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Słowo od redakcji

Zwinny wytrzyma wszystko
Kolejna odsłona VI edycji Kongresu 590 odbyła się Rzeszowie i Jasionce 4-5 listopada br. Poprzednią zorganizowano 5-6 października
w Warszawie o czym obszernie piszemy w „Kapitale Polskim” . Najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem Kongresu 590 w Rzeszowie
i Jasionce była Gala wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Andrzej Duda zdecydował się po raz
pierwszy na przyznanie Nagrody Specjalnej. Został nią uhonorowany
Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński za
utrzymanie stabilności systemu bankowego w kryzysie spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV2.
Kongres 590 i inne podobne wydarzenia są również okazją do analiz
jak polska gospodarka stawia czoła wielkim wyzwaniom. W tym roku
jednak zanim zdążyliśmy podsumować jak radzimy sobie z pandemią,
ochroną klimatu, transformacją energetyczną, doszło kolejne wyzwanie w postaci niespotykanie wysokiej inflacji.
Byliśmy również na VII edycji konferencji „Sustainable Economy
Summit” (7 października , Warszawa) jak też i na X edycji konferencji „Top Industry Summit”, która odbyła się 27 października w hotelu
Sheraton Grand Warsaw. Główne wątki dyskusji na tych wydarzeniach
to: czwarta rewolucja przemysłowa (na razie dociera tylko do największych i najlepszych polskich firm), logistyka (zerwane łańcuchy dostaw
i konieczność automatyzacji) oraz energetyka (szybka, ale czy nie za
szybka transformacja?).

Partner wydania

Wątpliwości i pytań było wiele, choć akurat, ci którzy przyjechali na
te wydarzenia, nie narzekali, ale chwalili się swoimi dokonaniami.
Przedstawiamy w „Kapitale Polskim” menedżerów niektórych z tych
firm. Warto zapoznać się z tymi dokonaniami, bo jako przedsiębiorcom z pewnością przyjdzie nam się mierzyć z podobnymi wyzwaniami.
Ważnym wątkiem tych dyskusji była elastyczność przedsiębiorców
w trudnych warunkach pandemii. Wskazywano na konkretnych
przykładach, że firmy, które potrafiły elastycznie dostosować swoje
strategie działania do nowych warunków ucierpiały znacznie mniej
od tych, które nie potrafiły być elastyczne. Kto przetrwa trudne czasy?
Nie największy, najlepszy, najbardziej rozpoznawalny - lecz po prostu
najbardziej zwinny.
Uczestnicy VII Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu skupili się najlepszych rekomendacjach dla polskiej branży energetycznej. Według założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. transformacja energetyczna będzie pobudzać rozwój gospodarczy, efektywność
i konkurencyjność – będzie wyraźnym motorem rozwoju gospodarki
i tworzenia wysokopłatnych miejsc pracy – powiedział na Konferencji
Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.
Wspomniany przez wiceministra dokument wart jest głębszej analizy,
zwłaszcza w takich kwestiach jak tempo dekarbonizacji, wykorzystanie gazu do produkcji energii elektrycznej (wkrótce możemy pod tym
względem zająć trzecie miejsce w Europie) czy rola odnawialnych źródeł energii w transformacji energetycznej.
Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński
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Polska Giełda kluczowym podmiotem w procesie transformacji energetycznej
Z Piotrem Zawistowskim, Prezesem Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., rozmawia Marcin Prynda

wyeliminowania z gospodarek europejskich w perspektywie do 2050 r. Realność
tych zamierzeń zostanie zweryfikowana
w ciągu kolejnych lat w konfrontacji m.in.
z uwarunkowaniami ekonomicznymi
i technologicznymi.
Jak przedstawia się sytuacja na rynku
gazu ziemnego w tym roku jeśli chodzi o wolumen zawartych transakcji
oraz wzrost cen tego paliwa?
Porównując do analogicznego okresu
roku ubiegłego (styczeń – wrzesień) obserwujemy wzrost obrotów na hurtowym
rynku gazu o 30,9% na rynku spotowym
i o 22,9% na rynku terminowym. Mając na
uwadze podane dane jest wielce prawdopodobne, że rok 2021 może zakończyć się rekordowym wynikiem jeśli chodzi o wolumen obrotów na giełdzie gazu prowadzonej
przez TGE. Jednocześnie należy zauważyć,
że zwiększającym się obrotom towarzyszy
od początku 2021 r. systematyczny wzrost
cen gazu w kontraktach spotowych i terminowych. W analizowanym okresie cena
gazu notowana na TGE wzrosła o ok. 157%.
Utrzymujący się w 2021 stały trend wzrostu cen jest kontynuacją tendencji wzrostowej, która ujawniła się w sierpniu 2020 r.
Należy pokreślić, że wzrost cen gazu i równolegle postępujący wzrost cen energii
elektrycznej na TGE nie jest sytuacją wyjątkową na tle innych rynków. Ceny na
polskiej giełdzie podążają bowiem tą samą
ścieżką wzrostu jak ceny na hubach europejskich, czy amerykańskich. W mojej opinii może to świadczyć o zglobalizowaniu
rynku gazu ziemnego.
Podczas VII Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu uczestniczył
Pan w panelu dyskusyjnym „Paliwa gazowe w procesie transformacji
energetycznej”. Czy gaz jest paliwem
przyszłościowym i może odegrać znaczącą rolę w realizacji celu neutralności klimatycznej?
Gaz ziemny, w skali globalnej, przez ostatnie 10 lat zyskiwał na popularności. Decydowały o tym jego coraz większa dostępność i mobilność oraz poprawiające się
dzięki hubom gazowym, warunki handlowe. Walorem gazu ziemnego jest także
jego znacznie, mniejsza emisyjność w porównaniu do pozostałych paliw kopalnych.
Warto zaznaczyć, że w Polsce w ostatnich
kilku latach konsumpcja gazu stale rosła,
przekraczając w 2020 r. 20 mld m3. W naj-
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bliższej dekadzie można spodziewać się,
że ta tendencja się utrzyma w związku
z uznaniem gazu jako paliwa przejściowego w procesie polskiej transformacji energetycznej.
W konsekwencji nieuchronnego i szybkiego odchodzenia od węgla w energetyce i ciepłownictwie oraz równoległego
zwiększania udziału OZE będą zwiększały
się potrzeby w zakresie bilansowania Krajowego Sytemu Energetycznego. Z tego
punktu widzenia gaz ziemny, przynajmniej
w polskim przypadku, można uznać za
przyszłościowe paliwo, choć w ograniczonym horyzoncie czasowym.
Biorąc pod uwagę jednak obecną politykę
klimatyczną Unii Europejskiej, rola gazu
ziemnego będzie sukcesywnie ograniczana, być może nawet do całkowitego jego

Skoro wspomniał Pan o rynku energii
elektrycznej, prośba o ocenę sytuacji
w tej branży.
Jak wspomniałem wcześniej, w ostatnim
czasie rynki towarowe szeroko rozumianych mediów energetycznych notują silne
wzrosty w skali globalnej, co przekłada się
ściśle także na rynki energii elektrycznej
i gazu ziemnego w Polsce. Odnotowane
gwałtowne zmiany cen fundamentalnych
czynników, w szczególności uprawień do
emisji CO2, ale również węgla, czy gazu
na rynkach międzynarodowych implikują
podobne trendy na rynkach prowadzonych
przez TGE, co de facto odzwierciedla koszty krańcowe w sektorze wytwarzania.
Sytuacja chociażby na rynku niemieckim
pokazuje, jak istotne jest zapewnienie elastycznych źródeł energii, co w kontekście
trwającego procesu transformacji stało się
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wyzwaniem strategicznym. Warto przypomnieć, że niespełna rok temu sytuacja
na rynkach energii była zgoła odmienna
– gwałtowne spadki zapotrzebowania na
energię elektryczną w wyniku zamrożenia gospodarek oraz większa jej produkcja
ze źródeł odnawialnych doprowadziły do
znacznych przecen czynników fundamentalnych. Proces transformacji energetycznej postępuje, co widoczne jest właśnie
w obserwowanej zmienności, z którą to
powinniśmy się oswoić, ale również co do
której podejmować odpowiedzialne działania minimalizujące jej skrajne odchylenia w krótkim czasie.
Jak wykazują ostatnie analizy jeszcze rok
temu energia elektryczna sprzedawana na
TGE była najdroższa w Europie. Dziś jesteśmy jednym z najtańszych rynków energii
na kontynencie.
Co słychać w zakresie odnawialnych
źródeł energii i rynku praw majątkowych na TGE?
Zanim przejdę do szczegółów wspomnę, że
wszelkie zmiany proponowane przez ustawodawcę zawsze miały i mają wpływ na
stabilność rynkową. W połowie tego roku
Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło projekt rozporządzenia wyznaczającego
obowiązek OZE, czyli umarzania świadectw pochodzenia na rok 2022 na poziomie 19,5% w przypadku zielonych certyfikatów i 0,5% błękitnych. Od tego momentu
stabilny w ostatnim czasie rynek zielonych
certyfikatów charakteryzował się stopniowym wzrostem cen. Po interwencji dużych
firm w sierpniu, Ministerstwo zdecydowało jednak o obniżce o 1 pkt. procentowy
obowiązku dotyczącego zielonych świadectw, tj. do 18,5%. Obowiązek dotyczący
tzw. błękitnych certyfikatów, przyznawanych producentom energii elektrycznej
w biogazowniach, pozostał na tym samym
poziomie 0,5%.
Kolejne sesje giełdowe odnotowały coraz wyższe ceny instrumentów zielonych.
Maksymalna cena transakcyjna przekroczyła ostatnio 300 zł/MWh. Oceniamy, iż
rynek zareagował w ten sposób na wyższy od spodziewanego poziom obowiązku
ustalonego na rok następny.
Obroty w pierwszym półroczu 2021 były
niższe niż w porównywalnym okresie roku
2020. Związane jest to z zakończeniem
15-letniego okresu wsparcia dla niektórych
źródeł odnawialnych. URE regularnie
wydaje zielone certyfikaty, a podmioty co
miesiąc wnioskują o kolejną pulę.
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Jaką ofertę produktową zaproponuje
Towarowa Giełda Energii dla branży
OZE oraz dla podmiotów zainteresowanych umowami długoterminowymi na zakup energii ze źródeł odnawialnych?
Giełda rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami sektora OZE w sprawie wdrożenia
dedykowanych rozwiązań, w szczególności minimalizacji ryzyk kontrahentów,
czy rynkowych poprzez zapewnienie
transparentności i dostępności informacji
dotyczącej ceny w ramach prowadzonych
przez TGE rynków. Zależy nam również na
określeniu przewidywalności możliwości
zawarcia transakcji na równych zasadach
(niezależnie od wielkości podmiotu), gwarancji realizacji dostaw oraz prawidłowego
rozliczenia. Pierwszym działaniem, które
wydaje się naturalnym krokiem skierowanym do sektora OZE, będzie przygotowanie i uruchomienie nowych indeksów typu
Wind i PV, bazujących na standardowych
profilach produkcji energii elektrycznej
z farm wiatrowych i fotowoltaicznych
w Polsce, co pozwoli na ograniczenie ryzyka profilu oraz kosztów bilansowania.
Dodatkowo, w październiku rozpoczęły
się prace w ramach powołanego Zespołu
ds. Rozwoju Oferty Giełdowej dla Sektora
OZE. Podczas pierwszego spotkania zostały szczegółowo omówione potencjalne
rozwiązania, w tym kontrakty cPPA i możliwości ich standaryzacji w celu wprowadzenia do obrotu giełdowego, a także forma zabezpieczeń związanych z ryzykiem
rozliczeń, co może być istotnym elementem w kształtowaniu odpowiednich rozwiązań dla zielonej energii w przyszłości.
Proszę przedstawić najważniejsze
przedsięwzięcia rozwojowe Towarowej Giełdy Energii planowane na lata
2021-2022.
Mając na uwadze zachodzące zmiany
w otoczeniu prawnym i biznesowym oraz
zmieniające się potrzeby uczestników rynku, TGE nieustannie podejmuje inicjatywy
mające na celu rozwój nie tylko swojego
biznesu, ale także spełniające oczekiwania
branży energetycznej.
Niewątpliwym wyzwaniem dla TGE jest
udział w przedsięwzięciach dotyczących
wspierania polskiej transformacji energetycznej, do których to zaliczają się już
wcześniej wspomniane prace nad ofertą
dla sektora OZE. W tym kontekście warto
jest jeszcze wspomnieć o takich projektach jak rozwój rynków tzw. „zielonych

gazów” we współpracy z PGNiG, której
celem jest uwzględnienie wspólnego doświadczenia i potencjału w uruchomieniu
rynku biometanu w Polsce. W pierwszym
etapie działań przewiduje się wykorzystanie prowadzonego przez TGE Rejestru
Gwarancji Pochodzenia jako elementu
uzupełniającego projektowanego systemu
wsparcia dla producentów biometanu.
Ponadto, przedstawiciele TGE uczestniczą
w pracach Ministerstwa Klimatu i Środowiska związanych ze stworzeniem rynku
wodoru. Pragnę przypomnieć, że niedawno TGE stała się jednym z sygnatariuszy
porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.
Jesteśmy otwarci na współpracę nie tylko
na poziomie krajowym, ale także regionalnym. Świadczy o tym nasze zaangażowanie w projekt SEEGAS prowadzony przez
Energy Community.
Niedawno został Pan ponownie wybrany na członka Zarządu europejskiego stowarzyszenia giełd energii
Europex. Serdecznie gratuluję. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować jeszcze raz?
To prawda, 22 października br. Walne Zgromadzenie Europex przedłużyło
moją kadencję w Zarządzie na kolejne 2
lata, tj. 2022-2023. Tak jak wspomniałem
wcześniej, transformacja energetyczna
w Europie cały czas nabiera tempa. Jako
przedstawiciel polskiej giełdy w Europex
mam możliwość dzielenia się doświadczeniem z innymi państwami, które mogą być
istotne z punktu widzenia tak krajowego,
jak i wspólnego rynku energii. Przed nami
wiele wyzwań, niewiadomych i barier, dlatego czuję się zaszczycony, że przez najbliższe 2 lata będę reprezentował Polskę
w tak szacownym gronie ekspertów oraz
za pośrednictwem stowarzyszenia będę
miał wpływ na kierunek zachodzących
zmian.
Chciałbym przypomnieć, że TGE jest
członkiem organizacji od 2005 r., a przedstawiciele giełdy wielokrotnie zasiadali
w Zarządzie Europex, co tylko świadczy
o tym, że w procesie budowy wspólnego
europejskiego rynku energii, polski głos
ma znaczenie.
Serdecznie gratuluję reelekcji, życzę
powodzenia oraz dziękuję za poświęcony nam czas.
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Umowy ramowe i siedem
kontraktów na prace
przygotowawcze.
Przełomowe miesiące
w programie kolejowym CPK

– Łomża – Giżycko. W ramach studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (tzw. STEŚ) zostaną m.in. wskazane rekomendowane przebiegi nowych linii kolejowych. Wykonawcy dostarczą również
prognozy ruchu, analizy (np. techniczne,
środowiskowe czy wielokryterialne) oraz
przygotują dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy do celów projektowych.

Inwestycje kolejowe Centralnego Portu Komunikacyjnego nabierają tempa. W październiku spółka CPK ogłosiła
największe w Europie postępowanie ramowe na dokumentację projektową dla programu kolejowego CPK. Szacowana wartość prac to ponad 7 mld zł netto. Wcześniej inwestor podpisał umowy na pierwsze prace przygotowawcze - w ramach sześciu kolejowych odcinków zlokalizowanych w całej Polsce.

Umowa ramowa. Czym jest i jakie
daje korzyści?

zamówień wykonawczych kierowanych do
firm, z którymi zostanie zawarta umowa
ramowa.

Na czym polega formuła „umowy ramowej”? To rozwiązanie ma na celu wybór
grupy wykonawców, którym spółka CPK
przez osiem lat będzie mogła zlecać zadania projektowe w uproszczonym trybie
postępowań wykonawczych. Spółka liczy
na zainteresowanie specjalistycznych biur
projektowych z Polski i z zagranicy. Oferty
można składać do 5 listopada. Postępowanie jest prowadzone na platformie Smart
PZP (www.portal.smartpzp.pl/cpk).

- Korzystając z najlepszych międzynarodowych wzorców stworzymy atrakcyjne warunki kontraktowe dla wykonawców. Oferujemy m.in. elastyczne formy wynagrodzenia,
np. płatności częściowe, dodatkowe zaliczki
płatne z góry, rozliczenie ryczałtowe i obmiarowe (zależnie od rodzaju usługi), a także
dodatkowe wynagrodzenie za przyspieszenie
prac. Wszystkie te rozwiązania zostały oparte o wnioski ze wstępnych konsultacji rynkowych, które przeprowadziliśmy z branżą
– mówi prezes Mikołaj Wild.

– Umowa ramowa umożliwi nam wybranie
wykonawców dających rękojmię należytej
jakości prac. Następnie w uproszczonych
postępowaniach CPK będą oni konkurowali o umowy wykonawcze – mówi Mikołaj
Wild, prezes CPK.

Korzyści dla obu stron
Ważne jest to, że zastosowanie umowy
ramowej da możliwość sprawniejszego
i szybszego wyboru wykonawców prac
projektowych w następujących po nich
uproszczonych zamówieniach wykonawczych. W obecnym postępowaniu spółka
CPK będzie oceniać wyłącznie kryteria
jakościowe, gdzie głównym kryterium jest
doświadczenie personelu. To jest konkretny sygnał, który spółka daje potencjalnym
wykonawcom. Oferty cenowe będą brane
pod uwagę dopiero podczas uproszczonych
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Jeśli porównamy przetarg na umowy ramowe
z innymi postępowaniami, to zauważymy kolejne przewagi tego rozwiązania. Jest to m.in.
transparentny harmonogram zaplanowany
na dwie kolejne perspektywy unijne (do 2034
r.) i pozbawione nadmiernych formalności
postępowania wykonawcze.

29 projektów, 82 odcinki, 1800 km
nowych linii
Postępowanie ramowe dotyczy łącznie 29
projektów podzielonych na 82 odcinki,
które składają się na prawie 1 800 km tzw.
szprych, czyli nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane przez CPK do
końca 2034 r. Wśród nich znajdą się odcinki
KDP z prędkością projektową do 350 km/h.
W zakres prac projektowych wejdą m.in.
elementy tzw. igreka: Warszawa – CPK

– Łódź – Wrocław (wraz z łącznikiem
w kierunku Poznania), tzw. CMK Północ
(wydłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK w stronę Płocka, Włocławka i Trójmiasta) czy nowa linia Katowice
– Kraków. Znajdują się tam też odcinki
prowadzone przez rejony wykluczone dziś
transportowo, np. Ostrołęka – Łomża –
Giżycko, Katowice – Jastrzębie-Zdrój –
Ostrawa; Łętownia – Rzeszów i Trawniki
– Krasnystaw – Zamość.
Zlecenia w ramach umowy ramowej będą
dotyczyć: materiałów do decyzji środowiskowych, koncepcji programowo-przestrzennych (KPP), projektów i opracowań
na potrzeby decyzji lokalizacyjnych i pozyskiwania nieruchomości, projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na
budowę, projektów wykonawczych czy dokumentacji służącej wyłonieniu wykonawców robót budowlanych.
Umowa ramowa na prace projektowe to dopiero pierwszy krok. W przygotowaniu są
umowy ramowe dotyczące: zleceń dla inżyniera kontraktu i na roboty budowlane.

#KolejNaPolske – prace
przygotowawcze na 1000 km
nowych linii kolejowych

Pierwsza polska linia Kolei Dużych Prędkości zacznie swój bieg w Warszawie i będzie prowadzić w kierunku Centralnego
Portu Komunikacyjnego i Łodzi. Na tej
trasie pociągi z pasażerami będą jeździły
w pierwszym etapie z prędkością do 250
km/h. Przyjęte przez spółkę CPK założenia projektowe umożliwią jej podniesienie
w przyszłości nawet do 350 km/h – jeśli
będzie takie zapotrzebowanie. Dzięki tej
inwestycji pasażerowie dojadą do nowego
lotniska: z Warszawy w ok. 15 min, z Łodzi
w ok. pół godziny, a z Warszawy do Łodzi
w ok. 45 minut, czyli prawie dwa razy szybciej niż obecnie.
- Dzięki inwestycjom kolejowym CPK atrakcyjność inwestycyjna Warszawy, Łodzi oraz
wielu innych miast i regionów radykalnie
się zwiększy. Mieszkańcy zyskają możliwość
szybkiego i wygodnego dojazdu do większości miast w Polsce – mówi Marcin Horała,
pełnomocnik rządu ds. CPK.

sy. Projekt obejmie odcinek przyszłej linii
między Katowicami i granicą z Czechami
oraz odcinek Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław
Śląski wraz z odgałęzieniem do planowanej
stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i łącznicami w kierunku Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.
Dzięki tej inwestycji pociągi dojadą do
wspomnianego 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju, które jest dziś największym miastem w Polsce bez dostępu do kolei.

40 km nowej linii kolejowej na
Podkarpaciu
Spółka CPK prowadzi prace przygotowawcze także dla budowy nowej linii kolejowej
na Podkarpaciu, na odcinku Łętownia –
Rzeszów. Ten ponad 40-kilometrowy odcinek to kolejowy łącznik prowadzący od
strony Stalowej Woli w kierunku Rzeszowa, który powstanie w ramach tzw. szprychy nr 6. Połączy ona Warszawę i CPK
z Radomiem, Ostrowcem Świętokrzyskim,
Stalową Wolą i Rzeszowem, a docelowo
z Sanokiem.

Pociągiem na Mazury
Na północnym wschodzie Polski trwają
przygotowania do budowy odcinka Ostrołęka – Łomża – Giżycko, kluczowego fragmentu tzw. szprychy nr 3. Dzięki temu do
sieci pasażerskich połączeń dalekobieżnych włączona zostanie m.in. Łomża, Kolno i Orzysz. Pierwsze z tych miast - Łomża
- czeka na pociągi pasażerskie od 1993 r.

#KolejNaPolske
Program Kolejowy CPK zakłada budowę na terenie całej Polski łącznie prawie
1800 km nowych linii, które mają powstać
do końca 2034 r. Na te inwestycje składa
się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10
„szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.
Zakres prac, przyjęte harmonogramy
i szczegóły przygotowywanych zadań wraz
z m.in. zakładanymi czasami przejazdów
i korzyściami dla pasażerów można prześledzić na stronie www.kolejnapolske.pl.

„Igrek” – kręgosłup systemu KDP
w Polsce
Dalej nowa trasa Warszawa-Łódź zostanie wydłużona do Wrocławia, a docelowo
też do Poznania. Dzięki temu powstanie
szybkie połączenie kolejowe. Te dwie linie
w ramach tzw. „igreka” stanowią pierwszy
i najważniejszy element systemu Kolei Dużych Prędkości w Polsce.
Po zsumowaniu trzech zakontraktowanych odcinków CPK w ramach tzw. szprychy nr 9 wychodzi w sumie ok. 400 km linii
dużych prędkości między Warszawą a granicą z Czechami (przez Port Solidarność,
Łódź i Wrocław).

Inwestycje kolejowe CPK

- Przygraniczny odcinek z Żarowa do Lubawki to przykład współpracy kolejowych inwestorów z sąsiednich krajów w ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci
TEN-T. Docelowo połączymy się z inwestycją
przygotowywaną przez Czechów, tworząc
połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia
z Pragą – podkreśla Mikołaj Wild, prezes
spółki CPK.

Jastrzębie-Zdrój – największe miasto
w Polsce bez dostępu do kolei

Podpisane kontrakty na studia wykonalności dotyczą odcinków Warszawa – Łódź
– Wrocław – granica państwa, Katowice –
Ostrawa, Łętownia – Rzeszów i Ostrołęka
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Na Śląsku trwają prace przygotowawcze do
budowy linii kolejowej Katowice – Ostrawa, gdzie w ramach polskiego odcinka
powstanie w sumie ok. 75 km nowej tra-
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Pasażerowie
już do nas wracają

możliwość transportu będzie. Jeżeli nie będzie mógł się przemieszczać, to przestanie
funkcjonować jako członek społeczności.
Nasza misja polega właśnie na tym, aby
mógł cały czas korzystać z transportu .

Z Arturem Martyniukiem prezesem POLREGIO, rozmawia Radosław Nosek
Po objęciu przeze mnie funkcji prezesa
POLREGIO moim priorytetem było odzyskanie przez firmę rentowności i podpisanie na korzystnych warunkach umów
wieloletnich z samorządami wojewódzkimi. Obydwa cele zostały zrealizowane.
Umowy z samorządami zapewniają nam
długoterminową stabilizację finansową.
Mamy blisko 9 mld zł w umowach z samorządami i zakontraktowany przewóz
przynajmniej 385 mln kilometrów naszymi pociągami do 2030 r. Jednym z naszych
najważniejszych, długoterminowych celów
jest wymiana i modernizacja taboru oraz
integracja ofert, łączących różne środki
transportu, np. kolei z autobusami elektrycznymi. Jesteśmy spółką ogólnopolską,
która realizuje swoją misję w każdym województwie, dowożąc codziennie mieszkańców Polski do pracy, szkoły, rodziny czy na
uczelnię.

Podczas X edycję konferencji „Top
Industry Summit”, na Gali DIAMENTY TOP INDUSTRY, odebrał
Pan nagrodę Lidera Zrównoważonego rozwoju przyznaną POLREGIO.
Nominowanymi do tej nagrody były
jeszcze: PKP Intercity i Metro Warszawskie. Prezesem Spółki został Pan
w maju 2020 roku, kiedy sytuacja firmy zupełnie inna niż obecnie. Czym
więc dla Pana jest to wyróżnienie?
Było mi niezmiernie miło odebrać nagrodę
Lidera Zrównoważonego Rozwoju. Chcę
podkreślić, że jest to nagroda dla wszyst-
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kich pracowników naszej Spółki, w tym
nowo powołanej kadry zarządzającej, której w krótkim czasie udało się dokonać
gruntownej przebudowy w firmie. Przede
wszystkim pod koniec 2020 r. podpisaliśmy wieloletnie umowy praktycznie ze
wszystkimi województwami na świadczenie usług kolejowego przewozu pasażerskiego. Konsekwentnie poprawiamy
wynik na działalności podstawowej i przygotowujemy się do wielkiego programu
inwestycji o wartości blisko 7 mld złotych.
Wkrótce ruszy pierwszy przetarg na dużą
ilość pojazdów.

Podczas „Top Industry Summit”,
uczestniczył Pan również w Panelu
tematycznym „Transport i logistyka 4.0”. Podczas dyskusji mówiono
m.in. o tym, że pandemia szczególnie
dotknęła branżę przewozów pasażerskich. Jak to wygląda w przypadku
POLREGIO?
Dostępność komunikacyjna, powszechna
możliwość przemieszczania się jest jednym
z filarów solidarności społecznej. Jako największy przewoźnik pasażerski w Polsce
realizujemy tę misję. Naszym zadaniem
jest dowieźć pasażera z punktu A do punktu B. Może tak się zdarzyć, że np. na skutek
trudności związanych z pandemią, pasażer
będzie musiał korzystać ze starszego taboru, ale zawsze musi mieć pewność, że taka
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Oczywiście, pandemia spowodowała okresowe spadki przewozów pasażerskich,
zwłaszcza w momentach tzw. lockdownów.
W niektórych województwach sięgały one
nawet 40-50 procent. Ale nawet w tak trudnej sytuacji realizowaliśmy naszą misję
i niezależnie od wszystkiego nasi pasażerowie mieli dostęp do regularnych połączeń. Później sytuacja zaczęła powracać do
normy i w większości województw odrobiliśmy spadki, a w niektórych notujemy
przyrosty liczby przewożonych pasażerów.
Pasażerowie wracają do pociągów POLREGIO, co nas bardzo cieszy.
W jak dużym stopniu nowoczesne
technologie pomogły POLREGIO
w zahamowaniu spadków jeśli chodzi
o przewozy pasażerskie?
Korzystamy w z nich w bardzo szerokim
zakresie, zwłaszcza w obszarach zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa przewozów,
jak również informacji pasażerskiej. Z problemem bezpieczeństwa przewozów wiążą
się np. zagadnienia serwisowania, logistyki
dostaw części zamiennych. W przypadku
kolei serwisowanie jest procesem ciągłym,
a to wymaga doskonale funkcjonujących
systemów dostaw części. Jak wszyscy wiemy, pandemia bardzo źle wpłynęła na
funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Nawet
jeśli mamy problemy ze zdobyciem oryginalnej części, to zawsze jesteśmy w stanie
zapewnić dostawę identycznej jakości certyfikowanych zamienników.

zacja może wpłynąć na zwiększenie
liczby przewożonych pasażerów?
W ciągu najbliższych pięciu lat zamierzamy
przeznaczyć nawet do 7 mld zł na wymianę
ponad 260 pojazdów oraz zakup dodatkowych szynobusów, pojazdów z napędem
hybrydowym. Zamierzamy również także
zmodernizować blisko 50 sztuk obecnie
eksploatowanych pociągów. Ostateczny
zakres programu inwestycyjnego będzie
zależał od dostępności i ostatecznych zasad
przyznawania dofinansowań, ale jesteśmy
przygotowani na każdy scenariusz. Nasz
cel strategiczny pozostaje niezmienny – to
masowa wymiana EN57 na zaawansowane
technologicznie EZT-y. Plan inwestycyjny
został uzgodniony z udziałowcami – Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Marszałkami
wszystkich województw w Polsce.
Struktura finansowania będzie złożona
z grantów unijnych, instrumentów dłużnych oraz własnego bilansu. W tym ostatnim aspekcie mamy po raz pierwszy w historii spółki bardzo solidne fundamenty.
Przede wszystkim w 2020 r. osiągnęliśmy
dodatni wynik finansowy na podstawowej
działalności. W ubiegłym roku podpisaliśmy również umowy wieloletnie praktycznie ze wszystkimi samorządami. Dzięki
temu do 2030 r. mamy zabezpieczone aż 9

mld zł. W 2021 r. Komisja Europejska ostatecznie zaakceptowała pomoc publiczną
udzieloną w 2015 r. Wyszliśmy też z definicji spółki w trudnej sytuacji ekonomicznej.
To oznacza, że spółka jest w pełni „bankowalna”, czyli możemy zaciągać zobowiązania na niezbędne inwestycje. Dodatkowo
wkrótce przekształcimy się w spółkę akcyjną, co da nam nowe możliwości pozyskania kapitału na niezbędny rozwój.
Skala programu inwestycyjnego POLREGIO jest tak duża, że znacząco wpłynie
na wzrost gospodarczy, zarówno poprzez
zapewnienie pracy producentom taboru
oraz ich kooperantów, jak również już po
dostawie pociągów zwiększy mobilność
społeczeństwa. Dzięki nowemu taborowi podniesiemy jakość naszych usług, co
z pewnością docenią nasi pasażerowie. Jak
wynika ze zleconych przez nas badań kolej regionalna ma ogromne znaczenie dla
lokalnych społeczności, szczególnie dla
osób mieszkających w okolicach, gdzie taki
transport jest dostępny. W tej grupie blisko 80% Polaków wskazuje, że jest to środek komunikacji o dużym znaczeniu. Jak
sprawdziliśmy, inwestycje w kolej regionalne mają bardzo duże poparcie społeczne –
aż 74% wśród jej regularnych użytkowników.

Nowoczesne technologie coraz powszechniej wykorzystujemy też w obszarze informacji pasażerskiej. Korzystający z naszych
usług pasażer musi mieć stały dostęp do
informacji w zakresie biletów, przesiadek,
reklamacji, opóźnieniach w kursowaniu
pociągów. Upowszechniane przez nas
aplikacje mogą takich informacji dostarczać. Pasażer nie musi się uczyć na pamięć
rozkładów jazdy, a wszelkie niezbędne informacje, np. o opóźnieniach, możliwych
przesiadkach otrzymuje również za pośrednictwem aplikacji.
Proszę przedstawić najważniejsze założenia wieloletniego planu inwestycyjnego POLREGIO. Jak jego reali-
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Rolnictwo czeka zmiana,
której koszty są trudne do
przewidzenia
Z Markiem Łuczakiem prezesem Syngenta Polska, rozmawia Radosaw Nosek
Podczas tegorocznej konferencji „Sustainable Economy Summit” w Warszawie wziął Pan udział w panelu
„Zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności”. Jakie są najważniejsze
wnioski płynące z tej debaty?
Pierwszym i najważniejszym wnioskiem
jest to, że co raz więcej miejsca w przestrzeni publicznej poświęca się rozmowom na
temat rolnictwa. Można powiedzieć „nareszcie”, bo wbrew pozorom jest to branża
bardzo bliska każdemu konsumentowi.
Rozpoczynając 3 lata temu współpracę
z organizatorem konferencji, Executive
Club, rolnictwo zajmowało naprawdę niewielką część agendy. Obecnie tematyka
rolna cieszy się ogromną popularnością
zarówno wśród słuchaczy, jak i osób chcących zabrać głos w dyskusji.
Na pewno w dużej mierze przyczynił się
do tego Europejski Zielony Ład i plan wielkich zmian w tym sektorze, które zakłada
strategia Od pola do stołu. 50% redukcja
zużycia pestycydów, 20% redukcja zużycia
nawozów przy jednoczesnym założeniu
wzrostu udziału rolnictwa ekologicznego
to założenia, które zapowiadają poważną
rewolucję w rolnictwie europejskim.
Budzi to uzasadnione obawy wśród rolników i osób z szeroko rozumianej branży
rolnej. Polskie rolnictwo przeszło ogromną przemianę, stało się konkurencyjne na
rynku europejskim, zdobywa nowe rynki
na świecie, a teraz czeka nas kolejna zmiana – zmiana, która na razie jest niedookreślona i której koszty są trudne do przewidzenia.
Jak dużym wyzwaniem dla rolnictwa
jest Zielony Ład? Czy jest możliwa
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efektywna i opłacalna produkcja rolnicza przy jednoczesnym przestrzeganiu coraz bardziej rygorystycznych
norm środowiskowych?
Normy dotyczące środowiska naturalnego
i szeroko pojętego bezpieczeństwa obowiązują w produkcji rolnej od lat. Z jednej
strony, mamy przepisy dot. uprawy roślin
czy hodowli zwierząt, a z drugiej strony
niezwykle restrykcyjne przepisy dot. dopuszczania do obrotu środków do produkcji rolnej. Mam tu na myśli np. środki
ochrony roślin, czyli tę gałąź przemysłu,
której przepisy wzorowane były przepisach
dotyczących leków dla ludzi. Z czasem normy dotyczące środków ochrony, czyli leków dla roślin, stały się jeszcze bardziej restrykcyjne niż te dotyczące leków dla ludzi.

ły się o przygotowanie własnych ocen planowanych zmian i niestety ten scenariusz
nie wypada pozytywnie w kontekście konkurencyjności europejskiego rolnictwa,
bezpieczeństwa żywnościowego, czy cen
żywności.
Czy polskie rolnictwo dorównuje
światowej czołówce w zakresie stosowania nowoczesnych środków ochrony roślin?
Głównym konkurentem polskiego rolnictwa w Europie są Niemcy, co pokazuje, że
jesteśmy w ścisłej czołówce, przynajmniej
w Europie. Jeżeli chodzi o stosowanie nowoczesnych środków ochrony roślin, to
polski rolnik ma dostęp do tych samych
produktów, co rolnicy w innych krajach
Unii Europejskiej. Jeżeli są jakieś różnice
w tym zakresie, to wynikają one głównie
z różnic w uprawach, czy też różnic klimatycznych. Producentom fitofarmaceutyków, a więc także i Syngencie, zależy, aby
nasze produkty były dostępne na wszystkich rynkach.

jeszcze większe ograniczenie dostępności
środków ochrony roślin w ogóle, co na
pewno przełoży się na plony, a co za tym
idzie, na ceny żywności i konkurencyjność
rolnictwa europejskiego.
Co w takim razie powinna zrobić Europa, aby do tego nie dopuścić?
Europa powinna przede wszystkim otworzyć się na nowe technologie, które będą
wspierały rolnictwo w zmaganiu się z brakiem wspomnianych wcześniej środków
ochrony roślin i nawozów oraz w trudnej
walce ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi. Rolnictwo od zawsze zależy
od pogody – dużo łatwiej jest osiągać przewidywalne plony, gdy mamy do dyspozycji
np. odmiany odporne na stres pogodowy
(okresy suszy, powodzie, brak okrywy
śnieżnej, itd.) czy alternatywę do wycofywanych z obrotu środków ochrony roślin.

Obok przepisów prawnych istnieją zasady dobrej praktyki rolnej i oczywiście
wymogi wzajemnej zgodności, którym
Tak jak wspomniałem wcześniej, konieczpodlegają rolnicy otrzymujący dopłaty
ne są duże zmiany w podejściu do nowych
bezpośrednie, czyli de facto wszyscy roltechnik hodowli odmian roślin uprawnicy w Polsce. Ostatnia, i nie mniej ważna
nych, czy nowe uregulowania prawne ułasprawa, to ziemia uprawna – dla rolnika
twiające dopuszczanie do objest to podstawowy zasób,
rotu biologicznych środków
który przynosi dochód teEuropejski Zielony Ład niesie ze sobą ograniczenia w dostępie do
ochrony roślin.
raz i ma przynosić dochód
środków ochrony roślin i nawozów, które obok sprzętu mechaWiele miejsca poświęca się
przyszłym pokoleniom. To
nicznego są podstawą produkcji roślinnej. Ograniczenia te nie idą
rolnictwu precyzyjnemu, ale
powoduje, że rolnik jest
niestety w parze z wprowadzaniem nowych rozwiązań, mogących
to jest poważna inwestycja
zainteresowany gospodazastąpić te wycofywane.
i nie każde gospodarstwo bęrowaniem w sposób nie
dzie na to gotowe – zarówno
przynoszący szkody środofinansowo, jak i mentalnie.
wisku, z poszanowaniem natury.
Różnice w dostępności pojawiają się, gdy
Dlatego też tylko w bardzo ograniczonym
Europejski Zielony Ład niesie ze sobą ograporównujemy Unię Europejską z innyzakresie będzie mogło być wykorzystane
niczenia w dostępie do środków ochrony
mi regionami świata – Stanami Zjednow najmniejszych gospodarstwach, które liroślin i nawozów, które obok sprzętu meczonymi, czy całą Ameryką Południową.
czebnie stanowią zdecydowaną większość
chanicznego są podstawą produkcji roślinWynikają one z różnego podejścia do
w Polsce.
nej. Ograniczenia te nie idą niestety w paprocesu dopuszczania substancji czynWprowadzenie samych ograniczeń sporze z wprowadzaniem nowych rozwiązań,
nych i rejestrowania poszczególnych prowoduje, że bezpieczeństwo żywnościowe
mogących zastąpić te wycofywane. Brakuje
duktów. Prawodawstwo europejskie i sam
Europy będzie zagrożone, a nie o to przeuregulowań prawnych, które ułatwią lub
proces rejestracyjny jest chyba najbardziej
cież chodzi w Zielonym Ładzie. Ponadto,
przynajmniej przyspieszą rejestrację bioskomplikowany i czasochłonny właśnie
w Polsce jest to kwestia bardzo istotna
logicznych środków ochrony roślin, czynow Unii Europejskiej. Ogromna zmiana zagospodarczo biorąc pod uwagę znaczenie
wych technik w hodowli roślin uprawnych.
szła w momencie, gdy Europa odeszła od
rolnictwa chociażby dla eksportu. Również
Regulacje te dałyby możliwość redukcji zuoceny ryzyka na rzecz oceny zagrożenia.
w układzie społecznym perspektywy dla
życia syntetycznych środków ochrony roTa zmiana powoduje, że z rejestru wypada
rolnictwa są o tyle ważne, że osoby pracuślin i opracowania odmian roślin bardziej
ogromna liczba produktów – proces ten
jące w rolnictwie i otoczeniu rolnictwa staodpornych na patogeny i wymagających
trwa od co najmniej 5 lat, a tylko pojedynnowią bardzo poważną grupę zawodową.
mniejszej ochrony.
cze nowe produkty (zawierające nowe subNie można też przecenić roli tego sektora
Niedługo minie 1,5 roku od ogłoszenia
stancje czynne) wchodzą na to miejsce. Na
w ogólnym zagospodarowaniu obszarów
strategii Od pola do stołu, a w dalszym ciąpewno rolnik amerykański ma znacznie
wiejskich, co widać szczególnie, jeśli się
gu nie znamy oficjalnego raportu nt. wpływiększą paletę dostępnych leków dla roślin
porówna sytuację dzisiejszą z sytuacją 2-3
wu tej strategii na rolnictwo i środowisko.
niż rolnik polski, czy niemiecki.
dekady temu, kiedy polskie rolnictwo doRóżne branże, w tym branża środków
Europejski Zielony Ład wraz ze stratepiero wkraczało na ścieżkę rozwoju i zaochrony roślin, którą reprezentuję, pokusigią Od pola do stołu będzie niósł za sobą
czynało budować swoją pozycję.
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Polska marka jest dobrze
przyjmowana w niemal
wszystkich krajach na świecie

Rozmowa z Krzysztofem Domareckim założycielem i głównym akcjonariuszem Grupy Selena

Selena jest firmą globalną, ale silnie
związaną z Dolnym Śląskiem. Czy
wielokrotnie zdobyte Dolnośląskie
Certyfikaty Gospodarcze są tego potwierdzeniem?
Certyfikaty te zdobyliśmy pięć razy w latach 2002-2008, a w 2009 roku Selena została też nagrodzona przez jury za wiarygodność, nowoczesność i innowacyjność.
Związki Grupy Selena z Dolnym Śląskiem
są nierozerwalne. Tu mamy siedzibę główną i większość naszych polskich spółek
i zakładów produkcyjnych oraz globalne
centrum R&D. Także za sprawą DCG firmy działają tu ze świadomością, że ich rozwój jest wspierany przez region.
W jaki sposób Dolnośląskie Certyfikaty Gospodarcze przyczyniają się do
rozwoju biznesu na Dolnym Śląsku?
Dzięki tej inicjatywie wyróżniające się firmy i produkty z naszego województwa są
dostrzegane i doceniane. Wsparcie ze strony instytucji publicznych buduje sprzyjający ekosystem i wzmacnia wiarygodność
firm. My również na tym zyskaliśmy. Selena rozrosła się mocno poza granice Polski,
do liczby 35 spółek w 18 krajach. Jednak jej
serce nadal bije we Wrocławiu.
Produkty Grupy Seleny podbiły wiele
zagranicznych rynków. Na czym polega tajemnica tego sukcesu?
Aby skutecznie eksportować swój produkt,
trzeba zbudować własną markę. Dlatego
trzeba wspierać w tym polskich przedsiębiorców. Kiedy w 1992 roku zakładałem
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Selenę, nasza marka Tytan istniała już od
roku. Dziś sprzedajemy nasze produkty
do ponad stu krajów i nasze doświadczenia mówią, że polska marka jest dobrze
przyjmowana i widziana niemal wszędzie
na świecie.

woju. W Europie takim impulsem do rozwoju będą środki z Funduszu Odbudowy,
który zakłada m.in. inwestycje w projekty
budowlane. W najbliższych latach wsparcie
programów unijnych z pewnością będzie
miało bardzo pozytywny wpływ na rynek.

W jaki sposób Selena wprowadza na
rynek swoje innowacyjne rozwiązania?

Jak przebiegała internacjonalizacja
Seleny, na czym polegał model jej ekspansji na rynki zagraniczne? Dzięki
czemu możliwa jest skuteczna konkurencja na globalnych rynkach ze światowymi koncernami?

To jeden z priorytetów działalności Seleny. Nasze laboratoria R&D we współpracy
z użytkownikami opracowują produkty,
które są przyjazne w montażu, znacząco
przyspieszają prace na budowie i nie wymagają prądu czy wody, przyczyniając się
do dekarbonizacji budownictwa. Jednym
z przykładów takich rozwiązań jest linia
FAST & PRO, która w znaczący sposób
przyspiesza budowę i zmienia tradycyjny
model pracy na prostszy i nowocześniejszy.
W zeszłym roku opracowaliśmy też systemowe rozwiązanie dla profesjonalistów
– standard izolacji i uszczelniania okien
Tytan WINS. Wykorzystując produkty
z tej linii montażyści znacząco poprawiają energooszczędność budynków. Dbamy
też o aspekt edukacyjny. Gdy debiutowała
seria produktów FAST & PRO, uruchomiliśmy globalną kampanię marketingową,
dzięki której klienci mogli nie tylko poznać
produkty, ale i skorzystać z warsztatów
i webinarów. Przy wprowadzeniu systemu
Tytan WINS uruchomiliśmy szeroko zakrojoną akcję szkoleniową, skierowaną do
instalatorów okien.
Jak pandemia wpłynęła na branżę materiałów budowlanych w Polsce i Europie? Czy należy oczekiwać
mniejszego popytu na materiały budowlane?
Wiosną tego roku na wszystkich rynkach
stosunkowo duży popyt na chemię budowlaną zderzał się ze znaczącą fluktuacją kosztów, zwłaszcza zakupu surowców.
Grupa Selena elastycznie reagowała na
dynamiczne zmiany, dostosowując swoją
strategię do poszczególnych lokalizacji.
Musimy pamiętać, że pandemia kiedyś się
skończy. Po okresach załamania gospodarczego następuje okres dynamicznego roz-

Sprzedaż na rynki zagraniczne jest o wiele
bardziej kosztowna – dlatego my jako marka Tytan zaczęliśmy od zdobycia części
rynku krajowego.
Rozpoczynając proces internacjonalizacji
kierowaliśmy się zasadą „blisko komina”.
Zaczęliśmy eksportować w Europie, w odległości „do 3 godzin samolotem”. Gdy
tutaj udało nam się osiągnąć pewną skalę, wyszliśmy dalej. Przykładowo, Selena
od 20 lat, w ramach spółki joint venture,
produkuje z Koreańczykami pianę montażową – produkt oparty jest o polską technologię, ale produkcja odbywa się w Korei.
Nasi koreańscy partnerzy szybko stali się
liderem rynku i znacznie rozszerzyli sprzedaż. Gdzie sprzedają? W okolicy: Azji Południowo-Wschodniej, Wietnamie, Tajlandii, na Filipinach, we wschodniej Rosji,
Japonii, Chinach. Czyli „wokół komina”,
który jest tam w Korei.
Analizując sytuację światową, widzimy,
że główne trendy będą sprzyjały Polsce.
Skracanie łańcuchów przepływów i zapowiadany podatek od śladu węglowego
będą promowały produkcję lokalną w Europie. Pamiętajmy jednak, że samodzielne prowadzenie działalności eksportowej,
zwłaszcza na wiele rynków, w szczególności pozaeuropejskich, wiąże się z bardzo
dużym ryzykiem. Dlatego mogą je realizować przedsiębiorstwa, które osiągnęły już
jakąś skalę.
Dziękuję za rozmowę
Radosław Nosek
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Gospodarka wróciła
na ścieżkę
dynamicznego wzrostu
Z prof. Adamem Glapińskim Prezesem NBP, rozmawia Marcin Prynda
W latach 2016–2020, NBP wypracował zyski, z których łączna wpłata
do budżetu państwa przekroczyła
32 mld złotych. Co zdecydowało o tak
korzystnych wynikach finansowych
Banku Centralnego?
Zacznijmy od tego, że podstawowym celem NBP nie jest osiąganie zysków. Nasze
wyniki finansowe są bowiem pochodną
wykonywania przez nas zadań publicznych, określonych głównie ustawą o NBP.
Dotyczy to w szczególności dbania o wartość polskiego pieniądza, czyli realizowania polityki pieniężnej, czy też zarządzania
rezerwami dewizowymi w celu utrzymania płynności płatniczej naszego kraju.
Dla przykładu zarządzając rezerwami dewizowymi, dążymy w pierwszej kolejności
do utrzymania ich jak największego bezpieczeństwa oraz wysokiej płynności, tak
byśmy mogli z nich skorzystać, w sytuacji
gdy zajdzie taka konieczność. Dopiero gdy
te warunki są spełnione, staramy się tak inwestować, aby te bezpieczne i płynne aktywa przynosiły nam jak największe dochody. Nieprzypadkowo wspominam tu tak
często o naszych rezerwach dewizowych,
ponieważ to one są największym źródłem
naszych przychodów. Pomimo niesprzyjających warunków i niskich zagranicznych
stóp procentowych, to wynik na rezerwach
dewizowych (w tym związanych z nimi
różnic kursowych) odpowiadał za wypracowane przez NBP w ostatnich latach zyski
i związane z tym wysokie wpłaty do budżetu państwa. Z rezerwami dewizowymi
wiąże się jednak też ryzyko, które materializuje się, gdy np. na skutek umocnienia naszej waluty następuje spadek ich wartości
wyrażonej w złotych. Dlatego też staramy
się w każdym roku odłożyć chociaż część
wypracowanych wyników na rezerwę na
ryzyko kursowe, z której będziemy korzystać w takich właśnie przypadkach. Co zaś
się tyczy polityki pieniężnej, to tutaj sytuacja jest trochę inna, ponieważ realizując tę
funkcję, z reguły ponosimy koszty. Zwią-
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zane jest to z występującą nadpłynnością
sektora bankowego, którą musimy absorbować w celu utrzymania stóp procentowych na określonym przez RPP poziomie.
Realizujemy to poprzez emisję bonów pieniężnych. Od tych bonów z kolei płacimy
koszty dyskonta, pomniejszając nasz wynik finansowy. Tak więc najprościej odpowiadając na Pana pytanie, źródłem tak
korzystnych wyników finansowych NBP
była nadwyżka zysków z zarządzania rezerwami dewizowymi nad kosztami prowadzenia polityki pieniężnej.

Proszę ocenić prowadzoną przez
NBP politykę w czasie pandemii. Na
początku pandemii nastąpiło znaczne obniżenie stóp procentowych. Jakie konsekwencje miała ta decyzja,
zwłaszcza jeśli chodzi o kondycję
finansową przedsiębiorstw, poziom
bezrobocia, poziom życia gospodarstw domowych?
Jak doskonale pamiętamy, w momencie
wybuchu pandemii na początku 2020 r.
panowała olbrzymia niepewność. Nikt nie
wiedział, jak to się wszystko potoczy, ale
wszyscy czuliśmy, że stoimy przed nad-
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zwyczajnym wyzwaniem. Był to z pewnością czas próby dla władz gospodarczych,
których szybka reakcja była kluczowa dla
uchronienia gospodarki przed głęboką
i potencjalnie długotrwałą recesją.
Oczywiście nie pozwoliło to całkowicie
uniknąć strat związanych z pandemią. Co
więcej, w wielu krajach spadek aktywności
był na tyle wyraźny, że – pomimo wsparcia
rządów i banków centralnych – do dziś nie
powróciła ona do poziomu sprzed pandemii. Dotyczy to m.in. krajów, takich jak
Niemcy czy Włochy, a w Wielkiej Brytanii
czy Hiszpanii PKB obniżył się do poziomu
sprzed czterech–pięciu lat i gospodarki te
będą jeszcze dłuższy czas odrabiać straty.
Polska gospodarka poradziła sobie natomiast z pandemią bardzo dobrze. Spadek
aktywności był relatywnie płytki i krótkotrwały. W efekcie odrobiliśmy już z nawiązką gospodarcze straty wynikające
z pandemii i wróciliśmy na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Na ten sukces polskiej
gospodarki złożyło się wiele czynników,
ale kluczową rolę odegrała z pewnością
niezwłoczna i zdecydowana reakcja NBP.
Polski bank centralny jako jeden z pierwszych w Europie wprowadził działania
wspierające gospodarkę. Ich głównymi
elementami było wyraźne obniżenie stóp
procentowych i rozpoczęcie skupu obligacji emitowanych i gwarantowanych przez
Skarb Państwa. Dzięki temu wyraźnie
spadły raty kredytów dla polskich rodzin
i przedsiębiorców, co stanowiło niebagatelne wsparcie dla ich finansów. Jednocześnie rząd uzyskał przestrzeń niezbędną
do realizacji ambitnych programów antykryzysowych. W rezultacie polskie przedsiębiorstwa bardzo dobrze poradziły sobie
z pandemicznymi zaburzeniami i dziś ten
sektor notuje rekordowe zyski. Co więcej,
także pracownicy w Polsce zostali skutecznie osłonięci przed widmem utraty pracy.
Warto wspomnieć, że według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy spadek
liczby przepracowanych w ubiegłym roku
godzin związany z pandemią był w Polsce
najniższy w całej UE, a w skali świata lepiej
było tylko w dwóch krajach. W związku
z tym dziś mamy jedną z najniższych stóp
bezrobocia w UE. Jednocześnie wynagrodzenia pracowników nieprzerwanie się
zwiększały w tempie znacznie przewyższającym stopę inflacji. Te fakty mówią same
za siebie. Nam pozostaje cieszyć się tym,
że polska gospodarka jako całość przeszła
przez pandemię niemalże suchą stopą.
Rada Polityki Pieniężnej w październiku i listopadzie podwyższyła stopę
referencyjną NBP. Jakie były główne
przesłanki podjęcia takiej decyzji?
Czy należy oczekiwać, że w najbliższym czasie cykl podwyższania stóp
będzie kontynuowany?
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Celem działań podejmowanych przez Radę
jest zagwarantowanie stabilności cen. Inaczej mówiąc, dążymy do tego, żeby inflacja
w średnim okresie była zgodna z naszym
celem inflacyjnym, zdefiniowanym jako
2,5% +/- 1 pkt proc.

wyżce stóp procentowych przez RPP
w październiku, powiedział Pan, że
miał Pan świadomość, że bankierzy
zaskoczyli rynek skalą podwyżki.
Dlaczego zaskoczenie rynku było potrzebne?

W ostatnim czasie w Polsce – podobnie jak
w wielu innych gospodarkach – inflacja
kształtuje się na podwyższonym poziomie. Przyczyną tego zsynchronizowanego
wzrostu dynamiki cen w różnych gospodarkach są czynniki o zasięgu globalnym.
Mam tu na myśli wyraźnie wyższe niż
przed rokiem ceny surowców energetycznych, uprawnień do emisji CO2 czy cen
transportu międzynarodowego. Do tego
dochodzą utrzymujące się zaburzenia
globalnych sieci dostaw, które znajdują
odzwierciedlenie w niedoborze i wzroście
cen części produktów. Są to więc czynniki zewnętrzne wobec polskiej gospodarki,
na które krajowa polityka pieniężna nie
ma wpływu. Początkowo ocenialiśmy, że
wpływ tych czynników na inflację będzie
przejściowy i dlatego nie uznawaliśmy za
zasadne, by reagować na podwyższoną dynamikę cen.

Jak już wspomniałem, decyzje Rady są podejmowane na podstawie aktualnych danych i prognoz, w oparciu o które budujemy swoje oceny perspektyw koniunktury
i procesów cenowych. NBP, jak większość
banków centralnych, nie publikuje projekcji własnych stóp procentowych. Nie
deklarujemy też w inny sposób, jakie będą
nasze przyszłe decyzje. Nie robimy tego
z prozaicznych powodów: po prostu te
decyzje jeszcze nie zapadły, bo przecież
nie wiemy dokładnie, co przyniesie przyszłość. Zresztą nawet banki centralne,
które publikują takie projekcje, często zaskakują rynek. Żeby nie szukać odległego
przykładu, w listopadzie czeski bank centralny podniósł stopy procentowe w skali dwa razy wyższej niż oczekiwał tego
rynek. W efekcie stopy kształtują się tam
dziś na zdecydowanie wyższym poziomie
niż sam czeski bank centralny prognozował jeszcze w sierpniu.

We wrześniu globalne ceny surowców energetycznych – w szczególności gazu, ale też
węgla i ropy naftowej – poszybowały jednak w górę. Wzrosły także ceny surowców
rolnych na rynkach światowych. W efekcie
prognozy inflacji na kolejne kwartały – zarówno w Polsce, jak i na świecie – zostały
zrewidowane w górę i jednocześnie istotnie
wydłużył się okres spodziewanego utrzymywania się dynamiki cen na podwyższonym poziomie. Trzeba podkreślić, że
za te zmiany perspektyw inflacji odpowiadały nadal głównie czynniki niezależne
od decyzji NBP. W naszej ocenie jednak
połączenie tych zewnętrznych czynników z dalszym oczekiwanym wzrostem
krajowej aktywności gospodarczej oraz
korzystną sytuacją na rynku pracy razem
tworzyło ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji. I dlatego zareagowaliśmy.
Krótko mówiąc, nasze decyzje o podwyżce
stóp procentowych nie były odpowiedzią
na obecne, podwyższone odczyty inflacji.
Bo na nie nic nie możemy poradzić. Podnosząc stopy procentowe, chcieliśmy zapobiec utrwaleniu się inflacji na podwyższonym poziomie w średnim okresie. Zrobimy
wszystko, co konieczne, aby w średnim
okresie inflacja powróciła do poziomu
zgodnego z naszym celem. Jeśli chodzi
o przyszłe decyzje w polityce pieniężnej,
to będą one nakierowane na osiągnięcie
naszego średniookresowego celu inflacyjnego. Decyzje te są i będą dostosowane do
zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz
prognoz makroekonomicznych.
Podczas konferencji prasowej po pod-

Oczywiście, na podstawie aktualnie dostępnych informacji można próbować
przewidzieć, jakie reakcje władz monetarnych będą konieczne w przyszłości. My
takich „zakładów” jednak nie robimy. Natomiast uczestnicy rynków mają w tym zakresie pełną swobodę i chętnie przewidują
przyszły poziom stóp procentowych. Czasem te przewidywania analityków są trafne, a czasem rynki się mylą. Dość powiedzieć, że w okresie od 2004 r. do dziś skala
większości zmian stóp procentowych NBP
była niespodzianką dla analityków rynkowych. Nie dlatego przecież, że my chcemy
rynki zaskakiwać, tylko dlatego, że tak to
już jest z przewidywaniem przyszłości.
Zdaję sobie sprawę, że rynkowi łatwiej
byłoby tę przyszłość przewidywać, gdyby
miał jasne deklaracje z naszej strony. Tyle
że takie wspieranie rynku nie jest rolą
banku centralnego. Dla Rady kluczowe
jest podejmowanie decyzji, które – biorąc
pod uwagę bieżącą i oczekiwaną sytuację
gospodarczą – umożliwią realizację celu
inflacyjnego w średnim okresie. W tej kwestii od lat nic się nie zmienia. Nie powinno
nikogo zaskakiwać, że nie chcemy deklarować przyszłych decyzji. Dążymy do realizacji naszego celu i z tego względu w październiku i listopadzie podnieśliśmy stopy
procentowe NBP. Jednakże nie mówimy
o cyklu podwyżek. Fraza „cykl podwyżek”,
czy też „cykl obniżek” stóp procentowych
nie należy do naszego instrumentarium
komunikacyjnego.
W jakim stopniu ostatnie podwyż-
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ki stóp procentowych mogą wpłynąć na wyhamowanie coraz bardziej
zwiększającej się inflacji i czy w ogóle
mogą?
Jak już wspominałem, podwyżki stóp nie
były nakierowane na obniżenie inflacji
w najbliższych miesiącach. Tego niestety
nie da się zrobić. Nawet najbardziej drastyczna podwyżka stóp nie zmieniłaby
wiele w tym zakresie. Pamiętajmy, że dynamika cen będzie podwyższona głównie
ze względu na zewnętrzne szoki podażowe, które już wystąpiły. Dlatego wprost
mówimy o tym, że według naszej projekcji w kolejnych miesiącach inflacja jeszcze
wzrośnie i osiągnie szczyt w I kwartale
przyszłego roku. Następnie inflacja powinna zacząć się obniżać, głównie ze względu na wygasanie efektów wcześniejszego
wzrostu cen surowców.
Istnieje jednak ryzyko, że przy dobrej sytuacji koniunkturalnej, jaką przewidujemy na przyszły rok, podwyższona inflacja
mogłaby się utrwalić. To właśnie ograniczeniu tego ryzyka służą dokonane przez
nas podwyżki stóp procentowych. Krótko
mówiąc, nasze działania mają zapewnić, że
mimo utrzymującego się przez kilka miesięcy przyspieszonego wzrostu cen, inflacja
w średnim okresie obniży się do poziomu
zgodnego z naszym celem.
Czy Pana zdaniem uzasadnione jest
rozpoczęcie debaty nad podwyższeniem celu inflacyjnego?
Od 2004 r. średniookresowy cel inflacyjny
NBP wynosi 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu
procentowego. Rzeczywiście w ostatnim
czasie nasiliły się czynniki strukturalne, które mogą nam podwyższać inflację
w średnim okresie. Mam tu na myśli cenowe skutki transformacji energetycznej,
czyli efekty polityki klimatycznej UE.
Skoro jako społeczeństwo decydujemy się
na wprowadzanie rozwiązań, które sprawiają, że ceny energii silnie rosną, to musimy zaakceptować konsekwencje takich
wyborów, w tym wyższą dynamikę cen. Na
konieczność uwzględnienia wpływu tzw.
transformacji energetycznej na nasze decyzje dotyczące parametrów polityki pieniężnej wskazaliśmy w Założeniach polityki
pieniężnej na 2022 r. Jednocześnie znaczna
elastyczność polityki pieniężnej, będąca
kluczowym elementem realizowanej przez
nas strategii, powinna umożliwić akomodację zachodzących dostosowań cenowych
przy obowiązującym obecnie poziomie
celu inflacyjnego.
Polska jest na 11. miejscu w Europie
oraz na 23. na świecie pod względem
ilości posiadanego złota. NBP zapowiada dalsze zakupy. Dlaczego tak
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ważne dla Polski jest znaczne zwiększanie rezerw dewizowych?
Rezerwy dewizowe są to posiadane przez
bank centralny łatwo rozporządzalne,
płynne aktywa zagraniczne, głównie w formie w formie papierów wartościowych,
lokat i gotówki oraz złota. Stanowią one
ważny element bezpieczeństwa finansowego państwa, gdyż ich wielkość uwzględniana jest przy ocenie stabilności kraju
dokonywanej przez Międzynarodowy
Fundusz Walutowy, agencje ratingowe czy
też inwestorów zagranicznych. Im wyższa wiarygodność kredytowa Polski, tym
niższe koszty finansowania pożyczek na
globalnych rynkach. Wysoki poziom rezerw dewizowych zmniejsza również ryzyko destabilizacji polskiej waluty przez
gwałtowny odpływ kapitału. Rezerwy dewizowe mogą być również wykorzystane
do wsparcia stabilności krajowego sektora
bankowego w przypadku znacznych zaburzeń jego funkcjonowania.
W ostrożnościowe funkcje utrzymywania
rezerw dewizowych bardzo dobrze wpisuje
się złoto. Ze względu na swoje wyjątkowe
walory inwestycyjne (m.in. brak ryzyka
kredytowego, brak bezpośrednich powiązań z polityką gospodarczą jakiegokolwiek
kraju), a także cechy fizyczne (w szczególności trwałość i praktycznie niezniszczalność), złoto ma status tzw. bezpiecznej
przystani, co przejawia się wzrostem jego
wartości w warunkach kryzysów finansowych czy też politycznych, czyli w okresach, w których może się pojawić konieczność wsparcia rynku finansowego lub
sektora bankowego rezerwami banku centralnego. Ponadto złoto odznacza się relatywnie niską korelacją z głównymi klasami
aktywów, szczególnie dolarem amerykańskim dominującym w portfelu rezerw NBP,
zatem włączenie złota do portfela ogranicza ryzyko rynkowe ponoszone w procesie
inwestowania rezerw dewizowych.
Mając na uwadze wspomnianą szczególną
rolę złota jako aktywa rezerwowego oraz
dynamiczny wzrost wielkości aktywów
rezerwowych NBP w ciągu ostatniej dekady, sprawiający, że zasoby złota NBP były
mniejsze niż mogłoby to wynikać z ogólnej wielkości portfela rezerw w porównaniu z innymi krajami, w latach 2018–2019
Narodowy Bank Polski dokupił 125,7 ton
złota, zwiększając swój zasób kruszcu do
228,7 ton.
Kontynuując dotychczasową politykę,
Narodowy Bank Polski będzie dążyć do
powiększania zasobów złota, przy czym
skala i tempo zakupów będą zależały m.in.
od dynamiki zmian oficjalnych aktywów
rezerwowych oraz bieżących warunków
rynkowych.

Ogromnym wyzwaniem dla polskiej
gospodarki, opartej na węglu, będzie
europejska zielona rewolucja. Jak Pan
widzi w tym kontekście rolę banku
centralnego, jaka powinna być prowadzona polityka pieniężna, tak aby
koszty tej energetycznej rewolucji nie
doprowadziły Polaków do ubóstwa
energetycznego?
Ostatnio modną tendencją wśród banków
centralnych jest uwzględnianie różnego rodzaju kryteriów odpowiedzialności
społecznej, szczególnie kwestii klimatycznych, w polityce pieniężnej i inwestycjach.
Bacznie śledzimy tę dyskusję i obserwujemy działania podejmowane przez wiodące banki centralne. W moim odczuciu
nawoływania, aby banki centralne zrobiły „coś” w sprawie globalnego ocieplenia,
mają w sobie więcej chciejstwa niż merytorycznego czy formalno-prawnego uzasadnienia. Pojawiają się np. postulaty, aby
uwzględnić kryteria klimatyczne w programach skupu aktywów albo polityce
zabezpieczeń banku centralnego. Chodziłoby o to, aby w jakiś sposób premiować
bardziej „zielone” emisje dłużnych papierów wartościowych. Ale – abstrahując nawet od problemów klasyfikacyjnych, braku
przejrzystości itp. – tych obligacji u nas
prawie nie ma! Łączna wartość nominalna
zielonych emisji Skarbu Państwa wynosi
niecałe 4 mld euro. Poza tym mamy jeszcze
kilka emisji korporacyjnych, ale proszę pamiętać, że w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku zakupiliśmy do tej
pory obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa o łącznej wartości
przekraczającej 140 mld złotych, tj. ponad
6% PKB. I to nie stało się przypadkiem, ale
było wynikiem naszej oceny, że taka skala
luzowania monetarnego jest na danym etapie gospodarce potrzebna. Kluczowa była
tu zresztą nie tylko skala programu, ale
również jego inkluzywny charakter – nasze zakupy koncentrowały się w tych segmentach rynku, gdzie to było potrzebne.
Tymczasem gdyby działania niekonwencjonalne miały się ograniczać do selektywnego kupowania zielonych obligacji, to na
pewno nie byłyby skutecznym narzędziem
wsparcia gospodarki. I tu dochodzimy do
kwestii najważniejszej, czyli mandatu banku centralnego. Otóż podstawowym zadaniem NBP jest zapewnienie stabilności
cen – i temu podporządkowane są nasze
programy i działania. Nie ignorujemy zagrożeń klimatycznych, mamy świadomość
wyzwań, jakie transformacja energetyczna
niesie dla gospodarki, ale sprostanie tym
wyzwaniom to zadanie przede wszystkim
dla rządu. Jako bank centralny możemy
wspierać politykę gospodarczą rządu, o ile
mieści się to w naszym mandacie i nie
ogranicza realizacji podstawowego celu.
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Ciepłownie dłużej poczekają na gaz
Rozmowa z Jakubem Kowalskim, członkiem zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. operacyjnych
Panie prezesie, zgodnie z przyjętą
przez Radę Ministrów Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku krajowy
sektor energetyczny zostanie poddany znaczącym zmianom zmierzającym w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Czy kluczową rolę w tym
procesie odegra gaz ziemny?
Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku
zakłada wiele zmian w transformacji energetycznej naszego kraju. Należy jednak
pamiętać, że znaczący wpływ na jej kształt
ma dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2015 roku. Zgodnie z jej
zapisami, już od początku 2025 r. znacznej redukcji ulegnie możliwość emisji do
powietrza zanieczyszczeń z istniejących
obiektów energetycznych o nominalnej
mocy cieplnej większej niż 5 MW. Najlepszym rozwiązaniem dla takich jednostek
jest zamiana paliwa na mniej emisyjne,
czyli na gaz ziemny.
Jaka jest skala wyzwań związanych
z gazyfikacją ciepłownictwa, przed którą staje Polska Spółka Gazownictwa?
W tym momencie zdiagnozowaliśmy ponad 300 podmiotów z obszaru ciepłownictwa, które wyraziły chęć przyłączenia do
sieci gazowej. A blisko 200 z nich jest już
w procesie przyłączeniowym. Wiele obiektów nie zadbało o modernizację systemu
zasilania i pewnie lada dzień będą pukać
do Polskiej Spółki Gazownictwa. Trzeba
powiedzieć głośno, że przyłączenie do naszej sieci wszystkich tych podmiotów, do
2025 roku jest nierealne. Wynika to z jednej strony z rosnącego zapotrzebowania
na gaz, z drugiej strony z rosnących cen na
rynku wykonawczym. Ostrożne analizy
pokazują, że w ciągu dekady popyt na błękitne paliwo wzrośnie o 50 proc.
Trzeba pamiętać też, że w niektórych
miejscach przepustowość naszych systemów jest prawie wyczerpana. Rozbudowy
potrzebują zarówno nasze sieci, jak i sieci
operatora Gaz-System, który zasila gazociągi Polskiej Spółki Gazownictwa. Nasz
wspólny proces inwestycyjny trwa ok. 3 lat
od momentu podpisania umowy między
PSG a Gaz-Systemem.
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Lubelskie dobrze
wykorzystuje fundusze UE
Jednym z ważnych wydarzeń dla Lubelskiego był lipcowy Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów
Trójmorza, na którym podpisano m.in.
Deklarację Lubelską. Kongres potwierdził rosnącą rolę regionu na gospodarczej
mapie Polski.
Wydarzenie tak wysokiej rangi było okazją
do promocji Lubelskiego, jego potencjału
w wielu obszarach. Prezentowano region
jako atrakcyjne miejsce – przyjazne zarówno dla turysty, jak i inwestora.
Na poziomie samorządów jesteśmy żywo
zainteresowani, aby integracja państw i regionów Trójmorza zmierzała do rozbudowy
infrastrukturalnej w trzech kluczowych sferach: komunikacyjnej (lotnictwo, drogownictwo, koleje, szlaki wodne), energetycznej
(elektryczność, gazociąg, ropociągi) oraz informatycznej. – powiedział wówczas „Kapitałowi Polskiemu”, Jarosław Stawiarski,

Czy Polska Spółka Gazownictwa podjęła jakieś kroki, aby dotrzeć do ciepłowni z przekazem, że nie uda się ich
przyłączyć do sieci gazowej w ciągu
roku czy dwóch?
Szukając rozwiązań tej sytuacji, przebudowaliśmy nasze struktury i kompetencje.
Powołaliśmy do życia Departament Energii i Pełnomocnika Zarządu ds. Transformacji Energetycznej. Obecnie często to my
wychodzimy z zapytaniem do podmiotów
ciepłowniczych, które zinwentaryzowaliśmy i pytamy ich o potrzeby i planowane
działania, aby móc racjonalnie zarządzać
przepustowością naszych sieci i ich rozbudową. Przed miesiącem podpisaliśmy
z NFOŚiGW porozumienie, zgodnie z którym będziemy wymieniać się informacjami w zakresie podmiotów ubiegających się
o dofinansowanie inwestycji związanych
z przejściem na paliwo gazowe.
Staramy się tak działać, żeby było jak najmniej rozczarowań. Ale już dzisiaj widzimy, że niektóre podmioty wytwarzające
ciepło, oczekują od nas zapewnienia o podłączeniu do sieci do końca 2024 roku. Coraz częściej jako termin przyłączenia wskazujemy rok 2025, bo w wielu miejscach
skończyły nam się rezerwy przepustowości

sieci, a ciepłownie wyprzedziły firmy, które po gaz przyszły wcześniej. W momencie,
w którym nie starcza nam przepustowości
oczywiście rozpoczynamy proces inwestycyjny. Od momentu podpisania umowy
trwa on jednak ok. 3 lat.
I na koniec chciałbym zapytać o biogaz i wodór. Czy już niedługo mogą
one realnie „zazielenić” nasz gaz?
Polska Spółka Gazownictwa jest nie tylko
uczestnikiem partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. W ostatnim czasie przystąpiliśmy również do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju
gospodarki wodorowej w Polsce. Jesteśmy
gotowi na biogazową ewolucję i w zasadzie
w każdym miesiącu wydajemy warunki przyłączenia dla biogazowni. Z żadną
z nich nie podpisaliśmy jednak jeszcze
umowy przyłączeniowej. Wszystko dlatego, że wytwarzany przez nie biogaz, bardzo
często nie spełnia parametrów pozwalających wprowadzić go do naszej sieci dystrybucyjnej. Mamy nadzieję, że w niedługim
czasie Ministerstwo Klimatu i Środowiska
wypracuje mechanizmy wsparcia dla biogazowni, a biometan popłynie naszymi
gazociągami.
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Marszalek Województwa Lubelskiego.
Ważną inwestycją Trójmorza jest Via Carpatia, która ma również duże znaczenie
dla województwa lubelskiego. Poprawia
ona jakość przemieszczania się i wyznacza
nowy korytarz komunikacyjny biegnący
z północy na południe regionu. W Lubelskiem budowa S19 ruszyła w 2019 roku
i obejmie ok. 200 km tej trasy. Zaawansowane prace trwają na wszystkich sześciu
odcinkach realizacyjnych od węzła Lublin
Węglin do węzła Lasy Janowskie o łącznej
długości ok. 75 km. Powstają m.in. obwodnice Kraśnika, czy Janowa Lubelskiego.
Odcinek między obwodnicą Janowa Lubelskiego a Lasami Janowskimi ma już pozwolenie na użytkowanie. 11 października
udostępniony został odcinek od Lasów Janowskich do Zdziar o długości ok. 9,5 km.
Lubelskie jako pierwszy region w kraju
rozpoczynał proces konsultacji społecz-

nych programu Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego 2021-2027. W nowej perspektywie finansowej na Lubelszczyznę,
z unijnych funduszy, ma trafić 2 mld 273
mln euro. Jarosław Stawiarski, marszałek
województwa lubelskiego ma nadzieję, że
Lubelskie będzie również krajowym liderem w wykorzystaniu tych pieniędzy.
Na duże wsparcie mogą liczyć samorządy z terenu województwa lubelskiego.
W ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
otrzymają one blisko 1,9 mld złotych.
Rozwojowi Lubelskiego z pewnością
sprzyjać będzie podpisanie Deklaracji
Lubelskiej. Podczas II Forum Regionów
Trójmorza, dokument ten podpisali marszałkowie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego
i świętokrzyskiego oraz przedstawiciele 11
regionów z pięciu państw: Bułgarii, Litwy,
Słowacji, Węgier, Rumunii.
Strony zadeklarowały wspólne działania
na rzecz stworzenia Sieci Gospodarczej
Regionów Trójmorza i „jej poszerzenia
o nowych partnerów reprezentujących samorządy, instytucje gospodarcze, uniwersyteckie i inne pochodzące z krajów Inicjatywy Trójmorza”.
Wykorzystano dane z lubelskie.pl

Kongres 590 w dwóch osłonach
Szósta już edycja Kongresu 590 odbyła się 5-6 października w Warszawie,
w centrum wystawienniczym EXPO
XXI. To, stosunkowo młode wydarzenie,
w krótkim czasie urosło do rangi jednego z najbardziej prestiżowych spotkań,
podczas których debatuje się o najważniejszych wyzwaniach stojących przed
gospodarką.
Kolejna odsłona VI edycji Kongresu 590
odbyła się Rzeszowie i Jasionce 4-5 listopada br. Honorowy Patronat nad Kongresem
590 objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Podczas pierwszej odsłony wydarzenia,
goście mogli śledzić wystąpienia liderów
oraz debaty eksperckie prezentujące najważniejsze idee na czterech scenach jednocześnie. Przez cały czas działało studio
590, w którym goście kongresu mogli na
bieżąco udzielać wywiadów, a także komentować i podsumowywać najważniejsze
zagadnienia.
Dyskutowano w ramach 7 kluczowych
obszarów tematycznych: nowe państwo
(wyzwania związane z rozwojem administracji cyfrowej, roli Unii Europejskiej
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w procesie odbudowy gospodarki oraz inwestycji infrastrukturalnych; nowe rynki
zbytu w globalnej gospodarce, nowe sektory, których rozwój przyspieszyła m.in.
pandemia, demografia, zdrowie nauka
oraz badania i rozwój, nowy obraz Polski. Podczas dyskusji na ten ostatni temat
stwierdzono m.in., że ważnym elementem
pozycji Polski na arenie międzynarodowej jest tzw. soft power, czyli zwiększanie
atrakcyjności kraju poprzez jego kulturę
i sztukę.
O zielonej transformacji na Kongresie 590
mówiono bardzo dużo. Paweł Szczeszek,
Prezes Zarządu Enea S.A. podkreślił, że rewolucja w energetyce jest ogromnym wyzwaniem, które musimy podjąć.
Od zielonego zwrotu nie ma odwrotu – powiedział Paweł Szczeszek. - Idziemy w stronę neutralności klimatycznej. By przeprowadzić transformację Enei, potrzebujemy
odpowiednich narzędzi. Musimy mieć nie
mniejsze szanse inwestycyjne niż podmioty
prywatne. Warunkiem otwierającym drogę
do transformacji jest projekt NABE. Musimy budować nowy, zielony system. Potrzeba czegoś, co będzie go stabilizować, przede
wszystkim magazyny energii. Przy projek-

towaniu nowego, zielonego systemu, trzeba dopasowywać moce OZE do możliwości
sieciowych i myśleć o narzędziach pozwalających spłaszczać generację - dodał Paweł
Szczeszek, prezes zarządu Enea S.A.
Najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem Kongresu 590 w Rzeszowie i Jasionce (4-5 listopada br.) była Gala wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Zwycięzcami
XIX edycji Nagrody Gospodarczej zostali: w kategorii Lider małych i średnich
przedsiębiorstw Firma Meblowa Nawrocki; Narodowy Sukces - Spółdzielnia
Mleczarska „Mlekpol”; Międzynarodowy
Sukces - KGHM Polska Miedź S.A.; Odpowiedzialny Biznes – PKN ORLEN S.A.;
Firma Rodzinna - AMZ-Kutno S.A.; Badania+Rozwój - Instytut Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja
Nałęcza PAN; STARTUP_PL - SunRoof
Technology sp. z o.o.
Nagrodą Specjalną został uhonorowany
prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego
Banku Polskiego, a Nagrodą Indywidualną
- Sergiusz Martyniuk, Prezes Rady Właścicieli Pronaru.
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Sport i kultura fizyczna
nieodłączną częścią gospodarki
Z Anną Krupą sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turytyki, rozmawia Marcin Prynda
z przygotowaniem zawodników kadry
narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem
w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich.

Podczas Kongresu 590 uczestniczyła
Pani w panelu tematycznym ”Sport
narzędziem nowego obrazu Polski”.
Jaki nowy wizerunek naszego kraju
możemy kreować poprzez sport?
Potencjał sportu, jego uniwersalnie wartości i możliwości, mogą być wykorzystywane do kreowania wszelkich aspektów
nowego obrazu współczesnej Polski. Analizy przeprowadzone przez Instytut Badań
Strukturalnych, badające korzyści społeczne inwestycji w sport wskazują, iż aktywność fizyczna ma wpływ na inne aspekty
życia poza zdrowiem.
W naszych działaniach sport rozumiany
jest jako ważny obszar polityki publicznej
przedstawiony w kontekście innych polityk, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia, edukacji, transportu, turystyki, planowania przestrzennego oraz rynku pracy
i polityki społecznej, szczególnie w aspekcie potencjału sportu w budowie kapitału
społecznego.
Sport i jego wartości są istotną częścią
kreowania pozytywnego wizerunku poszczególnych polityk publicznych jako nieodłączny element zdrowia oraz szeroko rozumianego rozwoju i sukcesu. Wszystko to
składa się na pozytywny wizerunek Polski,
jako kraju postępującej „mody na sport”,
kraju ludzi aktywnych i zdrowych.
W jaki sposób Ministerstwo wspiera
najlepszych polskich sportowców?
Resort sportu wspomaga polskie związki
sportowe w procesie szkolenia członków
kadr narodowych, udzielając dotacji w ramach Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych
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Środki dotacyjne mogą być przeznaczane m.in. na udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach krajowych oraz
zagranicznych (w tym zakwaterowanie,
wyżywienie, podróże, transport sprzętu,
wynajem obiektów itp.), a także imprezach
mistrzowskich, zakup sprzętu sportowego, odżywek i suplementów diety, wynagrodzenia sztabów szkoleniowych oraz
ich doszkalanie, badania diagnostyczne
i ubezpieczenia. W 2021 r. przeznaczyliśmy
na ten cel ponad 132 mln złotych, a planowany budżet na rok 2022 to blisko 147 mln
zł. Ponadto zawodnikom, którzy zajmują
miejsca punktowane na międzynarodowych imprezach mistrzowskich przyznawane są stypendia sportowe, a medalistom
i ich trenerom nagrody pieniężne.
Na jakie wsparcie mogą liczyć nasi
najzdolniejsi młodzi sportowcy, ale
także i trenerzy?
Oprócz wspomnianego wcześnie dofinansowania szkolenia oraz stypendiów i nagród za wyniki sportowe, chcielibyśmy
wspomagać zawodników i ich trenerów
szerzej. W tym celu podjęliśmy inicjatywę
legislacyjną zmierzającą do zmiany ustawy
o sporcie, która da ministrowi właściwemu
ds. kultury fizycznej uprawnienia w zakresie przyznawania nowych stypendiów.
Nowe stypendia Team100 i Team100 Junior umożliwią m.in., zapewnienie ciągłości funkcjonowania, niezależnie od woli
innych podmiotów, doskonale ocenianego przez środowisko sportowe, Projektu
Team100/PFNteam100, a także poszerzenie jego zakresu o zawodników w wieku
16–17 lat.
Projekt zapoczątkowany w 2017 r., pomyślany początkowo jako dodatkowe wsparcie dla 100 najlepszych, młodych polskich
sportowców rozrósł się i obecnie obejmuje
250 osób, w tym zawodników z niepełnosprawnościami. Od czasu rozpoczęcia programu do końca 2020 r. jego beneficjenci
zdobyli 439 medali (złote: 131, srebrne: 124,
brązowe: 184) na imprezach międzynarodowych w sportach olimpijskich i para-

olimpijskich, a wśród medalistów Igrzysk
XXXII Olimpiady Tokio 2020 jest ich aż 8.
Z kolei stypendia Team100 Minister umożliwią ministrowi wparcie tych sportowców,
którzy znaleźli się w szczególnie złożonej
sytuacji sportowej lub życiowej, a którzy
chcą kontynuować karierę sportową. Stypendia Team100 Trener, umożliwią dodatkowe wsparcie wyróżniających się szkoleniowców, których praca szkoleniowa jest
istotna z punktu widzenia realizacji wieloletniego procesu szkolenia sportowego.
Czy warto inwestować w sport, jaki
jest wpływ sektora sportowego na naszą gospodarkę?
Sport i kultura fizyczna stały się nieodłączną częścią gospodarki, która generuje ponad 100 tys. miejsc pracy stanowiąc ponad
2 % produktu krajowego brutto. Najlepszą
odpowiedzią na opisanie wpływu sektora
sportu na gospodarkę, jest przytoczenie
kilku tylko makroekonomicznych danych
opisujących to zjawisko: • roczny wpływ
sportu na gospodarkę to już ponad 10 mld
PLN; • wartość światowego rynku rekreacji osiągnąć ma w 2022 r. wartość 1,81 bln
USD; • globalny rynek sportowy w 2022 r.,
będzie wart blisko 614,1 mld USD; • globalne przychody e-sportu w 2022 r. osiągną niemal 1,8 mld USD; • globalna wartość rynkowa hazardu online do 2024 roku
osiągnie poziom niemal 95 mld USD.
W omawianym kontekście sport to biznes, natomiast nie możemy zapomnieć, że
istotny wpływ na gospodarkę mają również zdrowotne aspekty regularnej aktywności fizycznej.
W latach 2015 – 2021 przeznaczyliśmy na
sport powszechny ponad 1,4 miliarda złotych (blisko 31 tysięcy przyznanych dotacji). Nakłady na sport powszechny, wzrosły w roku 2021 w stosunku do roku 2015
o 153% (117 mln zł. – 2015 r., 297,6 mln zł –
2021 r.). Rocznie docieramy ze wsparciem
do ponad 6 000 organizacji w sporcie: stowarzyszeń, klubów sportowych, fundacji
czy polskich związków sportowych.
Tegoroczny budżet tylko na sport powszechny wynosi prawie 298 milionów
złotych! Nigdy wcześniej środki publiczne
w takiej wysokości nie trafiły do organizacji pozarządowych działających w sporcie
powszechnym!
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Enea dba o przyszłość
Elektrowni Połaniec
elektrycznej. Enea zamierza rozwijać ten
potencjał inwestując w obszarze niskoemisyjnych źródeł energii.

Przyspieszająca transformacja energetyczna wymaga budowy niskoemisyjnych
źródeł energii elektrycznej, które będą
zabezpieczały rozwój odnawialnych źródeł energii. Elektrownia Połaniec, która
jest ważną częścią Grupy Enea i krajowego systemu energetycznego będzie miała
swój udział w tym procesie.
Elektrownia Połaniec uznawana jest
w energetyce za lidera wykorzystania
biomasy w procesie produkcji energii

- Jesteśmy na drodze transformacji w kierunku zeroemisyjnej produkcji energii
elektrycznej. Nie zapominamy jednak
o naszych konwencjonalnych aktywach
wytwórczych. Elektrownia Połaniec ma
ogromny potencjał i będziemy go rozwijać, realizując ambitne plany ograniczania
emisji. Naszym celem jest zabezpieczenie
przyszłości Elektrowni Połaniec i umożliwienie dalszego rozwoju technologicznego – powiedział Paweł Szczeszek, prezes
Grupy Enea.
Według zasad Pakietu Zimowego, w niedalekiej przyszłości akceptowalny przez
Unię Europejską poziom emisji CO2
z poszczególnych jednostek wytwórczych
będzie wynosił 550 kg/MWh. Spełnienie
tego warunku przez Eneę Połaniec będzie
możliwe poprzez maksymalizację współspalania biomasy na blokach 2-7. W związ-

ku z tym, Enea zatwierdziła do realizacji
projekt inwestycyjny „Dostosowanie Enea
Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań
Rynku mocy po 1 lipca 2025 roku”.
- Chcemy wpisywać się w politykę energetyczną kraju, która zmierza do obniżenia
emisji. Celem projektu inwestycyjnego jest
maksymalizacja udziału biomasy w procesie współspalania z węglem. To wiąże się
z bardzo ważnymi dla nas aspektami, takimi jak bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo produkcji
energii elektrycznej, zgodność z normami
środowiskowymi – powiedział Bogusław
Rybacki, prezes Enei Elektrowni Połaniec.
Inwestycja będzie obejmowała modernizację oraz optymalną przebudowę istniejących urządzeń blokowych, obiektów i instalacji technologicznych, zmianę logistyki
dostaw i gospodarki magazynowej biomasy jak również budowę nowej linii podawania paliwa do obszaru galerii nawęglania.

Dekarbonizacja poprzez rozwój OZE
VII Kongres Energetyczny DISE we Wrocławiu przebiegał pod hasłem: „Sector
coupling”. Były to dwa dni interesujących
debat, podczas których eksperci wspólnie
wypracowywali najlepsze rekomendacje
dla polskiej branży energetycznej.
Głównymi wątkami w debatach z udziałem
polityków, naukowców, przedsiębiorców
i aktywistów były: transformacja energetyczna Polski oraz Europejski Zielony Ład.
Patronat nad wydarzeniem objęły polskie
i zagraniczne urzędy, ambasady, samorządy, spółki energetyczne oraz media.
Integracja sektorów (sector coupling),
oznacza elektryfikację niemal wszystkich
gałęzi gospodarki i zniesienie ich podziału. Zmiany te mają doprowadzić do dekarbonizacji poprzez rozwój OZE oraz
usprawnienie przepływu energii. Jest to
coraz częściej dyskutowany temat w europejskich przedsiębiorstwach energetycznych. Głównym celem integracji sektorów
jest głęboka dekarbonizacja gospodarki
poprzez jak największe możliwe wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, a w efekcie osiągnięcie „społeczeństwa całkowicie elektrycznego”. Żeby go osiągnąć, należałoby w pełni
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wykorzystywać elastyczność wytwarzania
i zużywania energii elektrycznej, a także
rozwinąć na szeroką skalę technologie magazynowanie energii w różnych formach.

spodarczy, efektywność i konkurencyjność
– będzie wyraźnym motorem rozwoju gospodarki i tworzenia wysokopłatnych miejsc
pracy – powiedział Ireneusz Zyska.

Jak osiągnąć unijne cele
klimatyczne

Lokalne bilansowanie ciepła

W wydarzeniu wzięli m.in. udział wiceministrowie klimatu i środowiska Ireneusz
Zyska i Piotr Dziadzio. Podczas otwarcia
Kongresu Piotr Dziadzio powiedział, że
największym wyzwaniem stojącym przed
transformacją sektora energetycznego jest
osiągnięcie unijnych celów klimatycznych,
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.
Podczas panelu „Transformacja energetyczna narzędziem odbudowy po pandemii
COVID-19” wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska zwrócił uwagę na
rolę dokumentu, jakim jest Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.- Transformacja
ma doprowadzić do zbudowania nowego
systemu energetycznego. Jest to ogromne
wyzwanie. Według założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. transformacja
energetyczna będzie pobudzać rozwój go-

Bogusław Rybacki, Prezes zarządu Enea
Elektrownia Połaniec S.A., który uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Transformacja ciepłownictwa” poruszył m.in. problem
współpracy z samorządami w procesie
transformacji energetycznej. - Powinniśmy wytwarzać miejsca pracy – podkreślił
Bogusław Rybacki. Odnawialne źródła
energii i wykorzystanie potencjału współpracy z samorządem to ten kierunek, gdzie
można znaleźć dodatkowe miejsca pracy.
Kogeneracja i lokalny system ciepłowniczy
to szansa dla lokalnego bilansowania. Im
więcej zbilansowanych systemów na poziomie lokalnym, tym większe korzyści dla systemu krajowego - dodał Bogusław Rybacki,
Prezes zarządu Enea Elektrownia Połaniec
S.A.
oprac. na podstawie dise.org.pl, www.gov.
pl/web/klimat
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Poznaliśmy liderów
zrównoważonego
rozwoju
7 października 2021 r. w hotelu The Westin Warsaw odbyła się VII edycja konferencji
„Sustainable Economy Summit”. Podczas czterech paneli dyskusyjnych oraz dwóch wystąpień, zaproszeni eksperci omówili najważniejsze kwestie dla sektora zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna gala rozdania „Diamentów Sustainable Economy”, dla najbardziej wyróżniających się podmiotów
w branżach.
Wydarzenie
rozpoczęło
wystąpienie
Gościa Specjalnego: Prof. Witolda Orłowskiego, Szkoła Biznesu Politechniki
Warszawskiej, który omówił kwestie zrównoważonego kapitalizmu. Pan Profesor
w swoim wystąpieniu mówił także o gospodarce rynkowej, zaznaczył że kapitalizm jest najlepszym modelem, którego nie
można zastąpić. Mówca wspomniał również o reformach i kryzysach, które wystąpiły kilka lub kilkanaście lat temu.
Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy, United Nations Global Compact Network Poland, wygłosił
wystąpienie inauguracyjne, w którym
mówił o energii oraz skutkach zmian klimatycznych. Podkreślił, że tracimy stabilność klimatu, która jest istotna w pogarszającym się kryzysie klimatycznym. Jego
zdaniem, świat jest uzależniony od paliw
kopalnianych, którego konsumpcja ma negatywny wspływ na środowisko.
Po zakończeniu Konferencji miała miejsce
uroczysta Gala rozdania Diamentów Sustainable Economy połączona z 15-leciem
działalności Executive Club. Zostały nagrodzone podmioty wdrażające idee odpowiedzialnego biznesu oraz wyróżniające
się działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Liderzy biznesu na „Top Industry
Summit”
Jubileuszowa X edycja konferencji „Top Industry Summit” odbyła się 27 października w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli
sektora przemysłowego i ich kooperantów.
Podczas trzech paneli dyskusyjnych omówiono zagadnienia związane z czwartą rewolucją przemysłową, logistyką oraz sek-
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torem energetycznym. Podczas wieczornej
gali „Diamentów Top Industry” uhonorowano wyróżniające się firmy z sektorów
przemysłu, transportu i logistyki.
Pierwszy panel tematyczny poświęcony był
inteligentnym fabrykom w dobie Przemysłu 4.0. Dyskutanci zwrócili m.in. uwagę,
że nie wszystkie rozwiązania związane
z przemysłem 4.0 mogą być obecnie realizowane, ze względu na wysokie koszty,
dodając jednocześnie, że ich wdrożenie jest
jedynie kwestią czasu, gdyż są niezbędne
do rozwoju firm.
Podczas panelu tematycznego „Transport
i Logistyka 4.0” eksperci zgodnie przyznali, że rozwój procesów automatyzacji
w sektorze logistycznym jest nieunikniony. Dotyczy on na przykład budynków
magazynowych, w których stosuje się co-

Laureaci konkursu
Diamenty Top Industry 2021
1. Lider Automatyk i Przemysłowej: Balluff
Wyróżnienie: Fanuc S.A.
2. Lider Budownictwa Przemysłowego:
Kajima Poland
3. Lider Produkcji Przemysłowej:
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A
4. Przemysłowy Deweloper Roku:
Segro Poland
5. Przemysłowy Eksporter Roku: Fakro
Wyróżnienie: Nowy Styl
6. Operator Logistyczny Roku:
Rohling Suus Logistics S.A.
Wyróżnienie: Raben Group Polska
7. Lider Zrównoważonego Transportu: Polregio
8. Lider Finansowania dla Przemysłu:
Bank Pekao S. A.
9. CEO Roku: Andrzej Korpak, Prezes Zarządu
Opel Manufacturing Poland, Grupa Stellantis

raz bardziej innowacyjne rozwiązania.
Omawiano je m.in. na przykładzie firmy
Amazon. Ważnym wątkiem dyskusji była
elastyczność przedsiębiorców w trudnych
warunkach pandemii. Wskazywano na
konkretnych przykładach, że firmy, które potrafiły elastycznie dostosować swoje
strategie działania do nowych warunków
ucierpiały znacznie mniej od tych, które
nie potrafiły być elastyczne.
W kontekście wielkich wyzwań klimatycznych i zmian, które czekają m.in. polskie
przedsiębiorstwa , szczególne znaczenie
miał panel dyskusyjny „Energetyka dla
przemysłu”. Dyskutanci byli zgodni co do
tego, że każdy sektor powinien elastycznie
reagować na wyzwania związane ochrona
środowiska. Przejawem takiej elastyczności może być chociażby podejmowanie inwestycji we własne źródła energii.
Bardzo oczekiwanym wydarzeniem Konferencji „Top Industry Summit” była uroczysta Gala prestiżowego konkursu „Diamenty Top Industry”. Konkurs ten odbywa
się już od 10 lat, ma on na celu uhonorowanie firm i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny wyróżnili się na polskiej
scenie przemysłowej i osiągnęli sukces
w nowej rzeczywistości gospodarczej. Ideą
konkursu jest promowanie najnowszych
i innowacyjnych technologii. Konkurs organizowany jest przez Executive Club, organizację biznesową zrzeszającą od 2005 r.
przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.

Laureaci Diamentów
Sustainable Economy 2021
1. Lider Ekologii w Energetyce: Enea
2. Lider Zrównoważonego Budownictwa:
Budimex
Wyróżnienie: Lafarge Polska
3. Lider Zrównoważonego Rolnictwa i Produkcji Żywności: Danone Polska
4. Lider Zrównoważonego Rolnictwa:
Syngenta Polska
Wyróżnienie: Bio-Lider
5. Lider Technologii dla Zrównoważonego
Rozwoju: CISCO Systems Poland
Wyróżnienie: inPost
6. Lider Zrównoważonego Finansowania:
BNP Paribas Bank Polska
7. Lider Doradztwa dla Zrównoważonego
Rozwoju: CSR Consulting
8. Lider Etyki w Biznesie: ING Bank Śląski
9. Lider Społecznej Odpowiedzialności:
Polpharma
Wyróżnienie: Grupa ANG
10. Wizjoner Odpowiedzialnego Biznesu:
Prof. Bolesław Rok, Profesor nadzwyczajny,
Katedra Przedsiębiorczości i Etyki
w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego
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Już niedługo stan oszczędnoś ci na wszystkich rachunkach
PPK będzie można sprawdzić w jednym miejscu!
Serwis MojePPK to projekt, który ma na
celu umożliwienie prezentacji środków
zgromadzonych w PPK w jednym miejscu. Obecnie trwają intensywne prace
nad nowoczesnym technologicznie rozwiązaniem, które ma zapewnić każdemu
uczestnikowi programu PPK dostęp do
indywidualnych kont w ramach nowego
serwisu połączonego z oficjalnym portalem mojeppk.pl. Ich zakończenie planowane jest na koniec bieżącego roku, a na
początek 2022 – uruchomienie wszystkich funkcjonalności platformy.
Powstanie nowej funkcjonalności na portalu mojeppk.pl zapisane zostało w ustawie
o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
Przepisy wskazują, że każdy uczestnik

PPK, po zweryfikowaniu tożsamości, powinien mieć możliwość sprawdzenia, jaki
kapitał zgromadził.
Uruchomienie nowego serwisu pod adresem rachunek.mojeppk.pl otworzy kolejny
rozdział we wdrażaniu PPK i będzie stanowiło nową jakość w dostępie do informacji
o środkach, dając możliwość łatwego i czytelnego sprawdzenia stanu swoich oszczędności w PPK – podsumowuje Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.
Z możliwości serwisu MojePPK będzie
mógł skorzystać każdy oszczędzający
w PPK. Serwis będzie ogólnodostępny,
wielojęzyczny oraz dostosowany do wymagań osób niewidomych i słabowidzących.

Zarówno logowanie, jak i cała konstrukcja
serwisu pomyślane są tak, aby były proste, zrozumiałe i dostępne dla wszystkich
uczestników PPK. W pierwszej odsłonie
system będzie dostępny w języku polskim
i angielskim, planowane jest także uruchomienie strony w języku ukraińskim
w pierwszym półroczu 2022 roku. Wdrożenie kolejnych wersji językowych nastąpi
na dalszym etapie prac.

Serwis MojePPK w praktyce
Obecnie, każdy uczestnik programu może
zalogować się na swój rachunek PPK w wybranej przez pracodawcę instytucji finansowej. Z czasem jednak może okazać się,
że mamy otwartych kilka rachunków PPK
w kilku różnych instytucjach. Dotyczyć to
będzie np. osób, które zmieniły pracę lub
których pracodawca zmienił instytucję
obsługującą program. Nowe rozwiązanie
pozwoli sprawdzić w jednym miejscu stan
wszystkich środków. Wystarczy wejść na
serwis MojePPK, bez konieczności logowania się na strony poszczególnych instytucji
finansowych.

Proste i bezpieczne logowanie
W serwisie MojePPK zostanie utworzona
specjalna podstrona dostępna zarówno
w przeglądarce komputera, jak i na urządzeniach mobilnych. Bezpieczeństwo logowania zapewni system weryfikujący tożsamość uczestnika PPK za pomocą profilu
zaufanego (bezpośrednio lub przez bankowość elektroniczną), e-dowodu lub – jeśli
ktoś nie korzysta z żadnej z tych możliwości – za pomocą konta założonego w serwisie MojePPK. W tym ostatnim przypadku
do zalogowania konieczne będzie podanie
indywidualnego loginu nadanego podczas
rejestracji konta. System będzie także wyposażony w narzędzia przypominające
i resetujące hasło.
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Informacje dostępne w serwisie
Po zalogowaniu, na głównej stronie
uczestnik PPK zobaczy zbiorcze zestawienie danych z wszystkich rachunków
PPK: jaka jest wartość wszystkich zgromadzonych oszczędności, jaka jest łączna
wartość wszystkich wpłat, a także ile wynoszą wpłaty w podziale na pracownika,
pracodawcę oraz państwo. Dodatkowo, na
wykresie zostanie przedstawiony udział
procentowy w środkach każdej z finansujących stron (pracownika, pracodawcy,
państwa). Na podglądzie zobaczymy również ile rachunków PPK jest podpiętych
pod nasze konto, w tym listę wszystkich
rachunków PPK, nazwy pracodawców
i daty zawarcia przez nich umów o prowadzenie PPK, a także nazwy obsługujących
nas w danych firmach instytucji finansowych wraz z datą i wysokością ostatniej
wpłaty pracodawcy na rachunek uczestnika PPK.
Dane dostępne w serwisie będą przestawiały stan rachunków na koniec poprzedniego dnia roboczego, przy czym będzie
wyświetlona data aktualizacji danych.
Wynika to z faktu, iż dane o prowadzonych rachunkach PPK będą w serwisie
agregowane z całego rynku w systemie
dobowym.
W serwisie uczestnik PPK będzie mógł wygenerować raporty z zestawieniem danych
o rachunkach i podsumowaniem całości
zebranych środków w PPK. Będzie także
można sprawdzić wpłaty w ujęciu historycznym (cały okres oszczędzania, ostatnie
pół roku, miesiąc, itd.) wraz z uwzględnieniem zrealizowanych wypłat (data i kwota). Ponadto serwis będzie dostarczał podstawowej wiedzy o programie, wyjaśniając
jakie są zasady, korzyści z uczestnictwa czy
też scenariusze wypłat.
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Korzystanie z serwisu będzie w pełni bezpłatne. Nowa funkcjonalność jest wymogiem określonym w ustawie, a użytkownicy nie poniosą z tego tytułu żadnych opłat.

rachunek.mojeppk.pl a strony
instytucji finansowych
Serwisy klienckie instytucji finansowych
oraz rachunek.mojeppk.pl będą działać
równolegle, ponieważ będą się one różnić funkcjonalnościami. Nowa funkcjonalność na mojeppk.pl pozwoli na dostęp
do podstawowych informacji o historii
oszczędzania oraz pokaże łączną wartość
środków zgromadzonych na rachunkach.
Nie będzie tam jednak możliwości zmiany danych, wskazywania osób uprawnionych czy zlecania jakichkolwiek dyspozycji odnośnie do zgromadzonych środków

– te operacje będzie można wykonać tylko
z poziomu kont w serwisach klienckich instytucji finansowych.

Obsługa klienta
W przypadku trudności uczestnik będzie
mógł skontaktować się z działem technicznym za pomocą formularza internetowego
znajdującego się na stronie lub za pośrednictwem infolinii pod numerem 800 775
775. Konsultanci udzielą pomocy dotyczącej korzystania z serwisu oraz odpowiedzą
na pytania związane z funkcjonowaniem
programu PPK. Infolinia jest zintegrowanym centrum informacji dla wszystkich
osób i instytucji zainteresowanych Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
Więcej informacji już niedługo na
mojeppk.pl
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Godło „Teraz Polska” skutecznie
promuje rodzime produkty
Z Michałem Lipińskim dyrektorem Konkursu „Teraz Polska”, rozmawia Ryszard Rzabiński
tów prawidłowo rozpoznaje znak „Teraz
Polska”. Odpowiedzi osób badanych na zadane przez nas pytania potwierdzają wysoką rozpoznawalność znaku „Teraz Polska”
i jego skuteczność jako narzędzia promocyjnego, wspierającego sprzedaż i markę
posługującej się nim firmy. 79,3 proc. respondentów uważa, że Godło „Teraz Polska” jest dobrym sposobem oznaczania
polskich produktów i usług wysokiej jakości, zaś 77 proc. zadeklarowało, że ów znak
umieszczony na opakowaniu produktu zachęca ich do zakupu.

Już od ponad 30 lat w Konkursie „Teraz
Polska” wyłaniana jest grupa najlepszych
polskich produktów i usług.
Konkurs „Teraz Polska”, choć istnieje od
30 lat i wciąż nagradza produkty i usługi za
ich jakość, cały czas efektywnie podąża za
zmieniającymi się trendami. Dziś klienci
mają coraz większe oczekiwania, a Konkurs „Teraz Polska” wciąż odpowiada na
ich potrzeby. Obecnie jakość nie jest definiowana już tylko przez trwałość i niezawodność produktów oraz ich wzornictwo.
Istotne jest także, w jakich warunkach zostały wyprodukowane, jaki mają wpływ na
środowisko, czy spełniają ważne potrzeby,
są nowoczesne i użyteczne. I właśnie takie
produkty obecnie nagradzane są Godłem
„Teraz Polska”, a rzetelność procedur i zasady Konkursu powodują, że jest to znak
cieszący się największą rozpoznawalnością
i zaufaniem na polskim rynku.
Czy Godło „Teraz Polska” budzi zaufanie polskich konsumentów i czy
wpływa bezpośrednio na jego decyzje
zakupowe?
Godło „Teraz Polska” należy do najlepiej
rozpoznawalnych logotypów promocyjnych w Polsce i bez wątpienia budzi zaufanie konsumentów – cieszy się ugruntowaną pozycją i renomą. Od lat w badaniach
ankietowych odsetek osób deklarujących
jego znajomość utrzymuje się powyżej 70
proc. Według badań zrealizowanych we
wrześniu br. przez Centrum Badań i Analiz Rynku ASM blisko 72 proc. responden-
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Jeszcze do niedawna w obiegowej opinii funkcjonowało przekonanie, że to
co polskie musi być gorsze. Czy to nastawienie konsumentów w ostatnich
latach ulega zauważalnym zmianom?
To nastawienie do polskich produktów
uległo zdecydowanej zmianie. Ocenia się,
że w najbliższych latach moda na polskie
produkty będzie rosła. Sprzyja temu stale rosnąca jakość rodzimych produktów,
niczym nie ustępująca produktom zagranicznym. Ważne jest również poczucie satysfakcji konsumentów, świadomie
nabywających polskie produkty, że ich
wybory zakupowe mają sens, są zgodne
z pożądanymi zachowaniami społecznymi
i wpływają na wzrost zamożności wszystkich Polaków. Kupując krajowe produkty
umacniamy polską gospodarkę. Jest to
szczególnie ważne obecnie, gdy wiele firm
zmaga się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.
W jaki sposób Godło „Teraz Polska”
jest postrzegane przez przedsiębiorców? Czy w ich opinii, umieszczenie go
na produkcie przyczynia się do zwiększenia sprzedaży, lojalności konsumentów?
Zdaniem przedstawicieli firm i gmin nagrodzonych Godłem „Teraz Polska” nagroda ta ma wyjątkowy charakter. Oprócz statuetki, wręczanej podczas uroczystej gali,
laureaci Konkursu otrzymują wiele profitów, które mogą wykorzystać w działaniach marketingowych. Zaliczamy do nich
m.in. prawo do korzystania z Godła „Teraz
Polska”, jednego z najbardziej rozpoznawalnych znaków promocyjnych w Polsce,
symbolizującego najwyższą jakość, a także
członkostwo w Klubie „Teraz Polska”, zrze-

szającym wszystkich dotychczasowych
laureatów. Korzyści związane z wygraną
w Konkursie sprawiają, że Godło „Teraz
Polska” jest efektywnym i skutecznym narzędziem promocji firmy oraz jej oferty.
To znak pozwalający każdej firmie – bez
względu na wielkość i branżę – wyróżnić
ofertę i markę firmy w sposób wyjątkowy.
Co możemy powiedzieć o laureatach
ostatnich edycji Konkursu „Teraz
Polska”? Jak polski biznes dostosował
się do trudnych warunków pandemii?
Ostatnie dwie edycji Konkursu były szczególne. Oczywiście wpływ na to miała
pandemia Covid-19, która po pierwsze
spowodowała duże zmiany w funkcjonowaniu firm, a po drugie wymusiła na nas
dostosowanie sposobu oceny uczestników
i wyboru Laureatów do bieżącej sytuacji.
Pomimo obaw jakie towarzyszyły nam na
początku, w ostatnich dwóch edycjach nagrodziliśmy interesujące produkty i usługi. Wśród nich znajdują się takie, których
używamy na co dzień, jak produkty spożywcze, ale dużą grupę stanowią Laureaci
oferujący wyroby specjalistyczne, odznaczające się nowoczesnością i innowacyjnością. Wymienię tutaj chociażby produkty informatyczne, budowlane, inteligentny
system do monitorowania on-line stanu
zdrowia, produkty i usługi z branży fotowoltaicznej, paliwo alternatywne wytwarzane ze śmieci, czy szybki test genetyczny
na obecność wirusa SARS CoV-2.

W produkcji
liczą się
twarde dane,
a nie obietnice
Wybór miejsca
inwestycji decyduje
o zyskach

OEE 82%
OEE 82%
OEE 85%
OEE 84%

OEE 85%

Laureaci „Teraz Polska” zgodnie podkreślali, że ostatnie półtora roku było trudnym
okresem, wymagającym wdrożenia wielu
zmian oraz bardzo często zupełnie innych
działań biznesowych niż do tej pory. Ale
nie po raz pierwszy polscy przedsiębiorcy udowodnili, że są niezwykle elastyczni
i pomimo niespodziewanych trudności
potrafią bardzo szybko dostosować się do
nowej rzeczywistości.
Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”
ZGŁOŚ PRODUKT LUB USŁUGĘ DO
32 EDYCJI KONKURSU „TERAZ POLSKA” I WYGRYWAJ W BIZNESIE
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie
– www.terazpolska.pl, tel.: 22 826 01 91;
e-mail: konkurs@terazpolska.pl
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Odpowiedzialna innowacyjność oparta
o synergię procesów strategicznych
w polskim szkolnictwie

Dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Jak bardzo uczelnie w Polsce – i szkoły w ogóle – potrzebują innowacji?
Innowacje są z pewnością potrzebne
w sferze edukacji. Dotychczasowe badania świadczą o tym, że na tym polu wciąż
istnieje duży potencjał poprawy: edukacja
mogłaby być – i powinna być – skuteczniejsza. Szansą na podniesienie jej skuteczności jest wdrażanie nowych formatów
edukacyjnych. Na przykład edukacyjne
gry decyzyjne otwierają zupełnie nowe
pole w domenie edukacji a poświęcona im
literatura naukowa – mogąca być podstawą projektowania gier w sposób zgodny
z wynikami badań empirycznych – jest
wyjątkowo skąpa. Specyfika cywilizacji
obrazkowej, w której dziś żyjemy, i fakt,
że gry stanowią naturalne środowisko
dla najmłodszych pokoleń konsumentów
(określanych już jako technological natives) sprawiają, że ten rodzaj oddziaływania edukacyjnego może należeć do tych,
poprzez które najłatwiej będzie kształtować umiejętności absolwentów szkół na
wszystkich poziomach oświaty i edukacji.
Wiadomo, że uczenie się może być przyjemnością. Jednak przede wszystkim jest
ono wysiłkiem. Aby osiągnąć znaczącą
i długotrwałą poprawę w danej dziedzinie,
procedury szkoleniowe wymagają od uczą-
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cych się wielokrotnych powtórzeń, zaangażowania poznawczego i stałej aktywności.
Badania pokazują, że nudne zajęcia nie zapewniają wystarczającej motywacji i mają
negatywny wpływ na efekty. Wynika z tego
zatem, że kluczem do zwiększenia efektywności programów edukacyjnych może
być grywalizacja (gamifikacja). Ogólna
idea grywalizacji polega na wdrożeniu elementów i zasad leżących u podstaw gier
decyzyjnych – ze szczególnym naciskiem
na motywację – do procesów uczenia się.
Dlatego ważnym elementem programów
kształcenia na biznesowo zorientowanych
kierunkach oferowanych przez Wyższą
Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie
(WSEI) jest udział w grach decyzyjnych.
W przygotowaniu są też wnioski grantowe
związane z projektowaniem nowych gier
podbudowanych wcześniejszymi badaniami naukowymi prowadzonymi w WSEI.

Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej, Laboratorium Zdrowia Publicznego,
Laboratorium Systemów Audiowizualnych
i Technologii Multimedialnych, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
Współpraca dobrze wyposażonych naukowców z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego wynosi działalność
uczelni na inny poziom. Daje możliwość
twórczego połączenia kompetencji charakterystycznych dla świata nauki z kompetencjami
reprezentowanymi
przez
świat biznesu. Daje to szansę uczynienia
z naukowców jednostek bardziej przedsiębiorczych, a do biznesu wnosi nową jakość – odporną podbudowę naukową dla
finalnego produktu. Wydaje się, że dzięki
takiemu połączeniu można oczekiwać wielu synergii. Właśnie dzięki takim splotom
zróżnicowanych kompetencji powstają innowacje.

Co jest kluczem do osiągnięcia wysokiego poziomu innowacyjności w sektorze szkolnictwa wyższego?
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest uczelnią bardzo mocno powiązaną z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Ściśle współpracuje z wieloma instytucjami – zarówno na niwie dydaktycznej, jak
i naukowej – realizując różnorakie innowacyjne projekty. Między sobą mówimy,
że innowacyjność jest wpisana w genotyp
WSEI. Zostało to nawet odzwierciedlone
w nazwie uczelni. WSEI prowadzi zarówno działalność naukowo-badawczą, jak
i wdrożeniową. Na Uczelni działają trzy
instytuty zajmujące się pracami badawczymi: Instytut Administracji Publicznej
i Biznesu, Instytut Informatyki i Innowacyjnych Technologii oraz Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku. Ich pracownicy
prowadzą swoje badania w kilkunastu nowoczesnych laboratoriach wyposażonych
w światowej klasy specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie. Wyniki prowadzonych tam prac są wdrażane do otoczenia
społeczno-gospodarczego, także w postaci
wzorów użytkowych i patentów na wynalazki. Są to m.in.: Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, Laboratorium Badań
Wytrzymałości Materiałów i Mechaniki
Uszkodzeń Środków Transportu, Laboratorium Symulacji Konstrukcji, Laboratorium Bezpieczeństwa Usług Sieciowych,

32,3 mln miejsc pracy, z czego najwięcej
(wzrost o ponad 11 mln osób) w usługach
określanych mianem profesjonalnych –
w nauce (w tym w obszarze badań i rozwoju), technice i wsparciu administracji. Stąd
istotne wydaje się wspieranie szeroko rozumianego sektora usług profesjonalnych,
w tym edukacyjnych o innowacyjnym
komponencie organizacyjnym i jakościowym. Przykładem takich innowacyjnych
projektów edukacyjnych są studia dualne.
Czym charakteryzują się i wyróżniają
studia dualne?
Studia dualne, czyli nowoczesny model
kształcenia łączący tradycyjne zajęcia
akademickie z pracą zawodową, cieszą się
rosnącą popularnością wśród studentów,
jak i przedsiębiorców. Są innowacyjną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy jako
alternatywna forma pozyskania pracowników przez pracodawców, którzy podczas
zajęć praktycznych mają możliwość zaproponowania studentom stażu i zatrudnienia
w swojej firmie. Dla studentów staż w firmie współpracującej z uczelnią to szansa
na zdobycie doświadczenia w kierunku,
w którym się kształcą, oraz zdobycie – tak
ważnych obecnie – kompetencji miękkich. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w roku akademickim 2019/2020
uruchomiła studia dualne na kierunkach
finanse i rachunkowość, administracja
oraz informatyka I stopnia, a od roku akademickiego 2020/2021 także na kierunkach zarządzanie i informatyka drugiego
stopnia.
Czym wyraża się innowacyjność studiów dualnych?

Dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI
Dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu
Czy edukacja może stymulować rozwój w regionach historycznie słabiej
rozwiniętych?
Nie tylko infrastruktura jest czynnikiem
stymulującym rozwój, ale także edukacja.
Badania wskazują, że wbrew potocznym
poglądom w regionach słabiej rozwiniętych nakłady publiczne powinny być ponoszone głównie na edukację, nie zaś na
infrastrukturę transportową, którą należy
rozwijać w pierwszym rzędzie w obszarach
o silnej koncentracji wielu funkcji. W całej
Unii w latach 2000 – 2017 przybyło ponad
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Studia dualne to typowa innowacja zarówno organizacyjna, jak i procesowa.
Po pierwsze jest to praktyczne wdrożenie
znacząco udoskonalonej, a w niektórych
aspektach kompletnie nowej usługi edukacyjnej, o praktycznym charakterze. Po
drugie jest to forma de facto wdrożenia
nowej metody organizacji całego procesu
dydaktycznego i modelu staży studenckich. Studia dualne kształtują zupełnie
nową, innowacyjną formę kształtowania
zarówno samego procesu dydaktycznego,
jak i relacji uczelni z otoczeniem społeczno
– gospodarczym (firmami i instytucjami).
W przypadku Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji innowacyjność jest wpisana
w nasze DNA. W odniesieniu do studiów
dualnych realizujemy konsultacje z pracodawcami w sprawie koncepcji prowadzenia
studiów dualnych i kształtowania jakości
programów nauczania; ankietujemy zajęcia z perspektywy studentów oraz – co
niezwykle ważne – kładziemy bardzo duży
nacisk na prowadzenie zajęć przez praktyków życia gospodarczego.
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Dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. WSEI
Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych
Technologii
Jak prowadzone badania w Instytucie
Informatyki i Innowacyjnych Technologii Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji wpływają na unowocześnienie procesów i technologii w biznesie?
W procesach automatyzacji czy optymalizacji coraz większą rolę odgrywać będzie
sztuczna inteligencja poprzez ciągłe udoskonalanie produktów i usług. Zmienia ona
formę działania przedsiębiorstw, zarządzenie zasobami, parkiem maszyn oraz umożliwia szybki rozwój technologiczny. Sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie
są przyszłością innowacyjnego przemysłu.
Obszary, w których prowadzimy badania,
wiążą się z projektowaniem, ulepszaniem
procesów, optymalizacją zużycia maszyn
i energii. Szczególnie ma to znaczenie
w małych i średnich przedsiębiorstwach,
bo daje możliwość szybszej transformacji
cyfrowej i zbudowanie przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku lokalnym jak
i globalnym. Badania obejmują monitorowanie i sterowanie procesami przemysłowymi poprzez inteligentną platformę
cyber-fizyczną, która umożliwia lepszą
współpracę pomiędzy ludźmi a inteligentnymi systemami produkcyjnymi. Postęp
technologiczny kreuje rewolucję przemysłową 4.0 poprzez tworzenie dodatkowej
wartości zarówno dla klientów, jak i firm
wykorzystując ludzki umysł i kreatywność
człowieka. Takie podejście umożliwia masową personalizację w celu zwiększenia
zadowolenia klientów wraz z przejściem
od cyfrowego wykorzystania danych do ich
inteligentnego zastosowania.
Czy sztuczną inteligencję można wykorzystać do zarządzania łańcuchem
dostaw w procesach logistycznych?
Optymalne zarządzanie łańcuchem dostaw
wydaje się istotnym problemem w dzisiejszych czasach, gdzie opóźnienia w dostawach sięgają wielu miesięcy, a cierpi z tego
powodu głównie branża motoryzacyjna
i elektroniczna, ale nie tylko. Zastosowa-

nie sztucznej inteligencji do automatyzacji
procesów w celu poprawy i prognozowania
dostaw jest dzisiaj kluczowa dla wszystkich
przedsiębiorstw. Rozwiązania informatyczne oparte na uczeniu maszynowym
podnoszą dodatkowo jakość produktów
i usług oraz umożliwiają lepszą synergię
we współpracy ludzi i maszyn. W szybko
zmieniającym się środowisku biznesowym
istotne jest opracowanie nowych mechanizmów umożliwiających ciągłe wprowadzanie nowych produktów i usług, które mogą
tworzyć dodatkową wartość zarówno dla
klientów, jak i dla przedsiębiorstw. Globalne łańcuchy wartości, przewidywanie
przyszłych trendów, powiązania łańcucha
dostaw poprzez zorientowane na człowieka
podejście do technologii cyfrowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwia technologiczny postęp oraz daje możliwość tworzenia systemów, które nie będą
opierały się na relacyjnych danych, lecz na
łączących się ze sobą obiektach. Jednym
z elementów naszych badań są rozwiązania oparte na optymalizacji i wizualizacji
etapów życia produktu, monitoringu procesów logistyczno-technologicznych metodami identyfikującymi i klasyfikującymi
wyroby w czasie rzeczywistym.
Jakie znaczenie mają dane gromadzone przez przedsiębiorstwa? Czy poprzez ich odpowiednie wykorzystanie
można zbudować przewagę konkurencyjną?
Dane w firmach wykorzystuje się w procesach wspomagających modelowanie
i optymalizację procesów biznesowych
oraz zachowań konsumenckich poprzez
ich odpowiednią analizę. Prowadzone
prace badawcze przez naszych pracowników w tym zakresie dotyczą inteligentnych
systemów do analizy procesów i danych
w oparciu o metody uczenia maszynowego
oraz rozwiązania internetu rzeczy. Uzyskane informacje są poddawane analizie
w celu znalezienia zależności w badanych
zagadnieniach. Efektem zastosowania
tego typu metod analitycznych jest możliwość tworzenia nowych procesów biznesowych, dostosowywania usług i towarów
do wymagań klienta. Opracowane modele
można wykorzystać łącząc systemy sprzedażowe i dane behawioralne związane
z przemieszczaniem się klientów w obszarze przestrzeni sprzedażowej, gdzie możliwe jest budowanie systemów pozwalających na optymalizację zamówień, sposób
układania towarów i różnych wzorców
zachowań klientów. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że zastosowanie
tego typu metod analitycznych pozwala na
tworzenie nowych procesów biznesowych,
dostosowania usług i towarów do wymagań klienta, czy też odpowiednią lokalizację produktów.
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Kamiennogórska strefa
atrakcyjna dla inwestorów

Podkarpacie zmienia się dzięki środkom
z Regionalnego Funduszu Rozwoju

Z Krzysztofem Staszewskim prezesem zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, rozmawia Anna Wowczyńska

Z Tadeuszem Rycharskim prezesem zarządu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, rozmawia Ryszard Rzabiński
do skorzystania z pomocy publicznej. Co
ważne, nie ma już konieczności włączania
nowych terenów do Strefy, ponieważ cała
Polska jest strefą ekonomiczną.
Nowe zasady, a w szczególności kryteria
jakościowe z Rozporządzenia z dnia 28
sierpnia 2018 r. są akceptowalne przez inwestorów.
Obecnie klimat inwestycyjny sprzyja inwestorom. Dobra oferta inwestycyjna naszej
Strefy przyciąga inwestora. Niezbędna jest
również współpraca pomiędzy KSSEMP,
JST oraz gestorami mediów technicznych.
Rok 2019 był bardzo udany dla Strefy.
A jak sytuacja wygląda teraz, po tylu
miesiącach trwającej pandemii? Czy
nie spowodowała ona wyhamowania
tempa inwestycji?

Podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu uczestniczył Pan
w panelu tematycznym „Polska Strefą
Inwestycji – dostosowanie wsparcia
do potrzeb przedsiębiorców”. Jakie
najważniejsze wnioski płyną z tej debaty?
Istnieje ogromne zapotrzebowanie na informacje dotyczące nowych zasad prawnych związanych ze wspieraniem inwestycji; rzecz dotyczy szczegółów, którymi
interesują się przedsiębiorcy przy ubieganiu się o pomoc publiczną. Informacja ta
wciąż musi dotrzeć do szerszego spektrum
odbiorców.
Na uwagę zasługują nowe rozwiązania
prawne, które są chwalone przez przedsiębiorców. Zauważamy dużo większe zainteresowanie decyzjami o wsparciu nowych
inwestycji w stosunku do wcześniejszych
zezwoleń. Wydawane decyzje mają bezpośrednie przełożenie na rozwój firm. Cieszy
nas w szczególności fakt, iż wśród beneficjentów pomocy publicznej jest coraz więcej polskich firm – to jest również jeden
z wymiernych efektów zmiany przepisów.
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Kamiennogórska SSE istnieje już
na rynku od ponad 20 lat. Jakie były
najważniejsze etapy rozwoju Strefy
w tym okresie?
Pierwszym etapem w historii funkcjonowania KSSEMP było pozyskanie gruntów
i utworzenie podstref pod koniec lat 90tych ubiegłego wieku. W miarę upływu lat,
dostępne grunty inwestycyjne kurczyły się,
ale Kamiennogórska SSEMP przyciągnęła
dużych graczy ze świata biznesu. W naszym portfolio mamy flagowych inwestorów o globalnym zasięgu działalności.
Przełomowym momentem dla Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
okazało się wejście w życie Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
Dzięki zmianom w 2018 r. i utworzeniu
Polskiej Strefy Inwestycji obszar KSSEMP
powiększył się z 500 do 800 000 hektarów.
Ilość samorządów, z którymi współpracowała KSSEMP wzrósł z kilkunastu do
63. Co więcej, skrócił się administracyjny
okres wydawania decyzji uprawniającej

Na szczęście dalej nam sprzyja dobra passa!
Sytuacja związana z pandemią COVID-19
absolutnie nie przeszkodziła w rozwoju naszej spółki, co nie oznacza, że było łatwo.
Mimo pandemicznych trudności, obserwowaliśmy wzrost zainteresowania oferowaną pomocą publiczną poprzez ilość wydanych decyzji o wsparciu. Oprócz dużych
graczy na rynku, Polska Strefa Inwestycji
przyciąga sektor MŚP. Bardzo nas cieszy,
że możemy oferować pomoc publiczną mikro i małym polskim przedsiębiorstwom.
Jednym z sukcesów naszej spółki jest czas
wydawania decyzji o wsparciu nieprzekraczający miesiąca.
Jakie korzyści odnosi przedsiębiorca inwestujący w Kamiennogórskiej
SSE?
Zwolnienie z podatku dochodowego w zależności od nakładów inwestycyjnych (a są
to przeważnie duże ulgi dla przedsiębiorców).
Inwestując na obszarze Kamiennogórskiej
SSEMP przedsiębiorca ma dostęp do wysoce rozwiniętej infrastruktury drogowej
(drogi ekspresowe S3 i S5 oraz autostrady
A4 i A18) oraz rynków czeskich i niemieckich.
Południowo-zachodnia Polska to również
piękna przyroda oraz region obfitujący
w historyczne zabytki.
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Podczas Forum Ekonomicznego
w Karpaczu przedstawiał Pan znaczenie regionalnych funduszy rozwoju dla gospodarek województw. Ile
obecnie działa w Polsce regionalnych
funduszy rozwoju i jakimi środkami
dysponują? Jak na tym tle wygląda
Podkarpacki Fundusz Rozwoju?
Fundusze takie powstały już w 13 województwach. Są to spółki prawa handlowego, należące do samorządów województw.
Aktualnie RFR-y zarządzają środkami
w wysokości około 3,6 mld zł. W najbliższych latach, w wyniku powierzenia Funduszom środków powracających z perspektywy finansowej 2014-2020 kwota ta
może wzrosnąć do 12 mld zł.
W przypadku PFR sp. z o.o. podstawowa
działalność opiera się na realizacji Umowy Powierzenia, która została podpisana
z Województwem Podkarpackim. W ramach wskazanej umowy zarządzamy kwotą 120 mln zł.
Jak wygląda proces ubiegania się
o wsparcie z Podkarpackiego Funduszu Rozwoju? Które podmioty mogą
ubiegać się o takie pożyczki i na jakich obecnie warunkach są one udzielane?
Oferta Funduszu skierowana jest do MŚP,
którzy posiadają siedzibę lub prowadzą
działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Nasze oprocentowanie pożyczek oparte jest na stopie
IBOR podwyższonej o 1 p.p. Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku.
Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o pożyczkę bezpośrednio w Funduszu, wysłać go
pocztą lub skontaktować się z pośrednikami
finansowymi, z którymi współpracujemy.
Obecnie posiadamy około 30 takich przedstawicieli, których zadaniem jest przygotowanie kompletnego wniosku o pożyczkę.
Przedsiębiorca ma możliwość znalezienia
naszego pośrednika w każdym mieście powiatowym w województwie podkarpackim.
Jego usługa nic nie kosztuje klienta, gdyż to
Fundusz pokrywa jego wynagrodzenie.
Wnioski, które trafiają do Funduszu są
przekazywane naszym analitykom, którzy
dokonują ich formalnej i merytorycznej
oceny. Kolejnym krokiem jest wizytacja
w siedzibie firmy lub w miejscu prowadzenia działalności. Następnie Komisja Pożyczkowa podejmuje decyzję na podstawie
analizy złożonych dokumentów. Gdy jest
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ona pozytywna podpisywana jest z przedsiębiorcą umowa oraz wypłacane są środki.
Na jakiego rodzaju przedsięwzięcia
i wydatki mogą być przeznaczone
środki pozyskane przez przedsiębiorstwo z PFR?
Środki w ramach oferowanych przez PFR sp.
z o.o. pożyczek obrotowych można przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności
gospodarczej, tj. wynagrodzenia pracowników, zakup towarów czy też inne wydatki
bieżące. Przedsiębiorca może uzyskać od 1
tys. zł do 500 tys. zł ze spłatą nawet do 7 lat.
Drugi produkt - pożyczka hipoteczna to
propozycja dla firm zainteresowanych zakupem nieruchomości komercyjnych na
Podkarpaciu czyli lokali użytkowych oraz
usługowych, biur, budynków, magazynów,
działek inwestycyjnych. Dostępna kwota
finansowania to od 300 tys. zł do 1 mln zł.
Przedsiębiorcy poszukujący zabezpieczenia kredytu, pożyczki czy leasingu mogą
skorzystać u nas z poręczenia. Poręczenie
udzielane przez nasz fundusz może sięgnąć
80% wartości zaciąganej pożyczki lub kredytu, nawet do 1 mln zł.
Jakie są dotychczasowe efekty działania Podkarpackiego Funduszu Rozwoju. Ile udało się do tej pory udzielić
pożyczek i poręczeń i na jaką kwotę?
Kto w największym stopniu korzysta
z tego wsparcia?
Fundusz od początku swojej działalności
udzielił 275 pożyczek na kwotę 91 648 tys.
zł oraz 29 poręczeń na kwotę 6 028 tys. zł.
Całkowita wartość udzielonego wsparcia
finansowego dla podkarpackich firm to
ponad 97 mln zł.
Najczęściej z naszego wsparcia korzystały
mikro przedsiębiorstwa – 185 udzielonych
pożyczek. Podmioty te, przez wysokie koszty kredytu bankowego są zniechęcone do
podejmowania ryzyka, wskazują, iż inwestycja przy wykorzystaniu takich środków jest
mniej opłacalna. Oferta Funduszu ma być
dla nich zachętą do podejmowania większego ryzyka i rozwijania ich działalności.
Ze wsparcia PFR sp. z o.o. korzystały również małe i średnie przedsiębiorstwa, którym udzieliliśmy odpowiednio 71 oraz 18
pożyczek.
Jeżeli chodzi zaś o branże, do których trafiło wsparcie Funduszu to są to usługi – 157
udzielonych pożyczek, handel – 62 udzielone pożyczki oraz produkcja – 56 pożyczek.

Proszę przedstawić perspektywy rozwoju regionalnych funduszy rozwoju, zwłaszcza w kontekście rozwoju
współpracy z sektorem bankowym,
jak również roli instrumentów finansowych Unii Europejskiej.
Od kilku lat istnieje wyraźna tendencja do
ograniczania skali dotychczasowego finansowania bezzwrotnego na rzecz zwrotnych
instrumentów finansowych. Ma to swoje
odzwierciedlenie w programach unijnych,
ale także w wielu programach krajowych
i regionalnych. Ten rodzaj finansowania
pozwala akumulować kapitał w regionach,
a zainwestowane i powracające środki są
wielokrotnie wykorzystywane. W związku z powyższym samorządy województw
rozpoczęły proces rozwoju instytucjonalnego polegający na tworzeniu i rozwoju
Regionalnych Funduszu Rozwoju (RFR),
które w oparciu o instrumenty finansowe
mogą wpierać regionalną politykę rozwoju. Jednym z kluczowych zadań RFR jest
likwidowanie barier w dostępie do kapitału, a ich działalność powinna być komplementarna względem sektora finansowego
i programów krajowych, stanowiąc swoiste
uzupełnienie oferty sektora bankowego.
Współpraca RFR-ów z sektorem bankowym powinna być realizowana na wielu
płaszczyznach. Po pierwsze, w kwestii
wypełniania luki finansowej, przykładowo dla firm rozpoczynających działalność
i dysponujących niewielkim kapitałem. Po
drugie, w obszarze dzielenia się ryzykiem,
w sytuacji gdzie wskazane obszary gospodarcze wymagają interwencji ze środków
publicznych. Nie bez znaczenia jest także
tworzenie bezpośredniej współpracy, poprzez zlecanie sobie pewnych zadań, które
ma miejsce przy wdrażaniu instrumentów
finansowych.
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Ekologia nas wyróżnia

Gminna Spółka z Prochowic

z Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym

Rozmowa z Wiesławem Zającem – Członkiem Zarządu Powiatu Wrocławskiego,
odpowiedzialnym min. za Wydział Ochrony Środowiska
Powiat Wrocławski od roku 2020 realizuje
program wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, mający
na celu zmniejszenie emisji gazów i pyłów
do atmosfery. Minione dwa lata, w których
udzielane były dotacje (nabór wniosków
w bieżącym roku budżetowym został zakończony) pokazały, że zainteresowanie
wymianą tzw. „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła, jest bardzo duże i z roku
na rok wzrasta.

Ekologia, w obecnym rozumieniu, to
działania w celu ochrony środowiska
oraz kwestie relacji człowiek – przyroda, z drugiej strony to konieczność oraz wyznacznik nowoczesności
i planowania długofalowych zmian.
Za obrazowy przykład takich procesów może posłużyć historia Powiatu
Wrocławskiego. Jak bardzo zmienił
się Powiat Wrocławski od czasu jego
powstania i jakie wyzwania niosą za
sobą te zmiany?
W latach 90-tych ub. wieku nasze gminy zaczęły się dynamicznie rozwijać.
Konsekwencją tego stało się postrzeganie obszaru powiatu wrocławskiego jako
jednego z najatrakcyjniejszych lokalizacji
inwestycyjnych w Polsce i lokowanie się
na tym terenie zarówno rodzimych gigantów, jak i największych międzynarodowych korporacji jak Amazon, LG Chem,
Mondelez, IKEA, ProLogis, NestléPurina,
Selgros, Makro oraz wiele innych.
Atrakcyjność tych terenów i bliskość takiego ośrodka jak miasto Wrocław powodowała ciągły napływ ludności, a co za tym
idzie większe zanieczyszczenie powietrza
i występowania smogu, czy problemy
z odpadami i szeroko pojętą gospodarką
wodną. W obliczu postępującej industrializacji jednym z najważniejszych zadań
stawianych samorządowi powiatowemu,
jest ochrona środowiska. Zrównoważony
rozwój i ochrona przyrody są obecnie niekwestionowaną koniecznością.
Jakie konkretne działania podejmują
władze Powiatu w celu poprawy jakości środowiska naturalnego?
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, Powiat Wrocławski w latach
2020-2021 na ten cel przeznaczył 625 tys.
zł oraz planuje zwiększyć ilość środków
przewidzianych na ten cel w budżecie na
2022 rok. Dotację można uzyskać również
na montaż instalacji fotowoltaicznej.
Czy stan powietrza na terenie Powiatu
poprawił się od czasu wprowadzenia
dotacji?
Zarząd Powiatu Wrocławskiego, podejmując współpracę z Wojewódzkim
Funduszem
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej zdecydował o zakupie aparatury służącej do pomiaru jakości
powietrza, w postaci bezzałogowego statku powietrznego (drona) Yuneec H520,
wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem.
Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Fundusz na realizację zadania pn.: „Lotniczy Monitoring
Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”.
W ramach przedsięwzięcia, przeszkoleni w tym zakresie pracownicy Starostwa
Powiatowego we Wrocławiu organizują
i wykonują cyklicznie pomiary jakości
powietrza na terenie wszystkich gmin
Powiatu Wrocławskiego. Dotychczas odbyły się trzy edycje akcji z użyciem drona, których zakres objął zarówno obszary
znajdujące się w bliskim sąsiedztwie dużych zakładów przemysłowych, jak i tereny, w których głównym źródłem mającym
wpływ na jakość atmosfery są gospodarstwa domowe.
Do końca listopada będzie trwała kolejna
edycja pomiarów. Po zakończeniu prac
w terenie, uzyskane wartości stężeń badanych substancji zostaną opracowywane i opublikowane przez pracowników
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego we Wrocławiu w internetowym portalu Powiatu Wrocławskiego,
a także w mediach społecznościowych.

Rozmowa z Alicją Sielicką Burmistrzem Miasta i Gminy Prochowice

Uzyskiwane wartości pozwolą na analizę
merytoryczną stanu środowiska naturalnego w Powiecie Wrocławskim, ułatwią
wskazanie punktów o zwiększonym poziomie szkodliwych substancji w atmosferze.
Mamy nadzieję, że informacje o zanieczyszczeniach będą impulsem dla mieszkańców Powiatu do stosowania dobrej
jakości opału i wymiany starych źródeł
ciepła na nowe.
Wiemy już jakie działania podejmuje
Powiat w celu poprawy jakości powietrza, a co z innymi elementami środowiska naturalnego?
Powiat Wrocławski stawia też na rozwój
w zakresie szeroko rozumianej gospodarki
wodnej. Co roku przekazuje znaczną ilość
środków na bieżące utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych, w postaci dotacji celowych, udzielanych spółkom wodnym.
Począwszy od roku 2013, łącznie na ten
cel zostało przekazane ok. 2 mln 330 tys.
zł, co pozwoliło spółkom wodnym na wykonanie gruntownych konserwacji rowów
o długości 128 km. Wysokości kwot przekazywanych na ten cel w kolejnych latach
budżetowych, wykazują wyraźną tendencję wzrostową i tak począwszy od kwoty
180 tys. zł w roku 2013, a skończywszy na
320 tys. zł w roku bieżącym.
Znając charakterystykę powiatu wrocławskiego, jako powiatu prężnie rozwijającego
się, a co za tym idzie, z mocno postępującą zabudową regionu, Powiat Wrocławski
od bieżącego roku prowadzi program dofinansowań do małej retencji, mającej na
celu zatrzymywanie i wykorzystywanie
wód opadowych, zebranych z odwadnianych obiektów położonych na terenie nieruchomości osób fizycznych.
Zatrzymywanie wód opadowych na terenie
własnej nieruchomości, pozwala na oszczędzanie zasobów wodnych i ma niebagatelne
znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego. Powiat przeznacza także środki na utrzymanie terenów
zieleni oraz angażuje się w edukowanie
mieszkańców powiatu, w zakresie ochrony
dziedzictwa przyrodniczego, propagowanie zachowań proekologicznych oraz zasad
zrównoważonego rozwoju. W XXI wieku,
rozwoju gospodarczego nie da się już dłużej prowadzić bez poszanowania środowiska naturalnego oraz podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych.
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Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne po raz pierwszy zostało wyróżnione Dolnośląskim Certyfikatem
Gospodarczym. Jak Pani, jako Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice,
do której należy Spółka, przyjęła tę
wiadomość, czy była ona dla Pani zaskoczeniem?
Oczywiście ucieszyłam się ,że nasza gminna Spółka Prochowickie Przedsiębiorstwo
Komunalne zostało wyróżnione Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym tym
bardziej, że zdawałam sobie sprawę, że jest
to bardzo prestiżowe wyróżnienie wymagające spełnienia wielu kryteriów- chociażby finansowych . Nie bez znaczenia jest
fakt ,że znaleźliśmy się w gronie dużych
firm, rekinów biznesu , od lat działających
w świecie biznesu w kraju i za granicą.
Wyróżnienie to utwierdza nas i mieszkańców gminy,że działalność Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego jest
na wysokim poziomie, świadczone usługi
są rzetelne, a kierunki rozwoju firmy właściwe . Nie brakuje też spojrzenia w przyszłość, podejmowane są działania innowacyjne, wykorzystywane są liczne szkolenia
i nowe technologie. Z pewnością kierownictwo Spółki jest profesjonalne, twórcze
i aktywne.
Jak przebiega realizacja zaplanowanych na ten rok inwestycji w mieście
i gminie, w tym największej z nich,
czyli budowie pierwszego ronda
w Prochowicach?
Bardzo lubię zadania inwestycyjne, ponieważ cieszą mieszkańców i też świadczą
o rozwoju miasta i gminy . Realizujemy
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wszystkie zaplanowane zadania. Niektóre
już są widoczne, inne na etapie projektowym i dokumentacyjnym .Mamy też takie,
które czekają na dofinansowanie. Najbardziej zaawansowane zadania to przebudowa ul. T. Kościuszki – cała infrastruktura,
chodniki,ścieżka rowerowa i nawierzchnia. Wartość zadania to około 4 mln zł. Zza
rusztowań wyłonił się zrewitalizowany
historyczny budynek Szkoły Podstawowej
Nr 1- wartość zadania to ponad 500 tys. zł.
Wkrótce przebudowane będzie otoczenie
obiektu – zagospodarowane place oraz wymiana bram.
Kończymy przebudowę Przychodni Zdrowia – tworzymy nowe 4 gabinety z myślą
o specjalistycznej pomocy. Ze Spółką PPK
budujemy sieci kanalizacyjne,we wsi Golanka Dolna- ostatni etap. Wkrótce cała
gmina będzie skanalizowana . Na terenie
sołectw realizujemy remonty i modernizację kilku dróg dojazdowych do pól z nawierzchnią asfaltową i utwardzoną.
Pierwsze rondo w mieście czeka na dofinansowanie – mamy już pozwolenie na budowę
i część środków. W bieżącym roku przeznaczyliśmy na zadania inwestycyjne 11 mln
złotych co stanowi 25 % naszego budżetu.
Burmistrzem jest Pani już od ponad
10 lat, tym samym znalazła się Pani
w ścisłej czołówce dolnośląskich samorządowców o najdłuższym stażu.
Jak należy zarządzać miastem i gminą, aby znaleźć się w tak prestiżowym
gronie?
To bardzo trudne pytanie, ponieważ nie
ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Na
pewno rzetelna i systematyczna praca .

Umiejętność słuchania głosu i postulatów
mieszkańców o ich potrzebach i oczekiwaniach . Umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych . Dobre relacje z Radą
– wspólne działanie i współpraca. Moje
motto: Mieszkańcy muszą mieć wszystko .
To znaczy, że trzeba działać we wszystkich
sferach życia społecznego .
Co dla Pani, jako samorządowca, jest
obecnie największym wyzwaniem?
Jakie najważniejsze cele jeśli chodzi
o rozwój miasta i gminy Prochowice
chciałaby Pani jeszcze zrealizować?
Najbardziej chciałabym, spełnić oczekiwania mieszkańców. Zrealizować wiele inwestycji między innymi wspomniane rondo,
zrewitalizować płytę rynku , zmodernizować basen, wybudować dużo nowych
chodników i dróg . Pozyskać kolejnych inwestorów. Zapewnić bezpieczeństwo i dobre życie w małej ojczyźnie.
Prochowickie przedsiębiorstwo znalazło się również w prestiżowym
gronie „Gepardów Biznesu 2018”.
Jak musi się układać współpraca samorządu z pracującą na rzecz miasta i gminy firmą, aby mogła ona tak
szybko się rozwijać?
Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne działa już od 9 lat. Początki nie były
łatwe, zaczynaliśmy od przysłowiowego
zera. Jest to Spółka gminna i świadcząca usługi głównie na terenie gminy, chociaż też prowadzimy działalność na terenie dwóch sąsiednich gmin. Oczywiście,
współpraca z gminą jest niezbędna. Mamy
tego pełną świadomość i od początku naszej działalności ułożyliśmy relacje tak,
aby zapewnić spółce możliwość rozwoju,
też pewną samodzielność i realizację wielu
przedsięwzięć z myślą o sprawach bieżących i przyszłości.
Na szczęście, spotykamy się z pełnym
zrozumieniem władz samorządowych
– p. Burmistrz i Rady MiG Prochowice.
Możemy też zawsze liczyć na wsparcie
szczególnie przy uzyskiwaniu stosownych
dokumentacji czy pozwoleń na zadania
inwestycyjne. Dzięki temu udało się nam
zrealizować wiele zadań m.in. zakup pełnego profesjonalnego sprzętu i wyposażenia, wymianę
i rozbudowę wielu sieci, stworzenie systemu monitoringu pompowni, budowę nowych studni zasilających w wodę, remonty
siedziby spółki, instalację paneli fotowoltaicznych .
Prezes Zarządu Monika Ręka
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Samorządy

Inwestuję w lepsze jutro
Rozmowa z burmistrzem Twardogóry Pawłem Czulińskim, rozmawia Marcin Prynda

Jest Pan jednym z najmłodszych włodarzy gminnych w Polsce. Nie miał
Pan jednak taryfy ulgowej – zarówno
ze względu na pandemię, jak i dynamiczny proces zmian społeczno-gospodarczych w ostatnich latach. To
wyzwania, które mogą spędzać sen
z powiek nawet najbardziej doświadczonym samorządowcom.
Jeśli chodzi o pandemię, to (szczególnie na
jej początku) poza obawą o własne zdrowie
i zdrowie bliskich, wszystkim towarzyszyła
atmosfera ogromnej niepewności wśród pracowników i pracodawców. Obawialiśmy się
nagłego zawieszenia działalności firm z terenu gminy, tym samym wzrostu bezrobocia
i dalszych skutków gospodarczo-społecznych. Dlatego wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji przedsiębiorców i ich oczekiwaniom, priorytetem władz Gminy Twardogóra
było stworzenie systemowego i szybkiego do
wdrożenia pakietu pomocy. Naszym celem
było pomóc - szybko, sprawnie i skutecznie.
Skuteczność powziętych działań najlepiej
przedstawić liczbowo: w kwietniu 2020 r. 24
podmioty, a w maju 2020 r. - 16 podmiotów
(na 49) zostało zwolnionych (całkowicie lub
częściowo) z opłat czynszowych, 51 podmiotów gospodarczych otrzymało ulgi podatkowe w wys. łącznie 441 935 zł, a najwięksi
przedsiębiorcy deklarują, że utrzymali poziom zatrudnienia. Podmioty te, zapewniają
miejsca pracy dla ponad 3 tys. osób, przy ok.
13-tysięcznej populacji naszej gminy. Mimo
istotnego zmniejszenia wpływów do budżetu z tytułu podatków (pływy z podatku PIT
wyniosły 98,9% planu) osiągnięty został
główny cel podjętych działań – uratowano
miejsca pracy. To ogromna satysfakcja i jednocześnie ulga.
A jaki wpływ na rozwój pańskiej
gminy mają dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju?
Wspomnieć można najbardziej spektakularne przykłady tych zmian, czyli zmiana ustawy w sprawie opłat za
nieczystości, albo (ostatnio) Rządowy
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
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Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne
funkcjonowanie systemu odbioru odpadów
na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna
stanowić źródła dodatkowych zysków gminy. Zatem sprawne wdrożenie znowelizowanych postanowień tej ustawy to naprawdę
rzeczowa, dogłębna analiza ilościowo-wartościowa, zakładająca alternatywne warianty działania, ale jednocześnie – starannie
opracowany przekaz do mieszkańców, zawierający informacje, które przekonają ich
o słuszności podjętych decyzji. Jestem gorącym zwolennikiem (i praktykiem!) wszelkiego rodzaju form konsultacji z mieszkańcami, wielu aspektów życia. Nie można
zapominać, że – szczególnie w przypadku
trudnych zagadnień ekonomiczno-finansowych – przekaz powinien być naprawdę
czytelny i zrozumiały. Kluczem do akceptacji jest zrozumienie. Takie wychodzenie do
mieszkańców z informacją, sformułowaną
zrozumiałym językiem, który można zrozumieć, a nie żargonem branżowym – to
również dowód szacunku władzy do mieszkańców. I dzięki tak przeprowadzonej akcji
informacyjnej – mimo skali podwyżek opłat
za nieczystości – spotkały się one (choć
bez entuzjazmu) jednak ze zrozumieniem.
A wśród sąsiednich gmin nasze podwyżki
były pionierskie.
Jeśli chodzi o Polski Ład, to ogromnie się
cieszę, że Gmina Twardogóra pozyskała aż
10,31 mln zł na wymianę nawierzchni dróg,
chodników, budowę kanalizacji deszczowej
i oświetlenia, o które zabiegali mieszkańcy. Jest to jedno z absolutnie największych
(jeśli nie największe) dofinansowanie na
infrastrukturę drogową jakie pozyskaliśmy
w historii naszego samorządu. Chciałbym
bardzo podziękować za wsparcie tych inwestycji i działania na rzecz rozwoju naszej
gminy. A potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej są znaczne, dlatego od początku
mojej kadencji – we współpracy z radnymi
– staramy się zapewnić mieszkańcom i działającym tu firmom standard dróg, odpowiadający zarówno ich bieżącym potrzebom,
jak i aspiracjom rozwojowym naszego samorządu. Tylko właściwy standard ciągu
dojazdowego umożliwi stworzenie na tym
terenie odpowiedniej infrastruktury, a następnie zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania – zarówno służbom komunalnym,
jak i ratowniczym, czy biznesowym. Stąd
utrzymujący się wysoki stopień zaangażowania budżetowego w inwestycje i remonty dróg oraz pieszych i pieszo-rowerowych
ciągów komunikacyjnych – w 2019 r. było to
2,48 mln zł (28% rocznych nakładów inwestycyjnych), a w 2020 r. – 2,15 mln zł (ponad
27% rocznych nakładów inwestycyjnych).

Kwoty te należy zwiększyć o remonty dróg:
4,08 mln zł w 2019 r. i 1,6 mln zł w 2020 r.
W ciągu dwóch lat przybyło w gminie ponad
8 km dróg o wysokim standardzie użytkowania i bezpieczeństwa. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe spoza
budżetu gminy: głównie z Funduszu Dróg
Samorządowych (2,5 mln zł w 2019 r.) oraz
(łącznie) z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (0,9 mln zł w 2020 r.).
Od początku ważnym akcentem Pana
kadencji w twardogórskim samorządzie była ekologia.
Po prostu inwestuję w lepsze jutro dla naszych mieszkańców. Podstawą jest jednak
ukształtowanie świadomości ekologicznej.
Nasze działania proekologiczne zawsze prowadzone były dwutorowo: z jednej strony
konkretne decyzje (przystąpienie do programów jak np.: Czyste Powietrze i Program
Ograniczenia Niskiej Emisji), zakupy (dron
z czujnikami atmosfery, czy nowoczesna
wielofunkcyjna zamiatarka), inwestycje
(Stacja Uzdatniania Wody w Grabownie
Wielkim, termomodernizacja i ekoklimatyzacja budynków użyteczności publicznej,
w tym oświatowych na terenie gminy), ale
z drugiej strony przekonujemy do tej ekologii naszych mieszkańców, a szczególnie
najmłodsze pokolenie. Dlatego tak duże
znaczenie przywiązujemy do naszych ekopikników. Po połączeniu terminu ich organizacji z inną ważną (o ponad 27 letniej
tradycji) imprezą – Międzynarodowym
Biegiem Ulicznym - zyskały one swoją
bardzo nośną nazwę „zaBiegam o czystą
Twardogórę”. Każda z edycji ekopikniku
pozwala kształtować określone zachowania
proekologiczne – związane z prawidłową segregacją odpadów, ochroną powietrza przy
wykorzystaniu urządzeń odnawialnych źródeł energii i upowszechnianiem zdrowego
trybu życia. To także okazja do prezentacji
produktów regionalnych. Każda impreza jest przygotowana niezwykle starannie,
a przy doborze atrakcji uwzględnia się najmłodszych twardogórzan. To się sprawdza
– nasze ekopikniki są bardzo popularną
imprezą rodzinną - każdy znajduje tam coś
dla siebie, albo dowie się czegoś ciekawego,
praktycznego. Najważniejsze jednak, by
wzbudzić w mieszkańcach potrzebę troski
o swoje środowisko, tym bardziej, że natura nie poskąpiła naszej gminie unikatowych
walorów krajobrazowych: lasy stanowią 45%
powierzchni gminy, cały obszar gminy znajduje się na terenie Wzgórz Twardogórskich,
a jej płn. część wchodzi w skład PK „Dolina
Baryczy”, a pod Twardogórą znajduje się rezerwat „Torfowisko”.
Dziękuję
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