakości powietrza, czystości 
środowiska oraz przyniosło korzyści dla ogółu 
społeczeństwa. Już teraz są realnie podejmowa-
ne inwestycje w rozwój technologii wodorowej. 
Zapraszam do wspólnego działania w Stowa-
rzyszeniu Polski Wodór wszystkich patrzących 
w przyszłość polskiej energetyki.

Dziękuję za rozmowę, Ryszard Żabiński
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Premier Mateusz Morawiecki Człowiekiem Roku 
Forum Ekonomicznego w Krynicy
Decyzją Rady Programowej XXIX Forum 
Ekonomicznego – „Człowiekiem Roku” 
został Mateusz Morawiecki. Nagrodę wrę-
czyła Premierowi RP – marszałek Sejmu, 
Elżbieta Witek.
W gronie nominowanych do nagrody 
znaleźli się m.in. Kanclerz Niemiec Angela 
Merkel, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, 
prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński, 
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, 
były I prezes Sądu Najwyższego Adam 
Strzembosz oraz minister rozwoju Jerzy 
Kwieciński.
– W 2018 roku Polska pokazała lwi pazur, 
zawdzięczamy to przedsiębiorcom, którzy 
biorą byka za rogi, którzy biorą ryzyko na 
siebie. To także nagroda dla nich – mówił 
premier odbierając nagrodę. 
Mateusz Morawicki doceniał walory Kryni-
cy-Zdroju. Podkreślił, że z radością pojawia 
się na Forum Ekonomicznym, najbardziej 
cieszą go jednak ambitne plany polskich 
przedsiębiorców, którzy często – właśnie 
w Krynicy – o nich mówią.
Patrząc na ewolucję polskiej gospodarki możemy 
mieć nadzieję, że za kilkanaście lat będziemy 
na poziomie rozwoju gospodarczego państwa 
Europy Zachodniej – mówił szef rządu. 

Morawiecki podkreślił, że jest najbardziej 
zadowolony ze zmniejszenia poziomu bezro-
bocia. Po raz pierwszy w historii ostatnich 
30 lat bezrobocie jest niższe niż wzrost go-
spodarczy. – O to nam właśnie chodzi, żeby 
było jak najniższe, a wzrost gospodarczy jak 
najwyższy, przy możliwie zrównoważonych 
finansach publicznych – wskazał.
W styczniu Premier Mateusz Morawiecki 
został również laureatem nagrody Człowie-
ka Roku "Gazety Polskiej" 2018. Morawiecki 
tytuł otrzymał za walkę z mafiami wyłudza-
jącymi VAT.
Rząd kierowany przez Mateusza Morawiec-
kiego odnotował wiele sukcesów. Dzięki 
wzrostowi PKB i uszczelnieniu systemu 
podatkowego była możliwa realizacja pro-
gramów społecznych o takiej skali jak 500+ 
czy trzynasta emerytura. Do tego dochodzi 
jeszcze bardzo kosztowne dla budżetu obni-
żenie wieku emerytalnego. 
Mimo ogromnego zwiększenia wydatków 
na cele społeczne finanse publiczne znajdują 
się w nadspodziewanie dobrym stanie. 
Deficyt całego sektora spadł w 2018 r. do 
niskiego poziomu 0,4 proc. PKB, a dług 
państwa ciągle spada w relacji do PKB. 
Przed premierem jednak ciągle jest sporo 

wyzwań. W expose, 12 grudnia 2017 roku 
Mateusz Morawiecki powiedział:
Państwo wraca do gry na poważnie. Do 
przedsiębiorczych przedsiębiorców dołącza 
teraz również przedsiębiorcze państwo. To 
państwo wylało fundamenty pod sukces 
amerykańskiej Doliny Krzemowej czy izra-
elskiej innowacyjności, czy przemysłu kore-
ańskiego albo niemieckiego. Trzeba znaleźć 
złoty środek między państwem minimum, 
które opuszcza swoich obywateli, jak to 
często bywało w naszej ostatniej przeszłości, 
a ociężałym państwem biurokratycznym. 
Nie chcemy ani jednego, ani drugiego.

Gospodarka Gospodarka

Program rozwoju portów zapewni Polsce
dominującą pozycję na Morzu Bałtyckim
Rada Ministrów przyjęła 17 września uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu pod nazwą: „Program rozwoju polskich 
portów morskich do 2030 roku”, przedłożoną przez ministra 
gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej.
Realizacja programu zapewnieni spraw-
ne funkcjonowanie i rozwój polskich 
portów morskich, a także przyczyni się 
do wykorzystania w pełni ich potencjału. 
Wykonanie inwestycji wskazanych 
w programie jest niezwykle ważne dla 
dalszego dynamicznego rozwoju portów 
oraz utrzymania i wzmocnienia ich 
pozycji wśród portów europejskich. 
Planowane przedsięwzięcia są niezwykle 
istotne dla związanych z nimi branż 
i sektorów oraz całej gospodarki naro-
dowej.
Program przygotowano w celu realizacji 
„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030 r.)”. 
Przyjęcie programu jest konieczne, bo 
od kilku lat nie było żadnego dokumentu 
rządowego kompleksowo poświęconego 
problematyce rozwoju portów. 
•  Głównym celem programu jest trwałe 

umocnienie polskich portów morskich 
jako liderów wśród portów morskich 
basenu Morza Bałtyckiego. Mają one 
pełnić rolę kluczowych węzłów, glo-
balnych łańcuchów dostaw dla Europy 
Środkowo-Wschodniej i przyczynić się 
do większego rozwoju społeczno-gospo-
darczego kraju. 

•  Program obejmuje trzy wojewódz-
twa: pomorskie, zachodniopomorskie 
oraz warmińsko-mazurskie. Uwzględ-
niono w nim: 4 porty morskie o pod-
stawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, 
Świnoujście), 28 portów niemających 
podstawowego znaczenia dla gospodarki 
narodowej, w tym 9 portów regionalnych 
i 19 portów lokalnych oraz 50 przystani.

•  W programie kompleksowo uregulo-
wano problematykę rozwoju polskich 
portów i przystani morskich. Oprócz 
działań ściśle związanych z inwestycjami 
w obrębie portów zdefiniowano w nim 
również potrzeby dotyczące rozwo-
ju infrastruktury dostępu do portów 
morskich od strony morza i lądu, w tym 
rozwój korytarzy drogowych i kolejo-
wych oraz szlaków rzecznych, zapewnia-
jących lepszą dostępność transportową 
do portów morskich, a także wskazano 
działania  służące ochronie środowiska 
i poprawie bezpieczeństwa uczestników 
ruchu portowego.

•  Na wszystkie inwestycje wskazane w pla-
nie finansowym programu trzeba będzie 
przeznaczyć blisko 40 mld zł.

•  Najważniejsze przedsięwzięcia to: budo-
wa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 

z Zatoką Gdańską, modernizacja toru 
wodnego Świnoujście-Szczecin do głę-
bokości 12,5 m oraz budowa: Portu Cen-
tralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrzne-
go w Gdyni i Terminala Kontenerowego 
w Świnoujściu. Inwestycje realizowane 
będą m.in. z budżetu państwa, przy 
wsparciu środków UE, a także w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

•  Polskie porty morskie mają ogromne 
znaczenie społeczno-gospodarcze. 
Wskazuje na to m.in. wysokość należ-
ności budżetowych z tytułu ceł i podat-
ków – naliczanych w oddziałach celnych 
funkcjonujących na ich terenie. Według 
danych Krajowej Administracji Skar-
bowej, w 2018 r. należności celno-po-
datkowe związane z odprawą ładunków 
w morskich oddziałach celnych wyniosły 
ok. 40,6 mld. W 2015 r. było to jedynie 
17,1 mld zł.

•  Program zakłada zwiększenie przeła-
dunków w portach morskich, tak aby 
w 2030 r. przekroczyły one 150 mln ton. 

•  Dzięki rozbudowie portów i ich mo-
dernizacji poprawi się konkurencyj-
ność importu i eksportu towarów oraz 
wzrośnie atrakcyjność turystyczna miast 
i miejscowości portowych.

Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk
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PPK szansą na wyższą emeryturę
W związku z rosnącą liczbą osób w wieku poprodukcyjnym, pogłębiającą się tzw. luką 
dochodową pomiędzy okresem pracy a emeryturą oraz niską stopą oszczędności zarów-
no rząd, jak i pracodawcy oraz strona społeczna wypracowali rozwiązanie mające na celu 
poprawienie jakości życia Polaków na emeryturze.
W 2019 roku zaczęła obowiązywać ustawa 
o Pracowniczych Planach Kapitałowych 
(PPK). 
Tym samym Polska stała się pierwszym 
krajem regionu, który stworzył model 
powszechnych i dobrowolnych pracow-
niczych oszczędności. Takie rozwiązania 
funkcjonują już w innych wysoko rozwi-
niętych gospodarkach Europy i świata, 
m.in. Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwe-
gii, Danii czy Nowej Zelandii i Australii. 
Kolejne państwa zaś planują ich wprowa-
dzenie. 

Jak pokazują badania społeczne, aż 80% 
Polaków chciałoby posiadać oszczędności, 
ale tylko kilkanaście realizuje swój plan 
w długim horyzoncie czasowym. Wynika 
to m.in. z braku wiedzy i dostępności 
rozwiązań. Do tej pory istniały w Polsce 
instrumenty, wspierane przez państwo, 
umożliwiające gromadzenie dodatkowych 
środków, niemniej zasięg ich funkcjo-
nowania był ograniczony. Wynikało to 
m.in. z dużego sformalizowania systemu, 
nakładającego na pracodawcę liczne 
obowiązki administracyjne, takie jak zało-
żenie i prowadzenie kont, przekazywanie 
składek czy informowanie pracowników. 
W efekcie Pracownicze Plany Eemerytalne 
funkcjonowały głównie w największych 
i najzamożniejszych przedsiębiorstwach 
lub tych, gdzie silną pozycję posiadała 
strona społeczna. Pozostali uczestnicy 
rynku byli de facto pominięci. Najwięk-
szym zatem wyzwaniem, jakie stało przed 
ustawodawcą w momencie tworzenia 
założeń systemu PPK, było zapewnienie 
powszechnego uczestnictwa oraz solidar-
nego rozłożenia obciążeń i obowiązków 
z niego wynikających. 

Udało się wypracować rozwiązania, które 
maksymalnie odciążają pracodawców, 
dając im jednocześnie narzędzie mogące 
stanowić silny argument w rywalizacji 
o pracownika na rynku. Praktyka ostatnich 
lat pokazuje, jak dynamicznie zmienia 
się rynek pracy. Średnio wynagrodzenia 
Polaków wzrastają o 7% rocznie. Rośnie 
konkurencyjność ofert pracy. To wszyst-
ko sprawia, że moment implementacji 
pracowniczych planów oszczędnościowych 
jest najlepszy z możliwych. Zaangażowanie 
pracodawców w zapewnienie bezpieczeń-
stwa finansowego swoich pracowników 

z pewnością przełoży się na podniesienie 
poziomu zaufania do przedsiębiorstwa, 
zwiększenie jego atrakcyjności oraz moty-
wacji osób zatrudnionych, a także, w skali 
globalnej, na podniesienie standardów 
rynku pracy. Do decyzji pracodawcy należy 
wybór najkorzystniejszego dostawcy usług 
zarządzania PPK, który będzie zarządzał 
zgromadzonymi środkami pieniężnymi 
pracowników, a także wysokość przeka-

zywanych miesięcznych wpłat. Podobnie 
jak wynagrodzenia pracowników, wpłaty 
do PPK stanowią koszt uzyskania przy-
chodu. Zatem dla środków pieniężnych, 
które pracodawca zdecyduje się przekazać 
na PPK w minimalnej wysokości 1,5% 
wynagrodzenia brutto, realny koszt ponie-
siony przez pracodawcę wyniesie od ok. 
1% do ok. 1,2% w zależności od wysokości 
dochodów pracownika. Ponadto wpłata do 

PPK jest zwolniona z naliczania składek na 
rzecz ZUS.

 Choć program został utworzony z myślą 
o tym, aby jego uczestnicy oszczędzali 
w nim aż do ukończenia 60. roku życia, to na 
każdym etapie tego oszczędzania pracownik 
będzie miał dostęp do swoich pieniędzy. 
Zarówno przed, jak i po osiągnięciu 60. 
roku życia. Jeśli zechce wypłacić pieniądze 
przed tym terminem, wystarczy, że złoży 
wniosek. Oszczędności zostaną wówczas 
pomniejszone o dopłaty, które otrzymał ze 
strony państwa. Dodatkowo część dopłaco-
na przez pracodawcę zostanie pomniejszona 
o 30 proc. Stanie się tak dlatego, że wpłaty 
te są zwolnione ze składek na ubezpieczenia 
społeczne.  Potrącone 30 proc. zostanie 
jednak zapisane jako składka pracownika na 
jego ubezpieczenie emerytalne w ZUS. Przy 
zwrocie zostanie też potrącony podatek od 
dochodów kapitałowych.

Wycofanie oszczędności z PPK nie pozbawi 
pracownika prawa do dalszego oszczę-
dzania w tym programie. Jego rachunek 
nadal będzie prowadzony i będą na niego 
mogły wpływać nowe składki. No chyba, 
że pracownik złoży deklarację rezygnacji 
z udziału w PPK, ale z pieniędzy można 
będzie też skorzystać w innych sytuacjach. 
Uczestnik programu będzie mógł wypłacić 
do 100 proc. oszczędności na pokrycie wkła-
du własnego, biorąc kredyt np. na zakup 
mieszkania lub budowę czy zakup domu. 
Tu konieczne będzie wprawdzie zwrócenie 
wycofanych pieniędzy na rachunek PPK, 
jednak spłatę można będzie rozłożyć na nie-
oprocentowane raty, na 15 lat. To rozwiąza-
nie dotyczy osób przed 45. rokiem życia.

Ale i to nie wszystko. W przypadku po-
ważnej choroby swojej, współmałżonka lub 
dziecka, uczestnik PPK będzie mógł wy-
płacić do 25 proc. zgromadzonych w nim 

oszczędności jeszcze w trakcie oszczę-
dzania. Tu już bez obowiązku zwrotu do 
systemu wypłaconych z niego pieniędzy. 
- Podczas prac nad ustawą o pracowniczych 
planach kapitałowych, zależało nam, żeby 
dostosować przepisy do realnych potrzeb 
Polaków. Nasze PPK pozytywnie wyróżnia 
się spośród podobnych programów, które 
już funkcjonują na świecie. Daje bowiem 
możliwość skorzystania ze zgromadzonych 
środków własnych w przypadku koniecz-
ności wniesienia wkładu własnego na 
zakup lub budowę mieszkania bądź domu, 
a także choroby. Katalog chorób, które 
wziął pod uwagę ustawodawca zostały 
oparte o statystyki najczęściej występu-

jących w społeczeństwie chorób przewle-
kłych i wymagających długotrwałego, a co 
za tym idzie kosztownego leczenia – mówi 
Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK, 
współtwórca ustawy.

Spółka PFR Portal PPK pełni rolę jedyne-
go oficjalnego źródła informacji o Pracow-
niczych Planach Kapitałowych. W ramach 
prowadzonej kampanii informacyjnej 
zespół ekspertów Biura Relacji z Klientami 
zrealizował ponad 500 szkoleń i spotkań  
na terenie całego kraju w firmach, które 
jako pierwsze zostały objęte programem 
PPK. Łącznie firmy w których odbyły się 
szkolenia zatrudniają ponad 1,1 mln osób.

Harmonogram najbliższych szkoleń otwartych
15.10.2019 Toruń Włocławska 167
15.10.2019 Konin Zakładowa 11
15.10.2019 Siedlce Skwer Niepodległości 2
15.10.2019 Suwałki Noniewicza 49
15.10.2019 Kalisz Częstochowska 25
16.10.2019 Kraków Podole 60
16.10.2019 Będzin 11 Listopada 20
16.10.2019 Jelenia Góra Sudecka 63
22.10.2019 Kielce Piotrkowska 12
22.10.2019 Ełk Podmiejska 5
22.10.2019 Rzeszów Grunwaldzka 15
23.10.2019 Łódź Tymienieckiego 22G
23.10.2019 Świdnik Wyszyńskiego 15
23.10.2019 Rybnik Bolesława Chrobrego 3
23.10.2019 Piaseczno Plac Piłsudskiego 9
23.10.2019 Bolesławiec Piastów 14
24.10.2019 Warszawa Modlińska 197
24.10.2019 Zawiercie Leśna 2
28.10.2019 Łęczna Plac Kościuszki 22

Gospodarka Gospodarka
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We Wrocławiu dyskutowano podczas konferencji „INNOWACYJNY
PRZEMYSŁ - KREATYWNA GOSPODARKA - ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ”

Nie ma odwrotu od przemysłu 4.0
Przedstawiciele władz centralnych i samorządów, sektora przedsiębiorstw, świata nauki, a tak-
że instytucji otoczenia biznesu i agencji rozwoju spotkali się w dniach 19-20 września w Cen-
trum Konferencyjnym WPP we Wrocławiu na dwudniowej konferencji „INNOWACYJNY PRZE-
MYSŁ - KREATYWNA GOSPODARKA - ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ”. Organizatorami wydarzenia 
byli: DOZAMEL Sp. z o.o., Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wydział 
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, a partnerem strategicznym – Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Polski Fundusz Rozwoju.

- Jesteśmy w epoce czwartej rewolu-
cji przemysłowej, nie ma odwrotu od 
Przemysłu 4.0, niezależnie do tego, jak 
rozumiemy to pojęcie – podkreślał Paweł 
Kolczyński, wiceprezes zarządu ARP S.A. 
w wystąpieniu inaugurującym konferen-
cję. – Proste rezerwy zwiększania efek-
tywności polskich przedsiębiorstw zostały 
już wyczerpane, jedyną drogą jest w tej 
chwili innowacyjność, która spowoduje 
wzrost efektywności, a w konsekwencji 
konkurencyjność.
W drugim wystąpieniu plenarnym 
Dariusz Selak, Dyrektor Biura Relacji 
z Klientami Polskiego Funduszu Rozwoju 
Portal PPK, przedstawił zagadnienia zwią-
zane z wdrażaniem w firmach Pracowni-
czych Planów Kapitałowych.
W czasie konferencji odbyły się cztery 
panele dyskusyjne. 
Pierwszy z nich poświęcony był zagadnie-
niom finansowania i rozwoju przedsię-
biorstw, sektorów i gospodarki. Udział 
wzięli Marcin Gwóźdź - wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego, Marek 

Ignor - prezes Dolnośląskiego Funduszu 
Rozwoju, Paweł Kolczyński - wiceprezes 
Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, 
prof. Piotr Kułyk - dziekan Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, prof. Krzysztof Pion-
tek z Katedry Inwestycji Finansowych 
i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Dariusz 
Selak - dyrektor Biura Relacji z Klientami 
Polskiego Funduszu Rozwoju Portal PPK 
oraz dr Konrad Trzonkowski - dyrektor 
zarządzający ARP SA.
Dyskutanci podkreślali, że należy 
inwestować w branże przyszłości, ale 
są też branże tradycyjne, które winny 
być wspierane, w tym przede wszystkim 
branże zapewniające szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo lub jeszcze szerzej – 
branże „poprawiające świat”. Istnieje wiele 
rozwiązań, które należałoby wdrożyć 
w zakresie digitalizacji usług ułatwiają-
cych życie obywatelom, czy to w służbie 
zdrowia, czy urzędach. Istotnym punktem 

dyskusji było pytanie o najważniejsze 
narzędzia, rozwiązania rozwojowe, które 
można zaproponować w tej chwili polskim 
firmom. Mimo że na rynku mamy mno-
gość źródeł finansowania, to jednak wciąż 
są firmy, które nie mają do nich dostępu 
- podkreślali dyskutanci. Dr K. Trzon-
kowski zwrócił uwagę, że Agencja stara 
się wypełnić tę lukę, oferując narzędzia 
pozwalające firmom odrzucanym np. 
przez banki wprowadzać innowacyjne 
rozwiązania.
 
W kolejnym panelu rozmawiano o prze-
myśle i uczelniach w sieciach innowacji 
- doświadczeniach krajowych i zagra-
nicznych w tworzeniu ekosystemów 
innowacji. Uczestnikami tego panelu byli: 
Marek Chmura – wiceprezes GE Power 
Poland, dyrektor Zakładu Generatorów, 
prof. Andrzej Kucharski - prorektor 
Politechniki Wrocławskiej, dr hab. Leszek 
Kwieciński - prof. Uniwersytetu Wro-
cławskiego, zastępca dyrektora ds. nauki 

Paweł Kolczyński, Wiceprezes Zarządu ARP S.A.

Uczestnicy Panelu I. Moderator: dr Konrad Trzonkowski, Dyrektor Zarządzający ARP S.A.

Instytutu Studiów Międzynarodowych 
UWr., członek NCBiR, Małgorzata Ry-
niak - pełnomocnik zarządu Volvo Polska 
Wrocław ds. współpracy z uczelniami, Se-
bastian Stadnik - dyrektor generalny LG 
Electronics Wrocław, Sylwia Wójtowicz 
- dyrektor ds. komercjalizacji i rozwoju 
Wrocławskiego Parku Technologicznego 
S.A. oraz Bartosz Sokoliński - dyrektor 
Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A.
M. Ryniak zwróciła uwagę, jak mało mówi 
się o innowacjach organizacyjnych, dając 
za przykład takich rozwiązań szwedzki 
projekt ElectriCity. S. Wójtowicz pod-
kreśliła konieczność stworzenia firmom 
dostępu do rynków z najbardziej zaawan-
sowanymi technologiami. M. Chmura 
zauważył, że koncern GE jest innowacyj-
ny, ale głównie na potrzeby własnego pro-
duktu. Jednak choć jest to innowacyjność 
wewnątrz organizacji, daje jednocześnie 
możliwość osobistego rozwoju osobom, 
które w tym procesie innowacyjnym 
uczestniczą. 

W pierwszym panelu drugiego dnia 
konferencji pt. „Innowacje w regionie 
i odpowiedzialny rozwój regional-
ny” - udział wzięli: dr Joanna Wyrwa 
z Katedry Makroekonomii i Finansów 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Sławomir 
Hunek - prezes zarządu Dolnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego, Marek 
Pasztetnik - prezes zarządu Zachodniej 
Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przed-
siębiorcy, Roman Trzaskalik - prezes 
Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków 
Przemysłowych i Parków Technologicz-
nych, wiceprezes Parku Naukowo-Techno-
logicznego EURO-CENTRUM Katowice, 
Piotr Wróbel – przedstawiciel Agencji 
Rozwoju Regionalnego AGROREG SA. 

Dyskutanci zwrócili uwagę m.in. na roz-
warstwienie między regionami, związane 
z nierównomiernym wydatkowaniem 
środków na ich rozwój oraz na problem 
z finansowaniem innowacyjnych pro-
jektów. Zastanawiano się, jak animować 
współpracę między firmami dużymi, które 

mogłyby być użytkownikami nowych 
rozwiązań, a małymi, pracującymi nad 
takimi rozwiązaniami. Podkreślano, że 
innowacje to również małe kroki, wzno-
szące technologie i produkty na coraz 
wyższy poziom.

Ostatni panel konferencji – „Innowacje 
w sektorach high-tech i tradycyjnych 
– dobre praktyki” przyniósł nie tylko 
szereg niezwykle intersujących dylematów, 
z którymi borykają się przedsiębiorcy sta-
wiający na innowacje, ale też podpowiedzi 
właściwych kierunków działań. Doświad-
czeniami dzielili się dr inż. Piotr Daniel-
ski – wiceprezes DB ENERGY SA, Maciej 
Gałązka – prezes zarządu ADVANCED 
GRAPHENE PRODUCTS Sp. z o.o., 
dr inż. Roman Kielec – prezes Parku 
Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Leszek Klimiuk – Bus-
sines Development Manager DONAKO 
Sp. z o.o., Jędrzej Kowalewski – prezes 
zarządu SCANWAY oraz dr inż. Piotr 
Kubiński, dyrektor Biura Marketingu 
DOZAMEL, pełnomocnik dziekana WIZ 
Politechniki Wrocławskiej ds. współpracy 
z gospodarką.
Podkreślano, że dla małych firm, które 
nie mogą pozwolić sobie na zakup drogich 
urządzeń wspierających R&D, współpraca 
z parkami technologicznymi jest ogromną 
zaletą, jak również to, że za samą tech-
nologię nikt nie zapłaci: technologia ma 
wartość, kiedy rozwiązuje jakiś konkretny 
problem.

- Konferencja „Innowacyjny przemysł 
- kreatywna gospodarka - odpowiedzial-
ny rozwój” była kolejną – udaną mam 
nadzieję – odsłoną dyskusji i debat, które 
dotyczą wyzwań stojących przed bizne-
sem, uczelniami i jednostkami samo-

rządowymi, w kontekście digitalizacji 
i automatyzacji przemysłu oraz jego roz-
woju w kierunku przemysłu 4.0, wzrostu 
innowacyjności naszych przedsiębiorstw, 
współpracy sektora nauki z gospodarką, 
kreowania innowacji otwartych i wreszcie 
odpowiedzialnego oraz zrównoważonego 
rozwoju regionalnego - podsumowuje 
Piotr Kubiński z DOZAMEL Sp. z o.o., 
jeden z pomysłodawców i organizatorów 
wydarzenia. 
- Za nami jedno z ważniejszych wydarzeń, 
które od dziesięciu lat odbywają się w Cen-
trum Konferencyjnym Wrocławskiego 
Parku Przemysłowego zarządzanym przez 
DOZAMEL Sp. z o.o. Chcielibyśmy, aby 
Wrocławski Park Przemysłowy był swo-
istym miejscem spotkań innowacyjnego 
przemysłu, kreatywnych naukowców i od-
powiedzialnych samorządowców – dodaje 
Paweł Kowalczewski, Prezes Zarządu 
DOZAMEL Sp. z o.o. 
- Konferencja, której partnerem strate-
gicznym była Agencja Rozwoju Przemy-
słu SA, idealnie wpisała się w aktualne 
priorytety i kierunki działań naszej firmy 
- mówi Paweł Kolczyński, Wiceprezes 
Zarządu ARP SA. - Obecnie Agencja 
w mniejszym już stopniu zajmuje się 
restrukturyzacją przemysłu, a w znacznie 
większym zakresie wspiera innowacyj-
ność przedsiębiorstw przemysłowych, 
pomaga w poszukiwaniu i implemen-
towaniu nowoczesnych i efektywnych 
rozwiązań wynikających ze współpracy 
nauki i biznesu, by w rezultacie przy-
czynić się do wzrostu konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw i polskiej go-
spodarki. Dlatego też jesteśmy żywotnie 
zainteresowani kontynuacją tej inicjaty-
wy i mamy wielką nadzieję, że za rok spo-
tkamy się na kolejnej, drugiej już edycji, 
tej jakże udanej konferencji.

Uczestnicy Panelu II. Moderator: Bartosz Sokoliń-
ski, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A.

Uczestnicy Panelu IV. Moderator: dr inż. Piotr Kubiński, DOZAMEL Sp. z o.o., PWr.
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XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy  –  wielka debata o przyszłości Europy
Forum Ekonomiczne w Krynicy jest największą w tej części Europy przestrzenią spotkania, 
w której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, 
współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne 
rozwiązania i innowacyjne idee, a każdy z jego uczestników na swój własny sposób kreuje 
jego unikalny obraz.

Frekwencja: trwa tendencja 
wzrostowa
Krynicę w tym roku (3-5 września) 
odwiedziło 5,5 tys. gości i przedstawicieli 
mediów z ponad 60 krajów. Forum trady-
cyjnie od niemal 30 lat tworzy przestrzeń 
dyskusji o sposobach radzenia sobie 
z zagrożeniami, które w dużej mierze są 
uniwersalne dla świata. W dyskusji o pro-
blemach regionu czy sprawach ważnych 
w skali globalnej potrzeba różnej optyki 
i woli poszukiwania kompromisu. Podczas 
sesji plenarnych i paneli XXIX Forum 
Ekonomicznego podejmowano tematykę 
bezpieczeństwa, między innymi w kontek-
ście nowych zagrożeń związanych z wy-
korzystaniem w konfliktach najnowszych 
technologii, konkurencji gospodarczej, 
w tym szans polskiego biznesu w mię-
dzynarodowym wyścigu oraz budowania 
przyszłości w oparciu o wspólne wartości. 
Pytanie o przyszłość było też wpisane 
w motto tegorocznego forum, a brzmiało 
ono: Europa jutra. Silna czyli jaka?

Najważniejsi gracze: władza, 
biznes, media
W tegorocznym Forum wzięli udział naj-
ważniejsi gracze świata polityki, biznesu 
i mediów w Europie Środkowo-Wschod-
niej, a także ludzie nauki i kultury. Wśród 
gości znaleźli się byli i aktualni premierzy, 
marszałkowie izb parlamentów, ministro-
wie i parlamentarzyści oraz przedstawicie-
le najważniejszych, działających zarówno 

w regionie, jak i globalnie korporacji. 
XXIX Forum Ekonomiczne gościło 
przedstawicieli najważniejszych polskich 
władz państwowych: premiera Mateusz 
Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbie-
tę Witek, marszałka Senatu Stanisława 
Karczewskiego, wicepremierów Jaro-
sława Gowina i Piotra Glińskiego oraz 
ministrów polskiego rządu. Wśród 
znamienitych gości zagranicznych trzeba 
wymienić Richarda Rasi, wicepremiera 
Słowacji, Lucę Jahiera, przewodniczącego 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
-Społecznego (Włochy), Alexandru Petre-
scu, ministra komunikacji i społeczeństwa 
informacyjnego z Rumunii, Jarosława 
Narkiewicza, ministra transportu i komu-
nikacji z Litwy, Talisa Linkaitsa, ministra 
transportu z Łotwy, Stjepana Mesica, 
prezydenta Chorwacji w latach 2000-
2010, Pétera Szijjártó – ministra spraw 
zagranicznych i handlu z Węgier, Żeljkę 
Cvijanowić, prezydent Republiki Serb-
skiej, (Bośnia i Hercegowina), gen. Bena 
Hodgesa, honorowego przewodniczącego, 
Centrum ds. Analizy Polityki Europejskiej 
(CEPA), USA, gen. Roberta Spaldin-
ga z Instytutu Hudsona w Waszyngtonie, 
USA, Marijanę Nikolovą, wicepremier 
ds. polityki gospodarczej i demograficznej 
z Bułgarii, Virginijusa Sinkieviciusa, 
ministra gospodarki z Litwy i Christiana 
Cardonę, ministra gospodarki, inwesty-
cji i małych przedsiębiorstw w rządzie 
Malty, Andrieja Iłłarionowa z CATO 
Institute (Waszyngton) i Jonathana 
Knotta, ambasadora Wielkiej Brytanii 
w Polsce. Listę najważniejszych gości 
tegorocznego Forum tworzy kilkadziesiąt 
nazwisk w randze najwyższych urzędni-
ków państwowych.
Tradycyjnie ważnym elementem krynic-
kiego spotkania jest Forum Regionów, 
w ramach którego podejmowane są tematy 
dotyczące sposobów poprawy działania 
samorządów, między innymi w aspekcie 
finansowym. 
O najważniejszych tematach gospodar-
czych w Krynicy dyskutowali przed-
stawiciele polskich i zagranicznych 
firm i instytucji o zasięgu regionalnym 
i globalnym. Wśród nich Zbigniew 
Jagiełło, prezes zarządu PKO BP, Daniel 

Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN 
SA, Krzysztof Mamiński, prezes zarządu 
PKP SA, Henryk Baranowski, prezes 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Fi-
lip Grzegorczyk, prezes firmy Tauron 
Polska Energia SA, Michał Krupiński, 
prezes Banku Pekao SA, Marek Dietl, 
prezes Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A., Paweł Surówka, pre-
zes Zarządu PZU SA, Damian Zapłata, 
członek zarządu Allegro, Steven Harman, 
wiceprezes Amazon w Europie, Robert 
Bednarski, dyrektor na Europę Środko-
wo–Wschodnią, Facebook, Ash Kebriti, 
general manager CEE, Uber, Paweł Borys, 
prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Do-
minika Bettman, prezeska zarządu 
Siemens Sp. z o.o., Mirosław Kowalik, 
prezes zarządu ENEA SA, Piotr Woźniak, 
prezes zarządu, Polskie Górnictwo Nafto-
we i Gazownictwa SA, Ewa Wernerowicz, 
prezes zarządu, Vivus Finance, Marcin 
Chludziński, prezes zarządu, KGHM Pol-
ska Miedź, Mateusz Aleksander Bonca, 
prezes zarządu Grupy LOTOS, Tonny 
Bao, prezes Zarządu Huawei, Tomasz 
Czechowicz, prezes MCI, Beata Daszyń-
ska-Muzyczka, prezes zarządu, Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Rafał Szafra-
niec, partner w KPMG, Marta Poślad, dy-
rektorka ds. polityki publicznej w Europie 
Środkowo-Wschodniej, Google, Tomasz 
Rogala, prezes PGG, Michał Potoczek, 
prezes zarządu, Operator Chmury Krajo-
wej, i inni.
Po raz pierwszy tematyka bezpieczeństwa, 
w tym bezpieczeństwa informacji, została 
wyeksponowana w ramach odrębnej usys-
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tematyzowanej ścieżki – Forum Cyberbez-
pieczeństwa. W tej formule dyskutowano 
m. in. o wojnie informacyjnej, zagrożeniu 
fake news oraz mechanizmach rządzących 
współczesnymi mediami. Wśród paneli-
stów forum byli obecni szefowie najwięk-
szych wydawnictw i korporacji obecnych 
na polskim rynku medialnym, a w panelu 
o niezależności mediów wziął udział sto-
jący na czele Österreichischer Rundfunk 
(austriacki publiczny nadawca radiowo 
–telewizyjny), Alexander Wrabetz.

Europa: jaka przyszłość
Europa jutra. Silna czyli jaka? – hasło 
przewodnie forum dotykało kwestii 
wspólnej przyszłości i jej wizji. Podczas se-
sji plenarnych forum, którego dominantą 
tradycyjnie były Europa i „europejskość” 
w kompleksowym ujęciu, podjęte zostały 
tematy:
  Europa jutra. Silna czyli jaka?
  Polski biznes w zmieniającej się Europie. 

Pozycja-Strategie-Perspektywy
  Europa w obliczu globalnej rywalizacji
  Świat wspólnych wartości. Czy jeszcze 

istnieje?
  Historia puka do naszych drzwi. Gospo-

darka i polityka
  Jaką wartością jest dzisiaj bezpieczeń-

stwo?
 

Obraz regionu: raport Instytutu 
Studiów Wschodnich i Szkoły Głów-
nej Handlowej 
Raport zatytułowany Europa S ́rodkowo-
-Wschodnia wobec globalnych trendo ́w: 
gospodarka, społeczen ́stwo i biznes został 
przygotowany przez grono znakomitych 
ekspertów Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, a jego prezentacja odbyła się 
w samo południe pierwszego dnia forum. 
W tytułach jego 12 rozdziałów jak w so-
czewce odbijają się filary, na których od 
niemal trzydziestu lat Forum Ekonomicz-
ne w Krynicy buduje swoją merytoryczną 
markę. 

Projekt: Zdrowie
W ramach Forum Ochrony Zdrowia, 
które co roku stanowi jedną z budzą-
cych największe zainteresowanie ścieżek 
tematycznych krynickiego forum, odbyło 
się kilkanaście paneli tematycznych 
dotyczących m. in. poprawy jakości usług 
zdrowotnych, efektywności zarządzania 
w służbie zdrowia, zapewnienia dostępu 
do najnowocześniejszych technologii 
medycznych, adaptacji innowacyjnych 

rozwiązań, priorytetów zmian w systemie 
ochrony zdrowia w latach 2019-2023 czy 
walki niedoborami kadrowymi i przeciw-
działaniu chorobom cywilizacyjnym.
Podczas uroczystej gali zostały także 
rozdane nagrody dla zwycięzców Rankin-
gu X Forum Ochrony Zdrowia, a w uro-
czystości wziął udział Łukasz Szumow-
ski, minister zdrowia. Zwieńczeniem 
pierwszego dnia tej części forum była 
uroczysta gala wręczenia nagród w Ran-
kingu Zdrowia. Ranking to jedyne tego 
typu w Polsce podsumowanie wyników 
firm związanych z ochroną zdrowia. 
Celem nagrody jest wskazanie najbardziej 
efektywnych i najbardziej dynamicznie 
rozwijających się firm z sektora. Organi-
zatorami rankingu są Instytut Studiów 
Wschodnich oraz Europejskie Centrum 
Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia. 
Grono laureatów A.D. 2019 tworzą:
  w kategorii Inwestror: Grupa LUX MED.
  w kategorii Eksporter: Essity Poland
  w kategorii Produkacja sprzętu i wyro-

bów medycznych: Synektik SA,
  w kategorii Dystrybucja sprzętu: Med-

tronic Poland sp. z.o.o.,
  w kategorii Szpitale i przychodnie: 

Beskidzkie Centrum Medyczne oraz 
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukasz-
czyka,
  w kategorii Badania Kliniczne: Samo-

dzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. 
Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach,
  Lider Społecznej Odpowiedzialności: 

Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.
W tym roku kapituła po raz pierwszy 
dokonała wyboru Lidera Innowacyjności 
oraz Lidera Społecznej Odpowiedzialności 
decydując o przyznaniu dwóch równo-
rzędnych nagród w zakresie innowacyj-
ności, a zostali nimi: Polpharma oraz 
Instytut Onkologii w Gliwicach. 
W tym roku została także przyznana Na-
groda Specjalna dla MSD. Galę uświetnił 
występ zespołu AUTENTIKOS.

Człowiek Roku Forum  
Ekonomicznego
Decyzją Rady Programowej XXIX Forum 
Ekonomicznego – „Człowiekiem Roku” 
został Mateusz Morawiecki. Nagrodę wrę-
czyła Premierowi RP – marszałek Sejmu, 
Elżbieta Witek.
– W 2018 roku Polska pokazała lwi pazur, 
zawdzięczamy to przedsiębiorcom, którzy 
biorą byka za rogi, którzy biorą ryzyko na 
siebie. To także nagroda dla nich – mówił 
premier odbierając nagrodę. Mateusz 
Morawicki doceniał walory Krynicy-

-Zdroju. Podkreślił, że z radością pojawia 
się na Forum Ekonomicznym, najbardziej 
cieszą go jednak ambitne plany polskich 
przedsiębiorców, którzy często – właśnie 
w Krynicy – o nich mówią.
– Czternasty raz jestem na tym Forum 
Ekonomicznym, patrzę na jego ewolucję, 
ewolucję polskiej gospodarki, polskiego 
systemu gospodarczego i myślę, że możemy 
mieć nadzieję, że za te kolejne czterna-
ście lat będziemy mogli powiedzieć, że 
jesteśmy mniej więcej na poziomie rozwoju 
gospodarczego, jak reprezentują państwa 
Europy Zachodniej – podkreślił Mateusz 
Morawiecki. 
Nagrody przyznano także w trzech innych 
kategoriach. Tytułem Firmy Roku wyróż-
niono największy polski bank – PKO BP, 
a statuetkę odebrał prezes zarządu, Zbi-
gniew Jagiełło. Nagrodę Gospodarczą 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
będącą jednocześnie Nagrodą Specjal-
ną krynickiego forum, otrzymała stojąca 
na cele grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. 
Podczas środowej gali wręczono także 
nagrodę Nowa Kultura Nowej Europy 
im. Stanisława Vincenza przyznawaną 
twórcom i promotorom kultury za wy-
bitne osiągnięcia w popularyzacji kultury 
naszego regionu. Jej laureatem został 
węgierski literaturoznawca i historyk 
kultury, prof. Csaba György Kiss.

To, co nas określa: kultura
Goście, którzy przybyli na Sądecczyznę, 
aby wziąć udział w XXIX Forum Ekono-
micznym, mogli sięgnąć do bogatej oferty 
kulturalnej. Koncerty, promocje książek, 
wystawy, warsztaty i pokazy kulinarne 
wzbogaciły rzeczywistość trzech dni 
krynickiego forum i były wartościowym 
dopełnieniem merytorycznej części kon-
ferencji. W forum uczestniczył też uznany 
izraelski pisarz Jakow Szechter.
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Podczas Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy uczestniczył Pan w panelu tematycz-
nym „Przemysł 4.0 w branży motoryza-
cyjnej. Optymalizacja produkcji”. Jakie 
najważniejsze wnioski płyną z tej debaty?

Ze względu na utrzymującą się dobrą koniunk-
turę obecnie jest najlepszy czas na wprowa-
dzanie innowacji i płynne wejście w przemysł 
4.0., który jest dla polskich firm szansą. W tym 
kontekście, w mojej ocenie, najważniejszym 
wnioskiem z debaty było stwierdzenie, iż jest 
apetyt przedsiębiorców i nauki na zmianę oraz 
efektywność płynące z wejścia w przemysł 4.0. 
Rozmawialiśmy także o  barierach związanych 
z tym procesem, a w szczególności  o mental-
nym podejściu do  problematycznych zagad-
nień, które ja definiuje jako strach o człowieka. 
Nabranie przekonania, iż ten etap postępu jest 
dla ludzi a nie ich kosztem jest fundamentem 
powodzenia kolejnej rewolucji przemysłowej. 
Z pomocą w tym zakresie przychodzi m.in. 
nauka- w  Polsce powstaje coraz więcej centrów 
kompetencji, tzw. living labów. 

Jak dużym wyzwaniem jest Przemysł 4.0  
dla LOTOS OIL?

Pewne zaszłości historyczne oraz potrzeby 
inwestycyjne w grupie kapitałowej LOTOS 
spowodowały, że LOTOS Oil to spółka, która 
funkcjonuje jeszcze w znacznej części, w okre-
sie przemysłu 3.0. To się jednakże niedługo 
zmieni. Jesteśmy na finiszu dyskusji, a i w co 
mocno wierzę tuż przed ostateczną  decyzją 
związaną z budową Hydrokrakingowego Bloku 
Olejowego (HBO). Uruchomienie tego projektu 
spowoduje nasze zwiększone zaangażowanie 
w dostosowanie kluczowych obszarów naszej 
działalności do możliwości stworzonych w ra-
mach przemysłu 4.0.
Jako eksperci w dziedzinie środków smarowych 
tworzymy narzędzie, które w jednej z na-
szych grup produktowych będzie przykładem 
innowacyjności wykorzystującym docelowo 
sztuczną inteligencję. Jesteśmy przekonani, że 
rozwiązania nad którymi pracujemy  umożli-

wią nam dużo szersze spektrum współpracy 
z klientami. 

LOTOS OIL oferuje szeroką gamę pro-
duktów, w tym olejów  dla motoryzacji 
i przemysłu. Jaka jest pozycja rynkowa 
firmy na polskim rynku? Jak duża część 
produkcji LOTOS OIL trafia na rynki 
zagraniczne?

Rynek zarówno w Polsce, jak i na świecie prze-
chodzi obecnie ewolucję w zakresie środków 
smarowych. W wielu obszarach oleje mine-
ralne wypierane są przez zaawansowane oleje 
syntetyczne. Spółka LOTOS Oil podąża w ślad 
za technologią jaką oferuje rynek, również w tej 
najbardziej zaawanasowanej kategorii olejów. 
Nasze produkty posiadają formalne aprobaty 
producentów silników i maszyn, zdają skom-
plikowane testy. Sprawia to, że nie odbiegamy 
jakością produktów od innych uczestników 
rynku, a także stawia nas w pozycji eksperta na 
rynku środków smarnych w Polsce. Znaczna 
część naszej produkcji  eksportowana jest do 
ponad 80 krajów świata co czyni nas bardzo 
często ważnym ambasadorem polskiej gospo-
darki. 
Problemy rynkowe z  jakimi na co dzień się 
mierzymy, zarówno na polskim jak i zagra-
nicznym rynku, to konieczność konkurencji 
cenowej z markami olejowymi jakie powstały 
w przeciągu kilku ostatnich lat, a które jedno-
cześnie niezachowują odpowiednich poziomów 
technologicznych. Wierzymy jednak, że pew-
ność kierowców co do jakości marki LOTOS 
jest naszą przewagą konkurencyjną. Naszym 
atutem jest również profesjonalny Serwis Olejo-
wy, który uzupełnia naszą ofertę dla przemysłu 
czy żeglugi. Wysoce specjalistyczna usługa to 
dla polskich firm gwarancja ciągłości utrzyma-
nia ruchu i bezpieczeństwa produkcyjnego. 

Jakie są najważniejsze wyzwania stojące 
przed LOTOS OIL w najbliższych latach? 
Jak zmienia się portfolio oferowanych 
przez firmę produktów?

Ciągle rozwijamy się jako Spółka i rozwijamy 
nasze porfolio dostosowując je zarówno do 
potrzeb rynkowych, jak i starając się pokazać 
nasze przewagi konkurencyjne. W tym mie-
siącu wprowadzamy na rynek szereg nowości. 
W środkach przemysłowych są to oleje hydrau-
liczne Hydromil L-HM BR i L-HV BR, które 
jako pierwsze produkty od polskiego producen-
ta przeszły rygorystyczne badania i uzyskały 
najnowszą aprobatę Bosch-Rexroth RDE 90235 
/Rating number BR-1010-0088/oraz zostały 
wpisane na listę produktów zatwierdzonych 
przez Bosch-Rexroth /RDE 90245/. Najwyższą 
jakość produktów potwierdził również Parker-
-Denison wydając stosowaną aprobatę. W za-
kresie produktów silnikowych, utożsamiając 
się z działalnością Grupy Kapitałowej LOTOS 
w zakresie ekologiczności i odpowiedzialności 
za środowisko naturalne wprowadziliśmy do 
oferty wysokospecjalistyczny, nowy olej z ro-
dziny LOTOS Quazar Dynamic przeznaczony 
do  samochodów hybrydowych. Na szczególne 
zwrócenie uwagi zasługuje również nowa linia 
produktów syntetycznych LOTOS Aurum. 
Oleje LOTOS Aurum to sprawdzona marka 
LOTOS w nowym opakowaniu i w atrakcyjnej, 
rynkowej cenie. Jesteśmy pewni, że nowa linia 
spełni oczekiwania polskich i  zagranicznych 
kierowców i będzie stanowić doskonały ele-
ment oferty.

Czas innowacji i wejścia w Przemysł 4.0
Z Krzysztofem Nowickim, Prezesem Lotos Oil Sp. z o.o., 
rozmawia Radosław Nosek
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Konkurencyjność wymaga stałego 
wprowadzania nowatorskich rozwiązań
Rozmowa z Jarosławem Michalakiem, Prezesem Zarządu 
i Dyrektorem Generalnym Michelin Polska

Olsztyńska fabryka Michelin, to największa 
fabryka opon w Polsce i jedna z najwięk-
szych i najnowocześniejszych na świecie. 
Fabryka jest też największym pracodawcą na 
Warmii i Mazurach. Jak udało się osiągnąć 
taki sukces? 

Stosujemy nowoczesne technologie, osiągamy 
bardzo dobre wyniki, stale się rozwijamy, mamy 
świetną załogę i jesteśmy konkurencyjni . Kon-
kurencyjność to wyprzedzanie konkurentów pod 
względem jakości oferowanej klientom. Chciał-
bym podkreślić, że niekoniecznie należy rozumieć 
ją jako bycie tańszym. Chodzi o wytwarzanie 
zaawansowanych technologicznie produktów 
o wysokiej jakości, przy zachowaniu optymalnych 
kosztów. W przypadku fabryki dochodzi do tego 
także wyróżnianie się na tle konkurentów termi-
nowością, reaktywnością i elastycznością. Mamy 
świadomość, że sukcesu nigdy nie osiąga się raz 
na zawsze. 

Fabryka Michelin zatrudnia ponad 5000 
osób, współpracuje też z wieloma podwy-
konawcami . Jak ta współpraca wpływa na 
rozwój regionu?

Jest to jeden z przykładów naszego wpływu na go-
spodarkę regionu, ponieważ gdy my się rozwijamy, 
nasi podwykonawcy rozwijają się razem z nami. 
Jeżeli, jak się szacuje, jedno miejsce pracy tworzy 
trzy kolejne, to biorąc pod uwagę, że współpracu-
jemy z około 500 firmami - można łatwo obliczyć, 
w jakim stopniu fabryka wpływa na ekonomiczny 
rozwój regionu.

Jak układa się firmie współpraca z lokalny-
mi władzami ?

 Znaczenie Michelin w regionie jest nie do przece-
nienia, tak więc współpraca na poziomie regional-
nym jest nie tylko dobrą praktyką, lecz konieczno-
ścią. Obie strony doskonale to rozumieją, dlatego 
dialog z reprezentującym władze krajowe Wojewo-
dą oraz Marszałkiem Województwa i Prezydentem 
miasta jest bardzo konstruktywny. Cenimy sobie 
też współpracę z Warmińsko-Mazurską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną.

Dbałość o środowisko to jeden z kluczowych 
aspektów Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu. W jaki sposób Michelin Polska 
podchodzi do tej kwestii ? 

Rozpoczęliśmy ambitny projekt, którego celem jest 
uruchomienie na potrzeby fabryki nowego źródła 
wytwarzającego energię, zgodnego z przyszłymi 
bardziej restrykcyjnymi, europejskimi normami 
ochrony środowiska. Przyjazna dla środowiska 
ciepłownia gazowa ograniczy, a w przyszłości 
wyeliminuje, istniejące w Fabryce węglowe źródła 
energii. Projekt będzie realizowany w kilku 
etapach. Pierwszy to budowa nowej ciepłowni 
gazowej, która zacznie działać od końca tego roku. 
Na terenie fabryki powstanie też gazociąg o długo-
ści 3 kilometrów. 
Dzięki realizacji naszego projektu osiągniemy 
elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na 
zmienne zapotrzebowanie na energię potrzeb-
ną do produkcji opon. Przez kilkadziesiąt lat 
część produkowanej przez Fabrykę energii była 

wykorzystywana ma potrzeby miasta. W związku 
z tym, że w przyszłości planujemy dostarczanie 
energii na potrzeby realizacji produkcji, wspólnie 
z władzami Miasta ustaliliśmy datę zaprzestania 
dostarczania ciepła do końca 2020 roku. 

Nowoczesne połączenie drogowe z Olsztyna 
do Warszawy dopiero się buduje, infra-
struktura drogowa w innych kierunkach 
kraju też wymaga modernizacji. Jak więc 
wygląda działalność tak dużego zakładu od 
strony logistycznej?

Cieszymy się z poprawy infrastruktury w naszej 
części kraju, bo coraz lepsze drogi ułatwiają 
transport naszych produktów i materiałów 
niezbędnych do produkcji. Logistyka fabryki 
produkującej ponad 30 tys. opon dziennie jest 
dużym wyzwaniem. Mamy przy fabryce olbrzymie 
Centrum Logistyczne i magazyn pod Warszawą 
Dodam, że ponad 80 proc. opon trafia z Olsztyna 
na eksport, w tym do Stanów Zjednoczonych, więc 
korzystamy ze wszystkich środków transportu: od 
statków, przez samochody, po kolej. 

Pewnie nie każdy wie, że samoloty Michelin 
regularnie lądują na lotnisku w Szymanach. 
Dlaczego firma zdecydowała się na korzysta-
nie z lokalnego lotniska?

Lotnisko w Szymanach jest bliżej Olsztyna, niż to 
w Modlinie, czy Gdańsku, a dzięki temu, że lotni-
sko jest mniejsze, proces odprawy jest sprawniej-
szy i szybszy. Dlaczego korzystamy z samolotów 
Grupy? Kilkudziesięciu naszych pracowników co 
tydzień podróżuje na trasie Olsztyn — Clermont-
-Ferrand, gdzie mieści się główna siedziba Grupy 
Michelin. To dogodne rozwiązanie dla naszych 
pracowników i dla gości. Poza dodatkowymi, 
specjalnymi lotami, nasze samoloty regularnie 
latają między Szymanami i Francją, trzy razy 
w tygodniu. Cieszymy się , że ułatwiając podró-
żowanie naszym pracownikom, równocześnie 
przyczyniamy się do rozwoju lotniska ważnego dla 
Warmii i Mazur. 

Dlaczego Michelin tak aktywnie uczestniczy 
też w życiu lokalnej społeczności?

Jest to dla nas naturalne działanie wynikające 
z kultury i tradycji firmy; poza tym, akcje na rzecz 
otoczenia dotyczą bezpośrednio naszych pracow-
ników, ich rodzin czy przyjaciół. Angażujemy się 
w przedsięwzięcia wspierające edukację, kulturę, 
ochronę zdrowia, bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym. Organizujemy na przykład akcję sportowo-
-charytatywną „Kilometry Pomocy”, dzięki której 
olsztyńskie szpitale co roku wzbogacają się o urzą-
dzenia medyczne. Niedawno Fundacja Korporacyjna 
Michelin przekazała Szpitalowi Dziecięcemu w Olsz-
tynie aparaturę medyczną światowej klasy o wartości 
prawie 650 tys. złotych. Od dwóch lat prowadzimy 
tez Program Wolontariatu Pracowniczego. 

Jakiego argumentu użyłby Pan, by prze-
konać młodego technika, czy inżyniera, że 
warto pozostać w Olsztynie i związać swoje 
życie zawodowe z Michelin?

Podejmując pracę w bardzo nowoczesnej firmie 
jaką jest nasza fabryka, młody człowiek może 

liczyć nie tylko na stabilizację finansową, ale także 
na rozwój zawodowy i możliwość międzynaro-
dowej kariery. Nasza fabryka to szeroko otwarte 
okno na świat. Ponadto, Warmia i Mazury to 
piękny, atrakcyjny region i dobre miejsce do życia.

Jakie wyzwania na najbliższe lata stoją 
przed fabryką ? 

Mówiąc o powodach naszego sukcesu, podkreśla-
łem jak ważna jest konkurencyjność – kluczowy 
warunek powodzenia na coraz bardziej wymaga-
jącym rynku. Konkurencyjność wymaga stałego 
wprowadzania nowatorskich rozwiązań, stąd nasz 
kolejny priorytet jakim jest cyfryzacja fabryki. 
Dla nas istotą cyfryzacji jest wspieranie procesów, 
wzrost reaktywności oraz wspomaganie pra-
cowników poprzez dostarczanie im informacji, 
które mają bezpośrednie przełożenie na trafność 
podejmowanych przez nich decyzji. Cyfryzacja 
wspierając komunikowanie się urządzeń i ludzi 
i może usprawniać pracę na wielu stanowiskach . 
Wyzwaniem dla mnie, jest takie zarządzanie 
Michelin Polska, by olsztyńska fabryka była 
coraz atrakcyjniejszym miejscem pracy i by nasze 
produkty odpowiadały wysokim wymaganiom 
naszych klientów. Stawiam sobie za cel także to, 
by olsztyńska fabryka była nadal wiodącym za-
kładem w Grupie Michelin. W mojej ocenie mamy 
obecnie doskonały moment dla fabryki –zatrud-
niamy młodą, lecz już doświadczoną kadrę, Grupa 
obdarza nas zaufaniem. Jesteśmy przygotowani, 
by w pełni wykorzystać dynamiczne zmiany i nad-
chodzące szanse. 

Dziekuję za rozmowę, Ryszard Żabiński

Prezes Zarządu i  Dyrektor Generalny Michelin 
Polska S.A, Prezes Polskiego Związku Przemy-
słu Oponiarskiego Jarosław Michalak Karierę 
w Michelin rozpoczął w dziale finansowym firmy 
w 1993 r. W 2002 r. objął stanowisko Dyrektora 
Personalnego Michelin Polska S.A. oraz funkcję 
Członka Zarządu.
Od 2008 do 2010 r. zarządzał produkcją w jednej 
z fabryk Michelin we Francji.  Po powrocie do Pol-
ski, w  2011 r., objął stanowisko Dyrektora Zakładu 
Opon Osobowych w fabryce Michelin w Olsztynie.  
W 2014 r. Jarosław Michalak zajął stanowisko 
Dyrektora Fabryki Michelin Polska S.A. w Olsz-
tynie, a od 2016 r. Prezesa Zarządu i Dyrektora 
Generalnego Michelin Polska S.A.
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Po raz pierwszy na służbę zdrowia mamy 102 mld zł, 
w 2024 roku – nakłady przekroczą 160 mld złotych 
Z prof. Łukaszem Szumowskim, ministrem zdrowia  
rozmawia Marcin Prynda

Był Pan uczestnikiem Forum Ekono-
micznego w Krynicy (3-5 września) 
oraz towarzyszącego mu Forum 
Ochrony Zdrowia. Proszę ocenić 
rangę tego ostatniego zdarzenia, jego 
znaczenie w dyskusji nad sposo-
bem reformowania polskiej służby 
zdrowia. 

Forum Ochrony Zdrowia to cykliczne wyda-
rzenie podczas którego rozmawiamy o wielu 
różnych sektorach ochrony zdrowia. Tak, 
jak powiedziałem w Krynicy – zawsze warto 
tam być. To miejsce wymiany poglądów, 
pomysłów, rozwiązań płynących z różnych 
stron. Bo na FOZ przyjeżdżają decydenci, 
dyrektorzy szpitali, przedstawiciele orga-
nizacji pacjenckich, lekarze i wiele innych 
osób, które mogą być inspiracją. Dyskusje 
i wypracowane podczas nich rozwiązania 
są dla mnie bardzo istotne. Podczas debaty 
„Wspólnie dla Zdrowia” eksperci dyskuto-
wali na wiele tematów, a następnie przekaza-
li opracowane rekomendacje, to m.in. na ich 
podstawie powstały priorytety na najbliższe 
kilka lat. 

Podczas Forum Ochrony Zdrowia 
uczestniczył Pan w panelu dyskusyj-
nym „Inwestycja, a nie koszt – jak 
i dlaczego zwiększać nakłady na 
ochronę zdrowia?”Stwierdził Pan 
m.in. że opieka długoterminowa, 
płacenie za efekt oraz koordynacja 
między POZ, AOS i szpitalami są 
wielkimi wyzwaniami dla systemu 
ochrony zdrowia. Dlaczego prze-
budowa systemu koordynacji tych  
trzech podmiotów jest taka ważna?

Społeczeństwo w Polsce należy do jednych 
z najszybciej starzejących się w Europie. 
Przy utrzymaniu tej dynamiki prognozuje 
się, iż w 2050 roku osoby w wieku powyżej 
60 lat będą stanowić ponad 40% społe-
czeństwa. Zwiększa to zapotrzebowanie na 
świadczenia zdrowotne, ale też na usługi 
opieki długoterminowej dla osób częściowo 
i całkowicie niesamodzielnych. To argumen-
ty, z którymi nie dyskutujemy, bo należy 
doprowadzić do powstania sieci placówek 
opiekuńczo-leczniczych, które zabezpieczą 
potrzeby osób przewlekle chorych. Taki też 
był jeden z wniosków wynikających z debaty 
„Wspólnie dla Zdrowia”. Potrzeby w tym 
sektorze, jak i zapotrzebowanie na geriatrów 
w najbliższych latach będą rosnąć, dlatego 
należy się do tego przygotować. Uważam, 
że stworzenie ujednoliconego systemu 
finansowania i realizacji opieki nad osobami 

niesamodzielnymi to jedno z największych 
wyzwań.  Znacząca rola przypada tutaj szpi-
talom powiatowym jako centrom zdrowia 
dla populacji powiatu. W tym zakresie rów-
nież ważna będzie współpraca z Minister-
stwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Kolejną bardzo ważną kwestią jest przebu-
dowanie koordynacji pomiędzy POZ, AOS 
i szpitalami. Należy tak ułożyć współpracę 
między nimi, by pacjent miał dostęp do 
diagnostyki i leczenia w POZ i AOS. Miałoby 
to pozwolić na zmniejszenie hospitalizacji, 
które są najbardziej kosztowne i nieefektyw-
ne. Żeby to wprowadzić musimy nie tylko 
przebudować system, ale edukować i zmienić 
świadomość pacjentów, którzy są przekona-
ni, że tylko w szpitalu otrzymają najlepszą 
pomoc. 
Jeśli mówimy o płaceniu za efekt, to chodzi 
o to, by NFZ nie był tylko płatnikiem płacącym 
za procedury. Chciałbym, żeby było to płacenie 
za wyleczenie pacjenta, za jego skuteczność 
i efekt, tak jak to działa w wielu krajach. 

Jak Pan ocenia tzw. ustawę 6 proc., 
czy w świetle wyzwań przed którymi 
stoi służba zdrowia jest ona wystar-
czająca?

Ustawa 6 proc. jest początkiem gwarantują-
cym wzrost nakładów. Docelowo będziemy 
się starali dojść do średniej europejskiej. 
Decyzja rządu o ustawie zabezpieczającej 
nakłady na ochronę zdrowia była bardzo od-
ważna. Nikt wcześniej tego nie zrobił, a dziś 
pierwszy raz na zdrowie mamy ponad 102 
mld zł. Dzięki ustawie środki sukcesywnie 
wzrastają, a w 2024 r. osiągną poziom 6 proc. 
PKB. Według predykcji będziemy wtedy 
mieli na zdrowie ponad 160 mld zł. 

Bolączką służby zdrowia jest niedo-
bór kadr w tym lekarzy. W jaki sposób 
problem ten jest rozwiązywany, czy 
planowane jest np. zwiększenie liczby 
miejsc na studiach medycznych?

Cała ta kadencja upłynęła pod hasłem 
kadr w ochronie zdrowia. Naszym głów-
nym zadaniem było inwestowanie w kadry 
i przygotowanie takich rozwiązań, żeby nie 
tylko zatrzymywać lekarzy i pielęgniarki 
w Polsce, ale żeby też więcej kształcić. Jest 
to oczywiście równoważne ze wzrostem 
nakładów, bo musieliśmy zainwestować 
w kształcenie. Zwiększyliśmy liczbę miejsc 
na kierunku lekarskim i lekarsko-denty-
stycznym, przyczyniliśmy się by zwiększyć 
liczbę kierunków medycznych na uczelniach. 
Powstały nowe szkoły kształcące pielę-
gniarki, realizujemy program stypendialny 

„Wsparcie na starcie”. Mamy obecnie o 11 
tys. więcej lekarzy i blisko 20 tys. więcej 
pielęgniarek w systemie. Udało się nam 
zahamować wyjazdy lekarzy po specjalizacji 
poprzez stworzenie tzw. bonów patriotycz-
nych i wzrost wynagrodzeń. W przypadku 
dziedziny priorytetowej, po dwóch latach 
szkolenia składa się na nie 5 300 zł pensji 
podstawowej + bon patriotyczny w wysoko-
ści 700 zł + dwa dyżury obowiązkowe płatne 
przez państwo w wysokości 1 500-2 000 zł. 
To przyzwoite kwoty 7000 – 8000 zł.  

Proszę ocenić poziom cyfryzacji pol-
skiej służby zdrowia. Które z reali-
zowanych projektów w tym zakresie 
uważa Pan za szczególnie ważne? 

Cyfryzację ochrony zdrowia uważam za 
duży sukces. To osiągnięcie przede wszyst-
kim wiceministra Janusza Cieszyńskiego, 
który rozprawił się z mityczną P1 i sprawił, 
że informatyzacja wreszcie zaczęła działać. 
Jej obecność i pozytywne aspekty dostrzega-
ją również pacjenci. Zaczynaliśmy pilotażem 
e-recepty, której wszyscy się bali, dziś mamy 
wystawione ponad 10 mln e-recept. Stanowi 
ona bezpieczeństwo dla pacjenta, bo farma-
ceuta może zobaczyć inne przyjmowane leki 
i interakcje między nimi. Z punktu widzenia 
apteki skończyły się problemy z odczytaniem 
recepty. Działa również Internetowe Konto 
Pacjenta, w którym każdy ma dostęp m.in. 
dostęp do swoich e-recept i historii leczenia. 
Kolejnym osiągnięciem informatyzacji są 
e-zwolnienia. Zostały przyjęte pozytyw-
nie przez wszystkich - pacjentów, lekarzy 
i urzędników. Znacząco zmniejszają biuro-
krację, dzięki czemu lekarz może poświęcić 
więcej czasu pacjentom. Przygotowujemy 
koncepcję uproszczeń i ułatwień w zakresie 
prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 
sprawozdawczości placówek medycznych.
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Od prywatnej poradni do nowoczesnego szpitala
Rozmowa z Leszkiem Berezowskim prezesem zarządu 
Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Na Forum Ekonomicznym w Kry-
nicy Beskidzkie Centrum Medyczne 
zostało laureatem konkursu „Najcen-
niejsze Firmy Zdrowia 2018″ w kate-
gorii: Szpitale i Przychodnie. Dzięki 
jaki osiągnięciom Centrum otrzyma-
ło tak zaszczytne wyróżnienie?

Dwadzieścia dwa lata działalności pozwo-
liły nam zdobyć doświadczenie i zyskać 
renomę na rynku usług medycznych. 
Dobra opinia pacjentów o naszej placów-
ce skutkuje zwiększającą się z każdym 
rokiem liczbą osób, które wybierają Be-
skidzkie Centrum Medyczne jako miejsce 
swojego leczenia. W 2018 roku w szpitalu 
wykonaliśmy 9531 zabiegów operacyj-
nych. Pod względem liczby wykonywa-
nych operacji zaćmy jesteśmy na drugim 
miejscu w Polsce. W naszych poradniach 
udzieliliśmy w zeszłym roku ponad 100 
tysięcy porad specjalistycznych. Każdy 
operowany u nas pacjent ma swobodny 
dostęp do świadczeń pohospitalizacyj-
nych. Każdemu też staramy się zapewnić 
najwyższą jakość usług oraz szacunek 
i troskę personelu.
Jesteśmy zaszczyceni, że Kapituła doceniła 
nasze starania a wyróżnienie jest tym cen-
niejsze, że przyznane ex aequo ze znako-
mitym szpitalem publicznym – Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy.

Beskidzkie Centrum Medyczne 
działa w Bielsku Białej od 1997 roku. 
Jak bardzo od tego czasu zmieniło się 
Centrum, jakie były jego najważniej-
sze etapy rozwoju?

Początkowo były to jedne z pierwszych 
w Bielsku-Białej prywatnych poradni specja-
listycznych, które szybko zaczęły zyskiwać 

uznanie pacjentów, oczekujących poprawy 
jakości i dostępności usług medycznych.
W 2001 r. powstał nowoczesny szpital 
zabiegowy z zapleczem diagnostycznym 
i poradniami specjalistycznymi, rozbudo-
wany następnie w 2011 roku. Zaczynali-
śmy od wykonywania drobnych zabiegów 
w ramach tzw. „chirurgii jednego dnia”. 
W kolejnych latach w miarę rozwoju 
bazy lokalowej, pozyskiwania specjali-
stów i doposażenia w sprzęt i aparaturę 
stopniowo rozszerzaliśmy zakres operacji. 
Obecnie, w ramach hospitalizacji planowej 
wykonujemy zabiegi z zakresu okulistyki, 
chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii 
i ortopedii. W poradniach specjalistycz-
nych udzielamy świadczeń w ponad 20 
specjalnościach, a pod opieką mamy 220 
tysięcy stałych pacjentów.

Jak Beskidzkie Centrum Medyczne 
radzi sobie z brakiem na rynku pracy 
lekarzy i przedstawicieli średniego 
personelu medycznego?

Mamy stosunkowo stały zespół współ-
pracowników. Większość jest z nami 
od początku funkcjonowania firmy lub 
kolejnych etapów jej rozwoju. Natomiast 
pozyskanie nowych współpracowników 
jest bardzo trudne. Również u nas narasta 
luka pokoleniowa. Pracowników medycz-
nych staramy się odciążać od zadań nie 
związanych bezpośrednio z leczeniem 
poprzez rozwój stanowisk pomocniczych.

Proszę wymienić najważniejsze pla-
nowane przedsięwzięcia rozwojowe 
Centrum.

Dzięki dofinasowaniu ze środków unij-
nych, wymieniamy urządzenia analogowe 

na cyfrowe. Już w październiku będziemy 
mogli zaprosić pacjentki i pacjentów do 
zmodernizowanych pracowni mammo-
grafii i RTG. Wymieniamy też ultraso-
nografy we wszystkich poradniach na 
najnowocześniejsze modele. Inwestujemy 
stale w sprzęt okulistyczny, nasz najbliższy 
zakup to nowy laser femtosekundowy i la-
ser ekscymerowy do korekcji wad wzroku 
oraz leczenia stożka rogówki.
A co najważniejsze, aby stworzyć warunki 
do dalszego podnoszenie jakość obsłu-
gi pacjentów i rozwoju zakresu usług 
medycznych, opracowujemy projekt 
rozbudowy budynku szpitala i przychodni 
w jednej z lokalizacji. 

Dziękuję za rozmowę, 
Radosław Nosek

Przychodnia nr 1: ul. Młodzieżowa 21 | 43-300 Bielsko-Biała | tel. +48 33 82 63 400
Przychodnia nr 2: ul. Dąbrowskiego 3/1 | 43-300 Bielsko-Biała | tel. +48 33 82 63 400
Szpital: ul. Młodzieżowa 21 | 43-300 Bielsko-Biała | tel. +48 33 82 63 400

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Na Forum Ekonomicznym w Krynicy 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy zosta-
ło laureatem konkursu „Najcenniejsze 
Firmy Zdrowia 2018″ w kategorii: Szpita-
le i Przychodnie. Dzięki jakim osiągnię-
ciom Centrum otrzymało tak zaszczytne 
wyróżnienie?

W ocenie konkursowej Kapituła Forum, 
w skład której wchodzili przedstawiciele 
organizacji firm z sektora ochrony zdrowia 
uwzględniła głównie aspekty ekonomiczne 
i zarządcze szpitali - szczególnie osiągnięcie 
konkretnych wskaźników finansowych.
W 2018 roku nasz Szpital posiadał kapitały 
własne w wysokości 262,3 mln zł oraz aktywa 
wysokości 477,4 mln zł. Osiągnął przychody ze 
sprzedaży 339,9 mln zł oraz wynik na działal-
ności operacyjnej +16,8 mln zł.
Poza konsekwentnym zarządzaniem na ten 
sukces składa się ofiarność 1318 pracowników 
etatowych Centrum oraz 320 osób zatrudnio-
nych na umowach cywilno-prawnych.

W 1986 roku nastąpiło uruchomienie 
tzw. Szpitala Onkologicznego w budowie.  
Jak bardzo od tego czasu zmieniło się 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy, jakie 
były jego najważniejsze etapy rozwoju?

Zawsze w naszym Szpitalu konsekwentnie 
realizowano zasadę kompleksowej i nowocze-
snej opieki medycznej w myśl tezy „Jesteśmy 
dla Ciebie”. Profilaktyka, szeroko pojęta 
diagnostyka, skojarzone leczenie nowotworów, 
rehabilitacja – wszystko w jednym komplek-
sie, wszystko dla naszych pacjentów. Wiele 
rozwiązań było oryginalnych i pionierskich 
w skali kraju.
Skuteczna terapia opiera się na dokładnej dia-
gnostyce. Na początku posiadaliśmy jeden apa-
rat KT. Obecnie dysponujemy 3 aparatami MR 
(w tym jeden 3T) oraz trzema skanerami PET 
(2 PET-KT i 1 PET-MR). Pracownia PET-KT 
została uruchomiona w 2003 r., jako pierwsza 
w Polsce. Podobnie było z PET-MR w 2013 roku. 
Dziś jesteśmy w stanie zaproponować naszym 
pacjentom szerokie spektrum terapii przeciw-
nowotworowej: zabiegi operacyjne wykonywa-
ne techniką małoinwazyjną, stereotaktyczną 
radioterapię (radiochirurgię), brachyterapię, 
nowoczesną chemioterapię (także współcze-
sne programy lekowe).  Innowacyjne Forum 
Medyczne otwarte w 2018 r. zapewnia terapię 
personalizowaną opartą na analizie genów 

nowotworu. Usprawnianie po terapii jest 
prowadzone w Parku Aktywnej Rehabilitacji 
i Sportu (PARIS), który jest połączony tunelem 
z głównym budynkiem Szpitala. Chorzy spoży-
wają posiłki w restauracji szpitalnej „Fantazja”, 
w której obwiązuje formuła all inclusive.
Na przestrzeni lat Centrum stało się prężnym 
ośrodkiem akademickim. Obecnie pracuje tutaj 
10 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 
74 doktorów nauk medycznych. Kadrę lekarską 
stanowi 181 specjalistów. Tytuł magistra posia-
dają 222, zaś specjalizację 243 pielęgniarki. 
Umożliwia to dynamiczny wzrost wykony-
wanych świadczeń medycznych. W 2018 roku 
20760 pacjentów było hospitalizowanych, 
wykonaliśmy 6180 zabiegów operacyjnych 
i udzieliliśmy 227 tys. porad lekarskich.
Szpital jest całkowicie skomputeryzowany: 
dokumentacja chorych, zlecenia, zwolnienia, 
recepty są zapisywane i przesyłane drogą 
elektroniczną.
Od 2000 roku Centrum Onkologii jest szpitalem 
akredytowanym (w 2015 roku uzyskało najwyż-
szy w historii akredytacji poziom spełnienia 
kryteriów: 98%). W ostatnich latach nasza 
placówka siedmiokrotnie znalazła się na I miej-
scu w ogólnopolskim Rankingu „Bezpieczny 
Szpital” przygotowywanym przez dziennik 
Rzeczpospolita i CMJ w tzw. „złotej setce”. 

W tym roku Centrum Onkologii w Byd-
goszczy otrzymało certyfikat „Zadowolo-
ny pacjent".   Jakie są zasady przyznawa-
nia tego certyfikatu i co on oznacza dla 
Centrum?

„Zadowolony Pacjent” jest innowacyjnym 
projektem, wdrożonym na przełomie 2015/2016 
roku i dedykowanym jednostkom służby 
zdrowia. Jego cel stanowi wyróżnienie placó-
wek, które dysponują usługami medycznymi 
o najwyższym standardzie oraz stale wykazują 
szczególną dbałość o dobro i zdrowie swoich 
pacjentów. 
Prestiż tego unikatowego odznaczenia wynika 
z faktu, że udzielane jest ono na wniosek samych 
pacjentów. Stanowi ono swoiste podziękowanie 
placówce za okazaną pomoc oraz jej rekomen-
dację innym pacjentom. Jest to więc najwyższa 
z możliwych form wyróżnienia dla placówki 
medycznej. Projekt „Zadowolony Pacjent” po-
zwala wszystkim zainteresowanym wybrać lub 
zweryfikować potencjalne miejsce leczenia. 
Weryfikacja standardów i jakości usług 

medycznych we wskazanych przez pacjentów 
placówkach odbywa się trzyetapowo z wyko-
rzystaniem: 
•  badań metodą „tajemniczy klient” – kontakt 
telefoniczny ze wskazaną jednostką, celem 
zadania pytań weryfikacyjnych z zakresu 
świadczonych usług medycznych,

•  ankiet internetowych, 
•  wskazań specjalnie przygotowanego progra-
mu internetowego, działającego w oparciu 
o tzw. „Frazy wrażliwe” – badanie opinii 
pacjentów w kwestii poziomu zadowolenia 
ze świadczonych w danej placówce usług 
medycznych.

Jesteśmy dumni, że Centrum Onkologii w Byd-
goszczy jest laureatem tego projektu.

Proszę wymienić najważniejsze planowa-
ne przedsięwzięcia rozwojowe Centrum.

1.  Modułowy sposób diagnostyki i leczenia no-
wotworów. Obecnie dysponujemy modułem 
dotyczącym raka piersi (Breast Cancer Unit). 
Tuż przed certyfikacją jest rak płuca: Lung 
Cancer Centre (LCC). Planujemy wkrótce 
w podobny sposób opiekować się chorymi na 
raka jelita grubego, prostaty i jajnika.

2.  Rozwój małoinwazyjnych technik operacyj-
nych.

3.  Ambulatoryjny sposób stosowania radiotera-
pii i chemioterapii.

4.  W zakresie inwestycyjnym: „Rozbudowa 
i modernizacja Zespołu Głównego Centrum 
Onkologii w zakresie działalności pod-
stawowej: diagnostyki i leczenia”. Projekt 
będzie realizowany w latach 2020-2023 przez 
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. 
Przewidywane nakłady to ok. 150 mln zł. 

Jesteśmy to winni naszym pacjentom!

Z Januszem Kowalewskim, dyrektorem Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy, rozmawia Marcin Prynda
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Zespół Lekarza Rodzinnego "Pro Fami-
lia" został utworzony w grudniu 1996 
roku. Jak bardzo od tego czasu zmieniła 
się placówka, jakie były jej najważniejsze 
etapy rozwoju?

Jesteśmy jedną z pierwszych sprywatyzowa-
nych placówek POZ w Polsce i przez 23 lata 
działalności wielu entuzjastów medycyny 
rodzinnej w "Pro Familii" zbudowało nowocze-
sną firmę, obejmującą opieką ponad 22 tysiące 
mieszkańców gminy Czerwonak. Dziesiątki 
kursów, szkoleń, postawienie na
rozwój pracowników firmy, komputeryzacja 
dokumentacji medycznej, ,e-ZLA, e-recepty, 
eskierowanie - to w "Pro Familii" codzienność. 
Zbudowanie własnego nowoczesnego centrum 
medycznego w Koziegłowach (największej wsi 
naszej gminy), własne doskonale wyposażone 
w najlepszy sprzęt laboratorium analityczne, 
certyfikat ISO- dają poczucie niezależności 
i bezpieczeństwa pracy dla 72 pracowników 
naszego zespołu.

Dlaczego "Pro Familia" zdecydowała się 
uczestniczyć w pilotażowym programie 
Ministerstwa Zdrowia - POZ Plus?

Ogłoszenie przez Ministerstwo zdrowia 
programu pilotażowego POZ PLUS, dającego 
możliwość sprawdzenia opieki koordynowanej, 
dzięki korzystaniu ze środków Banku Świato-

wego i Unii Europejskiej, a także wcześniejsze 
pozytywne doświadczenia z wdrażaniem pro-
gramów poprawiających jakość naszej pracy, 
było naturalnym impulsem do przystąpienia do 
programu.
Spełniliśmy wszystkie brzegowe, wysoko sta-
wiane wymagania przystąpienia do programu, 
jak: komputeryzacja placówek, stworzenie 
zespołu lekarzy rodzinnych, lekarzy specjali-
stów, pielęgniarek, koordynatorów, diagnostów, 
psychologów, fizjoterapeutów, dietetyków, 
pracującego wspólnie na
rzecz pacjentów - uczestników programu, 
nastawienie na profilaktykę, edukacje i plano-
wanie leczenia.

Proszę przedstawić najważniejsze ko-
rzyści, które odnosi pacjent korzystający 
z takiej formy leczenia?

Najważniejsze cechy tego programu - koor-
dynowanie działań wokół pacjenta pozwalają 
na jego entuzjastyczną realizację, co stało się 
w naszym przypadku. Bilans zdrowia sporzą-
dzany, wchodzącym do programu uświadamia 
pacjentom stan ich zdrowia - zwłaszcza tym, 
którzy nie korzystają na co dzień ze świadczeń 
zdrowotnych. Szybka diagnostyka, planowe 
konsultacje
specjalistyczne pozwalają na wykrywanie 
i leczenie schorzeń u osób przekonanych często 

o znakomitym stanie swojego zdrowia! Opieka 
koordynowana - POZ PLUS- pozwala ominąć 
wielomiesięczne kolejki do specjalistów. Daje to 
ogromne poczucie bezpieczeństwa pacjentowi.

Czy POZ Plus należałoby stosować we 
wszystkich placówkach leczniczych pod-
stawowej opieki zdrowotnej w Polsce?

Wprowadzenie programu w takiej postaci 
jak w pilotażu w całym kraju, we wszystkich 
placówkach POZ- to moje, i zapewne marzenie 
każdego lekarza rodzinnego! Jednak przy 
brakach kadrowych białego personelu, finan-
sowaniu na obecnym poziomie oraz dużym 
zróżnicowaniu dostępności placówek do ośrod-
ków klinicznych i diagnostycznych nie jest 
obecnie możliwe. Nadzieję daje przystąpienie 
polskich lekarzy rodzinnych do stowarzyszenia 
EURIPA, zrzeszającego lekarzy, pracujących 
na wsiach i terenach odosobnionych, izolo-
wanych - będzie walczyć o lepsze warunki dla 
pacjentów i lekarzy z takich rejonów.

Czy cyfryzacja i opieka koordynowana w POZ Plus poprawią dostęp do leczenia?
Rozmowa z Janem Krzysztofem Flaczyńskim – Dyrektorem 
Zespołu Lekarza Rodzinnego „Pro Familia”

Gospodarka Gospodarka

Podczas Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy Polpharma otrzymała Nagrodę 
Rankingu Zdrowia w kategorii innowa-
cyjności. Jakie najważniejsze osiągnię-
cia w tej dziedzinie zdecydowały o tak 
zaszczytnym wyróżnieniu?

Postęp w dziedzinie farmacji i medycy 
oraz ogromna konkurencja sprawiają, że 
aby utrzymać się w czołówce musimy być 
innowacyjni. Najlepszym dowodem na to są 
nasze coroczne nakłady na badania i rozwój 
nowych leków. Polpharma najwięcej w Polsce 
(spośród producentów leków) wydaje na ten 
cel i uzyskuje najwięcej patentów. Między 
innymi dzięki temu znaleźliśmy się w gronie 
laureatów Nagrody Rankingu Zdrowia, ale 
także, już po raz drugi, w pierwszej dzie-
siątce czempionów narodowych w rankingu 
przygotowanym przez ośrodek analityczny 
Polityka Insight.

Polpharma jest największym polskim 
producentem leków, znajduje się rów-
nież w ścisłej czołówce największych 
polskich firm prywatnych. Jaki model 
ekspansji firmy zdecydował o tak zna-
czącej pozycji przedsiębiorstwa.

Polpharma przeszła długą drogę, od staro-
gardzkiej Polfy do największej firmy farma-
ceutycznej w Polsce. Sukces firmy wynika 
z szybszego niż konkurenci dostosowywania 
się do zmian. Gdy na rynku pojawiło się mnó-
stwo tanich leków z Azji, zaczęliśmy rozwijać 
produkcję leków trudnych do wytworzenia, 
na które nie ma aż tak wielkiej konkurencji. 
Są to postacie leków o przedłużonym działa-
niu oraz leki wziewne. To trudne i kosztowne 
technologie, ale w tym kierunku rozwija się 
farmakologia. W Polpharmie zachował się 
ostatni w Polsce, tak duży zakład produkcji 
substancji czynnych. Gdy kilkadziesiąt lat 
temu większość tego typu fabryk w Europie 
zbankrutowało z powodu taniej konkurencji 
z Azji, firma wbrew wszystkiemu zainwesto-
wała i skupiła się na produkcji tych substancji 
czynnych, które wymagają większych kom-
petencji. Dzisiaj nasz zakład API dostarcza 
substancje czynne na najbardziej wymagające 
rynki, czyli do Japonii i USA.
Od kilku lat pracujemy też nad cyfrową 
transformacją. Polpharma dzisiaj jest liderem 
digitalizacji – zarówno jeśli chodzi o stosowa-
nie cyfrowych narzędzi w marketingu, jak też 
poprawę procesów produkcyjnych poprzez 
rozwiązania Przemysłu 4.0, automatyzację 
i robotykę. Digitalizacja to również rozwiąza-
nia prozdrowotne dla pacjentów, które w ca-
łym kontekście e-zdrowia mogą korzystnie 
zaowocować. 

W ubiegłym roku Polpharma zain-
westowała 300 mln złotych w rozwój 
nowych produktów. W jakich obsza-
rach to inwestowanie jest najbardziej 
intensywne? Jakie są flagowe produkty 
Polpharmy? 

Nasze wydatki na badania i rozwój były takie 
wysokie nie tylko w ubiegłym roku. Od 2000 
do 2017 r. firma zainwestowała w rozwój 
nowych produktów 2,4 miliarda zł, w tym 
1,8 miliarda w Polsce. W 3 nowoczesnych 
ośrodkach badawczo-rozwojowych pracują 
naukowcy, którzy między innymi opracowują 
nowe, wydajniejsze metody syntezy substancji 
leczniczych lub ich nowe formy  polimorficz-
ne, co z kolei ma wpływ na poprawę działania 
terapeutycznego leku.
Nasza innowacyjność polega na poszukiwa-
niu takich rozwiązań, jak poprawa przyswa-
jalności leku przez organizm, opracowywaniu 
technologii i metod pozwalających na obni-
żanie ryzyka efektów ubocznych. Przykładem 
mogą być krople oczne stosowane przewlekle.  
Jako jedyna firma umiemy produkować leki 
okulistyczne bez konserwantów w opako-
waniach wielorazowych (takie są prefero-
wane przez pacjentów). To rozwiązanie było 
dużym wyzwaniem dla naszych naukowców, 
a korzystają pacjenci, bo produkt powoduje 
mniej podrażnień, a dodatkowo jest bardziej 
ekologiczny.  . Kolejnym przykładem są posta-
cie leków złożonych, które zawierają dwie lub 
więcej substancji czynnych. Jest to postać leku 
niezwykle trudna technologicznie, ponie-
waż w jednej tabletce formulatorzy muszą 
umieścić kilka substancji, które mogą ze sobą 
wchodzić w reakcje. Trzeba je w maleńkiej 
przestrzeni oddzielić i tak zbudować tabletkę, 
aby substancje czynne uwalniały się w odpo-
wiednim tempie w odpowiednim odcinku 
przewodu pokarmowego. Tego typu postacie 
leków są preferowane przez lekarzy, którzy 
przekonali się, że poprawiają one przestrzega-
nie zaleceń przez pacjenta, a co za tym idzie 
- skuteczność leczenia.

Polpharma jest też liderem w Polsce 
jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń do Urzędu 
Patentowego. Dzięki jakim działaniom 
firma osiągnęła tak wysoki poziom 
innowacyjności?

Zgodnie ze sprawozdaniem Europejskiego 
Urzędu Patentowego (EPO), Polpharma zajęła 
pierwsze miejsce wśród wszystkich polskich 
przedsiębiorstw pod względem liczby zgłasza-
nych wniosków patentowych. Nasze patenty 
dotyczą składu formy gotowej leku, sposobu 
wytwarzania substancji aktywnych oraz  
form krystalicznych substancji aktywnych. 

Nasza innowacyjność to przede wszystkim 
wysiłek ponad 400 utalentowanych naukow-
ców, którzy pracują w nowoczesnych centrach 
R&D Polpharmy w Starogardzie Gdańskim, 
Warszawie i Sieradzu. To oni są twórcami 
naszych wynalazków i kilkuset innowacyj-
nych pomysłów, które wdrażamy w różnych 
obszarach firmy. Cieszymy się, że wraz z nami 
chcą rozwijać swój potencjał w Polsce.
5.Polpharma zaliczana jest do grona  najwięk-
szych firm generycznych na świecie. Proszę 
przedstawić skalę działalności przedsiębior-
stwa na rynkach zagranicznych. Jakie będą 
dalsze kierunki ekspansji na tych rynkach?
Wraz z partnerami strategicznymi firma 
dysponuje siedmioma zakładami  produk-
cyjnymi,  w tym 5 w Polsce, jednym w Rosji 
oraz jednym w Kazachstanie. Nasze leki są 
sprzedawane do 35 krajów, a substancje far-
maceutyczne – do ponad 60. W Kazachstanie, 
podobnie jak w Polsce, jesteśmy liderem na 
rynku i dzięki Euroazjatyckiej Unii Gospo-
darczej będziemy się dalej rozwijać w tym 
regionie. Naszym celem jest też ekspansja 
na rynkach Europy Zachodniej, w tym celu 
nawiązujemy kolejne partnerstwa i budujemy 
silne portfolio w ramach projektu Go West. 

Polpharma, od starogardzkiej Polfy 
do największej firmy farmaceutycznej w Polsce
Z Barbara Misiewicz-Jagielak, Dyrektor ds. Relacji 
Zewnętrznych, rozmawia Radosław Nosek

Czy plan zrównoważonego budżetu to wielkie wydarzenie?
Pytanie do prof. Mariana Nogi z Wyższej Szkoły Bankowej 
we Wrocławiu, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej

Po raz pierwszy od 1990 roku bę-
dziemy mieli, w 2020 roku, budżet 
bez deficytu. Czy to oznacza przełom 
w zarządzaniu finansami publicznymi 
państwa?

Budżet jest tylko planem, a jak wiadomo 
rzadko się zdarza, aby plan był wykonany 
dokładnie tak jak to wcześniej ustalono. 
Poza tym, można różnie planować  - eks-
pansywnie lub defensywnie. Jeśli rządzący 
mają większość w parlamencie, to w zasadzie 
nie ryzykują popełniając błędy w planowa-
niu budżetu. Nawet jeśli, po jakimś czasie, 
w 2020 roku, okazało by się, że plan budżeto-
wy nie zostanie wykonany, to wykorzystując 
właśnie większość parlamentarną można 
zmienić założenia budżetu, a rząd i tak 
uzyska absolutorium. Budżet zrównowa-
żony mógłby być zatem zapisany znacznie 
wcześniej, na przykład w 2010, czy nawet 
w 2006 roku.
Na 2020 rok zaplanowano budżet zrów-
noważony, to znaczy dochody mają być 
równe wydatkom. Nawiasem mówiąc, 
budżet w którym przychody są większe od 
wydatków również określamy mianem zrów-
noważonego. O tym, że można było w ten 
sposób planować w największym stopniu 

zdecydował transfer pieniędzy z Otwartych 
Funduszów Emerytalnych do ZUS – podatek 
od tej transakcji trafia do budżet u państwa. 
Do tego dochodzą jeszcze wpływy z tytu-
łu dystrybucji częstotliwości dla sieci 5G 
oceniane na ok. 3,5 – 5 mld zł. To oznacza 
dodatkowe wpływy do budżetu państwa 
na poziomie około 20 mld złotych, co już 
pozwala na ekspansywne planowanie.
Przez 6 lat byłem członkiem Rady Polityki 
Pieniężnej, byłem również Przewodniczą-
cym Senackiej Komisji Skarbu Państwa, 
bardzo dokładnie analizowałem wszystkie 
budżety przez 30 lat, po transformacji 
gospodarczej. Były 2-3 przypadki gdy pla-
nowany deficyt okazywał się być znacznie 
większy niż wcześniej zakładano i co mogło 
doprowadzić do upadku rządu. A co się 
wydarzyło się w ciągu pozostałych 27 lat? 
Planowano deficyty budżetowe, które potem 
okazywały się znacznie mniejsze.
Trzeba również zauważyć, że te kraje, które 
mają deficyt budżetu państwa na bardzo 
niskim poziomie, tak jak np. Bułgaria, czy 
Rumunia, na poziomie 19-21% Produktu 
Krajowego Brutto, nie rozwijają się. Oczy-
wiście, deficyt budżetowy nie może być zbyt 
duży, ale ważna jest też jego struktura. Dla 

przykładu, Japonia jest krajem, w którym 
dług publiczny przekraczał nawet wartość 
dwuletniego PKB, jednak znaczną część 
tego długu należy do Japończyków, a tylko 
niewielka część pozostawała w rękach zagra-
nicznych inwestorów.
Podsumowując, zaplanowanie zrównowa-
żonego budżetu w Polsce na 2020 rok, było 
możliwe dzięki korzystnemu zbiegowi oko-
liczności i niczego szczególnego nie oznacza, 
a na pewno nie jest to przełom w zarządza-
niu finansami publicznymi.

Rozmawiał: Ryszard Żabiński
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POZ PLUS – sposób na skuteczne leczenie

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. 
z  o. o. prowadzące Przychodnie Zdrowia 
Centrum jest Regionalnym Liderem na 
rynku ambulatoryjnych usług medycz-
nych w  powiatach: siedleckim, mińskim 
i łukowskim, sokołowskim, garwolińskim, 
wołomińskim, ostrowskim, węgrowskim.  
Centrum uczestniczy w pilotażowym pro-
gramie programu opieki koordynowanej 
POZ PLUS.

Celem wprowadzenia modelu opieki koor-
dynowanej jest rozszerzenie usług świad-
czonych na poziomie podstawowej opieki 
zdrowotnej. Program realizuje 45 podmio-
tów z  całej Polski, wyłonionych w  drodze 
otwartego naboru.
POZ PLUS daje lekarzom podstawowej 
opieki zdrowotnej znacznie więcej kom-
petencji  w  zakresie zlecania badań me-
dycznych. Program przewiduje dodatkowy 
„budżet powierzony”, który placówki będą 
mogły przeznaczyć wyłącznie na badania 
i konsultacje specjalistyczne.
Wybrane placówki POZ będą zapewnia-
ły rozszerzony zestaw świadczeń opieki 
zdrowotnej. Do tej pory świadczenia te nie 
wchodziły w  zakres kompetencji lekarza 
POZ lub były wykonywane w zbyt ograni-
czonym zakresie.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne jest 
związane z  projektem od  początku jego 
tworzenia poprzez edukację podmiotów 
chcących przystąpić do pilotażu, aż do jego 

realizacji w trzech lokalizacjach (Siedlcach, 
Mińsku Mazowieckim i Aleksandrowie gm. 
Łuków).
Spółka Centrum powstała w  1998 roku 
z inicjatywy pracowników sektora zdrowot-
nego. Przychodnie Centrum mają pod opie-
ką 84 000 pacjentów w ramach POZ, ponad 
11 000 dzieci w ramach medycyny szkolnej, 
prowadzonych jest ponad dwadzieścia róż-
nych poradni specjalistycznych.
Pilotaż POZ plus jest formą opieki, która 
nazywa się koordynowaną opieką medycz-
ną. O  koordynacji opieki zdrowotnej mo-
żemy mówić wówczas, kiedy mamy tzw. 
Potrójny Cel (ang. Triple Aim), na który 
składa się: zwiększenie satysfakcji pacjenta, 
poprawa pracy personelu i spadek kosztów 
jednostkowego procesu opieki. 

Szczególnie ważnym aspektem progra-
mu POZ Plus jest ujęcie programu opieki 
w  sposób procesowy, zarządzanie popula-
cyjne oraz nastawienie na pracę zespołową. 
Jest to bardzo mocna strona projektu, która 
zarazem odzwierciedla dominujący obec-
nie na świecie kierunek sprawowania opie-
ki nad pacjentami, z którym od lat mierzą 
się najbardziej rozwinięte kraje w  sektorze 
zdrowotnym. Sam zespół POZ (lekarz, 
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pielęgniarka, położna) został powiększony 
o  nowych specjalistów, dotąd nieobecnych 
przy podstawowej opiece zdrowotnej, tj. 
dietetyka i psychologa. 

Szczególna rola w  programie została po-
wierzona koordynatorowi opieki. Nowa 
funkcja koordynatora została szczegółowo 
zdefiniowana na potrzeby programu: zakres 
obowiązków jak i wymiarowanie etatu uza-
leżnione od wielkości populacji. Zadaniem 
koordynatora jest administracyjne scalenie 
wszystkich procesów realizowanych przez 
pracowników medycznych. Praktyka poka-
zała jednak, że osoba koordynatora stała się 
również bardzo ważna dla samego pacjen-
ta. Jest to pierwsza osoba kontaktu pacjenta 
z kadrą medyczną. Dla pacjenta koordyna-
tor to źródło informacji, przewodnik, który 
słucha i pomaga. 

W  programie POZ Plus można odnaleźć 
również pierwsze elementy przebudowy 
obowiązków, przesunięć kompetencji w ra-
mach zespołu medycznego, które są oparte 
głównie na opracowaniu standardów, ście-
żek postępowania oraz przydzieleniu reali-
zatora do danego etapu świadczenia. Zgod-
nie z zapisem lekarz POZ skupia się głównie 
na aspekcie klinicznym, edukator i  pielę-
gniarka wspiera pacjenta w samoopiece i za-
chowaniach prozdrowotnych, koordynator 
odpowiada za czynności administracyjne 
i spójność procesu. Zaznaczyć należy, iż po-
tencjał pielęgniarki nie został w pełni wyko-
rzystany i opisany w programie POZ Plus. 
Obecnie jej rola w programie dotyczy głow-
nie obszaru edukacji pacjenta, ale w  tym 
przypadku również jej osoba może być za-
stąpiona edukatorem zdrowotnym. W przy-
szłości, obszaru zadań dla pielęgniarki na-
leży szukać we współuczestniczeniu, razem 
z lekarzem, w opiece nad pacjentem chorym 
przewlekle, tj.: w  monitorowaniu pacjenta, 
realizacji wizyt kontrolnych, w  tym kon-
tynuacji leczenia farmakologicznego oraz 
dominującego wręcz udziału w obszarze 
profilaktyki zdrowotnej. 

Podmiotem programu POZ Plus jest zarów-
no pacjent „zdrowy”, jak i przewlekle chory. 
Zakres działań obejmuje szeroko pojęte ak-
tywności prewencyjne. Do nich zaliczamy 
zarówno diagnostykę wdrażaną w celu jak 
najszybszego wykrycia chorób (w tym cho-
rób przewlekłych oraz nowotworów), jak 
również procesy wspomagające w  zakresie 
dążenia do poprawy stanu zdrowia lub spo-
wolnienia procesu chorobowego. 

Opracowany model opieki kładzie nacisk na 
zarządzanie w  zdrowiu i  w  chorobie, czyli 
zarządzanie populacyjne. Jest to pierwszy 
taki model opieki w Polsce i dlatego zasłu-

guje na szczególną uwagę, pomimo iż za-
uważamy wiele jego słabych stron. Dzięki 
wdrożeniu w formie pilotażu, program POZ 
Plus ma możliwość poprawy niektórych 
obszarów do formy możliwej do realizacji 
w całym kraju, bądź też do upowszechnie-
nia wybranych elementów, które w praktyce 
okazały się właśnie tymi brakującymi ogni-
wami w procesie uzdrawiania podstawowej 
opieki zdrowotnej w Polsce.

Oprac. na podstawie: 
Paweł Żuk, Artur Prusaczyk, 

Marika Guzek, Monika Jastrzębska
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. 

w Siedlcach
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7 ZASAD OPIEKI KOORDYNOWANEJ OCZAMI PRAKTYKA
1.  Podejście do opieki z perspektywy pacjenta: najważniejsze w projektowaniu usług zdrowotnych dla pacjenta jest uwzględnienie 

jego potrzeb.
2.  Populacja: ważne, aby zasoby i zakres usług był dostosowany do populacji, której dotyczy zarówno jeśli chodzi wiek, status 

społeczny, jak i miejscach zamieszkania.
3  Zespół: tylko praca zespołowa gwarantuje efektywność realizacji procesów.
4.  Baza danych: zasilanie rekordu pacjenta przez wszystkich członków zespołu i widoczność wzajemnej dokumentacji, posiadanie 

uwspólnionych danych dotyczących procesów, przyspiesza ich przebieg, poprawia jakość i redukuje możliwość błędów.
5.  Rozliczenie on-line: zamknięcie/rozliczenie usługi, usługi muszą być księgowane w miejscu gdzie powstają, praca musi być 

oceniana poprzez mierzalne i jawne wskaźniki, co buduje benchmarking pracy.
6.  Planowanie: znajomość następnego kroku przez pacjenta; pacjent, który wie, jaki jest kolejny krok, obniża lęk i wzmacnia 

zaufanie do opiekującego się nim zespołu.
7.  Każdy kontakt z pacjentem jest ważny: zaangażowanie pacjenta we wzmocnienie jego zdrowia jest sprawą nie tylko lekarza, ale 

całego zespołu
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Łódź zyska nowy blask 
dzięki inwestycjom w rewitalizację
Szukasz inwestycji z potencjałem i historią? Zainwestuj w Łódź! Tak można podsumować spotkanie  
z cyklu Drugie Życie Budynków, które miało miejsce w Starej Drukarni 26 września tego roku.  W dobie 
coraz mocniej zaznaczającego się trendu na realizację projektów typu mixed – use development 
miasto Łódź staje się prawdziwą perełką projektów rewitalizacyjnych. Uczestnicy spotkania rozmawiali 
na temat tego jak inwestować i na co należy zwrócić uwagę, aby jak najlepiej przygotować się do 
procesu projektowo – wykonawczego. O tym, że myślenie o rewitalizacji należy rozpocząć od dobrego 
rozpoznania i solidnych fundamentów mówił Paweł Świętochowski z firmy Soletanche Polska.

Czym jest mixed – use development 
I dlaczego jest przyszłością dużych 
miast?
Jest to koncept realizacji budynków lub 
kompleksów budynków, które w swoim 
DNA mają wielofunkcyjność. Im więcej 
funkcji taka realizacja może w sobie zmie-
ścić tym bardziej atrakcyjna jest dla użyt-
kownika. Zgodnie z trendami otoczenie 
inwestycji ma służyć wszystkim mieszkań-
com miasta. Mają ułatwić im załatwianie 
wielu spraw w jednym miejscu. Koncepty 
tworzone są w taki sposób, aby żyły 24 
godziny. Dlatego na jednym placu znajdą 
się biura, restauracje, kina, muzea, teatry, 
kawiarnie i restauracje, centra handlowe, 
kluby nocne, a nawet budynki mieszkalne. 

Łódź jest świetnym miejscem do 
inwestowania w tego typu projekty
Patrząc na sukces takich projektów jak 
Centrum Praskie Koneser, które miałem 
okazje realizować w zakresie fundamento-
wania  specjalistycznego, czy EC Powiśle 
w Warszawie oraz inwestycji, które są 
obecnie realizowane (Browary Warszaw-

skie, Fabryka Norblina czy Bohema) 
można zauważyć, że łączy je nie tylko 
wielofunkcyjność, ale również dbałość 
o przeszłość historyczną tych lokalizacji. 
Wszystkie te projekty są rewitalizowane 
i modernizowane po to by nadać im nową 
funkcję. Łódź obfituje w tego typu obiekty 
dlatego moim zdaniem będzie to mia-
sto które w sposób szczególny ukochają 
sobie inwestorzy, którym bliskie są takie 
projekty - mówi Paweł Świętochowski, 
Kierownik Działu Konstrukcji Żelbeto-
wych w Soletanche Polska.

Jaki jest przepis na sukces 
takiej inwestycji?
Tutaj kluczową rolę gra User Experience. 
Od wywiadu z okolicznymi mieszkańca-
mi warto rozpocząć proces koncepcyjny. 
Trzeba wiedzieć jaki klimat ma miejsce, 
w którym planujemy inwestycje oraz jakie 
potrzeby mają osoby, które mieszkają 
w sąsiedztwie. Bardzo ważna jest tutaj 
również ścisła współpraca wszystkich 
podmiotów zaangażowanych w realizację 
wizji inwestora, już na początku procesu 
projektowego. Komunikacja pomię-
dzy konserwatorem zabytków, biurem 
architektonicznym jest bardzo ważna, 
ale często w tym wszystkim zapomina się 
o fundamentach, a to właśnie tutaj kryje 
się najwięcej niewiadomych, które mogą 
całkowicie wywrócić ustalone założenia.

W gruncie rzeczy wszystko 
kryje się w gruncie 
Szczególnie tereny pofabryczne wymagają 
bardzo dobrego rozpoznania i przygoto-
wania. Ważne są tutaj badania gruntu. Im 
bardziej szczegółowe tym lepiej. Zgadzam 
się ze stwierdzeniem, że budowa to żywy 
organizm i nie jesteśmy w stanie wszystkie-
go przewidzieć, a w szczególności dotyczy 
to rewitalizowanych obiektów z historią, 
której nie sposób często odnaleźć na daw-

nych planach archiwalnych. Mam tu na 
myśli nieopisane przebudowy itp. Mając 
to na względzie bardzo ważne jest, aby jak 
najlepiej zinwentaryzować zabytkowe bu-
dynki w tym ich fundamenty. Przygotowu-
jąc projekt fundamentów często bazujemy 
w procesie ofertowania na materiałach 
przestarzałych. Niestety czasem w trakcie 
realizacji okazuje się, że założenia oparte 
na archiwalnych planach fundamentów nie 
maja się nijak do rzeczywistości. Musimy 
wówczas zatrzymać pracę, zbadać teren, 
przeprojektować wcześniejsze założe-
nia i przejść jeszcze raz do realizacji. To 
wszystko kosztuje, a można tego uniknąć 
współpracując. W przypadku terenów po 
dawnych fabrykach pozostaje też kwestia 
zanieczyszczenia gruntu. Nawet najlepiej 
zaprojektowane fundamenty i dobrana 
mieszanka gruntobetonowa nie poradzi so-
bie z chemikaliami, które zalegają w takich 
gruntach. Tu warto postawić na oczyszcze-
nie gruntu np. poprzez remediację - wyja-
śnia Świetochowski.  Innym przykładem 
może być sytuacja w której mamy zaprojek-
towaną konstrukcję naziemną wraz z za-
łożeniami dotyczącymi fundamentowania 
natomiast z obliczeń geotechnicznych 
wynik, że takie rozwiązanie nie zapewni 
nośności konstrukcji. Wówczas musimy 
ad hoc przekształcić projekt. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów 
staramy się optymalizować założenia tak, 
aby ich realizacja była  atrakcyjna dla kie-
szeni klienta i zapewniała bezpieczeństwo 
i stateczność konstrukcji. Jesteśmy w stanie 
znaleźć znaczne oszczędności na tym polu, 
ale kluczowy jest tutaj moment, w którym 
siadamy do stołu z inwestorem i projek-
tantem. Im wcześniej bierzemy udział 
w rozmowach tym więcej możliwości reali-
zacyjnych mamy. Warto jest więc pomyśleć 
o tym gdy będziecie Państwo przechodzić 
z fazy koncepcyjnej do projektowej. Na 
koniec chciałbym podkreślić, że nie ma nie-
opłacalnych projektów rewitalizacyjnych są 
tylko źle dobrane technologie – podsumo-
wuje Paweł Świętochowski.

Drugie życie budynków, czyli rozmowy o rewitalizacji
Trwa cykl regionalnych śniadań biznesowych 
Inicjatywy Drugie Życie Budynków. Po Lubli-
nie, Wrocławiu i Katowicach przyszedł czas na 
Łódź. 26 września, w historycznych murach 
Starej Drukarni, rozmawiano o zmianach glo-
balnych i ich wpływie na rynek nieruchomości. 

Inicjatywa Drugie Życie Budynków do wymia-
ny poglądów zapraszała wspólnie z partnerami 
tego wydarzenia: Miastem Łodzią, Nierucho-
mościami Orange, Starą Drukarnią, CBRE 
i Soletanche Polska. Patronat nad wydarzeniem 
objęły targi MIPIM. Organizatorem spotkania 
była agencja Bluevine.

Stara Drukarnia - nowa ikona Łodzi
Stara Drukarnia, nazywana też nową 
ikoną Łodzi, jest unikatowym obiektem 
łączącym funkcję nowoczesnych biur, usług 
oraz sztuki. Marta Zgłobicka, prezes Starej 
drukarni, zapoznała gości z historią budyn-
ku. Jest to ponad 4000 mkw. nowoczesnych 
biur do wynajęcia w części Budynku Główne-
go oraz Oficynie.  
Na otwarcie spotkania prezentację o współ-
czesnych trendach na rynku nieruchomości 
wygłosiła Małgorzata Stochmal, kierownik 
projektu Nieruchomości Orange. Zapre-
zentowane zostały przykłady przekształceń 
dawnych budynków telekomunikacyjnych 
w inwestycje odpowiadające wymogom rynku. 
W pięknych wnętrzach Drukarni, Wojtek 
Ławniczak z firmy Very Human pokazy-

wał, jak dostrzec w nadmiarze informacji 
już nie tylko sygnały ale nawet symptomy 
nadchodzących zmian, by nie ignorować ich 
a właśnie na nich budować swoją przewagę 
konkurencyjną. 
Joanna Mroczek i Renata Kamińska z CBRE 
przedstawiły w jakim stopniu polski rynek 
podąża za zmianami, jakie zachodzą w naszej 
mentalności. Na co muszą być gotowe organi-
zacje i samorządy, by zarządzane przez nich 
miasta nie tylko odpowiadały na potrzeby 
mieszkańców ale także je stymulowały je 
i wyprzedzały.

Solidne fundamenty rewitalizacji
Rewitalizacja zaczyna się od solidnych funda-
mentów - dlaczego warto zaangażować geo-
techników jeszcze w trakcie prac projektowych? 
Dlaczego to się opłaca?  Na tych zagadnieniach 
skupił się Paweł Świętochowski, Kierownik 
Działu Konstrukcji Żelbetonowych, Soletanche 
Polska. 
Joanna Szpyra, Manager ds. Kluczowych 
Klientów, Nieruchomości Orange, opowiadała 
o możliwościach zagospodarowania zabytko-
wego kompleksu w centrum Łodzi przy ul. Ko-
ściuszki 10/12 - nieruchomości, którą Orange 
posiada w sprzedaży. 
W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: Wojciech 
Rosicki, Wiceprezydent Miasta Łodzi, Rafał 
Leśniak, Właściciel, Budomal 360, Prof. Robert 
Sobański, Wiceprezes Łódzkiej Okręgowej Izby 
Architektów, Joanna Szpyra, Paweł Święto-
chowski.

Inicjatywa Drugie Życie Budynków zrzesza 
podmioty zainteresowane tematem rewita-
lizacji, modernizacji i zmiany przeznaczenia 
istniejącej zabudowy, także w ujęciu szerszych 
procesów rewitalizacji miast.
Partnerami Inicjatywy Drugie Życie Budynków  
są: inwestorzy, deweloperzy, samorządy miast 
i władze lokalne, firmy doradcze, konsultingo-
we, firmy z obszaru budownictwa , architekci 
i firmy zajmujące się wnętrzami, kancelarie 
prawne, firmy posiadające nieruchomości na 
sprzedaż, pośrednicy nieruchomości.
Podczas regionalnych spotkań biznesowych 
w największych miastach Polski szukają odpo-
wiedzi na wiele trudnych pytań dotyczących 
rewitalizacji i rozwoju miast. Pomysłodawcą 
i inicjatorem projektu są Nieruchomości Orange  
- dział Sprzedaży Nieruchomości Orange Polska.
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Koncepcja rewitalizacji zabytkowego kompleksu 
w Łodzi, przy ul. Kościuszki 10/12" 
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Dolnośląski Fundusz Rozwoju wspiera mikro, małe i średnie firmy

INNOWACYJNOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ – KONKURENCYJNOŚĆ 
– Jesteśmy w epoce czwartej rewolucji przemy-
słowej. Proste rezerwy zwiększania efektywności 
polskich przedsiębiorstw zostały już wyczerpa-
ne, jedyną drogą jest w tej chwili innowacyjność 
– mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu 
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – podczas 
konferencji „Innowacyjny przemysł – kre-
atywna gospodarka – odpowiedzialny rozwój”, 
zorganizowanej we Wrocławskim Parku 
Przemysłowym.
Jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony był za-
gadnieniom finansowania i rozwoju przedsię-
biorstw, sektorów i gospodarki. O atrakcyjnych 
formach finansowego wsparcia dla MŚP mówił 
Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu 
Rozwoju.
- Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest spółką, któ-
rej jedynym właścicielem jest Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego. Naszym 
celem jest zbudowanie na Dolnym Śląsku trwa-
łego, wieloletniego sytemu finansowania mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw - mówił Ma-
rek Ignor. - W praktyce spółka ma za zadanie 
organizować programy wsparcia dla dolnoślą-
skich firm w oparciu o finansowe instrumenty 
zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, 
instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe, 
a także poręczenia kredytów, leasingów, trans-
akcji faktoringowych i wadialnych. Ponieważ 
nie udzielamy dotacji tylko pożyczek, przeka-
zywane przedsiębiorcom środki powracają do 
funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój 

dolnośląskiej gospodarki. Oprocentowanie: 
od 2,87%, prowizja 0%. Nie mamy ukrytych 
kosztów i produktów powiązanych. Stosujemy 
procedury przyjazne dla pożyczkobiorców.
Fundusz inwestuje też kapitałowo w innowacyj-
ne startupy. Za pośrednictwem spółki - córki: 
DFR Inwestycyjny,może obejmować ich udziały 
lub kupować akcje. Udzielać im pożyczek lub 
obejmować emisje obligacji, długu podporząd-
kowanego, niezabezpieczonego, mezzanine, 
z możliwością konwersji na udziały lub akcje.
O tym jak ważne jest inwestowanie w takie fir-
my, mówili uczestnicy dyskusji o innowacjach 
w sektorach high-tech. Nierzadko startupy na 
etapie opracowywania nowych rozwiązań po 
prostu nie zarabiają i nie są w takiej sytuacji 
partnerem dla instytucji finansujących.
W kontekst inwestowania w przedsięwzięcia 
innowacyjne wpisała się wypowiedź Marci-
na Gwoździa, wicemarszałka województwa 
dolnośląskiego, o dystrybucji środków unijnych 
na Dolnym Śląsku w ramach perspektywy 
finansowej UE w latach 2021–2027.
- 35 proc. tych środków będzie przeznaczonych 
na innowacyjną, regionalną gospodarkę. Będzie-
my więc musieli się skupić na innowacyjności, 
efektywności, technologiach przemysłu 4.0 – 
mówił M. Gwóźdź.
Według opinii Marka Ignora, prezesa DFR, 
większość startupów zaczyna działalność od 
poszukiwania kontrahentów w swoim regionie. 
- Funkcjonują w warunkach lokalnej gospo-

darki, nauki, instytucji otoczenia biznesu, 
w lokalnej tkance społecznej. Dlatego trzeba im 
proponować precyzyjnie dedykowane instru-
menty rozwoju – mówi Marek Ignor.
Dobrym przykładem współpracy instytucji 
otoczenia biznesu ze startupem jest historia 
wrocławskiej spółki Scanway, w którą zainwe-
stował DFR Inwestycyjny. Startup specjalizuje 
się w systemach pomiaru optycznego stosowa-
nych w przemyśle kosmicznym.
Dorobek jego inżynierów docenili członkowie 
kapituły  Nagrody Gospodarczej Prezydenta 
RP. Scanway jako jedna z trzech spółek w Pol-
sce reprezentuje kategorię Startup_PL!
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Wielką Galę, w której uczestniczyło ok. 
750 osób, otworzył Gospodarz Wieczoru 
Pan Robert Składowski – Prezes Federacji 
Przedsiębiorcy.pl, który powitał zebranych 
gości. W swoim wystąpieniu odwołał się 
do wydarzeń związanych z rokiem 1989,  
które miały wpływ na zmiany społecz-
no-gospodarcze w naszym kraju  i dzięki 
którym możliwy był rozwój polskiej 

przedsiębiorczości. Podkreślił  jak duże 
znaczenie miało i ma do tej pory przenika-
nie się trzech środowisk: przedsiębiorców, 
samorządowców i naukowców. Serdecznie 
pogratulował nagrodzonym, dziękując  im 
za ich zaangażowanie i ciężką pracę. 

Grupa Zejler już od dwudziestu lat działa
na rynku systemów zabezpieczeń. Zajmuje 

się m.in. sprzedażą oraz wykonawstwem 
instalacji ochrony obiektu, nowoczesnych  
rozwiązań  IT, wykonawstwem, przegląda-
mi i konserwacją instalacji elektrycznych 
do 20 KV, przeglądem/naprawą instalacji 
tryskaczowych, przeglądami hydrantów 
wraz z pomiarem wydajności.
Przedsiębiorstwo świadczy również usługi 
w sektorze facility management – kom-

Gospodarka

GRUPA ZEJLER – skuteczni na rynku zabezpieczeń
Podczas Gali Przedsiębiorczości Grupa Zejler otrzymała Orła Polskiej  Przedsiębiorczości 
w kategorii: „Firma 30-lecia Wolności RP”. Natomiast w kategorii: "Przedsiębiorca 30-lecia 
Wolności RP" uhonorowano  Pana Jacka Zejlera – Prezesa Zarządu, Grupa  Zejler. 
Organizatorem Gali jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przed-
siębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Gospodarka

ul. Wojska Polskiego 9  ||  42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 383 19 39  ||  fax 32 441 68 20  ||  email: biuro@grupazejler.pl

pleksowej obsługi obiektu. W 2015 roku  
Grupa Zejler została wyróżniona Pierwszą 
Nagrodą w Ogólnopolskim Plebiscycie 
„Orły Polskiej Przedsiębiorczości” , wła-
śnie w kategorii „Obsługa Firm/Facility 
Management.

Zakres działalności sektora facility ma-
nagement  rozumiany jest jako szeroko 
pojęta optymalizacja rozwiązań w za-
kresie utrzymania technicznego obiektu, 
obniżania kosztów utrzymania poprzez 
planowanie zużycia poszczególnych  
mediów, utrzymywanie  obiektu w 100%  
sprawności poprzez przeprowadzanie 
okresowych kontroli i konserwacji, po-
dejmowanie działań prewencyjnych, aby 
zapobiec  ewentualnym skutkom awarii, 
udzielaniu natychmiastowej pomocy  
w rozwiązywaniu problemów najemcy, 
rozliczanie mediów oraz planowanie ko-
niecznych inwestycji dla utrzymania  oraz 
podwyższenia standardu obiektu. 
Facility management  jest więc usługą 
kompleksową i stosunkowo nową. Wpraw-
dzie  budownictwo  biurowe znane jest od 

wielu lat, ale potrzeba stałego zwiększania 
wartości rynkowej nieruchomości po-
wstała całkiem niedawno i związana  jest 
z coraz szybszym przepływem budynków 
pomiędzy inwestorami. Każdy sprzedający 
liczy na maksymalizację zysków, a kupu-
jący liczy na zyski w przyszłości. Facility 
management jest wykorzystywane właśnie 
w celu stałego ulepszania nieruchomości, 
a tym samym zwiększania jej wartości.  
W 2014 roku firma uzyskała certyfikat  
ISO 9001:2015 w zakresie projektowania 
i wykonawstwa systemów przeciwpoża-
rowych, systemów ochrony osób i mienia, 
instalacji elektrycznych oraz  usług za-
rządzania obiektem. W 2016  roku  Grupa 
Zejler uzyskała  certyfikat Vds  z zakresu 
instalacji systemów sygnalizacji pożaru. 
W tym samym roku zdobyła też tytuł 
„Diament Polskiej Jakości  2016”.

Trudno wyliczyć wszystkie, nawet  naj-
ważniejsze  realizacje Grupy Zejler. Dla 
przykładu możemy tylko wymienić:  dla 
Tauronu Katowice zmodernizowano oraz 
rozbudowano systemy SAP ZETTLER, 

DSO – AMBIENT, SSWiN – GALAXY, 
CCTV IP – SONY oraz  LAN kat.6 – Mo-
lex; dla Makro Cash and Carry wykona-
no modernizację systemu oddymiania 
ESSMAN oraz MERCOR;  w biurowcu 
KWK Piast  wykonano system alarmu 
pożarowego Polon 4900, w Hucie Arcelor 
Mittal Kraków wykonano system CCTV 
IP Samsung.
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Mamy Termy – mamy i inne atuty
Tarnowo Podgórne jest jedną  z naj-
bogatszych gmin w Polsce. Na terenie 
gminy działa ponad 6 tysięcy firm 
w tym 250 z kapitałem zagranicz-
nym. Gmina jest też największym, 
po Poznaniu, rynkiem pracy dla 
dojeżdżających w Wielkopolsce. 
Co legło u podstaw tego sukcesu?

Bez wątpienia na początku przemian 
społeczno-gospodarczych skorzystaliśmy 
z dobrego położenia – na międzynaro-
dowej wówczas trasie łączącej Warszawę 
z Berlinem i na bliskości dużego miasta 
– Poznania. Ale to nie wszystko. Uważam, 
że wtedy naszą przewagę zbudowaliśmy na 
opracowaniu i konsekwentnym wdrażaniu 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy. Ten dokument – wyznaczając 
w długiej perspektywie czasu strefy prze-
znaczone pod działalność gospodarczą 
– od początku gwarantował inwestorom 
stabilność samorządowych decyzji. 
Chciałbym także podkreślić odwagę 
ówczesnych samorządowców. Mimo braku 
doświadczenia, często jedynie intuicyjnie wy-
czuwali, że tworzenie klimatu sprzyjającego 
rozwijania lokalnej przedsiębiorczości zaowo-
cuje przyciąganiem kolejnych inwestorów. To 
dlatego dzisiaj w Gminie Tarnowo Podgórne 
mamy 6 000 podmiotów gospodarczych, 
które generują 55 000 miejsc pracy. Kluczem 
do naszego sukcesu były i są dobre relacje na 
linii biznes – administracja: jako samorząd 
zawsze zasiadamy do rozmów z potencjalny-
mi inwestorami, a następnie towarzyszymy 
im przez cały proces inwestycyjny. Ta dobra 
opinia procentuje kolejnymi kontaktami 
z przedsiębiorcami.

Gmina postanowiła wykorzystać 
zasoby wody termalnej i zdecydowała 
się na budowę Tarnowskie Termy. 
Jakie są efekty tego najważniejszego 
projektu samorządowego ostatnich  

lat? Czy ta inwestycja pobudzi jeszcze 
bardziej rozwój przedsiębiorczości 
w gminie?

Tarnowskie Termy obchodzą w tym roku 
czwarte urodziny. Budowaliśmy ten obiekt 
z myślą o mieszkańcach – dziś to dla nich 
miejsce rekreacji i aktywnego wypo-
czynku. Ale nie tylko: na bezpłatne lekcje 
nauki i doskonalenia mogą uczęszczać 
wszystkie dzieci z naszych szkół podsta-
wowych. Co więcej ofertę Term uzupełnia 
strefa saun i klub fitness Piwnica pod 
Termami. Widzę, że mieszkańcy bardzo 
polubili to miejsce – co roku, zwłaszcza 
w sezonie letnim, padają kolejne rekordy 
liczby gości. Z drugiej strony odpowiada 
ono naszym potrzebom: obiekt jest dosto-
sowany wielkością do lokalnych potrzeb, 
ma bardzo ciekawą ofertę, atrakcyjną 
również dla gości spoza Gminy.
Mam nadzieję, że Termy będą punktem 
wyjścia dla kolejnych inwestycji – w bez-
pośrednim otoczeniu chcemy stworzyć 
Termalny Park Zdrowia. Jesteśmy zatem 
otwarci na rozmowy z przedsiębiorcami, 
którzy chcieliby zainwestować w nowocze-
sną kosmetologię, spa czy w inny nowator-
ski sposób wykorzystać lecznicze walory 
wód termalnych. 
Funkcjonowanie Tarnowskich Term jest 
również argumentem w rozmowach z poten-
cjalnymi inwestorami. Dzisiaj, kiedy oferty 
samorządów są bardzo do siebie podobne, 
my możemy zaproponować zarówno kadrze 
kierowniczej, jak i pracownikom, atrakcyjne 
formy wypoczynku – właśnie w Tarnow-
skich Termach, ale także wypoczynek na 
plaży w Lusowie czy w Pałacu Jankowice. To 
nasze bardzo ważne atuty!

Co przeciętny mieszkaniec gminy ma 
z tego, że gmina odniosła gospodar-
czy sukces? Jak to się przełożyło na 
jakość życia?

Bez wątpienia gospodarczy sukces Gminy 
ma bezpośrednie przełożenie na kom-
fort życia. Nowe inwestycje i rozwój już 
funkcjonujących przedsiębiorstw sprawiają, 
że rośnie wielkość budżetu Gminy, a to 
pozwala na zaspokajanie kolejnych potrzeb 
mieszkańców. Oczywiście zmieniały się one 
na przestrzeni lat – najpierw musieliśmy po-
prawiać, a nierzadko budować od podstaw 
infrastrukturę drogową, obecnie prioryte-
tem jest poszerzanie możliwości rekreacji 
i aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Ważnym zadaniem, będącym także odpo-
wiedzią na sygnały mieszkańców i lokal-
nych przedsiębiorców, jest uruchomienie 
Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Pod-
górne. Obecnie trwa budowa obiektu, a od 
września 2020 roku rozpoczną tam naukę 
uczniowie szkoły branżowej I st. i techni-
kum. Szkołę poprowadzimy samodzielnie 
(mamy już zgodę powiatu poznańskiego na 
przejęcie tego zadania). Bardzo się cieszę 
się, że w tworzenie oferty nauczania licznie 
włączają się nasi przedsiębiorcy, deklarują-
cy organizację praktyk i stażów, wsparcie 
przy wyposażaniu pracowni zawodowych 
czy pomoc w zatrudnianiu nauczycieli-spe-
cjalistów. Budowa, a potem prowadzenie 
szkoły będą ambitnym zadaniem finan-
sowym dla naszego budżetu, jednakże 
duże zainteresowanie wśród potencjalnych 
uczniów i ich rodziców pokazuje już dziś, 
że ta samorządowa inwestycja jest bardzo 
oczekiwana. Kierowani tą myślą podjęliśmy 
się realizacji tak ambitnego wyzwania. 

Tadeusz Czajka – Wójt gminy Tarnowo Podgórne

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne – uczniowie rozpoczną tu naukę 1 września 2020 r.
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Zabytek odzyskał dawny blask
Budynek dworca PKP w Wo-
łowie jest obecnie z pewno-
ścią jednym z najpiękniej-
szych obiektów w mieście. 
Zabytkowa cegła, schowana 
przez lata pod warstwą 
tynku i białej farby, została 
odrestaurowana przy okazji 
zakończonego generalne-
go remontu tego obiektu, 
który finansowała Gmina 
Wołów. Teraz dworzec swo-
im zewnętrznym wyglądem 
nawiązuje do historii sprzed 
nawet 100 lat.

Z Tadeuszem Czajką, wójtem gminy Tarnowo Podgórne, 
rozmawia Marcin Prynda

Gmina Wołów przejęła obiekt od spółki 
PKP, by przywrócić mu jego funkcjonal-
ność i aby mieszkańcy podróżujący do 
pracy, szkoły czy uczelni mogli czekać 
na pociąg w komfortowych warunkach. 
Dworzec w założeniu ma pełnić również 
funkcję miejsca spotkań. Przed przystą-
pieniem do procedur przetargowych urząd 
zlecił wykonanie projektu inwestycji pra-
cowni projektowej ZREMB Projekt Spółka 
z o.o. z Wrocławia.
Na parterze oprócz poczekalni i kasy 
będzie funkcjonować sklepik, a swoją 
działalność rozpoczął we wrześniu punkt 
przedszkolny. Z kolei na piętrze będzie 
funkcjonować centrum monitoringu miej-
skiego. Piwnica dworca została całkowicie 
przebudowana. Ta niezagospodarowana 
do tej pory kondygnacja będzie w całości 

przeznaczona na prowadzenie kręgiel-
ni. Funkcjonowanie kręgielni w takiej 
lokalizacji przyczyni się z pewnością do 
częstych odwiedzin budynku dworca 
i uatrakcyjni ofertę rekreacyjną w mieście. 
Obiekt przeszedł szereg zmian, w tym od-
nowienie zabytkowej elewacji, polegającej 
między innymi na wzmocnieniu osłabio-
nej struktury cegieł i rekonstrukcji jej bra-
kujących elementów. Zostały postawione 
ściany działowe, wyremontowano strop, 
przebudowie uległy schody. W budynku są 
nowe instalacje i tynki oraz drzwi i okna, 
wejście do gmachu posiada podjazd dla 
osób niepełnosprawnych. W budynku 
znajdują się toalety dla podróżnych.
Inwestycja kosztowała Gminę Wołów 
blisko 3,2 mln złotych. Zadanie wyko-
nała firma Zakład Ogólnobudowlany 

„OLMAX” Michał Zimnicki z Wołowa. 
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane 
w kwocie 2,5 mln złotych ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
– programów gospodarki niskoemisyjnej 
oraz programu rewitalizacji. 

Inwestycja doceniona  
w ogólnopolskich konkursach
Inwestycja Gminy Wołów została zgłoszo-
na do dwóch konkursów. W Ogólnopol-
skim Konkursie Otwartym "Modernizacja 
Roku i Budowa XXI w." przebudowa 
dworca PKP została zakwalifikowana do 
finału, natomiast w konkursie „Inwestycja 
Roku” otrzymała trzecie miejsce na 36 
zgłoszonych projektów.

Samorządy
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Wyzwania wiążą się z szybkim rozwojem powiatu wrocławskiego

We wrześniu uczestniczył Pan w XXIX 
Forum Ekonomicznym w Krynicy. Był 
Pan tam przedstawiany m.in. jako przed-
stawiciel drugiego w Polsce powiatu pod 
względem jakości zarządzania samo-
rządowymi finansami i trzeciego pod 
względem demografii.

Podczas Forum Ekonomicznego dużo dyskuto-
wano na temat zarządzania finansami w samo-
rządach, silnych i słabych powiatach pod tym 
względem. Udzielałem licznych wywiadów 
na ten temat m.in. dla Tygodnika Wprost, czy 
dla Portalusamorzadowego.pl. Dyskutowali-
śmy również o wynagrodzeniach starostów, 
burmistrzów, czy wójtów, które od wielu lat 
się nie zmieniają. Można się zastanawiać, czy 
np. wynagrodzenie starosty w wysokości 7,5 
tys. złotych w sytuacji, gdy powiat liczy grubo 
ponad sto tysięcy mieszkańców i ma prawie 
200- milionowy budżet jest adekwatne do 
wykonywanych obowiązków.
Dyskutowano również dużo o sytuacji samo-
rządów, które mają trudną sytuację finansową. 
Problem jest o tyle ważny, że samorządom, 
w tym powiatom przybywa zadań do realizacji, 
a w ślad za tym nie idzie, ze strony państwa 
odpowiednie finansowanie.  Ostatni przykład 
dotyczy utrzymania dróg. Powstała koncepcja 
kaskadowego przekazywania dróg wojewódz-
kich przez samorządy wojewódzkie powiatom, 
co spotkało się ze sprzeciwem ze strony Staro-
stów, podczas ostatniego Konwentu Powiatów 
Województwa Dolnośląskiego. Stanowisko 
Konwentu przekazane zostanie do Związku 
Powiatów Polskich, samorządu wojewódz-
kiego, trafi też do strony rządowej. Problem 
niedoszacowania przez państwo zadań, które 
realizuje powiat jest bardzo istotny. Dla przy-
kładu, środki przekazywane przez państwo 
na zadania realizowane w obszarze oświaty są 
wystarczające zaledwie w 40-60 procentach.

Co to znaczy, że powiat wrocławski jest 
trzeci w Polsce pod względem demogra-
fii?

Po powiatach kartuskim i gdańskim zajmujemy 
trzecie miejsce w Polsce pod względem przyro-
stu liczby mieszkańców.  W powiecie wrocław-
skim, według oficjalnych danych, mieszka już 
prawie 145 tysięcy osób.  W stosunku do 2016 
roku oznacza to wzrost liczby ludności o ponad 
6 tysięcy mieszkańców w okresie niespełna 3 lat. 
Powiat wrocławski charakteryzuje się wyższą 
dynamiką demograficzną, w stosunku do 
przeciętnej odnoszącej się do całego wojewódz-
twa dolnośląskiego oraz do średniej całego 
kraju. Czynnikiem wpływającym na procesy 
demograficzne w powiecie jest przede wszyst-
kim przyrost naturalny oraz migracje ludności. 
Podstawowy wpływ na migrację ma przeno-
szenie się mieszkańców Wrocławia na tereny 
podmiejskie. Według prognozy demograficznej 
Głównego Urzędu Statystycznego, do 2020 
roku liczba ludności powiatu wzrośnie do około 
147 tysięcy, a w 2050 roku nawet do 211 tysięcy 
mieszkańców. 
Cieszymy się z tego, ale z drugiej strony jest 
to dla nas ogromne wyzwanie dotyczące 
szybszego rozwoju komunikacji, zwłaszcza 

zbiorowej , rewitalizacji połączeń kolejowych, 
dalszej rozbudowy i modernizacji infrastruk-
tury drogowej, budowy parkingów park&ride 
i wielu innych przedsięwzięć. Dobra sytuacja 
finansowa powiatu pozwala nam na razie na 
pomyślną realizację takich przedsięwzięć. 
Stały wzrost liczby mieszkańców oznacza też 
coraz większe obciążenia dla administracji 
samorządowej, nadzoru budowlanego, wy-
działu komunikacji. W niektórych wydziałach 
obsługuje się nawet od 100 do 200 osób dzien-
nie. Niezbędna jest więc dalsza rozbudowa 
siedziby powiatu, w końcu mamy już około 45 
tys. mieszkańców więcej niż kilka lat temu. 
Jest też bardzo wiele osób, które mieszkają na 
terenie powiatu, ale z różnych względów się 
nie meldują. Nie mamy już takich warunków 
lokalowych, aby można było zachować dotych-
czasowy komfort obsługi tak szybko rosnącej 
liczby interesantów.

W sytuacji stałego napływu osób chcą-
cych osiedlać się w powiecie konieczne 
są też chyba działania służące integracji 
wszystkich mieszkańców?   

Integracja mieszkańców jest dla nas bardzo 
ważna. Dobrze służą jej m.in. liczne wydarze-
nia społeczno kulturalne, które są też dobrą 
promocją naszego powiatu.W 2018 roku, po 
raz pierwszy zorganizowaliśmy akcje medycz-
ne pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocław-
skim”. Mieszkańcy mogli nieodpłatnie prze-
badać się pod kątem choroby niedokrwiennej 
serca, zrobić EKG, zbadać poziom cholestero-
lu i glukozy, zmierzyć ciśnienie krwi, a potem 
skonsultować swoje wyniki z lekarzem. 
W tym roku rozszerzony został pakiet bez-
płatnych konsultacji o stanowisko Dolnoślą-
skiego Centrum Onkologii. Te akcje cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem i z pew-
nościąbędą kontynuowane. Niewątpliwie 
udanym przedsięwzięciem jest też cykliczny 
konkurs „Kulinarny Powiat Wrocławski”. 
Jego cel to propagowanie wiedzy o trady-
cjach kulinarnych naszego powiatu. W tym 
roku finał Konkursu „Kulinarny Powiat 
Wrocławski”był najważniejszym elementem 
wydarzenia „Zakończenie lata w Powiecie” , 
które odbyło się 14 września w Siechnicach. 
Co roku organizujemy również piknik dla 
osób z niepełnosprawnościami. Ostatnio, 
w Brzeziej Łące,  odbyła się już szósta edycja 
tego wydarzenia.  
Z myślą o potrzebach osób tej grupy osób 
rozbudowaliśmy także Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wro-
cławskich. Dobudowaliśmy i wyposażyli-
śmy dwukondygnacyjny budynek połą-
czony za pomocą łącznika z budynkiem 
głównym placówki, w którym została 
zlokalizowana sala rehabilitacyjna z za-
pleczem szatniowo-sanitarnym oraz trzy 
sale dydaktyczne do prowadzenia zajęć 
matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. 
W ramach projektu utworzono również 
Salę Doświadczenia Świata wraz ze specjali-
stycznym wyposażeniem, zakupem sprzętu 
komputerowego i cyfrowego oraz budową 
placu postojowego. 

Wyzwania przed którymi stoi powiat 
wrocławski wynikają głównie z jego 
szybkiego rozwoju, a tym samym ko-
nieczności dużych inwestycji w infra-
strukturę drogową, komunikację i wiele 
innych obszarów. Czy nie obawia się Pan, 
że samorządowe finanse tego nie wy-
trzymają i procesy inwestycyjne zostaną 
zahamowane?

Pod względem zdolności kredytowej plasujemy 
się w ścisłej czołówce polskich powiatów. 
Mamy więc bardzo duże możliwości partycy-
pacji w różnego rodzaju przedsięwzięciach in-
westycyjnych, w tym unijnych, gdzie przecież 
też wymagany jest wkład własny. Mamy tylko 
dwa kredyty: jeden został zaciągnięty na budo-
wę siedziby starostwa, drugi na tzw. nakładki, 
czyli na szybką renowację dróg. Nawiasem 
mówiąc, kredyty te zostały zaciągnięte jeszcze 
przed tym jak zostałem starostą wrocławskim. 
Teraz nie mamy z ich spłatą żadnych proble-
mów. Mogliśmy nawet wcześniej spłacić kredyt 
na budowę starostwa, ale uznaliśmy, że lepiej 
będzie więcej inwestować  w drogi, chodniki, 
poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkań-
ców.

Z Romanem Potockim, Starostą Wrocławskim rozmawia Ryszard Żabiński
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Podczas forum w Krynicy brał Pan 
udział w panelu tematycznym „Miasta 
zrównoważone – miasta przyszłości”. 
Jakie najważniejsze wnioski płyną 
z tej debaty?

Podstawowy wniosek jest jeden – zapewnić 
miastom rozwój, mieszkańcom godny po-
ziom życia przy jednoczesnym poszanowa-
niu zasobów naturalnych. Nie jest to łatwe, 
ale wszyscy mamy świadomość, że stoimy 
na progu nieodwracalnych zmian klima-
tyczno-środowiskowych i słyszymy ostatni 
dzwonek do przedsięwzięcia konkretnych 
działań. Każdy samorząd podejmuje własne 
kroki, które dążą do ochrony środowiska, 
często cierpiącego podczas realizacji proce-
su rozwoju substancji miejskiej. Dyskusja 
w Krynicy dała możliwość porównania 
ich, wymiany doświadczeń i poglądów. 
Osobiście bardzo wysoko cenię sobie udział 
w niej, ponieważ korzystanie z rozwiązań 
działających już w innych ośrodkach to 
najprostszy sposób na uniknięcie błę-
dów, a tym samym zaoszczędzenie czasu 
i pieniędzy. Ośrodki mniejsze od Kalisza 
poddane są procesom cywilizacyjnym, 
zachodzącym we współczesnej przestrzeni, 
takich jak wyludnianie, starzenie się społe-
czeństwa czy „drenaż mózgów”, nie mając 
takich możliwości jak metropolie, żeby im 
przeciwdziałać. Według mnie rozwój miast 
wielkości Kalisza powinien być realizowa-
ny w sposób jakościowy, a nie ilościowy. 
Ważne są nie wskaźniki liczbowe, a podno-
szenie poziomu życia mieszkańców poprzez 
inwestowanie i nasycanie istniejącej 
infrastruktury i tkanki miejskiej. Wspiera-
nie nowoczesnych inwestycji, modernizacja 
infrastruktury, rozwijanie nowych funkcji, 
zwiększanie partycypacji społecznej oraz 
troska o środowisko naturalne to klucze do 
zrównoważonego rozwoju. 

Prezydentem Kalisza jest Pan od 2018 
roku. Jakie najważniejsze cele posta-
wił Pan sobie obejmując urząd?

To moja pierwsza kadencja na stanowisku 
Prezydenta Miasta Kalisza. Pozwoliło mi 
to na świeże spojrzenie na sprawy samo-
rządu. Widziałem, że Kalisz potrzebuje 
przede wszystkim uregulowania trzech 
niezwykle istotnych kwestii, których 
realizacja zmieniłaby funkcjonowanie 
i postrzeganie miasta. Pierwszą jest kolej 
dużych prędkości, która w formacie „Y” 
ma łączyć Kalisz z Centralnym Portem 
Komunikacyjnym, a rozwidlenie tej trasy 
– w jednym z wariantów – ma przebiegać 
w pobliżu Kalisza. To ogromna szansa dla 

miasta i całego subregionu, a także Wiel-
kopolski. Tego typu węzły komunikacyjne, 
odpowiadające za  pobudzenie przepły-
wów w sieciowej przestrzeni społeczno-go-
spodarczej, stanowią bardzo silne impulsy 
rozwojowe. Mam świadomość, że kolej 
dużych prędkości jest zadaniem, które nie 
zależy od prezydenta miasta, aczkolwiek 
rolą samorządowców jest zabieganie, by 
tego typu inwestycje były realizowane na 
ich terenie. To strategiczny projekt dla 
całego kraju, z rządowym finansowaniem. 
Dlatego będę się starał, żeby lobby Kalisza 
było tutaj najsilniejsze. Potrzebne jest 
ponadpolityczne porozumienie kaliskie, 
które systematycznie tworzę i do którego 
zapraszam parlamentarzystów, polityków, 
przedstawicieli samorządu województwa 
i wszystkich, chcących działać na rzecz 
rozwoju naszego miasta i regionu. 
Kalisz – znaczące miasto, stolica subregionu 
i główny ośrodek Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej do dzisiejszego dnia nie posia-
da obwodnicy. To wieloletnie zaniedbania, 
które – mam nadzieję – uda się nadrobić 
i w najbliższym czasie będziemy w stanie 
zacząć przygotowywać tę inwestycję i po-
szukiwać środków na jej realizację. 
Kolej dużych prędkości oraz obwodnica 
to zadania, na które samorząd nie ma do 
końca wpływu. Natomiast jest jedna bardzo 
ważna rzecz, którą możemy, wspólnie 
z mieszkańcami, przeprowadzić. Mówię tu 
o rewitalizacji starówki, która jest sercem 
miasta, a w wyniku wieloletnich zanie-
dbań nie pełni swojej funkcji. Ożywienie 
centrum miasta już nam się częściowo 
udało. Organizowane w śródmieściu 
imprezy przyciągają tłumy. Ale jeśli chcemy 
zapraszać gdzieś mieszkańców i turystów, 
to musimy zapewnić im nie tylko intere-
sujące wydarzenia, ale również estetykę 
i ergonomię miejsca. Podejmujemy ku temu 
działania. 

Jakie działania zostały już podjęte 
w zakresie rewitalizacji? 

Każda ważna inwestycja powinno zacząć 
się od dobrego projektu, dlatego zorganizo-
waliśmy konkurs pod auspicjami Stowarzy-
szenia Architektów Polskich na zagospo-
darowanie Głównego Rynku oraz Nowego 
Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką. 
Konkurs wzbudził bardzo duże zaintere-
sowanie. Zakwalifikowaliśmy blisko 80 
wniosków do dalszego etapu konkursu. 
Mam nadzieję, że w grudniu poznamy zwy-
cięski projekt, a wyłoniony zespół będzie 
mógł przystąpić do realizacji tego ważnego 

dla miasta zadania. W ramach koncepcji 
konkursowej uczestnicy przedstawią roz-
wiązania architektoniczne, urbanistyczne, 
funkcjonalne m.in. dotyczące komunikacji, 
zieleni miejskiej, organizacji imprez maso-
wych dla mieszkańców, ale także codzien-
nego funkcjonowania tej części miasta. 
Rewitalizacja to nie tylko uzupełnienie 
luki remontowej, ale też działania mięk-
kie, które realizujemy razem z NGO’sami. 
Przygotowujemy centrum organizacji 
pozarządowych, działamy razem z tymi, 
którzy aktywizują mieszkańców. Chcemy 
powołać spółdzielnię społeczną, która by-
łaby odpowiedzialna za odnowione tereny. 
Skoncentrowanie działań inwestycyjnych 
w śródmieściu: stworzenie woonerfów, 
rewaloryzacja plant czy rewitalizacja parku 
miejskiego, mają przynieść konkretne efek-
ty już w tej kadencji. 

Proszę wymienić najważniejsze 
wyzwania stojące przed Kaliszem 
w najbliższych latach.

Te czysto inwestycyjne przedstawiłem 
już powyżej. Rewitalizacja starówki czy 
zapewnienie Kaliszowi obwodnicy i szyb-
kiego połączenia kolejowego z resztą kraju 
to ogromne wyzwania. Słucham głosu 
mieszkańców i chciałbym zwiększyć ich 
udział w życiu publicznym naszego miasta, 
szczególnie w podejmowaniu decyzji 
o tym jak Kalisz powinien funkcjonować. 
Kolejnym wyzwaniem jest poprawa stanu 
środowiska. Miasto powinno być zdrowym 
i przyjaznym miejscem dla życia. Problem 
smogu, retencji, gospodarki odpadami to 
kwestie, które musimy rozwiązać, myśląc 
o mieście przyszłości. Jestem przekonany, 
że stworzenie miasta zrównoważonego 
i przyjaznego dla mieszkańców przełoży się 
bezpośrednio także na jakość życia i rozwój 
gospodarczy.

Inwestycje i troska o środowisko naturalne 
kluczem do zrównoważonego rozwoju Kalisza
Z Krystianem Kinastowskim, prezydentem Miasta Kalisza, 
rozmawia Marcin Prynda

Samorządy
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Dobre zarządzanie finansami pozwala na większe inwestycje
Dobre zarządzanie finansa-
mi publicznymi w gminie 
oznacza, że władze samo-
rządowe potrafią doskonale 
gospodarować swoim finan-
sami, tworząc przestrzeń do 
realizacji zadań publicznych 
na najwyższym poziomie – 
mówi Sylwiusz Jakubowski, 
wójt gminy Żelazków. 
Gmina Żelazków znalazła się na 64 miej-
scu wśród 1548 gmin wiejskich w rankingu 
opracowanym na podstawie wstępnych danych 
Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz 
GUS za 2018 rok. Dane te ogłoszono podczas 
V Europejskiego Kongresu Samorządów w Kra-
kowie. 
Tak dobry wynik oznacza, że w gminie można 
realizować wiele potrzebnych mieszkańcom 
przedsięwzięć bez zbytniego uszczerbku dla 
gminnych finansów. 

Inwestycje służące mieszkańcom 
i inwestorom
– Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne 
przeprowadzane obecnie w gminie, to rewitali-
zacja zabytkowego parku wokół urzędu gminy 
w Żelazkowie, budowa sieci wodociągowej i  
kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych wraz 
z przebudową oczyszczalni ścieków, przebu-
dowa dróg i oświetlenia ulicznego – mówi 
Sylwiusz Jakubowski. 
W każdym roku wiele środków finansowych 
przeznaczanych jest na inwestycje służące 
potrzebom społecznym, dzięki którym zmienia 
się wygląd i estetyka otoczenia. Dzięki dofinan-
sowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 wyremontowano świetlice 
wiejskie w: Żelazkowie, Czartkach, Golisze-
wie, Złotnikach Małych, Kolonii Skarszewek, 
Kokaninie.
Przy wsparciu funduszy unijnych pobudowano: 
chodniki i parkingi biegnące od boiska spor-
towego Orlik  w kierunku Ośrodka Zdrowia, 
kompleks edukacyjno – rekreacyjny w Kokani-
nie, sieć kanalizacyjną w miejscowości Żelaz-
ków, stację uzdatniania wody wraz ze studnią 
w Kokaninie, studnię głębinową na Pólku, 

przebudowano nawierzchnię placów przed 
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Russo-
wie i Skarszewie, wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową w budynku Urzędu Gminy. 
Gmina dofinansowuje również mieszkańcom 
budowę indywidualnych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy po-
wstały dwa nowe publiczne Przedszkola Samo-
rządowe: w Dębem i w Russowie. Utworzono 
także Szkołę Podstawową w  Kokaninie. 
Poprzez fundusz sołecki wykonano szereg 
działań, stanowiących odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców poszczególnych sołectw: doposa-
żano świetlice wiejskie, kluby, place zabaw itp. 

Gospodarcze atuty gminy
– Cały czas podejmujemy działania, mające na 
celu utrzymanie i  pozyskiwanie nowych inwe-
storów – mówi Sylwiusz Jakubowski, wójt gmi-
ny Żelazków. – Na terenie Gminy znajdują się 
grunty, które zostały wydzielone wyłącznie pod 
aktywizację gospodarczą. Dużym sukcesem 
jest pozyskanie 14 inwestorów, którzy wykupili 
ponad 30 ha gruntów przeznaczonych pod 
przemysł. Jakie to ma znaczenie w kontekście 
przyszłości Gminy, chyba nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Gmina ma charakter nizinny, rolno 
– przemysłowy. Dominują gospodarstwa rolno 
– ogrodniczo – kwiaciarskie, uprawy kukury-
dzy i buraków, sadownictwo oraz gospodarstwa 
zajmujące się hodowlą zwierząt. Na terenie 
gminy  Żelazków nie występują duże zakłady 
i fabryki, ale funkcjonują różnego rodzaju 
zakłady usługowe i produkcyjne. Głównym 
źródłem gospodarki jest przetwórstwo rolno – 
spożywcze. 

Do największych wyzwań stojące przed 
gminą Żelazków w najbliższych latach wójt 
Sylwiusz Jakubowski zalicza: budowę zbior-
nika melioracyjnego w m. Dębe, który po-
zwoli uregulować stan wody rzeki Swędrni, 
wiosną zabezpieczy okoliczne uprawy przed 
podtapianiem, a latem pozwoli na niwelację 
skutków nawiedzającej gminę od kilku lat 
suszy. 

Motywacje do dalszej pracy
W 218 roku Gmina Żelazków została ponownie 
nagrodzona tytułem „Gmina Roku 2017”, 
ponadto otrzymała Znak jakości ,,Przyjazny 
Urząd ” oraz miano ,,Gminy Fair Play”. Wszyst-
kie te odznaczenia przyznawane są przez 
zewnętrzne, niezależne kapituły i  komisje 
konkursowe.
Jednak wyróżnienia, to także bodziec do dal-
szej pracy i rozwoju. Gmina Żelazków może 
też pochwalić się atrakcyjną ofertą  wydarzeń 
kulturalno-społecznych. Największym kul-
turalnym wydarzeniem i  świętem są zawsze 
Dożynki Gminne, w  których organizację 
angażuje się społeczność lokalna, rolnicy 
i przedsiębiorcy. Ponadto, na terenie gminy 
organizowanych jest wiele lokalnych festynów: 
w Goliszewie, Dębem, Russowie, Kokaninie, 
Biernatkach, Żelazkowie i Skarszewie. Orga-
nizowane są również wydarzenia dedykowane 
najmłodszym, jak chociażby Gminny Dzień 
Dziecka, czy dwutygodniowy wypoczynek 
letni, którego 50% kosztów pokrywa Gmina. 
Organizowane są też półkolonie, zarówno 
letnie, jak i zimowe.

Samorządy
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Szerokie wykorzystanie wodoru w różnych 
obszarach polskiej gospodarki wpłynie 
na poprawę jakości powietrza i czystości 
środowiska. Zapraszam liderów biznesu 
do udziału w projekcie Polski Wodór  – wspólnie 
mamy szanse zmienić rzeczywistość

Krzysztof Sitarski,
Prezes Stowarzyszenie Polski Wodór

#PolskiWodor

ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa  |  tel. +48 502 006 900, e-mail: office@polskiwodor.org
REGON: 383421673, NIP: 9512484879, KRS 0000787383
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