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Usługi dla rynku kapitałowego opieramy na nowoczesnych 
rozwiązaniach technologicznych będąc często pionierem  
tak jak w przypadku  eVoting
- mówi Maciej Trybuchowski prezes KDPW i KDPW CCP

Polska Organizacja Turystyczna ocenia kondycję 
branży przed sezonem wakacyjnym
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Elektryczne samochody dostawcze to przyszłość 
dużych miast - mówi Małgorzata Kulis, dyrektor 
zarządzająca Volvo Trucks Poland

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa 
wspiera ekspansję polskich firm na niemieckim 
rynku

13
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Tylko ambitne programy  rozpędzą polską „zbroje-
niówkę” – mówi  prof. dr hab. Hubert Królikowski 
doradca zarządu WB
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Słowo od redakcji

Par tner z y w ydania

Trzy fale pandemii zadały bolesne ciosy światowej i polskiej gospo-
darce. Jak mówi Maciej Trybuchowski prezes Krajowego Depozytu Pa-
pierów Wartościowych, pandemia zmieniła i przewartościowała wiele 
paradygmatów ekonomicznych i  biznesowych. Przyspieszyła procesy 
cyfryzacji firm zmieniając modele biznesowe, kanały sprzedaży pro-
duktów. W efekcie, wiele firm dokonało niezbędnych dostosowań, któ-
re obniżają koszty ich działalności, co ma korzystny wpływ nie tylko 
na rynek kapitałowy, ale i na całą gospodarkę. 
W ostatnich trzech latach KDPW zrealizował wiele projektów, których 
wspólnym celem jest rozwój polskiego rynku kapitałowego i zapewnie-
nie jego uczestnikom dostępu do szerokiego pakietu usług z obszaru 
post-transakcyjnego. Niezwykle istotne dla poprawy bezpieczeństwa 
i usprawnienia rynku było uruchomienie systemu do obsługi rejestracji 
niepublicznych papierów wartościowych. Wprowadzono także rozwią-
zania ułatwiające komunikację spółek giełdowych z akcjonariuszami, 
wynikające z  dostosowania do regulacji określonych w  dyrektywie 
SRD II, której celem jest ochrona praw akcjonariuszy i zachęcanie ich 
do inwestowania na rynku kapitałowym
Często poruszamy problematykę odbudowę transportu kolejowego 
w Polsce. Tym razem w kontekście Zielonego Ładu. Unia Europejska 
ogłosiła 2021 rok „Europejskim Rokiem Kolei.” Chce w  ten sposób 
zwrócić uwagą na rolę jaką może odegrać rozwój tej formy transportu 
w transformacji energetycznej i realizacji celów Europejskiego Zielone-
go Ładu. O potencjale kolei z punktu widzenia zero emisyjności niech 
świadczy fakt, że w krajach Unii transport odpowiada za 25 % emisji, 
a udział transportu kolejowego, w tej wielkości, wynosi zaledwie 0,4%. 
Zachęcamy również do lektury publikacji o  polskiej zbrojeniówce. 
Jak powinna wyglądać realizacja programów zbrojeniowych, aby były 
one z korzyścią zarówno dla wojska, jak i przemysłu? Jak wyjaśnia prof. 
dr hab. Hubert Królikowski doradca zarządu WB, powinny to być za-
krojone na szeroką skalę wieloletnie projekty, umożliwiające stworze-
nie sieci kooperacyjnych i łańcuchów dostaw. Należy zadbać, aby były 
realizowane przez sprawdzonych i  dużych, jak na polskie warunki, 
głównych wykonawców. Bliskie i ścisłe współdziałanie z wojskiem, po-
winno doprowadzić do stworzenia dokładnie takich systemów, jakich 
pragnie użytkownik. Dostosowanych do jego wymagań, a nie opraco-
wanych dla kogoś innego i kupowanych „z półki”. Czy realizacja du-
żych projektów pozwoliłaby nadać branży zbrojeniowej tak potrzebny 
rozpęd? Trzymamy kciuki, aby był przynajmniej taki jak w obszarze 
kolejowych inwestycji. 
Piszemy też w  „Kapitale Polskim” o  samorządach. Pokazujemy 
zwłaszcza tych włodarzy, którzy mimo pandemii, znacznego uszczu-
plenia dochodów, radzą sobie na tyle dobrze, że nie muszą ograniczać 
lub rezygnować z wielu potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Tak jest 
w powiecie wrocławskim, w którym trwają prace nad nową strategią 
rozwoju do 2030 roku. Musi ona przede wszystkim sprostać nowym 
wyzwaniom demograficznym, bo powiat wrocławski, ze względu na 
bardzo dobre warunki rozwoju systematycznie notuje wzrost liczby 
mieszkańców. Sytuacja dość nietypowa, ale warta analizy. 
W gminie Tarnowo Podgórne, na skutek pandemii, w dochodach tylko 
z tytułu z podatku, stracono co najmniej 3 mln zł, ale w wyniku roz-
liczenia 2020 roku zostało ponad 42 mln zł nadwyżki budżetowej do 
dyspozycji. Tym samym terminowa realizacja gminnych planów inwe-
stycyjnych nie jest zagrożona.

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!

Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński 
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Zarząd Krajowego Depozytu Papie-
rów Wartościowych został powołany 
na kolejną kadencję. Co, Pana zda-
niem, zasługuje na szczególną uwagę 
z osiągnąć minionej kadencji?

W ostatnich 3 latach zrealizowaliśmy wie-
le projektów, których wspólnym celem 
jest rozwój polskiego rynku kapitałowego 
i  zapewnienie naszym uczestnikom do-
stępu do szerokiego pakietu usług z  ob-
szaru post-transakcyjnego. Jest to zgodne 
z wizją, jaką przyjęliśmy w naszej strategii 
rozwoju. Wchodząc zaś bardziej w  szcze-
góły - na wyróżnienie zasługuje z  pew-
nością uzyskanie europejskiej autoryzacji 
KDPW zgodnie z  unijnym rozporządze-

Nowoczesność i bezpieczeństwo       polskiego rynku kapitałowego
Z Maciejem Trybuchowskim prezesem KDPW i KDPW CCP rozmawia Ryszard Żabiński

niem CSDR. Niezwykle istotne dla popra-
wy bezpieczeństwa i  usprawnienia rynku 
było uruchomienie systemu do obsługi 
rejestracji niepublicznych papierów war-
tościowych. Wdrożenie tego rozwiązania 
uważam za przełomowe dla obrotu instru-
mentami finansowymi w Polsce. 

Wprowadziliśmy także rozwiązania uła-
twiające komunikację spółek giełdowych 
z  akcjonariuszami, wynikające z  dostoso-
wania do regulacji określonych w dyrekty-
wie SRD II, której celem jest ochrona praw 
akcjonariuszy i zachęcanie ich do inwesto-
wania na rynku kapitałowym. Na uwagę 
zasługuje decyzja Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
o  rozszerzeniu rejestracji repozytorium 
transakcji KDPW o raportowanie transak-
cji SFT, czyli zawieranych z użyciem papie-
rów wartościowych. 

Znacząco zwiększyliśmy także skalę dzia-
łalności repozytorium transakcji EMIR, 
które przyjmuje raporty o  transakcjach 
zwieranych na rynku instrumentów po-
chodnych. Z  kolei, izba rozliczeniowa 
KDPW CCP weszła w kolejny obszar ryn-
ku finansowego, rozpoczynając rozliczanie 
transakcji z segmentu kasowego Treasury-
BondSpot Poland.

A jakie są cele na obecną kadencję?

Mam zaszczyt prowadzić spółkę podczas 
kolejnej kadencji. Ponieważ w marcu 2020 
r. Rada Nadzorcza KDPW zatwierdziła 
strategię Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych na lata 2020-2024, obecnie 
pracujemy nad wieloma projektami wyni-
kającymi właśnie z tej strategii. Przygoto-
wujemy portal do prezentacji i  sprzedaży 
danych statystycznych będących w  posia-
daniu KDPW. Realizujemy również bardzo 
dużą inicjatywę związaną z  wdrożeniem 
własnego systemu informatycznego do 
rozliczania transakcji na derywatach OTC 
oraz systemu do zarządzania ryzykiem 
rozliczeniowym dla tych instrumentów. 
W przyszłości dostosujemy swoje systemy 

informatyczne do nowego systemu giełdo-
wego, nad którym prace prowadzi Giełda 
Papierów Wartościowych. Unowocześnia-
my dostęp do naszych systemów infor-
matycznych poprzez budowę interfejsów 
webowych, obniżając w ten sposób koszty 
dostępu do nich.

W  tym roku wprowadzimy także system 
uwierzytelniania wieloskładnikowego 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostę-
pu do usług GK KDPW w  sieci Internet. 
Usprawniamy i  automatyzujemy nasze 
procesy wewnętrzne. Prowadzimy tak-
że projekty związane z  międzynarodową 
harmonizacją w zakresie systemów rozra-
chunku papierów wartościowych. Projek-
ty te realizujemy własnymi siłami. Mamy 
bardzo dobry zespół informatyków, który 
dba o spójność rozwiązań w ramach całej 
GK KDPW i odnosi sukcesy także na ryn-
ku międzynarodowym. 

Grupa KDPW oferuje rynkowi finan-
sowemu usługi oparte o  nowoczesne 
technologie. Ostatnio wprowadzono 
eVoting-board. Na czym polega to 
rozwiązanie?

Od kilku lat systematycznie realizujemy 
strategię rozwoju, w której nacisk kładzie-
my na dostarczanie rynkowi nowoczesnych 
usług, opartych na rozwiązaniach techno-
logicznych. Jednym z  takich rozwiązań 
jest właśnie eVoting-board – usługa, która 
wychodzi naprzeciw zadaniom stawianym 
przed Biurami Zarządów, w związku z po-
trzebą organizowania i  obsługi głosowań 
organów statutowych spółek w trybie zdal-
nym. 

Rozwiązanie to składa się z  dwóch kom-
ponentów: aplikacji Organy Statutowe – 
Głosowania, dostępnej dla emitenta, który 
organizuje posiedzenia swoich organów 
oraz aplikacji eVoting-board, dedykowa-
nej członkom tychże organów, którzy za 
jej pomocą mogą oddawać głosy. Usługa 
kierowana jest do krajowych emitentów 
papierów wartościowych - spółek, których 

akcje rejestrowane są w KDPW. System in-
formatyczny obsługuje zdalne głosowania 
organów spółki podczas posiedzeń orga-
nizowanych z  wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, a  także umożliwia oddawanie 
głosów poza posiedzeniami, w  tzw. trybie 
obiegowym, z dowolnego miejsca z dostę-
pem do Internetu. System zapewnia po-
dejmowanie uchwał przez rady nadzorcze 
i zarządy w sposób jawny i  tajny, daje do-
stęp do wyników głosowania oraz pozwala 
na zapisywanie wyników głosowania na 
potrzeby protokołu z posiedzenia.

W jaki sposób technologia blockcha-
in może wspierać rozwój rynku kapi-
tałowego? Czy KDPW będzie wyko-
rzystywał tę technologię? 

KDPW jest zaangażowany w proces świad-
czenia usług uczestnikom rynku kapi-
tałowego w  Polsce oraz innych krajach 
europejskich. Wykorzystujemy nowe tech-
nologie w  celu poszerzenia oferty świad-
czonych usług, dostosowania się do rosną-
cych potrzeb i wymagań oraz podniesienia 
satysfakcji z naszych rozwiązań. 

Technologią, która cieszy się szczególnym 
zainteresowaniem w  ostatnich latach jest 
blockchain. Pozwoliła ona na stworzenie 
usługi eVoting, dzięki której akcjonariusze 
mogą zdalnie głosować podczas walnych 
zgromadzeń. Technologia blockchain spra-
wiła, że organizacja i obsługa WZA zosta-
ła przeniesiona w  pełni cyfrowy wymiar 
przy jednoczesnym wypełnieniu wymagań 
prawnych związanych z  identyfikacją ak-
cjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa 
komunikacji elektronicznej. Niezależnie 
od branży w  jakiej funkcjonują współcze-
sne przedsiębiorstwa, przewagę konkuren-
cyjną budują w  głównej mierze nowocze-
sne rozwiązania i  technologie. Innowacje, 
nowe aplikacje, czy rozwiązania organiza-
cyjne to krok w  stronę cyfrowej transfor-
macji biznesu, która już trwa. 

Dlatego usługi Grupy KDPW opieramy na 
nowoczesnych rozwiązaniach technolo-

gicznych, będąc często pionierem – tak jak 
ma to miejsce w przypadku usługi eVoting.

Od marca br. wszedł w życie obowią-
zek powszechnej dematerializacji 
wszystkich akcji spółek akcyjnych 
i  komandytowo-akcyjnych. Czy jest 
to rozwiązanie korzystne dla rynku 
kapitałowego? 

Proces dematerializacji instrumentów fi-
nansowych na polskim rynku rozpoczął 
się w  1991 roku. Od samego początku 
wdrożono bowiem obowiązek demate-
rializacji instrumentów wprowadzanych 
do obrotu giełdowego. Kolejnym krokiem 
była realizacja obowiązku dematerializa-
cji obligacji i  listów zastawnych, a  dopeł-
nieniem tego procesu – obowiązek, który 
wszedł w życie dniem 1 marca 2021 r. Peł-
na dematerializacja instrumentów finan-

sowych przynosi rynkowi szereg korzyści, 
wśród których najważniejszym jest wzrost 
bezpieczeństwa. Zapobiega także różnego 
rodzaju nadużyciom. Dla spółek i  ich ak-
cjonariuszy oznacza zaś wiele ułatwień, jak 
np. w  procesie wypłaty dywidendy, który 
teraz dokonywany będzie przez KDPW 
lub za pośrednictwem podmiotu prowa-
dzącego rejestr, czy możliwość identyfi-
kacji akcjonariuszy przez spółkę i  innych 
jej udziałowców. Proces dematerializacji 
wpłynął także na unowocześnienie funk-
cjonowania rynku poprzez pełną cyfryza-
cję rejestru akcji.

CSDR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w sprawie 
usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie 
centralnych depozytów papierów wartościowych. Reguluje ono działalność central-
nych depozytów w UE.
SRD II - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. 
zmieniająca dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoter-
minowego zaangażowania.
SFTR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 li-
stopada 2015r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych.
EMIR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady Europejskiej nr 648/2012 
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem ob-
rotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

W  jaki sposób pandemia wpłynęła 
na funkcjonowanie KDPW i  w  ogóle 
rynku kapitałowego? 

Pandemia nie wpłynęła w  żaden sposób 
na jakość i ciągłość naszej pracy. Zdecydo-
wana większość usług świadczonych przez 
Grupę KDPW realizowanych jest za pomo-
cą systemów informatycznych, co znaczą-
co ogranicza konieczność bezpośredniego 
kontaktu z naszymi parterami biznesowy-
mi. Zebrane podczas ostatnich miesięcy 
doświadczenia wpłyną na jeszcze większą 
digitalizację procesów i sposobu świadcze-
nia przez nas usług. 

Nadzwyczajna sytuacja, z  jaką mamy do 
czynienia od ponad roku, zweryfikowała 
w  praktyce nasz system zachowania cią-
głości działania i  potwierdziła, że jako 
organizacja byliśmy przygotowani na sytu-

ację kryzysową. Pandemia zmieniła i prze-
wartościowała wiele paradygmatów eko-
nomicznych i  biznesowych. Przyspieszyła 
procesy cyfryzacji firm zmieniając modele 
biznesowe, kanały sprzedaży produktów, 
ale także usprawniając zdalny dostęp pra-
cowników przedsiębiorstw. 

W  efekcie tego wiele firm dokonało nie-
zbędnych dostosowań, które obniżają 
koszty ich działalności, co ma korzystny 
wpływ nie tylko na rynek kapitałowy, ale 
i na całą gospodarkę. 
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Nowe inwestycje w Tarnowie Podgórnym

Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni
Trwa modernizacja i  rozbudowa oczyszczalni ście-
ków Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM. 
Efektem tej inwestycji będzie podwojenie wydajności 
oczyszczalni – z 4 000 m3 do 8 000 m3. Wprowadza-
ne rozwiązania to prawdziwy skok technologiczny 
- zastosowany zostanie m.in. nowoczesny system 
napowietrzania, wyeliminowane zostaną zbiorniki 
zagęszczania i  odwadniania osadów, dłuższa i  sta-
ranniejsza będzie obróbka ścieków. Zainstalowany 
system będzie dostosowany do zmieniającej się 
struktury ścieków, tzn. przeznaczony będzie zarówno 
do oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemy-
słowych, co w  przypadku naszej Gminy jest bardzo 
ważne. 
Ważną kwestią jest też bardzo korzystne finan-
sowanie tego przedsięwzięcia, którego wartość 
wynosi ponad 37 mln zł brutto. Blisko 50% tej 
kwoty to unijne wsparcie w  ramach progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 
2014-2020. Kolejne prawie 50% kwoty spółka 
otrzymała w  formie preferencyjnego kredytu 
z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej. Rozbudowa oczyszczalni 
zakończy się 31 grudnia 2021 r.

W Gminie Tarnowo Podgórne wybuch pandemii uruchomił mechanizmy ostrożnościowe w wydatkowaniu środków budżetowych. – Kie-
rując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Gminy, w 2020 roku wstrzymaliśmy remonty i zakupy, a także spowolnili-
śmy realizację inwestycji lokalnych – wyjaśnia Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego. – Z tego powodu, mimo że na skutek pandemii 
w dochodach tylko z tytułu z podatku straciliśmy co najmniej 3 mln zł, to w wyniku rozliczenia 2020 roku mamy ponad 42 mln zł nadwyżki 
budżetowej do dyspozycji. Terminowa realizacja gminnych planów inwestycyjnych nie jest zagrożona. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze inicjatywy, realizowane w Gminie Tarnowo Podgórne z myślą o mieszkańcach i przedsiębiorcach.

Gmina Tarnowo Podgórne
Ul. Poznańska 115 

62-080 Tarnowo Podgórne
www.tarnowo-podgorne.pl 
ug@tarnowo-podgorne.pl 

tel. 61 8959 200
kontakt dla inwestorów:

Tarnowskie Centrum  
Wspierania Przedsiębiorczości,
kontakt@tarnowo-podgorne.pl 

tel. 61 8959 424

Budowa Tarnowskich Tężni to kolejny etap powsta-
wania Termalnego Parku Zdrowia, który już tworzą 
Tarnowskie Termy i Park Tenisowy Tarnowo Podgórne. 
Powstanie nowoczesne miejsce spotkań i  relaksu, 
w  którym będzie można korzystać z  tężni solanko-
wych, inhalatorium, parku ze ścieżkami i  ławkami, 
pomostu i przyległego stawu, a także z placu zabaw 
oraz polany piknikowej. Przewidziano też parkingi dla 
rowerów i dla samochodów.
Koszt budowy tężni to 5 698 100 zł.  
Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 
2022.
Tarnowskie Tężnie na pewno będą kolejną 
wizytówką Gminy Tarnowo Podgórne.

Jak będzie wyglądał Powiat Wrocławski 
za 10 lat? Na to pytanie próbują odpo-
wiedzieć radni, urzędnicy i  zewnętrzni 
eksperci, którzy pracują nad przygo-
towaniem „Strategii Rozwoju Powiatu 
Wrocławskiego 2030”. Rozpoczęcie prac 
to efekt decyzji, którą na początku 2021 
r. podjął Zarząd Powiatu Wrocławskiego.
- Strategia rozwoju jest niezbędnym narzę-
dziem zarządzania strategicznego, które 
pozwala planować cele i działania, a dzięki 
odpowiedniemu monitoringowi i ewaluacji 
– efektywnie oceniać ich wykonanie – po-
wiedział Roman Potocki, starosta wro-
cławski i  jednocześnie przewodniczący 
Konwentu Strategicznego.

Wyzwania związane z rozwojem
Podczas pierwszego posiedzenia Konwen-
tu Strategicznego, przedstawiono wstępne 
wyniki „Diagnozy Społeczno-Gospodar-
czej Powiatu Wrocławskiego”, stanowią-
cej część Strategii. Jej autorami są: dr hab. 
Robert Szmytkie z Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz dr Wojciech Maleszka, kierow-
nik Pracowni Analiz Strategicznych w In-
stytucie Rozwoju Terytorialnego.
Starosta Roman Potocki nie ukrywa, że 
obok potrzeby sprostania wyzwaniom de-
mograficznym, za opracowaniem nowej 
strategii stoją jeszcze dwie inne przesłan-
ki – konieczność stworzenia nowych ram 
strategicznych do aplikowania o  środki 
zewnętrzne, co należy wiązać m.in. z nową 

perspektywą UE na lata 2021-2027, a także 
potrzeba oszacowania konsekwencji spo-
łeczno-gospodarczych trwającej obecnie 
pandemii COVID-19.
W  opinii ekspertów, Powiat Wrocławski 
wykazuje jedne z najwyższych wskaźników 
rozwojowych w kraju. Z tak dynamicznym 
rozwojem wiąże się jednak szereg wyzwań, 
m.in. w  zakresie odpowiedniej polityki 
senioralnej i młodzieżowej, ochrony zdro-
wia, edukacji, ochrony środowiska, infra-
struktury, czy komunikacji i transportu. 
28 maja w  siedzibie urzędu odbyły się 
warsztaty strategiczne, podczas których 
przedstawiciele Starostwa i  jednostek or-
ganizacyjnych powiatu omawiali założenia 
najważniejszych 5 celów strategicznych 
dla powiatu w  takich obszarach jak: śro-
dowisko, gospodarka, komunikacja i  in-
frastruktura drogowa, społeczeństwo oraz 
administracja i zarządzanie. 

Egzamin z zarządzania 
kryzysowego
Jak wynika z  Raportu o  stanie Powiatu 
Wrocławskiego za rok 2020, dochody po-
wiatu w ubiegłym roku przekroczyły kwo-
tę 211,9 mln złotych, a  stopa bezrobocia 
ukształtowała się na bardzo niskim pozio-
mie 2,3%. Na koniec czerwca 2020 roku, 
powiat wrocławski jako miejsce zameldo-
wania deklarowało 153 876 osób. W  sto-
sunku do 2016 roku oznacza to wzrost 
liczby ludności o  ponad 16 tysięcy miesz-
kańców w okresie niespełna 5 lat. Tak duży 
wzrost wynika głównie z odpływu ludno-
ści z Wrocławia i coraz lepszych warunków 
infrastrukturalnych, edukacyjnych, czy 
socjalnych na terenie powiatu.
Władze samorządowe zdały egzamin z za-
rządzania w sytuacji kryzysowej, nie tylko 
w  odniesieniu do nadzorowanych przez 
siebie jednostek, ale także do podmiotów 
zewnętrznych. Podczas pandemii, w  ra-
mach solidarności społecznej, zaangażo-
wały się w  pomoc finansową szpitalom, 
doposażenie placówek społecznych, służb 
i  straży oraz mieszkańców w  niezbędne 
środki ochrony osobistej, pomoc przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami pandemii, 
wsparcie kadrowe placówek społecznych. 
Pandemia nie spowolniła też działań ad-
ministracyjnych urzędu, o czym świadczy 
wzrost liczby prowadzonych spraw, m.in. 

w obszarze rejestracji pojazdów, czy doku-
mentacji architektoniczno-budowlanej. 
W tym roku nabrały tempa prace związane 
z  modernizacją i  rozbudową siedziby sta-
rostwa. W efekcie kilkumiesięcznych pro-
cedur przetargowych, 15 maja br. została 
podpisana umowa na realizację tego za-
dania pomiędzy Powiatem Wrocławskim 
i firmą ALFA DACH Sp. z o.o z Wrocławia.
Budżet zadania opiewa na kwotę ponad 
26,8 mln zł, w której mieści się także 3 mln 
zł, stanowiące wartość dotacji, którą Po-
wiat Wrocławski pozyskał już z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Samorządowych. 
Jednocześnie trwają prace nad kolejnymi 
wnioskami o dofinansowanie inwestycji. 
Jednak już teraz trzeba podejmować dzia-
łania, które od razu poprawią jakość obsłu-
gi administracyjnej mieszkańców powiatu. 
1 czerwca otwarty został punkt zamiejsco-
wy Wydziału Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego we Wrocławiu, który znajduje 
się w  Kobierzycach. Jest on dostępny dla 
wszystkich zainteresowanych mieszkań-
ców z  terenu powiatu wrocławskiego bez 
podziału na konkretne gminy. W  Kobie-
rzycach również, dzięki wieloletnim sta-
raniom samorządowców i  wrocławskiej 
Policji,otwarto 19 maja br. Komisariat 
Policji. W  nowej placówce, mieszkańcy 
gmin Kobierzyce i  Żórawina będą mogli 
bezpośrednio i  sprawnie załatwić wszyst-
kie bieżące sprawy blisko swojego miejsca 
zamieszkania. 
Cały czas realizowane są zadania związa-
ne z  rozwojem infrastruktury drogowej. 
W  maju zakończył się I  etap rozbudowy 
drogi powiatowej w Kiełczowie. Całkowita 
wartość robót budowlanych wyniosła ok. 
7,5 mln zł. W ramach realizacji zadania, na 
odcinku około 900 m, wzmocniono i  po-
szerzono konstrukcję drogi powiatowej, 
wybudowano obustronne ciągi pieszo-
-rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, 
miejsca parkingowe i zjazdy oraz elementy 
odwodnienia drogowego.
Samorządowcy pracują nad nową strategią 
rozwoju powiatu wrocławskiego, ale zda-
ją sobie sprawę z  tego, że jak mówił Peter 
F.Drucker wybitny myśliciel i teoretyk za-
rządzania - „Najlepszą metodą przewidy-
wania przyszłości jest jej tworzenie…”.
Oprac. na podstawie:  
www.powiatwroclawski.pl

Powstaje nowa strategia  
powiatu wrocławskiego

Prace nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Wro-
cławskiego 2030 pomogą w  postawieniu właści-
wej diagnozy społeczno-gospodarczej naszego ob-
szaru – mówi Roman Potocki, starosta wrocławski.
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Czy kierowany przez Pana samorząd 
korzysta ze wsparcia Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych? Co Pan 
myśli o  tym programie? Na jaki cel 
będą przeznaczone środki pozyskane 
przez samorząd z tego funduszu?

Oczywiście , w pierwszym naborze w któ-
rym wszystkie samorządy otrzymały środki 
finansowe pozyskaliśmy pierwszy milion, 
który został przeznaczony na zaplanowaną 
budowę nowoczesnej, przyjaznej środowi-
sku Szkoły Podstawowej w Żelazkowie. Po-
nieważ jednak planowany koszt inwestycji 
jest znacznie wyższy, złożyliśmy wniosek 
i  następne dwa miliony pozyskane zosta-
ły z  funduszu z przeznaczeniem na budo-
wę właśnie tej szkoły. Złożyliśmy również 
trzy wnioski na łączną kwotę 4 500 000 
zł na budowę i  remont świetlic wiejskich 
w  miejscowościach w  których funkcjo-
nowały kiedyś Państwowe Gospodarstwa 
Rolne , obecnie niecierpliwie czekamy na 
rozstrzygnięcie naboru. 

Pandemia  
nie ograniczyła  
naszych inwestycji
Rozmowa z Sylwiuszem Jakubowskim wójtem gminy Żelazków

Jakie są, według Pana, najważniejsze 
wyzwania, przed którymi staje sa-
morząd w  tym roku? Czy pandemia 
wymusiła na samorządzie rezygnację 
z niektórych inwestycji?

Najważniejszym wyzwaniem w  tym roku 
jest nadal walka z pandemią, ograniczenie 
skutków społeczno-gospodarczych wyni-
kających z narodowej kwarantanny i profi-
laktyka szczepień. 

Nie rezygnowaliśmy z  zaplanowanych 
na ten rok inwestycji, tym bardziej, że na 
ich realizację Gmina pozyskała środki ze-
wnętrzne lub zamierza je pozyskać. Do 
najważniejszych należą: rewitalizacja za-
bytkowego parku w Żelazkowie, adaptacja 
zabytkowej oficyny z  przeznaczeniem na 
cele kulturalne w m. Żelazków, przebudowa 
dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego na 
solarne, budowa zbiorników wodnych ma-
łej retencji, przygotowanie dokumentacji 
budowy nowej szkoły podstawowej, prze-

budowa istniejących budynków szkoły na 
przedszkole i żłobka w Żelazkowie. 

Warto dodać, że Gmina Żelazków przed 
pojawieniem się koronowirusa była w bar-
dzo dobrej kondycji finansowej, stąd też 
nie groziła nam spektakularna katastro-
fa. Nie ulega jednak wątpliwości, że wraz 
z  pandemią na Gminę spadły dodatkowe 
wydatki związane np. z  organizacją zdal-
nego nauczania, spadły dochody wynika-
jące z  sytuacji gospodarczej przedsiębior-
ców, wzrosły wydatki związane z pomocą 
społeczną, stopniowo zaczęło pojawiać się 
coraz więcej wniosków o umorzenie zale-
głości podatkowych. Mimo tego nie musie-
liśmy ograniczać działań inwestycyjnych. 

Jak Pan ocenia obecne relacje na linii 
państwo – samorząd? Czy państwo 
nie ingeruje nadmiernie w  działal-
ność samorządów?

Państwo systematycznie nakłada na samo-
rządy dodatkowe zadania, nie przekazując 
na ich realizację wystarczających środków 
finansowych. Realizacja obowiązków na-
kładanych na samorządy skutkuje uszczu-
pleniem ich budżetu, co przekłada się au-
tomatycznie na poziom wykonania zadań 
własnych gminy . 

Czy zgadza się Pan z  zarzutem, że 
strategie rozwoju województw czy 
gmin w zbyt małym stopniu uwzględ-
niają lokalny potencjał rozwoju, 
a  w  zbyt dużym stopniu nastawione 
są jedynie na pozyskiwanie środków 
unijnych?

Aby pozyskać środki unijne w strategiach 
rozwoju samorządów muszą być uwzględ-
nione w  działania spójne z  założeniami 

zawartymi w dokumentach strategicznych 
Unii Europejskiej, jest to warunek, który 
umożliwia pozyskiwanie środków. A środ-
ki unijne stanowią dla niektórych samo-
rządów poważne źródło finansowania sze-
regu inwestycji.

W  naszej gminie, dzięki dofinansowaniu 
ze środków z Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 wyremontowano świe-
tlice wiejskie w: Żelazkowie, Czartkach, 
Goliszewie, Złotnikach Małych, Kolonii 
Skarszewek, Kokaninie. Przy wsparciu 
funduszy unijnych pobudowano: chodniki 
i parkingi biegnące od boiska sportowego 
Orlik w kierunku Ośrodka Zdrowia, kom-
pleks edukacyjno – rekreacyjny w  Koka-
ninie, sieć kanalizacyjną w  miejscowości 
Żelazków, stację uzdatniania wody wraz 
ze studnią w  Kokaninie, studnię głębino-
wą na Pólku, przebudowano nawierzchnię 
placów przed Ochotniczymi Strażami Po-
żarnymi w Russowie i Skarszewie, wymie-
niono stolarkę okienną i  drzwiową w  bu-
dynku Urzędu Gminy.

Pandemia wyraźnie przyhamowała, 
przyszedł więc czas na odrabianie 
strat, które ona spowodowała. Czy 
uważa Pan że uda się gminie uda się 
je odrobić i szybko przejść do normal-
ności? 

Moim zdaniem, nic już nie będzie takie 
samo, okres pandemii zmusił nas do chwili 
zastanowienia, przewartościowania prio-
rytetów. Zwróci naszą uwagę na kwestie 
zupełnie dotychczas lekceważone. Oba-
wiam się, że skutki pandemii odczuwać 
będziemy jeszcze długo, po jej całkowitym 

wygaśnięciu. Gmina funkcjonować będzie 
normalnie, realizować nakładane na nią 
zadania i odpowiadać na potrzeby swoich 
mieszkańców. Wierzę, że nasi przedsię-
biorcy dadzą radę, część z  nich przysto-
sowuje się do nowej rzeczywistości i prze-
branżawia. Z  pewnością, znoszone wraz 
z wygasaniem pandemii ograniczenia będą 
siłą napędową dla przedsiębiorstw, a trud-
ny czas z  COVID -19 wskazał im nowe 
możliwości, kierunki rozwoju, promocji.

Przed nami sezon wakacyjny. Czy 
warto odwiedzić Gminę Żelazków 
w celach turystycznych?

Teren gminy Żelazków należy do zlew-
ni rzeki Prosny i  Warty, jest odwadniany 
przez rzeki Swędrnię i Czarną Stugę. Ob-
szary leśne zajmują ok. 8% powierzch-
ni. Na terenach gminy znajdują się parki 
krajobrazowe wpisane do Państwowego 
Rejestru Zabytków oraz Ewidencji Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków. Część 
terenów gminy wchodzi w  skład Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki 
Swędrni”. Dolina, która powstała w okre-
sie zlodowacenia środkowopolskiego, pre-
zentuje unikatowe w  skali kraju walory 
naturalnego krajobrazu. Występuje tu 714 
gatunków roślin oraz liczne stanowiska 
ptaków.

Mamy też wiele ciekawych zabytków. Z na-
szą gminą związana była pisarka Maria Dą-
browska, której poświęcone jest muzeum 
w  Russowie założone w  1971 roku. Mu-
zeum prezentuje stałą ekspozycję ukazu-
jącą biografię i  twórczość pisarki, historię 
„Nocy i Dni”, a także życie ziemiańskiego 
dworku z przełomu XIX i XX wieku. Obok 
dworku mieści się park krajobrazowy, któ-
ry z  innymi obiektami tworzy ekspozycję 
etnograficzną dawnego, drewnianego bu-
downictwa ludowego Ziemi Kaliskiej. 

Warto również zobaczyć kościół p.w. św. 
Andrzeja Apostoła w  Borkowie Starym 
pochodzący z  1710 roku. Jest to drewnia-
ny kościół w stylu barokowym. Wewnątrz 
świątyni znajdują się trzy barokowe ołtarze 
drewniane, rzeźbione polichromowane ze 
złoceniami z  okresu XVIII wieku. Godny 
obejrzenia jest też dwór w Biernatkach po-
chodzący z XIX wieku pobudowany przez 
dziedzica Gustawa Heinricha Maetschke. 
Obok dworu znajduje się park krajobra-
zowy, uformowany w  końcu XIX wieku. 
Takich zabytków mamy znacznie więcej 
Serdecznie zapraszamy do ich odwiedzenia 
podczas wakacyjnych wędrówek. 

Dziękuję za rozmowę  
Ryszard Żabiński
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Przedsiębiorstwo Hermex jest obecne 
na polskim rynku od czasów transfor-
macji gospodarczej, w ubiegłym roku 
obchodziło jubileusz 30 lecia działal-
ności. W tym też czasie firma została 
zakwalifikowana do grona wystaw-
ców Polskiej Wystawy Gospodarczej. 
Jakie osiągnięcia firmy zdecydowały 
o udziale w tej prestiżowej wystawie?

Przyjęcie nas do grona wystawców Pol-
skiej Wystawy Gospodarczej zawdzięcza-
my właśnie 30-letniej działalności firmy  
HERMEX i  opracowaniu wielu innowa-
cyjnych technologii, wcześniej nieznanych 
w  Polsce jak i  zagranicą, potwierdzonych 

Od skupu złomu  
do patentów i wynalazków 
na zagospodarowanie  
odpadów metalurgicznych 
Z Adamem Czechem prezesem firmy Hermex rozmawia Agata Garstecka

licznymi patentami uzyskanymi przez nas 
na całym świecie. 
Są to technologie przerobu zgarów alumi-
niowych. W produkcji aluminium w pro-
cesie termicznego przetwarzania czyli 
przetapiania, rafinacji i  odlewania na po-
wierzchni ciekłego metalu powstają od-
pady w postaci żużli, tzw. zgary. Stanowią 
one 12% topionego metalu. Zgary zawie-
rają różnego rodzaju substancje, które ze 
względu na swój skład i  właściwości che-
miczne czynią je nieprzydatnym, a  nawet 
niebezpiecznym odpadem. W swoim skła-
dzie mają one jednak także pewne ilości 
cennego metalu, który przy użyciu odpo-

wiedniej technologii może być odzyskany 
i przywrócony do obiegu gospodarczego. 
Na pierwszy rzut oka jest to oczywiste, ale 
w praktyce okazuje się, że taki proces czę-
sto jest trudny do przeprowadzenia i bar-
dzo kosztowny. W firmie Hermex opraco-
wano pionierskie i  zarazem unikatowe na 
skalę światową rozwiązanie, które pozwala 
bezodpadowo wyprodukować ze zgarów 
aluminium różnego rodzaju produk-
ty znajdujące zastosowanie w  przemyśle 
metalurgicznym. Obecnie firma zajmuje 
się również odpadami wolframu, które są 
mielone, a powstałe w  ten sposób proszki 
utleniane.
W  tym sensie nasze osiągnięcie jest wie-
lowymiarowe. Na bazie wielu ekspery-
mentów technicznych i badań naukowych 
opracowano korzystną dla środowiska 
i  ekonomicznie opłacalną technologię za-
gospodarowania odpadów przemysło-
wych. 
Pragnę jednak wyraźnie podkreślić, że 
wszystko to było możliwe dzięki naszym 
pracownikom. Firma zatrudnia ok. 50 osób 
i to dzięki ich zaangażowaniu możliwe było 
zrealizowanie wszystkich pomysłów i roz-
wiązań technologicznych. Szczególną rolę 
pełnią także pracownicy działu handlo-
wego, dzięki którym sprzedajemy nasze 
produkty nie tylko w  kraju, lecz także za 
granicą. Hermex działa na polskim rynku 
już od 30 lat. 

Powróćmy do początków działalności 
firmy.

Wszystko zaczęło się w  roku 1990. Po-
czątkowo firma zajmowała się wyłącznie 
skupem i sprzedażą złomów metali. Pozy-
skiwany surowiec po wstępnym przesor-

towaniu trafiał do hut i odlewni w Polsce. 
Dostarczając złom do Hutmenu we Wro-
cławiu zauważyłem kiedyś zalegające tam 
duże ilości żużla. Były to zgary mosiądzu 
i brązu. Okazało się, że z tych żużli meto-
dą mechaniczną można odzyskać całkiem 
duże ilości cennego stopu metali zawie-
rającego miedź. Pierwsze próby przerobu 
przeprowadziłem przy użyciu zwykłej ma-
łej betoniarki. Można więc powiedzieć, że 
to we Wrocławiu narodziła się idea przero-
bu tych odpadów.
W następnym etapie podobne próby prze-
prowadziliśmy ze zgarami aluminium. Po-
jawił się jednak problem, bo okazało się, że 
w  czasie przerobu tych odpadów powsta-
ją duże ilości pyłów bardzo trudnych do 
zagospodarowania. Rozpoczęliśmy serię 
prób i  eksperymentów zmierzających do 
znalezienia metod ich wykorzystania. Tym 
oto sposobem działalność firmy zmieniła 
trochę kierunek z handlu na badania zmie-
rzające do tego, aby pozyskać z  odpadów 
metalurgicznych metal, a  w  następnym 
etapie z  pozostałości wytworzyć jeszcze 
inne produkty. 
Współpraca z wieloma ośrodkami nauko-
wymi w Polsce zaowocowała licznymi wy-
nalazkami i patentami. Posiadanie własnej 
technologii pozwoliło nam z  powodze-
niem konkurować z firmami zagraniczny-
mi działającymi w tej branży. Dzięki nieźle 
działającej w  firmie logistyce wypraco-
waliśmy również dobre stosunki z  wielo-
ma firmami za granicą, co spowodowało 
w ostatnim czasie kilkakrotne zwiększenie 
sprzedaży na te rynki. 

W jaki sposób posiadane patenty, wy-
nalazki, współpraca z nauką, wpłynę-
ły na ofertę produkcyjną i  usługową 
HERMEXU?

HERMEX jest obecnie przedsiębiorstwem 
prowadzącym recykling odpadów metalu-
rgicznych oraz producentem materiałów 
pomocniczych dla hutnictwa i  odlewnic-
twa. Do hut i odlewni dostarczamy przede 
wszystkim odtleniacze w postaci granula-
tów i gąsek aluminium. Produkujemy rów-
nież zasypki izolujące i egzotermiczne oraz 
granulowany żużel syntetyczny służący do 
rafinacji stali. Wszystko na bazie opaten-
towanej technologii, o której cały czas jest 
tu mowa. Oferujemy też usługi przerobu 

i  recyklingu innych odpadów zawierają-
ce inne metale nieżelazne, w tym również 
wolfram. 

Jak HERMEX stał się pionierem 
w  procesach ponownego zagospo-
darowania odpadów powstałych 
w hutach i odlewniach w Polsce?

Przedsiębiorstwo prowadzi własne bada-
nia, a  także współpracuje z  ośrodkami 
naukowo-badawczymi. Opatentowaliśmy 
w Polsce wiele rozwiązań i sposobów zago-
spodarowania odpadów. Najnowsze z nich 
polegało na skonstruowaniu urządzenia do 
czyszczenia i  separacji drobnoziarnistych 
odpadów metalurgicznych. Przebadaliśmy 
pozyskane frakcje i  złożyliśmy wniosek 
patentowy. Otrzymaliśmy patent na to roz-
wiązanie w  Polsce i  w  większości krajów 
europejskich, a także w USA, Japonii, Chi-
nach, Rosji i innych. 
Należy wyraźnie podkreślić, że współpra-
ca z ośrodkami naukowymi była motywa-
cją do rozwoju firmy i to właśnie tej współ-

Biuro i zakład:
42-290 Blachownia
ul. 1 Maja 5
tel./fax +48 (34) 320 51 87
tel. +48 (34) 320 50 11
hermex@hermex.pl

Siedziba:
42-284 Herby
ul. Zielona 2
tel./fax +48 (34) 357 40 15

pracy zawdzięczamy wynalezienie naszych 
technologii. Od wielu lat współpracujemy 
z  jednostkami badawczo-rozwojowymi 
i  naukowymi, między innymi z  Akade-
mią Górniczo-Hutniczą w  Krakowie, In-
stytutem Metalurgii Żelaza w  Gliwicach, 
Instytutem Ceramiki i Materiałów Budow-
lanych oddział Materiałów Ogniotrwałych 
w Gliwicach, Politechniką Śląską, Politech-
niką Częstochowską.
Z  drugiej strony, Hermex ma pewien 
wkład w  badania nad wykorzystaniem 
odpadów. W dobie kurczenia się zasobów 
naturalnych i  rosnących cen surowców 
opracowanie technologii, pozwalających 
wykorzystać odpady i uzyskać z nich peł-
nowartościowe materiały zdatne do użytku 
ponownie w różnych procesach produkcyj-
nych jest bardzo ważne. Tym samym firma 
HERMEX stała się pionierem w procesach 
ponownego zagospodarowania odpadów 
powstałych w hutach i odlewniach. Mamy 
więc swój mały wkład w  rozwój polskiej 
gospodarki.
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Rozwój metropolii intuicyjnie utożsa-
miamy ze wzrostem liczby mieszkańców. 
Takie postrzeganie odchodzi jednak do 
lamusa. Liczba ludności nie zawsze jest 
bowiem jednoznaczna z  potencjałem 
miejsca. Jak kształtuje się dziś sytuacja 
demograficzno-społeczna miast przemy-
słowych? 
Sposób zarządzania miastami musi 
uwzględniać racjonalność i  opłacalność 
działań w  kontekście zmian demograficz-
nych. Nie sposób bowiem pominąć takie 
zjawiska jak ujemny przyrost naturalny czy 
shrinking cities, czyli kurczące się miasta. 
Okazją do rozmowy o sytuacji miast prze-
mysłowych i  sytuacji społecznej był Kon-
gres Regeneracja Miast Przemysłowych 
w  Łodzi, który odbył się 22 i  23 czerwca 
w EC1.

Miasta przemysłowe  
a sytuacja społeczna

Utrata pracy jako czynnik 
wpływający na sytuację społeczną 
w miastach
Koniec działalności zakładów przemysło-
wych w  miastach ma niemały wpływ na 
urbanizację. Część osób postanawia po-
wrócić do poprzedniego miejsca zamiesz-
kania, inni z  kolei decydują się wyjechać 
za granicę w poszukiwaniu nowej profesji. 
Inni zechcą pozostać, zmieniając swoje 
kwalifikacje zawodowe, a jeszcze inni stają 
się bezrobotni. Część takich przypadków – 
zarówno migracja, jak i wzrost bezrobocia, 
generuje problemy społeczne. W tym kon-
tekście istotne są kompleksowe strategie 
regeneracji, uwzględniające zarówno nada-
wanie starym miejscom nowych funkcji, 
jak i  aktywizowanie oraz integracja zróż-
nicowanych grup społecznych. 

„Rozlewanie się” miast
Co istotne dla regeneracji miast przemy-
słowych, dużym wyzwaniem w kontekście 
planowania strategii jest suburbanizacja. 
Ostatnie lata przyniosły spadek liczby 
mieszkańców dużych miast przy jedno-
czesnym wzroście w  jednostkach admi-
nistracyjnych w  jego sąsiedztwie. Fakt, że 
miasta się „rozlewają”, a zjawisko to nie jest 
w pełni kontrolowane, rodzi problemy eko-
nomiczne i społeczne. 

Konieczna jest współpraca
Aktualna struktura demograficzna ro-
dzi wiele wyzwań, którym należy stawić 
czoła. To między innymi konieczność 
przeciwdziałania degradacji społeczno-
-gospodarczej i przestrzennej miast dzięki 
strategicznemu, precyzyjnemu planowa-
niu w oparciu o partnerstwo i partycypację 
społeczną, poprawa ładu przestrzennego 
i  spowolnienie żywiołowej suburbanizacji 
czy poprawa jakości zarządzania. Należy 
zatem wypracować nowe narzędzia, które 
pozwolą realizować duże założenia urbani-
styczne przy współpracy strony publicznej 
i prywatnej.

Decyzja o powołaniu 19 czerwca 2019 roku 
Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 
„Roztocze” UNESCO była impulsem dla 
samorządów z  terenu Polski i Ukrainy do 
podjęcia bliskiej współpracy dla rozwoju 
regionu. Ważnym impulsem była zmiana 
polityki władz regionalnych oraz rządu 
polskiego, które postanowiły wesprzeć 
aspiracje rozwojowe władz samorządo-
wych z  obszaru dotychczas marginalizo-
wanego. 
Idea współpracy samorządów spotkała się 
z dużym poparciem władz samorządu wo-
jewództwa lubelskiego, na czele z Marszał-
kiem Jarosławem Stawiarskim oraz Wice-
marszałkiem Michałem Mulawą. Poparcie 
wyraziły również władze województwa 
podkarpackiego z  Marszałkiem Włady-
sławem Ortylem. Podczas zorganizowanej 
w dniu 7 lutego 2020 roku międzynarodo-
wej konferencji pn. Euroregion „Roztocze” 
szansą na rozwój pogranicza polsko-ukra-
ińskiego, uczestniczący przedsiębiorcy, 
przedstawiciele samorządów, organizacji 
turystycznych podjęli decyzję o  stworze-
niu podstaw do instytucjonalnej współpra-
cy zarówno na szczeblu krajowym, jak też 
międzynarodowym. Wobec jednoznacznie 
pozytywnych opinii i  podpisania dekla-
racji utworzenia Euroregionu Roztocze 
– przystąpiono do czynności organizacyj-

Euroregion „Roztocze” szansą na  
rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego

nych, które powierzono Miastu Tomaszów 
Lubelski.
Już 20 maja 2020 r. odbyło się zebranie 
założycielskie powołujące Stowarzyszenie 
Samorządów Euroregion Roztocze z  sie-
dzibą w  Tomaszowie Lubelskim. Wybra-
no Zarząd w  składzie: prezes Wojciech 
Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubel-
skiego, wiceprezes Andrzej Rolla – Staro-
sta Kraśnicki, wiceprezes Andrzej Szarlip 
– Starosta Biłgorajski, członek zarządu 
Grzegorz Dominik – Burmistrz Miasta 
i  Gminy Narol, członek zarządu Damian 
Miechowicz – Zamość oraz Komisję Re-
wizyjną w składzie: przewodniczący Jaro-
sław Korzeń – Wicestarosta Tomaszowski, 
Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, 
Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lu-
belskiego.
W  tym samym czasie podjęto czynności 
związane z powołaniem związku transgra-
nicznego. Zawarte porozumienie z  powo-
łanym w Żółkwi z Euroregionem Ukraina 
było podstawą do zawarcia porozumienia, 
w  rezultacie którego 27 stycznia 2021 r. 
Minister Spraw Zagranicznych RP wydał 
zgodę na przystąpienie samorządów do 
transgranicznego zrzeszenia społeczno-
ści lokalnej pn. Związek Transgraniczny 
Euroregion Roztocze. W  ten sposób za-
kończono tworzeniu struktur współpracy 

samorządowej na terenie Polski i Ukrainy.
Obecnie do Stowarzyszenia Samorządów 
Euroregion Roztocze należą 53 jednostki 
samorządu terytorialnego z  województwa 
lubelskiego i  podkarpackiego, w  tym na 
poziomie regionalnym województwo lu-
belskie. Po stronie ukraińskiej do związku 
Transgranicznego przystąpiło 6 samorzą-
dów.
Priorytetem w  zakresie działalności Eu-
roregionu Roztocze jest tworzenie warun-
ków do rozwijania przyjaznej i wzajemnie 
korzystnej współpracy transgranicznej, 
bezpośrednio sąsiadujących obszarów 
Ukrainy i  Polski. Istotnym celem nowe-
go Euroregionu jest ochrona środowiska 
naturalnego terenów przygranicznych, 
prowadzenie działań zapobiegających za-
grożeniom i  klęskom żywiołowym, roz-
wój potencjału gospodarczego, poprawa 
poziomu życia mieszkańców, inicjowanie 
kontaktów różnego rodzaju instytucji, pla-
cówek oświatowych, sportowych kultural-
nych i innych.
Biuro Euroregionu Roztocze oraz Sekre-
tariat Związku Transgranicznego Eurore-
gionu Roztocze ma siedzibę w Tomaszowie 
Lubelskim, ul. Lwowska 80, tel. 84 543 20 
80, e-mail: biuro@euroregionroztocze.org.
pl, Strona internetowa: www.euroregion-
roztocze.org.pl 

Jak bardzo pandemia zmieniła bran-
żę turystyczną na świecie? Czy nadą-
żamy za tymi zmianami w Polsce? Co 
musi się zmienić w  funkcjonowaniu 
hoteli, firmach organizujących tury-
stykę, biurach podróży, lotnisk?

Ostatni rok był niezwykle trudny dla 
branży turystycznej. Według danych  
UNWTO międzynarodowy ruch tury-
styczny zmniejszył się w  skali globalnej 
w 2020 roku o 73%. Podobne spadki obser-
wowaliśmy w Polsce − nasz kraj odwiedziło 
8,4 mln turystów zagranicznych, co ozna-
czało spadek o 60% do roku poprzedniego. 
Branża turystyczna musiała i wciąż powin-
na liczyć się z  restrykcjami, aby zapewnić 
bezpieczeństwo podróżującym. Pandemia 
przyniosła jednak nie tylko zmiany licz-
bowe. Przeobrażeniom uległy także model 
turystyki i  zainteresowania podróżnych. 
Umocnił się obserwowany od paru lat trend 
na turystykę zrównoważoną, nastawioną 
na bliskość przyrody, lokalne smaki i pro-
dukty. Wiele firm turystycznych w  Polsce 
wyszło tym potrzebom naprzeciw.

Jaki będzie 2021 rok dla branży tu-
rystycznej w  Polsce? Czy, Pana zda-
niem, sezon wakacyjny pozwoli fir-
mom turystycznym zarobić na tyle , 
aby mogły one przetrwać możliwą, 
czwartą falę pandemii na jesieni?

Wciąż nie będzie to łatwy rok. Pamiętaj-
my, że przez wiele miesięcy obiekty były 
w  ogóle zamknięte dla turystów, a przez 
kolejne obowiązywały i  nadal obowiązują 
limity miejsc w  hotelach czy podczas im-
prez turystycznych. Wciąż utrudnione są 
podróże do wielu państw, co ma znacze-
nie dla polskich organizatorów turystyki 
wyjazdowej, jak i  dla firm nastawionych 
na obsługę gości z zagranicy. Na szczęście 
obserwujemy odmrażanie branży i  duże 
zainteresowanie wyjazdami. Podróże do 
krajów europejskich ułatwia systemem 
unijnych certyfikatów covidowych, do 
którego Polska już przystąpiła. Najszybciej 
odradza się turystyka krajowa. Zdecydo-
wana większość Polaków planuje wakacje 
nad Bałtykiem, na Mazurach czy w  pol-
skich górach. Do tego zachęca także Polski 
Bon Turystyczny. Coraz trudniej znaleźć 
wolne miejsca noclegowe w  przystępnych 
cenach. Zdecydowanie będą to lepsze dla 
branży turystycznej wakacje, jednak w cią-

Najszybciej odradza  
się turystyka krajowa

gu dwóch miesięcy nie uda się zapewne 
odrobić wszystkich strat. 

Na portalu Lonely Planet trwa trzy-
miesięczna akcja promocyjna Pol-
skiej Organizacji Turystycznej. Jej 
tematem są mniej znane regiony, 
atrakcyjne pod względem przyrodni-
czym, kulturowym i bogactwa oferty 
turystyki aktywnej. Proszę wymie-
nić najważniejsze działania Polskiej 
Organizacji Turystycznej promujące 
Polskę na świecie w tym roku. 

Jedną z  najważniejszych kampanii promu-
jących Polskę na świecie jest kampania pod 
hasłem „Poland. More than you think”. Jej 
celem jest wzmocnienie wizerunku Polski 
oraz podkreślenie wysokiej jakości usług 
turystycznych w czterech obszarach: Miasta 
(City Breaks), Kulinaria, Wellness & SPA, 
Hotele Historyczne (Zamki i  Pałace). Pla-
nujemy także bardzo inspirującą kampanię 
z  wykorzystaniem twórczości akwarelisty 
i architekta Tytusa Brzozowskiego. Poprzez 
jego prace będziemy promować polskie 
miasta, także te mniejsze, mniej znane. 
Wciąż bardzo ważna będzie kampania re-
alizowana od 2020 r. pokazująca Polskę jako 
kraj atrakcyjny dla rowerzystów. 
Jako Polska Organizacja Turystyczna bie-
rzemy także udział w kampanii #OpenUp-
ToEurope pilotowanej przez European 
Travel Commission. Ma ona zachęcać do 
podróży po Europie, również po Pol-
sce, w  sposób bezpieczny. Zależy nam na 
wspieraniu branży turystycznej, ożywie-
niu ruchu turystycznego, jednocześnie 
promocji odpowiedzialnego podróżowa-
nia. Z  tych samych względów realizujemy 
program Bezpieczny Obiekt i  Bezpieczny 
Obiekt MICE.

Jakie są prognozy odnośnie przyjaz-
du zagranicznych turystów do Polski 
w 2021 roku? Co może ich najbardziej 
interesować w naszym kraju? 

Światowa Organizacja Turystyki progno-
zuje, że międzynarodowy ruch turystyczny 
wróci do poziomu z  2019 r. nie wcześniej 
niż w 2023 r. W perspektywie 2021 r. mówi 
się wzroście o 66% w stosunku do 2020 r. 
(co wciąż oznacza spadek o 55% w porów-
naniu do 2019 r.) i jest to scenariusz opty-
mistyczny. Cały czas istnieje zbyt wiele 
niewiadomych jeśli chodzi o  pandemię 

Covid-19, aby móc nakreślić konkretny 
scenariusz stabilizacji i rozwoju branży tu-
rystycznej na najbliższe miesiące, a nawet 
lata. Wiemy natomiast, że przez lub dzięki 
pandemii turyści zainteresowali się wspo-
minaną wcześniej turystyką zrównoważo-
ną. Zaczęli chętniej podróżować kampera-
mi i na rowerach, odwiedzać miejsca cenne 
przyrodniczo, parki narodowe, miejsca 
z dala od tłumów. Ten trend obserwujemy 
także w  Polsce. Utrzyma się on zapewne 
w tym roku i w kolejnych. Polska Organi-
zacja Turystyczna przeprowadza także co 
roku badanie „Obcokrajowcy o  Polsce”. 
W 2020 r. wśród osób deklarujących chęć 
przyjazdu do naszego kraju, 71% pragnie 
zobaczyć miasta, 53 % parki narodowe 
(wzrost o 8 p.p. w stosunku do 2019 r.), 44% 
obiekty UNESCO. 

Do wydania w  ramach bonu tury-
stycznego pozostała jeszcze duża 
kwota. Jak bardzo to świadczenie 
może ożywić polską turystykę?

To prawda, że jeszcze ponad połowa bo-
nów czeka na aktywację. Odnotowujemy 
jednak coraz większe zainteresowanie 
programem − zbliżają się wakacje, wiele 
z  ograniczeń nałożonych na obiekty tu-
rystyczne w  związku z  pandemią zostało 
zniesionych. Już w czerwcu suma płatności 
zrealizowanych z wykorzystaniem Polskie 
Bonu Turystycznego wyniosła ponad pół 
miliarda złotych. To niezwykle ważny pro-
gram wzmacniający polską branżę tury-
styczną i zachęcający Polaków, aby w tym 
roku odpoczęli w kraju. 

Z Rafałem Szlachtą prezesem POT rozmawia Marcin Prynda
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Volvo Truck Polska wprowadza na 
rynek elektryczne samochody cięża-
rowe gamy Volvo Trucks FE i FL. Czy 
Pani zdaniem polski rynek jest goto-
wy na elektromobilność i to w wyda-
niu pojazdów ciężarowych?

Nasza premiera wskazuje na wyzwania sto-
jące nie tylko przed Polską, ale i  całą Eu-
ropą. Według danych Komisji Europejskiej 
pojazdy ciężarowe i autobusy odpowiadają 
za około ¼ emisji CO2 w transporcie dro-
gowym oraz za 6% całkowitej emisji dwu-
tlenku węgla. Dekarbonizacja tego sektora 
ma więc kluczowe znaczenie w dążeniu do 
osiągnięcia unijnych celów klimatycznych. 
Nie dojdzie do niej bez postępującej elek-
tryfikacji w segmencie pojazdów ciężkich. 
Volvo Trucks bardzo poważnie podchodzi 
do kwestii ochrony środowiska. W  tym 
roku wprowadzamy na rynek najmniejsze 
kabiny Volvo Trucks: FL i FE. Te pojazdy 
oferujemy w tonażu od 16 do 27 ton w wer-
sji elektrycznej. Przeznaczone są do trans-
portu dystrybucyjnego, międzymagazy-
nowego, wewnątrzmagazynowego oraz 
branży komunalnej. W  następnym roku 
zaprezentujemy również ciągniki siodłowe 
FM oraz FH. Jesteśmy prekursorem tych 
rozwiązań, ale wszyscy dostawcy pojazdów 
ciężarowych coraz głośniej mówią również 
o swoich premierach i testach. To jest przy-
szłość i choć zdajemy sobie sprawę, że po-
pularyzacja tego typu pojazdów na szerszą 
skalę zajmie trochę czasu, to jednak my – 
jako Volvo Trucks – nie postrzegamy tego 
w  kategoriach promowania samych tylko 
pojazdów elektrycznych. Chcemy także 
oferować rozwiązania dla wyzwań spo-
łecznych. Szybkie tempo urbanizacji oraz 
postępujący w  szalonym tempie rozwój 
e-commerce nałożą ogromne wymagania 
na systemy ruchu. Zgodnie z prognozami, 
w najbliższych 5 latach wielkość transpor-
tu wzrośnie nawet o 50% i większość towa-
rów będzie transportowana po drogach. 
Zelektryfikowana dystrybucja miejska 
sprosta tym wyzwaniom.

Jak ocenia Pani zainteresowanie pol-
skich przedsiębiorców dostawczymi 
samochodami elektrycznymi?

Nie jest to zainteresowanie masowe, te 
pojazdy są znacznie droższe od tradycyj-
nych diesli. Niemniej zgłaszają się do nas 
potencjalni klienci z  dużych aglomeracji 
miejskich, operatorzy sieciowi, mamy też 

Elektryczne samochody dostawcze 
to przyszłość dużych miast
Z Małgorzatą Kulis dyrektor zarządzającą Volvo Trucks Poland rozmawia Milena Zarabska

zapytania ze spółek samorządowych. Czę-
sto są to firmy, które w swoich wartościach, 
podobnie jak Volvo Trucks, stawiają na 
przyjazność środowisku lub innowacje 
w transporcie.

Co może przekonać polskich przed-
siębiorców do korzystania z  ciężaró-
wek z napędem elektrycznym?

Znacznym ułatwieniem byłoby wprowa-
dzenie rządowych programów wspiera-
jących inwestycje w  tego typu pojazdy 
i  infrastrukturę do ich ładowania. W nie-
których krajach europejskich te subsydia 
wynoszą nawet 70% całkowitej kwoty za-
kupu i  jest to naprawdę namacalna ulga. 
W Polsce takie rozwiązania wciąż są w sfe-
rze dyskusji i projektów.

Co w Pani przekonaniu jest najwięk-
szą przeszkodą w  rozwoju zeroemi-
syjnego transportu i  w  jaki sposób 
można temu zaradzić?

Jest kilka przeszkód, począwszy od ceny 
zakupu, poprzez zasięgi tego typu pojaz-
dów, aż po ograniczoną infrastrukturę 
szybkich stacji ładowania w  Polsce. I  raz 
jeszcze powtórzę: brak istotnych decyzji 
o  finansowym wsparciu takich inwesty-
cji. Jest jednak wiele firm, które dbałość 
o  ochronę środowiska stawiają wysoko, 
chcą testować nowości, a specyfika ich pra-
cy daje przestrzeń na wykorzystanie w co-
dziennej pracy pojazdów elektrycznych.

Z  rozwiązań wprowadzonych w  któ-
rych państwach powinniśmy brać 
przykład?

W tej kwestii przodują Skandynawia, Ho-
landia i Francja, do których dołączają ko-
lejne kraje. Jestem przekonana, że w  naj-
bliższym czasie będzie ich jeszcze więcej.

Jakie są zalety Volvo Trucks FE i FL, 
a jakie ograniczenia w porównaniu ze 
„zwykłymi” ciężarówkami?

Elektryczne FL i  FE to +1 tona DMC 
w  stosunku do alternatywnych pojazdów 
dieslowskich, możliwość jazdy buspasem 
oraz zwiększone bezpieczeństwo i komfort 
pracy w zupełnej ciszy, co pozwala realizo-
wać dostawy również w nocy. Wyzwanie to 
zasięgi i  konieczność bardzo dokładnego 
planowania tras, tak, aby w  konkretnym 
czasie dotrzeć w  konkretne miejsce tam, 
gdzie pojazd będzie można podładować. 
Aktualne zasięgi to 200 lub 300 km, w za-

leżności od zabudowy pojazdu, jego wy-
korzystania oraz ilości zainstalowanych 
baterii. 

W jakiej perspektywie zasięgi takich 
aut zwiększą się na tyle, by mogły wy-
jechać poza obszar miejski?

Napęd elektryczny w naszej wizji obniżenia 
CO2 zaspokoi potrzeby transportu dystry-
bucyjnego, miejskiego, komunalnego i  po 
części branży budowlanej. Przyszłością 
w  transporcie dalekobieżnym będą ogni-
wa wodorowe, nad którymi Grupa Volvo 
oraz Daimler AG pracują wspólnie. Tego 
typu rozwiązania w transporcie ciężkim są 
oczekiwane za kilka lat.

Czy fakt, że Volvo Trucks w zakresie 
samochodów ciężarowych z napędem 
elektrycznym jest obecnie liderem, 
nakłada na Państwa zarazem odpo-
wiedzialność za wdrożenie takich aut 
do użytku?

Volvo Trucks zawsze uchodziło za innowa-
cyjną firmę, dzielącą się swoimi osiągnięcia-
mi z resztą społeczeństwa i wciąż działamy 
w tym duchu. Dlatego Volvo Trucks podjęło 
wyzwanie i zobowiązanie zarazem, aby do 
2030 roku obniżyć emisję CO2 swoich po-
jazdów o  50%, do 2040 roku o  100%, tak 
żeby w roku 2050 być producentem całko-
wicie zeroemisyjnych rozwiązań.
Volvo Trucks Polska będzie realizować tę 
misję również, a  Polska, jako kraj wolu-
menowy dla naszej marki na pewno doło-
ży swoją istotną cegiełkę w realizacji tego 
wyzwania!

Transformacja cyfrowa staje się integral-
nym elementem transformacji energetycz-
nej. Jest głównym filarem wspierającym 
wdrożenie strategii korporacyjnych świa-
towych gigantów energetycznych. Podob-
ną drogą podążają również największe 
polskie spółki z  sektora. Przyspieszenie 
procesu cyfryzacji wynika nie tylko z we-
wnętrznych potrzeb przedsiębiorstw, ale 
co ważne, jest wymuszane także przez 
rynek. Klienci w  coraz większym stopniu 
wykorzystują technologie i  oczekują cy-
fryzacji w kolejnych sektorach gospodarki. 
Oczekują również wirtualizacji od spółek 
energetycznych na wszystkich punktach 
styku począwszy od etapu podpisania 
umowy zdalnie a skończywszy na zaawan-
sowanych usługach inteligentnych domów. 
Ponadto często sami wchodzą w role zare-
zerwowane do tej pory wyłącznie dla tych 
firm, angażując się w  produkcję energii 
elektrycznej, a nawet jej sprzedaż.
Wiele spółek wykorzystujących technolo-
gie na szeroką skalę przeszło przez okres 
pandemii bez uszczerbku, a  liderzy trans-
formacji cyfrowej wręcz zwiększyli swoje 

Energetyka potrzebuje 
liderów cyfryzacji

przewagi konkurencyjne. Nawet w  sek-
torach, które w  największym stopniu zo-
stały dotknięte przez pandemię, najlepiej 
poradziły sobie te podmioty, które szybko 
dostosowały się i  działały – przynajmniej 
częściowo online. Przykładem są restau-
racje, którym wprowadzenie możliwości 
składania zamówień przez Internet po-
zwoliło na utrzymanie ciągłości operacyj-
nej. Również w  sektorze energetycznym 
cyfryzacja jest sposobem na przyspiesze-
nie wzrostu i jednocześnie szczepionką na 
sytuacje kryzysowe. Obok realizacji celów 
w  obszarze zrównoważonego rozwoju bę-
dzie kluczowym elementem budowania 
przewagi konkurencyjnej firm energetycz-
nych w najbliższych latach.
W związku z  licznymi wyzwaniami bran-
ża energetyczna poszukuje liderów, którzy 
mają jasną wizję i przeprowadzą swoje or-
ganizacje przez okres gwałtownych zmian. 
Jednym z  istotnych elementów sukcesu, 
o który powinni zadbać liderzy, jest umoż-
liwienie pracownikom pracy zdalnej. Po-
winni mieć oni dostęp online do głównych 
zasobów firmy w  celu realizacji kluczo-

wych procesów z dowolnego miejsca. Praca 
hybrydowa to nowa rzeczywistość również 
dla spółek z  sektora energetycznego. Nie-
zwykle istotnym zadaniem dla przywód-
ców jest również zbudowanie architektury 
organizacji przyszłości, czyli takiej, któ-
ra bazuje na elastycznych, skalowalnych 
i  otwartych na nowe modele biznesowe 
procesach i technologiach. 
Bez wątpienia jedną z  ważniejszych tech-
nologii, która pozwala na sprawne dosto-
sowanie się do zmieniających się realiów 
i budowanie przewagi konkurencyjnej jest 
chmura obliczeniowa, która między inny-
mi obniża koszt i  usprawnia przechowy-
wanie oraz przetwarzanie dużych ilości 
danych. Zastosowanie na szeroką skalę 
coraz bardziej zaawansowanych techno-
logii w  obszarach mało ucyfrowionych 
wymaga wcześniejszej weryfikacji danego 
rozwiązania w  konkretnym przypadku 
w  celu minimalizacji ryzyka negatyw-
nych konsekwencji. W tym celu doskonale 
sprawdza się zastosowanie tzw. „cyfrowych 
bliźniaków”, czyli technologii pozwalającej 
na cyfrowe odwzorowanie rzeczywistych 
obiektów. Cyfrowa kopia kompleksowych 
instalacji energetycznych pozwalałaby na 
zaplanowanie i  weryfikację wielu działań 
w  zakresie poprawy efektywności działa-
nia tych instalacji.
Jedną z  konsekwencji szybkiej cyfryzacji 
firm i  poszczególnych sektorów gospo-
darki jest demokratyzacja technologii. 
Każdy, kto ma pomysł, może wprowadzać 
innowacje technologiczne i angażować się 
w ich rozwój. Z jednej strony jest to szan-
sa dla nowych graczy, z  drugiej zaś duże 
ryzyko dla bezpieczeństwa energetyczne-
go rozumianego jako bezpieczeństwo do-
staw energii. W  tym kontekście kluczowe 
staje się budowanie zaufania do nowych 
technologii i  ich ekosystemów. Świadome 
zaangażowanie wielu partnerów w rozwój 
technologii pozwala na zwiększenie pozio-
mu zaufania i  wypracowanie rozwiązań 
akceptowanych przez wielu uczestników 
rynku. Ważne jest też budowanie kompe-
tencji w  zakresie rozwoju nowych tech-
nologii i  rozumienia technologii oferowa-
nych przez innych. Współdziałanie wielu 
uczestników rynku wymaga też stosowa-
nia technologii, które pozwalają na działa-
nie niezależnie od lokalizacji i rodzaju za-
angażowanej infrastruktury. Tu z pomocą 
znowu przychodzą rozwiązania oparte na 
chmurze z rozproszoną i zróżnicowaną in-
frastrukturą.
W  dużym uproszczeniu można powie-
dzieć, że transformacja energetyczna, 
uwzględniająca cyfryzację i  realizację ce-
lów zrównoważonego rozwoju, powinna 
być wspierana przez rozproszone: aktywa, 
infrastrukturę i pracowników oraz partne-
rów zintegrowanych w chmurze. 

Mariusz Przybylik, Managing Director Resources, Accenture w Polsce
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Jak bardzo realizacja Planu odbudo-
wy dla Europy zmieni kraje Unii Eu-
ropejskiej? 

Przyjęcie europejskiego planu odbudowy 
oraz wieloletnich ram finansowych jest 
historycznym sukcesem dla europejskiej 
spójności. Fundusze europejskie mogą 
umożliwić nam, że z kryzysu spowodowa-
nego pandemią koronawirusa wyjdziemy 
silniejsi i zmodernizowani. 
Wydaje mi się przy tym ważne, abyśmy nie 
próbowali wrócić „jeden do jednego” do 
sytuacji sprzed pandemii, lecz skupili się 
na zadaniach i sprawach, które ewidentnie 
determinują naszą przyszłość. Wśród nich 
wymienić należy np. zdecydowaną prze-
budowę naszego systemu energetycznego 
pod kątem dbałości o klimat i zrównowa-
żonego rozwoju; stworzenie zmodernizo-
wanego, bardziej wydajnego, przyjaznego 
dla środowiska i  klimatu transportu oraz 
nowych form mobilności; przyspieszoną 
cyfryzację wielu dziedzin naszego życia, 
która doprowadzi do znacznego wzrostu 
wydajności i jakości życia. 

Polska stała się piątym najważniej-
szym partnerem handlowym Niemiec 
i  wyprzedziła w  tym zestawieniu 
Wielką Brytanię. Czy jest to zapo-
wiedź trwałego powrotu do wzrostu 
w handlu między obydwoma krajami? 

Tak, głęboko wierzę, że ten pozytywny 
rozwój gospodarczy się utrzyma. Niemcy 
są największym partnerem handlowym 
Polski na świecie, pozostawiając inne kra-
je daleko w  tyle. Polska natomiast jest dla 
Niemiec zdecydowanie największym part-
nerem handlowym w  Europie Środkowej 
i  Wschodniej, zajmując 5. miejsce w  skali 
globalnej przed Włochami oraz Wielką 
Brytanią i daleko przed Rosją. Już w roku 
2020 polsko-niemiecka wymiana handlowa 
praktycznie się nie zmniejszyła – to dość 
niezwykły wynik w porównaniu z handlem 
z niemal wszystkimi innymi krajami.
A  w  pierwszych dwóch miesiącach 2021 
roku handel wrócił znów na ścieżkę wzro-
stu i wzrósł o 5%. Innymi słowy wydaje się, 
że tendencja do corocznego ustanawiania 
nowych rekordów już znowu nabrała peł-
nego tempa.
Porównanie z  Wielką Brytanią pokazuje, 
jak korzystne – również dla dwustronnej 

Globalne kryzysy można  
rozwiązywać tylko wspólnie
Z Ambasadorem Niemiec w Polsce Arndtem Freytagiem von Loringhovenem, rozmawia Ryszard Żabiński

wymiany handlowej – jest wspólne człon-
kostwo w  Unii Europejskiej. Wielka Bry-
tania zdecydowała się opuścić największy 
wspólny rynek świata, a jej handel zarów-
no z Polską, jak i z Niemcami znacząco się 
zmniejszył. Z  pewnością nie prowadzi to 
do większego dobrobytu – ani po naszej 
stronie kanału, a już na pewno nie na Wy-
spach Brytyjskich.

Jednym z  największych wspólnych 
wyzwań przyszłości Niemiec i Polski 
w  obliczu pandemii jest dziedzina 
zdrowia. Proszę ocenić współpracę 
obydwu krajów w tym zakresie.

Myślę, że pandemia bardzo wyraźnie una-
oczniła nam, że globalne kryzysy można 
rozwiązywać tylko wspólnie, wielostron-
nie. W  samym kryzysie mieliśmy do czy-
nienia z  bardzo ważnymi oznakami soli-
darności i wzajemnej pomocy. 
Niemcy i  Polska obiecały sobie wzajemne 
wsparcie, a na szczeblu regionalnym miała 
miejsce dobra i nieskomplikowana współ-
praca. Pomiędzy naszymi regionami przy-
granicznymi istnieje owocna wymiana 
dwustronna, w  którą oprócz samorządów 
regionalnych i  lokalnych zaangażowane 
są izby, towarzystwa specjalistyczne, szpi-
tale i  personel medyczny. Mamy polsko-
-niemiecką Umowę o  współpracy w  ra-
townictwie medycznym; także regionalne 
porozumienia o  współpracy dotyczące 
transgranicznego ratownictwa medyczne-
go są bardzo zaawansowane. Na tych kon-
taktach możemy bazować.
Dalszego postępu w kierunku pogłębiania 
współpracy życzyłbym sobie w  dziedzinie 
cyfryzacji w  sektorze służby zdrowia, po-
nieważ ułatwia ona transgraniczną opiekę 
zdrowotną i  może nam również pomóc 
lepiej zwalczać wspólnie pandemie. Zwięk-
szona współpraca krajów UE w  sektorze 
zdrowia oraz utworzenie Europejskiej Unii 
Zdrowotnej także mogą stanowić rozwią-
zania, dzięki którym wspólnie będziemy 
mogli w przyszłości lepiej chronić naszych 
obywateli. 

Wielkim wyzwaniem dla naszych 
krajów, a  zwłaszcza dla Polski, jest 
przebudowa systemów energetycz-
nych. Czy w  tym obszarze istnieje 
duże pole do współpracy pomiędzy 
obydwoma krajami? 

Istnieje wiele dziedzin, w  których współ-
pracujemy i  możemy się od siebie nawza-
jem uczyć. Dotyczy to chociażby odejścia 
od węgla, z czym muszą się zmierzyć oby-
dwa nasze kraje. Istnieją tu oczywiście 
różnice, np. jeśli chodzi o aspekty czasowe. 
O  wiele bardziej podobne są jednak wy-
zwania, którym trzeba sprostać: w zakresie 
polityki energetycznej, polityki społecznej 
i zatrudnienia, polityki regionalnej i poli-
tyki ochrony środowiska. 
Niemcy są w każdym razie gotowe do pogłę-
biania istniejącej już wymiany doświadczeń 
z  Polską w  zakresie transformacji energe-
tycznej. Innym, bardzo szerokim polem 
do współpracy są nowe formy wytwarza-
nia energii. Mam tu na myśli np. energe-
tykę wiatrową, zarówno lądową, przede 
wszystkim jednak morską. Obydwa nasze 
kraje mają ambitne plany dalszego rozwoju 
energetyki wiatrowej na Morzu Północnym 
i  Bałtyckim. A  między innymi niemieckie 
firmy mają tu sporo do zaoferowania w za-
kresie wiedzy fachowej i doświadczenia. To 
samo dotyczy wykorzystania wodoru. 
Niezwykle interesujący i pełen możliwości 
dla dalszej współpracy polsko-niemiec-
kiej jest także temat nowych form mobil-
ności, zwłaszcza e-mobilności. Zwłaszcza 
w kontekście ścisłych powiązań łączących 
niemiecki i  polski przemysł motoryza-
cyjny– koncerny Volkswagen i  Mercedes, 
a także wielu dostawców, tworzą w Polsce 
dziesiątki tysięcy wysokiej jakości miejsc 
pracy – wydaje się rzeczą naturalną, że 
istnieje tu duży potencjał jeszcze większej 
współpracy. 

Gospodarka odpadami to już od wielu lat 
nie tylko zbieranie i przetwarzanie śmie-
ci, ale ciągła praca nad tym, żeby dać im 
drugie życie. W miejscu gdzie dla jednych 
kończy się czas plastikowego opanowania 
czy szklanej butelki, dla innych zaczyna 
się pełna nowych technologii oraz inno-
wacji droga do zamkniętego obiegu su-
rowców i  lepszego świata dla przyszłych 
pokoleń.
Recykling odpadów, uzdatnianie wody, 
inwestycje, postęp, edukacja ekologiczna, 
przyszłość – wszystkie te słowa mają je-
den wspólny mianownik – REMONDIS. 
To filary działalności 
przedsiębiorstwa z  Lü-
nen w  Zagłębiu Ruhry, 
które od wielu lat zali-
czane jest do między-
narodowych liderów 
swojej branży. Przedsię-
biorstwa, które w  Pol-
sce walczy z  sukcesami 
o  klientów na bardzo 
konkurencyjnym i  roz-
drobnionym rynku.
Niewiele osób zadaje sobie pytanie o  to, 
co dzieje się z odpadami po tym jak trafią 
do kosza albo zsypu. Tymczasem dopiero 
wtedy zaczyna się proces, który ma do-
prowadzić do ponownego wprowadzenia 
ich na rynek. Po wielu mechanicznych, 
chemicznych czy biologicznych procesach: 
plastik staje się granulatem, a  ostatecznie 
np. koszulką dla piłkarzy, rozbite szkło – 
butelką, a potargany papier – kartonowym 
opakowaniem. Kiedy z  odpadów nic już 
nie da się odzyskać, wciąż jeszcze mogą 
zostać przerobione na tanią energię i ciepło 
systemowe, które pozwala odejść od nie 
ekologicznych zakładów produkujących 
je z  paliw kopalnych. Dojście do miejsca, 
w którym odpady znów mogą być przydat-
ne, wymagało wielu lat pracy inżynierów. 
Laboratorium REMONDIS ma w tej dzie-
dzinie także swoje ogólnoświatowe zasługi. 
Unikalna linia do recyclingu kapsułek po 
kawie, stosowana na całym świecie metoda 
odzyskiwania fosforu z  odpadów ścieko-
wych czy nowoczesny system zabezpiecze-
nia, przewozu i utylizacji baterii litowo-jo-
nowych – to tylko kilka patentów, które 
pozwalają lepiej dbać o  środowisko natu-
ralne. Najnowsza technologia chemiczne-
go recyklingu tworzyw sztucznych to efekt 
współpracy przedsiębiorstwa z partnerami 
z branży. Wszystko po to, aby sprostać wy-
znaczonym przez Unię Europejską w Zie-
lonym Ładzie celom w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju. 

REMONDIS w  Polsce od początku szedł 
drogą dywersyfikacji kontraktów w  róż-
nych punktach kraju. Dziś firma zatrud-
nia ponad 3600 osób, co stanowi 10 pro-
cent wszystkich pracowników grupy. Jest 
przedsiębiorstwem całkowicie polskim, za-
trudniającym wszystkich pracowników na 
umowę o pracę i płacącą wszystkie podatki 
w Polsce. Przywiązuje także dużą wagę do 
inwestycji w  lokalnych społecznościach. 
Tylko w tej chwili prowadzi trzy duże pro-
jekty w dziedzinie termicznego przekształ-
cania odpadów. To inwestycje, które będą 
kosztowały setki milionów złotych. Mają 

one nie tylko dobrze służyć mieszkańcom, 
ale, szczególnie teraz, pomóc wyjść na pro-
stą polskiej gospodarce dzięki swoim roz-
miarom i zaangażowaniu wielu firm w ich 
realizację. 
- Nasza dewiza od lat jest niezmienna. 
Chcemy ułatwiać życie mieszkańcom, jed-
nocześnie patrząc przed siebie. Dzięki temu 
możemy realizować bardzo ambitne cele 
i kreować przy tym nieszablonowe rozwią-
zania, które szybko stają się standardem 
dla całego świata. Filozofia, której jesteśmy 
wierni, nie pozwala nam stać z boku obok 

zmian zachodzących w  świecie, ale każe 
być ich aktywnymi uczestnikami. Gospo-
darka obiegu zamkniętego czy drugie ży-
cie produktu, to pojęcia odmieniane u nas 
przez wszystkie przypadki. Nie poprze-
stajemy jednak na tym, bo mamy ambicje, 
aby zmiany, które proponujemy zachodziły 
za sprawą bardzo nowoczesnych i  przyja-
znych środowisku działań. Jeśli dodamy do 
tego programy edukacyjne, które zaczyna-
my już na poziomie przedszkoli, to otrzy-
mamy pełne spektrum naszej działalności 
i wizję przedsiębiorstwa, dla którego przy-
szłość już dawno temu stała się teraźniej-

szością – podkreśla Le-
szek Pieszczek – członek 
zarządu REMONDIS 
Sp. z o.o.
REMONDIS to mię-
dzynarodowa firma ro-
dzinna wywodząca się 
z Niemiec, zajmująca się 
gospodarką komunalną 
i  wodną. Jest jednym 
ze światowych liderów 

w  dziedzinie przetwarzania i  recyklin-
gu odpadów oraz innowacyjnego podej-
ścia do dbałości o  środowisko naturalne. 
Mocny akcent kładzie także na działania 
edukacyjne z dziedziny ekologii. Ma swo-
je zakłady w  ponad trzydziestu krajach 
świata na czterech kontynentach. Polska 
jest drugim z najważniejszych rynków, na 
których operuje. Obsługuje na nim miesz-
kańców i klientów komercyjnych w ponad 
pięćdziesięciu lokalizacjach. W przyszłym 
roku będzie obchodzić jubileusz trzydzie-
stolecia swojej działalności nad Wisłą.

REMONDIS – w służbie przyszłości

Baza REMONDIS w Szczecinie
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Bez kolei nie ma  
Zielonego Ładu

O  czym powinniśmy mówić w  roku 
2021, ustanowionym przez Unię Eu-
ropejską „Europejskim Rokiem Ko-
lei”?

Na pewno o  tym, jak ważną rolę może 
odegrać rozwój transportu kolejowego 
w  transformacji energetycznej w  realiza-
cji celów Europejskiego Zielonego Ładu, 
dążeniu do zeroemisyjności gospodarek 
w 2050 roku. W krajach Unii transport od-
powiada za 25 % emisji, a udział transpor-
tu kolejowego, w  tych 25% emisji, wynosi 
0,4%. To pokazuje jak niskoemisyjny jest 
transport kolejowy. 
Ta, tak przyjazna dla środowiska forma 
transportu, ciągle jest niedoceniana. Jeże-
li weźmiemy pod uwagę przewozy pasa-
żerskie w krajach UE, to 8 % dokonuje się 
koleją i  aż 80% transportem drogowym. 

Dlaczego Unia Europejska ustano-
wiła rok 2021 „Europejskim Rokiem 
Kolei"? 

W ten sposób Unia zwraca uwagę na klu-
czową rolę jaką odgrywa transport kole-
jowy w  transformacji unijnej gospodarki 
w  kierunku ekologicznego, cyfrowego 
i  innowacyjnego modelu gospodarczego. 
Transport kolejowy jest najbardziej zrów-
noważoną formą transportu, która mimo 
wzrostu przewozów zanotowała spadek 
emisji. Rozwój transportu kolejowego jest 
jednym z elementów wdrażanej w Unii Eu-
ropejskiej polityki Europejskiego Zielone-
go Ładu. Pandemia trochę przyhamowała 
ten proces jednak teraz, polityka ta wraca 
wzmocniona w  Europejskim Funduszu 
Odbudowy i  Odporności, w  krajowych 
planach odbudowy państw członkowskich.
Na problem trzeba spojrzeć szerzej, nie tyl-
ko w zakresie inwestycji środowiskowych, 
ale transformacji całego modelu gospodar-

Kolej na kolej
Z  Jackiem Wasikiem dyrektorem Przedstawicielstwa  
Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu rozmawia 
Ryszard Żabiński

Z  Leszkiem Gasiem dyrektorem Biura Parlamentu Europej-
skiego we Wrocławiu rozmawia Ryszard Żabiński

W  przypadku przewozów towarowych, 
udział kolei wynosi 18%, a  transportu 
drogowego 75%. Widzimy więc jak zła jest 
struktura transportu i  przed jak dużym 
wyzwaniem stajemy, aby ją zmienić. 
Unia Europejska kładzie też nacisk na roz-
wój kolei dużych prędkości, m.in. po to, aby 
ograniczyć lotniczy transport zwłaszcza 
o  charakterze regionalnym. Kolej dużych 
prędkości może skutecznie konkurować 
z  innymi, wysokoemisyjnymi formami 
transportu. 

Jak trafić z promocją rozwoju kolei do 
zwykłych mieszkańców?

Podczas Europejskiego Roku Kolei w  ca-
łej Unii zorganizowano wiele wydarzeń 
promujących kolej. Na początku września 
z  Lizbony wystartuje specjalny Ekspres 
Europa. Podczas miesięcznej podróży od-

wiedzi wszystkie kraje Unii, w tym Polskę. 
Każdy przystanek pociągu będzie okazją 
do wielu wydarzeń promujących zalety po-
dróżowania koleją.
W  poszczególnych krajach i  regionach 
również zaplanowano tego rodzaju wy-
darzenia. Po Dolnym Śląsku porusza się 
specjalnie pomalowany trójczłonowy 
skład Kolei Dolnośląskich, co ma zachęcać 
mieszkańców do podróży koleją. 26 czerw-
ca odwiedzi m.in. Wałbrzych, Jaworzynę 
Śląską, Kłodzko, Jelenią Górę i  Szklarską 
Porębę. Podczas postoju będzie można 
wziąć udział w  specjalnie zorganizowa-
nych konkursach i  wygrać bilety weeken-
dowe na przejazd pociągami Kolei Dolno-
śląskich.
Region dolnośląski jest doskonałym przy-
kładem pokazującym jak można obu-
dzić i  wykorzystywać ogromny potencjał 
tkwiący w  transporcie kolejowym. Dzia-
łania Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego polegające na 
przejmowaniu nieczynnych połączeń ko-
lejowych ich rewitalizacji wpływają bardzo 
korzystnie na rozwój turystyki w regionie, 
walkę z  wykluczeniem komunikacyjnym 
wielu małych miejscowości, ograniczanie 
bezrobocia. 

czego w kierunku zielonej gospodarki, któ-
rej krwiobiegiem jest transport, który musi 
być przyjazny dla środowiska. 

W  jaki sposób kolej jest promowana 
na Dolnym Śląsku?

Zaplanowano wiele promocyjnych wyda-
rzeń w całej Polsce i w  regionie dolnoślą-
skim. Dla przykładu, Biuro Parlamentu 
Europejskiego we Wrocławiu, Przedstawi-
cielstwo Regionalne Komisji Europejskiej 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego i Koleje Dolnośląskie zor-
ganizowały debatę online „Z  Widokiem 
na Europejski Rok Kolei”. Gościem wyda-
rzenia był m.in. prof. Bogusław Liberadz-
ki – poseł do Parlamentu Europejskiego, 
członek Komisji Transportu i  Turystyki 
Parlamentu Europejskiego. Podczas spo-
tkania dyskutowano min. o rozwoju trans-
portu kolejowego w  kontekście Europej-
skiego Zielonego Ładu oraz Instrumentu 

na rzecz Odbudowy i  Zwiększania Od-
porności; wpływie transportu kolejowego 
na rozwój innych sektorów gospodarki 
inwestycje; potrzebie dalszej harmonizacji 
przepisów UE w zakresie transportu; roz-
porządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczącego praw i obowiązków pa-
sażerów w ruchu kolejowym. 
Transmisja wydarzenia na profilu facebo-
ok.com/PEWroclaw cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem zwłaszcza śro-
dowisk związanych z branżą kolejową, ale 
też i  pasjonatów kolejnictwa, trafiliśmy 
również na łamy prasy specjalistycznej. 

Jak duży może być wpływ transportu 
kolejowego na rozwój innych sekto-
rów gospodarki? 

Jeżdżąc po regionie dolnośląskim czę-
sto trafiam do mniejszych turystycznych 
miejscowości, gdzie powstaje dużo nowych 
obiektów, turystycznych. Mieszkańcy bar-
dzo tam czekają na rozwój i  rewitalizację 
sieci kolejowej. Doskonale wiedzą, że jest 
to szansa na rozwój turystyki. 
Rozwój kolei może znacznie przyczynić 
się niwelowania tych różnic ekonomicz-
nych pomiędzy regionami Dolnego Śląska, 
ograniczenia wykluczenia komunikacyj-
nego. Może wreszcie przyczynić się do 
rozwoju takich miast jak Wrocław, gdzie 
rozwój infrastruktury komunikacyjnej nie 
zawsze idzie w parze z tempem inwestycji 
mieszkaniowych. 

MAKE IDEAS REAL

Od ponad 85 lat tworzymy najnowocześniejsze rozwiązania, 
które kształtują przyszłość informacji, komunikacji 
i bezpieczeństwa na całym świecie.
Nasza wizja: bezpieczny i połączony świat.

www.rohde-schwarz.com/cybersecurity
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Polska atrakcyjna dla  
zagranicznych inwestorów

Zarządzanie na najwyższym poziomie
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we wrześniu 2020 r. po pozytywnym 
przejściu audytu recertyfikującego Izba otrzymała. kolejny certyfikat jakości za zgodność 
z normą ISO 9001:2015. 
Wdrożony w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej system zarządzania jako-
ścią obejmuje oprócz systemowych procedur wymaganych przez normę ISO 9001, również 
procedury dotyczące głównych usług Izby jak np.: indywidualne poszukiwanie partnerów 
gospodarczych, analizy rynku, informacje prawne, zakładanie spółek w Polsce i w Niem-
czech, sąd polubowny, serwis członkowski czy też organizacja konferencji, seminariów 
i szkoleń. 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-
-Handlowa (AHK Polska) powstała 
w 1995 roku, zaledwie kilka lat po trans-
formacji gospodarczej w Polsce. Od tego 
czasu nieprzerwanie wspiera aktywność 
firm z  Polski i  z  Niemiec na sąsiednich 
rynkach. Obecnie jest izbą bilateralną 
w  Polsce, liczącą największą liczba firm 
członkowskich – około 1000. Jest też jed-
ną z  największych Niemieckich Zagra-
nicznych Izb Przemysłowo-Handlowych 
(AHK) na świecie. 
50-osobowy zespół izby oferuje firmom 
z Niemiec i Polski profesjonalne usługi do-
radcze oraz wspomaga wymianę informa-
cji i doświadczeń, jak i  rozwój stosunków 
między instytucjami i przedsiębiorstwami 
po obu stronach Odry. 
A te mimo pandemii i spowolnienia w świa-
towej gospodarce, rozwijają się coraz lepiej. 
Niemcy są największym partnerem han-
dlowym Polski na świecie, pozostawiając 
inne kraje daleko w tyle. Polska natomiast 
jest dla Niemiec zdecy-
dowanie największym 
partnerem handlowym 
w  Europie Środkowej 
i  Wschodniej, zajmując 
5. miejsce w skali global-
nej przed Włochami oraz 
Wielką Brytanią i daleko 
przed Rosją. 
Członkostwo w  AHK 
Polska przynosi przed-
siębiorcom wiele korzy-
ści: zaproszenia na liczne 
spotkania biznesowe, dostęp do cennych 
informacji, możliwości promowania swo-
jej firmy wśród pozostałych członków izby 
oraz liczne dodatkowe usługi.
Obecnie przy Polsko-Niemieckiej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej działa kilkana-
ście komisji branżowych. Praca w  komi-
sjach to jedna z  kluczowych form repre-
zentacji interesów firm członkowskich, 
skupionych wokół określonych zagadnień 
gospodarczych, bądź w  danej branży. 
Sektory i  tematy reprezentowane przez 
komisje AHK Polska obejmują m.in.: gaz 
i  energię, zamówienia publiczne, innowa-
cje, edukację zawodową, prawo i  podatki, 
budownictwo, transport i logistykę, ochro-
nę środowiska i energie odnawialne, rynek 
pracy.

AHK bada koniunkturę
AHK Polska przeprowadza również cy-
kliczne badania koniunktury. W  tym 
roku odbyły się one w  dniach 15 marca - 
16 kwietnia br. wśród firm członkowskich 
izb i  izb międzynarodowych zrzeszonych 
w  Sieci Izb Międzynarodowych w  Polsce 
(IGCC) w formie online. W badaniu wzięło 
udział łącznie 241 menedżerów.
Badanie gospodarcze dotyczy przede 
wszystkim oceny sytuacji gospodarczej 
i  perspektyw, jak również oceny jakości 
lokalizacji wśród firm członkowskich. Wy-
niki badań zostały zaprezentowane na wir-
tualnej konferencji prasowej 20 maja 2021 
roku.
- Mimo, że ogólna sytuacja gospodarcza zo-
stała oceniona gorzej niż w latach ubiegłych 
w  związku z  pandemią koronawirusa, to 
według własnych deklaracji większość firm 
znajduje się w  stabilnej sytuacji i  oczekuje 
wzrostu sprzedaży, jak również zwiększenia 

inwestycji - podkreślił dr Lars Gutheil, Dy-
rektor Zarządzający AHK Polska. - W po-
równaniu z  innymi europejskimi lokaliza-
cjami, kraj ten zajmuje więc nadal czołowe 
miejsce pod względem atrakcyjności dla 
międzynarodowych firm. Z  badania wyni-
ka, że znacznie więcej firm planuje zwięk-
szenie zatrudnienia niż jego zmniejszenie. 
Podobnie, co trzeci inwestor chciałby zwięk-
szyć swoje wydatki inwestycyjne w Polsce.
Spośród czynników wpływających na 
atrakcyjność prowadzenia działalności go-
spodarczej w Polsce, badane firmy najwy-
żej oceniają członkostwo w Unii Europej-
skiej (93,3% pozytywnych opinii). Polska 
wysoko ocenia również kwalifikacje swo-
ich pracowników oraz jakość i dostępność 
lokalnych dostawców. 

Jednak, zdaniem Gutheila, istnieją również 
zagrożenia dla tej lokalizacji. Na przykład, 
respondenci oceniają walkę z  korupcją 
i przestępczością, elastyczność prawa pra-
cy i  koszty pracy jako niższe niż w  prze-
szłości. Najgorzej oceniana jest przewidy-
walność polityki gospodarczej (66% ocen 
negatywnych) oraz stabilność polityczna 
i społeczna kraju (55%).

Czy można odnieść sukces 
w Niemczech?
AHK wspiera ekspansję polskich firm na 
rynku niemieckim, zakładając ich spółki 
zależne w Niemczech lub poszukując part-
nerów biznesowych. 
22 czerwca Polsko-Niemiecka Izba Prze-
mysłowo-Handlowa oraz Santander Bank 
Polska S.A., we współpracy z Grant Thor-
nton, Ministerstwem Rozwoju, Pracy 
i  Technologii oraz Agencją Handlu i  In-
westycji kraju związkowego Nadrenia Pół-

nocna-Westfalia (NRW) 
zorganizowały interesu-
jącą konferencję "Fuzje 
i przejęcia w Niemczech 
- czy można odnieść 
sukces?"
W  trakcie konferencji 
poruszono kluczowe 
aspekty związane z pro-
cesem fuzji i  przejęć 
na rynku niemieckim. 
Poruszono wiele intere-
sujących przedsiębior-

ców zagadnień m.in.: jak wygląda rynek 
M&A w Niemczech i jak znaleźć firmę do 
przejęcia; jak kupić niemiecką firmę ro-
dzinną; jakie zachęty inwestycyjne i wspar-
cie instytucjonalne mogą otrzymać polskie 
firmy w Niemczech? 
Podczas spotkania polskie firmy, które 
skutecznie przeprowadziły akwizycję na 
rynku niemieckim dzieliły się także swo-
imi doświadczeniami i  udzielały cennych 
wskazówek polskim przedsiębiorcom, któ-
rzy rozważają tę formę wejścia na rynek 
niemiecki.

Oprac. na podstawie: https://ahk.pl/pl

Grupa ZF jest globalnym koncernem tech-
nologicznym i  jednym z  największych na 
świecie producentów rozwiązań dla samo-
chodów osobowych, komercyjnych oraz 
dla przemysłu, wspierających rozwój mo-
bilności nowej generacji. 
Technologia i  produkty oferowane przez 
ZF umożliwiają pojazdom widzenie, 
myślenie i  działanie („see. think. act”). 
W  czterech obszarach technologicznych, 
takich jak sterowanie ruchem pojazdów, 
zintegrowane bezpieczeństwo, zautomaty-
zowana jazda oraz elektromobilność, firma 
ZF oferuje kompleksowe produkty i opro-
gramowanie dla producentów pojazdów 
oraz dostawców usług transportowych. 

ZF w Polsce – produkcja, R&D 
i centra usług wspólnych 
Grupa ZF zatrudnia w  Polsce około 10 
tys. pracowników i  jest obecna w  7 loka-
lizacjach: Bielsku-Białej, Czechowicach 
– Dziedzicach, Częstochowie, Gliwicach, 
Łodzi, Warszawie i  Wrocławiu. Obszar 
działalności ZF w  naszym kraju jest bar-
dzo szeroki i obejmuje zakłady produkcyj-
ne, centra inżynieryjne R&D, centra usług 
takich jak IT, finanse, zakupy czy HR oraz 
dział ZF Aftermarket, który oferuje szero-
ką gamę produktów do układów napędo-
wych, kierowniczych i  podwozi pod mar-
kami SACHS, LEMFÖRDER, TRW, BOGE 
i ZF.

Grupa ZF – kształtujemy  
mobilność nowej generacji

Software, hardware, testy, algorytmy, cy-
berbezpieczeństwo, administracja serwe-
rami - Centra Inżynieryjne i IT Grupy ZF 
działające w Polsce mają bardzo szeroki za-
kres działań oraz realny wpływ na branżę 
motoryzacyjną. Pracujemy nad mobilno-
ścią jutra, czyli Next Generation Mobility 
– nowoczesna technologia, która na dro-
gach pojawi się dopiero za kilka lat, to dla 
nas chleb powszedni. Bezpieczna i bardziej 
zrównoważona mobilność to cel, nad któ-
rym wspólnie pracujemy.
W  Polsce działają 4 centra inżynieryjne, 
będące częścią globalnej sieci R&D Grupy 
ZF: 
Centrum Inżynieryjne w  Bielsku-Białej 
koncentruje się na projektowaniu syste-
mów mechatronicznych, oprogramowania, 
wytwarzaniu prototypów oraz przepro-
wadzaniu testów oraz walidacji akustycz-
nych, mechanicznych i  oprogramowania 
dla elektrycznych układów wspomagania 
kierownicy (EPS).
Centrum Inżynieryjne w  Częstochowie 
współpracuje z  globalną siecią centrów 
inżynieryjnych ZF. Jego działalność obej-
muje projektowanie i testowanie samocho-
dowych systemów bezpieczeństwa. Składa 
się z:
– Działu Elektronicznego, który zaj-

muje się pracą badawczo-rozwojową, 
tworzeniem algorytmów, rozwijaniem 
oprogramowania, projektowaniem elek-

troniki, testami i  walidacją produktów. 
Działania działu skupiają się wokół 
aktywnych systemów bezpieczeństwa 
opartych o kamery i radary oraz wokół 
pasywnych systemów tworzonych przez 
układy poduszek powietrznych i  pasów 
bezpieczeństwa.

– Działu Mechanicznego, który zajmuje 
się projektowaniem, inżynierią produk-
tu (poduszki powietrzne, pasy bezpie-
czeństwa), modelowaniem, a także pro-
wadzi prace symulacyjno-obliczeniowe, 
tworzy prototypy i przeprowadza testy.

Łódzkie Centrum Inżynieryjne, które jest 
rozszerzeniem Centrum Inżynieryjnego 
w  Częstochowie i  prowadzi działalność 
badawczo-rozwojową w  obszarze projek-
towania i testowania aktywnych systemów 
bezpieczeństwa. Inżynierowie ZF rozwijają 
tutaj systemy wizyjne i  radarowe dedyko-
wane pojazdom osobowym i specjalistycz-
nym. 
Centrum Inżynieryjne we Wrocławiu
Zespół Badań i  Rozwoju (R&D) we Wro-
cławiu pracuje nad projektami rozwojowy-
mi dla globalnej Grupy. Rozwija - konstru-
uje oraz testuje - elementy hamulcowego 
pneumatycznego układu zawieszenia au-
tobusów, samochodów osobowych, ciągni-
ków siodłowych i naczep oraz komponenty 
układu sprzęgła i skrzyni biegów. W Cen-
trum R&D Dywizji CVCS we Wrocławiu 
pracują inżynierowie odpowiedzialni 
za poszerzanie portfolio produktowego 
i  wdrażanie nowych technologii. Zespół 
Obliczeń i Symulacji

Oprogramowanie, funkcjonalność, inteligentne systemy: ZF dostarcza rozwiązania systemowe dla pojazdów 
w zakresie sprzętu i oprogramowania.

ZF oferuje w pełni zdigitalizowane systemy dla mo-
bilności nowej generacji oparte na analizie danych. 

Zd
jęc

ie:
 ZF

Zd
jęc

ie:
 ZF



2322 Kapitał POLSKI

Gospodarka Gospodarka

0 8  2 0 2 1

Po transformacji gospodarczej w  1989 
roku Specjalne Strefy Ekonomiczne mia-
ły być szansą na rozwój i ratunkiem przed 
katastrofalnym bezrobociem. Od 2018 
roku, cała Polska jest jedną wielką stre-
fa ekonomiczna, w której mogą inwesto-
wać na korzystnych warunkach nie tylko 
wielkie światowe firmy, ale również mali 
i  średni polscy producenci. Zasady dzia-
łania Specjalnych Stref Ekonomicznych 
w  Polsce zmieniła ustawa o  wspiera-niu 
nowych inwestycji.
Zachęty podatkowe, przypisane dawniej 
tylko wydzielonym 
SSE, obowiązują w  ca-
łej Polsce, na terenach, 
na których można pro-
wa¬dzić działalność 
gospodarczą. Firmy 
nie muszą przenosić się 
do Stref i  inwe¬stować 
z  dala od dotychczaso-
wego obszaru działania. 
Zlikwidowana została 
długo¬trwała i  obcią-
żająca przedsiębiorcę 
procedura zmiany gra-
nic SSE.
Warunki uzyskania 
zwolnienia z  podatku 
zależą od wielkości fir-
my oraz od stopy bezrobocia w danym po-
wiecie. Dla przykładu, w województwach: 
lubelskim, podkarpackim, podlaskim 
i  warmińsko-mazurskim limit zwolnienia 
z podatku dla mikro i małych firm wyno-
si 70%, średnich - 60%, a dla dużych 50%. 
W województwach: dolnośląskim, śląskim 
czy wielkopolskim li-
mity zwolnień z  podat-
ku wynoszą odpowied-
nio: 45%, 35% i 25%. 
Wsparcie przyznawane 
jest w formie zwolnienia 
z  podatku dochodowe-
go CIT lub zwolnienia 
z  podatku dochodo-
wego PIT, w  związku 
z realizacją nowej inwe-
stycji. Ulga podatkowa stanowi regional-
ną pomoc inwestycyjną. Limit zwolnienia 
z  podatku dochodowego liczony jest jako 
procent od: kosztów nowej inwestycji (po-
niesionych nakładów inwestycyjnych), lub 
2-letnich kosztów zatrudnienia nowych 
pracowników. Z pomniejszonego podatku 
przedsiębiorca może korzystać przez 10, 12 
lub 15 lat albo do momentu wykorzystania 
limitu zwolnienia. Liczba lat zależy od wy-
branej lokalizacji.

Wymagane nakłady inwestycyjne dosto-
sowane zostały do możliwości firm, w za-
-leżności, czy są to mikro, małe czy średnie 
przedsiębiorstwa. Uwzględniana jest także 
sytuacja gospodarczo-społeczna na danym 
terenie, w  tym zasada, że im wyższe bez-
robocie w powiecie, tym niższe wymagane 
nakłady inwestycyjne.
Premiowane są inwestycje w  miastach 
średnich, tracących funkcje gospodarcze 
i  społeczne. Na preferencje mogą liczyć 
również pozostałe regiony, w których wy-
stępuje wysokie bezrobocie. Premiowa-

ne są przede wszystkim przedsięwzięcia, 
które mają wpływ na konku¬rencyjność 
i innowacyjność regionalnych gospodarek, 
a  w  konsekwencji na rozwój gospodarczy 
Polski.
Decyzja dotycząca preferencji wydawana 
jest na czas określony – standardowo od 10 

do 15 lat. Jednak im wyższa jest pomoc pu-
bliczna w  regionie dozwolona przez Unię 
Europejską, tym dłuższy możliwy okres 
zwolnienia. Nowa ustawa nie wprowadziła 
zmian nabytych praw dla inwestycji, które 
działają już w SSE.
Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonu-
ją w Polsce od 1994 r. Od 5 września 2018 
roku w nowej formule - Polskiej Strefy In-
westycji (PSI). Dzięki powołaniu PSI zwol-

nienia podatkowe dostępne są na terenie 
całego kraju. Oznacza to m.in., że łatwiej 
mogą z nich korzystać małe i średnie firmy.
 Spółki zarządzające Strefami odgrywają 
nową rolę w  przyciąganiu inwestycji. Są 
głównym punktem kontaktu w  regionie 
do obsługi inwestora, a także regionalnym 
koordynatorem udzielania pomocy pu-
blicznej w obszarze instrumentu zwolnień 
po¬datkowych i dotacji rządowych.
Polskie SSE są bardzo wysoko cenione 
wśród zagranicznych inwestorów. Według 
rankingu fDi Magazine (grupa Financial 

Times) w 2019 r. Katowic-
ka oraz Łódzka Specjal-
na Strefa Ekonomiczna 
znalazły się w  grupie na-
jatrakcyjniejszych stref na 
świecie ( 2. i  8. pozycja). 
Jest to szczególnie duże 
wyróżnienie na tle innych 
krajów naszego kontynen-
tu - z  europejskich stref 
tylko nasze znalazły się 
w pierwszej dziesiątce.
Katowicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna (KSSE) 
została doceniona za to, 
że od początku 2018 r. 
zrealizowano w niej aż 66 
nowych projektów oraz 

przeznaczono 1,14 mld EUR na nowe inwe-
stycje w różnych sektorach (w tym motory-
zacyjnym, metalurgicznym, chemicznym, 
tworzyw sztucznych i  przetwórstwa spo-
żywczego).
Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną 
doceniono z  kolei za inicjatywy, takie jak 

StartUp Spark 2.0 - akce-
lerator, Strefę RozwoYou 
i  wdrożenie technologii 
5G. W 2018 r. jedna trze-
cia projektów inwestycyj-
nych w  ŁSSE pochodziła 
od firm, które już tam 
działały i chciały rozwijać 
swoją działalność.
Eksperci z  fDi Magazine 
wyróżnili także Wałbrzy-

ską SSE. W kategorii obsługi dużych pod-
miotów w  Europie uplasowała się ona na 
drugim miejscu. Ulokowanie korporacji 
z  branży motoryzacyjnej w  Wałbrzychu 
(Toyoty, Mercedes-Benz i  Volkswagena) 
gwarantuje stabilność inwestycji w strefie. 
Położenie w  południowo-zachodniej Pol-
sce daje korzyści w postaci długiej tradycji 
produkcji przemysłowej w  regionie oraz 
bliskości Niemiec i Czech.

Cała Polska strefą inwestycji

Podstawa prawna PSI
Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje od 2018 r. na podstawie ustawy o  wspieraniu nowych 
inwestycji. Nowa ustawa zastąpiła dotychczasowy mechanizm pomocy publicznej dla inwe-
storów, dostępny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Aktualnie przedsiębiorcy nie mają 
już możliwości uzyskania nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na 
terenie specjalnych stref ekonomicznych. Mogą starać się o decyzję o wsparciu nowej inwe-
stycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Oprac. na podstawie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

Ile można zaoszczędzić?
Przykład:
Koszt nowej inwestycji: 1 mln zł
Wielkość przedsiębiorcy: średni
Lokalizacja inwestycji: województwo podkarpackie
Intensywność pomocy publicznej: 60%
Pomoc publiczna (ulga podatkowa) = 1 mln zł x 60% = 600 tys. zł 
600 000 zł to wartość niezapłaconego podatku dochodowego CIT lub PIT. 
Stawka podatku dochodowego CIT: 19%
Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 600 tys. / 19% = 3 157 894,70 zł 
Średniej wielkości przedsiębiorca zainwestował 1 mln zł w  województwie podkarpackim 
i dzięki Polskiej Strefie Inwestycji będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego do wy-
sokości 600 tys. zł. Oznacza to, że w kolejnych latach (maksymalnie 15) nie zapłaci podatku od 
dochodów w wysokości 3,158 mln zł. Po przekroczeniu tego limitu dochodów, przedsiębiorca 
zapłaci podatek w standardowej wysokości, nawet jeśli nie minęło 15 lat.

Nowoczesne budownictwo w „Najlepszej odsłonie”

Coraz szybciej rozwijający się rynek pre-
fabrykatów oraz prężnie działająca branża 
budowlana obligują producentów do po-
szukiwania nowych rozwiązań. W  reali-
zowanych inwestycjach liczy się nie tylko 
jakość, ale także czas i koszty. Z uwagi na 
dużą konkurencję na rynku producenci 
chcąc osiągnąć i  utrzymać swoją pozycję 
zmuszeni są do ciągłego podnoszenia ja-
kości i funkcjonalności oferowanych przez 
siebie produktów. Zbych – Pol &Mobet Sp. 
z o.o. mający silną pozycję na rynku jako 
wiodący producent elementów prefabry-
kowanych dla nowoczesnego budownic-
twa mieszkaniowego i  przemysłowego, 
od początku swojej działalności stawia na 
systematyczny rozwój poprzez inwestycje 
w nowe linie produkcyjne, park technolo-
giczny oraz najnowocześniejsze technolo-
gie. Firma nieustannie monitoruje rynek 
pod kątem kierunku rozwoju branży oraz 
badań nad nowymi produktami i  techno-
logiami, ma rozpoznawalną wśród klien-
tów markę, która kojarzy się z  wysoką 
jakością produktów oraz profesjonalną ob-
sługą zleceń. Celem podejmowanych przez 
Spółkę zadań jest oferowanie klientom naj-
wyższej jakości produktów, spełniających 
ich zdefiniowane potrzeby i  oczekiwania, 
począwszy od zaprojektowania, transpor-
tu po wbudowanie gotowych elementów. 
Klienci oczekują, iż dane zlecenie wykona 
jeden podmiot co pozwoli zrezygnować 
z  usług kilku podwykonawców co m.in. 
wyeliminuje problemy związane z  komu-
nikacją pomiędzy różnymi podwykonaw-
cami znajdującymi się na terenie budowy. 
Na każdym etapie oferujemy profesjonal-
ne doradztwo wykwalifikowanej kadry 
specjalistów. We wdrożeniu innowacyj-
nych metod produkcyjnych oraz opraco-

waniu nowych technologii, kluczowym 
jest wsparcie i  współpraca z  jednostkami 
badawczymi przy jednoczesnej, ciągłej 
kontroli własnego laboratorium. Wdroże-
nie nowej technologii do przedsiębiorstwa 
Zbych-Pol & Mobet Sp. z  o.o. pozwoliło 
wzmocnić konkurencyjność firmy na ryn-
ku prefabrykowanych elementów sprężo-
nych takich jak: 
n Płyty stropowe sprężone wielootwo-
rowe – wykorzystywane jako gotowe ele-
menty stropów płytowych dla wszelkiego 
rodzaju budownictwa – mieszkaniowego 
jedno i  wielorodzinnego, przemysłowego; 
stropy budynków socjalnych i  technicz-
nych stropy parkingów tarasów obiektów 
wielkopowierzchniowych, wykorzystywa-
ne również jako stropodachy. Płyty stro-
powe sprężone mają wysokość od 150mm 
do 500 mm i różny stopień zbrojenia w za-
leżności od wymaganego obciążenia. For-
mowanie za pomocą ekstrudera na torach 
produkcyjnych o długości 100 m zapewnia 
uzyskanie wysokiej jakości gładkiej płyty 
sufitowej.  
n Dźwigary dachowe wykorzystywane 
są przy wznoszeniu obiektów wielkopo-
wierzchniowych takich jak np. hale ma-
gazynowo-logistyczne, hale produkcyjne, 
wszelkiego rodzaju sortownie, spalarnie, 
obiekty przeznaczone dla rolnictwa czy 
wiaty magazynowe. Mogą być produkowa-
ne nawet do rozpiętości powyżej 36 m, naj-
częściej stosowany jest przekrój dwuteowy. 
Dźwigary opierają się na słupach i  stano-
wią układ stężający, jednocześnie stanowią 
podparcie dla konstrukcji dachu. 
n Płyty stropowe TT – stosowane jako 
stropy obiektów wielkopowierzchniowych 
tj.: parkingi wielopoziomowe, centra han-

dlowe oraz jako stropodachy obiektów 
przemysłowych do rozpiętości stropu po-
nad 20 m. Płyty TT dają swobodę lokali-
zacji otworów w obszarach poza żebrami. 
n Ściany warstwowe – wykorzystanie jako 
gotowe elementy w  budownictwie miesz-
kaniowym jedno- lub wielokondygnacyj-
nym, budynków użyteczności publicznej. 
Mogą być jednowarstwowe składające się 
z warstwy nośnej, dwuwarstwowe składa-
jące się z warstwy nośnej i izolacyjnej oraz 
trójwarstwowe składające się z  warstwy 
nośnej, izolacyjnej i  elewacyjnej z  betonu 
architektonicznego z fakturą lub zatartą na 
gładko.
n Przęsła mostowe – stosowane jako 
ustroje nośne obiektów mostowych, es-
takad i  wiaduktów drogowych i  kolejo-
wych.   Projektowanych na obciążenia 
ruchome kl. A wg PN-85/S-10030 oraz na 
obciążenie pojazdem specjalnym klasy 
150. Belki mostowe sprężone produko-
wane są z  na podstawie powtarzalnych 
katalogów oraz w oparciu o indywidualny 
projekt. 
Konieczność odpowiedzi na zapotrze-
bowanie na prefabrykowane elementy 
strunobetonowe, utrzymania dobrej ja-
kości produktów oraz ciągłego rozwoju 
technologii produkcyjnych przyczynia się 
do intensyfikacji działań w  zakresie prac 
B+R. Głównym celem długoterminowym 
wyznaczonym w  planie rozwoju Zbych-
-Pol jest rozwój oferty produktowej Spółki 
oraz ciągłe ulepszanie i doskonalenie ofe-
rowanych produktów. Prowadzone prace 
badawcze nakierowane są na opracowanie 
produkcji najwyższej jakości oraz rozwią-
zań, które wpisują się w lukę technologicz-
ną oraz zapotrzebowanie rynkowe.

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.
ul. Betonowa 2  |  88-300 Mogilno  |  tel. +48 52 318 66 60, fax. +48 52 318 66 62
bok@zbych-pol.pl  |  sekretariat@zbych-pol.pl  |  www.zbych-pol.pl
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Czy to sugestia, że polska „zbroje-

niówka” powinna wytwarzać wszyst-

ko samodzielnie?

Nie postuluję wprowadzenia autarkii dla 

przemysłu obronnego. Współpraca z part-

nerami zagranicznymi jest jak najbardziej 

wskazana. Nie można tylko oczekiwać, że 

ktoś przekaże nam rozwiązania, które dają 

mu zyski i przewagę na polu walki i na ryn-

ku. To naiwność. Musimy się uczyć i twór-

czo wykorzystywać doświadczenia tureckie 

i koreańskie, odwoływać się do dorobku II 

RP. Byłoby szkoda, gdyby polski przemysł 

zdegradował się do roli montowni i  stacji 

serwisowych obcych wyrobów. Pozbawio-

ny praw własności intelektualnej, praw do 

rozwoju i praw do eksportu.

Jaką formę powinna mieć współpraca 

z przemysłem zagranicznym?

Same ambicje nie przekładają się na ja-

kość współpracy. Ważna jest konsekwencja 

oraz wsparcie rozwoju i  pozycji własnego 

przemysłu. Jeśli polska firma dysponuje 

kompetencjami, konkurencyjną techno-

logią i  silną pozycją na własnym rynku, 

to automatycznie staje się atrakcyjnym 

partnerem. Dobrym przykładem jest pro-

gram Europejskiej Agencji Obrony ESSOR, 

w  którym spółka Radmor z  Gdyni bez 

kompleksów działa w zespole z europejski-

mi liderami łączności wojskowej. 

Czasami słychać radykalne głosy, że 

Polską Grupę Zbrojeniową należy 

rozwiązać. Ma Pan doświadczenie 

związane z PGZ m.in. z okresu pracy 

w Ministerstwie Gospodarki, był Pan 

w Radzie Nadzorczej PGZ, współpra-

cował z  koncernami zagranicznymi. 

Co Pan o tym sądzi? 

Tylko ambitne programy  
rozpędzą polską 
„zbrojeniówkę”

Takie pomysły są atrakcyjne z powodu ra-

dykalizmu, ale przyniosłyby więcej szko-

dy niż pożytku. W  powszechnej opinii 

PGZ nie wykazał się niczym specjalnym 

poza rekordem świata szybkości zmian 

zarządów. Ale realizuje programy Regina 

i Rak, na horyzoncie są wieże bezzałogowe 

ZSSW-30 i  wozy Borsuk. Prawda, sięgają 

czasów przed powstaniem PGZ, ale zostały 

– lub zostają – doprowadzone przez Grupę 

do końca. Zwracam uwagę, że w  progra-

mach uczestniczą polskie firmy, który nie 

są częścią PGZ. Bez ich udziału te nowo-

czesne rozwiązania nie miałyby polskiej 

łączności, systemów kierowania ogniem, 

czy rozpoznania. Czyli elementów, któ-

re decydują o  ich skuteczności. Wracając 

do pytania, największą wartością PGZ 

są spółki. Pytanie powinno brzmieć: jak 

najefektywniej wykorzystać ich potencjał 

i kompetencje.

Jak powinna wyglądać realizacja 

programów zbrojeniowych, aby były 

z  korzyścią zarówno dla wojska, jak 

i przemysłu?

Można wskazać kilka pożądanych cech. 

Powinny to być zakrojone na szeroką skalę 

wieloletnie projekty, umożliwiające stwo-

rzenie sieci kooperacyjnych i  łańcuchów 

dostaw. Należy zadbać, aby były realizo-

wane przez sprawdzonych i dużych, jak na 

polskie warunki, głównych wykonawców. 

Bliskie i ścisłe współdziałanie z wojskiem, 

powinno doprowadzić do stworzenia do-

kładnie takich systemów, jakich pragnie 

użytkownik. Dostosowanych do jego wy-

magań, a nie opracowanych dla kogoś in-

nego i kupowanych „z półki”. 

Realizacja dużych projektów pozwo-

liłaby nadać branży zbrojeniowej tak 

potrzebny rozpęd?

Duże programy rozbudowałyby kompe-

tencje polskich firm i  pozwoliły na reali-

zację kolejnych, bardziej zaawansowanych 

projektów. Co ważne: miejsca pracy i pie-

niądze zostałyby w Polsce. Duże programy 

powinny mieć gwarancję ciągłości reali-

zacji, na przykład w oparciu o ustawę. Być 

może należy je finansować nie tylko z bu-

dżetu MON, ale traktować jako projekty 

rządowe. Warto wykorzystywać istniejące 

w Polsce możliwości, a nie zakładać zbudo-

wanie „Gwiazdy Śmierci”. Konieczne jest 

zaangażowanie całego narodowego poten-

cjału, nie tylko spółek skupionych w PGZ. 

Czy do tej pory udało się zrealizować 

coś zakrojonego na tak dużą skalę? 

Polski przemysł sobie radzi. Proszę spoj-

rzeć na program Regina, związany z arma-

tohaubicą Krab. Pociągnął za sobą opra-

cowanie i  produkcję komplementarnych, 

polskich rozwiązań: wozów dowodzenia 

i  rozpoznania artyleryjskiego, amunicji 

precyzyjnej, latających dronów zwiadow-

czych, artyleryjskiego systemu zarządza-

nia polem walki. Wszystkie te elementy 

są oparte o know how polskich firm – nie 

tylko spółek skarbu państwa.

Może Pan podać przykłady projektów 

programów, które mogłyby odmienić 

„zbrojeniówkę”?

Często wymienia się w  tym kontekście 

system obrony powietrznej Narew. Duży 

i wieloletni, z zaangażowaniem dużej licz-

by podmiotów. Programem zwiększającym 

zdolności obronne i lewarem dla polskiego 

Z prof. dr. hab. Hubertem Królikowskim doradcą zarządu GRUPY  WB rozmawia Marcin Prynda

przemysłu mógłby być rozwój środków 

rażenia: od amunicji precyzyjnej, przez 

amunicję krążącą, do amunicji rakietowej 

o zasięgu kilkuset kilometrów.

W  ciągu ostatnich kilku lat mamy 

jednak do czynienia z zagranicznymi 

zakupami „z półki”. Czy to nie ryzy-

kowne?

To prawda, że polski przemysł nie jest 

w  stanie wszystkiego sam zaoferować, 

choćby samolotów bojowych. Jednak opie-

ranie się na zakupach zagranicznych jest 

niebezpieczne. Generuje przychód dla ob-

cego dostawcy i nie rozwija własnej gospo-

darki. Państwo kupujące uzbrojenie staje 

się zakładnikiem sprzedawcy, co przekłada 

się nie tylko na siły zbrojne, ale też na eko-

nomię, sprawy ustrojowe i inne. Nie ma też 

gwarancji, że w  razie konfliktu nasze po-

trzeby będą traktowane priorytetowo lub 

dostawy uzbrojenia nie zostaną zakłócone. 

Zakupy „z  półki” powodują powstawanie 

„samotnych wysp nowoczesności”, które 

nie budują spójnego sytemu. Dlatego tak 

ważny jest rozwój własnych wyrobów. I jest 

to możliwe, co pokazuje program bojowe-

go wozu piechoty Borsuk. 

Borsuk to jeden z najbardziej ambit-

nych „dużych” programów-liderów. 

Jak Pan go ocenia?

Przyznaję, że byłem bardzo sceptyczny 

co do powodzenia. Wiele wskazuje, że się 

myliłem. Co prawda Borsuk nie ma pol-

skiego silnika, armaty i  pocisków prze-

ciwpancernych, ale nie ma też ograniczeń 

rozwojowych. Nic nie hamuje nas przed 

opracowaniem nowych wersji, innych opcji 

uzbrojenia czy napędu. Skuteczna realizacja 

takich programów wymaga jednak rządo-

wej wizji i  dialogu z  własnymi, płacącymi 

podatki i  tworzącymi miejsca pracy prze-

mysłowcami i naukowcami. Podejmowanie 

decyzji „z zaskoczenia” nie poprawi PKB.

Prof. dr hab. Hubert Królikow-
ski pracuje w  Instytucie Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ma doświadczenia 
zawodowe związane ze współpracą 
z  przemysłem obronnym oraz bez-
pieczeństwem narodowym



2726 Kapitał POLSKI

Gospodarka Gospodarka

0 8  2 0 2 1

Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych w  I  kwartale wyglądała 
stabilnie mimo trwającej epidemii i  zwią-
zanej z tym trudnej sytuacji w wielu bran-
żach gospodarki.

Z  raportu ZUS za I  kwartał 2021 roku 
wynika, że sytuacja finansowa Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych w  pierwszym 
kwartale 2021 r. była stabilna. Dynamika 
wpływów składek do funduszu wyniosła 
5,2 proc. rok do roku. Stopień pokrycia wy-
datków wpływami ze składek i ich pochod-
nych w okresie styczeń-marzec br. osiągnął 
79,8 proc.

Największą pozycją przychodów FUS są 
składki na ubezpieczenia społeczne, któ-
rych kwota według przypisu w  okresie 
styczeń-marzec wyniosła 57,6 mld zł i była 
o 5,5 proc. wyższa od osiągniętej w tym sa-
mym okresie 2020 r.

Z  danych ZUS wynika, że liczba cudzo-
ziemców, którzy legalnie mieszkają i  pra-
cują w  Polsce, systematycznie rośnie. Na 
koniec marca 2021 r. w  ZUS było zareje-
strowanych 766 036 obcokrajowców, co 
oznacza wzrost o  15,7 proc. w  stosunku 
do tego samego okresu poprzedniego roku 
i wzrost o 5,6 proc. w stosunku do stanu na 
koniec 2020 r.

W liczbie tej 59,3 proc. osób było pracow-
nikami, 2,9 proc. prowadziło działalność 
gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi 

Sytuacja FUS jest stabilna. 
ZUS przygotowany na Dobry Start

formami zatrudnienia. Największą grupę 
(73,6 proc.) stanowili obywatele Ukrainy 
– w pierwszym kwartale ich liczba wynio-
sła 564 109 osób, tj. o 16,4 proc. więcej niż 
w tym samym okresie 2020 r. i o 5,9 proc. 
więcej niż w czwartym kwartale 2020 r.

ZUS będzie wypłacał świadczenia 
Dobry Start
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest 
przygotowany do realizacji programu "Do-
bry Start", w ramach którego będzie wypła-
cał świadczenie 300 plus. Od roku szkol-
nego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) 
w  ramach programu "Dobry Start będzie 
przyznawał i  wypłacał Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca 
do 30 listopada tylko drogą elektronicz-
ną - z  portalu Platformy Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem 
portalu Emp@tia lub przez serwisy ban-
kowości elektronicznej banków, które 
udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci 
świadczenie na konto bankowe wskazane 
we wniosku.

W ramach programu rodzice - bez wzglę-
du na dochody - mogą otrzymać jedno-
razowo 300 zł na zakup podręczników, 
zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom 
oraz pozostałego wyposażenia niezbędne-
go dzieciom uczącym się w szkołach pod-
stawowych, liceach, szkołach policealnych 

oraz innych placówkach edukacyjnych 
do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat 
w przypadku osób z niepełnosprawnościa-
mi. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące 
świadczeń 300+ będą przekazywane w for-
mie elektronicznej.

Waloryzacja kont ubezpieczonych
Po czerwcowej waloryzacji stany kont 
ubezpieczonych, zawierające składki na 
ubezpieczenie emerytalne, wzrosły o  5,41 
proc. Kapitał na kontach zwiększył się łącz-
nie o niemal 164 mld zł.

Co roku 1 czerwca ZUS rozpoczyna walo-
ryzację środków zgromadzonych na kon-
tach i  subkontach ubezpieczonych, w  tym 
waloryzację kapitału początkowego. Środ-
ki rosną wtedy o określony procent.

Wysokość waloryzacji konta zależy od in-
flacji (wzrostu cen towarów i  usług) I  od 
przypisu składek (wzrostu płac i  liczby 
ubezpieczonych) z  poprzedniego roku. 
Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna 
dynamiki wzrostu PKB z ostatnich 5 lat.

"W  czerwcu stany kont ubezpieczonych, 
zawierające składki na ubezpieczenie eme-
rytalne, wzrosły o 5,41 proc., a stany sub-
kont wzrosły o 5,23 proc. Łącznie o 163 860 
100 735 zł zwiększył się kapitał na kontach 
ubezpieczonych" – przekazała prof. Ger-
truda Uścińska.

Kolejnym krokiem, po wykonaniu walory-
zacji rocznych, jest przygotowanie infor-
macji o  stanie konta ubezpieczonego (IO-
SKU) według stanu na 31 grudnia 2020 r.

W tym roku, tak jak w ubiegłym, zgodnie 
z ustawą nie będzie akcji wysyłki do ubez-
pieczonych wersji papierowej informacji. 
Będzie ona udostępniona w formie elektro-
nicznej na Platformie Usług Elektronicz-
nych (PUE ZUS).

Jak w  ubiegłym roku, ZUS wygeneruje 
również "Informację o  przekazaniu do 
ZUS raportu informacyjnego przez płatni-
ka składek". Złożenie tego raportu pozwala 
płatnikowi na skrócenie przechowywania 
akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Informa-
cję tę Zakład przygotuje tylko dla osób, za 
które płatnik składek złożył raport infor-
macyjny w 2020 roku.

7 mln osób ma profil na PUE
Ponad 7 mln osób założyło profil na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS. PUE 
to narzędzie, które ułatwia dostęp do sze-
regu usług świadczonych przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

Do kogo skierowany jest portal PUE? Do 
osób ubezpieczonych (na przykład pra-
cowników, zleceniobiorców), płatników 
składek (na przykład: pracodawców, osób, 
które prowadzą działalność pozarolniczą), 
świadczeniobiorców (na przykład emery-
tów i rencistów), lekarzy.

Założenie profilu trwa zaledwie kilka 
minut. „Na stronie internetowej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć 
szczegółowe informacje w  jaki sposób to 
zrobić. Aby założyć profil należy się zare-
jestrować i potwierdzić swoją tożsamość. 
Potwierdzić tożsamość można m.in. za 
pomocą Profilu Zaufanego, bankowo-
ści elektronicznej lub osobiście w  każdej 
placówce ZUS” – mówi prof. Gertruda 
Uścińska.

Na PUE można załatwić wiele spraw zwią-
zanych z  ubezpieczeniami społecznymi 
i ubezpieczeniem zdrowotnym. Na swoim 
profilu każdy znajdzie zakładkę odpowied-
nią dla każdej roli (jako ubezpieczony, 

świadczeniobiorca, płatnik składek, le-
karz). W zakładce znajdują się dane i usłu-
gi, z których możesz skorzystać.

Umowa z Turcją
Dobra wiadomość dla osób, które praco-
wały w Polsce i Turcji: od początku czerw-
ca między krajami obowiązuje umowa 
o zabezpieczeniu społecznym.

Dzięki porozumieniu można sumować 
okresy ubezpieczenia przebyte w  Polsce 
i  w  Turcji, żeby ustalić i  obliczyć wyso-
kość świadczeń emerytalno-rentowych. To 
szczególnie ważne dla osób, które były ak-
tywne zawodowo w tych dwóch państwach, 
jednak w żadnym z nich nie wypracowały 
stażu, który by pozwalał na przyznanie 
świadczenia tureckiego lub polskiego. Su-
mowanie okresów ubezpieczenia może ten 
problem rozwiązać. W Zakładzie Ubezpie-
czeń Społecznych chodzi przede wszyst-
kim o: emerytury, renty z  tytułu niezdol-
ności do pracy, renty rodzinne. Umowa ta 
też zastosowanie i pomaga uzyskać prawo 
do takich świadczeń, jak jednorazowe 
odszkodowania oraz renty z  tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych, 
zasiłki pogrzebowe, a  także świadczenia 
z tytułu choroby i macierzyństwa.

Umowa pozwala również transferować 
świadczenia emerytalne i  rentowe za gra-
nicę. To znaczy na przykład, że polski 
emeryt, który mieszka aktualnie w Turcji, 
może bez przeszkód pobierać świadczenie 
z ZUS na turecki rachunek bankowy.

Analogiczne reguły umożliwiają nabywa-
nie, na podstawie umowy, świadczeń eme-
rytalno-rentowych z  systemu tureckiego 
i otrzymywanie ich w Polsce. 

Na porozumieniu zyskają również przed-
siębiorcy z  obu krajów, bo reguluje ono 
kwestie delegowania pracowników. Po-
zwala na wysyłanie ich z terytorium jedne-
go państwa do pracy w drugim – przy opła-
caniu składek na ubezpieczenia społeczne 
tylko w państwie delegującym. 

Polska podpisała umowę z  Turcją w  paź-
dzierniku 2017 roku. Jej zapisy weszły 
w życie 1 czerwca 2021 roku. Umowa o za-

bezpieczeniu społecznym między Polską 
a  Turcją dołączyła do kilkunastu realizo-
wanych dotychczas przez ZUS umów mię-
dzynarodowych zawartych przez Rzecz-
pospolitą Polską z  krajami spoza Unii 
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego. Podobne przepisy dotyczą: 
Czarnogóry, Serbii, Bośni i  Hercegowiny, 
Macedonii, USA, Kanady, Quebeku, Korei 
Południowej, Australii, Ukrainy, Mongolii 
oraz Mołdawii oraz Izraela.

Wyższe limity dorabiania do 
emerytury
Zmieniły się limity zarobkowe dla eme-
rytów, którzy nie osiągnęli powszechnego 
wieku emerytalnego oraz rencistów. Od 
czerwca są one wyższe, więc seniorzy mogą 
więcej dorobić do swoich świadczeń.

Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba 
jednak pamiętać, że istnieją limity przy-
chodów. Ich przekroczenie może spowodo-
wać, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę 
świadczenia. Aby nie narazić się na zmniej-
szenie emerytury czy renty, przychód nie 
może przekroczyć 70 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia.

Od 1 czerwca jest to kwota 3977,10 zł brut-
to. Świadczenie może być również zawie-
szone jeśli przekroczenie będzie wyższe 
niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia 
tj. 7386,10 zł brutto.

Z kolei jeśli przychód przekroczy 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. 
tego wynagrodzenia, to świadczenie zosta-
nie zmniejszone o  kwotę przekroczenia, 
nie więcej jednak niż o kwotę maksymal-
nego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia wy-
nosi obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent 
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 
485,04 zł dla rent z  tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy i  549,71 zł - dla rent 
rodzinnych, do których uprawniona jest 
jedna osoba.

Inaczej jest w  przypadku renty socjalnej. 
Renta socjalna zostanie zawieszona po 
przekroczeniu 3977,10 zł brutto przychodu.




