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Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna „INVEST-PARK" nie zwal-
nia tempa i wspiera walczących 
z pandemią

Priorytetem jest terminowa realiza-
cja inwestycji i nowe udogodnienia 
w obsłudze klienta - mówi Dorota  
Jarodzka-Śródka, Prezes Archicom SA

PONADTO 
W NUMERZE:

O innowacjach w doskonałej cenie, 
np. drogowym systemie poboru 
opłat videotolling - mówi Roman 
Musiał, Prezes Zarządu MindMade, 
wchodzącej w skład GRUPY WB

6-8str.

Współpracujemy z renomowanymi partnerami 
jak KGHM czy Bosch Rexroth
-mówi dr Tadeusz Kierzyk, Rektor Uczelni Jana 
Wyżykowskiego w Polkowicach (z lewej).

Współpraca Uczelni z KGHM czy Bosh przyniesie wiele 
korzyści studentom i całemu Zagłębiu Miedziowemu - 
stwierdza Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic
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RYNEK TOWAROWY
Rynek Produktów Spot energii elektrycznej i gazu
Rynek Praw Majątkowych

RYNEK FINANSOWY
RYNEK REGULOWANY

RYNEK  
TOWAROWO-FINANSOWY
W RAMACH OTF

Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii elektrycznej
Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu 
Rynek Terminowy Praw Majątkowych

Uprawnienia do emisji CO2

KOMPLEKSOWA OFERTA  PRODUKTÓW GIEŁDOWYCH W JEDNYM MIEJSCU

Towarowa Giełda Energii
Od 20 lat wdraża innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obrotu towarowego,  
gwarantując pewność i bezpieczeństwo transakcji zawieranych na prowadzonych  
rynkach. Jako jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie  
na prowadzenie rynku regulowanego.

www.tge.pl | www.gpi.tge.pl

6-8

Uczelnia samorządowa  
z potencjałem

Temat wydania

str.

Gospodarka

Gospodarka

9-21

28-34

22-27

str.

str.

str.

Wydawca: Prasa Dolnośląska – Marcin Prynda  |  ul. Zyndrama 20/11, 50-202 Wrocław, tel. 71 712 73 30  |  redakcja@kapitalpolski.pl , www.kapitalpolski.pl 
Opracowanie redakcyjne: Magdalena Chrost, Agata Garstecka, Anna Gawlak, Magdalena Gryczke, Radosław Nosek, Marcin Prynda, Ryszard Żabiński

Reklama: kom. +48 608 208 359, +48 609 616 609
Opracowanie graficzne: GoldenRocket  Skład: Via Media, Andrzej Kałuża DRUK: Drukarnia PANDA

dodatek informacyjno reklamowy

Samorządy

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach współpracuje z KGHM i Bosch Rexroth  6-8
Naukowcy prowadzą walkę, aby jak najszybciej, pomóc obywatelom  9
Alerty BIK za 0 zł przez trzy miesiące - spokój w czasach wyłudzeń   10
Z tarczą, nie na tarczy – bezpłatne szkolenia na temat Tarczy Finansowej   11
Koronawirus nie zatrzymał inwestycji na drogach i kolei   12-13
Priorytetem jest terminowa realizacja inwestycji i nowe udogodnienia w obsłudze klienta   14-15
Innowacyjność w doskonałej cenie   16-17
Czas na zamykanie rozdziału recesja   18-19
Kolej otrzymała nowy system dynamicznej informacji pasażerskiej   20
Akademia Korbank – innowacyjne narzędzie w dobie kryzysu   21
Innowacyjność i kreatywność w walce z pandemią   22
Powiat wrocławski wspiera służby walczące z pandemią   23
Czas pandemii – czas intensywnej pracy   24 -25
Umieć funkcjonować w czasie epidemii   26
Współpraca to filar walki z kryzysem   27
Wychodzimy naprzeciw nowym wyzwaniom - Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna w dobie pandemii   28-29
Szczęśliwe miejsce - szczęśliwi ludzie   30
Mikroinstalacje LNG zwiększą efektywność biznesu   31
Koronawirus nie zatrzymał budów  32
Uniwersytet Gdański sprostał wyzwaniom czasu epidemii   32
Rektor Politechniki Gdańskiej: Będziemy stawiać na jakość!   33
Dokształcanie zawodowe to być albo nie być dla inżynierów budownictwa   34



54 Kapitał POLSKI0 5 · 0 6  2 0 2 0

Słowo od redakcji

Jeszcze się recesja nie rozpoczęła, a już niektórzy rozmówcy „Ka-
pitału Polskiego” myślą o tym jakby już ją zamknąć. Paradoks? 
Niekoniecznie, kryzys zawsze wymaga od przedsiębiorców, samo-
rządowców, czy naukowców nieszablonowego myślenia, innowa-
cyjności, wyprzedzających działań zgodnych z przyszłymi trenda-
mi. Wymaga, ale i potem, gdy sprostają tym wymogom – sowicie 
nagradza.
Od rządu, instytucji państwowych oczekujemy, aby nie zwijali 
gospodarki, ale już teraz stwarzali warunki do jej rozwoju. Roz-
mawiamy z Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury, 
który mówi, że tylko w tym roku, rządowe wsparcie dla samorzą-
dów na realizację remontów, przebudów i budowę całkiem nowych 
dróg gminnych i powiatowych wyniesie ponad 3,2 mld zł. W 2020 r. 
dofinansowanych zostanie ok. 2,3 tys. zadań. W sumie, z Funduszu 
Dróg Samorządowych, w ciągu 10 lat, wydanych zostanie 36 mld zł, 
co jest wsparciem na niespotykaną dotąd skalę.
W czasie pandemii naukowcy prowadzą walkę, aby jak najszyb-
ciej, najefektywniej pomóc obywatelom. Tak mówi w rozmowie 
z „Kapitałem Polskim”, Wojciech Murdzek, nowy minister nauki 
i szkolnictwa wyższego. W polskich laboratoriach powstał Ventil. 
Dzięki temu urządzeniu z jednego respiratora może w tym samym 
czasie korzystać na raz dwóch pacjentów. Na uczelniach za pomocą 
drukarek 3D, dostępnych na wydziałach, produkowane są ochron-
ne przyłbice. Lista działań pod hasłem „Nauka przeciw COVID 19” 
jest bardzo długa. Piszemy o tym w „Kapitale Polskim”, prezentu-
jąc polskie uczelnie.
Tarcza Archicomu – to nieszablonowe rozwiązanie, którym 
może pochwalić się wrocławski deweloper. Tarcza to trzy po-
ziomy zabezpieczeń, z których klient może wybrać najbardziej 
odpowiadające jego preferencjom. Pierwszym z nich jest dofinan-
sowanie zakupu mieszkania, które klienci mogą przeznaczyć na 
dowolny cel. Drugi element tarczy odpowiada na obawy klientów 
dotyczące ewentualnych zmian cen lokali w najbliższej przyszło-
ści. Trzeci filar tarczy ochronnej, to zabezpieczenie klientów przed 
ewentualnym ryzykiem utraty pracy, a co za tym idzie niemożliwo-
ścią spłaty rat kredytu. 
W kwietniu liczba zarejestrowanych samochodów spadła w po-
równaniu z kwietniem 2019 r. o ponad 65%. W stosunku do mar-
ca 2020, spadek wyniósł 47%. To pokazuje z jakim wyzwaniem 
przychodzi się mierzyć producentom aut, podwykonawcom, deale-
rom- całej branży automotive. Warto zapoznać się z naszą rozmo-
wą z Jakubem Jaworskim, Dyrektorem Zarządzającym Motorpol 
Wrocław Sp.z.o.o., który opowiada w jaki sposób należy prowadzić 
biznes w tak trudnych czasach. 
W „Kapitale Polskim”, jak zwykle, przedstawiamy polskich sa-
morządowców. Wszyscy muszą się liczyć z tzw. uszczupleniem 
bazy podatkowej. Całe branże zawiesiły działalność, grożą nam 
redukcje zatrudnienia, a nawet bankructwa firm. Trudno w tej sy-
tuacji oczekiwać, aby przedsiębiorcy zasilali samorządowe budże-
ty na poziomie sprzed pandemii. Mimo tego jednak wielu samo-
rządowców zdecydowało się na wsparcie przedsiębiorców. Mowa 
to m.in. o obniżce lub odroczeniach czynszów za wynajmowane 
lokale komunalne. Wprowadzanie tego rodzaju rozwiązań jest po 
prostu długofalową inwestycją w przedsiębiorców. 
Na tym polega nieszablonowe, innowacyjne działanie - zainwestuj 
w swojego klienta, odbiorcę, jeśli ma on trudności, a on odwdzięczy 
się później w dwójnasób. Oczywiście, na takie działanie stać tylko 
tych, którzy sami potrafią sobie doskonale radzić w kryzysowych 
sytuacjach. Przedstawiamy ich na naszych łamach. 

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!

Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński 

Potrzebujący odpłaci 
w dwójnasób

Par tner w ydania

Budujemy
przyjazne relacje, troszcząc się o miejsca, w których 
na co dzień przebywamy.

Jesteśmy dumni, że dzięki wiedzy, zaangażowaniu  
i pracy naszych inżynierów powstało blisko  
600 obiektów, które służą ludziom.

warbud.pl
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Gospodarka Gospodarka

Geneza 
Historia akademickich Polkowic sięga 
2002 roku. Wówczas samorząd powołał 
spółkę ZAMPOL, która stała się założy-
cielem dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Techniki (DWSPiT) 
w Polkowicach. Równolegle kształcenie 
na poziomie wyższym oferował oddalony 
o 15 km Lubin, na terenie którego, miesz-
kańcy regionu mieli możliwość studiowa-
nia w murach Uczelni Zawodowej Zagłębia 
Miedziowego (UZZM). Przez kilkanaście 
lat obie uczelnie funkcjonowały niezależ-
nie, realizując własne strategie. W 2016 
nastąpił moment zwrotny w historii szkol-
nictwa wyższego w Zagłębiu Miedziowym. 
DWSPiT i UZZM połączyły siły i zaczęły 
działać pod wspólnym szyldem „Uczel-
nia Jana Wyżykowskiego” (UJW). Konse-
kwencją owej konsolidacji miała być szer-
sza oferta edukacyjna, a zawarte w nazwie 
personalia odkrywcy Polskiej Miedzi, jesz-
cze bardziej akcentować lokalność uczelni. 
Od chwili połączenia Uczelnia Jana Wyży-
kowskiego zlokalizowana jest w dwóch naj-
prężniej rozwijających się miastach regio-
nu – Polkowicach (siedziba główna) oraz 
w Lubinie (Filia).  

Uczelnia samorządowa z potencjałem 
Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest jedyną samorządową szkołą wyższą w Pol-
sce. Jest także jedną z nielicznych w kraju, która od niedawna może poszczy-
cić się patronatami światowych koncernów, m.in. KGHM czy Bosch Rexroth.

Nowa wizja strategii uczelni 
Wyraźny progres w rozwoju uczelni stał się 
zauważalny pod koniec 2019 roku, a więc 
od momentu zmiany właściciela. Łukasz 
Puźniecki, nowo wybrany burmistrz Po-
lkowic, od początku swojej kadencji zabie-
gał o to, aby UJW stała się uczelnią wyso-
kospecjalistyczną, kształcąca studentów 
na jak najwyższym poziomie. Akcentował 
również konieczność rozwoju istniejących 
już kierunków studiów, wzbogacenie do-
tychczasowej oferty, a przede wszystkim 
dostosowanie modelu kształcenia w taki 
sposób, aby pozyskane przez studentów 
umiejętności korespondowały z zapo-
trzebowaniem rynku pracy. Do realizacji 
tych założeń Ł. Puźniecki powołał nowe 
władze. Od 18 września 2019 roku funkcje 
rektora sprawuje dr Tadeusz Kierzyk. - Na-
sza uczelnia stoi przed ważnymi wyzwa-
niami. Sąsiedztwo wielkich, nowoczesnych 
zakładów pracy determinuje działania na 
rzecz kształcenia nowoczesnego, spełnia-
jącego najnowsze standardy dydaktyczne 
i naukowe. Tego wymaga od nas teraźniej-
szość, przyszłość, nasi studenci oraz ich 
przyszli pracodawcy – mówi dr Tadeusz 
Kierzyk, rektor UJW. Wraz z wejściem 
w życie nowych przepisów Ustawy o szkol-
nictwie wyższym i nauce z mocy prawa 
zniknęła dotychczasowa struktura UJW. 
- Musieliśmy opracować nową, powołać 
osoby i określić ich kompetencje. To cały 
pakiet działań związanych z reorganizacją 
uczelni – dodaje T. Kierzyk. Aby skutecz-
nie realizować strategię uczelni konieczne 
było wzmocnienie obszarów związanych 
z nauką i jakością zapewnienia kształcenia.  
Rektor Tadeusz Kierzyk powołał dwóch 
prorektorów -  dra Pawła Grenia i dra Je-
rzego Widerskiego. Za sprawy administra-
cyjno-finansowe odpowiada mgr Leszek 
Cybulski.  

Światowe koncerny KGHM i Bosch 
patronami kierunków 
W ostatnich miesiącach polkowicka uczel-
nia podpisała kilka istotnych umów part-
nerskich, które znacząco podniosły prestiż 
studiowania w murach UJW.  
 Bez wątpienia do najważniejszych z nich 
należą porozumienia zawarte z KGHM 
Polska Miedź S. A. i Bosch Rethrox. Oba 
dokumenty wyznaczają nowe możliwo-
ści rozwoju uczelni i przewidują liczne 
korzyści dla studentów. W przypadku 

umowy partnerskiej z KGHM, świato-
wy koncern miedziowy objął patronatem 
kierunek Górnictwo i geologia (UJW jest 
jedną z czterech uczelni w kraju, która 
kształci studentów na tym kierunku przyp. 
red). Porozumienie z KGHM instytucjona-
lizuje i wznosi na zupełnie nowy, znacznie 
wyższy poziom dotychczasową współ-
pracę. Porozumienie dało także podstawę 
do rozpoczęcia prac nad umową o studia 
dualne (działania w toku). Treść umowy 
określa również szereg innych płaszczyzn 
możliwej współpracy. Studenci będą mogli 
m.in. odbywać praktyki zawodowe i sta-
że w zakładach należących do holdingu 
miedziowego. Co ważne, porozumienie 
przewiduje także realizowanie programów 
stypendialnych dla najlepszych studentów 
i  absolwentów uczelni, traktując to jako 
inwestycję na rzecz tworzenia zaplecza dla 
kompetentnej kadry przyszłych pracowni-
ków KGHM. – Uczelnia w ramach współ-
pracy zadba o tworzenie jak najlepszych 
warunków kształcenia kadry inżynierskiej 
oraz doskonalenie zawodowe pracowników 
KGHM – mówi dr Tadeusz Kierzyk, rektor 
Uczelni Jana Wyżykowskiego. – Rozwój 
kompetencji najlepszych studentów, którzy 
za naszym pośrednictwem w przyszłości 
mogą zasilić szeregi spółki, to najcenniej-
sza inwestycja w  kapitał i  inicjatywa z ko-
rzyścią dla obu stron – podkreśla rektor. 
Polkowicka uczelnia zamierza rozwijać 
kształcenie na tym kierunku w  formie 
praktycznej, dlatego wykładowcami będą 
w  większości pracownicy KGHM. W  tej 
sprawie strony zadeklarowały wspólne 
opracowanie nowych lub zmodyfikowa-
nie istniejących już programów studiów. 
KGHM zaoferował także doradztwo i  po-
moc na rzecz uczelni przy wyposażaniu 
laboratoriów dydaktycznych i  naukowych. 
Planowane są wspólne konferencje tema-
tyczne i szeroko rozumiane działania na 
rzecz regionu.  
Porozumienie partnerskie podpisali dr 
Tadeusz Kierzyk, rektor UJW, Marcin 
Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź 
S.A. oraz Magdalena Wróbel, dyrektor na-
czelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
w KGHM. Wkrótce na stronach UJW po-
jawi się logo KGHM, które swoją marką 
obejmie patronat nad kształceniem o  pro-
filu praktycznym na kierunku Górnictwo 
i geologia, w ramach którego studenci 
mogą kształcić się w specjalnościach: tech-
niki eksploatacji złóż, maszyny i urządze-
nia górnicze oraz tegoroczna nowość – po-
szukiwanie i  rozpoznawanie złóż. 
Kolejna z ważnych umów zawartych przez 
UJW dotyczy porozumienia partnerskiego 

z firmą Bosch Rexroth. Jego treść określa 
m. in. wspólne opracowywanie progra-
mów kształcenia czy organizację praktyk 
zawodowych dla studentów. Porozumienie 
podpisali: Rektor UJW, dr Tadeusz Kierzyk 
oraz Thomas IIkow, prezes Bosch Rexroth. 
Głównym założeniem zawartej umowy 
jest zacieśnianie współpracy na płasz-
czyźnie dydaktycznej oraz popularyzacja 
nauki. - Bardzo się cieszę, że firma Bosch 
Rexroth, która od wielu lat funkcjonuje na 
światowych rynkach, zgodziła się podpisać 
to porozumienie z naszą uczelnią. Zdarza-
ło nam się już wcześniej współpracować 
z kadrą firmy Bosch i mamy nadzieję na 
kontynuację tego działania. Ta współpra-
ca to istotna wartość dodana do procesu 
kształcenia – mówi T. Kierzyk. W ra-
mach podpisanego porozumienia studenci 
będą mieli możliwość odbywania praktyk 
w Bosch Rexroth. Ponadto spółka obję-
ła patronat nad kierunkami Zarządzanie 
i inżynieria produkcji oraz Mechatronika. 
Nie bez znaczenia jest także chęć wsparcia 
laboratoriów mechatronicznych UJW. Po-
nadto Bosch Rexroth deklaruje fachową 
pomoc w kształtowaniu treści programo-
wych w zakresie nowych rozwiązań tech-
nologicznych, również związanych Prze-
mysłem 4.0. - Mam nadzieję na owocną 
współpracę z uczelnią. Jak tylko skończy 
się pandemia planujemy wspólną wystawę, 
w której zaprezentujemy specjalistyczny 
sprzęt i autonomiczne roboty – będzie to 
niepowtarzalna okazja aby studenci, kadra 
dydaktyczna oraz nasi partnerzy z Legnic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogli 
zobaczyć najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne – dodaje dr inż. Arkadiusz 
Gierczak, dyrektor spółki Bosch Rexroth.  

Atrakcyjna oferta kształcenia 
Na wniosek nowych władz Uczelnia zo-
stała przyjęta w poczet największego 
w regionie – Związku Pracodawców Polska 
Miedź. W oparciu o otrzymane sugestie 
przygotowano nową ofertę kształcenia.  
Opracowano ponad 20 programów stu-
diów podyplomowych, w ramach których  
uczelnia prowadzi kształcenie, tj. Admi-
nistracji, Górnictwa i geologii,  Logistyki, 
Mechatroniki, Pedagogiki, Prawa, Zarzą-
dzania oraz Zarządzania i inżynierii pro-
dukcji.  Dla przyszłych studentów  przy-
gotowano także 10 nowych  specjalności.  
Podczas rekrutacji na najbliższy rok aka-
demicki   kandydaci mogą  nadal wybrać 
specjalność, która dotąd była w ofercie.  
Kształcenie na wybranym kierunku moż-
na będzie jednak   poszerzyć, wybierając 
jedną z nowych propozycji, do których na-
leżą między innymi: Administracja samo-
rządowa, Poszukiwanie i rozpoznawanie 
złóż,  Zarządzanie bezpieczeństwem, Za-
rządzanie wizerunkiem firmy czy  Mene-
dżer w przemyśle 4.0. Celem władz uczel-

ni jest realizowanie procesu kształcenia 
przy  stałej współpracy z interesariuszami 
zewnętrznymi. Samorządowy rodowód 
uczelni czyni ją naturalnym partnerem 
ze Związkiem Powiatów Polskich (ZPP). 
Uczelnia staje się platformą wymiany po-
glądów, doświadczeń pomiędzy związkiem 
a dyrektorami największych szkół średnich 
regionu. Efektem tego kierunku działania 
było zawarcie porozumień ze szkołami 
średnimi oraz konferencja dla  dyrekto-
rów szkół, którą zorganizowano w stycz-
niu tego roku  w siedzibie uczelni pod 
patronatem ZPP. Obecnie UJW kształci 
na poziomie licencjackim (Administracja, 
Pedagogika, Zarządzanie), inżynierskim 
(Górnictwo i geologia, Mechatronika, Lo-
gistyka, Informatyka, Zarządzanie i inży-
nieria produkcji)  i magisterskim (Prawo, 
Zarządzanie). 

Ciekawe projekty społeczne 
Oferta Uczelni Jana Wyżykowskiego nie 
ogranicza się wyłącznie do kształcenia na 
poziomie wyższym. W uczelni realizo-
wane są także ważne i ciekawe projekty 
społeczne. Z powodzeniem funkcjonuje 
Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, Akademia Języków Obcych USpeak 
oraz Uniwersytet Dziecięcy. Aby podnieść 
jakość świadczonych usług w UJW utwo-
rzono Biuro Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Lokalnych.  - Oferta edu-
kacyjna dostosowana jest w taki 
sposób, aby każdy z mieszkańców 
mógł znaleźć coś dla siebie. Akty-
wizujemy najmłodszych, młodzież 
szkolną i seniorów. Staramy się, 
aby nasza działalność ściśle kore-
spondowała z zainteresowaniami 
naszych uczestników, a pozyskana 
przez nich wiedza była przydatna 
po zakończeniu kursów. W reali-
zowanych projektach społecznych 
regularnie uczestniczy kilkaset 
osób – mówi mgr inż. Maria Pasz-
kowska, kierownik działu. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny. Projekty 
w całości są finansowane ze środ-
ków gminy Polkowice.  

W stronę nauki i rozwoju 
W ostatnich miesiącach polkowic-
ka uczelnia nawiązała współpracę 
z zagranicznymi uniwersytetami. 
Są to przede wszystkim azjatyckie 
uczelnie, instytuty i organizacje 
naukowe, głównie z Indii, m.in.  
B.M. Institute of Engineering 
and Technology,  Haryana, Nowe 
Delhi Shaheed Sukhdev College 
of Business Studies, Nowe Delhi, 
Galgotias University, Greater No-
ida Maharaja Agrasem Institute of 
Technology i Nowe Delhi National 
Institute of Tourism and Hospitali-

ty Management, Hyderabad, Universal In-
novators, Nowe Delhi.  Jednym z najważ-
niejszych projektów jest współorganizacja 
konferencji pn. „Indyjsko-europejska kon-
ferencja dotycząca analizy danych  i zarzą-
dzania”. Swój akces wyraziło już ponad 270 
naukowców z całego świata. Początkowo 
wydarzenie miało zostać zorganizowane 
18 czerwca w Polkowicach, ale  
ze względu na panującą pandemię koro-
nawirusa odbędzie się w formie online. 
Zwieńczeniem projektu będzie opubliko-
wanie referatów naukowych przez reno-
mowane wydawnictwo Springer. – Na-
wiązaliśmy kontakt z ważnymi na mapie 
światowej nauki partnerami. Równolegle 
podjęliśmy działania na rzecz organizacji 
cyklicznych konferencji pod patronatem 
Springera i Elseviera.  Czerwcowa kon-
ferencja będzie bez wątpienia największą 
i najważniejszą, jaką do tej pory organizo-
wała nasza uczelnia  
- mówi dr inż. Zdzisław Pólkowski, pełno-
mocnik rektora ds. współpracy między-
narodowej i programu Erasmus +. Planów 
naukowych jest zdecydowanie więcej. 
Póki, co nowe władze uczelni nie zdradza-
ją więcej szczegółów. Jedno natomiast jest 
pewne, uczelnia staje się coraz bardziej wi-
doczna na mapie regionu i województwa.  
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16 kwietnia br., Prezydent RP powie-
rzył Panu Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Dotychczasowe 
Pana zainteresowania koncentrowały 
się na przedsiębiorczości i gospodar-
ce. Wcześniej był Pan m.in  sekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
przez wiele lat sprawował Pan rów-
nież urząd Prezydenta Świdnicy. Czy 
to oznacza, że jako minister będzie 
Pan dążył do zacieśniania związku 
pomiędzy gospodarką i nauką?

Jak najbardziej – jestem zdania, że go-
spodarka powinna korzystać z osiągnięć 
nauki, a nauka – z rozwiązań, jakie daje 
gospodarka. Istotniejsza pozycja nauki, to 
silniejsza rola Polski w świecie gospodarki 
i cywilizacji. W sytuacji kryzysowej dla go-
spodarki najlepszym wyjściem jest mądre 
inwestowanie. A jedną z lepszych i mą-
drzejszych lokat jest inwestowanie w kapi-
tał intelektualny, w naukę. 

Jakie są obecnie najważniejsze za-
dania stojące przed resortem? Czy 
przewiduje Pan kolejne zmiany po 
reformie szkolnictwa wyższego prze-
prowadzonej przez Pana poprzedni-
ka, wicepremiera Jarosława Gowina? 

Reforma nauki i szkolnictwa wyższego 
była poprzedzona rozmowami i konsul-
tacjami, które trwały blisko dwa lata. Po   
roku 1989, nie mieliśmy reformy, która po-
wstawała w  tak szerokim i   intensywnym 
dialogu. Obecnie jesteśmy w okresie, kiedy 
następuje jej wdrażanie w życie i oczywi-
ście może się okazać, że istnieje koniecz-
ność korekty pewnych rozwiązań. Zwłasz-
cza w dobie epidemii koronawirusa, kiedy 
uczelnie funkcjonują w trybie zdalnym, 
a nauka musi koncentrować działania na 
zwalczaniu epidemii. 
Nasze bieżące działania koncentrują się 
na wsparciu uczelni i instytutów w dosto-
sowaniu się do rozwiązań związanych ze 
zwalczaniem pandemii. Kolejnym zada-
niem jest monitorowanie działań uczelni 
i instytutów na rzecz walki z COVID-19 

Naukowcy prowadzą walkę, aby jak 
najszybciej, pomóc obywatelom
Z Wojciechem Murdzkiem, 
Ministrem Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego rozmawia 
Ryszard Żabiński

i ułatwianie tych działań oraz wspieranie 
najbardziej rokujących finansowo. 

Proszę ocenić zaangażowanie i osią-
gnięcia polskiej nauki w walce z epi-
demią korona wirusa. 

W czasie pandemii naukowcy prowadzą 
walkę, aby jak najszybciej, najefektyw-
niej pomóc obywatelom. Nasi naukowcy 
wykonują badania diagnostyczne osiąga-
jąc poziom kilku tysięcy testów dziennie. 
W polskich laboratoriach powstał Ventil. 
Dzięki temu urządzeniu z jednego respira-
tora może w tym samym czasie korzystać 
na raz dwóch pacjentów. Na uczelniach 
za pomocą drukarek 3D dostępnych na 
wydziałach produkowane są na potrzeby 
szpitali przyłbice, które zmniejszają ryzy-
ko zakażenia się koronawirusem podczas 
opieki nad pacjentem. Kibicujemy i wspie-
ramy wszystkim takim działaniom, a mi-
nisterstwo na bieżąco pokazuje zaangażo-
wanie naszych naukowców na specjalnie 
stworzonej podstronie ,,Nauka przeciw 
CODID-19”. 

30 kwietnia Ministerstwo uruchomi-
ło nabór wniosków w kolejnej edycji 
programu „Doktorat wdrożenio-
wy”.  Jakie jest znaczenie tego pro-
gramu dla kierowanego przez Pana 
resortu?

Program „Doktorat wdrożeniowy” to  je-
den ze  sztandarowych programów Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
- jego istotą jest właśnie połączenie świata 
nauki ze sferą biznesu dla obopólnych ko-
rzyści.
Doktoraty realizowane są w najlepszych 
jednostkach naukowych, a  partnerzy po 
stronie biznesu - świadomi wagi przedsię-
wzięcia, w które się zaangażowali. Warto 
wspomnieć o doświadczeniach innych 
państw, które tego typu programy wpro-
wadziły już dawno: absolwenci osiąga-
ją  tam dochody wyższe od absolwentów 
„tradycyjnych studiów doktoranckich”.

W jaki sposób pandemia koronawi-
rusa wpłynęła na funkcjonowanie 
uczelni? 

Działalność dydaktyczna na uczelniach jest 
zawieszona. Zajęcia odbywają się zdalnie. 
Umożliwiliśmy przeprowadzanie egzami-
nów semestralnych dla studentów i obron 
prac magisterskich oraz doktorskich, czy 
kolokwiów habilitacyjnych w takiej samej 
formie. Obecnie takie działania są koniecz-
nością, gwarantują nieprzerwane, sprawne 
funkcjonalnie uczelni, instytutów. Ale 
warto zauważyć, że nie zawieszono badań 
naukowych – one ciągle są prowadzone, 
choć oczywiście z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa.

Współpracę z Uczelnią Jana Wyżykowskiego traktujemy jako inwe-
stycję w kapitał ludzki, oferując studentom możliwość odbycia sta-
ży i praktyk w firmie Bosch Rexroth, które w dalszej perspektywie 
otwierają drzwi przed ewentualną stałą współpracą z firmą. Inwe-
stujemy również w empiryczne formy edukacji, czego przykładem 
jest Laboratorium Factory of the Future, który powstaje obecnie 
w centrali firmy w Warszawie. Laboratorium jest przykładem ela-
stycznej linii produkcyjnej na bazie której przybliżamy wszystkim 
zainteresowanym naszą wizję Fabryki Przyszłości opartą na pro-
duktach i rozwiązaniach w duchu Przemysłu 4.0. Planowany jest 
również pokaz tych możliwości na  bazie i ze wsparciem Uczelni 
Jana Wyżykowskiego zarówno dla studentów jak i również naszych 
partnerów ze strefy ekonomicznej w Polkowicach. 

Podpisanie porozumienia partnerskiego z Uczelnią Jana Wyżykow-
skiego w Polkowicach jest naturalnym procesem. Uczelnia to nasz 
sąsiad, doskonale znający specyfikę Zagłębia Miedziowego. Wielu 
naszych pracowników studiuje na uczelni, nasi przedstawiciele pro-
wadzą zajęcia w ramach programów edukacyjnych. 
Naszym celem jest rozwijanie ścisłej współpracy ze szkołami 
w regionie. Polkowicka uczelnia to doskonały partner do współpra-
cy w ramach kształcenia dualnego na kierunku górnictwo i geologia. 
Kształcenie dualne to przełomowy dla nas trend w edukacji. Łączy 
teoretyczną wiedzę, o której przekazanie dba uczelnia, z praktycznym 
kształceniem, za które odpowiedzialność bierze zakład pracy. 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest ważnym miejscem na mapie 
Polkowic i regionu. Nasi mieszkańcy mają możliwość podnoszenia 
kwalifikacji na miejscu, bez konieczności wyjazdu do oddalonych 
o kilkaset kilometrów dużych ośrodków akademickich. Aby uczel-
nia mogła się rozwijać, niezbędna jest wymiana doświadczeń czy 
wsparcie silnych podmiotów. Zadowalające jest, że władze uczelni 
pozyskują do współpracy tak ważnych i strategicznych partnerów 
jak KGHM czy Bosch. Jestem przekonany, że owoce tej współpracy 
będą z korzyścią nie tylko dla studentów czy uczelni, ale i całego 
regionu Zagłębia Miedziowego.  

Marcin Chludziński, Prezes 
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Łukasz Puźniecki, 
Burmistrz Polkowic

Thomas Ilkow,  
Prezes Bosch Rexroth

Nasza uczelnia stoi przed ważnymi wyzwaniami. Sąsiedztwo wiel-
kich, nowoczesnych zakładów pracy determinuje działania na rzecz 
kształcenia nowoczesnego, spełniającego najnowsze standardy dy-
daktyczne i naukowe. Tego wymaga od nas teraźniejszość, przy-
szłość, nasi studenci oraz ich przyszli pracodawcy.  Jesteśmy dum-
ni, że jako uczelnia regionalna możemy poszczycić się współpracą 
z tak renomowanymi parterami jak KGHM czy Bosch Rexroth. 
Podpisane porozumienia podnoszą nie tylko prestiż naszej uczelni, 
ale stanowią także istotna wartość dodaną w procesie kształcenia.  
Projektowi zacieśniania współpracy z KGHM Polska Miedz SA od 
samego początku patronował Krzysztof Kubów,  ówczesny wicemi-
nister energii, a obecny Szef Gabinetu Prezesa Rady Ministrów, za 
co serdecznie dziękuję.

dr Tadeusz Kierzyk, 
Rektor UJW
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100 mld zł dla polskich firm
Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracow-
ników to program wsparcia o wartości bli-
sko 100 mld zł (4,5% PKB) przeznaczony 
dla mikro-, małych, średnich oraz dużych 
przedsiębiorstw. Jej celem jest ochrona 
miejsc pracy i zapewnienie płynności fi-
nansowej w okresie poważnych zakłóceń 
w gospodarce wywołanych pandemią 
koronawirusa. Tarcza Finansowa PFR za-
kłada, że do mikrofirm oraz dużych przed-
siębiorstw trafi po 25 mld zł, a do film 
z sektora MŚP – 50 mld zł. Finansowanie 
udzielone zostanie firmom na preferencyj-
nych warunkach i będzie w znacznej części 
bezzwrotne.

Bezpłatne szkolenia online 
Spółka PFR Portal PPK sp. z o.o. jest je-
dyną instytucją na rynku, która prowadzi 
szkolenia na temat obu tarcz: Tarczy An-
tykryzysowej i Tarczy Finansowej. Spo-
tkania online odbywają się codziennie i są 
bezpłatne. Webinaria przeprowadzane są 
w dwóch formach: jako spotkania otwar-
te (może wziąć w nich udział każda osoba 

Z tarczą, nie na tarczy  
– bezpłatne szkolenia na temat Tarczy Finansowej 
W związku z przyjęciem ustawy dotyczącej Tarczy Antykryzysowej, spółka PFR Portal PPK 
poszerzyła swoją ofertę edukacyjną i zaprasza na bezpłatne szkolenia online. Od 28 kwietnia 
prowadzone są także webinaria na temat Tarczy Finansowej – nowego programu pomoco-
wego skierowanego do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. 

zainteresowana, po uprzedniej rejestracji) 
lub jako szkolenia zewnętrzne (dla kon-
kretnych firm lub we współpracy z part-
nerami, np. bankami, instytucjami finan-
sowymi czy organizacjami zrzeszającymi 
pracodawców). 
Podczas szkoleń wyjaśniane są definicje 
oraz zasady składania wniosków. Uczest-
nicy poznają najważniejsze założenia pro-
gramu i dowiadują się, w jaki sposób mogą 
uzyskać wsparcie w ramach Tarczy Finan-
sowej. Ponadto w trakcie szkolenia jest 
możliwość zadawania pytań ekspertom za 
pomocą czatu. 
Dotychczas zrealizowane zostały 54 szko-
lenia (20 na temat Tarczy Antykryzysowej 
i 34 na temat Tarczy Finansowej), w któ-
rych uczestniczyło łącznie ponad 18 tysię-
cy osób. 

Nie tylko szkolenia  
Dla wszystkich osób, które chciałyby do-
wiedzieć się więcej na temat wsparcia 
w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy 
Finansowej, przygotowany został zestaw 
rozwiązań. W jego skład wchodzą:

- bezpłatne szkolenia online:
codziennie od poniedziałku do piątku 
organizowane są przez PFR Portal PPK 
bezpłatne szkolenia online na temat obu 
programów wsparcia (Tarcza Antykryzy-
sowa i Tarcza Finansowa); zapisy prowa-
dzone są przez stronę www.mojeppk.pl 
i www.pfrportal.pl, 

- przewodniki dla przedsiębiorców:
informacje o pomocy w ramach Tarczy 
Antykryzysowej zawarte zostały w „Prze-
wodniku Antykryzysowym dla Przed-
siębiorców” oraz w „Przewodniku dla 
mikro-, małych i średnich firm po Tarczy 
Finansowej PFR”, które można pobrać ze 
strony www.pfr.pl, 

- pigułka na temat  
Tarczy Antykryzysowej:
PFR Portal PPK opracował „pigułkę” na te-
mat Tarczy Antykryzysowej, czyli „Pakiet 
rozwiązań antykryzysowych w skrócie” 
(do pobrania ze strony www.mojeppk.pl), 

- Q&A:
Q&A, czyli najczęściej zadawane pytania 
na temat Tarczy Finansowej dostępne są 
na stronie internetowej www.pfrsa.pl w za-
kładce Tarcza Finansowa, 

- infolinia:
informacji na temat Tarczy Finansowej 
udzielają konsultanci na infoliniach PFR 
oraz poszczególnych banków.  

Oferta dla MŚP 
Szkolenia PFR Portal obejmują ofertę dla 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Przedstawiciele dużych firm (zatrudnie-
nie od 250 osób wzwyż lub obrót powyżej 
50 mln euro albo suma bilansowa powyżej 
43  mln euro), w celu uzyskania wsparcia 
w ramach programu powinni skontakto-
wać się bezpośrednio z Polskim Fundu-
szem Rozwoju.

Ponad połowa Polaków (51%) przyznała, że 
nie zna żadnych usług ochronnych i nigdy 
z nich nie korzystała – wynika z najnow-
szego badania opinii, przeprowadzonego 
28.04.2020 r. Dlatego Biuro Informacji 
Kredytowej ogłasza specjalną akcję: Alerty 
BIK za 0 złotych przez 3 miesiące. 
Alerty BIK – to jedyne narzędzie prewen-
cyjne, które ostrzega o próbie wyłudzenia 
na naszych danych. Mając aktywne Alerty 
BIK, dostaniemy powiadomienie SMS lub 
e-mail w momencie gdy w BIK pojawi się 
zapytanie o naszą historię kredytową, co 
jest standardowym elementem procesu 
kredytowego i pożyczkowego. Jeśli klient 
sam nie składał żadnych wniosków o kre-
dyt, nie kupował nic na raty ani nie porę-
czał kredytu, to pojawienie się Alertu może 
oznaczać, że ktoś próbuje wziąć kredyt na 
jego dane.
Dlatego każdy, komu nie jest obojętne bez-
pieczeństwo swoich danych, powinien ak-
tywować Alerty BIK.
Zakres działania Alertów BIK jest bez wąt-
pienia najszerszy oraz największy, obejmu-
je bowiem takie zdarzenia, które monito-
ruje tylko BIK, czyli wszystkie  informacje 

Alerty BIK za zero zł przez trzy miesiące 
- spokój w czasach wyłudzeń
Ograniczenia związane z pandemią zmusiły do zdalnych zakupów i transakcji płatniczych 
online także osoby, które nie były do tego przyzwyczajone. To na ich dane czyhają przestęp-
cy, licząc na ludzki błąd, brak doświadczenia i wiedzy, jak chronić dane. Możemy się jednak  
skutecznie przed tym obronić, korzystając z Alertów BIK.

o udzieleniu kredytu i pożyczki. Oprócz 
swoich unikatowych danych, BIK ma także 
dane, które mają inne biura informacji go-
spodarczej w Polsce.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Z Grupą BIK, współpracuje cały sektor 
bankowy, największe firmy pożyczkowe 
oraz kluczowi dostawcy usług – firmy tele-
komunikacyjne, leasingowe, faktoringowe. 
Podmioty te standardowo odpytują bazy 
Grupy BIK przy udzielaniu finansowania 
oraz sprzedaży usług. Dzięki temu, klient 
dowie się z Alertu nie tylko o próbie wy-
łudzenia kredytu lub pożyczki na jego 
dane. Dowie się także o próbie podpisania 
umowy, np. z firmą telekomunikacyjną na 
zakup drogiego telefonu z abonamentem 
dzięki zapytaniom o dane z Rejestru Dłuż-
ników BIG InfoMonitor – spółki córki Biu-
ra Informacji Kredytowej.
Dzięki informacji z BIK klient ma szansę 
szybko i skutecznie zareagować na każdą 
próbę wyłudzenia. W Alercie podana jest 
data zdarzenia, nazwa instytucji, która 
pyta o dane klienta oraz numer infolinii 
BIK -na wypadek, gdyby potrzebne było 
wsparcie w wyjaśnieniu sprawy. Jeśli fak-
tycznie doszło do wyłudzenia, BIK pośred-
niczy w przekazaniu informacji do instytu-
cji, w której posłużono się danymi klienta.
Najnowsze kwietniowe badanie opinii 
przeprowadzone na zlecenie BIK przez fir-
mę Maison & Partners* potwierdziło, że 
zwiększonemu użytkowaniu internetu nie 
towarzyszy zainteresowanie usługami pre-
wencyjnymi w celu ochrony swoich danych 
w sieci. Ponad połowa osób (51%) przy-
znała, że w ogóle nie zna żadnych usług 
ochronnych i nigdy z nich nie korzystała. 

BIK pomaga w trudnych czasach

Niepokoi ujawniona w kwietniowym 
badaniu niespójność w wypowiedziach 
Polaków. Z jednej strony, w bardzo wyso-
kim stopniu respondenci wskazują obawy 
o swoje dane, które obecnie są narażo-
ne bardziej niż zwykle na wykorzystanie 
przez hakerów. Z drugiej strony, uderza 

swego rodzaju społeczna pasywność - nie 
widać zmiany postaw w zakresie wykorzy-
stania środków zaradczych.

Spokój w czasach wyłudzeń

Do 30 czerwca 2020 r. Alerty BIK można 
bezpłatnie aktywować na 3 miesiące. To 
dobry sposób, by zapoznać się z usługą 
i przekonać się do jej funkcjonalności. Nie 
dziwi, że z propozycją takiej pomocy wy-
chodzi BIK – firma, która w ramach swojej 
działalności służy klientom indywidual-
nym, wdrażając platformy edukacyjne dla 
studentów i uczniów (Score Hunter), pro-
gramy pomocowe (bezpłatny Pakiet BIK 
dla poszkodowanych w wyniku wyłudzeń) 
oraz projekty społeczne (Nieskradzione.
pl), mające na celu podnoszenie świado-
mości konsumentów w obszarze m.in. 
ochrony tożsamości.

Oferta „Alerty BIK za 0 złotych na 3 mie-
siące”, to oczywista reakcja BIK na społecz-
ną potrzebę objęcia ochroną wszystkich, 
którym nie są obojętne sprawy takie jak 
ochrona własnych danych osobowych, za-
strzeganie dokumentów i bezpieczeństwo 
swoich finansów. 

- W czasie pandemii znacznie więcej osób 
zostawia swoje dane w internecie. Dodat-
kowo, niemal co tydzień, dochodzi do no-
wych wycieków danych. Postanowiliśmy, że 
nie zostawimy potencjalnych ofiar na łaskę 
oszustów. Teraz każdy może wypróbować 
Alerty BIK za 0 zł. Liczymy, że dzięki temu 
więcej ludzi przekona się do korzystania 
z narzędzi, które skutecznie chronią przed 
wyłudzeniami. Alerty BIK to jedyna usługa 
w kraju, obejmująca tak szeroką ochroną 
zakres wyłudzeń. Raz aktywowana, działa 
7 dni w tygodniu, 24 h/dobę – mówi Marcin 
Gozdek, dyrektor w Departamencie Rynku 
Detalicznego, BIK.

Źródło: Badanie opinii „Obawy Polaków – 
wyłudzenia a ochrona, 2020”, wykonane 
na zlecenie BIK przez firmę Maison & Part-
ners, CAWI, N=1098, 18 plus, 28 kwietnia 
2020 r.
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Premier Mateusz Morawiecki za-
twierdził listy zadań do dofinanso-
wania ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. Jaka jest łączna 
wartość środków FDS przeznaczo-
nych na dofinansowanie realizacji 
inwestycji w 2020 roku? Jaka jest licz-
ba przedsięwzięć gminnych i powia-
towych, które uzyskają wsparcie ze 
strony funduszu?

Tylko w tym roku, rządowe wsparcie dla 
samorządów na realizację remontów, prze-
budów i budowę całkiem nowych dróg 
gminnych i powiatowych wyniesie ponad 
3,2 mld zł. 
W 2020 r. dofinansowanych zostanie  ok. 
2,3 tys. zadań, w tym ponad 600 na dro-
gach powiatowych i blisko 1,7 tys. gmin-
nych. Dzięki temu planowana jest budowa, 
przebudowa lub remont prawie 3,5 tys. km 
dróg: 1,7 tys. km powiatowych i 1,76 km 
gminnych. 

Fundusz Dróg Samorządowych ma 
wspierać zadania infrastrukturalne 
realizowane przez samorządy w ciągu 
najbliższych 10 lat. Jak duże środki 
zaplanowano na te przedsięwzięcia? 
Jak duża jest to skala wydatków?

Mamy do czynienia ze wsparciem rządo-
wym dla dróg gminnych i powiatowych na 
niespotykaną dotąd skalę. W ciągu 10 lat, 
na jakie został zaplanowany Fundusz Dróg 
Samorządowych, na ten cel przeznaczymy 
36 mld zł. Dotychczas, w ramach poprzed-
nich programów, były to kwoty znacząco 
niższe, najwyżej kilkaset milionów złotych 

Koronawirus nie zatrzymał 
inwestycji na drogach i kolei
Z Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury rozmawia Radosław Nosek

rocznie. Jeszcze wcześniej dominowało 
przekonanie, że drogi lokalne i gminne to 
wyłączna domena samorządów i nie trzeba 
ich wspierać ze środków rządowych. Nasze 
podejście do rozwoju kraju i wyrównywa-
nia szans społecznych jest diametralnie 
inne. Wierzymy, że Polska jest jedna i po-
winna się rozwijać w sposób równomierny. 
Mamy świadomość tego, że wiele gmin 
czy powiatów nie jest w stanie bez pomocy 
państwa utrzymywać bezpiecznej infra-
struktury drogowej na właściwym pozio-
mie. 

Proszę ocenić jak duże znaczenie bę-
dzie miało wsparcie ze strony FDS dla 
branży budowlanej w Polsce zagrożo-
nej, jak cała gospodarka,   kryzysem 
w wyniku pandemii koronawirusa?

Pamiętajmy o tym, że inwestycje infra-
strukturalne nie tylko pozwalają na utrzy-
manie miejsc pracy, ale także na wygene-
rowanie nowych, na których zatrudnienie 
znajdą pracownicy z branż bardziej do-
tkniętych spowolnieniem gospodarczym. 
Zadania na drogach lokalnych są realizo-
wane najczęściej przez mniejsze firmy, za-
trudniające kilkanaście lub kilkadziesiąt 
osób, takie, które nie mają potencjału do 
prowadzenia budowy drogi ekspresowej, 
ale dzięki takim inwestycjom mogą ten po-
tencjał stopniowo budować. Te firmy płacą 
podatki w Polsce i dają zatrudnienie lokal-
nym podwykonawcom. 

Od czego będzie uzależniona wiel-
kość dofinansowania z DFS zadań   
powiatowych i gminnych?

Wielkość dofinansowania zadań z FDS 
jest zależna przede wszystkim od dochodu 
jednostki samorządu terytorialnego - im 
mniejszy, tym wyższe możliwe wsparcie. 
Gminy i powiaty mogą liczyć na dofinan-
sowanie od 50 proc. wartości zadania do 
nawet 80 proc. Wdrożyliśmy ten mecha-
nizm, ponieważ wiele mniej zamożnych 
samorządów nie było do tej pory stać nawet 
na wkład własny. 
Dodatkowe kryteria oceny wniosków okre-
ślone są w ustawie o Funduszu Dróg Samo-
rządowych i wskazują szereg przesłanek, 
które powinny zostać wzięte pod uwagę 
przez komisję dokonującą oceny wniosku. 

Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększe-
nie dostępności transportowej jednostek 
administracyjnych, zapewnienie spójności 
sieci dróg publicznych, podnoszenie stan-
dardów technicznych dróg powiatowych 
i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego czy poprawę dostępności 
terenów inwestycyjnych. Natomiast pod-
czas naboru wojewodowie ustalają szcze-
gółowe kryteria uwzględniające specyfikę 
i potrzeby regionu.

Jak wygląda realizacja programu bu-
dowy 100 obwodnic w Polsce? Czy  nie 
jest on zagrożony?

Koronawirus nie zatrzymał inwestycji 
na drogach i kolei. Dotychczas w ramach 
Programu budowy 100 obwodnic do reali-
zacji skierowanych zostało około 30 zadań 
i sukcesywnie przygotowujemy kolejne. 
GDDKiA ogłasza już pierwsze przetargi 
na realizację tych inwestycji. Trzeba oczy-
wiście pamiętać, że dla wielu obwodnic 
z Programu dopiero rozpoczynają się pra-
ce przygotowawcze i pierwsze maszyny na 
budowach zobaczymy dopiero za kilka lat. 
Przed nami żmudny proces wyboru waria-
tów przebiegu, uzgodnień i uzyskiwania 
niezbędnych decyzji, inwestycje te muszą 
powstać w poszanowaniu wymogów śro-
dowiskowych. Ale najważniejsze, że prace 
przygotowawcze już się rozpoczynają.  

W związku z pandemią, dramatycz-
nie spadła liczba przewozów pasażer-
skich na kolei. Czy w takim samym 
stopniu ograniczono liczbę   przejaz-
dów kolejowych?

Spadek liczby pasażerów podróżujących 
koleją z powodu epidemii jest procentowo 
o wiele większy niż spadek liczby oferowa-
nych połączeń. Z jednej strony, nie mogli-
śmy zawiesić połączeń, jeśli spowodowało-
by to odcięcie niektórych miast i regionów 
od reszty kraju. Z drugiej strony, zarówno 
minister infrastruktury, który jest organi-
zatorem przewozów międzywojewódzkich, 
jak i marszałkowie województw jako orga-
nizatorzy przewozów regionalnych, mimo 
panującej pandemii i wprowadzonych cięć 
do rozkładów, starają się zachować jak naj-
więcej połączeń kolejowych różnych kate-
gorii. 

Nie możemy też pomijać sytuacji prze-
woźników dowożących ludzi do pracy – 
głównie w ruchu aglomeracyjnym. Wpro-
wadzone ograniczenia co do liczby osób 
w wagonie uniemożliwiają ograniczenie 
częstotliwości kursów czy długości skła-
dów. Wszystkie te okoliczności powodu-
ją, że zmniejszenie liczby podróżnych jest 
dużo większe niż ograniczenie podaży, a co 
za tym idzie straty finansowe przewoźni-
ków kolejowych większe.

Jak obecnie wygląda frekwencja w ko-
lejowych przewozach pasażerskich?

Największe spadki liczby pasażerów noto-
waliśmy w kwietniu. Bywały dni, w  któ-
rych spółka PKP Intercity, w porównaniu 
z ubiegłym rokiem, przewiozła o 95% pa-
sażerów mniej. Obecnie, gdy powolnie od-
mrażana jest gospodarka, liczba pasażerów 
ponownie rośnie. To dobry prognostyk. 
Polacy od kilku lat wracają na kolej, więc 
stała się ona naturalnym środkiem trans-
portu z domu do pracy, czy do szkoły. 

Czy możemy pokusić się o przewidy-
wanie jak rynek kolejowych przewo-
zów pasażerskich będzie wyglądał po 
ustaniu epidemii?

Tak jak wspomniałem, już teraz notujemy 
lekki wzrost liczby pasażerów w porówna-

niu z kwietniem. W związku z ogłoszeniem 
przez rząd II etapu luzowania ograniczeń, 
od 3 maja br. uruchomione zostały niektó-
re zawieszone dotychczas pociągi między-
wojewódzkie. Na bieżąco monitorujemy 
sytuację i wraz z kolejarzami na nią reagu-
jemy. Mamy nadzieję, ze wraz z kolejnymi 
etapami odmrażania polskiej gospodarki 
liczba pasażerów będzie dalej rosła. Przy-
pomnę – w 2019 r. osiągnęliśmy najlepszy 
wynik w XXI w.: polska kolej przewiozła aż 
335 mln pasażerów. Oczywiście w 2020 r. 
tej liczby raczej nie osiągniemy. Mamy jed-
nak nadzieję, że Polacy wrócą do transpor-
tu kolejowego, gdy tylko będzie to możliwe.

Proszę wymienić najważniejsze dzia-
łania, które podjęło Ministerstwo 
Infrastruktury w ramach walki ze 
skutkami pandemii dla polskiej go-
spodarki.

Dostrzegamy problemy branży transporto-
wej spowodowane chorobą COVID-19, na 
skutek której zamknięto szkoły i zakłady 
pracy, co drastycznie ograniczyło np. ko-
rzystanie przez pasażerów z komunikacji 
autobusowej. Obecna sytuacja sprawiła, 
że realizowanie przewozów przez więk-
szość przedsiębiorców stało się nieopłacal-
ne i doprowadza do rezygnacji przez nich 
z obsługi linii regularnych. 

Dlatego zaproponowaliśmy, w ramach   
nowelizowanych przepisów Tarczy An-
tykryzysowej, wprowadzenie zmiany do 
ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej, w zakresie zwiększenia kwoty 
dopłaty. Takie rozwiązanie ma   zapewnić   
większe wsparcie finansowe dla organiza-
torów i operatorów publicznego transpor-
tu zbiorowego w czasie zmniejszonej mo-
bilności obywateli w związku z pandemią 
koronawirusa. 
Prowadzimy dialog z przedstawicielami 
kolejowych organizacji branżowych. Pod-
czas spotkań m.in. w formie wideokon-
ferencji pozytywnie oceniane są dotych-
czasowe działania resortu i PKP Polskich 
Linii Kolejowych SA, związane z  ograni-
czaniem negatywnego wpływu COVID-19 
na gospodarkę, w tym na sektor kolejowy. 
Z uznaniem spotkały się również decyzje 
spółki dotyczące np. obniżenia opłat rezer-
wacyjnych za korzystanie z infrastruktury 
oraz opłat za zmianę warunków korzysta-
nia z linii kolejowych. Dyskusja na temat 
postulatów sektora dotyczy także oczeki-
wań wsparcia ze środków publicznych PKP 
PLK i przewoźników.

Całkowite skutki pandemii poznamy naj-
wcześniej w lipcu i wtedy będzie można 
prognozować jak to może wpłynąć na ceny 
mieszkań. Z pewnością , można będzie li-
czyć na obniżki cen, choć deweloperzy mó-
wią raczej o ustabilizowaniu rynku, a więc 
zahamowaniu rosnących szybko przed 
pandemią cen mieszkań.
Deweloperzy mają jeszcze wiele innych 
zmartwień.  W połowie maja, Polski Zwią-
zek Firm Deweloperskich wystosował  apel 
do samorządów i wojewodów o ratowanie 
miejsc pracy i gospodarki. Podpisało się po 
nim 16 podmiotów z branży nieruchomości. 
PZFD zwraca uwagę, że wprawdzie działania 
legislacyjne są niezwykle ważne, ale samym 
stanowieniem prawa nie ochronimy gospo-
darki. Kluczowe jest wdrożenie dobrych 
i przyjaznych przedsiębiorcom praktyk na 
poziomie wykonawczym w samorządach. 
Branża nieruchomościowa jest w ogromnym 
zakresie zależna od sprawnego funkcjono-
wania samorządów. Bez jasnych i przyja-

Branża nieruchomości zależna od dobrej pracy samorządów
Czy ci, którzy zamierzają kupić mieszka-
nie powinni się z tym wstrzymać? Pocze-
kać, aż na skutek epidemii koronawirusa, 
popyt się załamie i ceny lokali gwałtownie 
spadną? Eksperci zwracają uwagę, że ry-
nek nieruchomości zawsze z opóźnieniem 
reaguje na różne czynniki zewnętrze.

znych dla inwestorów procedur, a przede 
wszystkim zmiany nastawienia władz samo-
rządowych i urzędników inwestorzy i przed-
siębiorcy sami nie dadzą rady w walce z kry-
zysem – czytamy w apelu. 
Sygnatariusze apelują o stworzenie i sto-
sowanie jak najprostszych procedur uzy-
skiwania decyzji administracyjnych, 
o przyspieszenie uzgodnień, racjonalność 
w procedurach podziału zadań i kosztów 
budowy infrastruktury, o zmianę nasta-
wienia i podziału na „nasze miejskie” 
i „wasze prywatne”.

Gra rzeczywiście toczy się o wysoką stawkę. 
Udział bezpośredni i pośredni budownic-
twa w PKB jest szacowany na 16%. Sektor 
jest jednym z najistotniejszych pracodaw-
ców tworząc 1,3-1,5 miliona miejsc pracy 
i odpowiadając za istotną część wpływów 
samorządowych.
Ale są i dobre dla deweloperów wiado-
mości. W projekcie kolejnego etapu tar-
czy antykryzysowej (3.0), który w dniu 28 
kwietnia wpłynął do Sejmu, zdecydowano 

o odwieszeniu biegu terminów we wszyst-
kich postępowaniach. Uchylenie art. 15zzs 
oraz 15zzr oznacza, że na nowo umożli-
wione zostanie wszczynanie postępowań 
w normalnym trybie, a także dalsze pro-
cedowanie organów nad wnioskami, które 
znajdowały się w toku.
Zgodnie z brzmieniem przepisów przej-
ściowych – terminy, o których mowa 
w uchylanych nowelą art. 15zzr ust. 1 i art. 
15zzs, których bieg nie rozpoczął się lub 
uległ zawieszeniu na mocy Tarczy 1.0 i 2.0, 
rozpoczną swój  bieg po upływie 7 dni od 
dnia wejścia w życie nowelizacji.
Zapomnianym segmentem rynku nie-
ruchomości byli wynajmujący prywatne 
lokale. Teraz pojawił się projekt rządowej 
pomocy finansowej dla najemców. Ustawa 
prawdopodobniej wejdzie w życie od 1 lip-
ca 2020 roku. Najemcy będą musieli wyka-
zać m.in. że w związku z pandemią ich do-
chody spadły o 25 procent wobec średniej 
z 2019 roku. 
Trzeba jednak dokładnie śledzić prace nad 
tą ustawą, gdyż pojawiły się informację 
o ograniczeniach związanych z dochodem 
najemców i powierzchni wynajmowanych 
przez nich mieszkań. Istnieją obawy, że 
ograniczenia te będą zbyt duże, a przez to 
ustawa nie będzie dostosowana do realiów 
rynku wynajmu mieszkań.  

Udział bezpośredni i pośredni budownictwa 
w PKB jest szacowany na 16%. Sektor jest jed-
nym z najistotniejszych pracodawców tworząc 
1,3-1,5 miliona miejsc pracy i odpowiadając za 
istotną część wpływów samorządowych.
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pie, aby dostarczać wartościową wiedzę 
i wsparcie.

Jak dużym zainteresowaniem cieszą 
się Państwa oferty „Pakiet dla Inwe-
stora”, „Mieszkanie za mieszkanie” 
czy „Spłacamy kredyt za Ciebie”? Co 
w ich ramach Państwo oferują? 

Do tej pory, podobnie jak inni dewelope-
rzy prowadziliśmy dość tradycyjne ak-
cje promocyjne. Pandemia ma ogromny 
wpływ na całą gospodarkę, ale również na 
potrzeby naszych klientów, którzy z jednej 
strony chcą kupić mieszkanie, a z drugiej 
stają przed dodatkowymi wyzwaniami 
czy obawami. W podjęciu decyzji bio-
rą pod uwagę wiele nowychkryteriów.
Dlategoposzliśmy w naszej propozycji  
o krok dalej niż do tej pory. Przygotowa-
liśmy TarczęOchronną Archicomu, któ-
ra jest de facto kompleksowympakietem 
wsparcia i ochrony w najbardziej newral-
gicznych obszarach.
Tarcza Archicomu to trzy poziomy zabez-
pieczeń, z których klient może wybrać naj-
bardziej odpowiadające jego preferencjom 
i sytuacji życiowej. Pierwszym z nich jest 

dofinansowanie zakupu mieszka-
nia, które klienci mogą przezna-
czyć na dowolny cel. Drugi ele-
ment tarczy odpowiada na obawy 
klientów dotyczące ewentualnych 
zmian cen lokali w najbliższej 
przyszłości. Rozwiązanie ujęte 
w naszym pakiecie gwarantuje wy-
równanie ceny zakupu, jeśli w naj-
bliższych sześciu miesiącach od 
podpisania umowy ulegnie ona 
obniżeniu.
Trzeci filar tarczy ochronnej to za-
bezpieczenie klientów przed ewen-
tualnym ryzykiem utraty pracy, 
a co za tym idzie niemożliwością 
spłaty rat kredytu. W takich wy-

padkach gwarantujemy spłatę kolejnych 
12  rat kredytu. To w dzisiejszych niepew-
nych czasach jest jedna z kluczowych dla 
klientów kwestii, gdyż zapewnia stabiliza-
cję w dłuższej perspektywie.
Tarcza Archicomu obejmuje także pakiet 
korzyści dla klientów inwestycyjnych ta-
kich jak gwarancja najmu lub pokrycie 
przez nas nawet do 22 miesięcy jego kosz-
tów. Premiowane w ramach programu są 
także zakupy gotówkowe. 
Tarcza ochronna wpisuje się w misję naszej 
Grupy, która zakłada dostarczanie klien-
tom przyjaznych miejsc do życia i pracy, 
z zachowaniem dużej odpowiedzialności 
za jakość życia mieszkańców i ich rodzin. 
Stabilna sytuacja finansowa firmy pozwala 
zaoferować klientom szeroki i komplekso-
wy pakiet korzyści, będący odpowiedzią 
na realne wyzwania, przed którymi stają 
przyszli mieszkańcy. 

Zarząd podjął także decyzję o zawie-
szeniu polityki dywidendy, rekomen-
dując przeznaczenie zeszłorocznego 
zysku na kapitał rezerwowy. Jaka była 
reakcja akcjonariuszy?

Precyzując: Zarząd zarekomendował za-
wieszenie polityki dywidendowej, ostatecz-
na decyzja leży po stronie akcjonariuszy. 
Reakcja akcjonariuszy była zgodna z ocze-
kiwaniami: w dobie niepewności działanie 
rekomendowane przez Zarząd leży w inte-
resie spółki, dlatego też spodziewaliśmy się 
braku negatywnego wpływu rekomendacji 
na reakcje inwestorów.

Archicom nie pozostał obojętny na 
obecną sytuację, aktywnie włączając 
się w akcję „Korona z głowy”. Wraz 
z innymi przedsiębiorstwami działa-
jącymi na rynku nieruchomości oraz 
Polskim Związkiem Firm Deweloper-
skich przekazali Państwo na zakup 
sprzętu medycznego 2,5 mln tys. zł. 
Społeczna odpowiedzialność biznesu 
to dla Państwa nie tylko slogan.

W obliczu prawdziwych wyzwań rynek 
i klienci mówią sprawdzam. Nasza fir-
ma od początku konsekwentnie i realnie 
wspiera lokalne społeczności, bo 
ta odpowiedzialność za jakość 
życia mieszkańców jest wpisana 
w misję naszej firmy. Zwłaszcza 
w tak trudnym czasie jak pande-
mia czuliśmy się zobowiązani do 
wsparcia lekarzy oraz potrzebują-
cych. Włączenie się wraz z innymi 
partnerami PZFD w akcje pomocy 
w walce z koronawirusem było na-
turalnym odruchem. Wrocławski 
Oddział PZFD, w tym Archicom, 
wsparł wrocławską klinikę Przylą-
dek Nadziei, w której szczególnej 
opieki i bezpieczeństwa wymagają 
najmłodsi pacjenci onkologiczni. 
Zdajemy sobie sprawę, że w czasie 
pandemii potrzeby służby zdrowia wysu-
wają się na pierwszy plan i takie inicjatywy 
są potrzebne teraz nam wszystkim.

Abstrahując od przykrego faktu, że 
chodzi o pandemię, hasło #zostańwdo-
mu współbrzmi z działalnością firm 
deweloperskich... Archicom nie zawie-
sił aktywności, nadal obsługuje klien-
tów, prowadzi inwestycje, ale przede 
wszystkim, w związku z obowiązują-
cymi obostrzeniami, wprowadził sze-
reg udogodnień w obsłudze klienta. 
Nie bez powodu Archicomowi przy-
znano tytuł „Najbardziej przyjaznego 
dewelopera w Polsce”. Może Pani opo-
wiedzieć o tym, w jaki sposób obecnie 
można się z Państwem skontaktować, 
umówić na obejrzenie mieszkania, do-
konać podpisania umowy itd.? 

Dziękuję. Sytuacja była dla nas wielkim 
zaskoczeniem i zarazem wyzwaniem. 

Czy w związku z pandemią rynek de-
weloperski odczuwa spowolnienie? 
Czy też zmiany nie są drastycznie od-
czuwalne, a jeśli nawet, raczej będzie 
to proces długofalowy?

Branża nieruchomości, jak również inne 
gałęzie gospodarki nie były przygotowa-
ne na taki tok zdarzeń. Na sytuację na 
rynku mieszkaniowym należy spojrzeć 
w perspektywie długofalowej. Wszystkie 
firmy mierzą się obecnie z tym samym 
problemem, wdrażając różne przejścio-
we rozwiązania. Zyskają Ci, którzy będą 
zwinnie podchodzić do zmieniającej się 
rzeczywistości i oczekiwań klientów. Po 
względnym ustabilizowaniu rynku, popyt 
na mieszkania może wzrosnąć, natomiast 
za kilka, kilkanaście miesięcy może poja-
wić się problem z podażą. Tak naprawdę 
na ostateczną decyzję o zakupie mieszka-
nia wpływa szereg czynników, na które nie 
mamy wpływu. Dziś popyt na mieszkania 
zaspokajają przede wszystkim firmy dewe-
loperskie, zaś niedobór mieszkań w Polsce 
wciąż plasuje się na wysokim poziomie (ok 
2 mln lokali). W ostatnim czasie nastąpiło 
spowolnienie popytu na mieszkania w po-
równaniu do tego, co notował nasz sektor 
na początku roku. Natomiast należy pa-
miętać, że ten deficyt po ustabilizowaniu 
się sytuacji wciąż trzeba będzie zaspokoić. 
W okresie niepewności, co do dalszych 
wydarzeń oraz decyzji rządu w związ-
ku z pandemią i częściowym odmraża-
niem gospodarki, część klientów decyzję  
o zakupie mieszkania odłoży na później, 
kiedy to sytuacja gospodarcza się unor-
muje. Warto dodać, że także sporym wy-
zwaniem pozostaje teraz przyspieszenie 

Priorytetem jest terminowa realizacja inwestycji 
i nowe udogodnienia w obsłudze klienta

i uproszczenie procedur administracyj-
nych. W dobie koronawirusa cała branża 
dostrzega potrzebę cyfryzacji procedur, 
które usprawnią szybkie uzyskiwanie 
zgód, decyzji i pozwoleń – czyli dotychcza-
sową działalność sprzed kryzysu.

Zdaję sobie sprawę, że trudno obecnie 
o jakiekolwiek prognozy, ale czy to 
dobry moment na inwestycje w nieru-
chomości, szczególnie z rynku pier-
wotnego?

Ograniczenia związane z pandemią i ko-
nieczność pozostania w domach wpływa-
ją na zmianę preferencji klientów. Wielu 
z nich może wstrzymywać się z decyzją 
o zakupie, licząc na duże obniżki cen. Jed-
nak takich na ten moment rynek jako taki 
nie przewiduje. W wyniku przymusowej 
kwarantanny, wiele osób mogło dojść do 
wniosku, że mieszkanie to wciąż bezpiecz-
na i pewna lokata kapitału. Dla części osób 
będzie to dobra okazja do zakupu mieszka-
nia na własność lub pod inwestycję. 
W Archicomie stale badamy preferencje 
zakupowe naszych klientów. Tworzymy 
uniwersalne mieszkania, dopasowane do 
zróżnicowanych oczekiwań. Projektujemy 
kompletne osiedla, które są realizacją na-
szej strategii tworzenia miejsc przyjaznych 
mieszkańcom. Klienci mogą wybrać pro-
dukt odporny na wahania koniunktury, 
który w każdym czasie będzie dobrą in-
westycją. Dla naszych klientów istotne są 
sprawdzone układy mieszkań, atrakcyjna 
lokalizacja, otoczenie zieleni, rozwiązania 
sprzyjające rekreacji i zdrowemu trybowi 
życia – m.in. kluby fitness oraz sąsiedzkiej 
integracji, jak wspólne chillout roomy czy 
kluby mieszkańca – tak charakterystyczne 
dla osiedli społecznych Archicomu. 
Klienci coraz częściej będą decydować się 
na zyskujący na popularności najem dłu-
goterminowy. Dla niektórych klientów 
problemem będzie utrudniony sposób fi-
nansowania, co widać po zaostrzeniach 
polityk kredytowych banków. Nie każdy 
więc w obecnej sytuacji spełni warunki, by 
uzyskać kredyt na zakup mieszkania.
Jako wiodący ogólnopolski deweloper 
uważnie analizujemy i reagujemy na po-
trzeby klientów, udostępniając im ofertę 
uwzględniającą obecną sytuację i zmie-
niające się preferencje nabywców nieru-
chomości. Te z kolei w miarę normalizacji 
wszystkich gałęzi gospodarki, powinny 
wrócić na stare tory sprzed epidemii.

W jaki sposób obecna sytuacja wpły-
nęła na Państwa decyzje inwestycyjne?

Deweloperzy ostrożnie dziś podchodzą 
do zakupu nowych gruntów, uważniej 
też patrzą i odsuwają w czasie planowa-
nie nowych inwestycji. Priorytetem dla 
firm deweloperskich jest obecnie zapew-
nienie terminowej realizacji inwestycji. 
Najbliższy okres to na pewno zacieśnienie 
współpracy z naszymi dotychczasowymi 
podwykonawcami, jak również poszu-
kiwanie innych sprawdzonych cenowo  
i jakościowo wykonawców. To obecnie 
problem, z którym boryka się cała branża. 
Najważniejsza jest natomiast solidna oferta 
skrojona na potrzeby klienta. Istotna jest 
również odpowiednio dopasowana strate-
gia, sprawdzona kadra ekspertów i zwin-
ność w działaniu spółki oraz wytyczaniu 
nowych rozwiązań na czas kryzysu i szyb-
kiego reagowania na zmiany. Stabilizacja 
na rynku nieruchomości będzie możliwa 
i uzależniona od czasu trwania pandemii 
oraz ogólnej sytuacji gospodarczej– im 
dłużej będzie trwała, tym bardziej odbije 
się ona na całej branży.

W ubiegłym roku Archicom odnoto-
wał wzrost zysku operacyjnego o 40 
proc., do prawie 118 mln zł. Dochód 
zwiększył się o 75 proc., do 98 mln 
zł. Nowy rok zarząd Archicomu, 
w porozumieniu z większościowy-
mi akcjonariuszami, rozpoczął od 
przeglądu opcji strategicznych. Czy 
obecna sytuacja zmusiła Państwa do 
zweryfikowania planów rozwoju ofer-
ty ogólnopolskiej, w tym w segmencie 
nieruchomości biurowych, i wyhamo-
wała proces poszukiwania inwestora 
strategicznego?

Żadna z przesłanek, które skłoniły nas do 
rozpoczęcia przeglądu opcji strategicz-
nych nie straciła na aktualności – wybra-
ne wręcz zwiększyły swoją wagę. Proces 
jest kontynuowany zgodnie z przyjętymi 
założeniami i harmonogramem, który nie 
był modyfikowany pod kątem pandemicz-
nych okoliczności rynkowych. Z punktu 
widzenia planów rozwoju oferty następują 
naturalne korekty, jednak nie zmieniliśmy 
podejścia do rozszerzania oferty Archicom 
o inwestycje w pozostałych największych 
miastach w kraju. Wszystkie kluczowe 
grunty pod nowe inwestycje mieszkanio-
we poza rodzimym Wrocławiem są nadal 
w posiadaniu Grupy, nie rozważamy rów-
nież ich sprzedaży jako niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych.

Oczywiście nie zawiesiliśmy aktywności, 
lecz zaadaptowaliśmy się dość szybko do 
nowych warunków. Większość pracowni-
ków przeszła w tryb pracy zdalnej z domu, 
udało nam się dostosować działalność 
spółki (wykorzystując m.in. narzędzie 
MicrosoftTeams), jak i sposób kontaktu 
z klientami do obecnych okoliczności. Na 
czas zaistniałej sytuacji wdrożyliśmy różne 
niestandardowe rozwiązania marketingowe 
z silnym akcentem na aktywności online. 
Postawiliśmy na wzmocnienie komunikacji  
w mediach społecznościowych. Wszystko 
po to, by wyjść naprzeciw aktualnym po-
trzebom klientów i umożliwić kontakt po-
przez preferowane przez nich kanały.Salony 
sprzedaży w okresie największych obostrzeń 
przeszły całkowicie w tryb online. Od 4 maja 
zostały ponownie otwarte ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 
Na czas trwania przymusowej kwarantan-
ny pomyśleliśmy również o dodatkowych 
kanałach komunikacji, które wdrożyliśmy 
na czas pandemii, jak np. możliwość wi-
deorozmowy z naszymi doradcami przy 
użyciu popularnych komunikatorów.Uru-
chomiliśmy pomysł wideo-spaceru prosto 
z osiedla, traktując go jako alternatywę dla 

klasycznych prezentacji, które zwykle na co 
dzień przeprowadzają nasi doradcy.Teraz 
każdy klient może umówić się na komforto-
wy spacer po osiedlu z naszym doradcą bez 
wychodzenia z domu. Pozostajemy również 
w standardowym kontakcie mailowym i te-
lefonicznym, jak również na LiveChacie. To 
klient decyduje o formie kontaktu, która 
najbardziej mu odpowiada.
W obecnym czasie bardzo ważne jest 
budowanie zaufania i dobrych relacji 
z klientami oraz wzmacnianie ich zaan-
gażowania. Chcemy, by klient otrzymywał 
wartościowe informacje, które wyjaśnią 
dotykają kwestii związanych z zakupem 
mieszkania. Doradzamy i wskazujemy do-
bre rozwiązania– dlatego na czas pandemii 
przygotowaliśmy serię artykułów porad-
nikowych i eksperckich na naszym firmo-
wym blogu.
Ściśle monitorujemy rynek, nastroje klien-
tów i ich proces decyzyjny na każdym eta-

Z Dorotą Jarodzką-Śródka, prezes Archicom S.A. rozmawia Marcin Prynda
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Panie Prezesie, niedawno pojawiła 
się informacja, że przedsiębiorstwo 
PolCam Systems będące własnością 
spółki MindMade (część Grupy WB), 
złożyła najkorzystniejszą ofertę na  
drogowy system poboru opłat video-
tolling. Jak do tego doszło? 

Zgłoszenie się do postępowania na nowo-
czesny system poboru opłat oparty na wy-
korzystaniu kamer odczytujących numery 
rejestracyjne samochodów, jest naturalną 
konsekwencją długoterminowej strategii 
rozwoju Grupy WB. MindMade wraz ze 
swoimi spółkami jest centrum kompeten-
cyjnym całej grupy kapitałowej w obszarze 
systemów bezpieczeństwa publicznego. 

Grupa WB skupia polskie spółki rozwijają-
ce unikatowe technologie w branży energe-
tyki, bezpieczeństwa i obronności. Oferu-
jemy własne rozwiązania, zaprojektowane 
w Polsce i wytwarzane w kraju. Dlatego 
mogliśmy zaoferować Głównej Inspekcji 
Transportu Drogowego najlepszą ofertę za 
opracowanie i wdrożenie systemu. Wszyst-
kie elementy są naszej produkcji, nie mu-
simy korzystać z poddostawców i pośred-
ników. 

Jednak nie tylko cena miała znaczenie. 
Zgodnie z filozofią założycieli Grupy WB, 
oferujemy nowatorskie rozwiązania, wy-
znaczające rynkowe trendy. Mimo najniż-
szej ceny, charakterystyki zaoferowanego 
systemu videtollingu nie tylko spełniają, 
ale i przekraczają założone wymagania. 

Wynika to z naszych doświadczeń i wiedzy 
oraz pewności wsparcia ze strony Grupy 
WB. Wchodzimy w skład dużego i wielo-
letniego dostawcy systemów wojskowych 
i cywilnych spełniających najwyższe stan-
dardy. Udziałowcem przedsiębiorstwa jest 
Polski Fundusz Rozwoju, dzięki czemu 
państwo ma pewność ochrony swoich in-
teresów w strategicznych dziedzinach. Do-
dam, że Grupie WB zaufały siły zbrojne 
Polski i wielu innych państw, w tym USA. 
Kto inny może się tym pochwalić? 

Można powiedzieć, że źródłem wa-
szego sukcesu są nowe rozwiązania 
w doskonałej cenie?

W pewnym sensie tak, to podejście pozwo-
liło zbudować obecną pozycję rynkową. 
Jednak oprócz oczywistych korzyści, mie-
rzymy się czasem z pewnymi przeszko-
dami. Musimy poświęcić więcej pracy na 
przekonanie odbiorców do rozwiązań wy-
przedzających swoje czasy.  

Co ciekawe, organizacja przetargów nie 
ułatwia wcale wprowadzania innowacyj-
nych rozwiązań. Instytucje administracji 
państwowej opierając się na prawie za-
mówień publicznych, niejako z automatu 
promują rozwiązania już dostępne, a nie 
przyszłościowe. Wymóg uzyskania refe-
rencji sprawia, że rynek ograniczony jest 
do określonego grona dotychczasowych 
dostawców.  

Jednak pomimo ograniczeń formalno-praw-
nych, cały czas udaje się nam dostarczać do 
instytucji państwowych produkty oparte na 
nowatorskich technologiach. Rozwiązania 
w nich zastosowane są często współfinan-
sowane środków wydatkowanych w ra-
mach wsparcia innowacyjnych projektów 
przez NCBiR czy fundusze unijne. 

Jakimi jeszcze innymi nowatorskimi 
rozwiązaniami, opartymi na naszych 
własnych, polskich technologiach, 
może się pochwalić MindMade? 

Tworzymy systemy dla sektora bezpieczeń-
stwa publicznego i energetyki. Dla tego 
pierwszego opracowana została Platforma 
Integracji Komunikacji (PIK) – system 
łączności, przydatny także w zarządza-
niu kryzysowym. Zapewnia niezawodną 
i zabezpieczoną kryptograficznie łączność 
między służbami państwowymi. W wersji 
podstawowej umożliwia komunikację gło-
sową między użytkownikami w zdefinio-
wanych grupach zadaniowych. 
Platforma Integracji Komunikacji umoż-
liwia koordynację łączności wszystkich 
polskich formacji mundurowych. Dzięki 
licznym zabezpieczeniom kryptograficz-
nym jest bezpieczna. Wykorzystuje wielu 
kanałów komunikacji zapewniając nieza-
kłóconą łączność na terenie całego kraju. 
PIK pozwala lokalizować użytkowni-
ków w oparciu o nawigację satelitarną. To 
szczególnie przydatne dla służb, których 
funkcjonariusze i pojazdy poruszają się po 
rozległym terenie. Dyspozytor musi znać 
ich położenie, aby efektywnie zarządzać 
i precyzyjnie wyznaczać zadania. Jakość 
i wartość PIK potwierdzają już przeprowa-
dzone wdrożenia.  
Na początku epidemii przekazaliśmy 
wspólnie ze spółką RADMOR (także 
wchodzącą w skład Grupy WB) kilka ze-
stawów PIK szpitalom zakaźnym w Gdyni 
i Gdańsku. Nasz system nie tylko przyśpie-
szył komunikację pomiędzy zespołami, ale 
pozwolił też ograniczyć kontakt fizyczny 
pomiędzy personelem medycznym pracu-
jącym na izbach przyjęć oraz w strefach 
skażonych i nieskażonych. 

MindMade zaangażowane jest też 
w ochronę granic państwowych. 
Może Pan przybliżyć to zagadnienie? 

W ubiegłym roku system AMSTA został 
wybrany przez Straż Graniczną. Dostar-
czone zestawy urządzeń ochrony pery-
metrycznej w połączeniu z czujnikami 
sejsmicznymi z powodzeniem ochraniają 
polskie i unijne granice. W przyszłości 
będą wspomagały też polskich żołnierzy. 
AMSTA to unikalny w skali światowej 
system ochrony rozległych obszarów lub 
wybranych stanowisk. Zastosowano w nim 
zaawansowane algorytmy uczenia maszy-
nowego, redukujące możliwość pomyłki. 
Oprogramowanie analizuje fale sejsmicz-
ne, akustyczne i dane obrazowe w różnych 
pasmach widzialności. Przez to AMSTA 
umożliwia ochronę granic lub kluczowych 
obiektów infrastruktury krytycznej. 
System może wykrywać osoby, pojazdy 
lub bezzałogowce bez względu na pogodę 
i porę roku. AMSTA łączy się z bezpieczną 
siecią transmisji radiowych, dzięki czemu 
na oddalonych stanowiskach dowodzenia 
można automatycznie identyfikować wy-
krytych intruzów i reagować adekwatnie 
do zagrożenia. System jest modułowy, mo-
żemy go dowolnie rozbudowywać o inne 
sensory, jak radary czy bezzałogowce. 

Brzmi jak scenariusz filmu scien-
ce-fiction. Nie budzi to zagrożenia 
związanego z inwigilacją?

Na pierwszy rzut oka rzeczywiście może 
tak to wyglądać. Nie uciekniemy od auto-
matyzacji i analizy danych na dużą ska-
lę, to kolejny etap rozwoju. Zgadzam się, 
że rewolucja, której jesteśmy świadkami 
może nieść pewne zagrożenia dla prywat-
ności. Wszystko zależy kto kontroluje to 
rozwiązanie i kto ma do niej dostęp. 
Wszystkie opracowane przez MindMade 
systemy pozwalają efektywnie przetwarzać 
informacje z ogromnej liczby źródeł i je 
analizować, co ponosi poziom bezpieczeń-
stwa. Mając świadomość zagrożeń wystę-
pujących w obszarze cyberbezpieczeństwa, 
kładziemy ogromny nacisk na bezpieczeń-
stwo zbieranych i przetwarzanych danych. 
Udostępniamy klientom kody do kontroli 
kluczowego oprogramowania. 
Jesteśmy przedsiębiorstwem o stuprocen-
towo polskim kapitale, w której jednym 
z udziałowców poprzez Polski Fundusz 
Rozwoju jest Skarb Państwa. To gwarantuje, 
że nikt nieuprawniony nie będzie miał do-
stępu do informacji przetwarzanych przez 
nasze systemy i do danych tam zawartych. 

Dziękuję za rozmowę  
Marcin Prynda

Innowacyjność  
w doskonałej cenie
Rozmowa z prezesem  
zarządu spółki MindMade,  
Romanem Musiałem, 
wchodzącej w skład  
GRUPY WB.
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Pandemia, wstrzymana produkcja sa-
mochodów, zamknięte granice, zapo-
wiadana przez ekonomistów recesja, 
przerwane łańcuchy dostaw, wprowa-
dzona kwarantanna… Ostatnie tygo-
dnie nie należały do najłatwiejszych. 
Z jakimi wyzwaniami musiał się Pan 
zmierzyć?

Sformułowanie, że nie były to najłatwiejsze 
tygodnie, to oczywiście eufemizm. Nasza 
branża jest specyficzna: cechuje się niską 
rentownością w stosunku do zaangażo-
wanego kapitału i ostatnie dwa miesiące 
pokazały, że jesteśmy bardzo wrażliwi na 
reakcję rynku. 

Kwiecień dla całej branży automotive był 
najgorszym miesiącem odkąd pamiętam. 
Według ostatnich doniesień CEPIK, ilość 
zarejestrowanych samochodów w kwietniu 
spadła względem zeszłego roku o ponad 

Rozmowa z Jakubem Jaworskim, Dyrektorem Zarządzającym Motorpol Wrocław Sp. z o.o.
65% oraz o ponad 47% względem marca 
2020. Nasza Spółka zanotowała nieste-
ty spadki sprzedaży oraz spadki obrotów 
w pozostałych działach, które są zgodne 
z rynkowym trendem. Należy pamiętać, iż 
samochody często nie są postrzegane jako 
artykuły pierwszej potrzeby i wielu na-
szych klientów w obliczu zaistniałej sytu-
acji odroczyło decyzje zakupowe. To z jed-
nej strony zrozumiałe, ale to wielki cios dla 
naszej branży.

Naturalnym krokiem wydaje się cię-
cie wszystkich kosztów i ogranicza-
nie wydatków. Dodatkowo, mieliśmy 
do czynienia z natłokiem informacji 
oraz co rusz zmieniającymi się obo-
strzeniami. Jak wyglądało zarządza-
nie firmą w tym okresie?

Cięcie kosztów, ograniczanie wydatków, 
kontrola „zamrożonej” gotówki, to pojęcia 

które przedsiębiorcy w ostatnim czasie od-
mieniali przez wszystkie przypadki. Spra-
wa jest jednak naprawdę złożona. Mamy 
obecnie stosunkowo ograniczony wpływ 
na część przychodową w firmie, zatem na-
leżało skoncentrować się w sposób rady-
kalny na części kosztowej. 

Zarządzanie spółką przestało mieć wymiar 
zgodny ze strategią średnio- i długoter-
minową, a nabrało, niestety, momentami 
charakteru reaktywnego. Nieumiejętność 
zaplanowania działań w czasie, pozbawiała 
niektóre decyzje pewności co do ich słusz-
ności oraz opłacalności. Poza higieną zarzą-
dzania kosztami, niestety musieliśmy zmie-
rzyć się z koniecznością redukcji niektórych 
etatów oraz wysokości wynagrodzeń, po-
nieważ to właśnie wynagrodzenia pracow-
ników są jednym z najwyższych kosztów 
jakie ponosimy jako przedsiębiorca.

Plany sprzedażowe przestały czasowo obo-
wiązywać. Całą swoją uwagę skupiliśmy 
na płynności finansowej. Stan należności, 
przeterminowanych płatności, czy wydat-
ków, to obecnie nasza codzienna praktyka, 
którą na pewno zachowamy z tym większą 
uwagą, nawet po zakończeniu kryzysu. 
Niektóre lekcje biznesowe, choć bardzo 
bolesne i przykre, na pewno zaprocentują 
w przyszłości. 

Potwierdziło się również znane ekono-
miczne powiedzenie: „cash is king”. Te 
podmioty, które posiadały większy kapitał 
własny, są w dużo bezpieczniejszej sytuacji 
od tych, które finansowały swoją działal-
ność w oparciu wyłącznie o kredyty.

Dane związane z ilością rejestracji 
nowych samochodów w kwietniu są 
zatrważające. Jak w Pana opinii będzie 
kształtowała się sprzedaż nowych sa-
mochodów w najbliższym czasie?

Ponad 65% spadek rejestracji względem 
poprzedniego roku pokazuje dobitnie skalę 
zjawiska. Wierzę jednak, że sytuacja nieba-
wem wróci do normalności. Być może nie 
będzie taka, jak do momentu sprzed pan-
demii, ale pozwoli nam w miarę normalnie 
prowadzić działalność dealerską.

Z jednej strony, gospodarka mocno ucier-
piała i nierzadko zakup samochodu po-
zostanie odłożony w czasie, z drugiej jed-
nak, obecny kurs złotówki względem euro 
powoduje, że ceny naszych samochodów 
stały się bardziej atrakcyjne. Ponadto, eks-
perci przewidują, że wielu klientów będzie 
wolało korzystać z własnej mobilności niż 
z transportu publicznego czy tak zwanego 
„carsharingu”. 

W mojej opinii, istotna będzie obserwacja 
trendów rynkowych i adekwatna adapta-
cja. Odpowiednia, dynamiczna reakcja na 
potrzeby klienta, innowacyjna strategia 
oraz nietuzinkowy marketing, to deter-
minanty, które będą kluczowe w erze „po 
pandemii”.

Większość firm mówi o zagrożeniach 
i trudnościach z jakimi obecnie się 
borykają oraz z jakimi przyjdzie im 
zmierzyć się w przyszłości. Ja jednak 
chciałabym zapytać Pana o szanse ja-
kie dostrzega Pan w obecnej sytuacji?

Zagrożeń będzie na pewno sporo. Wie-
lu przedsiębiorców wystąpiło do banków 

o odroczenie spłaty kredytów inwesty-
cyjnych czy obrotowych, składek ZUS, 
tudzież o pożyczki preferencyjne z PFR. 
Wielu importerów odroczyło też terminy 
płatności za samochody. Robimy wszyst-
ko, by zwiększać naszą płynność finanso-
wą, nie generując przy tym dodatkowych 
kosztów. Nie możemy jednak zapomnieć, 
że kiedy sytuacja się ustabilizuje, termi-
ny zapadalności zaczną nas nieubłaganie 
obowiązywać. Na to musimy odpowiednio 
wcześnie się przygotować. 

Szansą na wyjście z tego kryzysu obronną 
ręką, jest moim zdaniem, takie dobranie 
strategii oraz personelu, które pozwolą 
prowadzić biznes w nowych realiach zgod-
nie ze zrewidowanymi założeniami.

Na pewno ilość ustąpi w hierarchii ważno-
ści miejsca jakości, zarówno w sprzedaży, 
jak i obsłudze serwisowej. Wiem, że będę 
dużo bardziej ostrożny przy kolejnych za-
trudnieniach. Priorytetem będzie maksy-
malizacja efektywności naszych zespołów 
i rewizja procesów wewnątrz spółki.

Co przedsiębiorcy powinni robić 
w sytuacji przedłużającego się kryzy-
su, tak aby w sytuacji, gdy gospodar-
ka zacznie odbijać w górę, być do tego 
jak najlepiej przygotowanym?

W moim przekonaniu, nie możemy być 
biernymi obserwatorami zmieniającej się 
rzeczywistości w naszej branży. Ostatnie 
miesiące pokazały mi, że niektóre decyzje 
kadrowe, wizerunkowe, czy te dotyczące 
drastycznych cięć wydatków marketingo-
wych, mogą okazać się błędne. Mamy no-
woczesny, wspaniały obiekt i zależy nam 
przede wszystkim na tym, żeby pokazać, 

że wracamy do normalności - oczywiście 
przy zachowaniu wszelkich zasad bezpie-
czeństwa. Ale nie chcemy biernie podda-
wać się retoryce strachu i momentami nie-
uzasadnionej paniki.

Uważam, że zamiast przekazu podkreśla-
jącego zagrożenie, czas już na działania 
umożliwiające powrót do normalności, za 
którą tak tęsknimy.

To cenna lekcja, z której zamierzam wy-
ciągnąć wnioski. Lubię uczyć się od naj-
lepszych… a doświadczenie najlepszych 
pokazuje, że w czasach kryzysu, jak choćby 
tego z roku 2008, największy sukces odno-
siły i najszybciej wydostawały się z recesji 
firmy, które działały inaczej niż przed kry-
zysem, które nie bały się odważnie stawiać 
czoła wyzwaniom, zamiast chować głowę 
w piasek. 

Zbudowanie silnej marki, zjednanie sobie 
grona oddanych klientów i nieustająca 
dbałość o doświadczenie klienta – to trzy 
filary, o których nie wolno nam zapomnieć. 
Natomiast niezmiennie uważam, że to nasi 
pracownicy są największym atutem naszej 
firmy. Owszem, doszło do redukcji etatów, 
ale była to konieczność uzasadniona eko-
nomicznie. Wierzę, że z zespołem który 
pozostał, wrócimy do optymalnej sytuacji. 
Zespół Motorpol Wrocław, doświadczony 
przez pandemię, nieco poturbowany, ale 
bardziej zintegrowany i solidarny w tym 
trudnym i bezprecedensowym czasie, jest 
gotowy na zamknięcie rozdziału „recesja”. 
Czas na nowy rozdział…

Dziękuję za rozmowę,  
Magdalena Gryczke. 

Czas na zamykanie rozdziału recesja
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Akademia Korbank to prosta w obsłudze 
platforma WWW służąca do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych, eventów online oraz 
konferencji multimedialnych. Instytucje 
wdrażające to rozwiązanie mają możliwość 
tworzenia w pełni zarządzalnych wirtual-
nych klas z funkcjonalnością wielokierun-
kowej komunikacji głosowej i wideo. Aka-
demia jako platforma edukacyjna pozwala 
też na grupowe ocenianie uczniów poprzez 
wysoce konfigurowalne testy.

Rozwiązanie optymalne
Akademia KORBANK umożliwia nauczy-
cielom prezentowanie wykładów wspar-
tych dowolnymi dokumentami, w tym 
filmami wideo, dokumentami arkuszy 
biurowych, prezentacjami pdf i innymi. 
System organizacji użytkowników pozwa-
la dołączać do klas uczniom, którzy mogą 
partycypować w lekcji z wysokim, ale kon-
trolowanym przez moderatora stopniem 
interaktywności.
– Należy pamiętać, że to zaawansowane, 
choć zarazem proste w obsłudze rozwiąza-
nie, które nie ogranicza się do funkcji stricte 
edukacyjnych – mówi Paweł Paluchowski, 
Wiceprezes KORBANK SA. – Platforma 
pozwala też na prowadzenie biznesowych 
telekonferencji, wirtualnych spotkań i wy-
darzeń kulturalnych online. Epidemia za-
skoczyła nas wszystkich, dlatego podjęliśmy 
szybką decyzję o bezpłatnym wdrożeniu 
naszego rozwiązania specjalnie dla polskich 
szkół. Chcemy pomóc nauczycielom i dzie-
ciom w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Platforma pozwala szkołom oraz ich 
uczniom na łatwą i niewykluczającą cy-
frowo organizację zajęć edukacyjnych. 

Akademia Korbank – innowacyjne 
narzędzie w dobie kryzysu
W ramach szeroko zakrojonej akcji 
#zostańwdomu wrocławska firma 
Korbank S.A. udostępniła bezpłat-
nie w pełni funkcjonalną platformę 
do prowadzenia lekcji, wykładów 
i konferencji przez sieć. Rozwiąza-
nie nie wymaga instalacji żadnego 
oprogramowania. Wystarczy kom-
puter, tablet lub smartfon z dostę-
pem do Internetu. Z możliwości 
tej skorzystało kilkaset instytucji 
oświatowych i tysiące użytkowni-
ków w całej Polsce. Wymogi obsługi po stronie instytucji oraz 

uczniów ograniczają się do użycia przeglą-
darki internetowej. 
Korbank S.A. dysponuje zbiorem serwe-
rów gotowych przyjąć ruch z tysięcy szkół. 
Wszystkie serwery znajdują się na teryto-
rium Polski i zapewniają zgodność z wy-
tycznymi RODO. Całość infrastruktury 
jest monitorowana i w przypadku usterki 
lub przeciążenia naprawiana bez zwłoki. 
Firma posiada styk z siecią OSE (Ogólno-
polska Sieć Edukacyjna MEN), co zapew-
nia dobre połączenia i stabilność komuni-
kacji w relacji od serwerów do szkół. 

Nie tylko szkoły
Paleta zastosowań Akademii Korbank jest 
naprawdę szeroka. Z platformy z powodze-
niem skorzystają chociażby samorządy, 
prowadząc wiele działań drogą interne-
tową. Zarządy, rady i wydziały urzędów 
mogą przeprowadzać wewnętrzne spotka-
nia organizacyjne oraz publiczne konfe-
rencje. Urzędy pracy i jednostki pokrewne 
łatwo też zorganizują kursy i szkolenia do-
skonalące. Samorządowe jednostki kultury 
mogą z kolei realizować internetowe wyda-
rzenia kulturalne (spotkania z twórcami, 
pokazy filmów, dyskusje). Akademia Kor-
bank może też być narzędziem komuni-
kacji z petentami i pełnić funkcję punktu 
informacyjnego online.
W czasie bezpłatnego okresu platformę 
przetestowały też i inne podmioty – centra 
doskonalenia nauczycieli, centra rozwoju 
społecznego, ośrodki dla niedosłyszących 
i słabosłyszących, domy seniorów czy Fo-
rum Rozwoju Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, a także blogerzy i vlogerzy, którzy 
organizowali interaktywne spotkania onli-
ne ze swoimi czytelnikami i widzami.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Kor-
banku korzystający z Akademii nie muszą 
wykonywać żadnych zadań w celu imple-
mentacji platformy, która jest gotowa do 
użytkowania w trybie natychmiastowym. 
Akademia działa poprzez przeglądarkę 
stron internetowych (zwłaszcza najpopu-
larniejsze: Chrome, Firefox, a także sta-
wiająca na bezpieczeństwo Brave). Użyt-
kownicy powinni jedynie zadbać o to, by 
przeglądarka była zaktualizowana. 
Platforma dostępna jest całodobowo przez 
siedem dni w tygodniu i oferuje wsparcie 
w postaci dostępu do polskojęzycznych in-
strukcji, dokumentu FAQ (najczęściej za-
dawane pytania) oraz pomocy technicznej 
poprzez telefon oraz e-mail. 

Wdrożenie komercyjne
Korbank S.A. nie ukrywa, iż wdrożył 
Akademię w celach komercyjnych. Plat-
formę uruchomiono z myślą o sprzedaży 
bezpiecznych usług komunikacyjnych, 
zwłaszcza że u słynnego amerykańskiego 
konkurenta wykryto niedawno poważne 
luki. Dość powiedzieć, iż Ministerstwo 
Obrony Wielkiej Brytanii przestrzegło 
premiera Borisa Johnsona przed korzy-
staniem z oprogramowania stworzonego 
w USA. Akademia Korbank tymczasem 
jest rozwiązaniem o wysokim stopniu bez-
pieczeństwa, dzięki czemu korzystać zeń 
mogą nie tylko szkoły, ale i firmy czy urzę-
dy. Korbank S.A. zapowiada, iż jeśli kry-
zys epidemiologiczny się przedłuży, firma 
nadal będzie wspierać szkoły pro publico 
bono. Jednocześnie jednak gotowa jest już 
do sprzedaży usług Akademii podmiotom 
komercyjnym.
Więcej informacji: www.korbank.pl/aka-
demia

jeżdżających lub stojących przy peronie, 
na obserwowanym torze i przekazania tej 
informacji do Centralnego Systemu Dyna-
micznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP). 
Warto zaznaczyć, że KZŁ Bydgoszcz re-
alizują już kolejny kontrakt w podobnym 
zakresie, dotyczący budowy Systemu Dy-
namicznej Informacji Pasażerskiej na te-
renie województwa łódzkiego. W te naj-
nowsze rozwiązania zostaną wyposażone 
również przystanki intermodalne w Łodzi, 
które będą alternatywą dla tradycyjnej 
komunikacji miejskiej. - Kolejowe Zakła-
dy Łączności sp. z o.o. jako najstarszy pro-
ducent systemów dynamicznej informacji 
pasażerskiej w Polsce przez lata doświad-
czeń i realizacji rozwijał oraz usprawniał 
sposoby prezentacji informacji dla podróż-
nych. Na zdecydowanej większości polskich 
dworców pasażerowie korzystają z tablic  
i zapowiedzi głosowych produkcji bydgo-
skich zakładów. Teraz po wprowadzeniu 
nowych wytycznych przez zarządcę narodo-
wej sieci kolejowej dostarczamy na polską 
kolej najbardziej zaawansowane tablice 
informacyjne, przygotowane do funkcjo-
nowania w złożonym systemie Centralnej 
Aplikacji Systemu Dynamicznej Informa-
cji Pasażerskiej PKP PLK S.A. – wyjaśnia 
Krzysztof Magierowski – Prezes Zarządu 
KZŁ Bydgoszcz.

Kolej otrzymała nowy system  
dynamicznej informacji pasażerskiej 
Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. wdrożyły nowoczesny System 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, w oparciu o najnowsze wytycz-
ne PKP PLK S.A. tj. Ipi-6, na linii kolejowej 447 Grodzisk Mazowiecki 
– Warszawa Włochy. KZŁ Bydgoszcz są pierwszym dostawcą systemu 
w takiej formie.
Chociaż SDIP zarządzany przez Centralną 
Aplikację Systemu Dynamicznej Informa-
cji Pasażerskiej funkcjonował już w kilku 
lokalizacjach w Polsce, to instalacja naj-
nowszych urządzeń oraz oprogramowa-
nia, zgodnych z wytycznymi Ipi-6 odbyła 
się po raz pierwszy, na zmodernizowanej 
linii kolejowej 447 Grodzisk Mazowiecki – 
Warszawa Włochy.
Na linii kolejowej 447 zainstalowanych zo-
stało prawie 300 elementów Centralnego 
Systemu Dynamicznej Informacji Pasażer-
skiej, ułatwiających orientację podróżnych 
w bieżącym rozkładzie jazdy. Największą 
część systemu tworzą ekrany, pozostałe 
elementy to nowoczesne czujniki zajętości 
toru, zegary kolejowe sterowane proto-
kołami sieciowymi oraz kamery telewizji 
przemysłowej.
Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. zain-
stalowały także 112 tablic krawędziowych, 
16 tablic peronowych, 34 infokioski, 20 ta-
blic zbiorczych i 10 tablic informacyjnych. 
Wszystkie urządzenia zostały wykonane 
w najnowszej technologii monitorów TFT. 
Informacje wyświetlane są zgodnie z wy-
mogami interoperacyjności (TSI) zawar-
tymi w rozporządzeniu Komisji Europej-
skiej. 

Zainstalowane tablice zostały wykonane 
zgodnie z najnowszymi wytycznymi pol-
skiego zarządcy sieci kolejowej. Oznacza 
to, że spełniają bardzo wysokie wymaga-
nia odporności na trudne warunki atmos-
feryczne, kompatybilności elektromagne-
tycznej oraz wydajności. Urządzenia te były 
wielokrotnie badane w specjalistycznych 
laboratoriach m.in. pod względem odpor-
ności na akty wandalizmu, szczelności  
i zakłóceń elektromagnetycznych oraz 
w komorach klimatycznych. 
Transmisja danych między serwerem ko-
munikacyjnym a lokalnym sterownikiem 
w urządzeniu podlega weryfikacji. W przy-
padku awarii sieci komunikacyjnej na te-
renie obiektu, informacje wyświetlane na 
wyświetlaczu mogą być wygaszone, aby nie 
wprowadzać podróżnych w błąd, zaś ste-
rownik tablicy systematycznie podejmuje 
próby połączenia z serwerem i natychmiast 
po usunięciu awarii ponawia wyświetla-
nie aktualnych danych. Oprogramowanie 
urządzenia kompletuje obrazy otrzymane 
z CSDIP i wyświetla je bez ingerencji w ich 
zawartość. Dzięki temu pasażer otrzymuje 
zawsze aktualną informację.
Najistotniejszą cechą najnowszej wersji 
oprogramowania CSDIP wdrożonej na 
linii kolejowej 447, jest bezpieczeństwo 
wymiany danych. Kolejowe Zakłady Łącz-
ności wspólnie z PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. przetestowały setki scenariuszy 
zachowania się urządzeń w środowisku 
pracy najnowszego protokołu CSDIP.
Poza Systemem Dynamicznej Informa-
cji Pasażerskiej KZŁ dostarczyły również 
system telewizji przemysłowej. Na linii ko-
lejowej 447 monitoring obejmuje perony, 
tunele, windy i jest zgodny z Ipi-4 – naj-
nowszymi wymaganiami zarządcy infra-
struktury kolejowej.
Zainstalowane na peronach 34 czujniki 
kontroli zajętości toru, to nieodzowny ele-
ment wdrażanych Systemów Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej na polskich sta-
cjach. Czujniki przeznaczone są do detek-
cji obecności składów pociągowych prze-
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Powiat wrocławski wspiera 
służby walczące z pandemią

Chociaż powiat nie zarządza żadnym szpi-
talem, poszczególne samorządy gminne 
oraz  starostwo przekazały łącznie oko-
ło 680 tys. zł na wsparcie dla białego per-
sonelu. Powiat wrocławski przekazał 200 
tys. zł. Poszczególne samorządy gminy 
powiatu wrocławskiego również przeka-
zały środki finansowe, w sumie prawie pół 
miliona zł.
Samorządy województwa dolnośląskiego 
borykają się z  wieloma problemami, któ-
rych przyczyną jest pandemia. Aby móc 
je wspólnie rozwiązywać, wykorzystują 
możliwości wideokonferencji. - Zawsze 
z  wójtami i  burmistrzami rozmawiamy 
o problemach powiatu i gmin powiatu wro-
cławskiego. Na wideokonferencji z  Panem 
Marszałkiem Cezarym Przybylskim rozma-
wialiśmy trochę szerzej, w kontekście bezro-
bocia na terenie Dolnego Śląska - mówi Ro-
man Potocki- przewodniczący Konwentu 
Powiatów Województwa Dolnośląskiego 
i Starosta Wrocławski. 
Mimo trudnych warunków, 24 kwietnia  
odbyła się   XII Sesja Rady Powiatu Wro-
cławskiego. Obrady odbywały się w formie 
wideokonferencji z  radnymi. Posiedzenie 
tradycyjnie w  sali sesyjnej otworzył Prze-
wodniczący Rady Powiatu Wrocławskie-
go  Piotr Chmurzyński.   Starosta  Powiatu 
Wrocławskiego Roman Potocki przedłożył 
radnym sprawozdanie z wydarzeń i  inwe-
stycji, jakie miały miejsce w okresie  mię-
dzysesyjnym. Szczegółowo omówił także 
bieżącą działalność Zarządu i  Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w  zawiązku 
z  pandemią oraz  przedstawił aktualne 
dane dotyczące ilości osób objętych kwa-
rantanną oraz chorych na terenie powiatu 
wrocławskiego.

Epidemia koronawirusa dość silnie dotknęła po-
wiat wrocławski, 11 maja zakażonych było tam 
95 osób, podczas gdy na Dolnym Śląsku 
ponad 2000, a we Wrocławiu 411. Dzień 
wcześniej, na rządowej kwarantan-
nie, przebywało w powiecie wro-
cławskim 240 osób, a na kwarantan-
nie sanepidu – 77 osób.   

Zarząd Powiatu Wrocławskiego nieustan-
nie wspiera jednostki oraz służby odpowie-
dzialne za walkę z pandemią koronawirusa 
na  terenie powiatu. Pod koniec kwietnia 
starosta  Roman Potocki  przekazał mate-
riały i  środki dezynfekujące jednostkom 
powiatowym oraz  policjantom. Zestaw 
masek z filtrem FTP3 otrzymała Komenda 
Miejska Policji dla funkcjonariuszy patro-
lujących powiat wrocławski, kolejną jed-
nostką, której przekazano zestawy masek 
i  płynów do dezynfekcji było Powiatowe 
Centrum Usług Społecznych w  Kątach 
Wrocławskich.  
28 kwietnia odbyło się przekazanie mase-
czek ochronnych i płynów do dezynfekcji 
sfinansowanych przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego. Masecz-
ki na  ręce starosty  Romana Potockiego, 
Członka Zarządu Wiesława Zająca i Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Wrocław-
skiego  Piotra Chmurzyńskiego  przekazał 
Wicemarszałek Województwa Dolnoślą-
skiego Marcin Krzyżanowski. 
Powiat pomaga również szkołom i placów-
kom oświatowym, które musiały przejść 
na tryb nauczania zdalnego.  Złożono 
wniosek o  przyznanie grantu na  maksy-
malną dla powiatu kwotę 60 tys. zł. Mając 

na  względzie dobro uczniów, Zarząd Po-
wiatu Wrocławskiego podjął decyzję o za-
kupie sprzętu jeszcze przed uzyskaniem 
dofinansowania.
- Podjęte przez nas działania to efekt dia-
gnozy potrzeb szkół w tym zakresie – mówi 
Roman Potocki.- Cieszę się, że w taki spo-
sób możemy wesprzeć uczniów, a z nimi ich 
rodziców w trudnej sytuacji spowodowanej 
epidemią. 
Po długim majowym weekendzie roz-
poczęto w kraju stopniowe odmrażanie 
gospodarki. We wrocławskim starostwie 
przywrócono m.in. bezpośrednią obsłu-
gę klienta, w obleganym zazwyczaj przez 
petentów  Wydziale Komunikacji. Trzeba 
jednak nadal stosować rygory sanitarne. 
Powiat wrocławski ponadto uruchomił 
mobilne punkty Wydziału Komunikacji- 
codziennie w innej gminie pracownicy 
obsługują mieszkańców, którzy nie mają 
jak dotrzeć do nas do urzędu, aby załatwić 
swoje sprawy. - Muszę przyznać, że pomysł 
z wyjazdowymi punktami obsługi sprawdził 
się w 100 procentach - powiedział Roman 
Potocki, starosta wrocławski.
Oprac. na podstawie: www.powiatwroc-
lawski.pl
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Powiat wrocławski ponadto uruchomił mobilne punkty Wydziału Komunikacji - codziennie w innej gminie.  
– Ten pomysł sprawdził się w 100 procentach – mówi Roman Potocki, starosta wrocławski.

Rzeszów kojarzony jest nie tylko z dyna-
micznym rozwojem, ale także silnie roz-
winiętym przemysłem lotniczym, far-
maceutycznym, a przede wszystkim 
innowacyjnością. Określany jest jako sto-
lica innowacji, staje się synonimem nowo-
czesności oraz jakości.
Rzeszów okazał się też czarnym koniem 
Rankingu Miast Uczących się wraz z in-
deksem opracowanym na podstawie badań 
Polityki INSIGHT zajmując w nim drugie 
miejsce po Warszawie.
- Ranking pokazał, że Rzeszów odznacza 
się najwyższym poziomem edukacji – mówi 
Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. - Ba-
dania przeprowadzano m.in. w zakresie 
liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli 
oraz wyników sprawdzianów szóstoklasi-
stów i egzaminu gimnazjalnego. To pokazu-
je na jakim poziomie odbywa się kształcenie 
w naszych szkołach. 

Zdalne nauczanie już od dwóch lat
Decyzją Prezydenta Rzeszowa, już od 
dwóch lat wszyscy uczniowie rzeszow-
skich szkół w ramach projektu Innowa-
cyjna Edukacja poprzez portal https://edu.
erzeszow.pl mogą korzystać z bezpłatnego 
dostępu do pełnej, zaawansowanej wer-
sji oprogramowania Microsoft Office 365, 
zarekomendowanej przez Kancelarię Pre-
miera RP jako narzędzie do zdalnej nauki. 
Projekt objął ok. 4 tys. nauczycieli i ponad 
30 tys. uczniów wszystkich rzeszowskich 
szkół.
Dzięki wprowadzeniu profesjonalnych 
technologii oraz nabytym przez nauczy-
cieli umiejętnościom rzeszowskie szkoły są 
przygotowane do prowadzenia zajęć zdal-
nie, co okazuje się być szczególnie przy-
dane podczas sytuacji kryzysowej, z którą 
mamy obecnie do czynienia.
Kreatywnością wykazali się pracownicy 
rzeszowskiej Szkoły Podstawowej nr 25. 

Innowacyjność  
i kreatywność  
w walce z pandemią
W 2020 roku budżet Rzeszowa ma przekroczyć, kolejny już raz, 
1,7 mld zł. Inwestycje łącznie ze spółkami około 500 mln złotych. Mia-
sto rozwija się bardzo dynamicznie. Niestety, jak wszędzie, Rzeszów 
musi zmagać się z pandemią koronawirusa. Jak jedno z najszybciej 
rozwijających się miast w Polsce radzi sobie z tym problemem? 
Od 23 marca pracownicy, na szkolnych 
drukarkach 3d, produkują przyłbice oraz 
przejściówki do masek ochronnych uży-
wanych przez pracowników służby ochro-
ny zdrowia. W szkole, do końca kwietnia, 
powstało ok. 3,5 tys. przyłbic. Trafiły głów-
nie do pracowników służb medycznych. 
Do akcji włączyły się też inne szkoły (I Li-
ceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Pla-
stycznych, Zespół Szkół Mechanicznych, 
Zespół Szkół Spożywczych Rzeszów), 
rodzice uczniów SP25 i lokalni przedsię-
biorcy, którzy wypożyczyli swoje drukarki 
3D oraz sponsorzy, którzy dostarczyli nie-
zbędne do druku materiały.
Na zakup filamentu, folii i gumek środki 
finansowe przekazał również Prezydent 
Miasta Rzeszowa. Miejski zespół zarzą-
dzenia kryzysowego koordynuje rozdziela-
nie przyłbic zgodnie z zapotrzebowaniem 
poszczególnych ośrodków.
Walczących z koronawirusem wsparły 
również rzeszowskie uczelnie. W Politech-
nice Rzeszowskiej opracowano prototyp 
urządzenia z myślą o pacjentach zmagają-
cych się z COVID-19 zwłaszcza tych, któ-
rzy doświadczają najcięższych objawów 
choroby i wymagają wsparcia przy oddy-
chaniu. 

Pomoc dla przedsiębiorców  
i mieszkańców
Samorządowcy Rzeszowa nie zapomnieli 
o przedsiębiorcach. By wspomóc tych, któ-
rzy utracili dochody z powodu pandemii 
koronawirusa, a wynajmują pod działal-
ność lokale komunalne, Prezydent Rzeszo-
wa podpisał tzw. „Pakiet dla przedsiębior-
ców”.
Osoby prowadzące działalność w lokalach 
komunalnych, które na mocy Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 
br. musiały obowiązkowo zamknąć lokale, 
mogą starać się o odroczenie spłaty czyn-
szu o 6 miesięcy. Dodatkowo mogą ubie-

gać się o obniżenie czynszu do 80 procent 
w okresie trwania stanu epidemicznego.
Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie zre-
zygnowali z prowadzenia działalności 
w lokalach komunalnych ze względu na 
zagrożenie zakażenia się i przez to utraciły 
całość lub część dochodów, mogą ubiegać 
się o obniżenie czynszu do 50 procent na 
okres trwania stanu epidemicznego. Muszą 
udokumentować obniżenie dochodów np. 
na podstawie raportów kasowych.
W związku z podpisaniem przez Prezy-
denta RP tzw. „Tarczy Antykryzysowej” 
określającej pomoc dla przedsiębiorców, 
Urząd Miasta Rzeszowa od razu urucho-
mił numery telefonów, pod którymi wszy-
scy zainteresowani mogli dowiedzieć się na 
temat możliwości korzystania z ulg okre-
ślonych w ustawie.
Urząd Miasta Rzeszowa uruchomił też 
specjalną pomoc dla osób starszych i sa-
motnych objętych obowiązkową kwaran-
tanną. Zadbano również o to aby miesz-
kańcy ograniczyli przemieszczenie się za 
pomocą komunikacji zbiorowej i w miarę 
możliwości wykorzystywali własne samo-
chody. Miejska Administracja Targowisk 
i Parkingów w Rzeszowie zdecydowała się 
nie pobierać od 17 marca opłat od kierow-
ców za parkowanie w płatnej strefie.
Prezydent Rzeszowa podjął też decyzję 
o zwolnieniu z opłaty stałej rodziców dzie-
ci uczęszczających do żłobków. Opłata ta 
wynosiła 312 zł. Wszyscy, którzy uiścili już 
tę opłatę będą mieć ją zaliczoną na poczet 
przyszłych płatności. 
Warto również odnotować spontaniczne 
inicjatywy mieszkańców Rzeszowa w wal-
ce z pandemią. Pracownicy Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Rzeszowie postano-
wili ruszyć z akcją „Szyjemy maseczki”. 
Rozpoczęto zdobywanie środków na mate-
riały i szycie maseczek bawełnianych. Ma-
seczki zostały przekazane do najbardziej 
potrzebujących.

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisał „Pakiet 
dla przedsiębiorców” wspierający tych, którzy utracili 
dochody w wyniku pandemii koronawirusa.
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Jak funkcjonuje gmina Żelazków 
w czasie pandemii? W jaki sposób 
działa samorządowa administracja, 
jak obsługiwani są petenci, którzy 
chcą załatwić urzędowe sprawy?

Urząd Gminy funkcjonuje normalnie, 
oczywiście tak jak na każdą instytucję 
na pracę urzędu ma wpływ ogólnopolska 
kwarantanna i pewne ograniczenia, ale jest 
to czas intensywnej pracy. Kiedyś ten trud-
ny czas się skończy i musimy być przygoto-
wani do rozliczenia się z dotychczasowych 
działań i normalnego funkcjonowania .

Czas pandemii – czas  intensywnej pracy
Z Sylwiuszem Jakubowskim, wójtem gminy Żelazków rozmawia Ryszard Żabiński

W trosce o bezpieczeństwo pracowników 
urzędu i mieszkańców, wprowadzono 
rozwiązania mające na celu ogranicze-
nie bezpośrednich kontaktów zarówno 
pomiędzy pracownikami (praca zdalna, 
praca w systemie zmianowym), jak i na li-
nii pracownik – klient, w taki sposób, aby 
nie miało to wpływu na tempo i sposób 
załatwienia sprawy. Mówimy tu głów-
nie o możliwości kontaktu i załatwia-
niu spraw mieszkańców Gminy poprzez 
kontakt telefoniczny, poprzez skrzynki 
elektroniczne, listownie. Jednocześnie, 
w samym budynku zastosowano środki 
ostrożności dbając by nie zabrakło ręka-
wiczek, maseczek, przyłbic i środków de-
zynfekujących, z których mogą korzystać 
pracownicy i petenci.

Zakupiliśmy 10  000 maseczek wielorazo-
wego użytku, które przy współpracy z soł-
tysami, strażakami z Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie Gminy zostały do-
starczone do wszystkich gospodarstw do-
mowych na terenie Gminy Żelazków .

Świadomy zarówno wyzwań, przed któ-
rymi stoi obecnie personel medyczny, jak 
również problemów z sprzętem medycz-
nym i środkami ochrony osobistej zwią-
zanych z wybuchem pandemii, podjąłem 
decyzję o wsparciu finansowym dwóch 

szpitali: jednego na terenie powiatu kali-
skiego, drugiego w Kaliszu.

Jaki wpływ może mieć pandemia na 
sytuację finansową gminy?

Z pewnością na kondycję finansową będzie 
miał wpływ głównie czas trwania pande-
mii, jestem jednak dobrej myśli ponieważ 
Gmina Żelazków przed pojawieniem się ko-
ronowirusa była w bardzo dobrej kondycji 
finansowej, stąd też nie grozi nam spekta-
kularna katastrofa. Nie ulega wątpliwości, 
że wraz z nadejściem pandemii na Gminę 
spadły dodatkowe wydatki związane np. 
z organizacją zdalnego nauczania, spadną 
dochody wynikające z sytuacji gospodarczej 
przedsiębiorców, wzrosną wydatki związa-
ne z pomocą społeczną, stopniowo zacznie 
pojawiać się coraz więcej wniosków o umo-
rzenie zaległości podatkowych. 

Żelazków jest gminą, w której prowa-
dzone są liczne inwestycje. Z jakich 
przedsięwzięć, w związku z epide-
mią, trzeba będzie zrezygnować lub je 
przesunąć, a które koniecznie muszą 
być realizowane zgodnie z harmono-
gramem?

Na chwilę obecną nie zamierzamy rezy-
gnować z zaplanowanych na ten rok in-
westycji, tym bardziej, że na ich realizację 
Gmina pozyskała środki zewnętrzne lub 
zamierza je pozyskać. Do najważniejszych 
należą: rewitalizacja zabytkowego parku 
w Żelazkowie, adaptacja zabytkowej ofi-
cyny z przeznaczeniem na cele kulturalne 
w m. Żelazków, przebudowa dróg, przebu-
dowa oświetlenia ulicznego na solarne, bu-
dowa zbiorników wodnych małej retencji, 
przygotowanie dokumentacji budowy no-
wej szkoły podstawowej, przebudowa ist-
niejących budynków szkoły na przedszkole 
i żłobk aw Żelazkowie. Na 2020 rok, w bu-
dżecie Gminy Żelazków zaplanowanych 
zostało na inwestycje ponad 8 mln złotych.

W gminie odbywa się wiele atrakcyj-
nych wydarzeń społeczno- kultural-
nych. Które z nich trzeba będzie od-
wołać, a co do których jest szansa, że 
mogą się odbyć w tym roku?

To czy imprezy się odbędą będzie zależało 
od zniesienia zakazów i sytuacji epidemicz-
nej. Na chwilę obecną nie potrafimy wska-
zać kiedy okres społecznej kwarantanny 
się skończy i kiedy organizacja imprezy 
nie będzie stanowiła zagrożenia zdrowia 
i życia mieszkańców, bo to jest dla mnie 
najważniejsze. 

Jak Pan ocenia postawę mieszkańców 
gminy w trudnym czasie pandemii? 
Jak znoszą obostrzenia, czy stosują 
się do rygorów związanych z sytuacją 
epidemiczną?

Daję bardzo wysoką ocenę mieszkańcom 
Gminy Żelazków, w tym trudnym czasie 
wykazują się dużym zdyscyplinowaniem, 
empatią i solidarnością. Aby łagodzić 
skutki kryzysu psychicznego związanego 
z COVID-19, Dzienny Dom Senior + w Że-
lazkowie, Klub Rodziny, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i szkoły oferują telefo-
niczne wsparcie psychologiczne i pedago-
giczne.

W jakiej sytuacji znajdują się funk-
cjonujący na terenie gminy przedsię-
biorcy? Jak radzą sobie z kryzysem? 
Czy mogą liczyć na wsparcie samo-
rządu?

Panujący w Polsce koronawirus ograniczył 
kontakty międzyludzkie do niezbędnego 
minimum, przez co utrudnione zostało 
świadczenie usług wymagające bezpo-
średniego kontaktu na linii usługodaw-
ca-usługobiorca. Nałożone zakazy doty-
kają najbardziej gastronomię, fryzjerów, 
kosmetyczki, transport osobowy, ale do-
tyczą też usług branży budowlanej, ogrod-
niczej, czy rzemieślniczej. Powoduje to 
ograniczenia działalności lub ich zupełne 
zawieszanie. Największe problemy będą 
dotyczyć tych małych firm, które już wcze-
śniej walczyły z problemami natury finan-
sowej, a obecna sytuacja jedynie pogłębiła 
ten stan. Na chwilę obecną współpracująca 
z Gminą Kancelaria Prawna SCBP Piotra 
Barteckiego z Sopotu przygotowała porad-
nik dla przedsiębiorców w praktyce doty-
czący Tarczy antykryzysowej. Działania 
samorządu będą zależały od szeregu czyn-

ników i z pewnością ukierunkowane będą 
na faktyczną pomoc poprzez indywidualne 
podejście do każdego przedsiębiorcy. 

Trudno nie zgodzić się ze stwierdze-
niem, że naszą gospodarkę czeka 
kryzys. Jak Pan sobie wyobraża funk-
cjonowanie gminy,przedsiębiorców 
działających na jej terenie, gdy pan-
demia będzie wygasać? Czy jest Pan 
optymistą, czy uważa Pan że uda się 
w gminie szybko odrobić wszystkie 
straty związane z pandemią i szybko 
przejść do normalności?

Moim zdaniem, nic już nie będzie takie 
samo, okres pandemii i kwarantanny zmu-

sił nas do chwili zastanowienia, przewarto-
ściowania priorytetów. Zwróci naszą uwagę 
na kwestie zupełnie dotychczas lekceważo-
ne. Obawiam się, że skutki pandemii od-
czuwać będziemy jeszcze długo, po jej wy-
gaśnięciu, ale życie wróci do normy, musi. 
Gmina funkcjonować będzie normalnie, 
realizować nakładane na nią zadania i od-
powiadać na potrzeby swoich mieszkań-
ców. Wierzę, że nasi przedsiębiorcy dadzą 
radę, już teraz część z nich przystosowuje 
się do nowej rzeczywistości i przebranża-
wia. Z pewnością, znoszone wraz z wygasa-
niem pandemii ograniczenia będą siłą na-
pędową dla przedsiębiorstw, a trudny czas 
z COVID -19 wskazał im nowe możliwości, 
kierunki rozwoju, promocji.
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Pod koniec kwietnia przedłożył Pan 
Radzie Miejskiej uchwałę dotyczącą 
pomocy przedsiębiorcom z terenu 
gminy w związku epidemią korona-
wirusa,  na czym będzie ona polegać?

Wobec trudnej sytuacji naszych przedsię-
biorców, Rada Miejska podjęła uchwałę 
o przedłużeniu terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości do dnia 30 
września 2020r. i zwolnieniu z podatku 
od nieruchomości, gdzie zwalnia się z tego 
podatku wskazane grupy przedsiębiorców 
za miesiące kwiecień i maj 2020r. Podmio-
ty, które nie są objęte zwolnieniem, mogą 
ubiegać się o udzielenie ulgi w podatkach 
lokalnych  na podstawie przepisów tzw. or-
dynacji podatkowej.

Jakim wyzwaniem dla Pana jako bur-
mistrza jest obecna sytuacja związana 
z epidemią  i kierowaniem urzędem, 
współpracą samorządu z instytucja-
mi państwowymi w obecnej sytuacji?   

Nikt z nas nie przewidział takiego scena-
riusza. Przyszło nam zmierzyć się z bardzo 
trudną sytuacją. Od początku zakłada-
łem, że musimy nauczyć się funkcjonować 
w stanie epidemii, bo może ona trwać 
długo. Społecznej izolacji nie można za-
nadto przedłużać, bo gospodarka tego nie 

Umieć funkcjonować w czasie epidemii
Z Piotrem Hojanem, burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego rozmawia Milena Zarabska

wytrzyma. Samorządy są dzisiaj w opresji, 
mamy świadomość problemów jakie mają 
lokalne firmy, ale też musimy realizować 
swoje zadania. Do tego niezbędne są wpły-
wy do budżetu i obniżenie ich w ciągu roku 
grozi niewykonaniem zaplanowanych na 
2020 rok zadań. Brakuje też jasnego har-
monogramu znoszenia obostrzeń – znając 
terminy, łatwiej było by się do tego przygo-
tować. Ponadto, pojawiające się wytyczne 
sanitarne – np. dla przedszkoli, czy obiek-
tów sportowych - generują ogromne kosz-
ty, które musimy ponosić.

Wszyscy obawiamy się koronawirusa, 
podczas gdy w powietrzu ciągle czy-
ha na nas  smog. Jakie są osiągnięcia 
gminy w walce z tym zjawiskiem?

Konsekwentnie prowadzimy kampanię na 
rzecz poprawy jakości powietrza w naszej 
gminie. Liczne akcje informacyjno – edu-
kacyjne, pokazy, warsztaty, happeningi, 
a także wzmożone kontrole jakości opału 
i testy popiołu, przynoszą wymierne efek-
ty. Dofinansowujemy wymianę kotłów CO 
na gazowe. Korzystamy z drona, kręcimy 
spoty tematyczne, drukujemy ulotki, by 
dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. 
Warto wspomnieć, że nasz spot antysmo-
gowy uzyskał pierwsze miejsce na Festiwa-
lu Filmów Odpowiedzialnych w 2019 roku.  

Jakie są najważniejsze przedsięwzię-
cia planowane w Gminie na ten rok? 
Czy w związku z obecną sytuacją ich 
realizacja nie jest zagrożona?

Główną inwestycją tego roku jest przebudo-
wa i adaptacja budynku po byłym dworcu 
PKP w Grodzisku Wlkp. i utworzenie tam 
Centrum Ekonomii Społecznej. Będzie ono 
bazą do rozmaitych działań, m.in. popra-
wi się dostępność usług i zasobów pomocy 
społecznej, kultury, uruchomione zostaną 
nowe funkcje w budynku, nowe aktywne 
narzędzia zmiany społecznej w środowisku 
lokalnym. Wartość Projektu wynosi ponad 
6 mln złotych, dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, to ponad 5 mln zł. Wykonamy 
także kilka mniejszych inwestycji drogo-
wych i kubaturowych – ale ich zakres bę-
dzie uzależniony od stanu budżetu.
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Współpraca to filar walki z kryzysem
- Wyzwaniem dla samorządów w dobie epidemii jest wprowadzanie 
innowacyjnych rozwiązań i działalność w obrębie nieznanych do tej 
pory dziedzin. Często o skuteczności naszych działań decyduje czas, 
stąd wiele decyzji zapada „tu i teraz” - mówi Dariusz Chmura, bur-
mistrz Gminy Wołów – samorządu, który jako jeden z pierwszych na 
Dolnym Śląsku wprowadził na swoim terenie pilotażowy program ba-
dań dla osób poddanych kwarantannie.

Współpraca z samorządami i lokalnymi 
instytucjami oraz przedsiębiorcami umoż-
liwiła Gminie Wołów realizację szeroko za-
krojonych działań których celem jest walka 
z wirusem COVID-19. Pierwszy sztab kry-
zysowy został powołany przez samorząd 
stosunkowo wcześnie, w pierwszej połowie 
marca, co umożliwiło zaplanowanie roz-
wiązań krótko- oraz długofalowych. 
W ramach swoich struktur Gmina Wołów 
powołała sztab odpowiedzialny za przy-
gotowywanie pakietów ochrony osobistej 
dla pracowników urzędu, instytucji takich 
jak policja, straż pożarna. Pakiety ochrony 
osobistej otrzymali również pracownicy 
służby zdrowia, a wsparciem objęte były 
również parafie i lokalni przedsiębior-
cy. Gmina Wołów z własnych środków 
zakupiła m.in. kombinezony i przyłbice 
oraz specjalistyczne maski dla pracowni-
ków Pogotowia Ratunkowego w Wołowie. 
Dzięki współpracy samorządu z sektorem 
biznesu lokalni przedsiębiorcy chętnie 
włączyli się w działania pomocowe. Gmina 
otrzymała od firmy PCC Rokita tonę pły-
nu do dezynfekcji, z kolei Steinpol Central 
Services sp. z o.o. przekazał 4 000 mase-
czek dla mieszkańców Gminy Wołów.

Każdy mieszkaniec otrzymał  
maseczkę
Największym wyzwaniem dla Gminy 
Wołów była akcja rozdawania maseczek 
wszystkim swoim mieszkańcom, które sa-
morząd zakupił z własnych środków. Łącz-
nie zostało rozdanych 20 000 maseczek 
wielokrotnego użytku. Kryterium ilości 
przekazanych maseczek było ustalane na 
podstawie deklaracji śmieciowych składa-
nych przez właścicieli bądź zarządców da-
nych nieruchomości.
- Zadanie było trudne do zrealizowania ze 
względu na cały proces logistyczny – mówi 
burmistrz Dariusz Chmura. - W akcję 
pakowania maseczek zaangażowani byli 
pracownicy urzędu i jednostek podle-
głych, z kolei za dystrybucję w mieście od-
powiadało Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Przedsiębiorstwo Wodno 
– Kanalizacyjne w Wołowie, na terenach 
wiejskich zaś w akcję zaangażowani byli 
sołtysi oraz Ochotnicze Straże Pożarne. 
Istotne było także zabezpieczenie naszych 
pracowników i wprowadzenie procedur 
przekazywania maseczek. Była to pierw-
sza tego typu akcja przeprowadzana na 
tak szeroką skalę. Obecnie wyzwaniem dla 
samorządów jest wprowadzanie innowa-
cyjnych rozwiązań i działalność w obrębie 
nieznanych do tej pory dziedzin. Często 
o skuteczności naszych działań decyduje 
czas, stąd wiele decyzji zapada „tu i teraz”.
Istotnymi działaniami prewencyjnymi 
była również, przeprowadzana kilkukrot-
nie dezynfekcja na terenie miasta i wsi. 
Dezynfekcją były objęte miejsca publiczne 
takie tak skwery, przystanki, okolice ban-
komatów, kościoły. 

Pierwszy pilotażowy program  
na Dolnym Śląsku
W połowie kwietnia Gmina Wołów we 
współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wo-
jewódzkim we Wrocławiu oraz Powiato-
wą Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną 
w Wołowie podjęła się zorganizowania 
pilotażowej stacji typu drive thru w któ-
rej pobierane są wymazy od osób objętych 
kwarantanną z terenu powiatu wołowskie-
go. Osoby odbywające kwarantannę docie-
rają na miejsce samochodem przy pełnym 
zabezpieczeniu policji.
- Dzięki tej procedurze znacząco skrócił 
się czas oczekiwania na testy, a mieszkańcy 
szybciej zyskują pewność i możliwość po-
wrotu do normalnego życia – komentuje 
Dariusz Chmura, burmistrz Gminy Wołów.
Najnowszym rozwiązaniem na jakie po-
stawił samorząd jest współpraca z firmą 
Maximus SC z Wołowa, która do tej pory 
specjalizowała się w produkcji urządzeń 
medycznych. Firma w dobie walki z koro-
nawirusem wdraża polską myśl technolo-
giczną w nowe warunki z którymi przyszło 
się mierzyć nie tylko samorządom ale rów-

nież przedsiębiorcom. Efektem prac firmy 
jest stworzenie kabiny dezynfekującej, któ-
ra służy pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Wołowie oraz klientom urzędu. 
Wśród działań prowadzonych bądź koor-
dynowanych przez gminę była również ak-
cja szycia maseczek przez seniorów i Bank 
Życzliwości Gminy Wołów – przedsięwzię-
cie mające na celu stworzenie bazy osób 
potrzebujących pomocy w zrobieniu zaku-
pów, wyprowadzeniu psa czy wykupieniu 
recepty oraz bazy wolontariuszy chcących 
pomóc osobom starszym, samotnym, 
schorowanym, rodzicom małych dzieci czy 
osób przebywających w kwarantannie. 

Komunikacja z mieszkańcami
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja 
związana z wprowadzanymi obostrzenia-
mi i podejmowanymi inicjatywami zwięk-
szyła i tak dużą rolę komunikacji samo-
rząd – mieszkańcy. Przed gminą stanęły 
nowe wyzwania dotyczące wykorzystania 
maksymalnej ilości środków przekazu. We 
współpracy z ochotniczą strażą pożarną 
i policją mieszkańcy na terenach wiejskich 
oraz w mieście otrzymywali informacje 
o wprowadzonych ograniczeniach w prze-
mieszczaniu się. Istotną rolę w procesie ko-
munikacji odegrały media społecznościo-
we jak również Aplikacja BLISKO służąca 
do przekazywania powiadomień i ostrze-
żeń. Plakaty dotyczące najważniejszych re-
gulacji i działań samorządu były udostęp-
niane i rozwieszane na terenie całej gminy. 
Komunikaty zamieszczane były również 
w lokalnej prasie. 

Burmistrz Dariusz Chmura przy kabinie do dezyn-
fekcji użyczonej przez firmę Maximus z Wołowa. 
Kabina ma służyć klientom i pracownikom urzędu.
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WYCHODZIMY NAPRZECIW NOWYM WYZWANIOM 
– WAŁBRZYSKA STREFA EKONOMICZNA W DOBIE PANDEMII
Po ogłoszeniu w marcu stanu epidemii koronawirusa w naszym kraju, Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, kontynuując swoją statutową działalność, podjęła przedsięwzięcia 
mające na celu przeciwdziałanie gospodarczym i społecznym, negatywnym skutkom COVID-19. 

zuje również szkolenia i warsztaty on-line. 
W kwietniowych webinariach, które prze-
prowadziła WSSE, wzięło udział ponad 
1600 przedsiębiorców. Poświęcone zostały 
głównie wsparciu, z którego może korzystać 
biznes w dobie pandemii koronawirusa.

- Z powodu zagrożenia COVID-19 nasze 
działania szkoleniowe odbywają się zdalnie 
– tłumaczy prezes Piotr Sosiński i dodaje: 
- Webinaria prowadzone są we współpracy 
z renomowanymi kancelariami prawny-
mi oraz firmami konsultingowymi. Dzięki 
temu do przedsiębiorców trafiają rzetelne 
informacje, które pomagają im w prowa-
dzeniu działalności. 

Tematyka kilkunastu spotkań przepro-
wadzonych przez WSSE dotyczyła m.in.: 
wsparcia w ramach Tarczy Antykryzyso-
wej, możliwości renegocjacji umów z part-
nerami, sposobów zarządzania rozproszo-
nym zespołem pracowników czy nowych 
stawek VAT. 

- Wszystkie szkolenia odbywają się za pomo-
cą profesjonalnej platformy do wideokonfe-
rencji, która umożliwia użytkownikom nie 
tylko wysłuchanie eksperta, ale również za-

dawanie pytań czy dostęp do dokumentów 
i prezentacji. Warto podkreślić, że szkolenia 
adresujemy do wszystkich przedstawicie-
li biznesu, nie tylko do firm działających 
w naszej strefie, a rejestracja na spotkania 
jest darmowa – wyjaśnia wiceprezes Kamil 
Zieliński.

W miesiącu maju wałbrzyska strefa kon-
tynuuje szkolenia on-line dla biznesu, 
których tematyka dotyczy między innymi 
zamówień publicznych, ochrony miejsc 
pracy czy rządowych rozwiązań antykry-
zysowych. Również w czerwcu zaplano-
wane zostały tego typu spotkania. Szcze-
gółowy plan webinariów można znaleźć 
w mediach społecznościowych strefy oraz 
jej stronie internetowej.

Na portalu WSSE uruchomiona została 
również platforma wymiany pracowni-
ków, produktów i usług pod nazwą „Strefa 
Współpracy”. 

- To narzędzie ma na celu transfer pracow-
ników pomiędzy przedsiębiorstwami, które 
wstrzymały działalność, a firmami, które 
ze względu na specyfikę branży zwiększają 
zatrudnienie. Platforma dodatkowo umoż-

liwia znalezienie partnerów biznesowych, 
zarówno na czas kryzysu gospodarczego, 
jak i w dalszej perspektywie czasowej – wy-
jaśnia Krzysztof Drynda, wiceprezes wał-
brzyskiej strefy.

Na stronie www.invest-park.com.pl oprócz 
zaproszeń na webinaria i „Strefy Współ-
pracy” dostępne są również informacje 
o Tarczy Antykryzysowej oraz zalecenia 
dla przedsiębiorców związane z przeciw-
działaniem COVID-19. 

- Pandemia to trudny okres i wygląda na 
to, że będziemy musieli się z taką sytuacją 
zmagać jeszcze przez jakiś czas. W trosce 
o zdrowie nasze i naszych bliskich a jedno-
cześnie z myślą o przyszłości - zachowaniu 
miejsc pracy i kondycji gospodarki - musimy 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości i mie-
rzyć się z wyzwaniami. Jednak wierzę, że 
w duchu solidaryzmu, wspierając działania 
polskiego rządu dążącego do zminimalizo-
wania gospodarczych skutków pandemii, 
wspólnie pokonamy kryzys i powrócimy 
na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego 
- podsumowuje dr Piotr Sosiński, prezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK”.

Pomoc finansowa, wsparcie rzeczowe dla 
lokalnych placówek medycznych i instytu-
cji, współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi i samorządami, pakiet osłonowy 
dla przedsiębiorców oraz inwestycje sty-
mulujące gospodarkę – to wprowadzone 
przez WSSE „INVEST-PARK” pięć filarów 
walki ze skutkami pandemii.

- Przeznaczyliśmy 100 tys. złotych na wspar-
cie Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu 
oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Me-
dycznego. Zdajemy sobie sprawę, że ochrona 
zdrowia i życia stanowi priorytet - mówi dr 
Piotr Sosiński, prezes wałbrzyskiej strefy. 

- Dodatkowo zakupiliśmy masecz-
ki ochronne oraz płyny do dezynfekcji. 
Wszystkie te artykuły zostały przez nas 
rozwiezione do szpitali oraz placówek po-
gotowia ratunkowego na Dolnym Śląsku 
oraz Opolszczyźnie. Wsparcie otrzymały 
również inne instytucje charytatywne, 
między innymi świdnicki Caritas - dodaje 
prezes Sosiński.

Pomimo wciąż obowiązujących ograniczeń 
spowodowanych pandemią, wydawane są 
nowe decyzje inwestycyjne w wałbrzyskiej 

strefie. Tylko w marcu i kwietniu otrzyma-
ło je trzech przedsiębiorców. Od początku 
roku na realizację inwestycji w WSSE zde-
cydowało się już 8 firm. Łącznie projekty 
opiewają na kwotę przeszło 300 mln zło-
tych.

- Nie zwalniamy również tempa z inwesty-
cjami własnymi. Postanowiliśmy przyspie-
szyć realizację programu budowy hal dla 
małych przedsiębiorstw. Decyzja o realiza-
cji wałbrzyskiego obiektu o wartości około 
20 mln złotych jest już podpisana. Ponadto 
nasza spółka córka, Invest Park Develop-
ment, rozpoczyna budowę Biznes Inkubato-
ra w Świebodzicach za kwotę ponad 17 mln 
złotych. To niezmiernie ważne, aby w tym 
trudnym czasie, stymulować polską gospo-
darkę poprzez inwestycje – podkreśla Ka-
mil Zieliński, wiceprezes strefy. - Urucho-
miliśmy również instrumenty finansowe, 
które mogą okazać się pomocne w czasach 
spowolnienia gospodarczego i być impul-
sem dla gospodarki – dodaje.

Wśród instrumentów wsparcia znalazły 
się pożyczki rozwojowe dla dolnośląskich 
przedsiębiorców oraz fundusz dla jedno-

stek samorządu terytorialnego związany 
ze wzmocnieniem terenów i infrastruktury 
inwestycyjnej. 

Z powodu zagrożenia epidemicznego część 
zakładów działających w WSSE była zmu-
szona zawiesić lub znacznie ograniczyć 
produkcję. Aby przeciwdziałać skutkom 
COVID-19, wałbrzyska strefa wprowadziła 
pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. 

- Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest 
nadzwyczajna, a jej skutki będą odczuwal-
ne dla całej polskiej gospodarki. Podjęliśmy 
decyzję o odroczeniu płatności dla naszych 
partnerów oraz negocjację stawek czynszo-
wych dla najemców - wymienia Kamil Zie-
liński. 

Wsparcie przedsiębiorców ze strony wał-
brzyskiej strefy jest uzupełnieniem Tar-
czy Antykryzysowej wprowadzanej przez 
rząd, czyli pakietu ustaw mających na celu 
ochronę zatrudnienia oraz zachowania 
płynności finansowej przedsiębiorców. 

W ramach przeciwdziałania skutkom 
pandemii, Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” organi-

dr Piotr Sosiński prezes WSSE                                         Kamil Zieliński wiceprezes WSSE                                        Krzysztof Drynda wiceprezes WSSE Siedziba Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
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Skroplony gaz ziemny jest dzisiaj jednym 
z najbardziej perspektywicznych źródeł 
energii dostępnych na dynamicznie zmie-
niającym się rynku gazu. Jest czysty, eko-
logiczny, bezpieczny, a co najważniejsze 
może zrewolucjonizować sposób zaspo-
kajania potrzeb energetycznych przedsię-
biorstw, gmin, gospodarstw rolnych w ca-
łym kraju.

Mikroinstalacje LNG 
zwiększą  
efektywność biznesu 
Za sprawą uruchomienia, w 2015 roku, Terminala LNG im. Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, Polska uzyska-
ła dostęp do nowego, czystego paliwa, które z powodzeniem 
stosowane jest w gospodarce jako surowiec energetyczny, 
czy jako paliwo służące do napędu pojazdów mechanicz-
nych. Za sprawą szybkich w montażu mikroinstalacji (tj. ma-
łych stacji regazyfikacji), odbiorca jest w stanie w krótkim 
czasie korzystać z nowego, ekonomicznie opłacalnego i eko-
logicznego źródła energii.

LNG uzyskiwany jest w procesie skraplania 
gazu ziemnego, podczas którego zmniejsza 
swoją objętość 600-krotnie, dzięki czemu 
możliwe staje się jego transportowanie za 
pomocą specjalistycznych cystern krio-
genicznych do klienta na terenie całego 
kraju. Jedną z najszybciej rozwijających się 
firm świadczącą usługi transportu, logi-
styki i budowy małych stacji regazyfikacji 
na rynku “small scale LNG” jest Gas-Tra-

ding S.A. należąca do Grupy Kapitałowej 
PGNiG.

Za sprawą szybkich w montażu mikroin-
stalacji (tj. małych stacji regazyfikacji), od-
biorca jest w stanie w krótkim czasie korzy-
stać z nowego ekonomicznie opłacalnego 
i ekologicznego źródła energii. Zaletą za-
stosowania mikroinstalacji jest także pełna 
automatyzacja działania i zmniejszenie do 
minimum potrzeby zaangażowania czyn-
nika ludzkiego po stronie klienta. Dzięki 
odpowiednim certyfikatom i odbiorom 
przez specjalistyczne służby (UDT, TDT) 
jego wykorzystanie jest w pełni bezpieczne.

Bardzo istotnym czynnikiem jest minima-
lizowanie ilości spalin i ekologia. Zasto-
sowanie gazu jako paliwa jest w związku 
z tym najlepszym rozwiązaniem w hodow-
li zwierząt, ogrodnictwie, czy ogrzewaniu 
szklarni. Zastosowanie LNG w przemyśle 
spożywczym umożliwia obniżenie kosz-
tów produkcji, a dzięki możliwości zasto-
sowania technologii kogeneracji pozwala 
na równoczesne wytwarzanie ciepła oraz 
energii elektrycznej. Stacje regazyfikacyj-
ne dostępne są dla wszystkich wytwórców, 
hodowców i producentów bez względu na 
wielkość ich gospodarstwa. 

Odbiór LNG nie jest jednak możliwy bez 
posiadania odpowiedniej infrastruktury 
do jego przewozu, magazynowania i rega-
zyfikacji. Kompleksowe usługi w tym za-
kresie, oferowane są przez Gas-Trading 
S.A. i inne spółki z GK PGNIG.

Gaz LNG jest z pewnością paliwem teraź-
niejszości, a mikroinstalacje – to sprawnie 
funkcjonujące rozwiązanie, po które coraz 
częściej sięgają podmioty z różnych gałęzi 
gospodarczych, w tym z sektora rolno-spo-
żywczego.

podstrefach Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Ostatni pozyskani inwe-
storzy to BASF - producent katalizatorów 
i filtrów powietrznych oraz spółka XEOS 
zajmująca się serwisowaniem i naprawą 
silników samolotowych. Ta ostania zain-
westowała w swój zakład już 1 mld zł. Go-
spodarczy potencjał powiatu potwierdza 
przyznany mu Dolnośląski Klucz Sukce-
su. 

Inwestycje  Powiatu:
Proinwestycyjne nastawienie lokalnych 
władz sprzyja rozwojowi tego rejonu. 
Władze powiatu kładą duży nacisk na in-
westycje drogowe i sukcesywnie moderni-
zują sieć dróg powiatowych. W tym roku 
rozbudowano powiatową komunikację 
o pięć nowych linii. To pozwoliło na sko-
munikowanie 90 proc. miejscowości. Inną 
ważną kwestią jest edukacja. Bliskość LSSE 
oznacza ścisłą współpracę z lokalnymi pra-
codawcami. Jej efekty to m.in. nowe kie-
runki kształcenia, klasy patronackie czy 

też praktyki zawodowe. Najlepsi i najzdol-
niejsi uczniowie mogą liczyć na stypendia 
starosty powiatu, przyznawane od 2007 
roku. Budżet powiatu jest zrównoważony 
i ma proinwestycyjny charakter. 
Ostatnie zrealizowane projekty to: 
• „Termomodernizacja budynków uży-

teczności publicznej Powiatu Średzkie-
go” wartość: 2,6 mln zł, dofinansowanie: 
1,9 mln zł, 

• „Utworzenie Powiatowego Centrum 
Kultury Alternatywnej w Środzie Ślą-
skiej” wartość: 9 mln zł, dofinansowanie 
ostateczne: 7,2 mln zł. 

Skarb Średzki 
Do najsłynniejszych świadectw minionej 
epoki należą odkryte w 1988 r. klejnoty 
monarsze nazwane Skarbem Średzkim. 
Najbardziej niezwykły skarb średnio-
wiecznej Europy tworzą: złota korona, 
zausznice, kolista zapona, bransolety, trzy 
pierścienie, złota taśma oraz blisko 4 tys. 
srebrnych groszy praskich i 39 złotych flo-
renów. Skarb był prezentowany na wielu 
światowych wystawach m.in. w Warsza-
wie, Berlinie, Pradze i Brukseli.

Warto zwiedzić:
• Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej 

wraz z eksponowanym w nim Skarbem 
Średzkim

• Mury obronne otaczające Środę Śląską, 
wzniesione pod koniec XIII w. i zacho-

wane w 75 proc,. Pierścień murów zamy-
kał miasto w czworoboku i posiadał pięć 
bram wjazdowych. 

• Zamek na wodzie w Wojnowicach 
wzniesiony w XIV w. jest przykładem 
architektury rycerskiej. Jego mury, po-
dobnie jak budynki w Wenecji, zostały 
wzniesione na konstrukcji z pali dębo-
wych, głazów i gliny. 

• Rezerwat przyrody „Zabór” w gminie 
Miękinia, który chroni naturalny las łę-
gowy oraz takie gatunki fauny jak: żura-
wie, bobry, żaby dalmatyńskie. 

Powiat Średzki

Przeszłość
Powiat Średzki należy do terenów o nie-
zwykłej historii. W XII w. na szlaku han-
dlowym pojawiła sie osada targowa – Śro-
da Śląska, sto lat później przemianowana 
na miasto. Lokacja Środy nastąpiła na pra-
wie niemieckim, które po dostosowaniu 
do miejscowych warunków zaczęto nazy-
wać „prawem średzkim”. Kolejne wieki to 
przechodzenie pod panowanie czeskie, au-
striackie i pruskie, co skutkowało licznymi 
wojnami, ale też wpływami kulturowymi 
i religijnymi. W 1813 r. Środę odwiedził 
Napoleon Bonaparte, który oczekiwał tu 
na zawarcie rozejmu. 

Współczesność
Dzisiaj w Środzie Śląskiej łatwo zauważyć 
rosnące tempo życia gospodarczego. Rów-
nież pozostałe gminy powiatu coraz lepiej 
odnajdują się w gospodarczej rzeczywisto-
ści. Sprzyja temu m.in. korzystne położe-
nie i dobra infrastruktura. Blisko dwadzie-
ścia zakładów działa w zlokalizowanych tu 

Szczęśliwe miejsce 
– szczęśliwi ludzie

Muzeum Regionalne 
pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 39 60 911, fax 71 39 60 914
www.mr.powiat-sredzki.pl 

Punkt Informacji Turystycznej 
wieża widokowa kościoła  
św. Andrzeja w Środzie Śl. 
więcej informacji tel. 71 396 07 77

Władze Powiatu:
Krzysztof Szałankiewicz – starosta powiatu średzkiego 
Sebastian Burdzy – wicestarosta powiatu
Elżbieta Czarnota – skarbnik powiatu
Mariusz Żałobniak – sekretarz powiatu

Ważne adresy:
Starostwo Powiatowe 
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 317 56 46 do 47, fax 71 317 56 49
www.powiat-sredzki.pl
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Na Uniwersytecie Gdańskim już od 
marca większość zajęć odbywa się w for-
mie e-learningowej. Jak duże to było 
wyzwanie dla pracowników uczelni? 

Uniwersytet od wielu lat oferował kursy 
e-learningowe, ale nie cieszyły się one po-
wodzeniem wśród pracowników i studen-
tów. W marcu wszyscy musieliśmy zmie-
nić podejście. Już po tygodniu 72% zajęć 
odbywało się za pośrednictwem platform 
edukacyjnych umożliwiających kształ-
cenie na odległość, w kolejnym tygodniu 
liczba takich zajęć wzrosła do ponad 80%. 
Szybko uruchomiliśmy szkolenia dla pra-
cowników, które ułatwiły korzystanie z 
dostępnych narzędzi do kształcenia onli-
ne. Z naszych szkoleń skorzystało również 
kilka innych uczelni i liceów. 
Uwzględniając fakt, że uczelnia kształci 
23  tysiące studentów i oferuje 87 kierun-
ków studiów, a w ich ramach 205 specjal-
ności – uważam, że Uniwersytet Gdański 
sprostał wyzwaniu. To doświadczenie po-
zwoliło nam przygotować procedury prze-
prowadzania egzaminów i zaliczeń w for-
mach zdalnych, jak również obrony pracy 
dyplomowych. Pierwsze takie obrony już 
się odbyły, podobnie jak obrona pracy dok-
torskiej zorganizowana online.

Uniwersytet Gdański sprostał wyzwaniom czasu epidemii
Z dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim, prof. UG, Prorektorem ds. Studenckich 
i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego rozmawia Milena Zarabska

Jest Pan Przewodniczącym Komitetu 
ds. przeciwdziałania rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa SARS-Cov-2. 
Jakie działania są podejmowane 
przez Komitet?

Wprowadziliśmy zasady organizacji pracy 
zdalnej dla pracowników administracyj-
nych, przygotowaliśmy akademiki na czas 
pandemii. Do zadań komitetu należało 
także stworzenie procedur dotyczących 
kształcenia na odległość oraz prowadzenia 
komunikacji z pracownikami i studentami, 
a ostatnio również stopniowego przywra-
cania działalności uczelni.

Kiedy ruszy rekrutacja na uczelnię 
w tym roku? 

Postanowiliśmy zmienić terminy rekruta-
cji tak, aby rozpoczynała się po uzyskaniu 
przez absolwentów szkół średnich świa-
dectw maturalnych. Nie zmieniliśmy za-
sad przyjmowania kandydatów na studia, 
ale udoskonaliliśmy naszą Internetową Re-
krutację Kandydatów (IRK), która zosta-
nie uruchomiona 1 lipca 2020, do zdalnej 
obsługi. Kandydat nie musi się osobiście 
pojawiać w siedzibie komisji rekrutacyj-
nej. Nieliczne wyjątki, jak np. rozmowa 
sprawdzająca możliwości studiowania na 

kierunku logopedia, odbędzie się z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa.

Jak zmieni się funkcjonowanie uczel-
ni po ustaniu epidemii? 

Stworzyliśmy elektroniczny sposób apli-
kowania o miejsca w akademikach i taki 
sam przydział tych miejsc. Pracujemy nad 
stworzeniem elektronicznej teczki studen-
ta tak, aby usprawnić kontakty z dzieka-
natami. Modyfikujemy programy studiów 
wprowadzając nowe formy kształcenia na 
odległość. Wybory nowego rektora rów-
nież odbyły się online. 
Obecna sytuacja to powód do głębszej reflek-
sji i wyciągnięcia wniosków np. docenienia 
roli bezpośrednich kontaktów w codzien-
nym życiu akademickim i rozsądne wyko-
rzystanie technologii informatycznych. 

Prezes PIIB prof. Zbigniew Kledyński  wy-
stosował  w tej sprawie pismo do Jadwigi 
Emiliewicz, ówczesnej minister rozwoju 
w związku ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. 
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw.
Samorząd inżynierów budownictwa zwra-
ca uwagę na to, że w związku z sytuacją 
epidemiczną mogą wystąpić trudności 
z przeszkoleniem wszystkich członków, 
których w Polsce jest ok. 118 tysięcy. Za-
wieszono bowiem szkolenie tradycyjne 
koncentrując się jedynie na tych z wyko-
rzystaniem platform internetowych. Mini-
sterstwo Rozwoju nie zgodziło się jednak 
na wydłużenie okresu vacatio legis ustawy 
z 13 lutego 2020 r.
Tymczasem zmiany jakie niesie ta usta-
wa dla inżynierów budownictwa mają dla 
nich fundamentalne znaczenie. Najważ-
niejszą zmianą będzie podział projektu 

Koronawirus nie zatrzymał budów
Już od 19 września będzie obowiązywać w Polsce nowe prawo budowlane. 
Jednak Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaapelowała do rządu o dłuż-
sze vacatio legis dla tej ustawy. 

budowlanego na trzy części: projekt zago-
spodarowania działki lub terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany i tzw. projekt 
techniczny. Do wniosku o pozwolenie na 
budowę mają być dołączane pierwszy i dru-

gi dokument, natomiast projekt techniczny 
wówczas, gdy rozpocznie się budowa.   
Autorom tych zmian chodziło o to, aby 
uprościć i przyspieszyć proces inwesty-
cyjny, co w konsekwencji miałyby np. 
prowadzić do wzrostu liczby budowanych 
mieszkań. Jednak zdaniem samorządu 
inżynierów budownictwa, zmiany nie są 

dobre. Zwraca się uwagę, że nastąpi roz-
członkowanie dokumentacji projektowej, 
co może utrudnić koordynację projekto-
wania. Kierownicy budów będą musieli 
wyegzekwować wykonanie projektu tech-
nicznego. Zmiany w prawie budowlanym 
inaczej też wpłyną na  inwestycje prywat-
ne, a inaczej na publiczne. 
Proponowane zmiany nie dość, że nie  li-
kwidują wielu barier w procesie inwesty-
cyjnym, to mogą wprowadzić chaos w pra-
wie budowlanym. Inżynierowie będą się 
musieli jednak dostosować do nowego pra-
wa, umiejętnie wprowadzać je w życie cały 
czas dbając o  jakość wykonywanych prac 
i bezpieczeństwo wznoszonych obiektów. 
Warto też zauważyć, że w czasie epidemii 
prace na budowach nie zostały przerwane. 
Teraz trzeba więc dbać nie tylko o to, aby 
obiekty były bezpieczne, ale również praca 
przy ich wznoszeniu pod kątem możliwo-
ści zarażenia się koronawirusem. 
 Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
zgłosiła wiele postulatów do kolejnych 
ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Samo-
rząd wskazuje w nich na szczególną rolę 
budownictwa w utrzymaniu i szybkim 
przywróceniu obiegu gospodarczego po 
ustaniu epidemii

Autorom zmian w Prawie budowlanym cho-
dziło o to, aby uprościć i przyspieszyć proces 
inwestycyjny, co w konsekwencji miałyby  
np. prowadzić do wzrostu liczby budowanych 
mieszkań. Jednak zdaniem samorządu inży-
nierów budownictwa, zmiany nie są dobre.

– W przeważającej części na podwyższa-
nie kwalifikacji i warunków pracy naszych 
pracowników, ale też przyciąganie nowych 
naukowców. Będziemy szukać ludzi o jak 
najlepszych umiejętnościach i jak najwyż-
szych kompetencjach, które wprowadzą do 
Gdańska nową jakość naukową. Będą to 
wybitni specjaliści nie tylko z Polski, ale 
też z zagranicy. 

Co jeszcze?
– Chcemy zaoferować możliwie najlepsze 
warunki pracy uzdolnionym magistrom 
i doktorantom, którzy do tej pory często 
wybierali pracę w biznesie, zamiast konty-
nuowania kariery na polskich uczelniach. 
W Nauce wygrywają bowiem ci, którzy 
przyciągną do siebie najlepszych młodych 
pracowników i właśnie o takich ludzi bę-
dziemy się mocno starać, a co więcej, bę-
dziemy mieli argumenty by przekonać ich 
do pracy na uczelni.

Skorzysta na tym zatem nie tylko 
Politechnika, ale też miasto i region 
Pomorza.

– Zdecydowanie tak. Chcemy ukierunko-
wać naszą pracę na potrzeby i rozwój za-
równo Gdańska, jak i całego Pomorza. Już 
teraz Politechnika Gdańska ma jeden z naj-
wyższych współczynników pozyskiwania 
środków finansowych ze współpracy z biz-
nesem i przemysłem. Chcemy pójść za cio-
sem i rozwijać się w tym aspekcie jeszcze 
bardziej intensywnie.

Dziękuję za rozmowę 
Marcin Prynda

W konkursie Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Politechnikę 
Gdańską uznano najlepszą uczelnią 
techniczną w Polsce. Jakie będą dal-
sze kroki Politechniki po uzyskaniu 
tego statusu?

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor 
Politechniki Gdańskiej: – Będziemy dążyć 
do tego, żeby Politechnika Gdańska stała 
się elitarnym ośrodkiem naukowym nie 
tylko w Polsce, ale też za granicą. Będzie-
my stawiać na jakość, także w kwestii mo-
deli zatrudnienia. Funkcjonowanie uczelni 
badawczej nie musi się bowiem opierać 
wyłącznie o tradycyjne wydziały, mogą na 
niej działać także interdyscyplinarne ze-
społy, dążące do osiągania jak najlepszych 
wyników badawczych. 
Tak będzie też w naszym przypadku, po-
wołaliśmy już zresztą cztery nowe Centra 
Badawcze: Centrum BioTechMed, Cen-
trum Eko Rozwiązań, Centrum Techno-
logii Cyfrowych oraz Centrum Materia-
łów Przyszłości. Łączą one umiejętności 
i doświadczenia naukowców z różnych 
wydziałów.

Na czym będzie polegać praca no-
wych Centrów Badawczych?

– Chcemy sprawić, żeby swoje miejsce na 
Politechnice Gdańskiej znalazły osoby 
o ukierunkowanych umiejętnościach i wy-
sokich kompetencjach. Wspomniane Cen-
tra Badawcze i znajdujące się w ich obrębie 
zespoły naukowców będziemy znacząco 
dofinansowywać, w czym pomogą nam 
dodatkowe środki od Ministerstwa, otrzy-
mane z tytułu uzyskania statusu uczel-
ni badawczej. Osoby wchodzące w skład 
Centrów Badawczych będą miały szerokie 
możliwości dokształcania się i zdobywania 
nowych umiejętności, zarówno w kraju jak 
i za granicą.

Rektor Politechniki Gdańskiej: 
Będziemy stawiać na jakość!
Zdaniem prof. Krzysztofa Wildego, 
rektora Politechniki Gdańskiej, 
otrzymanie statusu uczelni ba-
dawczej to nie tylko zaszczyt 
i wyróżnienie, ale też szansa na 
rozpoczęcie nowej epoki w hi-
storii uczelni

Co jeszcze zmieni się na uczelni?
– W modelu funkcjonowania uczelni 
badawczych na całym świecie najwyżej 
oceniane są tam przede wszystkim efekty 
pracy i prestiż realizowanych projektów. 
To model znany m.in. z uczelni w Stanach 
Zjednoczonych, do którego będziemy 
stopniowo dążyć. Na tę chwilę planuje-
my wzmocnienie istniejących zespołów 
badawczych, a także budowanie nowych 
struktur naukowych w obrębie nowych 
Centrów.

W konkursie MNiSW Politechni-
ka Gdańska zajęła bardzo wysokie,  
2. miejsce, za Uniwersytetem War-
szawskim. To oznacza, że uznano ją 
jednocześnie najlepszą uczelnią tech-
niczną w Polsce.

– Tak wysokie miejsce w konkursie Mini-
sterstwa zawdzięczamy przede wszystkim 
precyzyjnemu projektowi, który odzwier-
ciedlał też nasz potencjał i możliwości. 
Wiele uczelni, które brały udział w kon-
kursie, proponowało na przykład po 5-6 
obszarów badawczych, w których chcą się 
specjalizować. Tymczasem my cztery naj-
lepsze, w których już teraz mamy mocnych 
pracowników i duże osiągnięcia. 

Status uczelni badawczej oznacza też 
zwiększone środki z budżetu pań-
stwa, mowa tu nawet o ponad 200 mln 
zł, które Politechnika Gdańska otrzy-
ma w latach 2020-2027. Na co zamier-
zacie przeznaczyć te pieniądze? 
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Za kilka miesięcy minie 20 lat od uchwa-
lenia ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów. Z perspektywy dwóch 
dekad warto zastanowić się, czy spełniły 
się nadzieje pokładane w izbach inżynie-
rów i architektów, jak rozwiązano ekspo-
nowane w roku 2000 wątpliwości, a jakich 
problemów, my, inżynierowie budownic-
twa, absolutnie się nie spodziewaliśmy 
i z jakimi musimy się dziś mierzyć?
Środowisko inżynierskie początkowo 
z niechęcią przyjmowało obligatoryjną 
przynależność do izby zawodowej, jako 
warunku wykonywania samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie. Dziś 
w świadomości społecznej utrwaliły się już 
zasady funkcjonowania zawodów zaufa-
nia publicznego. Wspomniana wcześniej 
ustawa powierzyła izbom ochronę inte-
resu publicznego, jakim jest zapewnienie 
bezpiecznego użytkowania wznoszonych 
przez inżynierów obiektów budowlanych. 
Musimy być pewni, że inżynierowie bu-
downictwa pełniący samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie posiadają wie-
dzę i umiejętności, które gwarantują za-
pewnienie bezpieczeństwa zarówno obiek-
tom, jak i ich użytkownikom, jednocześnie 
zachowując najwyższą jakość, nowocze-
sność i racjonalność ekonomiczną procesu 
inwestycyjnego. Zawód zaufania publicz-
nego wymaga ogromnej odpowiedzialno-
ści. Nie każdy może go wykonywać. Dla-
tego nadajemy uprawnienia budowlane. Te 
uprawnienia możemy również cofnąć. 
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Dokształcanie zawodowe to być albo nie być 
dla inżynierów budownictwa

W roku 2000 opinia społeczna obawiała 
się, że powstanie kolejna korporacja za-
wodowa, która będzie dbała wyłącznie 
o interesy swoich członków. Te obawy się 
nie potwierdziły. Wręcz przeciwnie. In-
westorzy uzyskali narzędzie do egzekwo-
wania swoich praw. Zanim pójdą do sądu 
albo zamiast w sądzie mogą domagać się 
rozstrzygnięcia sporu w okręgowej izbie 
inżynierów budownictwa. Inżynierowie 
też nie są zostawieni sami sobie. Otrzymu-
ją bezpłatną pomoc prawną oraz skuteczną 
ochronę ubezpieczeniową. Trudno sobie 
dzisiaj wyobrazić działalność projektanta 
czy kierownika budowy bez ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej. Trudno 
byłoby dziś znaleźć inwestora, który zle-
ciłby projekt lub nadzór osobie bez takie-
go ubezpieczenia. Spełniając ten wymóg 
indywidualnie, ponieślibyśmy znacznie 
wyższe koszty ubezpieczenia niż obecny 
łączny koszt ubezpieczenia, składki na izbę 
okręgową i składki na izbę krajową. Za-
wdzięczamy to efektowi skali: ubezpiecza-
my niemal 120 tys. inżynierów u jednego 
ubezpieczyciela. Obowiązek zrzeszania się 
w izbie daje wiele korzyści wynikających 
choćby z faktu, że jest nas wielu.
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa jest trzecią co do wielkości 
regionalną izbą w Polsce: mamy zarejestro-
wanych blisko 20  000 członków (prawie 
12  000 czynnych). Najliczniej reprezento-
wani są inżynierowie następujących branż: 
konstrukcyjno-budowlanej (53,75 proc.), 
instalacji sanitarnych (19,12 proc.) oraz in-
stalacji elektrycznych (14,9 proc.). Przyna-
leżność do elitarnej grupy zawodów zaufa-
nia publicznego obliguje nas nie tylko do 
odpowiedzialnego i etycznego wykonywa-
nia swoich obowiązków zawodowych, ale 
i do ciągłego dokształcania. Działalność 
szkoleniowa to jedno z podstawowych za-
dań, które postawiła przed sobą Małopol-
ska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-
twa. Tylko w 2019 r. na ten celi wydaliśmy 
prawie 325 000 PLN, a dodatkowo kwotą 
65 000 PLN dofinansowaliśmy koszt pre-
numeraty czasopism branżowych. Mimo 
tych działań, zaledwie 10 proc. inżynie-
rów budownictwa z Małopolski korzysta 
z oferowanych form doskonalenia zawo-
dowego. Bardzo nad tym ubolewamy, po-
nieważ w obecnych czasach ustawiczne 
kształcenie to być albo nie być dla naszych 
członków. Kto się nie rozwija, ten się cofa. 
Postęp w inżynierii jest niezwykle dyna-
miczny. Wspomnę choćby o technologii, 
BIM, która radykalnie zmieniła koncep-

cję projektowania, realizacji inwestycji 
i zarządzania nią. Inżynierowie elektrycy 
w coraz większym stopniu muszą bazować 
na Odnawialnych Źródłach Energii, a hy-
drotechnicy i melioranci zamiast walczyć 
„z wodą”, obecnie muszą walczyć „o wodę”. 
Ale nie samą pracą inżynier żyje. Zachęca-
my naszych członków nie tylko do uczest-
nictwa w szkoleniach, konferencjach, 
wycieczkach technicznych, ale i typowo 
integracyjnych imprezach, jak zawody nar-
ciarskie, strzeleckie, turniej tenisa, piknik 
i hucznie obchodzony Dzień Budowlanych. 
Ostatnie z wymienionych imprez organi-
zujemy wspólnie z Małopolską Okręgową 
Izba Architektów RP.
W tym miejscu zasygnalizuję problemy, 
których 20 lat temu nikt nie przewidział. 
Nie spodziewaliśmy się „rozwodu” z archi-
tektami. Inżynierowie budownictwa i ar-
chitekci są na siebie skazani. Poruszamy się 
w tym samym obszarze, nasze zadania są 
komplementarne, musimy ze sobą współ-
pracować. Tymczasem koledzy architekci 
wykorzystali orzeczenie TK z 2018 r. do 
forsowania pomysłu odrębnej ustawy re-
gulującej wykonywanie zawodu architekta. 
13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił niekorzyst-
ną dla inżynierów budownictwa noweliza-
cję Prawa budowlanego. Wciąż liczymy na 
to, że rozporządzenia do ustawy w więk-
szym stopniu będą uwzględniały nasze 
postulaty. Będziemy nadal zabiegać o taki 
kształt prawa, które będzie uwzględniało 
wartość i znaczenie zawodu inżyniera bu-
downictwa tak samo jak zawodu architek-
ta. Przecież słabe kompetencje architekta 
mogą co najwyżej zeszpecić przestrzeń, ale 
słabe kompetencje inżyniera mogą skut-
kować awarią lub katastrofą budowlaną. 
Wykonujemy zawód zaufania publicznego 
i nic tego nie zmieni.
Oczywiście, nikt nie spodziewał się pan-
demii i jej destrukcyjnego wpływu na go-
spodarkę. Wszystkie analizy i prognozy za-
powiadają głęboką recesję. Jednak polskie 
budowy nie zatrzymały się, jak większość 
zakładów produkcyjnych. Budownictwo, 
które słusznie nazywa się kołem zama-
chowym gospodarki, wprawdzie wolniej 
niż przed pandemią, ale jednak się kręci. 
To nadzieja dla milionów Polaków na po-
wolne wychodzenie z „koronawirusowej” 
zapaści.

Mirosław Boryczko
Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB




