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Słowo od redakcji

Par tner w ydania

Jubileuszowe XXX Forum Ekonomiczne (Karpacz 7-9 września), zgroma-
dziło około 4 tysięcy uczestników, a  w  czasie jego trwania zorganizowano 
prawie 200 wydarzeń. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Europa w poszuki-
waniu przywództwa”. To największa tego typu impreza w Europie Środkowo-
-Wschodniej, zwana też polskim „Davos”.

Już samo przewodnie hasło Forum wskazuje, że Europa przeżywa kryzys 
przywództwa. Na czym on polega? Na nierównym traktowaniu państw człon-
kowskich UE przez jej instytucje, braku politycznego lidera, który skupiłby 
wokół siebie cały kontynent, braku identyfikacji Europejczyków z instytucjami 
ładu demokratycznego, a może na braku pewności, że Europa nie będzie w sta-
nie być w awangardzie światowych zmian? Jak widzimy, problem jest wielowy-
miarowy i takie też były dyskusje na Forum. 

Wśród wielu wątków, które pojawiły się w  dyskusjach i  na wydarzeniach 
w  Karpaczu, warto zwrócić uwagę na ten dotyczący samorządów. Chodzi 
o ich finansowanie zwłaszcza w perspektywie zmniejszenia wpływów z podat-
ków PIT i CIT. Ogromnym wyzwaniem dla samorządowych finansów była też 
pandemia. 

„Kapitał Polski” mający swój rodowód we Wrocławiu z przyjemnością odnoto-
wuje, że przedmiotem zainteresowania na Forum był powiat wrocławski, który 
już po raz drugi zajął pierwsze miejsce w dorocznym Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego w Polsce. Okazało się, że w grupie powiatów ziem-
skich, najlepiej w  Polsce zarządzano tam publicznymi finansami. Serdecznie 
gratulujemy!

Dla samorządowców Forum Ekonomiczne było też okazją do zaprezentowania 
własnych osiągnięć. Interesująco przedstawiło się województwo podlaskie. Ar-
tur Kosicki marszałek województwa, mówił o osiągnięciach regionu podczas 
panelu dyskusyjnego : „Podlasie bramą między Wschodem a Zachodem”. Dzia-
łające w regionie przedsiębiorstwa wykorzystując jego położenie dające łatwy 
dostęp do rynków Wschodu i Zachodu, szybko się internacjonalizują, inwestują 
w innowacje, budują nowoczesne zakłady produkcyjne. Samorząd udziela im 
daleko idącego wsparcia, które polega przede wszystkim na upraszczaniu pro-
cedur i szybkim przekazywaniu środków finansowych. 

W Kapitale Polskim” piszemy również o firmach z branży metalurgicznej. 
Jak w wielu innych sektorach wielkim wyzwaniem może być dekarbonizacja, 
przyspieszona transformacja energetyczna. Godna uwagi jest sytuacja KGHM 
Polska Miedź S.A., jednego z  największych na świecie producentów miedzi 
i  srebra. Z  jednej strony wiadomo, że miedź będzie odgrywała strategiczne 
znaczenie w rozwoju elektromobilności, czy energetyce odnawialnej. Z drugiej 
strony, produkcja miedzi jest bardzo energochłonna, a ceny energii z paliw ko-
palnych stale rosną, co jest m.in. efektem przyspieszonej dekarbonizacji. W tej 
sytuacji najlepszym rozwiązaniem może być postawienie na małe reaktory ją-
drowe. Problem jednak w tym, że nie ma jeszcze gotowych technologii w tym 
zakresie, są one dopiero testowane. 

W „Kapitale Polskim” piszemy o coraz większych wyzwaniach stojących przed 
przedsiębiorcami i samorządami, ale pokazujemy też tych, którzy najlepiej po-
trafią im sprostać.

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!

Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński 

Coraz lepiej, coraz większe  
wyzwania
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ODWAŻNIE MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI
Rozmowa z Tomaszem Hryniewiczem - wiceprezesem zarządu Grupy Azoty i prezesem zarządu 
Grupy Azoty PUŁAWY

Dokładnie 60 lat temu rozpoczęła się 
w  Puławach budowa fabryki produ-
kującej nawozy azotowe. To piękny 
jubileusz. Jak na przestrzeni sześć-
dziesięciu lat zmieniły się puławskie 
zakłady?

W  tym roku świętujemy 60-lecie powsta-
nia puławskich zakładów oraz 55-lecie roz-
poczęcia przez nie produkcji. Ten jubileusz 
jest dla nas czasem wyjątkowym - z jednej 
strony okazją do wspomnień i  podsumo-
wań, z  drugiej zaś do odważnego myśle-
nia o przyszłości. Grupa Azoty PUŁAWY 
jest dziś częścią Grupy Kapitałowej Grupa 
Azoty i  jednocześnie największą spółką 
wchodzącą w jej skład. To nowoczesny za-
kład, krajowy i  europejski lider produkcji 
nawozów azotowych, a także chemikaliów 
takich jak m.in. melamina, kaprolaktam, 
czy nadtlenek wodoru. Spółka stale się 
rozwija. Realizowane są kolejne inwestycje 
– w czerwcu tego roku, podczas obchodów 
jubileuszu i  Dni Chemika wicepremier 
Jacek Sasin osobiście uruchomił nową in-
stalację mechanicznej granulacji saletry 
o  możliwościach produkcyjnych wyno-

szących 820 tys. ton rocznie! Inwestycja 
ta stanowi odpowiedź na potrzeby rynku, 
zwłaszcza rolnictwa wielkopowierzchnio-
wego – duże granule pozwalają rolnikom 
ograniczyć liczbę przejazdów podczas za-
siewu i dają możliwość zasiewu na zdecy-
dowanie większym obszarze, a tym samym 
pojawia się wymierna korzyść w  postaci 
zmniejszenia tzw. śladu węglowego, czyli 
ograniczenia emisji CO2. 
Warto podkreślić, że kwestie związane 
z  ekologią, czy Europejskim Zielonym 
Ładem są dla nas priorytetowe. W  ostat-
nim czasie nasza spółka zależna, tj. Grupa 
Azoty FOSFORY wprowadziła na rynek 
nową linię nawozów wieloskładnikowych 
Fosfarm, produkowanych zgodnie z  za-
sadami zrównoważonego rozwoju, w  tym 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponad-
to zawarte w  tym nawozie fosfor, wapń, 
magnez i mikroskładniki w całości pocho-
dzą z  zasobów odnawialnych. Regularnie 
zamieniamy otwarte obiegi chłodnicze 
na zamknięte, dzięki czemu radykalnie 
zmniejszy się pobór wody z Wisły.
Dodam także, że do naszych nawozów na 
bazie mocznika dodajemy inhibitor ure-
azy, co stanowi odpowiedź na zmieniające 
się regulacje prawne, w tym m.in. dyrekty-
wę NEC w sprawie redukcji emisji niektó-
rych zanieczyszczeń atmosferycznych. Te 
wszystkie działania wpisują się w  zieloną 
strategię realizowaną przez Grupę Azoty.

Sytuacja na rynku nawozowym nie 
jest najlepsza, biorąc pod uwagę cho-
ciażby rekordowo wysokie ceny gazu, 
stale drożejącą energię elektryczną, 
coraz wyższe ceny emisji CO2. Jak 
Grupa Azoty PUŁAWY radzi sobie 
z przeciwnościami?

Rzeczywiście sytuacja na rynku nawozo-
wym jest sporym wyzwaniem, mimo to 
100% naszej produkcji znajduje odbior-
ców. Uważam to za duży sukces. Wynika 
on m.in. z tego, że wsłuchujemy się w po-
trzeby rynku i odpowiadamy na nie - sys-
tematycznie odchodzimy więc od starych 
technologii produkcji nawozów, unowo-
cześniamy je i  dzięki temu uzyskujemy 
produkt, który służby handlowe z  powo-
dzeniem lokują na rynku. Podstawowymi 
kierunkami zbytu są dla nas rynki polski 
i  europejski. To efekt prostej zależności – 
transport nawozów na odległość powyżej 
1000 km jest ekonomicznie nieuzasadnio-
ny. Należy też podkreślić, że dyrektywy, 

które Unia Europejska wprowadza w  ra-
mach Europejskiego Zielonego Ładu, do-
tyczące m.in. ograniczenia emisji tlenków 
azotu czy też dwutlenku węgla, powodu-
ją, że zapotrzebowanie na nawozy maleje 
z roku na rok.
Taka sytuacja zmusza nas w ramach grupy 
kapitałowej Grupa Azoty do dywersyfika-
cji działalności. Obserwujemy też pozy-
tywny wpływ synergii w  wielu obszarach 
– od zarządzania korporacyjnego, poprzez 
sprzedaż naszych produktów, po we-
wnątrzgrupowe wsparcie finansowe, któ-
rego mogą sobie nawzajem udzielać spółki 
wypracowujące zysk. Wykorzystując efekt 
skali naszej grupowej działalności, mamy 
zdecydowanie lepszą pozycję negocjacyj-
ną przy pozyskiwaniu środków na kolejne 
inwestycje i  uzyskujemy zdecydowanie 
lepsze warunki finansowania niż by to było 
w przypadku pojedynczych spółek. Podob-
nie jest w logistyce i usługach transporto-
wych czy zakupach. 
Zarówno Grupa Azoty, jak i Grupa Azoty 
PUŁAWY rozwijają się, a szczegółowe pla-
ny rozwojowe całej Grupy Azoty oraz kie-
runki działania przedstawimy już w  naj-
bliższym czasie, ogłaszając strategię na lata 
2021-2030. 

W  Grupie Azoty PUŁAWY reali-
zowana jest jedna z  największych 
w  ostatnich latach inwestycja ener-
getyczna, tj. budowa nowego bloku 
w  zakładowej elektrociepłowni. Jak 
inwestycja ta przekłada się na ogólne 
trendy dążenia do ograniczania emi-
sji CO2 oraz szerokie plany dekarbo-
nizacji? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy 
przede wszystkim rozróżnić elektrownie 
zawodowe i  ich sprawność, zajmujące się 
produkcją prądu (np. pobliskie Kozienice), 
od tego co budujemy w Puławach. Dla nas 
podstawowym celem jest produkcja pary 
technologicznej niezbędnej do prawidło-
wego przebiegu procesów chemicznych. 
Nowy blok energetyczny zastąpi wyeks-
ploatowane kotły nr 1 i 3. Będzie miał też 
wyższą sprawność, dzięki czemu -poza 
efektywnością kosztową - obniżymy też 
emisję CO2. 
Pragnę podkreślić, że decyzja o  budowie 
nowego bloku węglowego poprzedzona 
była szerokimi analizami, prowadzonymi 
przez niezależnych ekspertów. Porówny-
waliśmy m.in. opłacalność budowy bloku 

węglowego i  gazowego. Dla nas na dziś 
głównym determinantem jest brak moż-
liwości przesyłu do Puław wystarczającej 
ilości gazu. Zapewne z czasem Gaz-System 
zapewni nam je poprzez budowę gazocią-
gu Gustorzyn–Wronów. Projekt ten jest 
obecnie w trakcie realizacji. Poza tym pa-
miętajmy, że gaz jest także paliwem kopal-
nym, niewolnym od emisji CO₂. Jednocze-
śnie jest surowcem, na który bardzo duży 
wpływ ma geopolityka, a jego ceny bardzo 
się wahają – co z niepokojem obserwujemy 
od początku roku.
Z  budową nowego bloku energetycznego 
musimy zdążyć przed końcem 2023 r. - ze 
względu na uzyskane odstępstwa od Kon-
kluzji BAT dla kotłów nr 1 i 3 do 31 grud-
nia 2023 r. (czas na spełnienie wymagań 
środowiskowych). W dalszej kolejności bę-
dziemy modernizować bloki nr 4 i 5. Mam 
nadzieję, że do tego czasu będziemy mieli 
też możliwość budowy bloków gazowych. 
Mało tego, także dla budowanego bloku 
węglowego prowadzimy analizy i  nie wy-
kluczamy wprowadzenia pewnych mody-
fikacji, tak aby instalacja mogła pracować 
jako „duopaliwo”, a więc zamiennie na gaz 
lub węgiel w zależności od tego, co będzie 
bardziej opłacalne. 
Paradoksalnie, dwutlenek węgla (CO₂) nie 
tylko szkodzi, ale odpowiednio wychwyco-
ny i  wykorzystywany pomaga ludzkości. 
Przykładowo nasz puławski Coolant, czy-
li zestalony dwutlenek węgla od początku 
dostaw szczepionek Pfizera do Polski za-
bezpiecza ich magazynowanie i  logisty-
kę. Także teraz, kiedy polski rząd wspiera 
i  wysyła szczepionki na Covid-19 do Au-
stralii, Wietnamu czy Gruzji.
Ponadto rozważamy wykorzystanie w na-
szej działalności zarówno fotowoltaiki, jak 
i farm wiatrowych. Możliwości tu jest kil-
ka. Gorącym tematem jest też wykorzysty-
wanie tzw. zielonego wodoru. 

Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii 
Europejskiego Zielonego Ładu. Pod 
koniec lat 80. w  Puławach nie dzia-
ło się najlepiej, jeśli chodzi o  wpływ 
produkcji przemysłowej na otoczenie. 
Jak to wygląda dzisiaj?

O działaniach na rzecz ekologii podjętych 
i  realizowanych w  naszej spółce na prze-
strzeni lat można by mówić długo. Wspo-
mnę tylko, że puławskie zakłady jako jedne 
z  pierwszych w  Polsce wdrożyły i  zreali-
zowały kompleksowy program ochrony 
środowiska. Dziś każda nowa inwestycja 
jest dogłębnie analizowana pod kątem jej 
potencjalnego wpływu na środowisko. 
Mało tego! Przyjmowane przez nas normy 
środowiskowe do spełnienia są bardziej re-
strykcyjne niż wynikałoby to z przepisów 
prawa. W  Grupie Azoty PUŁAWY bez-
względnym standardem jest bieżąca kon-

trola eksploatacji urządzeń mogących mieć 
niekorzystne oddziaływanie na środowi-
sko. Monitorowane są substancje emito-
wane do otoczenia, nadzorowany jest stan 
bezpieczeństwa technicznego poszczegól-
nych instalacji czy obiektów. Zrealizowali-
śmy też szereg inwestycji na rzecz ochrony 
środowiska np. budowę instalacji redukcji 
NOx oraz wymianę turbozespołu w zakła-
dowej elektrociepłowni, budowę instalacji 
odsiarczania spalin z kotłów czy moderni-
zację instalacji odwróconej osmozy. Naszą 
podstawową zasadą jest ciągłe doskonale-
nie we wszystkich obszarach, a to oznacza, 
że spółka na bieżąco identyfikuje i monito-
ruje wpływ swojej działalności na otocze-
nie, ale też stale pracuje nad podniesieniem 
wiedzy i  świadomości ekologicznej swojej 
załogi. Jesteśmy też uczestnikiem między-
narodowego programu „Odpowiedzial-
ność i Troska”.
W  ubiegłym roku rozpoczęliśmy kam-
panię wizerunkową GRAMY CZYSTO. 
To idea obejmująca działania z  obszaru 
ochrony środowiska ale także - w ramach 
odpowiedzialności społecznej biznesu – 
wpisujących się w  wiele innych obszarów 
działalności grupy naszych spółek. Gramy 
czysto, bo troszczymy się o  naszych pra-
cowników i  ich rodziny, dbamy o  otocze-
nie, w  którym funkcjonuje nasza spółka 
- współpracujemy z samorządami, z kluba-
mi sportowymi, instytucjami kultury oraz 
organizacjami podejmującymi inicjatywy 
na rzecz lokalnej społeczności, jesteśmy 
fair wobec naszych klientów i  partnerów 
biznesowych. Gramy czysto, bo pomaga-
my, a  przykładem mogą być tu działania 
podjęte przez naszą spółkę w  czasie pan-
demii. Jesteśmy jedną z największych firm 
w regionie. Jest to z  jednej strony wyzwa-
nie, z drugiej zaś odpowiedzialność. I z tej 
odpowiedzialności wywiązujemy się jak 
najlepiej.
Z  ostatnich pozaprodukcyjnych działań 
wspomnę, że w  maju tego roku oddany 
został do użytku fragment ścieżki rowe-
rowej, dzięki czemu poprawiło się bezpie-
czeństwo osób dojeżdżających do pracy 
rowerami. Teraz planujemy budowę trzech 
parkingów, na których zainstalujemy m.in. 
stacje do ładowania samochodów elek-
trycznych.

Jak wygląda zarządzanie jednym 
z największych zakładów przemysło-
wych na Lubelszczyźnie?

Bezsprzecznie jest to duże wyzwanie, 
któremu staram się sprostać jak najlepiej. 
Mając w  gronie zarządu wywodzących 
się z  Puław menedżerów, opieramy się na 
wiedzy merytorycznej kolegów wykazują-
cych się znajomością zakładu, jego historii 
i zachodzących tu procesów. Ta wiedza jest 
bezcenna i  ułatwia pracę całego zarządu. 
Natomiast dzięki mojej funkcji w  zarzą-

dzie Grupy Azoty, Puławy nie tylko mają 
mocny głos w  grupie kapitałowej Grupa 
Azoty, ale też szeroką perspektywę całej 
organizacji, występujących zależności i sy-
nergii, na które mamy znaczący wpływ. 
To pozwala w  ramach grupy kapitałowej 
Grupa Azoty dużo sprawniej zarządzać 
naszym zakładem, mitygować ryzyka oraz 
odpowiadać na wyzwania rynkowe. Ja to 
traktuję to jako wartość dodaną.
A  sam dualizm funkcji bardzo pomaga. 
Przez pierwsze półtora roku byłem człon-
kiem zarządu Grupy Azoty – wicepreze-
sem odpowiedzialnym m.in. za logistykę, 
inwestycje, infrastrukturę, kontroling, fi-
nanse i  relacje inwestorskie. Dzięki temu 
miałem możliwość poznania funkcjono-
wania całej grupy kapitałowej w wielu ob-
szarach. W  kwietniu 2020 r. podjąłem się 
równolegle pełnienia funkcji prezesa Gru-
py Azoty PUŁAWY. Dziś mogę stwierdzić, 
że szerszy ogląd sytuacji, jaki dała mi praca 
w  Grupie Azoty, gwarantuje lepsze dopil-
nowanie spraw puławskiego zakładu. 
Jeśli chodzi o  zarządzanie, to najważniej-
sze dla mnie jest to, że kieruję zgranym ze-
społem - począwszy od członków zarządu, 
przez kadrę dyrektorską, po zaangażowa-
nych i profesjonalnych pracowników. 
Rozwój Grupy Azoty PUŁAWY byłby 
znacznie trudniejszy, gdyby nie wzorowa 
współpraca i wsparcie ze strony Minister-
stwa Aktywów Państwowych, w szczegól-
ności w obszarze Krajowego Planu Odbu-
dowy, jak również władz samorządowych 
– Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego czy 
Starostwa Powiatowego w Puławach.

A  jak wygląda pozycja Grupy Azoty 
PUŁAWY na tle innych tego rodzaju 
producentów w Polsce i w Europie?

Grupa Azoty PUŁAWY jest największym 
w  Polsce producentem jednoskładniko-
wych nawozów azotowych i drugim co do 
wielkości producentem w  Unii Europej-
skiej. Jesteśmy jedynym w Polsce i trzecim 
w  Europie producentem melaminy oraz 
znaczącym producentem kaprolaktamu. 
Jesteśmy jedynym w  Polsce producentem 
nadtlenku wodoru. Systematycznie zwięk-
szamy sprzedaż i  potencjał wytwórczy 
w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej 
oferowanej do redukcji emisji szkodliwych 
substancji. Grupa Azoty PUŁAWY od 60 
lat daje początek produktom otaczającego 
nas świata. Łączy naukę i nowoczesne tech-
nologie z odpowiedzialnym biznesem.
Spółka zatrudnia dziś ponad 3,6 tys. pra-
cowników, a przychody, jakie co roku uzy-
skujemy, czynią nas jednym z  filarów go-
spodarczych województwa lubelskiego.

Dziękuję za rozmowę
Marcin Prynda.
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Pamiętamy o seniorach –   KRUS w działaniach na rzecz rolników
Z dr Aleksandrą Hadzik, prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozmawia 
Radosław Nosek

jących się w  Świnoujściu, Iwoniczu-Zdro-
ju, Jedlcu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie 
i  Horyńcu-Zdroju. Są to nowoczesne, do-
skonale wyposażone ośrodki z  wykwa-
lifikowaną kadrą lekarską i  pomocniczą. 
Rocznie z  turnusów rehabilitacyjnych ko-
rzysta ok. 14 tys. rolników. Od początku 
działalności KRUS skorzystało z tej formy 
leczenia ponad 360 tysięcy osób.

Od 1993 roku Kasa prowadzi też waka-
cyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci 
rolników. Korzystają z  nich dzieci w  wie-
ku od 7 do 15 lat, u  których stwierdzono 
wady i schorzenia narządu ruchu lub które 
posiadają diagnozę związaną z chorobami 
układu oddechowego. 

Jakie są dotychczasowe osiągnięcia 
KRUS, jeśli chodzi o  prewencję wy-
padkową? Jak wygląda statystyka 
wypadków w  rolnictwie w  tym roku 
w porównaniu z ubiegłymi latami?

Sprawy bezpieczeństwa pracy w gospodar-
stwie rolnym są jednym z priorytetowych 
zadań KRUS. Od początku swojej działal-
ności Kasa kładzie duży nacisk na działa-
nia prewencyjne zmierzające do zmniejsze-
nia wypadków w gospodarstwach rolnych. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych liczba 
zgłaszanych wypadków do KRUS wynosiła 
66 tys., obecnie jest ich ponad 80% mniej. 
W  2020 roku odnotowaliśmy 10 974 wy-
padki, zaś w  pierwszym półroczu 2021 
roku do placówek terenowych i oddziałów 
regionalnych Kasy zgłoszono 6 017 zda-
rzeń wypadkowych. 

Co wpływa na zmniejszającą się licz-
bę wypadków w rolnictwie?

Systematyczne zmniejszanie się liczby wy-
padków w rolnictwie to efekty codziennej 
pracy i  wielu inicjatyw mających posze-
rzać świadomość rolników. Ta aktywność 
to między innymi bezpośrednie spotka-
nia z  rolnikami, szkolenia, pokazy bhp, 
a także ogólnokrajowe konkursy, takie jak 
Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne”, Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bez-
piecznie na wsi” czy konkurs filmowy dla 
młodzieży „Moja Wizja Zero”, który pro-
muje założenia międzynarodowej strate-

gii „Wizja Zero” – Kasa jest jej partnerem 
od 2018 roku. Ideą samej strategii jest nie 
tylko zmniejszenie liczby wypadków, lecz 
także ich całkowita eliminacja. Pamiętaj-
my też, że nowoczesne rolnictwo to bardzo 
rozbudowany park maszynowy. Z  natury 
ciężkie maszyny rolnicze mogą stwarzać 
zagrożenia. Od 1995 roku przyznajemy 
tym najbezpieczniejszym maszynom, jak 
również narzędziom rolniczym czy odzie-
ży ochronnej Znak Bezpieczeństwa KRUS. 
Dotychczas wyróżnienie to nadano 73 pro-

duktom. Działalność prewencyjna KRUS 
spotyka się także z  uznaniem na arenie 
międzynarodowej. Od 1991 roku, czyli od 
początku istnienia, KRUS jest członkiem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Za-
bezpieczenia Społecznego ISSA. Od 2007 
roku Prezes KRUS jest przewodniczącym 
Sekcji ISSA ds. Prewencji. To bardzo kon-
kretny dowód uznania dla naszej działal-
ności. 

E

Moja
Wizja
ZERO

Organizatorzy:

Patronat medialny:

Wygraj
atrakcyjne

nagrody!

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży
Rolnik Liderem Bezpieczeństwa

2021

Moja Wizja ZERO
Rolnik Liderem Bezpieczeństwa

Nakręć film i wyślij zgłoszenie na adres: 

wizjazero@krus.gov.pl

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 17 października br.

Szczegóły na:  www.krus.gov.pl

Patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Grzegorza Pudy

Na Forum Ekonomicznym w  Karpa-
czu, podczas panelu "To nie jest kraj 
dla starych łudzi"? – wzloty i  upadki 
polityki senioralnej, w  którym bra-
ła Pani udział, dyskutowano m.in. 
o  tym, w  jakim wieku zaczyna się 
starość. Czy udział najstarszych grup 
wiekowych wśród ubezpieczonych 
w KRUS rośnie?

Odpowiedź na pytanie: kiedy zaczyna się 
starość, jest bardzo indywidualna i zależy 
od samopoczucia oraz stanu zdrowia danej 
osoby. Jako społeczeństwo żyjemy coraz 
dłużej, ale średnia życia rolników nadal 

jest niższa od tej w innych grupach zawo-
dowych, choć i  tu odnotowujemy trend 
wzrostowy. Jeszcze w  2016 roku w  Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
ubezpieczonych było 57 135 osób w  wie-
ku 61–66 lat. W grupie wiekowej powyżej 
66 lat takich osób było 2 956. W I połowie 
2021 roku liczebność pierwszej z tych grup 
wzrosła do 71 460, czyli o 25,1%, a drugiej 
do 4 917 – aż o 66,3%. Może to być spowo-
dowane lepszym stanem zdrowia rolników 
i ich chęcią do dłuższej pracy, jak również 
wynikać z  konieczności przekazania go-
spodarstwa następcom, co czasem bywa 
trudne z racji tego, że młodzi ludzie nie za-

wsze chcą na wsi pozostać. W założeniach 
Polskiego Ładu znajdują się korzystne dla 
rolników zmiany dotyczące warunków 
przechodzenia na emeryturę, więc zoba-
czymy, na ile to zmieni obecną sytuację 
i trendy.

A  jak pandemia wpłynęła na jakość 
życia seniorów?

Życie w  czasie pandemii jest trudniej-
sze dla wszystkich, a  wirus, jak wiemy, 
jest najgroźniejszy właśnie dla osób star-
szych. W trosce o zdrowie ubezpieczonych 
i  świadczeniobiorców Kasy w  czasie naj-
większego nasilenia zakażeń ograniczy-
liśmy bezpośredni kontakt pracowników 
KRUS z  naszymi beneficjentami, tworząc 
jednocześnie szereg rozwiązań zdalnych, 
dzięki którym obsługa interesantów prze-
biegała bez zakłóceń. Od początku pande-
mii nie odnotowaliśmy żadnych opóźnień 
w  terminowych wypłatach emerytur, rent 
czy zasiłków. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom ubezpieczonych w  Kasie, mie-
rzących się ze skutkami zdrowotnymi po 
przebytej chorobie COVID-19, w  połowie 
2021 roku w  Centrach Rehabilitacji Rol-
ników w  Jedlcu oraz Szklarskiej Porębie 
uruchomiliśmy turnusy dla osób wyma-
gających specjalistycznej hospitalizacji po 
przebyciu właśnie tej choroby. 

Wspomniała Pani o rehabilitacji rol-
ników. Kto może z niej skorzystać i na 
jakich zasadach?

Rehabilitacja lecznicza jest jednym z usta-
wowych obowiązków KRUS. Jej głównym 
celem jest umożliwienie rolnikom powrotu 
do aktywności zawodowej poprzez przy-
wrócenie ogólnej sprawności i dobrego sta-
nu zdrowia. Służą temu 21-dniowe turnusy 
rehabilitacyjne, na które skierowanie może 
otrzymać rolnik ubezpieczony w  KRUS,  
jeżeli lekarz uzna, że istnieją wskazania do 
przeprowadzenia rehabilitacji. 

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się 
w Centrach Rehabilitacji Rolniczej znajdu-
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Port Gdańsk podczas XXX Forum    Ekonomicznego w Karpaczu

Tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego 
odbywa się pod hasłem „Europa w poszu-
kiwaniu przywództwa”. Przez trzy dni od-
było się łącznie około 400 paneli dyskusyj-
nych i prezentacji, a także wiele wydarzeń 
towarzyszących. Wśród panelistów gospo-
darczego kongresu nie mogło zabraknąć 
silnej reprezentacji Portu Gdańsk. Prezes 
Łukasz Greinke brał udział w panelu „Gi-
ganci eksportowi silniejsi niż pandemia”, 
wiceprezes Sławomir Michalewski dys-
kutował na temat „Potencjału korytarza 
transportowego Bałtyk – Morze Czar-
ne”, a wiceprezes Kamil Tarczewski wziął 
udział w debacie w ramach Forum Ekono-
micznego Młodych Liderów.

Prezes Łukasz Greinke podczas panelu 
„Giganci eksportowi silniejsi niż pande-
mia” wskazywał, iż w ciągu ostatnich 5 lat 
w Porcie Gdańsk wyraźnie widać tenden-
cję wzrostową eksportu towarów.

– W  2020 roku wyróżniliśmy się także 
eksportem polskiego zboża. Przez nasze 
nabrzeża przeszło 1,34 mln ton ziarna, 
przy czym w  latach wcześniejszych było to 
średnio około 600 tys. ton rocznie. Chcemy, 
aby Port Gdańsk był oknem na świat dla 
polskich przedsiębiorców, dla towarów 590. 

Dlatego też naszym zadaniem jest stwarzać 
możliwości. Staramy się poznać naszych 
kontrahentów i  ich potrzeby, aby wspólnie 
realizować nasze cele – tłumaczył podczas 
debaty prezes Greinke.

Podczas pobytu w  Karpaczu przedstawi-
ciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 
odwiedzili firmę Kador, która zajmuje się 
logistyką przemysłową, montażem i  de-
montażem linii produkcyjnych i  wysyła 
ładunki do Australii, Brazylii, Chin, Ka-
nady, Korei i  USA. Jedną z  ich lokalizacji 
jest Miłków w  pobliżu Karpacza, a  drugą 
właśnie Port Gdańsk.

– Wierzymy, że jeżeli gestorzy ładunków 
będą mieli pewność, że mamy nowoczesną 
infrastrukturę, która umożliwi im przeła-
dowywanie towarów, to Gdańsk stanie się 
portem pierwszego wyboru. I  portem dla 
eksportu towarów 590. Mówiąc obrazowo, 
jesteśmy jak bijące serce, które potrzebuje 
układu krwionośnego, całej sieci drogo-
wo – kolejowej. Dlatego też modernizujmy 
infrastrukturę portową, aby inwestowanie 
w naszym porcie opłacało się, by wysyłanie 
towarów w świat było jak najbardziej uza-
sadnione ekonomicznie.

Prezes Greinke posłużył się przykładem 
Krajowej Spółki Cukrowej, która wybudo-
wała w porcie najnowocześniejszy w Euro-
pie terminal cukrowy. Dzięki tej inwestycji 
polski cukier trafia na rynki całego świata, 

właśnie przez port w  Gdańsku. A  kolejne 
inwestycje kontrahentów w Porcie Gdańsk 
przed nami. Cedrob planuje wybudowanie 
automatycznej mroźni wysokiego składo-
wania, a Anwil budowę morskiego termi-
nalu przeładunkowego.

– Rozmawiamy też z  branżą mleczarską, 
ponieważ widzimy, że produkty spożywcze 
cieszą się bardzo dużym powodzeniem na 
świecie. Widzimy potrzebę magazynów, 
które są w  stanie obsługiwać właśnie tego 
typu ładunki. I wreszcie rozwijamy połącze-
nia żeglugowe. Obecnie mamy bezpośrednie 
połączenia do 21 państw świata, a  w  Eu-
ropie w  ramach żeglugi krótkiego zasięgu 
do wielu miejsc w  Skandynawii, Wielkiej 
Brytanii i  portów niemieckich, belgijskich 
czy holenderskich. Z  Portu Gdańsk reali-
zowane są połączenia oceaniczne zarówno 
na Daleki Wschód jak i do Ameryki Środko-
wej (Kostaryka, Honduras, Meksyk). I tutaj 
widzimy też ogromne pole do współpracy 
z  gigantami polskiego eksportu. Firmami, 
z którymi wspólnie możemy osiągnąć efekt 
synergii.

Wiceprezes Portu Gdańsk Sławomir  
Michalewski podczas panelu „Potencjał 
korytarza transportowego Bałtyk – Morze 
Czarne”, zapewniał, że największy port 
kontenerowy na Bałtyku jest gotów wyko-
rzystać potencjał korytarza transportowe-
go między Bałtykiem i Morzem Czarnym.

– Przepłynięcie z  Gdańska do Odessy do-
okoła Europy zajmuje 15 dni. W tym czasie 
statek musi przepłynąć dystans 8,5 tys. km 
i  pokonać kilka cieśnin, w  tym trudną do 
pokonania cieśninę Bosfor. Tymczasem oba 
porty dzieli tylko 1,7 tys. km drogą kolejową. 
Stąd szukamy korytarza lądowego między 
Bałtykiem i  Morzem Czarnym. Jesteśmy 
gotowi wykorzystać jego potencjał – prze-
konywał. – Przejście przez cieśninę Bosfor 
trwa ok. 6 godzin, a samo wejście w cieśninę 
wymaga czekania nawet kilkunastu godzin. 
Do tego dochodzi wysokie ryzyko kolizji. 
Tymczasem już teraz funkcjonuje połą-
czenie kolejowe między portami w  Kłajpe-
dzie i Odessie. Jako Polska mamy nad nim 
przewagę: jedną granicę. Od Sławkowa na 
Śląsku do granicy z  Ukrainą biegnie tzw. 
szeroki tor (Linia Hutnicza Szerokotorowa) 

o długości 400 km. Kursują tam już pocią-
gi armatorskie z  terminala kontenerowego 
DCT Gdańsk. Logicznym jest zbudowanie 
połączenia kolejowego właśnie do i  wyko-
rzystanie szerokiego toru do Odessy. W tym 
zakresie nie jest potrzebne wsparcie insty-
tucji unijnych, którego wymaga Via Car-
patia. Mam nadzieję, że brakujący element 
w postaci kolei ukraińskich uda się dopiąć 
jeszcze w  tym roku. Ostatnim brakującym 
elementem do złożenia całego korytarza 
transportowego łączącego Gdańsk z  ukra-
ińskimi portami Morza Czarnego są koleje 
ukraińskie. Mam nadzieję, że uda nam się 
nawiązać realną współpracę.

O potencjale Morza Czarnego może świad-
czyć liczba kontenerów wędrujących stam-
tąd w stronę Skandynawii oceniana na 200 
tys. rocznie. Port Gdańsk przeładowuje 
rocznie około 2 mln kontenerów i jest lide-
rem w regionie Bałtyku. DCT zamierza do 
2024 r. zwiększyć jego przepustowość do 

4,5 mln TEU. Jeden pociąg kontenerowy 
jest w stanie zastąpić 54 ciężarówki.

Z  kolei wiceprezes Kamil Tarczewski 
wziął udział w  debacie zatytułowanej 
“Gospodarka, infrastruktura, transport 
– słowa klucze obecnej dekady”, która 
odbyła się w  ramach Forum Ekonomicz-
nego Młodych Liderów, wydarzenia towa-
rzyszącego karpackiemu Forum. Podczas 
spotkania z młodzieżą z całej Polski i Eu-
ropy wiceprezes Tarczewski podkreślił, że 
infrastruktura jest kluczowa dla odbudo-
wy gospodarczej po pandemii, a  progra-
my odbudowy, takie jak chociażby Polski 
Nowy Ład czy unijne Krajowe Plany Od-
budowy to właściwa odpowiedź na recesję 
i  spowolnienie gospodarcze w  Europie. 
Objaśnił rolę Portu Gdańsk dla Polski 
i  szerzej znaczenie gospodarki morskiej 
dla rozwoju ekonomicznego współcze-
snych państw.

Kamil Tarczewski, wiceprezes Portu Gdańsk (z prawej) na debacie "Gospodarka, infrastruktura, transport – 
słowa klucze obecnej dekady"

Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk (z prawej) podczas panelu „Giganci eksportowi silniejsi niż pandemia"

Sławomir Michalewski, wiceprezes Portu Gdańsk (z prawej) z Janem Sechterem, wiceministrem transportu 
Republiki Czeskiej
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Niewątpliwie spółka pełni kluczową 
rolę w  Grupie Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź S.A. Jakie jest oddziały-
wanie spółki na rynku zewnętrznym?

Niezależnie od bycia komplementarną 
częścią Grupy Kapitałowej KGHM spółka 
odgrywa ważną rolę na rynku krajowym 
i  europejskim. Aktywnie uczestniczymy 
w  kształtowaniu trendu w  branży recy-
klingu metali nieżelaznych. Ponadto po-
siadając największy magazyn soli w Polsce, 
pośrednio zapewniamy bezpieczeństwo na 
drogach w Polsce oraz częściowo w Niem-
czech i Czechach. W tym roku, ze względu 
na intensywne opady śniegu i niskie tem-
peratury sprostaliśmy ogromnemu zapo-
trzebowaniu na sól drogową. Warto wspo-
mnieć, że w pierwszych trzech miesiącach 
bieżącego roku dostarczyliśmy na rynek 
krajowy ponad 140 tys. ton soli.
Produkujemy ok. 800 tys. ton kruszyw 
rocznie. To produkt wysokiej klasy o cha-
rakterystyce zbliżonej do bazaltu. Dzięki 
wykorzystaniu w  produkcji kruszyw żuż-
li pomiedziowych nasz produkt posiada 
dodatkowo walor prośrodowiskowy, gdyż 
zmniejsza się zapotrzebowanie na gene-
rowanie nowych wyrobisk. Kruszywa 
wyprodukowane przez Metraco znalazły 
zastosowanie w  realizacji tak strategicz-
nych inwestycji w Polsce, jak budowa dróg 
ekspresowych S3, S5, S6 czy aktualnie re-
alizowanej S11.
KGHM Metraco jest także wytwórcą renu 
ze źródeł własnych KGHM. Produkty re-
nowe znajdują zastosowanie w  wysoko 
wyspecjalizowanym przemyśle lotniczym 
i  obronnym. Zdywersyfikowany charak-
ter działalności pozwala nam efektywnie 
uczestniczyć w zmieniającym się otoczeniu 
makroekonomicznym.

Jaką rolę w  działalności firmy pełni 
koncepcja gospodarki o  obiegu za-
mkniętym? Co oznacza promowane 
przez spółkę hasło „cultura recyklin-
gu”?

Stosowaliśmy założenia gospodarki o obie-
gu zamkniętym zanim stały się modne 
i uznane za cel strategiczny Unii Europej-
skiej. Większość naszej działalności ma 
związek z  ponownym wykorzystaniem 
surowców i  czerpie z  założeń gospodarki 
o  obiegu zamkniętym. To działanie ko-
rzystne dla środowiska naturalnego i spój-
ne z  ideą efektywnego recyklingu. Do-
starczanie złomów miedzi do hut KGHM 
stanowi tego najlepszy przykład. Z  kolei 
produkcja kruszyw z żużli pomiedziowych 
oraz renu ze ścieków drastycznie ogranicza 
wytwarzanie odpadów. „Cultura recyklin-
gu” to hasło związane z  tradycją odzysku 
obecną w naszej spółce od lat, wpisuje się 
w nasze DNA. „Cu” jest oczywiście zwią-
zane z  miedzą, wokół której zorganizo-

wana jest nasza działalność i  która jest 
życiodajnym surowcem dla całego regio-
nu. Wspomniana „cultura” uwidacznia 
się także w  przynależności do krajowych 
i  międzynarodowych organizacji zrzesza-
jących firmy zajmujące się recyklingiem 
metali nieżelaznych, takich jak The Bureau 
of International Recycling, Bureau of Mid-
dle East Recycling czy Izba Gospodarcza 
Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Jakie z  Pana perspektywy są najcen-
niejsze zasoby Metraco?

Niewątpliwie największą dla spółki war-
tość stanowi jej wysoko wyspecjalizowana 
kadra oraz kultura organizacji pracy. Ten 
kapitał pozwala nam śmiało podejmować 
kolejne wyzwania oraz osiągać nowe am-
bitne cele, co jest niezbędne do tworzenia 
rzeczy wyjątkowych. To naprawdę zaszczyt 
móc kierować KGHM Metraco.

Jak postrzega Pan kwestie Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu w  kon-
tekście zarządzania spółką KGHM 
Metraco?

Jesteśmy w pełni świadomi naszej roli za-
równo w biznesie jak i w społeczności lo-
kalnej. Spółka stosuje najwyższe standardy 
etyczne oraz podejmuje działania na rzecz 
wsparcia oddolnych inicjatyw. W  działal-
ności kierujemy się takimi wartościami jak 
wiarygodność, dbałość o najwyższą jakość 
produktów, bezpieczeństwo pracowni-
ków oraz środowisko naturalne. Znajduje 
to odzwierciedlenie m.in. we wdrożonym 
i certyfikowanym Zintegrowanym System 
Zarządzania, który spełnia standardy ja-
kościowe określone w  normach ISO 9001 
i  AS 9100, środowiskowe zdefiniowane 
przez normę ISO 14001, antykorupcyjne 

określone w  normie ISO 37001 oraz bez-
pieczeństwa pracy, które wskazuje norma 
ISO 45001. Ponadto we współpracy z  or-
ganizacjami związkowymi działającymi 
w  KGHM Metraco, w  ramach konstruk-
tywnego dialogu, z powodzeniem tworzy-
my przyjazne środowisko pracy nastawio-
ne na rozwój i doskonalenie umiejętności.

30-lecie to czas podsumowań, ale 
również kreślenia dalszych planów. 
Co czeka Metraco w przyszłości?

Chcemy wzmacniać naszą koronną dzia-
łalność bazującą na pozyskiwaniu złomów 
i  materiałów miedzionośnych. Mamy pla-
ny bardzo ambitne i  jednocześnie realne, 
które zapewnią rozwój spółki i wzmocnią 
naszą pozycję w  świecie i w Grupie Kapi-
tałowej KGHM Polska Miedź. Na razie nie 
zdradzamy szczegółów. Nasza strategia na-
stawiona jest na rozwój i sukces.

Życzymy w takim razie powodzenia w re-
alizacji planów i gratulujemy jubileuszu.

Dziękuję w imieniu zarządu i pracowni-
ków KGHM Metraco.

Panie Prezesie, KGHM Metraco to 
firma handlowo-produkcyjna o  bar-
dzo zdywersyfikowanej działalności. 
W jakich obszarach prosperujecie?

KGHM Metraco należy do grona strate-
gicznych spółek w  Grupie Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. Spółka matka 
posiada 100% udziałów w  Metraco. Do-
starczamy kluczowe produkty dla ciągu 
technologicznego, zabezpieczamy procesy 
logistyczne i zagospodarowujemy niektóre 
odpady wytwarzane w  procesie produkcji 
miedzi. Technologia stosowana w Metraco 
pozwala także na odzysk miedzi oraz sre-
bra pochodzących z  wymurówki pieców 
hutniczych.
Mamy ambicję stać się międzysektorowym 
liderem gospodarki o obiegu zamkniętym, 
stawiając na nowe rynki. Już dziś Metraco 
jest największym odbiorcą złomu miedzi 
w  Europie Środkowo- Wschodniej. Pod-
kreślam to bardzo często, ponieważ na-
prawdę mamy się czym chwalić. W  ciągu 
ostatnich trzech lat zwiększyliśmy ilość 
złomu miedzi dostarczanego do hut nale-
żących do KGHM o  50%. Ten wzrost jest 
efektem przemyślanego działania, odważ-
nej strategii handlowej i otwarcia na świat. 
Dziś sięgamy znacznie dalej, niż jeszcze 
kilka lat temu. Dotarliśmy m.in.: Hiszpa-
nii, Grecji, Rumunii, nawiązaliśmy kon-
takty w  USA i  Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich.

Mamy ambicję stać się  
międzysektorowym  
liderem gospodarki o obiegu 
zamkniętym
KGHM Metraco to największy odbiorca złomu miedzi w Europie Środkowo-Wschodniej, 
jedyny w Europie producent renu pochodzącego ze źródeł własnych KGHM, czołowy do-
stawca soli drogowej, znaczący producent kruszyw łamanych oraz właściciel najno-
wocześniejszego w Europie Magazynu Kwasu Siarkowego. W 30-tą rocznicę powstania 
spółki rozmawiamy z jej Prezesem Adrianem Szymańskim.
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Nowy Publiczny  
Terminal Promowym 
w Porcie Gdynia

W Porcie Gdynia trwają odbiory tech-
niczne nowego, większego Publicznego 
Terminalu Promowego z  rampą ro-ro. To 
największe przedsięwzięcie od blisko 50 lat 
w Porcie Gdynia. Generalnym wykonawcą 
jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. 
z o.o. Inwestycja jest realizowana na obsza-
rze 6 hektarów.
Dzięki tej potężnej inwestycji, która prze-
kłada się na trwały rozwój portu, zwięk-
szona zostanie dostępność transportowa 
od strony morza, podniesie się konkuren-
cyjność portu.
Obiekt zakłada możliwość korzystania 
z niego kilku operatorów oraz przyjmowa-
nia różnych promów. Na terminalu została 
zamontowana innowacyjna rampa oraz 
rękaw. Odbyło się już pierwsze testowe cu-
mowanie promu Stena Line.
Dobiega końca realizacja jednej z najwięk-
szych inwestycji w  Porcie Gdynia. Zasad-
nicze prace związane z budową Publiczne-
go Terminalu Promowego się zakończyły, 
a obecnie trwają odbiory techniczne. Nowy 
terminal dostosowano do obsługi promów 
o  długości 240 m – o  jedną trzecią dłuż-
szych niż obecne jednostki Stena Line, któ-
re cumują przy starym terminalu. Możli-
wość przyjmowania dłuższych promów to 
dopasowanie się do uwarunkowań rynku 
bałtyckiego. 
Przy nowym terminalu będą cumować 
promy o  różnej długości realizujące połą-
czenia Stena Line oraz Polferries Polskiej 

Żeglugi Bałtyckiej. W  poniedziałek 19 
lipca przeprowadzono próbne cumowanie 
promu Stena Spirit o długości 176 m nale-
żącego do Stena Line. 
Publiczny Terminal Promowy w  Porcie 
Gdynia realizowany jest zgodnie z  ideą 
green port, której wyrazem jest zastosowa-
ne przyłącze elektryczne. Korzystać z nie-
go będą promy cumujące przy terminalu. 
Wykorzystanie energii elektrycznej z  lądu 
eliminuje emisje spalin, drgania oraz ha-
łas wytwarzane przez generatory na pro-
mie. Dzięki temu zmniejsza się negatywny 
wpływ transportu promowego na środowi-
sko, jego oddziaływanie na centrum mia-
sta. Poprawia się także komfort pracy za-
łogi promów. Istotnym aspektem nowego 
Publicznego Terminalu Promowego będzie 
możliwość zasilania prądem promów pod-
czas postoju. Wpisuje się to w  ideę green 
port. Rozwiązanie to wyklucza całkowicie 
emisję spalin podczas postoju. Ma to zna-
czenie dla gdyńskiego portu, który usytu-
owany jest w sąsiedztwie centrum miasta.
OPS czyli onshore power supply zwany też 
cold ironing, to system, który ma za zada-
nie dostarczyć energię elektryczną na sta-
tek z lądu w czasie jego postoju w porcie. 
Zasilanie statków energią elektryczną pod-
czas postoju w porcie wpływa bardzo ko-
rzystnie na środowisko poprzez: 
• całkowitą redukcję emisji dwutlenku 

węgla, tlenku siarki, tlenku azotu i drob-
nych cząstek

• redukcję poziomu hałasu w porcie
• niemal całkowitą redukcję hałasu i  wi-

bracji na statku
• wydłużenie żywotności silników po-

mocniczych na statku, poprzez ich nie-
używanie.

Badania wykazały, że 10 godzin korzysta-
nia z zasilania w porcie przez duży statek 
wycieczkowy redukuje emisje CO₂ o  22 
tony, tlenków azotu o  1,4 tony i  tlenków 
siarki o 1,2 tony.
Port Gdynia, zgodnie z  regulacjami UE 
i  aktualną strategią rozwoju portów mor-
skich, wyposażając nowy Terminal Pro-
mowy w system zasilania statków prądem, 
przyczyni się również do obniżenia emisji 
dwutlenku siarki (SO2) do atmosfery. 
System zasilania statków energią elek-
tryczną z lądu oparty jest na dedykowanej 
stacji przekształtnikowej w  postaci zabu-
dowanego kontenera, linii kablowej ułożo-
nej wzdłuż Nabrzeża Polskiego, ułożonej 
w kanale kablowym, gniazdach kablowych, 
zlokalizowanych w 3 miejscach na nabrze-
żu, żurawiku mobilnym (urządzeniu, któ-
re będzie się przemieszczało po nabrzeżu 
i podawało kabel z gniazdkiem do statku).
W  Polsce jest to pierwszy tego typu sys-
tem, zatem jest on niewątpliwie nowatorski 
i w tym zakresie awangardowy. Podwyższa 
standard obsługi statków i pozwala na re-
alizację podłączenia statków cumujących 
do nabrzeża w  oparciu o  nowoczesną in-
frastrukturę.
Cała stacja ma moc naszego przyłącza dla 
statków i jest wielkości 3,5 MW, co oznacza 
możliwość szybkiego "ładowania" akumu-
latorów danego promu, bez konieczności 
załączania silników diesla, które z  całą 
pewnością są nieekologiczne. System ma za 
zadanie zasilanie statków z pokładową in-
stalacją 11kV 50Hz/60Hz z nabrzeżnej sieci 
energetycznej 15kV 50Hz.
Warto podkreślić, iż kolejnym aspektem 
jest pojawianie się na rynku transporto-
wym jednostek pływających, zasilanych je-
dynie silnikami elektrycznymi, które moż-
na z  takiego przyłącza zasilić, co pozwoli 
na obsługę tego typu statków już za kilka 
miesięcy w Porcie Gdynia .
Wartość inwestycji to ok. 292 mln zł, z cze-
go dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej wynosi 116,8 mln zł.
Nowa lokalizacja Terminalu Publicznego 
przy nabrzeżu Polskim, zapewni połącze-
nie z  najważniejszymi lokalnymi i  kra-
jowymi drogami, stanowiącymi istotny 
element transportowego korytarza mię-
dzynarodowej wymiany handlowej. Pierw-
sze zawinięcie statków przy nowym już 
Terminalu Promowym planowane jest już 
jesienią tego roku.

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.



1716 Kapitał POLSKI

Gospodarka Gospodarka

1 0  2 0 2 1

NFOŚiGW przyjmuje rolę 
funduszu klimatycznego
Rozmowa z ARTUREM MICHALSKIM, wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

W lipcu ruszył nabór do kolejnej edy-
cji Programu „Mój Prąd”. Jak duże 
jest zainteresowanie tym programem 
w  porównaniu do poprzednich edy-
cji?

– Zainteresowanie programem „Mój Prąd 
3.0”, podobnie zresztą jak jego dwiema po-
przednimi odsłonami, jest bardzo duże. 
Ilustrują to konkretne liczby, które warto 
tutaj przytoczyć. Według danych na 19 
września br., w  trzeciej edycji programu 

„Mój Prąd” wpłynęło dokładnie 155 631 
wniosków o dofinansowanie. Przy maksy-
malnej wysokości dotacji 3 tys. zł daje to 
wartość: 466 893 000 zł. Przypomnę tym-
czasem, że całkowity budżet programu 
w  bieżącej edycji to 534 mln zł. Do roz-
dysponowania zostało zatem już niewiele 
środków. Spodziewamy się, że zamknię-
cie naboru może nastąpić już wkrótce, 
jeśli nie ulegnie zmianie tempo składania 
wniosków. W  tym kontekście dodam, że 

NFOŚiGW planuje uruchomienie nabo-
ru wniosków w  czwartej edycji programu 
„Mój Prąd” w pierwszym kwartale 2022 r. 
Obecnie trwają prace nad kształtem pro-
gramu, który jest uzależniony od zmian le-
gislacyjnych zaproponowanych do ustawy 
o OZE. Podstawowe założenie jest jednak 
takie, że będzie on stanowił zachętę do 
magazynowania i  konsumowania energii 
w  miejscu jej powstania, czyli w  konkret-
nym gospodarstwie domowym.

W  ramach programu „Czyste Po-
wietrze” złożono już około 317 tys. 
wniosków. Jak duże środki zostały 
dotychczas wykorzystane w  ramach 
tego programu? Jak Pan ocenia do-
tychczasowe efekty programu „Czy-
ste Powietrze” w  walce ze smogiem? 
Co należałoby usprawnić w realizacji 
tego programu, zwłaszcza w obszarze 
współpracy z  samorządami i  sekto-
rem bankowym?

– W  programie „Czyste Powietrze”, we-
dług danych z połowy września bieżącego 
roku, mamy wnioski na ponad 5,4 mld zł 
dofinansowania, w tym umowy podpisane 
na ponad 4,1 mld zł, a  wypłaty na pozio-
mie prawie 2 mld zł. Pracujemy stale nad 
zwiększeniem liczby wniosków, czego po-
zytywne efekty już widać: do niedawna 
było to tygodniowo około 2-2,5 tys. a  te-
raz mamy ich 4 tys. i  więcej. Przyczyniły 
się do tego liczne zmiany i  usprawnienia, 
które sukcesywnie wprowadzamy w życie. 
Przypomnę, że w  maju 2020 r. wprowa-
dziliśmy uproszczenia we wniosku o  do-
tację, skrócony został czas rozpatrywania 
wniosków z  90 dni roboczych do 30 dni 
kalendarzowych i  umożliwione korzysta-

nie z e-wniosku na portalu gov.pl. Ponad-
to w minionym roku uruchomiony został 
podwyższony poziom dofinansowania 
dla mniej zamożnych: dotacje do 37 tys. 
zł. Z  kolei w  tym roku zapowiedzieli-
śmy już wycofanie dotacji na kotły wę-
glowe (od 1 stycznia 2022 r.), a od 1 lipca 
2021 r. - zwiększenie progów dochodowych  
w  2 części programu, czyli dla podwyż-
szonego poziomu dofinansowania. Istotną 
nowością (od 6 lipca 2021 r.) jest też ścieżka 
bankowa – nabór wniosków o  dotacje na 
częściową spłatę kapitału kredytu ban-
kowego. Docelowo tych banków ma być 
siedem, co będzie oznaczać około 3,5 tys. 
dodatkowych okienek, w  których będzie 
można załatwić formalności. Innym, coraz 
bardziej skutecznym działaniem, jest sieć 
punktów konsultacyjno-informacyjnych 
w około 2 tys. gmin, które zgłosiły się do 
wdrażania programu „Czyste Powietrze” 
i  tym samym będą korzystały z  zachęt fi-
nansowanych NFOŚiGW na ten cel. 

NFOŚiGW wsparł finansowo kwotą 
ponad 80 mln zł niskooprocentowa-
nej pożyczki antysmogowy projekt 
JSW KOKS S.A. Na czym polega to 
przedsięwzięcie i jakie będą jego spo-
dziewane efekty?

– To duża inwestycja realizowana w Kok-
sowni Radlin, która umożliwi oczysz-
czenie gazu koksowniczego ze związków 
siarki i  amoniaku. Wspomniany gaz jest 
używany jako paliwo w  wybudowanej 
w bieżącym roku elektrociepłowni i chodzi 
o to, aby jego spalanie w jak najmniejszym 
stopniu szkodziło środowisku i  jakości 
powietrza. Zasadniczy cel projektu polega 
na zapewnieniu w  nowej elektrociepłow-
ni standardów ochrony środowiska BAT, 
czyli z zastosowaniem najlepszej dostępnej 
techniki (ang. Best Available Techniques) 
oraz na zagwarantowaniu ekologicznego 
paliwa gazowego dla planowanego bloku 
energetycznego. Korzystając z  otrzyma-
nego z  NFOŚiGW dofinansowania JSW 
KOKS S.A. zbuduje instalację KRAiC (ka-
talicznego rozkładu amoniaku i  produk-
cji siarki metodą Clausa), która służy do 
oczyszczania gazu koksowniczego. Warto 
podkreślić, że jego spalanie w  jednostce 
kogeneracyjnej nowej ciepłowni umożliwi 
produkcję ciepła na potrzeby Koksowni 
Radlin i odbiorców zewnętrznych, a także 
wytwarzanie energii elektrycznej dla celów 

przedsiębiorstwa i na sprzedaż. Istotą pro-
jektu jest zwiększenie wydajności instala-
cji odsiarczania gazu oraz usprawnienie 
procesów demineralizacji wody i  schła-
dzanie pary wodnej. Dzięki zastosowaniu 
nowych urządzeń, w tym pomp i kolumny 
odkwaszającej, nastąpi zredukowanie ilo-
ści wytwarzanych odpadów, zmniejszy się 
zużycie wody, a  gaz koksowniczy będzie 
oczyszczony zgodnie ze standardami BAT, 
a więc poprawi się stan powietrza w regio-
nie. Budowa elektrociepłowni w Koksowni 
Radlin została ujęta w planach „Programu 
dla Śląska”- jednego z kluczowych projek-
tów przewidzianych w rządowej „Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej finansu-
je, w tym ze środków własnych, wiele 
przedsięwzięć dotyczących poszuki-
wania i rozpoznania wód geotermal-
nych w Polsce jak np. ostatnio w Oła-
wie w woj. dolnośląskim, w Smykowie 
(woj. świętokrzyskie) czy Dębnie (woj. 
zachodniopomorskie). Jak Pan ocenia 
potencjał i  przyszłość takich przed-
sięwzięć i ich wpływ na środowisko?

– Potencjał wód termalnych we wspo-
mnianych projektach można ocenić jako 
dobry i  obiecujący, ale zarazem trzeba 
zastrzec, że są to dane projektowane. Do-
piero po odwierceniu otworów będzie 
możliwe określenie rzeczywistego poten-
cjału tych ujęć. Warto natomiast dodać, 
że NFOŚiGW tylko w sierpniu i wrześniu 
br. podpisał 15 umów o  dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z  wykonaniem 
pierwszego, badawczego otworu geoter-
malnego. Wydajności otworów z podpisa-
nych umów kształtują się na poziomie: od 
20-30 m3/h (Jasienica, Smyków, Trzebnica) 
do 200 m3/h (Gąsawa, Gniezno, Inowro-
cław). Łącznie to ponad 1700 m3/h, a zatem 
w  przypadku powodzenia rekomendowa-
nych do dofinansowania przedsięwzięć, 
możliwe będzie uzyskanie wydajności 
eksploatacyjnych ze wszystkich otworów 
w  łącznej wysokości ponad 1700 m3/h. 
Biorąc pod uwagę zasoby eksploatacyjne 
dotychczas uruchomionych 9  ciepłowni 
geotermalnych (6 komunalnych i  3 lokal-
ne) w  wysokości 2318 m3/h, a  także już 
udokumentowane i przewidywane do uzy-
skania zasoby eksploatacyjne z  wierceń 
geotermalnych dofinansowanych przez 

NFOŚiGW w latach 2016-2019, wzrost za-
sobów eksploatacyjnych wód termalnych 
będzie znaczny, w łącznej wysokości około 
1250 m3/h. To efekt wdrożenia w ostatnich 
latach takich programów priorytetowych, 
jak „Geologia i  górnictwo”, „Poznanie 
budowy geologicznej na rzecz kraju” oraz 
„Polska Geotermia Plus”.

W jakim stopniu realizowane są naj-
ważniejsze cele Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej zaplanowane na 2021 rok? 

– Zasadniczym celem w Unii Europejskiej, 
a więc i w Polsce, jest obecnie dążenie do 
gospodarki neutralnej klimatycznie. Ma to 
polegać na radykalnym ograniczeniu wy-
korzystania surowców kopalnych, a zwięk-
szeniu wykorzystania alternatywnych, 
odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
i  ciepła. Chodzi zarazem o  poprawę efek-
tywności energetycznej oraz stworzenie 
gospodarki w  obiegu zamkniętym. Tak 
zdefiniowany cel strategiczny sprawia, że 
NFOŚiGW, którego głównym zadaniem 
przez ponad 30 lat istnienia była ochrona 
środowiska, teraz przyjmuje rolę funduszu 
klimatycznego. Obecnie działania Naro-
dowego Funduszu, wpisane w  politykę 
ekologiczną państwa, muszą być widziane 
w  szerszym kontekście: ochrony klimatu 
i  transformacji energetycznej. Finanso-
wanie przedsięwzięć w tym zakresie, pro-
wadzone i  planowane przez NFOŚiGW, 
obejmuje zwłaszcza budowę nowych i mo-
dernizację istniejących źródeł energii oraz 
systemów energetycznych i ciepłowniczych 
wraz z  rozbudową i  modernizacją sieci, 
szerokie zastosowanie OZE, kontynuowa-
nie termomodernizacji budynków, a także 
rozwiązań wdrażających GOZ i  recykling 
odpadów. Jednocześnie bardzo ważnym 
zadaniem jest wspieranie projektów roz-
wijających transport nisko- i  zeroemisyj-
ny, w  tym upowszechnianie samochodów 
elektrycznych i  infrastruktury ładowania 
pojazdów. Jednym z priorytetów są i będą 
innowacyjne technologie ekologiczne, 
m.in. dotyczące produkcji, transportu, 
magazynowania i  wykorzystania wodo-
ru. Fundusz jest dobrze przygotowany do 
wyzwań związanych z  „rewolucją” klima-
tyczną. 

Dziękuję za rozmowę 
Marcin Prynda
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KRUS reaguje na zmiany w strukturze 
wiekowej ubezpieczonych rolników

W resorcie rolnictwa prowadzone są prace 
nad nowelizacją ustawy z 1990 roku o ubez-
pieczeniu społecznym rolników. Warto jed-
nak odnotować, że już teraz Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego podejmuje wiele 
działań poprawiających sytuację ubezpieczo-
nych rolników. Chodzi tu m.in. o  działania 
mające na celu zwiększenie dostępności do 
rehabilitacji leczniczej w centrach rehabilita-
cji rolników. 

Ubezpieczeni, emerytury i renty oraz 
dodatki wypłacone z KRUS
Jeszcze w  2016 roku mieliśmy 57 135 osób 
w wieku 61–66 lat ubezpieczonych w KRUS. 
W  grupie wiekowej powyżej 66 lat takich 
osób było 2 956. W  pierwszej połowie 2021 
roku, liczebność pierwszej z tych grup wzro-
sła do 71 460, czyli o 25,1%, a drugiej grupy 
natomiast do 4 917 – aż o 66,3%. 
Takie tendencje powodują istotne zmiany 
w  strukturze wiekowej wszystkich ubezpie-
czonych rolników. Pomimo spadku ogólnej 
liczby emerytów i rencistów, w KRUS rosną: 
liczba rencistów w  wieku 60+, udział osób 
uprawnionych do emerytury rolniczej w wie-
ku 60+ w  ogólnej grupie emerytów, liczba 
osób, którym KRUS wypłaca dodatki pielę-
gnacyjne z tytułu niezdolności do samodziel-
nej egzystencji, a  także liczba osób, którym 
KRUS wypłaca dodatki z  tytułu 
ukończenia 100 lat życia. 
Razem z  emeryturami i  renta-
mi KRUS wypłaca też dodat-
ki i  świadczenia przewidziane 
w  przepisach ustawy o  ubezpie-
czeniu społecznym rolników oraz 
na podstawie innych ustaw, tj.: 
dodatki (np. pielęgnacyjny, dla 
osoby, która ukończyła 100 lat, 
kombatancki czy pieniężny dla 
inwalidy wojennego), świadczenia 
(np. uzupełniające dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji, wyrównawcze 
dla działaczy opozycji antykomunistycz-
nej oraz osób represjonowanych z  powo-
dów politycznych – jest to nowe świadcze-
nie przyznawane od 15 października 2020 
roku), a także ryczałt energetyczny.

Rolnik senior – emeryt z dostępem do 
rehabilitacji leczniczej w Centrach 
Rehabilitacji Rolników 
Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest 
w  sześciu Centrach Rehabilitacji Rolników 
KRUS w: Horyńcu–Zdroju, Iwoniczu–Zdro-
ju, Kołobrzegu, Świnoujściu, Jedlcu i Szklar-
skiej Porębie. 
Kierowana jest ona do rolników zagrożonych 
całkowitą niezdolnością do pracy w  gospo-
darstwie rolnym lub wykazujących całkowitą 
niezdolność, ale rokujących na jej odzyskanie 
w wyniku leczenia i rehabilitacji. 
Z  rehabilitacji mogą skorzystać pacjenci ze 
schorzeniami układu ruchu, układu krąże-
nia oraz, od tego roku, pacjenci po przebytej 
chorobie COVID-19, ubezpieczeni w  KRUS  
(co najmniej przez okres 18 miesięcy) lub 
mający prawo do okresowej renty rolniczej. 
Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Pa-
cjenci mają zapewnioną całodobową opiekę 
medyczną, pełne wyżywienie oraz średnio 
cztery zabiegi dziennie. 
Corocznie z rehabilitacji w CRR-ach korzysta 
ponad 14 000 uprawnionych osób. Od po-
czątku działalności KRUS z tej formy leczenia 
skorzystało ponad 360 000 pacjentów.
Analiza struktury wiekowej ubezpieczo-
nych w KRUS skłania do rozważenia zmian 

legislacyjnych. Kasa planuje pilotażowo, 
uwzględniając bieżącą sytuację epidemiczną 
w kraju oraz w ramach posiadanych środków 
pieniężnych, kierować na turnusy rehabilita-
cji leczniczej także rolników-seniorów-eme-
rytów, tj. rolników, którzy ukończyli aktyw-
ność zawodową w  gospodarstwie rolnym 
i  pobierają świadczenie emerytalne. Jeżeli 

zostaną uwzględnione propozycje zmian do 
ustawy o  ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków, w przyszłym roku Kasa planuje skiero-
wać na rehabilitację około 600 rolników-se-
niorów-emerytów. 
Zakłada się, iż turnusy te będą trwały 21 dni. 
Taki okres jest uzasadniony ze względu na 
reaktywność organizmu na bodźce lecznicze 
oraz występowanie tzw. odczynu uzdrowi-
skowego. Pacjent uzyskuje odpowiednie re-
akcje adaptacyjne i kompensacyjne po 18–21 
dniach kuracji. Krótszy pobyt leczniczy nie 
gwarantuje poprawy stanu zdrowia i  z  me-
dycznego punktu widzenia nie ma uzasad-
nienia. 
Rolnik senior – emeryt będzie miał zagwa-
rantowane średnio trzy zabiegi dziennie. 
Program usprawniający i  rodzaj zabiegów 
określi lekarz w  Centrum Rehabilitacji Rol-
ników KRUS. O  możliwości skierowania 
rolnika-seniora-emeryta na turnus rehabili-
tacyjny będą decydowały kryteria medycz-
ne i  proceduralne. Kryteria medyczne, czyli 
wskazania i przeciwwskazania, zostaną opra-
cowane przez Kasę. Warunkiem niezbędnym 
przy kwalifikacji na rehabilitację leczniczą 
rolników-seniorów-emerytów byłaby samo-
dzielność psychofizyczna (sprawność rucho-
wa, funkcje poznawcze, stan emocjonalny).
Jeśli zostaną uwzględnione zmiany do usta-
wy o  ubezpieczeniu społecznym rolników, 
KRUS planuje również pilotażowo zorgani-
zować turnusy regeneracyjne dla opiekunów 
osób niepełnosprawnych. Opiekunem osoby 
niepełnosprawnej jest osoba, która podlegała 
ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i za-

przestała prowadzenia działalności 
rolniczej lub pracy w gospodarstwie 
rolnym w związku z nabyciem prawa 
do świadczenia pielęgnacyjnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Turnusy regeneracyjne będą reali-
zowane w sześciu Centrach Rehabi-
litacji Rolników KRUS. Będą miały 
na celu poprawę kondycji psycho-
fizycznej i  jakości życia opiekunów 
osób niepełnosprawnych i  zakłada 
się, że będą trwały siedem dni, bez 

możliwości przedłużenia pobytu. W  2022 
roku z takich turnusów będzie mogło skorzy-
stać około 600 osób, a ich szacunkowy koszt 
to około 500 000 złotych. Opiekun osoby nie-
pełnosprawnej będzie miał zagwarantowane 
średnio cztery zabiegi dziennie, a  ich rodzaj 
będzie określał lekarz w Centrum Rehabilita-
cji Rolników KRUS. 

Podobnie jak całe polskie społeczeństwo, starzeje się również polska wieś. 
Ma to swoje konsekwencje społeczne i gospodarcze. Mówi się o planowanych 
zmianach systemu ubezpieczenia społecznego rolników. 

Przybywa najstarszych i najmłodszych
Według stanu na koniec 30 czerwca 2021 roku, osoby ubezpieczone 
w  grupie wiekowej: poniżej 19 roku życia (w  tej grupie są przede 
wszystkim domownicy –osoby bliskie rolnikowi) stanowiły 0,05% ogółu 
ubezpieczonych w KRUS; 19–24 lat – 3,1%; 25–30 lat – 7,5%; 31–36 lat – 11,5%; 
37–42 lat - 15,7%; 43–48 lat – 19,0%; 49–54 lat – 19,2%; 55–60 lat – 17,4% ogółu; 
a w wieku powyżej 61 lat – 6,5% ogółu ubezpieczonych. 
W  latach 2016-2021 nastąpił spadek liczby ubezpieczonych w  grupie 
wiekowej 19-60 lat, natomiast wzrost w  najmłodszej i  najstarszej grupie 
wiekowej.

XXX Forum Ekonomiczne:  
PPK to jeden z najlepszych 
istniejących benefitów

Podczas debaty wystąpili: Robert Zapo-
toczny, prezes PFR Portal PPK, Magdale-
na Wróbel, dyrektor naczelna ds. zarzą-
dzania zasobami ludzkimi KGHM Polska 
Miedź, Mateusz Berger, wiceprezes zarzą-
du Agencji Rozwoju Przemysłu, Andrzej 
Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego 
Instytutu Ekonomicznego oraz Jan Grze-
gorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej 
Izby Ubezpieczeń.

Robert Zapotoczny podkreślił, że wraz 
z  ewolucją rynku pracy takie benefity jak 
Pracownicze Plany Kapitałowe będą coraz 
bardziej pożądane, szczególnie gdy pra-
cownicy zrozumieją zasady tego programu. 
Prezes PFR Portal PPK wskazał również, że 
doświadczenia związane z pandemią CO-

VID-19 pokazały wzrost zainteresowania 
benefitami dającymi poczucie bezpieczeń-
stwa, w tym PPK. 

Mamy w  tej chwili ponad 2 miliony 400 
tys. osób regularnie i  świadomie oszczę-
dzających w  miejscu pracy – powiedział 
Zapotoczny. – Wiele firm już teraz postrze-
ga w  PPK benefit pracowniczy mając na 
względzie wyzwania rynku pracy, a  ciągu 
najbliższych lat jednym z elementów walki 
o najbardziej utalentowanych pracowników 
będzie większe wsparcie PPK.

Pozostali uczestnicy panelu także widzą 
szansę wykorzystania PPK jako narzę-
dzia, które może przyciągnąć do firm 
najlepszych pracowników. Andrzej Kubi-
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siak, zastępca dyrektora Polskiego Insty-
tutu Ekonomicznego podkreślił rolę PPK 
jako benefitu pracowniczego. Stworzenie 
zmiany daleko idącej powoduje opór. I  to 
potrzebuje czasu. We wszystkich krajach 
rozwiniętych tego typu pakiety wspierają-
ce długookresowe oszczędzanie są jednym 
z  kluczowych elementów walki o  dobrego 
pracownika. Musimy zmienić optykę rynku 
pracy na stałe. Polska będzie krajem, w któ-
rym będzie ubywać pracowników - zazna-
czył.

W  Polsce dopiero rozwija się kultura 
oszczędzania i liczba osób oszczędzających 
w  Pracowniczych Planach Kapitałowych 
cały czas stale rośnie. W  Stanach Zjedno-
czonych takie benefity są naturalne. Doty-
czy to każdego pracownika – skomentowała 
Magdalena Wróbel, dyrektor naczelna ds. 
zarzadzania zasobami ludzkimi KGHM, 
w którym funkcjonują Pracownicze Plany 
Emerytalne. 

Natomiast Jan Grzegorz Prądzyński, pre-
zes Polskiej Izby Ubezpieczeń zaznaczył, że 
PPK to jeden z najlepszych benefitów, jaki 
może istnieć.

Forum Ekonomiczne jest kolejnym z wie-
lu wydarzeń, podczas których występują 
przedstawiciele PFR Portal PPK. W  ra-
mach naszej działalności organizujemy 
bezpłatne szkolenia z zakresu PPK, zarów-
no dla pracowników, jak też przedstawicie-
li działów kadr i  płac. Więcej informacji 
o szkoleniach PPK znajduje się tutaj.

Zmiany na rynku pracy wywołane przez pandemię były jednym z tematów, które poruszono podczas XXX 
Forum Ekonomicznego w Karpaczu, organizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich. O Pracowniczych 
Planach Kapitałowych rozmawiano między innymi podczas panelu „Wpływ pandemii na rynek pracy”.
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Profesjonalni kierowcy  
samochodów ciężarowych
Z Małgorzatą Kulis dyrektor zarządzającą Volvo Trucks Poland, rozmawia Milena Zarabska

Za nami finał akcji „Profesjonalni 
Kierowcy”, która odbyła się na Au-
todromie Jastrząb. Jaki jest cel tego 
przedsięwzięcia?

Rynek transportu ciężkiego, ze względu 
na swoją dynamikę, mierzy się z  ciągły-
mi wyzwaniami. Jednym z  nich jest brak 
odpowiednio przeszkolonych pracowni-
ków, statystyki mówią o  niedoborze ok. 
100 tysięcy kierowców samochodów cię-
żarowych, a ta liczba stale wzrasta. Z dru-
giej strony, kierowcy, którzy nie pracują 
w  zawodzie, mają utrudniony dostęp do 
bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez 
najlepszych instruktorów. Stąd przedsię-
wzięcie pod nazwą „Profesjonalni Kierow-
cy”, które jest obecnie największą akcją 
społeczną w branży transportowej. Inicja-
tywa staje się coraz bardziej rozpoznawal-
na, a tegoroczna edycja wzbudziła rekordo-
we zainteresowanie, zarówno uczestników, 
jak i partnerów oraz mediów. Dla kursan-
tów niewątpliwą zaletą jest możliwość ko-
rzystania z najaktualniejszych technologii, 
w  tym jazdy na najnowszych pojazdach 
elektrycznych, takich jak Volvo FE i  FL, 
a  także ciężarówkach zasilanych gazowo. 
Będąc pionierami w budowaniu proekolo-
gicznej przyszłości transportu, chcemy być 
liderem w szkoleniach kierowców z obsługi 
pojazdów z niższą emisją CO2. Partnerzy 
Akcji współtworzą przyszły obraz branży 

transportowej, oferując ze swojej strony 
ogromne pokłady wiedzy i doświadczenia.

Jak duże jest zainteresowanie kierow-
ców aut ciężarowych podnoszeniem 
swoich kwalifikacji w ramach organi-
zowanej przez Volvo Trucks akcji?

Zainteresowanie akcją „Profesjonalni 
Kierowcy” jest ogromne, a  w  tegorocznej 
edycji zdecydowanie przerosło nasze ocze-
kiwania. Odświeżyliśmy wizerunek Akcji, 
co poskutkowało większą popularnością 
naszych kanałów w social mediach, w efek-
cie mieliśmy mnóstwo zgłoszeń. Niestety 
części uczestników musieliśmy odmówić, 
ponieważ to wydarzenie kierowane jest do 
osób posiadających uprawnienia, ale nie-
zatrudnionych w  zawodzie. Na szkolenie 
praktyczne na torze zgłosiło się blisko dwa 
razy więcej chętnych niż mieliśmy miejsc, 
umożliwiliśmy więc udział przede wszyst-
kim tym, którzy odbyli poprzednie kursy. 
W  sumie przeszkoliliśmy ponad 50 osób, 
a  na szkoleniach u  naszych partnerów 
ponad 30. Dodatkowo w  zajęciach teore-
tycznych w  każdym panelu uczestniczyło 
ponad 80 słuchaczy.

Ilu kierowców już przeszkolono w ra-
mach tej, trwającej od 2016 roku, Ak-
cji?

Do tej pory, podczas sześciu edycji akcji 
„Profesjonalni Kierowcy”, przeszkoliliśmy 
ponad 1000 kierowców, którzy uczestni-
czyli w zajęciach praktycznych i teoretycz-
nych. Ponad 75% z  nich znalazło zatrud-
nienie w branży transportowej.

Szczególny nacisk kładą Państwo na 
podniesienie bezpieczeństwa na dro-
gach, które wpisane jest w DNA mar-
ki Volvo. Co jeszcze w  tym zakresie, 
w Pani opinii, można zrobić?

Bezpieczeństwo to główny aspekt akcji 
„Profesjonalni Kierowcy”, realizowany 
zarówno od strony teoretycznej, jak i prak-
tycznej. Poruszamy wiele zagadnień – od 
codziennych oględzin pojazdu, przez szko-
lenia z  zachowania się w  razie wypadku, 
ale największe efekty przynoszą zajęcia 
praktyczne na torze. Tutaj wprowadzamy 
samochód ciężarowy w  poślizg i  uczymy, 
jak się w  takiej sytuacji zachować. Takie 
szkolenia dla kierowców z wieloletnim sta-

żem są moim zdaniem niezbędne. W mojej 
ocenie należy również przeciwdziałać ru-
tynie, która usypia czujność, a  co za tym 
idzie – opóźnia rekcję w  nieprzewidzia-
nych sytuacjach.

W  jaki sposób firmy, zainteresowa-
ne zatrudnieniem kierowców, mogą 
znaleźć pracowników przeszkolonych 
w ramach organizowanej przez Volvo 
Trucks Akcji?

Od początku działania Akcji współpracu-
jemy z ambasadorami marki Volvo Trucks, 
dla których nasze szkolenia są gwarancją 
wysokich kwalifikacji uczestniczących 
w  nich kierowców. Rynek zyskuje bardzo 
dobrych pracowników. W  poprzednich 
edycjach szkolenia organizowaliśmy u na-
szych klientów, którzy w ten sposób mieli 
możliwość nawiązania bezpośredniego 
kontaktu z  potencjalnymi pracownikami. 
W  dobie pandemii COVID, ze względów 
bezpieczeństwa, musieliśmy zawiesić taką 
formułę, niemniej nadal blisko współpra-
cujemy z  naszymi kontrahentami. Liczę, 
że wkrótce wrócimy do spotkań w ramach 
Akcji u naszych klientów.

Jaki wśród uczestników akcji „Pro-
fesjonalni Kierowcy” był odbiór aut 
elektrycznych i gazowych?

Już od dłuższego czasu w  ramach Ak-
cji promujemy nowości z  naszej oferty. 
W ubiegłym roku były to pojazdy gazowe, 
a w tym – elektryczne. Podczas finałowego 
szkolenia na torze Autodrom Jastrząb da-
liśmy kursantom możliwość wypróbowa-
nia tych rozwiązań. Byli pod wrażeniem, 
a główne spostrzeżenie dotyczyło tego, że 
samochody te nie odbiegają możliwościami 
od klasycznych pojazdów. Jednocześnie, 
jak w przypadku pojazdów elektrycznych, 
gwarantują wysoki komfort użytkowania. 
Wprowadziliśmy w  naszych szkoleniach 
teoretycznych panel poświęcony tym po-
jazdom, a ze względu na duże zaintereso-
wanie zagadnieniem, zorganizowaliśmy 
dodatkowe spotkanie w  innym terminie. 
To bardzo cieszy, przede wszystkim dlate-
go, że udowadnia, iż zawód kierowcy to nie 
tylko ciężka praca, ale też pasja i  świado-
mość zmian zachodzących w  branży mo-
toryzacyjnej.

Do zamieszkania  
i aktywnego wypoczynku

Największym, aktualnym wyzwaniem in-
westycyjnym jest z  pewnością odbudowa 
strzelińskiego ratusza zrujnowanego pod-
czas II wojny światowej. Ten obiekt ma być 
gotowy we wrześniu 2022 roku. Gmina in-
westuje też w rozwój Strzelińskiej Komuni-
kacji Publicznej, która okazała się prawdzi-
wym strzałem w dziesiątkę. Gminne busy, 
na zakup których pozyskano unijne środ-
ki, rozwiązały poważny problem społecz-
ny. Z  komunikacji korzystają mieszkańcy 
wszystkich sołectw, bo gmina Strzelin to 
nie tylko ok. 12 tysięczne miasto, ale też 36 
sołectw zamieszkiwanych przez ponad 9 
tysięcy osób. - Zamierzamy nadal rozwijać 
ten projekt i zakupić kolejne pojazdy – za-
powiada burmistrz Dorota Pawnuk. Sze-
fowa gminy nie kryje, że bardzo liczy na 
pozyskanie zewnętrznych środków, które 
pozwolą sfinansować zakup kosztownych 
pojazdów, spełniających rygorystyczne 
ekologiczne normy. 
- Oczywiście inwestujemy też w drogi. I to 
nie tylko w  te nasze gminne. W  porozu-

mieniu z  zarządcami dróg powiatowych 
i  wojewódzkich, wspólnie poprawiamy 
publiczną infrastrukturę drogową. To ko-
nieczne, bo zarówno w mieście, jak i w wie-
lu naszych sołectwach powstaje coraz wię-
cej budynków jednorodzinnych. Dlatego 
chcąc nadążyć za rosnącymi potrzebami 
i  oczekiwaniami mieszkańców gmina po 
prostu musi inwestować w  infrastrukturę 
drogową i niezbędne media, jakimi są sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne. 
To wszystko sprawia, że Strzelin i  jego 
okolice są atrakcyjnym miejscem do za-
mieszkania. - W  mieście i  gminie jest 
jeszcze wiele atrakcyjnych działek bu-
dowlanych. W gminnej ofercie są obecnie 
m.in. nieruchomości zlokalizowane na 
malowniczym Osiedlu na Skarpie, które 
w ostatnich latach wzbogaciło się o  infra-
strukturę sportową i rekreacyjną. Powstało 
tam boisko o sztucznej nawierzchni, siłow-
nia, plac zabaw i  pumptrack dla rowerzy-
stów – zachęca Dorota Pawnuk. Samorząd 
nie zaniedbuje też rozwoju budownictwa 
wielorodzinnego, czego najlepszym po-
twierdzeniem jest budowa nowoczesnego 
budynku wielorodzinnego. Warto podkre-
ślić, że ta inwestycja będzie realizowana 
w ramach Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego w  Dzierżoniowie. Za jej sprawą 
przybędzie kolejnych 27 lokali mieszkal-
nych o zróżnicowanym metrażu, a budowa 
powinna się zakończyć w przyszłym roku. 
Z tej oferty skorzystają miejscowe rodziny 
o średnich dochodach.

A czym najczęściej kusi się potencjalnych 
nowych mieszkańców i inwestorów, zachę-
cając ich do osiedlenia lub zainwestowania 
w  gminie Strzelin? - Mamy wiele atutów. 
To m.in. świetnie rozbudowana baza spor-
towa i  rekreacyjna, zadbane szkoły i  no-
woczesne przedszkole miejskie, kino i sala 
koncertowa. Do tego dochodzi Aquapark 
Granit, zmodernizowany Ośrodek Wypo-
czynkowy w Białym Kościele, a na Wzgó-
rzach Strzelińskich w ostatnich latach po-
wstała sieć nowych i  świetnie ocenianych 
przez pasjonatów rowerów tras – single-
tracków – wylicza szefowa gminy Strzelin. 
Dodajmy, że zarówno w  mieście, jak 
i  w  gminie jest sporo nowoczesnych za-
kładów pracy i  fabryk, które w  ostatnich 
latach mocno się rozbudowują. W  nieda-
lekiej przyszłości pojawią się tutaj nowi, 
poważni inwestorzy, a na obrzeżach miasta 
wyrośnie park handlowy, w  którym będą 
sklepy renomowanych marek. To oznacza, 
że w  gminie Strzelin już można nie tylko 
fajnie i  wygodnie mieszkać, ale też zrobić 
zakupy, znaleźć niezłą pracę i  skorzystać 
z bogatej oferty spędzania czasu wolnego. 
Do atutów gminy Strzelin można również 
zdecydowanie zaliczyć również lokalną 
gastronomię. Strzelińskie bary i  restaura-
cje serwują smaczne i  niedrogie posiłki, 
a w mieście działa też lokalnych lodziarni 
specjalizujących się w lodach naturalnych. 

Serdecznie zapraszamy do gminy Strzelin. 

Ostatnie lata to dla podwrocławskiego Strzelina czas intensywnego rozwoju. Strzeliński samorząd inwestuje 
m.in. w rewitalizację starego miasta, turystykę, ale też infrastrukturę drogową i sportowo-rekreacyjną.  

Burmistrz Dorota Pawnuk zarządza gminą już  
trzecią kadencję.

Mniej więcej tak będzie wyglądał nowy budynek wielorodzinny z 27 lokalami mieszkalnymi.
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Sukces regionu  
zawdzięczamy mieszkańcom. 
To oni są motorem rozwoju

Jesteśmy na półmetku kadencji obec-
nego zarządu województwa. Co przez 
te 2,5 roku udało się zrobić? 

Podążamy konsekwentnie szybką ścieżką 
wzrostu. Mamy wytyczony kierunek roz-
woju i on przyświeca naszym działaniom. 
Ten kierunek to konkurencyjna gospodar-
ka, a co za tym idzie – rosnąca jakość życia. 

Z  tej drogi nie zepchnęła nas nawet pan-
demia, na którą zareagowaliśmy jako jed-
ni z  pierwszych. Utworzyliśmy Podlaski 
Pakiet Gospodarczy, by chronić podla-
skie firmy przed negatywnymi skutkami 
COVID-19. Do tej pory, w  ramach PPG, 
przekazaliśmy prawie 220 mln zł na po-
moc firmom. Były to dotacje na kapitał 
obrotowy, pożyczki, dofinansowanie do 
wynagrodzeń, bon antywirusowy. Udało 

się wesprzeć 11 tys. firm, uratować blisko 
19 tys. zł miejsc pracy. To cieszy!

Muszę też wyraźnie podkreślić, że na suk-
ces regionu zapracowali przede wszystkim 
mieszkańcy Podlaskiego – kreatywni, am-
bitni ludzie. To oni są motorem rozwoju. 
My stwarzamy im warunki, aby mogli roz-
winąć skrzydła.

A jaka jest kondycja finansowa Woje-
wództwa Podlaskiego?

Trzeba pamiętać, że za nami czas nazna-
czony pandemią, na którą nikt na świecie 
nie był przygotowany. Nam natomiast uda-
ło się poprawić wynik finansowy z  2019 
roku, który i  tak był bardzo dobrym ro-
kiem. To spory sukces. 

Przytoczę kilka przykładów. W 2020 roku 
osiągnęliśmy najwyższe w  historii Samo-
rządu Województwa Podlaskiego wyko-
nanie dochodów z tytułu podatku od osób 
prawnych CIT, aż 98 mln zł. Trzykrotnie 
wyższa, niż zaplanowaliśmy, była nadwyż-
ka operacyjna, czyli dodatnia różnica mię-
dzy dochodami bieżącymi a  wydatkami 
bieżącymi (95,5 mln zł w stosunku do pla-
nowanej 33,2 mln zł). To wynik racjonalnie 
prowadzonej gospodarki finansowej. Po-
mimo pandemii utrzymaliśmy też wysokie 
nakłady na transport, turystykę, zdrowie, 
kulturę, sport i rolnictwo.

Jakie najważniejsze inwestycje zosta-
ły zrealizowane? Jakie realizowane są 
w tej chwili?

Naszą autorską inicjatywą było stworze-
nie Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, 
a  dzięki niemu powstało wiele inwesty-
cji w  regionie. 40 samorządów wykonało 
m.in.: remonty i przebudowy dróg, moder-
nizacje szkół, internatów, hal gimnastycz-
nych, powstały też miejsca do rekreacji. 
Przeznaczyliśmy na ten cel 22 mln zł. 

Kolejny sukces, o  którym warto wspo-
mnieć, to rozwój odnawialnych źródeł 
energii. Przeznaczyliśmy na te inwesty-
cje bardzo dużo środków unijnych, bo aż 
270 mln zł. Dzięki temu z zielonej energii 
skorzysta ponad 130 gmin, które zamontu-
ją blisko 5 tys. kolektorów i paneli fotowol-
taicznych na dachach domów mieszkań-
ców w całym województwie.

Przeprowadziliśmy wiele inwestycji, które 
zwiększyły naszą dostępność transporto-
wą. Bardzo ważna była na pewno budowa 
lotniska w  Suwałkach, którą wsparliśmy 
kwotą 6 mln zł z  budżetu województwa. 
Przybyło również nowych dróg i  infra-

struktury drogowej, m.in. wiadukt w  So-
kółce (64 mln zł z budżetu województwa, 
PKP PLK i  gminy Sokółka), czy droga 
Lipsk – granica państwa (65 mln zł z Fun-
duszu Dróg Samorządowych). Zostały 
również zrealizowane inwestycje z zakresu 
infrastruktury kolejowej, np.: rewitalizacja 
linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica 
Białostocka – Gieniusze i  rewitalizacja li-
nii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo 
Wschód – Bufałowo (246 mln zł, w  tym 
164 mln zł z funduszy europejskich). 

Dużo działo się w obszarze zdrowia. Przy-
kładów jest wiele, ale wymienię tylko kilka. 
Został przeprowadzony remont oddziału 
neurologii w  Wojewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bia-
łymstoku, na który przekazaliśmy 11 mln 
zł. Z kolei aż 14 mln zł z budżetu wojewódz-
twa przeznaczyliśmy na modernizację bu-
dynku po szpitalu zakaźnym na potrzeby 
Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Te-
rapii Uzależnień w  Łomży, kolejne 2 mln 
zł dołożyliśmy do tej inwestycji z funduszy 
unijnych. Blisko 8 mln zł z tej puli wsparło 
utworzenie i  doposażenie oddziału neu-
rologii z  pododdziałem udarowym i  od-
cinkiem rehabilitacji neurologicznej oraz 
utworzenie poradni neurologicznej w Szpi-
talu Powiatowym w Zambrowie. 

27,4 mln zł przeznaczyliśmy na realizację 
różnych przedsięwzięć w  rolnictwie, po-
nieważ jesteśmy regionem w dużej mierze 
rolniczym: na program odnowy wsi, pro-
mocję dziedzictwa kulinarnego, lokalnego 
przetwórstwa, pszczelarstwo.

Zadbaliśmy też o sferę kultury. W tym roku 
rozpoczął się remont Teatru Dramatyczne-
go im. Aleksandra Węgierki w Białymsto-
ku, oczekiwany od 70 lat. Jego szacunkowa 
wartość wynosi 58 mln zł, z czego 26 mln 
zł pozyskaliśmy z  Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, zaś pozostałe pie-
niądze pochodzą z budżetu województwa. 
Prace zaplanowane są na lata 2021-2023. 

Kończy się perspektywa unijna na 
lata 2014-2020. Jak na półmetku ka-
dencji ocenia pan wykorzystanie fun-
duszy unijnych?

Podczas ostatnich 2,5 lat Województwo 
Podlaskie bardzo przyspieszyło wdrażanie 
programu regionalnego. Odnotowaliśmy 
największy przyrost, jeśli chodzi o  licz-
bę zawieranych umów o  dofinansowanie. 
Jesteśmy też na pierwszym miejscu pod 
względem umów dotyczących wspierania 
przedsiębiorstw. 

A czy jest pan zadowolony z puli, jaka 
przypadnie Podlaskiemu z  funduszy 
europejskich?

Tak, ponieważ Podlaskie może liczyć na re-
kordowe fundusze z UE: 1,25 mld euro na 
program regionalny i  418 mln euro w  ra-
mach programu dla Polski Wschodniej. To 
ogromne kwoty i sukces Samorządu Woje-
wództwa Podlaskiego. 

Zgodnie z nową propozycją podziału środ-
ków unijnych, na każdego mieszkańca re-
gionu w  ramach programu regionalnego 
ma przypaść 1062 euro. A budżet nowego 
programu regionalnego jest o 38 mln euro 
większy niż programu realizowanego w la-
tach 2014-2020. Tym samym Podlaskie jest 
na drugim miejscu wśród województw pod 
względem wzrostu wartości w porównaniu 
z poprzednim programem.

Z  kolei w  ramach nowego programu dla 
Polski Wschodniej Podlaskie ma otrzymać 
418 mln euro, czyli o  18 mln euro więcej 
niż w  latach 2014-2020. To kolejne 1400 
euro na każdego mieszkańca, a w rezulta-

Z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim rozmawia Marcin Prynda
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cie trzecie miejsce w Polsce pod względem 
kwoty per capita z obu programów.

A jakie plany przed wami?

Plany również mamy ambitne. Naszym 
priorytetem od początku kadencji było zbu-
dowanie Centrum Psychiatrii Dzieci i Mło-
dzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym 
Szpitalu Klinicznym w  Białymstoku, po-
nieważ w całej północno-wschodniej Polsce 
nie ma ani jednego stacjonarnego oddziału, 
w  którym mogłyby one liczyć na pomoc 
psychiatryczną! Pozyskaliśmy środki na tę 
inwestycję – 40 mln zł, z  czego 23  mln zł 
z Ministerstwa Zdrowia, a 17 mln zł z fun-
duszy europejskich, którą to kwotę – jako 
zarząd województwa – przekazaliśmy Uni-
wersytetowi Medycznemu w  Białymstoku, 
prowadzącemu tę inwestycję. I mogę śmia-
ło powiedzieć, że to jedno z  najbardziej 
oczekiwanych przedsięwzięć w  naszym 
województwie. Dzięki naszym staraniom, 
z  końcem 2022 roku inwestycja zostanie 
oddana do użytku. Placówka zapewni dzie-
ciom i młodzieży fachową opiekę.

Bardzo ważną inwestycją będzie również 
utworzenie Breast Cancer Unit – Centrum 
Diagnostyki i Leczenia Nowotworów, któ-
re zapewni chorym z  obszaru północno-
-wschodniej Polski dostęp do nowoczesnej 
diagnostyki i  leczenia nowotworów piersi 
w  oparciu o  najnowocześniejsze standar-
dy i  rozwiązania. Proces leczenia będzie 
przebiegał w  jednym miejscu, pod opie-
ką zespołu specjalistów. Centrum ruszy 

w  2022-2023 r., do tej pory przeznaczyli-
śmy na tę inwestycję 40 mln zł z budżetu 
województwa.

Muszę jeszcze wspomnieć o jednym z prio-
rytetowych projektów, jakie zamierzamy 
realizować przy wsparciu funduszy euro-
pejskich. To Dolina Rolnicza 4.0, projekt 
unikalny w  skali Polski, Europy, a  na-
wet świata. Ambitny pomysł na rozwój 
gospodarczy województwa podlaskiego 
w  oparciu o  największe zasoby regionu: 
silny przemysł rolno-spożywczy, rolnictwo 

indywidualne, wyspecjalizowane uczel-
nie oraz innowacyjne przedsiębiorstwa. 
Współpraca biznesu, nauki oraz samorzą-
du województwa sprawi, że już wkrótce 
w  Podlaskiem powstawać będą wysokie 
technologie umożliwiające rozwój rolnic-
twa przyszłości.

A najważniejsze cele, jakie przyświe-
cają wam w kreowaniu wizji rozwoju?

Województwo podlaskie to wyjątkowy 
i  ambitny region. Dlatego cele również 
stawiamy sobie ambitne. Naszym priory-
tetem jest zwiększanie konkurencyjności 
regionu i rozwój gospodarczy. A to z kolei 
przełoży się na wysoką jakość życia. Nasi 
mieszkańcy będą lepiej zarabiać, jeździć po 
szerokich drogach, korzystać z  doskonale 
wyposażonych szpitali, dostosowanych do 
rynku pracy szkół, jednostek kultury z bo-
gatym repertuarem. Świetnie rozwinięta 
gospodarka zapewni bowiem wysoki kom-
fort życia. Będziemy najlepszym miejscem 
do życia w Polsce!

Mamy jeszcze jedną przewagę, którą za-
mierzamy wykorzystać. Piękne, nieskażo-
ne bogactwo naturalne. Pandemia pokaza-
ła, że ludzie w dużych miastach tęsknią za 
naturą. W Podlaskiem mogą być jednocze-
śnie blisko niej i  korzystać z  najwyższych 
technologii, sieci internetowych. Mamy 
przyrodę, zasoby naturalne, które czynią 
nasz region wyjątkowym nie tylko w kraju, 
ale i na świecie.

Gmina Wołów w  ostatnim czasie pozy-
skała rekordowe kwoty dofinansowań 
na budowę i przebudowę dróg na terenie 
miasta, z  czego 20 milionów złotych na 
budowę wiaduktu wraz ze Śródmiejskim 
Obejściem Wołowa. Czas więc na drogo-
wą rewolucję.
Wołów w przebudowie – tak można okre-
ślić stan inwestycji, jakie obecnie są reali-
zowane na terenie tej gminy. Po licznych 
zadaniach drogowych wykonywanych 
na obszarze sołectw w  ostatnich latach, 
przyszedł czas na miasto. Tu największym 
przedsięwzięciem jest przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 338 w Wołowie. Zadanie 
obejmuje trasę łączącą północ i  południe 
miasta o  długość blisko 5 kilometrów. 
W sumie inwestycja warta jest 45 milionów 
złotych i  współfinansuje ją Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskie-
go. Wszystkie etapy tego przedsięwzięcia 
obejmują ulice: Kościuszki, Leśną, Wojska 
Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznań-
ską, ludową i Wiejską. Dwa pierwsze etapy 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 zo-
stały zakończone i były realizowane w 2019 
roku. Realizacja tej części zadania opiewa-
ła na kwotę ponad 9,2 mln zł. Trzeci etap 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 
w Wołowie jest obecnie w  realizacji i wy-
niesie 35 943 400,76 zł.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
338 jest z  pewnością przykładem dobrej 
współpracy na linii gmina – Województwo 
Dolnośląskie – mówi Dariusz Chmura, 
burmistrz Gminy Wołów. – Jest to pierw-
szy remont tej drogi w powojennej historii 
miasta. Przez te wszystkie dekady wiele 
zmieniło się, zarówno w sposobie funkcjo-
nowania mieszkańców jak i  stosowanych 
rozwiązaniach technologicznych. Z  roku 
na rok widzimy na naszych drogach coraz 
więcej samochodów, a  my sami staliśmy 
się społeczeństwem, które stawia na jakość 
oraz bezpieczeństwo, dlatego przy okazji 
przebudowy drogi wojewódzkiej powstaje 
długo oczekiwana przez mieszkańców sieć 
bezpiecznych ciągów pieszo-rowerowych, 
które również połączą północ i  południe 
Wołowa. 
Oprócz remontu nawierzchni jezdni in-
westycja realizowana przez Przedsiębior-
stwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów 
Piotroniowice zakłada kompleksową bu-
dowę lub przebudowę kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci 
gazowej, sieci elektroenergetycznej, jak 
również budowę nowego oświetlenia ulicz-
nego. 

Wołów stawia na komunikację

Czas na wiadukt
Gmina Wołów otrzymała 20 000 000 zło-
tych na budowę wiaduktu kolejowego wraz 
ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa w ra-
mach konkursu Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. To największa kwota 
przyznanego dofinansowania w aktualnym 
naborze wniosków z  Dolnego Śląska. Ze 
względu na to, że w postępowaniu przetar-
gowym najniższa oferta opiewała na kwo-
tę 21 033 000 złotych, większość radnych 
Rady Miejskiej w Wołowie podjęła w lipcu 
tego roku uchwałę zmieniającą Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Wołów na lata 
2021 - 2035, tym samym uchwalając dodat-
kową kwotę 1 033 000 zł na zrealizowanie 
powyższej inwestycji. Wyłoniona w drodze 
przetargu Firma Pro – Tra Building będzie 
miała za zadanie zaprojektowanie oraz wy-
budowanie wspomnianej infrastruktury. 
W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa 
nowej jezdni, budowa wiaduktu, przebudo-
wa istniejących skrzyżowań, budowa chod-
ników i ciągu pieszo - rowerowego, odwod-
nienia, oświetlenia ulicznego, przepustów 
oraz przebudowa kolidującego uzbroje-
nia. Termin realizacji inwestycji będzie 
zależny od prac projektowych po stronie 
wykonawcy, a  także uzyskania wszelkich 
uzgodnień wymaganych prawem. Celem 
jest, aby mieszkańcy mogli użytkować wia-
dukt i Śródmiejskie Obejście Wołowa pod 
koniec 2023 roku. Z  inwestycji ucieszą się 
przede wszystkim mieszkańcy południo-
wej części miasta, dla których dotarcie do 
centrum oraz północy Wołowa wiąże się 
niejednokrotnie z  koniecznością stania 
w  korkach przy przejeździe kolejowym. 

Z  pewnością budowa wiaduktu wpłynie 
więc na poprawę komunikacji w  mieście 
powiatowym, ale także całej gminie Wo-
łów.

Nowe osiedla – nowe drogi 
Równolegle do prowadzonej przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie oraz 
trwających prac projektowych dotyczących 
wiaduktu kolejowego i  Śródmiejskiego 
Obejścia Wołowa, trwa budowa oraz prze-
budowa dróg na osiedlach w różnych czę-
ściach miasta. 
- W  ostatnich latach Wołów jako mia-
sto powiatowe przeżywa rozbudowę ze 
względu na powstające osiedla mieszkalne. 
Wraz z rozwojem sektora mieszkaniowego, 
mieszkańcy oczekują więc budowy nowej 
infrastruktury drogowej – mówi Dariusz 
Chmura, burmistrz Gminy Wołów. 
Jednym z  większych, powstałych w  ciągu 
ostatnich lat osiedli w mieście są tzw. Wi-
chrowe Wzgórza. Z  uwagi na szacowaną 
wartość przebudowy całego osiedla w wy-
sokości około 14 milionów złotych, a tak-
że nieuzyskanie dofinansowania ze środ-
ków zewnętrznych, radni Rady Miejskiej 
w  Wołowie podjęli decyzję o  etapowaniu 
zadania. I  tak w  tym roku rozpoczął się 
pierwszy etap prac, który opiewa na kwo-
tę 4 015 376,55 zł. Kolejnym osiedlem, na 
którym powstanie nowa infrastruktura 
jest Zaułek Zielony. Pierwszy etap przebu-
dowy dróg w tym obszarze opiewa na kwo-
tę 1 258 362,07 zł. Jednocześnie po drugiej 
stronie miasta trwa obecnie przebudowa 
dróg na osiedlu Biała Góra – Zielona Góra 
za kwotę 708 470,53 zł. 
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Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 
o finansach samorządów i sukcesie 
powiatu wrocławskiego

Jubileuszowe XXX Forum Ekonomiczne 
w  Karpaczu (7-9 września), zgromadziło 
około 4 tys. uczestników, a  w  czasie jego 
trwania zorganizowano prawie 200 wyda-
rzeń. Hasło tegorocznej edycji brzmiało 
„Europa w poszukiwaniu przywództwa”.
Jednym z   ważnych tematów Forum były 
finanse jednostek samorządu terytorial-
nego. Wielkim wyzwaniem dla samo-
rządowych finansów była też pandemia 
COVID-19.Podczas trzeciego dnia XXX 
Forum Ekonomicznego w  Karpaczu, 
w  którym uczestniczyli oprócz Starosty 
Powiatu Wrocławskiego Romana Potoc-
kiego także Wicestarosta Andrzej Szawan, 
Członkowie Zarządu – Barbara Kosterska, 
oraz Wiesław Zając, odbył się panel te-
matyczny poświęcony m.in. zarządzaniu 
samorządowymi finansami. Wiodącym 
tematem dyskusji było zajęcie przez Powiat 
Wrocławski, już po raz kolejny, I  miejsca 
w Rankingu Finansowym Samorządu Te-
rytorialnego w Polsce. 
Obecny na panelu Roman Potocki, starosta 
wrocławski, występując, jako lider zarzą-
dzania samorządowymi finansami, zwra-
cał uwagę na wieloaspektowość procesów 
zarządzania w  JST, akcentując jak duże 
znaczenie mają tu kwestie geograficzne, czy 
też ekonomiczne - kierunki rozwoju powia-
tu i  źródła jego finansowania. Jako motor 
napędowy zmian wskazał także szybko 
rosnący budżet powiatu, wypracowanyw 
trudnych warunkach pandemii, z  którego 
na inwestycje przeznaczono aż 30 %.
- Podstawą tego sukcesu są szybko rosnące 
przychody powiatu, wynikające m.in. z nie-

słabnącej atrakcyjności powiatu wrocław-
skiego dla inwestorów oraz dla indywidu-
alnych osób. Ważne jest, aby utrzymywać 
odpowiedni do potrzeb poziom inwestowa-
nia i  mieć zachowaną zdolność kredytową 
do pozyskiwania kolejnych środków – uwa-
ża Roman Potocki.
Ranking za 2020 rok przygotowała Funda-
cja Instytut Studiów Wschodnich , która 
jest organizatorem Forum Ekonomicznego 
w Karpaczu, we współpracy z Uniwersyte-
tem Ekonomicznym we Wrocławiu.
Opracowanie oparte na zestawieniu pa-
rametrów finansowych obejmuje wszyst-
kie jednostki samorządu terytorialnego 
w  Polsce, których jest 2791. Naukowcy 
badają sposób gospodarowania pieniędz-
mi  korzystając z  oficjalnych sprawozdań 
finansowych, które samorządy składają do 
regionalnych izb obrachunkowych. 
Dla potrzeb rankingu zbudowano synte-
tyczny indeks będący pochodną siedmiu 
składników: udziału dochodów własnych 
samorządu w  dochodach ogółem, rela-
cji nadwyżki operacyjnej do dochodów, 
udziału wydatków inwestycyjnych w  wy-
datkach, obciążenia wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń, udziału środków euro-
pejskich w wydatkach, relacji zobowiązań 
do dochodów oraz udziału podatku do-
chodowego od osób fizycznych w  docho-
dach bieżących. Zwycięzcy są wyłaniani 
w pięciu kategoriach. W 2020 roku, w ka-
tegorii powiaty ziemskie, zwyciężył powiat 
wrocławski.
Czy w kolejnych latach powiat wrocławski 
utrzyma pozycję ogólnopolskiego lidera 
w  zarządzaniu finansami? Odpowiedzi 
możemy szukać m.in. analizując powstały 
właśnie projekt Strategii Rozwoju Powia-
tu Wrocławskiego 2030.  Jak już zostało 
wspomniane, jednym z kluczowych aspek-
tów dobrego gospodarowania publicznymi 
środkami samorządu jest właśnie określe-
nie kierunków jego rozwoju i źródeł finan-
sowania. 
Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Wrocław-
skiego 2030 jest efektem pracy ekspertów, 
radnych i pracowników jednostek organiza-
cyjnych Powiatu Wrocławskiego. Dokument 
jest poddawany konsultacjom społecznym, 
które potrwają do 8 października.

Odzwierciedleniem sukcesów powiatu jest 
też jego sytuacja demograficzna. Pod tym 
względem, Powiat Wrocławski znajduje się 
niezmiennie w czołówce powiatów w Pol-
sce. W sytuacji stałego napływu osób chcą-
cych osiedlać się w powiecie konieczne są 
działania służące integracji wszystkich 
mieszkańców. Sprzyjają jej m.in. liczne wy-
darzenia społeczno kulturalne, które są też 
dobrą promocją naszego powiatu. Od 2018 
roku, organizowane są akcje medyczne 
pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocław-
skim”, podczas których mieszkańcy mogą 
nieodpłatnie przebadać się pod kątem cho-
roby niedokrwiennej serca, wykonać ba-
dania gęstości kości, spirometrię, badania 
znamion, korzystać z usług optometrysty, 
czy wyrobić Europejską Kartę Ubezpie-
czenia Zdrowotnego. Te akcje cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem i  z  pewno-
ścią będą kontynuowane w kolejnych latach 
w rozszerzonej wersji, w związku z opraco-
waniem „Programu działań Powiatu Wro-
cławskiego w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia na lata 2021-2025”, który zwiększa 
zakres i  możliwości działań powiatu na 
tym polu.
W artykule wykorzystano dane z serwisu: 
www.powiatwroclawski.pl

Przedsiębiorcy chętnie inwestują 
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
Małej Przedsiębiorczości
Lata 2020 i 2021, to ze względu na pande-
mię okres bardzo trudny dla gospodarki. 
Jednak w  Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej Małej Przedsiębiorczości S.A. ten czas 
był bardzo dobry pod względem zarówno 
liczby wydanych decyzji o  wsparciu jak 
i kondycji finansowej. 
W  2020 roku, Strefa wydała 11 decyzji 
o  wsparciu dla inwestorów. Przedsiębior-
cy zadeklarowali poniesienie nakładów 
inwestycyjnych w  wysokości ponad 711 
mln złotych oraz zatrudnienie 105 pracow-
ników. Według stanu na 15 września br., 
Kamiennogórska SSEMP wydała w sumie 
39 decyzji o wsparciu; w samym tylko roku 
2021 r. było ich już 12.
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej 
Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Gó-
rze działa na terenie 63 gmin, w tym na te-
renie 33 miast województwa dolnośląskie-
go i wielkopolskiego. Obszar ten obejmuje 
ok. 800 tys. ha, co stanowi około 2,5% po-
wierzchni całego kraju i  jest zamieszkały 
przez ponad 800 tys. mieszkańców. Obszar 
KSSEMP to południowo-zachodnia część 
Polski w pobliżu granicy z Republiką Fede-
ralną Niemiec i Republiką Czeską.
Tereny inwestycyjne Kamiennogórskiej 
SSEMP zlokalizowane są wzdłuż drogi 
ekspresowej S3 (obecnie trwają intensywne 
prace budowlane zarówno na odcinku Ka-
mienna Góra – Lubawka/ Granica Państwa 
jak i Kamienna Góra – Bolków). Finaliza-
cja budowy drogi ekspresowej S3 znacznie 
wzmacnia potencjał infrastrukturalny re-
gionu i  uatrakcyjnia tereny inwestycyjne 
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Małej Przedsiębiorczości w  sa-
mej Kamiennej Górze jak i pobliżu.
Dodatkowym atutem, który z  pewnością 
uatrakcyjnia inwestowanie na obsza-
rze Strefy jest obfite bogactwo naturalne 
i  dziedzictwo kulturowe regionu. Tereny 
inwestycyjne w  pobliżu Karkonoszy, czy 
też Doliny Baryczy dają możliwość relaksu 
w otoczeniu przepięknej natury. 

Dotychczasowa współpraca Strefy z  inwe-
storami układa się nadzwyczaj pomyślnie. 
Przedsiębiorcy, zarówno krajowi jak i  za-
graniczni, są bardzo zadowoleni z  jakości 
oferowanych przez Strefę usług. Przedsię-
biorca inwestujący w KSSEMP odnosi bar-
dzo wiele korzyści. 
Największa to zwolnienie z  podatku do-
chodowego. Wysokość tej pomocy publicz-
nej zależy od wielkości firmy i deklarowa-
nych nakładów inwestycyjnych przez okres 
od 10-15 lat. Dla przykładu, mała firma, 
deklarująca nakłady w  wysokości 1 mln 
zł, skorzysta na podstawie wydanej przez 
Strefę decyzji ze zwolnienia z  podatku 
w wysokości 45% tj. 450 tys. złotych. 
Przy większych nakładach inwestycyjnych 
ta pomoc jest adekwatnie dużo większa. 
Dzisiaj inwestor nie musi czekać na włącze-
nie terenu do obszaru strefy, co wcześniej 
mogło trwać nawet do 2 lat. Inwestycja 
po wprowadzeniu nowych przepisów, (tj. 
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu 
nowych inwestycji) może być realizowana 
w dowolnie wybranej przez przedsiębiorcę 
lokalizacji, również w  dotychczasowym 
miejscu prowadzenia działalności gospo-
darczej – „cała Polska strefą”.

Dobra informacja dla przedsiębiorców 
to okres wydawania decyzji o  wsparciu. 
W  KSSEMP wynosi on od 3-4 tygodni. 
W  załatwianiu wszelkich formalności in-
westorzy są wspierani przez Strefę bezpłat-
nie. 
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekono-
miczna Małej Przedsiębiorczości wspiera 
również wiele działań służących rozwo-
jowi Dolnego Śląska. 9 września 2021 r. 
w  trakcie XXX Forum Ekonomicznego 
w Karpaczu podpisany został list intencyj-
ny powołujący Dolnośląską Dolinę Wo-
dorową. Dolnośląska Dolina Wodorowa 
zmienia oblicze Dolnego Śląska poprzez 
potencjał 25 sygnatariuszy. Są nimi m.in.: 
Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego, KGHM, Grupa Azoty, To-
yota – fabryka w  Wałbrzychu, Agencja 
Rozwoju Przemysłu S.A., Politechnika 
Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,, 
ZKlaster, Kamiennogórska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na „INVEST-PARK”, Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. 

Fabryka wełny mineralnej TECHNONICOL - Gmina Nowogrodziec
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Samorządowcy w  całej Polsce z  du-
żym niepokojem przyjęli zapowiedź 
wprowadzenia przez rząd Polskiego 
Ładu. Jakie zagrożenie dla mieszkań-
ców Pana Gminy przyniesie realiza-
cja tego projektu?

Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Pod-
górnego: – Zapisy Programu Polski Ład 
przeanalizowali eksperci Związku Miast 
Polskich, którzy zbudowali algorytm wy-
liczający wpływ proponowanych zmian 
na budżety samorządów lokalnych. Oka-
zuje się, że w  każdym przypadku są one 
negatywne: jedne samorządy tracą mniej, 
inne więcej, ale tracą wszyscy. Według 

Na Polskim Ładzie  
stracą wszyscy

tych wyliczeń Gmina Tarnowo Podgórne 
straci w swoich dochodach w 2022 r. kwo-
tę blisko 20 milionów zł i co najmniej tyle 
samo w każdym następnym roku. To ozna-
cza, że o  taką kwotę będziemy zmuszeni 
każdego roku zmniejszać nasze wydatki. 
A niższy budżet to ograniczenie i spowol-
nienie realizacji zaplanowanych zadań 
inwestycyjnych. Oczywiście trzeba będzie 
też szukać oszczędności w wydatkach bie-
żących, m.in. w obszarze oświaty, kultury, 
sportu, w  dotacjach dla organizacji poza-
rządowych, finansowaniu komunikacji 
autobusowej (poprzez np. zmniejszenie 
liczby kursów), w  dotacjach do żłobków, 
utrzymaniu zieleni. To będą bardzo trudne 

decyzje, wymagające szczegółowej analizy 
i  rozwagi. We współczesnej historii pol-
skiego samorządu nie było takiej sytuacji.

Ale przecież Premier ogłasza kolejne 
programy wsparcia dla samorządów 
lokalnych twierdząc, że dotychczas 
żaden rząd nie przeznaczał tak dużo 
pieniędzy na projekty samorządowe. 

– Według wartości bezwzględnych pewnie 
tak jest, ale mechanizm jest okrutny. Rząd 
najpierw zabiera bądź ogranicza należne 
samorządom dochody, a  później te środ-
ki rozdaje według własnych preferencji 
i uznania. W ubiegłym roku obliczyliśmy, 
że – nie uwzględniając skutków pandemii 
– rząd poprzez swoje decyzje umniejszył 
nasze środki o kwotę 14 mln zł. W ramach 
„rekompensaty” otrzymaliśmy jedynie 3,8 
mln zł w ramach Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. A gdzie te brakujące 10 
mln...? 

Rząd tłumaczy rozdział środków 
wspieraniem słabszych gmin. Ale 
przecież Gmina Tarnowo Podgór-
ne płaci tzw. podatek „janosikowy”. 
W tym roku to ponad 17 mln zł!

– Na rządowe wsparcie cieniem kładzie się 
brak transparentności. Z  oburzeniem ob-
serwuję, że w  rzeczywistości obowiązuje 
kryterium „dajemy swoim”. Było to bardzo 
widoczne przy realizacji Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Wówczas nie 
było jasnej procedury składania wniosków, 
jednoznacznych, przejrzystych kryteriów 
oceny zgłaszanych projektów, a co za tym 
idzie zasad przyznawania przez rząd finan-
sowego wsparcia. Nie było też możliwości 
odwoływania się od rządowych decyzji. 
Wiem, że słabsze samorządy nadal nie 
mają wypracowanego stabilnego mecha-
nizmu, zapewniającego wystarczające fi-
nansowanie dla ich funkcjonowania. I  te 
samorządy są zmuszone do brania udzia-
łu w  takim uznaniowym rozdawnictwie, 

Rozmowa z Tadeuszem Czajką Wójtem Tarnowa Podgórnego

wyłączającym ich samodzielność. Ogra-
niczenie dochodów samorządów godzi 
w  najważniejsze zasady samorządności – 
samodzielność i  niezależność. Jak mamy 
planować rozwój gminy, gdy decyzja o re-
alizacji określonych zadań będzie zależna 
od woli tego czy innego rządu? Taki system 
był przed 1989 r. Wówczas Polki i  Polacy 
dokonali zmiany. Mam wrażenie, że dzisiaj 
rządzący swoimi decyzjami chcą przywró-
cić poprzedni ustrój. 

Ostatnie 31 lat pokazuje, że samorząd 
terytorialny odgrywa bardzo ważną 
rolę w  rozwoju społeczności lokal-
nych.

– Jako samorząd jesteśmy odpowiedzial-
ni za podstawowe obszary życia miesz-
kańców: wspieramy opiekę w  żłobkach, 
zapewniamy miejsca w  przedszkolach, 
kształcimy dzieci w  szkołach podstawo-
wych (a w naszej Gminie również ponad-
podstawowych, bo prowadzimy Liceum, 
Technikum, Szkołę Branżową, Samorzą-
dową Szkołę Muzyczną), tworzymy ofertę 
sportową, kulturalną i rekreacyjną, zapew-
niamy transport publiczny, dostarczamy 
wodę bieżącą, odbieramy ścieki i  odpady 
komunalne, kreujemy poprzez rozwój 
przedsiębiorczości miejsca pracy, wspie-
ramy najsłabszych, począwszy od zasiłków 
celowych po lokale mieszkalne, budujemy 
infrastrukturę drogową. To tylko część 
zadań, które samorząd realizuje na rzecz 
swoich mieszkańców. Jednym słowem 
każdy z  nas codziennie korzysta – nawet 
nieświadomie – z efektów pracy lokalnego 
samorządu. Trzeba więc jasno powiedzieć: 
jeśli państwo polskie dąży do osłabienia sa-
morządu, to świadomie pogarsza warunki 
życia każdego obywatela. Na to nie może 
być naszej zgody!

Dziękuję za rozmowę.

Gmina Tarnowo Podgórne prowadzi również szkoły ponadpodstawowe, w tym widoczny na zdjęciu Zespół 
Szkół Technicznych (Technikum i Szkołę Branżową I st.)

Stabilny gminny budżet to także możliwość stałego wspierania działalności organizacji pozarządowych  
i klubów sportowych (na zdjęciu: uczestnicy Triathlonu Lwa, organizowanego przez Stowarzyszenie 
Bieg Lwa). 
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Z roku na rok obserwujemy wzrost zainte-
resowania modą na zdrowy wygląd. Zwra-
camy uwagę na dietę, chętniej uprawiamy 
sport, sięgamy po naturalne kosmetyki 
- a  zatem, dlaczego mimo tylu starań cel 
nie zawsze jest na wyciągnięcie ręki? Mu-
simy pamiętać o  tym, że każdy organizm 
jest inny, jednak w  dzisiejszych czasach 
rzeczy niemożliwe niemalże „nie istnie-
ją”. Szybki rozwój współczenej medycyny 
daje pacjentom zupełnie nowe możliwości 
- zabiegi, które kiedyś były dostępne tyl-
ko dla nielicznych, dziś uległy ogromnej 
popularyzacji, czego dobrym przykładem 
jest chociażby przeszczep włosów. Choć 
łysienie jest problemem spędzającym sen 
z  powiek ludziom od zarania dziejów, te-
raz ma prawdziwą szansę, by ostatecznie 
przejść do historii - nie tylko możemy od-
zyskać utracone włosy, ale i zahamować ich 
wypadanie już na początkowym etapie, i to 
podczas internetowej konsultacji!

Wypadanie włosów - kogo może doty-
czyć ten problem?

Fryzura nadaje kształtu głowie. Odpo-
wiednie uczesanie potrafi zmienić twarz, 
ale… jak się czesać, gdy z  roku na rok na 
głowie włosów ubywa? Ciekawostką jest 
fakt, że łysienie zazwyczaj nie jest kwestią 
upływu lat, bo jak wspomina doktor Artur 
Kierach „Łysienie nie ma wieku ani płci - 
problem wypadania włosów może dotknąć 
każdego”. Zdaniem doktora Kieracha 
w  walce z  wypadaniem włosów kluczową 
rolę odgrywa czas reakcji na problem, bo 
im szybciej pacjent zgłosi się do lekarza, 
tym większą ma szansę na tanie i skutecz-
ne leczenie. „Utraconych mieszków włoso-
wych nie można odzyskać, dlatego ważne 
jest, by zahamować proces wypadania 
włosów i  nie doprowadzić do ich utraty”. 
W tym przypadku nie możemy polegać na 
szamponach czy licznych preparatach - to 
tylko kosmetyki, których zadaniem nie 
jest leczenie. Bez udziału medycyny i prze-
myślanych działań, osoby borykające się 
z problemem wypadania włosów wciąż tra-
cą - czas, nerwy, włosy i… pieniądze. Nie 
warto eksperymentować na zdrowiu.

Najpierw znajdź przyczynę wypada-
nia włosów, dopiero później działaj

Przyczyn wypadania włosów może być 
sporo - stres, zła dieta, problemy hormo-
nalne, genetyka… moglibyśmy je mno-
żyć godzinami, dlaczego zatem wierzymy 
producentom kosmetyków, że ich produkt 
rozwiąże problem, niezależnie od źródła 
jego pochodzenia?Zdaniem doktora Kie-
rach leczenie zawsze powinno zaczynać 

Czas zdrowych włosów!
się od dotarcia do źródła problemu: „Przed 
rozpoczęciem działań zlecam pacjentom 
wykonanie szeregu badań laboratoryjnych, 
które dokładnie odzwierciedlają to, co 
dzieje się w organizmie. Wypadnie włosów 
samo w sobie nie jest chorobą, to zaburze-
nie organizmu, z którym można skutecznie 
walczyć. W  wielu przypadkach możliwe 
jest przeprowadzenie tzw. testu reaktyw-
ności. Polega on na przepisaniu pacjentom 
popularnych i najtańszych leków na okres 
3 miesięcy. Jeśli po tym czasie na głowie 
pacjenta dostrzegamy wyraźne zmiany, 
test należy uznać za zaliczony i  kontynu-
ować tę formę leczenia”. Leczenie farmako-
logiczne wypadania włosów nie jest nieste-
ty rozwiązaniem dla każdego…

(Nie) jest za późno na zdrowe włosy
Wdrożenie leczenia farmakologicznego 
jest uzasadnione tylko wtedy, gdy pacjent 
nie utracił jeszcze zbyt wielu mieszków 
włosowych. Ta forma walki z  łysieniem 
pomaga zahamować dalsze wypadanie 
włosów i znacznie wpływa na ich wygląd. 
Co zatem dzieje się z  pacjentami, którzy 
przegapili odpowiedni moment i  zgłosili 
się do lekarza zbyt późno? W  takiej sy-
tuacji często pacjentom proponowny jest 
przeszczep włosów. Obecnie jest to jeden 
z  najpopularniejszych zabiegów z  zakresu 
medycyny estetycznej. W HairCenter Kie-
rach przeszczepy włosów wykonywane są 
zawsze metodą FUE-DHI, która polega na 
pobieraniu pojedynczych mieszków wło-
sowych z obszaru dawczego (zazwyczaj tył 
i boki głowy) i wszczepieniu ich w łysieją-
ce miejsca. Taki zabieg jest bezbolesny, nie 
pozostawia po sobie linijnych blizn z  tyłu 
głowy, a na efekt końcowy oczekuje się od 
6 do 12 miesięcy. Czas wykonania samego 
zabiegu zależy od ilości przeszczepianych 
mieszków włosowych. Jednego dnia moż-
na przeszczepić ich bezpiecznie ok. 2200 
(z każdego z nich wyrastają ok. 2-3 włosy). 
Zabieg FUE trwa kilka godzin, jednak przy 
tak drobiazgowej pracy pośpiech nie jest 
wskazany „Niezależnie od tego czy przesz-
czepiam 1000 czy 2000 mieszków włoso-
wych, zawsze wykonuje tylko jeden zabieg 
w ciągu dnia. Takie działanie pozwala mi 
zapewnić pacjentom pełen komfort i  za-
gwarantować tyle czasu, ile będą potrze-
bowali” zapewnia doktor Artur Kierach. 
Musimy jednak pamiętać, że diabeł tkwi 
w  szczegółach - przy planowaniu przesz-
czepu włosów bardzo ważny jest dobór 
odpowiedniego zabiegowca. Każdy graft 
musi zostać wszczepiony pod właściwym 
kątem, aby fryzura w  przyszłości mogła 

się dobrze układać. Istotny jest również 
kształt linii włosów (powinna zostać do-
pasowana do płci i  wieku pacjenta) - to 
dzięki niej przeszczepione włosy wyglądają 
naturalnie. Precyzyjnego wykonania tych 
czynności można oczekiwać wyłącznie od 
lekarza posiadającego wieloletnie doświad-
czenie, pełną wiedzę medyczną i zmysł ar-
tystyczny.

Leczenie farmakologiczne czy przesz-
czep włosów?

Przeszczep włosów można wykonać 
u  osób, u  których wypadanie włosów jest 
zahamowane. Zdaniem Doktora Kieracha 
w  większości przypadków postawienie 
trafnej diagnozy jest możliwe już podczas 
e-kosnultacji: „W HairCenter Kierach wie-
lu pacjentów decyduje się na konsultację 
online na stronie drkierach.pl, podczas 
której na podstawie formularza medycz-
nego i przesłanych zdjęć, wdraża się odpo-
wiednio dobrane leczenie farmakologiczne 
lub kwalifikuje pacjenta do zabiegu FUE. 
W ponad 80% przypadków konsultacja le-
karska online pozwala rozwiązać problem 
wypadania włosów”. 

www.CentrumKierach.pl
drkierach.pl

Gmina Żelazków świętuje dobre zbiory
Tegoroczne dożynki Parafialno – Gminie 
w  Żelazkowie były bardzo udane.  Odbyły 
się one 4 września na placu przy Urzędzie 
Gminy. Otworzył je Korowód Dożynkowy 
i koncert Orkiestry Dętej wraz z Mazoretki. 
Następnie odbyła się Msza Święta Dożyn-
kowa polowa, oraz tradycyjny obrzęd do-
żynkowy.  
Później był czas na rozrywkę i zabawę. Na 
scenie pojawiła się kapela góralska „Jont-
ki”, wystąpił Kabaret „Dziura”, a także pio-
senkarka Patrycja Runo, odbył się pokaz 
sztucznych ogni. 

Można było się zaszczepić
Podczas dożynek była tez możliwość 
wzięcia udziału w Narodowym Spisie Po-
wszechnym, a  także można było się za-
szczepić przeciwko COVID 19.
Organizatorami wydarzenia byli Urząd 
Gminy Żelazków oraz Parafia p.w. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w  Goliszewie. 
W tym roku starostami dożynek byli Ewa 
Tułacz i Roman Gąsior.
Dożynki w Żelazkowie musiały być huczne 
i  udane, bo gmina ma przecież rolniczo- 
przemysłowy charakter. Dominują w  niej 
gospodarstwa rolno – ogrodniczo – kwia-
ciarskie, uprawy kukurydzy i  buraków, 
sadownictwo oraz gospodarstwa zajmują-
ce się hodowlą zwierząt. Na terenie gminy  
nie występują duże zakłady i  fabryki, ale 
funkcjonują różnego rodzaju zakłady usłu-
gowe i  produkcyjne. Głównym źródłem 
gospodarki jest właśnie przetwórstwo rol-
no – spożywcze.

W  każdym roku wiele środków finanso-
wych przeznaczanych jest na inwestycje 
służące potrzebom społecznym, dzięki 
którym zmienia się wygląd i estetyka oto-
czenia. Dzięki dofinansowaniu ze środków 
z  Unii Europejskiej w  ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 wyremontowano świetlice wiejskie 
w: Żelazkowie, Czartkach, Goliszewie, 
Złotnikach Małych, Kolonii Skarszewek, 
Kokaninie. Przy wsparciu funduszy unij-
nych pobudowano: chodniki i  parkin-
gi biegnące od boiska sportowego Orlik  
w  kierunku Ośrodka Zdrowia, kompleks 
edukacyjno – rekreacyjny w  Kokaninie, 
sieć kanalizacyjną w  miejscowości Żelaz-
ków, stację uzdatniania wody wraz ze stud-
nią w  Kokaninie, studnię głębinową na 
Pólku, przebudowano nawierzchnię pla-
ców przed Ochotniczymi Strażami Pożar-
nymi w Russowie i Skarszewie, wymienio-
no stolarkę okienną i drzwiową w budynku 
Urzędu Gminy.

Inwestycje mimo pandemii
Jak zauważa Sylwiusz Jakubowski, wójt 
gminy - samorząd przed pojawieniem się 
koronowirusa był w bardzo dobrej kondy-
cji finansowej. Jednak wraz z  pandemią na 
gminę spadły dodatkowe wydatki związa-
ne np. z   organizacją zdalnego nauczania, 
spadły dochody wynikające z   sytuacji 
gospodarczej przedsiębiorców, wzrosły 
wydatki związane z  pomocą społeczną, 
stopniowo zaczęło pojawiać się coraz wię-
cej wniosków o  umorzenie zaległości po-
datkowych. 

Mimo tego jednak nie trzeba było ograni-
czać działań inwestycyjnych. Nie rezygno-
wano z  zaplanowanych na ten rok inwesty-
cji, tym bardziej, że na ich realizację gmina 
pozyskała środki zewnętrzne lub zamierza 
je pozyskać. Do najważniejszych należą: 
rewitalizacja zabytkowego parku w  Że-
lazkowie, adaptacja zabytkowej oficyny 
z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. 
Żelazków, przebudowa dróg, przebudowa 
oświetlenia ulicznego na solarne, budowa 
zbiorników wodnych małej retencji, przy-
gotowanie dokumentacji budowy nowej 
szkoły podstawowej, przebudowa istnie-
jących budynków szkoły na przedszkole 
i żłobka w Żelazkowie.
Gmina Żelazków skutecznie też korzysta ze 
wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. W  pierwszym naborze w  któ-
rym wszystkie samorządy otrzymały środ-
ki finansowe pozyskano 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, złożono wniosek i   
następne dwa miliony pozyskane zostały 
z  funduszu z  przeznaczeniem na budo-
wę właśnie tej szkoły. Złożono również 
trzy wnioski na łączną kwotę 4 500 000 zł 
na budowę i   remont świetlic wiejskich w   
miejscowościach w  których funkcjonowa-
ły kiedyś Państwowe Gospodarstwa Rolne. 

Pierwsza taka instalacja w Polsce
Na terenie Gminy Żelazków prowadzone są 
również duże i skomplikowane inwestycje 
o  regionalnym charakterze. Przykładem 
może być inwestycja realizowana w  ra-
mach projektu pn. „Modernizacja ZUOK 
Orli Staw jako Regionalnego Centrum 
Recyklingu”. Wartość tego przedsięwzię-
cia wynosi ponad 144 mln złotych, w tym 
dofinansowanie wyniosło ponad 79 mln zł 
ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, 
II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospo-
darka odpadami komunalnymi.
Prace modernizacyjne w Zakładzie Uniesz-
kodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 
Staw” nie zwalniają tempa i  przebiegają 
zgodnie z harmonogramem. 
Już niedługo rozpoczną się działania przy 
kolejnym niezwykle skomplikowanym za-
daniu. Jest to zadanie nr 4 - „Zaprojekto-
wanie i budowa instalacji fermentacji oraz 
wiaty i  boksów magazynowych w  ZUOK 
Orli Staw”, a  jego wartość to ponad  
79 mln zł. Budowany moduł fermentacji 
suchej, poziomej, ciągłej selektywnie zbie-
ranych odpadów biodegradowalnych bę-
dzie pierwszą tego typu instalacją w Polsce. 




