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Spotkania z Wami  
są dla nas inspiracją 
Kolejny, 2021 rok za nami. Jak się okazało, rok jeszcze bardziej trudny od poprzedniego, gdy zaczęła się pande-
mia. Spędziliśmy go z przedsiębiorcami, samorządowcami, ludźmi nauki przyzwyczajonymi do działania w sy-
tuacjach kryzysowych i potrafiącymi mimo nieraz skrajnie niesprzyjających okoliczności – odnosić sukcesy. 
Mimo pandemii odbyło się wiele ważnych konferencji gospodarczych. Na wielu z nich występowaliśmy w roli 
patrona medialnego. Premier RP Mateusz Morawiecki na drugim szczycie klimatycznym TOGETAIR 2021 
#razemdlaklimatu (21-23 kwietnia, Warszawa) pod kreślił, że transformacja energetyczna i gospodarcza musi 
się odbyć w sposób sprawiedliwy - sprawiedliwie dzieląc wszystkie obciążenia, które się pojawią. Widzimy teraz 
jak ważny jest to problem nie tylko w skali naszego kraju, lecz całej Unii Europejskiej. 
Już na początku maja, w Warszawie odbyła się piąta już edycja Kongresu 590. Dużo mówiono o bardzo dobrych 
wynikach polskiej gospodarki, prognozowano, nawet, że po pandemii może czekać nas boom gospodarczy. 
Tymczasem, pandemia rozkręca się na dobre, a gospodarka zaskakuje. W grudniu 2021 roku, wartość produkcji 
sprzedanej przemysłu była aż o 16,7 % wyższa niż rok wcześniej (analitycy spodziewali się 13%). Szczególnie 
zaskoczyły bardzo dobre wyniki energetyki i motoryzacji. 
Czerwiec obfitował w wiele ważnych wydarzeń gospodarczych, konferencji. Zaczęliśmy od Pałacu Prezyden-
ckiego, gdzie 9 czerwca odbyła się 31 już Gala Teraz Polska. O zaszczytne, biało czerwono godło ubiegali się 
twórcy najlepszych polskich produktów, usług, innowacji. Dotychczas w  Konkursie wzięło udział ok. 5 tys. 
polskich firm. 
VII Kongres Rozwoju Transportu (Łódź, 29-30 czerwca) przebiegał pod hasłem „ Kolej w obliczu nowych wy-
zwań”. Rzeczywiście, te wyzwania mogą przyprawić o zawrót głowy. Dzięki inwestycjom CPK, w latach 2020-
2034, w ciągu najbliższych 15 lat wzrost produkcji sięgnie prawie bilion złotych.
W tym samym czasie,( 29-30 czerwca) odbywał się Lubelski Samorządowy Kongres Gospodarczy, II Forum 
Regionów Trójmorza. Podpisano m.in. Deklarację Lubelską w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regio-
nów Trójmorza. Podpisali ja przedstawiciele: Bułgarii, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Województwo 
Lubelskie jest inicjatorem powołania Sieci.
Na dobre już zagościła na Dolnym Śląsku największa konferencja w Europie Środkowo - Wschodniej, zwana też 
polskim „Davos”. Jubileuszowe XXX Forum Ekonomiczne (Karpacz 7-9 września), zgromadziło około 4 tysięcy 
uczestników, a w czasie jego trwania zorganizowano prawie 200 wydarzeń.
W  wydaniu albumowym „Kapitału Polskiego” chcemy podziękować wszystkim przedsiębiorcom, samorzą-
dowcom, którzy dzielili się z nami podczas tych wszystkich wydarzeń i konferencji swoimi doświadczeniami, 
osiągnięciami i pokazywali nam jak należy osiągać sukcesy w trudnych czasach. Było to dla nas dziennikarzy 
bardzo inspirujące.

Zapraszamy do lektury i współtworzenia „Kapitału Polskiego”! 

Redakcja „Kapitału Polskiego” 
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W ubiegłym roku dziennikarze „Kapita-
łu Polskiego” uczestniczyli w wielu waż-
nych kongresach i  konferencjach gospo-
darczych. Jedno z takich wydarzeń, drugi 
szczyt klimatyczny TOGETAIR 2021, ob-
jęte było honorowym patronatem Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckie-
go. Szczyt zorganizowano 21-23 kwietnia 
w warszawskim hotelu Sofitel Victoria. 

- Są szerokie rzesze społeczeństwa, które nie 
mogą ponosić kosztu transformacji ener-
getycznej – powiedział premier Mateusz 
Morawiecki otwierając trzeci dzień Szczytu 
Klimatycznego. - Koszt musi być rozłożony 
właściwe, to jest wszystkie grupy społecz-
ne muszą mieć perspektywę zmiany. (…) 
Zmiany klimatyczne muszą być sprawiedli-
we społecznie. 

Przejść na transport niskoemisyjny
Premier podkreślił, że transformacja ener-
getyczna i  gospodarcza musi się odbyć 
w  sposób sprawiedliwy. Sprawiedliwie 
dzieląc wszystkie obciążenia, które się po-
jawią. Dzięki temu będziemy mieli do czy-
nienia z  olbrzymią poprawą bilansu han-
dlowego i pozycji Polski. 

Z  perspektywy Polski, która jest wielkim 
importerem ropy naftowej i  gazu, jest nie-
zwykle ważne, byśmy przeszli na transport 
niskoemisyjny, elektryczny lub wodorowy. 
(..) Naszym narodowym celem powinno 
być odejście od paliw kopalnych, zwłaszcza 
tych, które powodują znaczący ubytek w fi-
nansach publicznych – dodał Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki. 

Podczas Szczytu zaprezentowany został 
pierwszy polski multimedialny Raport 
Klimatyczny TOGATAIR, który już po 24 
godzinach po opublikowaniu osiągnął wy-
nik – 100 tys. wyświetleń. - Jest to pierwszy 
tego typu raport, który pojawia się w prze-

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,  
Andrzej Duda uczestniczył w  2021 roku 
w  wielu ważnych konferencjach gospo-
darczych, min. na Kongresie 590, czy Sa-
morządowym Kongresie Gospodarczym 
w  Lublinie. Zwracamy uwagę na te dwa 
wydarzenia, gdyż pierwsze z  nich jest 
niezwykle udaną próbą promocji pol-
skich przedsiębiorstw, drugie dotyczyło 
zaś inicjatywy rozwoju Trójmorza. 

V edycja Kongresu 590 (5-6 maja ub.r., 
Renaissance Warsaw Airport Hotel 
w  Warszawie) została objęta patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy, który otwierał Kongres. 
Podczas Kongresu przyznawana jest także 
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Biznes bardzo ucierpiał w  czasie 
pandemii
To coroczne wyróżnienie dla przedsię-
biorstw, które wnoszą znaczący wkład 
w  rozwój polskiej gospodarki, budując 
pozytywny wizerunek polskiej przedsię-

Zmiany klimatyczne muszą 
być sprawiedliwe społecznie

Przetrwanie polskich firm 
jest kwestią fundamentalną

strzeni publicznej. Mamy nadzieję, że wie-
dza w nim zawarta pomoże w doskonale-
niu działań ekologicznych – skomentowała 
Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Po-
wietrze oraz pomysłodawca Szczytu Kli-
matycznego TOGETAIR. Raport opubli-
kowany został również w wersji angielskiej, 
a po Szczycie Klimatycznym uzupełniono 
go o wersje francuską i niemiecką.

Powstają wodorowe klastry
Premier Mateusz Morawiecki odwiedził 
również jubileuszowe XXX Forum Ekono-
miczne (Karpacz 7-9 września). Szef rządu 
wręczył nagrodę Człowieka Roku, która 
trafiła do premiera Słowenii, Janeza Jansy. 
Forum Ekonomiczne zgromadziło około 
4 tysięcy uczestników, a w czasie jego trwa-
nia zorganizowano prawie 200 wydarzeń. 
Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Europa 
w poszukiwaniu przywództwa”. 

Podczas Forum, Mateusz Morawiecki 
ogłosił również powołanie Dolnośląskiej 
Doliny Wodorowej. Podczas wystąpienia 
premier podkreślił, że w  transformacji 
technologii na świecie wodór będzie miał 
gigantyczną, być może największą rolę. 
Wskazał, że już teraz na całym świecie te-
stowane są technologie wodorowe. Dlatego 
tak ważne jest, aby Polska nauczyła się wy-
korzystywać te technologie. Z  tego m.in. 
powodu powstała Dolnośląska Dolina Wo-
dorowa, która ma być klastrem.

List intencyjny powołujący Dolnośląską 
Dolinę Wodorową podpisało 25 podmio-
tów, w  tym firmy przemysłowe, uczelnie 
techniczne, samorządy. Wśród założycieli 
są m.in. KGHM Polska Miedź, Toyota Ma-
nufacturing Poland, Politechnika Wroc-
ławska i województwo dolnośląskie.

Pierwszą, Podkarpacką Dolinę Wodoro-
wą zainaugurowano 18 maja 2021 r. w Ja-

biorczości na całym świecie oraz stanowią 
wzór dla innych. W  2021 roku nagrody 
zostały przyznane w  pięciu kategoriach 
głównych i  dwóch specjalnych. Prezydent 
przyznał też - podobnie jak w 2020 roku - 
nagrodę indywidualną. 

- Jesteście Państwo dumą Rzeczpospolitej. 
Bardzo dziękuję za to, że budujecie polską 
markę poza granicami kraju. Mam na-
dzieję, że dzisiejsza nagroda będzie jeszcze 
większą mobilizacją – mówił Prezydent 
Andrzej Duda chwilę po wręczeniu statu-
etek laureatom. 

Prezydent zauważył, że biznes jest tą dzie-
dziną, która „w  największym stopniu 
ucierpiała podczas pandemii”.

– Kwestia przetrwania polskich firm była 
dla nas kwestią fundamentalną – podkre-
ślił i dodał, że wszyscy nominowani do na-
gród prezentują światowy poziom biznesu. 

W  kategorii Lider Małych i  Średnich 
Przedsiębiorstw laureatem została firma 
APS Energia SA, w  kategorii Narodowy 
Sukces - Columbus Energy SA, w  kate-
gorii Międzynarodowy Sukces - Sunreef 
Venture SA, w  kategorii Odpowiedzialny 
Biznes - firma Suempol, w kategorii Firma 
Rodzinna - spółka Izodom 2000 Polska. 
W ramach kategorii specjalnych, w rywali-
zacji na najlepszy polski start-up zwycięzcą 
została firma firma Airly. W kategorii spe-
cjalnej Badania + Rozwój wygrała firma 
StethoMe. Nagrodą indywidualną prezy-
dent wyróżnił prof. dr hab. n. med. Henry-
ka Skarżyńskiego laryngologa, audiologa, 
foniatrę. 

Za kilka lat będzie to inny świat
Prezydent Andrzej Duda objął również 
honorowym patronatem Samorządowy 
Kongres Gospodarczy II Forum Regionów 
Trójmorza (29-30 czerwca u.br., Lubelskie 
Centrum Konferencyjne w Lublinie).

sionce. Docelowo w Polsce planowane jest 
utworzenie pięciu takich przedsięwzięć. 
Dzięki nim, wraz z  biegiem lat, Polska 
może osiągnąć neutralność klimatyczną 
i  utrzymać konkurencyjność polskiej go-
spodarki.

Priorytetem podmiotów działających 
w  ramach dolin wodorowych będzie pro-
wadzenie prac naukowo-badawczych, in-
westycyjnych i wdrożeniowych, zwracając 
szczególną uwagę na potencjał gospodar-
czo-naukowy danego regionu. Wodór 
może być wykorzystany m.in. w transpor-
cie, energetyce, gospodarce komunalnej, 
rolnictwie, zielonej chemii, a  także w zie-
lonym górnictwie i  hutnictwie, Równie 
ważnym zadaniem do wypracowania w ra-
mach dolin, będzie wsparcie dla rozwoju 
odnawialnych źródeł energii, zarówno 
w kwestii zagospodarowania nadwyżek tej 
energii jak i  technologii jej magazynowa-
nia.

Oprac. na podstawie: www.togetair.eu, 
www.gov.pl/web/premier/

Najważniejsze obszary tematyczne, o któ-
rych dyskutowano podczas Kongresu 
dotyczyły: Inicjatywy Trójmorza, Sieci 
Gospodarczej Regionów Trójmorza, trasy 
Via Carpatia w kontekście połączeń trans-
portowych i  logistyki, współpracy trans-
granicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza. 
O  Inicjatywie Trójmorza i  jej znaczeniu 
dla gospodarki w  ujęciu globalnym wy-
powiadali się również sąsiedzi i partnerzy 
obszaru Trójmorza m.in. z  Niemiec, USA 
i Japonii.

Podczas Kongresu podpisano również De-
klarację Lubelską w  sprawie utworzenia 
Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. 
Deklarację podpisali przedstawiciele regio-
nów z sześciu krajów Trójmorza – Bułgarii, 
Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
Andrzej Duda ocenił wydarzenie w  Lub-
linie i  podpisanie Deklaracji jako począ-
tek współpracy pomiędzy samorządami 
z  dwunastu państw, które współdziałając 
w  ramach Inicjatywy Trójmorza, dążą do 
rozbudowy połączeń infrastrukturalnych, 
energetycznych i cyfrowych, a tym samym 
stworzenia nowych, międzynarodowych 
sieci powiązań biznesowych, będących 
warunkiem zrównoważonego i  odpowie-
dzialnego rozwoju regionów, państw i całej 
Unii Europejskiej.

– Każdy z nas ma świadomość, że za kilka 
lat to będzie inny świat, i że to jest ogrom-
ny krok naprzód, który będzie potężnym 
impulsem rozwojowym dla tej ziemi, a tym 
samym dla naszej części Europy. Bo wierzę 
w to, że te etapy rozwojowe są także, i będą 
w przyszłości udziałem naszych partnerów 
w ramach współpracy trójmorskiej – mówił 
Prezydent RP podczas oficjalnego otwarcia 
Samorządowego Kongresu Gospodarcze-
go, II Forum Regionów Trójmorza. 
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Dobry start Rodzinnego  
Kapitału Opiekuńczego

Pod koniec 2021 roku, do dyspozycji 
kierowców zostały oddane kolejne od-
cinki autostrady A1 między Tuszynem 
a  początkiem obwodnicy Częstochowy 
o  długości blisko 60 km. Na większości 
trasy można już korzystać z  docelowego 
układu dwóch jezdni po trzy pasy ruchu.
Realizowane są też inwestycje w  ramach 
Programu budowy 100 obwodnic na lata 
2020-2030. Takie przedsięwzięcia po-
magają gospodarce osłabianej skutkami 
pandemii. 

- Autostrada A1 to jedna z  najważniej-
szych dróg w Polsce i w Europie Środkowej. 
W 2022 r., kiedy zakończą się prace na A1 
od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamień-
ska, będzie można płynnie przejechać au-
tostradą od Morza Bałtyckiego aż do granic 
z  Czechami – powiedział minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk.

Miliardowe inwestycje

30 grudnia 2021 r. do ruchu został udo-
stępniony ciąg główny A1 na jezdni 
w  kierunku Katowic, od węzła Piotrków 
Trybunalski Zachód do węzła Piotrków 
Trybunalski Południe oraz trzy kilometry 
trasy na kolejnym odcinku realizacyjnym. 
Kierowcy mogą już korzystać także z  od-
cinka od Kamieńska do początku obwod-
nicy Częstochowy. W realizacji jest jeszcze 
tylko jeden odcinek A1, od Piotrkowa Try-
bunalskiego do Kamieńska, którego ukoń-

Autostradą 
od Bałtyku do Czech

czenie jest planowane w  III kwartale tego 
roku. Przebiegająca przez środek Polski 
trasa, od Gdańska do granicy z Czechami 
w  Gorzyczkach, będzie miała ponad 560 
km długości. 

Łączny koszt prac budowlanych związa-
nych z przebudową ok. 81 km istniejących 
odcinków dróg - A1 od Tuszyna do Piotrko-
wa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa 
Trybunalskiego do początku obwodnicy 
Częstochowy, to ponad 2,8  mld  zł. Blisko 
1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej.

Mieszkańcy czekają na 100 obwodnic 

Realizowane są też inwestycje w  ramach 
Programu budowy 100 obwodnic na lata 
2020-2030. Dla 84 obwodnic trwają inten-
sywne prace przygotowawcze, a kolejne są 
już na etapie realizacji. Dla jednej obwod-
nicy trwa obecnie przetarg na projekt i bu-
dowę, a  dla czterech Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad szuka wyko-
nawców dokumentacji. Na realizację inwe-
stycji, które będą finansowane ze środków 
Krajowego Funduszu Drogowego, rząd 
przeznaczy 28 mld zł.

- Nowe obwodnice to wytchnienie dla mie-
szańców wielu miejscowości, którzy muszą 
borykać się z niedogodnościami powodowa-
nymi przez duży ruch pojazdów, takimi jak 
zanieczyszczenie powietrza i hałas. Dlatego 
uruchomiliśmy rządowy Program budowy 
100 obwodnic na drogach krajowych. Do-
datkowo wspieramy inwestycje polegające 
na budowie obwodnic w  ciągu dróg woje-
wódzkich. W ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w tym roku wsparcie uzyska-
ło 51 zadań samorządowych. Na ten cel pre-
mier Mateusz Morawiecki przyznał niemal 
2,4 mld zł dofinansowania - powiedział mi-
nister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną 
w  ramach PB100, będą drogami klasy GP 
(główne ruchu przyspieszonego). Więk-
szość z nich będzie miała przekrój jedno-
jezdniowy, ale tam, gdzie drogi te będą 
przebiegać w  terenie zurbanizowanym, 
a  w  ramach prac przygotowawczych pro-
gnozowane jest duże natężenie ruchu, po-
wstaną jako dwujezdniowe. 

Oprac. na podstawie: www.gov.pl/web/in-
frastruktura

Od 1 stycznia weszło w  życie nowe roz-
wiązanie wspierające osoby posiadające 
dzieci – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 
Do 26 stycznia złożono wnioski na 400 
tys. dzieci w ramach tego programu. 
– To wspaniały wynik, w całym roku 2022 
świadczeniem ma być objętych ok. 615 tys. 
dzieci. Polacy nie mają problemu ze składa-
niem wniosków online. Zachęcam wszyst-
kich, którzy jeszcze tego nie zrobili, a mogą, 
do wnioskowania o  rodzinny kapitał opie-
kuńczy – mówi minister rodziny i polityki 
społecznej Marlena Maląg.
Od 1 lutego można też składać wnioski 
o  świadczenie wychowawcze z  programu 
Rodzina 500+ na nowy okres świadczenio-
wy 2022 / 2023.

Nowe wsparcie dla rodziców
Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe 
świadczenie dla rodziców dzieci w  wieku 
od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia 
– w  sumie to 12 tys. zł na drugie i  każde 
kolejne dziecko. Rozwiązanie, które we-
szło w życie 1 stycznia 2022 r., realizowane 
jest w ramach Polskiego Ładu. Świadczenie 
przysługuje bez względu na dochód rodzi-
ny. Rodzice i opiekunowie mogą sami wy-
brać, czy chcą, by było wypłacane po 500 zł 
miesięcznie przez dwa lata, czy po 1 tys. zł 
przez rok.

Jak składać wniosek
Wnioski o  rodzinny kapitał opiekuńczy 
można składać tylko drogą elektroniczną 
przez:
- portal Empatia Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej
- PUE ZUS
- bankowość elektroniczną.
Pieniądze w  ramach rodzinnego kapi-
tału opiekuńczego będą wypłacane bez-
pośrednio na konto bankowe wskazane 
we wniosku. Wniosek o  rodzinny kapitał 

opiekuńczy najlepiej złożyć między 9. a 13. 
miesiącem życia dziecka. Wtedy świadcze-
nie będzie przysługiwało w pełnej wysoko-
ści od miesiąca, w którym dziecko skończy 
rok.
Jeśli dziecko skończyło już pierwszy rok 
życia, ale nie ma jeszcze trzech lat, rodzic 
powinien złożyć wniosek w styczniu. Wte-
dy kapitał zostanie policzony od początku 
stycznia. Jeśli rodzic złoży wniosek póź-
niej, otrzyma świadczenie od miesiąca zło-
żenia wniosku.

Skorzystają też rodziny zastępcze
Od 1 lutego można też składać wnioski 
o  świadczenie wychowawcze z  programu 
Rodzina 500+ na nowy okres świadczenio-
wy 2022/2023, trwający od 1 czerwca 2022 
do 31 maja 2023 r. Program ma charakter 
powszechny, nie zmieniła się również isto-
ta świadczenia wychowawczego – przy-
sługuje ono na każde dziecko w  rodzinie 
w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez 
względu na dochody, czy liczbę dzieci w ro-
dzinie.
Świadczenia w ramach programu Rodzina 
500 + przysługują na każde dziecko w wie-
ku do ukończenia 18 roku życia. O świad-
czenia te mogą ubiegać się rodzice (matka 
lub ojciec), opiekun faktyczny rozumia-
ny jako osoba która przyjęła dziecko na 
wychowanie i  wystąpiła do sądu z  wnio-
skiem o jego przysposobienie, jeśli dziecko 
wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na 
ich utrzymaniu. Świadczenie wychowaw-
cze z programu Rodzina 500 + przysługu-
je również opiekunom prawnym dziecka 
oraz w niektórych przypadkach dyrektoro-
wi domu pomocy społecznej.
Co istotne, w  nowym okresie świadcze-
niowym 2022/2023, o świadczenie wycho-
wawcze mogą ubiegać się także rodziny za-
stępcze, osoby prowadzące rodzinny dom 
dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-
-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych 

Kiedy najlepiej złożyć wniosek
Pieniądze w  ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego będą wypłacane bezpośred-
nio na konto bankowe wskazane we wniosku. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy 
najlepiej złożyć między 9. a  13. miesiącem życia dziecka. Wtedy świadczenie będzie 
przysługiwało w pełnej wysokości od miesiąca, w którym dziecko skończy rok.

placówek opiekuńczo-terapeutycznych 
dyrektorzy interwencyjnych ośrodków 
preadopcyjnych. W  przypadku tych osób, 
świadczenie wychowawcze zastąpi dodatek 
w wysokości świadczenia wychowawczego 
na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, który dotych-
czas był im wypłacany w  ramach progra-
mu Rodzina 500+.

Oprac. na podstawie: www.gov.pl/web/ro-
dzina
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Z Frédérikiem Billet, Ambasadorem Francji w Polsce rozmawia Ryszard Żabiński

Nasze dwa kraje powróciły na drogę 
ożywionego dialogu politycznego  
i strategicznego

We wrześniu 2021 roku obchodzili-
śmy trzydziestą rocznicę powstania 
Trójkąta Weimarskiego - forum de-
baty i  współpracy między Francją, 
Niemcami i Polską. Jak Pan ocenia tę 
inicjatywę z  perspektywy tych trzy-
dziestu lat, jakie jest obecne znacze-
nie Trójkąta Weimarskiego?

Trójkąt Weimarski, którego trzydziestą 
rocznicę powstania niedawno obchodzi-
liśmy, odegrał niezaprzeczalną rolę w  bu-
dowaniu bardziej zjednoczonej Europy, 
otwartej na akcesję krajów Europy Środ-
kowej do Unii Europejskiej. Forum to jest 
do dziś miejscem owocnego dialogu mię-
dzy naszymi trzema krajami, zarówno na 
poziomie politycznym, administracyjnym, 
jak i społeczeństwa obywatelskiego. 
Właśnie w  tych ramach ustanowiliśmy 
francusko-niemiecko-polską współpracę 
uniwersytecką, zwłaszcza w Uniwersytecie 
Europejskim Viadrina, na granicy polsko--
-niemieckiej. W  dziedzinie współpracy 
zdecentralizowanej rozwinęliśmy również 
wymianę między Hauts-de-France, Nad-
renią Północną-Westfalią i  Śląskiem oraz 
między Île-de-France, Brandenburgią 
i  Mazowszem. Wreszcie, społeczeństwo 
obywatelskie ożywia Trójkąt Weimarski 
poprzez partnerstwo, wymianę młodzieży 
w ramach konkretnych inicjatyw. 
Mam tu na myśli francusko-niemiecko-pol-
ski parlament młodzieży, jak również studia 
magisterskie z zakresu europeistyki „Euro-
pa Master” organizowane przez uniwersy-
tety w Opolu, Moguncji i Dijon, mające na 
celu kształcenie młodych ludzi z prawa eu-
ropejskiego i  europejskich polityk publicz-
nych. Oczywiście, na szczeblu politycznym 
nie we wszystkim się zgadzamy. 

Ambasadorem Francji w  Polsce jest 
Pan od października 2019 roku. Jakie 
w  tym czasie były wydarzenia, któ-
re Pana zdaniem miały największy 
wpływ na rozwój stosunków pomię-
dzy Francją i Polską? 

Zaraz po przyjeździe rozpocząłem przygo-
towania do wizyty Prezydenta Republiki, 
Emmanuela Macrona, która miała miejsce 
na początku lutego 2020 roku. 27 paździer-

nika tego roku Prezydent Andrzej Duda 
udał się do Paryża z roboczą wizytą na za-
proszenie Prezydenta Francji. 
Wizyty te otworzyły nowy rozdział w sto-
sunkach dwustronnych. Jednak mimo ob-
ostrzeń sanitarnych, które zmusiły nas do 
czasowej zmiany formy kontaktu na zdal-
ny, w  naszych stosunkach dwustronnych 
zapisana została nowa karta. Otworzyła się 
nowa dynamika. Nasze dwa kraje powró-
ciły na drogę ożywionego dialogu politycz-
nego i strategicznego dzięki kilku wizytom 
w Warszawie i Paryżu o wyraźnym znacze-
niu politycznym, a my wyszliśmy z pewne-
go stanu hibernacji. 

Funkcję ambasadora w  naszym kra-
ju pełni Pan w  wyjątkowo trudnym 
okresie pandemii, napięć politycz-
nych i społecznych na świecie i w sa-
mej Unii. Gdyby miał Pan podsumo-
wać ten okres Pana pracy w Polsce, co 
uważa Pan za swoje największe osiąg-
nięcie, co jeszcze chciałby Pan zreali-
zować, zwłaszcza w zakresie rozwoju 
stosunków politycznych pomiędzy 
Francją i Polską? 

Uważam, że Francja i  Polska mają duży 
potencjał, który warto wyzwolić i  wyko-
rzystać. Nadal pozostaje wiele do zrobienia 
w  zakresie rozwoju stosunków dwustron-
nych, a naszą strategię można ująć w trzech 
punktach.
Po pierwsze, zależy mi na zacieśnieniu 
dialogu politycznego na różnych polach, 
o  czym wyżej wspomniałem. To pozwoli 
na pogłębienie dyskusji w wielu sprawach, 
na wzmocnienie stosunków międzyresor-
towych i  na skonkretyzowanie pomysłów 
na dalszą współpracę. Po drugie, zamie-
rzam nadal pracować nad konsolidacją 
naszego partnerstwa gospodarczego. Fran-
cja jest czwartym co do wielkości partne-
rem handlowym Polski z  obrotami han-
dlowymi przekraczającymi 20 mld euro, 
a  francuskie firmy są trzecim pracodawcą 
w  Polsce. Proponują bardzo obiecujące, 
duże projekty w sektorach energetyki i te-
lekomunikacji. Pracujemy nad odbudową 
naszych gospodarek, a  ożywienie dzia-
łalności jest już odczuwalne. Zarówno we 

Francji jak i  w  Polsce jesteśmy zdania, że 
odbudowa gospodarek wymaga wsparcia 
krajowego przemysłu na poziomie euro-
pejskim. Mnożą się projekty przemysłowe 
będące przedmiotem wspólnego europej-
skiego zainteresowania (PCI), na przykład 
dotyczące baterii lub wodoru, a  ja mogę 
tylko cieszyć się z tego faktu. 
Powtórzę, że prowadzimy również inten-
sywne rozmowy w  obszarze energetyki 
jądrowej. W końcu, moim celem jest wzno-
wienie naszej współpracy w  dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony. W szybko zmie-
niającym się globalnym kontekście strate-
gicznym i  w  czasie, gdy Unia Europejska 
konsoliduje swoją strategiczną autonomię 
i  suwerenność, Francji zależy na tym, aby 
Polska była bardziej zaangażowana w  ra-
mach NATO i jako członek UE. W związ-
ku z tym podjęliśmy na nowo bardziej ak-
tywną dwustronną współpracę wojskową 
i  chcemy wspólnie z  Polską robić więcej, 
zwłaszcza w kwestiach operacyjnych. 
Bardzo cieszymy się, że Polska jest gotowa 
stanąć u naszego boku i wesprzeć operacje 
wojskowe w  Mali. Jestem w  pełni zdeter-
minowany i  zaangażowany, aby osiągnąć 
te ambitne cele. Moim głównym zadaniem 
jest pchnąć sprawy do przodu. Nie powin-
niśmy zasypiać gruszek w  popiele. Nasz 
kurs jest wyznaczony, nabieramy wiatru 
w żagle!

Jak bardzo realizacja Planu odbudo-
wy dla Europy zmieni kraje Unii Eu-
ropejskiej? 

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

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

Tak, głęboko wierzę, że ten pozytywny 
rozwój gospodarczy się utrzyma. Niemcy 
są największym partnerem handlowym 
Polski na świecie, pozostawiając inne kra-
je daleko w  tyle. Polska natomiast jest dla 
Niemiec zdecydowanie największym part-

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

nerem handlowym w  Europie Środkowej 
i  Wschodniej, zajmując 5. miejsce w  skali 
globalnej przed Włochami oraz Wielką 
Brytanią i daleko przed Rosją. Już w roku 
2020 polsko-niemiecka wymiana handlowa 
praktycznie się nie zmniejszyła – to dość 
niezwykły wynik w porównaniu z handlem 
z niemal wszystkimi innymi krajami.
A  w  pierwszych dwóch miesiącach 2021 
roku handel wrócił znów na ścieżkę wzro-
stu i wzrósł o 5%. Innymi słowy wydaje się, 
że tendencja do corocznego ustanawiania 
nowych rekordów już znowu nabrała peł-
nego tempa.
Porównanie z  Wielką Brytanią pokazuje, 
jak korzystne – również dla dwustronnej 
wymiany handlowej – jest wspólne człon-
kostwo w  Unii Europejskiej. Wielka Bry-
tania zdecydowała się opuścić największy 
wspólny rynek świata, a jej handel zarów-
no z Polską, jak i z Niemcami znacząco się 
zmniejszył. Z  pewnością nie prowadzi to 
do większego dobrobytu – ani po naszej 
stronie kanału, a już na pewno nie na Wy-
spach Brytyjskich.

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

Myślę, że pandemia bardzo wyraźnie una-
oczniła nam, że globalne kryzysy można 
rozwiązywać tylko wspólnie, wielostron-
nie. W  samym kryzysie mieliśmy do czy-
nienia z  bardzo ważnymi oznakami soli-
darności i wzajemnej pomocy. 
Niemcy i  Polska obiecały sobie wzajemne 
wsparcie, a na szczeblu regionalnym miała 
miejsce dobra i nieskomplikowana współ-
praca. Pomiędzy naszymi regionami przy-
granicznymi istnieje owocna wymiana 
dwustronna, w  którą oprócz samorządów 
regionalnych i  lokalnych zaangażowane 
są izby, towarzystwa specjalistyczne, szpi-
tale i  personel medyczny. Mamy polsko-
-niemiecką Umowę o  współpracy w  ra-
townictwie medycznym; także regionalne 
porozumienia o  współpracy dotyczące 
transgranicznego ratownictwa medyczne-
go są bardzo zaawansowane. Na tych kon-
taktach możemy bazować.
Dalszego postępu w kierunku pogłębiania 
współpracy życzyłbym sobie w  dziedzinie 

cyfryzacji w  sektorze służby zdrowia, po-
nieważ ułatwia ona transgraniczną opiekę 
zdrowotną i  może nam również pomóc 
lepiej zwalczać wspólnie pandemie. Zwięk-
szona współpraca krajów UE w  sektorze 
zdrowia oraz utworzenie Europejskiej Unii 
Zdrowotnej także mogą stanowić rozwią-
zania, dzięki którym wspólnie będziemy 
mogli w przyszłości lepiej chronić naszych 
obywateli. 

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

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



Gospodarka

Wzrost mimo pandemii

Gospodarczy rok 2021 obfitował w wielkie niespodzianki. Mimo kolejnych fal pandemii, przerwanych łańcu-
chów zaopatrzenia, opóźnieniach w dostawach komponentów – przemysł radził sobie nadspodziewanie dobrze 
powracając do stanu w jakim znajdował się przed pandemią. 
W efekcie, w 2021roku, PKB wzrósł o 5,4%, czyli o ok. 1 p.p. proc. więcej niż zakładały prognozy z początku 
roku. Odbudował się również rynek pracy. W grudniu ub.r. stopa bezrobocia 5,4 % ( o 0,9 p.p. proc. mniej niż 
przed rokiem). Złe niespodzianki to rekordowo wysoka inflacja, która w grudniu ub.r. sięgnęła aż 8,6% i niebez-
piecznie rozkręcająca się spirala cenowo płacowa. 
W „Kapitale Polskim” dużo pisaliśmy o branżach i przedsiębiorstwach doskonale radzących sobie mimo trud-
nych warunków. Bardzo dobre wyniki osiąga m.in. gospodarka morska. W trzech największych portach mor-
skich trwają inwestycje o wartości około 10 mld złotych. Skala i rozmach tych przedsięwzięć robią wrażenie. Do 
2030 mają być przeprowadzone kolejne inwestycje, których wartość wyniesie około 15 mld złotych.
Wielka skala inwestycji przeprowadzanych w Porcie Gdańsk już teraz przynosi efekty. W styczniu 2020 r., Port 
po raz pierwszy znalazł się na trzecim miejscu, pod względem wielkości przeładunków, wśród portów bałty-
ckich.
Gościliśmy również na naszych łamach ambasadorów Francji i Niemiec w Polsce, co było dla nas okazją do 
szerszej prezentacji czołowych firm z  tych krajów działających w  Polsce. W  obszernym wywiadzie Frédéric 
Billet zwrócił m.in. uwagę, że francuska obecność gospodarcza w Polsce jest niezwykle zróżnicowana i zrów-
noważona. W Polsce działa blisko 1500 firm z kapitałem francuskim zatrudniających bezpośrednio ponad 200 
tys. osób.
Ambasador Niemiec w Polsce, Arndt Freytag von Loringhoven w rozmowie z „Kapitałem Polskim” stwierdził, 
że przyjęcie europejskiego planu odbudowy oraz wieloletnich ram finansowych jest historycznym sukcesem 
dla europejskiej spójności. Ważne przy tym jest, abyśmy nie próbowali wrócić „jeden do jednego” do sytuacji 
sprzed pandemii, lecz skupili się na zadaniach i sprawach, które ewidentnie determinują naszą przyszłość.
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Rodzice i  opiekunowie, którzy do 30 
czerwca złożą wniosek o  500 plus, otrzy-
mają pieniądze za cały okres świadczenio-
wy, od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 
r. Ustawowy termin rozpatrzenia wnio-
sku i wypłaty zależy od miesiąca złożenia 
wniosku – przypomina Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych.

Od 1 lutego rodzice mogą wnioskować 
o  500 plus na nowy okres świadczeniowy 
trwający od 1 czerwca br. do 31 maja 2023 r.

Wniosek o 500 plus do końca 
czerwca gwarantuje prawo  
do świadczenia za pełen okres

"Prawo do świadczenia wychowawczego 
jest ustalane na roczne okresy, zatem za-
równo osoby, które już pobierają środki 
z  programu, jak i  rodzice nowo narodzo-
nych dzieci powinny złożyć wniosek" 
– wskazuje prezes ZUS prof. Gertruda 
Uścińska.

"Rodzic, który składa wniosek na nowo 
narodzone dziecko w lutym 2022 r., może 
złożyć od razu dwa wnioski – na okres 
bieżący, który trwa do 31 maja br. oraz na 

nowy okres, który trwa od 1 czerwca br." – 
dodaje profesor.

Jeśli rodzic pobiera już świadczenie wycho-
wawcze wypłacane przez gminę, nie powi-
nien składać ponownie wniosku za bieżący 
okres świadczeniowy. Gmina będzie nadal 
wypłacać świadczenie do 31 maja br. Na-
leży za to złożyć do ZUS wniosek na nowy 
okres świadczeniowy, który rozpocznie się 
od 1 czerwca br. Nabór wniosków na ten 
okres rozpoczął się 1 lutego.

Jeśli wniosek na nowy okres świadcze-
niowy wpłynie do ZUS do końca czerw-
ca, świadczenie będzie przysługiwało 
od czerwca br. do maja 2023 r. Prawo do 
świadczenia wychowawczego przysługuje 
bowiem od miesiąca, w  którym wpłynął 
wniosek, do końca okresu świadczeniowe-
go. Zatem osoba, która złoży wniosek do-
piero w lipcu, nie otrzyma świadczenia za 
czerwiec, lecz dopiero od lipca.

Wyjątkiem jest sytuacja dzieci dopiero co 
narodzonych, przysposobionych, objętych 
opieką, umieszczonych w pieczy lub w pla-
cówce. Jeśli wniosek w ich sprawie zostanie 
złożony w  ciągu 3 miesięcy od dnia tego 
zdarzenia, świadczenie 500 plus będzie 
przysługiwać od miesiąca wystąpienia wy-
mienionych zdarzeń.

Osobną kwestią jest maksymalny termin 
na ustalenie prawa i  wypłatę świadczenia 
500 plus. Przepisy przewidują, że wniosek 
złożony do kwietnia musi zostać załatwio-
ny najpóźniej do czerwca, wniosek złożony 
w maju – do lipca, w czerwcu – do sierpnia, 
w  lipcu – do września, a  w  sierpniu – do 
października danego roku. Przez zała-
twienie rozumie się rozpatrzenie i wypłatę 
świadczenia na konto rodzica.

Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycz-
nia 2022 r. można przesyłać do ZUS tylko 
drogą elektroniczną, na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS (PUE), portalu 
Empatia lub w  bankowości elektronicz-
nej. Również pisma, informacje i  decyzje 
w  sprawie wniosku będą przeka-
zywane w formie elektronicznej – 
wyłącznie na PUE. Gdy pojawi się 
tam ważna informacja o 500 plus, 
rodzice otrzymają powiadomie-
nie SMS lub na e-maila.

Pieniądze z programu są wypłacane tylko 
bezgotówkowo na wskazany przez wnio-
skodawcę numer rachunku bankowego.

Kolejne nadpłaty na kontach eme-

rytów i rencistów

Ponad 185 tys. emerytów i rencistów otrzy-
mało już zwroty nadpłaconych w styczniu 
zaliczek na podatek dochodowy - poinfor-
mowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych prof. Gertruda Uścińska. Łącz-
na kwota tych zwrotów wyniosła blisko 
18 mln zł.

"Emeryci i  renciści, których wysokość 
świadczenia mieści się w przedziale 4920 zł 
- 12 800 zł, mają obliczaną zaliczkę na po-
datek i  składkę na korzystniejszych zasa-
dach. Wraz ze świadczeniem za luty nie-
którzy świadczeniobiorcy otrzymują zwrot 
nadpłaconego podatku za styczeń" – wska-
zała prezes ZUS.

Zwróciła uwagę, że ponad 185 tys. emery-
tów i rencistów, którym terminy płatności 
świadczeń przypadają na 1-go, 5-go, 6-go 
i 10-go dnia miesiąca, otrzymało już zwro-
ty nadpłaconych w  styczniu zaliczek na 
podatek dochodowy. "Łączna kwota tych 
zwrotów wyniosła blisko 18 mln zł" - do-
dała prof. Uścińska.

Przypomniała, że terminy wypłaty dla ko-
lejnych osób to 15, 20 i 25 dzień lutego tego 
roku.

Aby otrzymać zwrot nie trzeba składać ja-
kichkolwiek wniosków czy podań. Zwrot 
nastąpi w  terminach wypłaty świadczeń 
w  lutym. Jak podał ZUS, łącznie w  lutym 
blisko 430 tys. osób otrzyma wyrównanie 
na łączną kwotę 41,7 mln zł.

Szefowa Zakładu podkreśliła jednocześnie, 
że zdecydowana większość emerytów sko-

rzysta na Polskim Ładzie. "To 8,2 mln osób 
(95,1 proc. ogółu emerytów) ze świadcze-
niem do 4920 zł brutto" - wskazała.

Zgodnie z  założeniami Polskiego Ładu 
roczna kwota dochodu wolnego od podat-

ku wzrośnie do 30 tys. zł. Wzrośnie też do 
120 tys. zł pierwszy próg podatkowy. Ko-
lejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej 
– nie będzie pomniejszała zaliczki na po-
datek.

Obowiązują nowe terminy płatności 

składek

Od 2022 r. obowiązują nowe terminy płat-
ności składek i  przekazywania dokumen-
tów rozliczeniowych. To 5., 15. i 20. dzień 
danego miesiąca – przypomina Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany mają 
związek z wejściem w życie pakietu ustaw 
zwanego Polskim Ładem.

Jak wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrow-
ski, dla większości płatników zmienia 
się termin przekazywania dokumentów 
rozliczeniowych i  opłacania składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i  ubezpieczenia 
społeczne. Dla jednostek budżetowych i sa-

morządowych zakładów budżeto-
wych (m.in. urzędy gmin, miast) 
termin pozostanie bez zmian – do 
piątego dnia następnego miesiąca.

Dla pozostałych płatników skła-
dek termin zależy od tego, czy 

mają osobowość prawną czy też nie.

"Dla płatników składek mających osobo-
wość prawną, m.in. spółek kapitałowych, 
spółdzielni, fundacji, itp. – będzie to ter-
min do 15. dnia następnego miesiąca" – 
zwrócił uwagę Żebrowski.

"Natomiast do 20. dnia następnego mie-
siąca – dla pozostałych płatników składek, 
m.in. jednoosobowych firm i  innych pod-
miotów bez osobowości prawnej" – poin-
formował rzecznik.

Do końca 2021 r. osoby prowadzące indy-
widualną działalność gospodarczą (opła-
cające składkę wyłącznie za siebie) miały 
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Kancelaria prawna DLP Dr Robert Le-
wandowski & Partners (DLP) doradza 
od ponad 20 lat na wszystkich obszarach 
prawa gospodarczego. Oferujemy naszym 
klientom obsługę prawną na najwyższym 
poziomie. Specjalizujemy się w  obsłudze 
prawnej przedsiębiorców i  osób prywat-
nych głównie w  sektorze gospodarczym. 
Do naszych głównych pól ekspertyzy na-
leżą: M&A, prawo spółek, prawo ubezpie-
czeń, prawo nieruchomości, prawo proce-
sowe w  zakresie sporów z  obszaru prawa 

handlowego, a  także doradztwo finanso-
we. Ponadto, świadczymy porady prawne 
w  zakresie tworzenia i  nabywania spółek 
zależnych, reprezentowania klientów za-
granicznych w  sporach przed polskimi 
sądami, a  także w zakresie egzekwowania 
transgranicznych orzeczeń. 
DLP oferuje doradztwo prawne krajowym 
i  zagranicznym przedsiębiorcom w  wielu 
językach, w  lokalnych i  transgranicznych 
sprawach, bazując na współpracy z  mię-

ul. Poznańska 16 lok. 3  www.drlewandowski.eu   Tel. +48221010740
PL-00-680 Warszawa office@drlewandowski.eu   Fax +48221010741

dzynarodowymi kancelariami partnerski-
mi. 
Jesteśmy aktywnymi członkami najwięk-
szej w Europie sieci kancelarii prawniczych 
DIRO www.diro.eu z siedzibą w Hambur-
gu (Niemcy). Poza tym należymy do sieci 
IR GLOBAL z siedzibą w Londynie (Wiel-
ka Brytania), w ramach której uczestniczy-
my w  transgranicznych projektach (www.
irglobal.com) a także sieci IsFin z siedzibą 
Dubaju/Kuala Lumpur (www.isfin.com). 

prawny obowiązek opłacania składek nie 
później niż do 10. dnia następnego miesią-
ca. W 2022 r. termin ten uległ wydłużeniu 
do 20. dnia następnego miesiąca.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek 
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy i  Fundusz So-
lidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz 
Emerytur Pomostowych, rozliczanych 
w  dokumentach składnych za styczeń 
2022 r. i za następne miesiące.

Więcej szczegółowych informacji na stro-
nie internetowej www.zus.pl.

W  2021 roku mniej zwolnień lekar-

skich

W 2021 r. lekarze wystawili osobom ubez-
pieczonym w  ZUS 20,5 mln zaświadczeń 
lekarskich. Łączna liczba dni absencji 
chorobowej w  pracy wyniosła 239,9 mln. 
W porównaniu z 2020 r. spadła o 6,3 proc. 
absencja liczona w dniach i o 1,3 proc. licz-
ba zaświadczeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed-
stawił wstępne dane o zwolnieniach lekar-
skich wystawianych w 2021 r.

"Zwolnienia lekarskie były wystawiane 
przeciętnie na 11,7 dnia. Ale jedna oso-
ba może otrzymać kilka zwolnień w  cią-
gu roku. Przynajmniej jedno zwolnienie 

otrzymało w ubiegłym roku 6,5 mln osób, 
czyli ok. 45 proc. liczby osób podlegają-
cych w  jednym momencie ubezpieczeniu 
chorobowemu. Zatem przeciętna długość 
absencji chorobowej wyniosła 36,7 dnia. 
Przy czym w przypadku mężczyzn było to 
33,5 dnia, a w przypadku kobiet 39,5 dnia" 
– podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda 
Uścińska w wypowiedzi przesłanej PAP.

Jak wskazała, z wstępnych danych wynika, 
że w ubiegłym roku lekarze w całej Polsce 
wystawili osobom ubezpieczonym w  ZUS 
20,5 mln zaświadczeń lekarskich z  tytułu 
ich choroby.

"Łączna liczba dni absencji chorobowej 
w  pracy wynikającej z  tych zaświad-
czeń wyniosła 239,9 mln. W  porównaniu 
z 2020 r. spadła zarówno absencja liczona 
w dniach – o 6,3 proc., jak i liczba zaświad-
czeń – o 1,3 proc." – dodała szefowa ZUS.

W rejestrze e-ZLA są także zapisywane za-
świadczenia lekarskie wystawiane osobom 
ubezpieczonym w  ZUS w  celu opieki nad 
dzieckiem oraz innym członkiem rodziny, 
w  związku z  ich chorobą. Ponadto zwol-
nienia lekarskie są wystawiane osobom, 
które nie są ubezpieczone w ZUS. Absencja 
uwzględniająca również te przypadki wy-
niosła 282,5 mln dni, na które złożyło się 
24,6 mln zaświadczeń od lekarzy.

"Dominującą przyczyną absencji chorobo-
wej były choroby związane z  ciążą, poro-
dem i  połogiem. Odpowiadały one za ok. 

17 proc. absencji. Niewiele mniej, bo 16,5 
proc. przerw w  pracy, dotyczyły choroby 
układu mięśniowo-szkieletowego. Dal-
sze miejsca tego rankingu zajmują urazy 
i  zatrucia (13,1 proc.), choroby układu 
oddechowego (11,6 proc.) oraz zaburzenia 
psychiczne i  zaburzenia zachowania (10,5 
proc.), które od lat nabierają coraz większe-
go znaczenia" – wskazała prezes ZUS.

Przypomniała, że w  rejestrze e-ZLA uwi-
doczniona jest jedynie część absencji 
chorobowej wynikającej z  epidemii CO-
VID-19.

"Wynika to z faktu, że usprawiedliwieniem 
nieobecności w  pracy oraz podstawą wy-
płaty zasiłków jest również decyzja o  na-
łożeniu kwarantanny i  izolacji. Dlatego 
w 2021 r. zarejestrowano jedynie 528,3 tys. 
zaświadczeń lekarskich z  tytułu jednostki 
chorobowej COVID-19 (kod U07) na łącz-
ną liczbę 4,2 mln dni" – wyjaśniła prof. 
Uścińska.

Lekarze wystawiają także zaświadcze-
nia na jednostki chorobowe powiązane 
z  COVID-19 (kod U08, U09, U10, U12), 
np. powikłania po COVID, rehabilitacja 
po covidzie. W 2021 r. ZUS zarejestrował 
165,4 tys. takich zaświadczeń na 1,7 mln 
dni absencji.
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Pierwsze w Polsce małe reaktory 
nuklearne już do 2029 roku.  
KGHM podpisał porozumienie  
z NuScale

Polski gigant miedziowy podpisał umowę 
w sprawie rozpoczęcia prac nad wdroże-
niem zaawansowanych małych reaktorów 
modułowych (SMR) w Polsce. Historycz-
ne porozumienie podpisano w Waszyng-
tonie 14 lutego 2022 roku w obecności wi-
cepremiera Jacka Sasina i przedstawiciela 
amerykańskiej administracji.
W ramach zawartej umowy, KGHM z fir-
mą NuScale wdroży technologię SMR 
w  Polsce. Pierwsza elektrownia zostanie 
uruchomiona do 2029 roku. To pozwoli 
uniknąć Polsce nawet 8 mln ton emisji CO₂ 
rocznie. Czysta energia zasili oddziały pro-
dukcyjne miedziowej spółki. Projekt jest 
modułowy, a  to oznacza bezproblemowe 
zwiększanie skali przedsięwzięcia.
Budowa małych reaktorów jądrowych 
do 2029 roku jest bezpośrednio związa-
na z  Polityką Klimatyczną KGHM Polska 
Miedź oraz nowym kierunkiem strategicz-
nym Spółki – energią.
– KGHM z dumą inicjuje projekt produkcji 
energii w  100% wolnej od emisji dwutlen-

ku węgla, wywiązując się ze swojego zobo-
wiązania do prowadzenia działań na rzecz 
dekarbonizacji. Technologia SMR zwiększy 
efektywność kosztową firmy i  przekształ-
ci polski sektor energetyczny – powiedział 
prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chlu-
dziński.
Podpisana umowa handlowa stanowi waż-
ny kamień milowy w kierunku komercjali-
zacji i rozwoju czystej, niezawodnej i przy-
stępnej cenowo energii.
– W  globalnym wyścigu o  szybkie zmniej-
szenie emisji na całym świecie technologia 
NuScale stanowi idealne rozwiązanie, aby 
osiągnąć ten cel klimatyczny, jednocześnie 
zapewniając dobrobyt gospodarczy – po-
wiedział John Hopkins, prezes i  dyrek-
tor generalny NuScale Power. – NuScale 
z  dumą współpracuje z  KGHM, doświad-
czonym liderem innowacji, i cieszymy się, że 
możemy wspólnie pracować nad kolejną erą 
zaawansowanego wdrażania czystej energii 
i  stawić czoła kryzysowi klimatycznemu – 
dodał.

Opracowana przez NuScale Power techno-
logia modułowej elektrowni jądrowej z re-
aktorem lekkowodnym, dostarcza energię 
do wytwarzania energii elektrycznej, cie-
płownictwa, odsalania, produkcji wodoru 
i innych zastosowań związanych z ciepłem 
procesowym. To przełomowe rozwiąza-
nie, które jako jedyne spośród technologii 
małych reaktorów modułowych uzyskało 
zatwierdzenie Komisji Regulacji Jądrowej 
USA. KGHM, lider w  produkcji miedzi 
i srebra jako pierwszy wdroży SMR w Pol-
sce.

*NuScale Power
Firma NuScale Power opracowała nową, 
modułową elektrownię jądrową z  reakto-
rem lekkowodnym, która dostarcza energię 
do wytwarzania energii elektrycznej, cie-
płownictwa, odsalania, produkcji wodoru 
i innych zastosowań związanych z ciepłem 
procesowym. Ten przełomowy projekt ma-
łego reaktora modułowego (SMR) zawiera 
w  pełni fabrykowany moduł NuScale Po-
wer Module™ zdolny do generowania 77 
MW energii elektrycznej przy użyciu bez-
pieczniejszej, mniejszej i skalowalnej wersji 
technologii reaktora ciśnieniowego. Skalo-
walna konstrukcja NuScale – elektrownie, 
które mogą pomieścić do czterech, sześciu 
lub 12 pojedynczych modułów zasilania – 
oferuje korzyści płynące z energii bezemi-
syjnej i zmniejsza zobowiązania finansowe 
związane z  obiektami jądrowymi o  wiel-
kości gigawatów. Większościowym inwe-
storem w NuScale jest Fluor Corporation, 
globalna firma zajmująca się inżynierią, 
zaopatrzeniem i  budową, która od ponad 
70 lat wspiera projekty jądrowe.
NuScale ma siedzibę w  Portland w  stanie 
Oregon i  ma biura w  Corvallis w  stanie 
Oregon; Rockville, MD; Charlotte, Ka-
rolina Północna; Richland, Waszyngton; 
i Londyn, Wielka Brytania. Śledź na Twit-
terze: @NuScale_Power, Facebook: NuSca-
le Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power 
i  Instagram: nuscale_power. Odwiedź 
stronę NuScale Power.

Grupa PGE jest jednym z pierwszych pol-
skich przedsiębiorstw energetycznych, któ-
re zadeklarowały osiągnięcie celu neutral-
ności klimatycznej do 2050 roku. Nie jest 
to łatwe zadanie dla firmy, która tradycyj-
nie opierała produkcję energii elektrycznej 
i ciepła na węglu. Przyjęcie nowej, zielonej 
strategii było kamieniem milowym na na-
szej drodze do bezwęglowej przyszłości. 
Długoterminowa wizja rozwoju Grupy 
PGE w  obszarze offshore zakłada, po-
siadanie co najmniej 6,5 GW mocy w  tej 
technologii do 2040 roku. Pozwoli to na 
redukcję ok. 21 mln ton CO2 w skali roku 
oraz zapewni energię dla blisko 10 milio-
nów gospodarstw domowych. W tym cza-
sie, zgodnie z Polityką Energetyczną Polski 
do 2040 roku, na Morzu Bałtyckim będzie 
funkcjonowało 11 GW mocy offshore, co 
oznacza, że zgodnie z  założeniami naszej 
strategii, PGE będzie posiadać ponad poło-
wę mocy wybudowanych w tej technologii 
w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej 
Morza Bałtyckiego. 
Do 2030 roku Grupa PGE we współpracy 
z  duńską firmą Ørsted wybuduje ok. 2,5 
GW nowych mocy w  morskich elektro-
wniach wiatrowych zlokalizowanych na 
Ławicy Słupskiej. Zależy nam na dostar-
czeniu pierwszej energii z  farmy zgodnie 
z  harmonogramem w  2026 roku. Przed 
nami rok bardzo intensywnych prac przy 
tych projektach. W 2022 roku spodziewa-
my się pozyskania decyzji środowiskowej 
na część związaną z  infrastrukturą przy-
łączeniową. Liczymy, że w  najbliższych 
miesiącach, uzyskamy ważne decyzje ad-
ministracyjne, dotyczące m.in. pozwoleń 

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej 

środowiskowych dla infrastruktury lądo-
wej związanej z  wyprowadzeniem mocy, 
a  w  dalszej kolejności pozwoleń na budo-
wę. Jako Grupa PGE samodzielnie reali-
zujemy projekt morskiej farmy wiatrowej 
Baltica 1 o mocy ok. 1 GW. Podsumowując, 
w  pierwszej fazie realizacji naszych inwe-
stycji wiatrowych planujemy przedsięwzię-
cia o łącznej mocy ok. 3,5 GW.
Rozwój morskiej energetyki to niewątpli-
wie impuls rozwojowy dla polskich przed-
siębiorstw. Szacuje się, że 1GW w techno-
logii offshore tworzy ok. 7 tysięcy miejsc 
pracy i przynosi ok. 6 mld wartości dodanej 
dla polskiej gospodarki. Jako Grupa PGE 
chcemy realizować budowę morskich farm 
wiatrowych przy maksymalnym udziale 
dostaw i  usług polskich przedsiębiorców. 

Do 2030 roku Grupa PGE we współpracy 
z duńską firmą Ørsted wybuduje  
ok. 2,5 GW nowych mocy w morskich  
elektrowniach wiatrowych

Łańcuch dostaw inwestycji energetycznych 
na morzu może stać się naszą specjaliza-
cją także eksportową. W  ubiegłym roku 
podpisaliśmy Porozumienie Sektorowe Na 
Rzecz Rozwoju Morskiej Energetyki Wia-
trowej w Polsce. 
Prowadzimy szerokie działania informa-
cyjne dla polskich firm, żeby zachęcić je do 
udziału w projekcie budowy Morskiej Farmy 
Wiatrowej Baltica. Już dziś wiemy, że nowo 
powstająca branża offshore tworzy miejsca 
pracy u  producentów łożysk, przekładni 
zębatych, generatorów oraz kabli w  całym 
kraju. Morska energetyka wiatrowa, której 
krajowym liderem jest PGE, przyczyni się 
do rozwoju całej polskiej gospodarki. Dlate-
go właśnie jest to kluczowy kierunek rozwo-
ju Grupy PGE w najbliższym czasie.



18 19Kapitał POLSKI Kapitał POLSKI

Bogdanka to jedna z  najważniejszych 
firm na Lubelszczyźnie, stabilny praco-
dawca, wspierający rozwój społeczno-
ści lokalnych w  różnych obszarach ich 
działalności. To również jedno z  najno-
wocześniejszych i  największych przed-
siębiorstw wydobywczych w  Polsce, 
z produkcją przekraczającą 9 mln ton su-
rowca energetycznego rocznie.

Dywersyfikacja przychodów poprzez 
poszerzenie obszarów działalności oraz 
wytypowanie, rozpoznanie i  udokumen-
towanie nowych zasobów węgla koksowe-
go typu 35 ma pozwolić na dalszy rozwój 
Spółki nawet w trudnym otoczeniu gospo-
darczym oraz utrzymać pozycję stabilnego 
pracodawcy na Lubelszczyźnie. 

Szansa na powstanie nowych 

miejsc pracy

Transformacja to proces długotrwały, któ-
ry staramy się wprowadzić w sposób prze-
myślany i  rozsądny. Działania te gwaran-
tują, że Lubelski Węgiel Bogdanka będzie 
nie tylko ostatnią kopalnią, która zakończy 
produkcję węgla energetycznego, ale ma 
szansę być również miejscem pracy dla 
tych, którzy będą chcieli pracować także 

Transformacja Lubelskiego Węgla

przy wydobyciu węgla koksowego. Jedno-
cześnie Spółka w  obszarze dywersyfikacji 
skupia się na inicjatywach rozwoju, które 
będą kluczowymi obszarami transformacji 
biznesowej i tutaj także upatrujemy szanse 
na powstanie nowych miejsc pracy. Stra-
tegia zakłada kontynuację i  transformację 
w  obszarze naszego core biznesu, jak też 
transformację poza core biznes, czyli mó-
wimy tu o dywersyfikacji przychodów. 

Bogdanka będzie funkcjonować tak długo, 
jak długo potrzebny będzie węgiel energe-
tyczny. To o czym dzisiaj możemy powie-
dzieć to, że będziemy ostatnią kopalnią, 
która będzie likwidowana. 

Bogdanka to jedna z najważniejszych firm 
na Lubelszczyźnie, stabilny pracodawca, 
wspierający rozwój społeczności lokalnych 
w różnych obszarach ich działalności.

Poprzedni rok był trudny dla wszystkich, 
dla nas również, ale zamknęliśmy go z zy-
skiem, pierwsze półrocze 2021 i  wyniki 
wstępne pokazują, że nasza pozycja lidera 
w  branży jest niezagrożona. To pozwala 
z pewną dozą optymizmu patrzeć w przy-
szłość. Strategia rozwoju Lubelskiego 
Węgla Bogdanka koncentruje się prze-
de wszystkim na utrzymaniu zdolności 

produkcyjnych, wysokich wskaźników 
rentowności, poszanowaniu środowiska 
i utrzymaniu pozycji filaru gospodarczego 
regionu.

Kompleksowe wykorzystanie cy-

frowych narzędzi

Naszym celem jest też utrzymanie pozycji 
i  tytułu firmy inteligentnych rozwiązań. 
Te stosowane w Bogdance są niespotykane 
w  Polsce, a  nieraz także są rozwiązania-
mi na skalę światową. Tak jest chociażby 
w przypadku zastosowania lodu binarnego 
w  systemie klimatyzacji. Dla poprawienia 
komfortu pracy i  efektywności pracy ma-
szyn wprowadzane jest rozwiązanie na 
skalę światową, do tej pory bowiem, lód 
binarny nie był stosowany w tak dużej in-
stalacji klimatyzacyjnej, jak w  tej na Polu 
Stefanów.

Inteligentne rozwiązania to nie tylko ha-
sło. Sztuczną inteligencję w Lubelskim Wę-
glu Bogdanka postrzegamy jako ogromną 
szansę w obszarze predykcji awarii i kon-
serwacji maszyn oraz urządzeń. Jest już 

ona przez nas wykorzystywana w zakresie 
analizy danych, które do tej pory były bar-
dzo trudno interpretowalne. Mamy rozpo-
częte projekty w tym zakresie i będziemy je 
rozwijać. Jednym z nich jest poprawa efek-
tywnego czasu pracy poprzez zmniejszenie 
ilości awarii maszyn i skrócenie czasu na-
prawy. 

Nasze założenie jest takie, aby dane, które 
zbieramy z  maszyn i  urządzeń, były dalej 
gromadzone i  analizowane właśnie po-
przez mechanizmy sztucznej inteligencji, 
a  konkretnie przez machine learning. Na 
podstawie danych historycznych z maszy-
ny, danych od producenta, tych z  innych 
spółek posiadających podobne rozwiąza-
nia funkcjonujące na całym świecie, al-
gorytmy sztucznej inteligencji będą nam 
podpowiadać, jakie elementy wymagają 
wymiany zanim się uszkodzą i spowodują 
przestój w produkcji, ile zapasowych części 
jest na rynku, w jakim czasie powinniśmy 
je pozyskać, jaki jest stan magazynowy 
oraz jakie części powinniśmy podsiadać 
u  siebie, a  jaki u  dostawcy (IIOT - Indu-
strialInternet of Things). 

Pierwszym w  Polsce przykładem kom-
pleksowego wykorzystania narzędzi cy-
frowych, w  tym Internetu Rzeczy jest 
ściana 1/VIII/391, do wydobycia z  której 
przygotowywaliśmy się kilka lat, a  któ-
ra jest pierwszą w  tak wysokim stopniu 
„inteligentną” ścianą w  górnictwie węgla 
kamiennego w  Polsce. Inteligentne roz-
wiązania zastosowane w  pracy kombaj-
nu, niespotykane rozwiązania do tej pory 
w  zakresie automatyzacji, jak i  budowy 
urządzeń oraz niestosowane w górnictwie 
polskim jak i w niewielkim stopniu wpro-
wadzane w  światowym systemy dla roz-
cięć wzdłużnych taśmy transporterowej 
oraz monitoringu połączeń taśmy, które są 
prototypowymi rozwiązaniami to kolejne 
nasze osiągnięcie przekładające się na ty-
tuł najbardziej efektywnej kopalni węgla 
energetycznego w Polsce. 

Prowadzimy również działania mające 
znamiona innowacji przełomowej dla na-
szego zakładu górniczego jak i  organiza-
cyjne. Nadrzędnym celem każdej zmiany 
jest poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa 
kosztowa i efektywnościowa.

Strategia na przyszłość 

Chcemy wydobywać węgiel kamienny tak 
długo jak to będzie możliwe. W miarę jak 

Artur Wasil, prezes LW Bogdanka

będzie się kurczył krajowy rynek, rozwi-
jać będziemy eksport. Widzimy szanse 
w  sprzedaży naszego węgla chociażby na 
Ukrainę. Chcemy stopniowo lokować co-
raz więcej surowca na Wschodzie.

Wiążemy także naszą przyszłość z węglem 
semikoksowym i  koksowym. Realny ter-
min rozpoczęcia produkcji to 2026 rok, 
choć może się zdarzyć, że proces przyspie-
szy.

Rozważamy również wejście w  zupełnie 
nowe obszary, jak produkcja komponen-
tów dla sektora energetyki wiatrowej, 
usługi z  wykorzystaniem dronów, ale też 

zagospodarowanie odpadów i  gospodarka 
obiegu zamkniętego.

Bogdanka jest częścią Grupy Enea. W na-
szym najbliższym sąsiedztwie zlokalizo-
wany jest m.in. Poleski Park Narodowy 
i Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie 
oraz inne obszary chronione. Kluczowym 
elementem strategii funkcjonowania jest 
stałe minimalizowanie wpływu działal-
ności przedsiębiorstwa na stan przyrody. 
Firma kieruje się zasadą zrównoważonego 
rozwoju, której celem jest zachowanie za-
sobów przyrody dla przyszłych pokoleń.
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PPL – lider rynku transportu 
lotniczego w Polsce

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lot-
nicze” odrabia straty spowodowane pan-
demią i proponuje pasażerom nowe roz-
wiązania. PPL dba o lepsze jutro, dlatego 
konsekwentnie inwestuje w jak najlepszą 
obsługę i nowoczesne technologie. Celem 
przedsiębiorstwa jest wzmocnienie bi-
znesu związanego z lotnictwem oraz dłu-
goterminowe budowanie wartości branży 
lotniczej.
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lot-
nicze” jest właścicielem i  operatorem lot-
nisk w  Warszawie, Zielonej Górze oraz 
budowanego lotniska w Radomiu. PPL za-
angażowane jest kapitałowo w  większości 
portów regionalnych w kraju, w tym m.in. 
w  Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku. 
W  naszej grupie kapitałowej znajdują się 
takie spółki (100% udziału), jak Baltona, 
ACS czy Welcome. PPL konsekwentnie za-
cieśnia również współpracę z  najważniej-
szymi podmiotami na rynku lotniczym 

i  turystycznym. Współpraca PPL z  orga-
nizacjami lotniczymi i turystycznymi daje 
potencjał do dalszego rozwoju lotnictwa 
zarówno w Polsce, jak i w całej Europie.
„Z  Lotniska Chopina, jednego z  najważ-
niejszych punktów na turystycznej mapie 
Polski, można polecieć praktycznie wszę-
dzie. Dla najbardziej wymagających mamy 
VIP Line z  obsługą, która nie ma sobie 
równych. Szczególnie dla tych, którzy my-

ślą o wakacyjnych podróżach rodzinnych, 
realnym udogodnieniem będzie Lotnisko 
w Radomiu. Zaprojektowaliśmy je tak, aby 
wakacje zaczynały się już w  terminalu” – 
mówi Stanisław Wojtera, prezes Przedsię-
biorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

Lotnisko Chopina – latamy jak z nut
Lotnisko Chopina działa od 1934 roku i jest 
największym portem lotniczym w  Polsce 
oraz jednym z  największych w  Europie 
Środkowo-Wschodniej. Lotnisko jest przy-
stosowane do przyjmowania samolotów 
kodu F-, czyli największych samolotów na 
świecie. W  terminalu mieści się 108 sta-
nowisk do odprawy biletowo-bagażowej, 
wyjście do samolotów możliwe jest przez 
45  gate’ów. Dla przyspieszenia i  popra-
wienia płynności kontroli paszportowej 
w  marcu 2019 roku zainstalowano tzw. 
bramki biometryczne. Obecnie rozkłado-
wo lotnisko obsługuje 7 połączeń krajo-
wych i 112 zagranicznych.
W 2021 roku stołeczny port odprawił pra-
wie 7,5 miliona pasażerów, prawie dwa 
razy więcej niż lotniska w Budapeszcie czy 
Pradze. Tak dobre rezultaty okazały się nie 
tylko dużym zaskoczeniem, lecz także na-
dzieją na stabilizację i stopniową odbudo-
wę ruchu lotniczego. 

VIP LINE – lot skrojony na miarę
Po bardzo trudnym czasie pandemii cze-
kają na lotnictwo nowe wyzwania. Naj-

ważniejszym z nich jest powrót pasażerów, 
których trzeba ponownie zachęcić do lata-
nia. PPL konsekwentnie inwestuje w nowe 
rozwiązania, dzięki którym każda podróż 
będzie odpowiadała wszystkim indywi-
dualnym potrzebom. Dla gości Lotniska 
Chopina oferowany jest szereg udogod-
nień, między innymi Strefa VIP Line, któ-
ra powstała, by podnieść komfort najbar-
dziej wymagających klientów oraz spełniać 
oczekiwania pasażerów lubiących najwyż-
szy standard. Do Strefy VIP Line prowadzi 
odrębny dojazd, a  klienci, którzy korzy-
stają z  tego rozwiązania, mają również do 
dyspozycji specjalny parking z całodobową 
ochroną. 
Po powitaniu na prywatnym parkingu, 
pasażerowie przechodzą do poczekalni, 
omijając gwar terminalu. W  eleganckiej 
atmosferze mogą odpocząć lub zaprosić 
partnerów biznesowych na spotkanie – do 
dyspozycji gości oddajemy w pełni wyposa-
żone sale, które sprawdzą się zarówno jako 
miejsce spotkań biznesowych, jak i kame-
ralne strefy odpoczynku. W międzyczasie 
pracownicy lotniska w  imieniu gości czu-
wają nad dopełnieniem wszystkich wyma-
ganych formalności. Nasze usługi VIP są 
dostępne przed odlotem, po przylocie lub 
w tranzycie na lotnisku w Warszawie. 
Strefa VIP Line w niczym nie przypomina 
standardowego wyglądu terminala – to, co 
ją wyróżnia, to luksusowe wnętrza i piękne 
aranżacje. Strefa VIP Line jest przezna-
czona dla klientów, którzy cenią wysoką 
jakość, spokój i  dyskrecję. W  ten sposób 
pasażerom zapewniany jest komfort z dala 
od lotniskowego zgiełku. 

Lotnisko Warszawa-Radom  
– rodzinne wakacje zaczną się już 
w terminalu
W  październiku 2018 roku Przedsiębior-
stwo Państwowe „Porty Lotnicze” przejęło 
lotnisko w Radomiu. Lotnisko Warszawa-
-Radom jest budowane praktycznie od 
zera, dlatego każdy szczegół mogliśmy 
przemyśleć i  skonsultować z  potencjalny-
mi klientami, w tym branżą turystyczną. 
Lotnisko będzie udogodnieniem dla tych, 
którzy myślą o  wakacyjnych podróżach 
rodzinnych – celem PPL jest, by waka-

cje zaczynały się już w  terminalu. Pierw-
sze rejsy z  Radomia zaplanowane są wraz 
z  letnim rozkładem lotów w  2023 roku. 
Lotnisko będzie prawdziwym udogodnie-
niem dla pasażerów z  południowej części 
województwa, jak również miejscowości 
zlokalizowanych poza granicami regionu, 
m.in. stolicy województwa świętokrzy-
skiego, czyli Kielc. Będzie to także potęż-
ny impuls do rozwoju Radomia i  okolic, 

nowe miejsce pracy, które otworzy przed 
lokalnym biznesem nowe możliwości oraz 
potencjał dla zagranicznych inwestorów. 
Lotnisko Warszawa-Radom będzie gotowe 
do obsługi 3 milionów pasażerów rocznie 
z  możliwością rozbudowy infrastruktury 
do 6  mln. Nowy port lotniczy będzie po-
strzegany jako miejsce rodzinne, inno-
wacyjne oraz przestrzeń, która wychodzi 
poza ramy tradycyjnego lotniska
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dodatni wynik finansowy na działalności 
podstawowej radykalnie zmieniły postrze-
ganie spółki na rynku, przede wszystkim 
w  oczach instytucji finansowych, które 
dziś otwarcie deklarują chęć udziału w fi-
nansowaniu jej zamierzeń inwestycyjnych. 
Solidne podstawy to gwarancja, że firma 
w tej dekadzie wykona kolejny skok jakoś-
ciowy i technologiczny, co przyczyni się do 
rozwoju kolei regionalnej w całej Polsce.

POLREGIO to największy kolejowy pa-
sażerski przewoźnik w  Polsce, z  którego 
usług rocznie korzysta prawie 70 mln 
pasażerów. Spółka realizuje obecnie plan 
inwestycyjny, dzięki któremu mieszkań-
cy regionów będą mieli do dyspozycji no-
woczesne pociągi wyposażone w klimaty-
zację i wi-fi. W planach jest zakup nawet 
264 nowych EZT-ów, które zastąpią skła-
dy typu EN57.
W ciągu najbliższych pięciu lat na wymia-
nę oraz zakup dodatkowych szynobusów 
i pojazdów z napędem hybrydowym, a tak-
że modernizację blisko 50 sztuk obecnie 
eksploatowanych pociągów ma być wyda-
nych nawet do 7 mld zł.
– To największy tego typu program dla kolei 
regionalnej. Jego ostateczny zakres będzie 
zależał od dostępności i  zasad przyznawa-
nia dofinansowań. Jesteśmy przygotowani 
na każdy scenariusz. Niedawno przekształ-
ciliśmy się w  spółkę akcyjną, co daje nam 
dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o  po-
zyskanie finansowania, a  ponadto zwięk-
sza naszą wiarygodność wobec instytucji 
zapewniających środki na zakup taboru. 
To z  kolei oznacza niski koszt pozyskania 
finansowania – mówi Artur Martyniuk, 
prezes zarządu POLREGIO. – Pieniądze 
na zakup pociągów będą pochodzić z gran-
tów unijnych, instrumentów dłużnych oraz 

POLREGIO, czyli jakościowy skok przewozów regionalnych

własnych środków. Oprócz taboru, zmoder-
nizujemy też nasze zaplecze techniczne. No-
woczesne pojazdy to zaawansowane tech-
nologicznie konstrukcje i w związku z  tym 
odpowiednio rozbudujemy nasze jednostki 
utrzymania technicznego, a także przeszko-
limy naszą kadrę techniczną.– podkreśla 
Artur Martyniuk.
Użytkownicy kolei regionalnej oczekują 
takich przedsięwzięć. Ze zleconych przez 
POLREGIO badań na ogólnopolskiej pró-
bie mieszkańców Polski wynika, że popar-
cie dla inwestycji deklaruje aż 74% Pola-
ków, którzy regularnie korzystają z  usług 
kolei regionalnej. Niemal połowa wszyst-
kich badanych Polaków wyraża chęć sko-
rzystania lub zwiększenia częstotliwości 
przejazdów z  oferty kolei regionalnych. 
Warunek? Adekwatna jakość transportu 
kolejowego, czyli przede wszystkim do-
stępność, komfort oraz duża liczba i  czę-
stotliwość połączeń.
– Nie ulega wątpliwości, że nowe pociągi 
przyciągają nowych pasażerów. To ozna-
cza, że inwestycje w kolej regionalną szybko 
się zwrócą, a  jednocześnie podniosą jakość 
i komfort życia mieszkańców regionów. Do-
stępny cenowo transport kolejowy to jeden 
z motorów rozwoju gospodarczego, więc na 
wyższe wpływy z podatków mogą też liczyć 
samorządy będące organizatorem transpor-

tu kolejowego w  regionach. To klasyczna 
sytuacja z kategorii win-win, gdyż na inwe-
stycjach w kolej regionalną zyskają wszyscy 
– podkreśla Artur Martyniuk.

Szansa dla małych i średnich miast
Działania POLREGIO doskonale wpisują 
się w nowy model rozwoju, który nie opiera 
się już- tak jak w ostatnich kilkudziesięciu 
latach - głównie na dynamicznie rozwija-
jących się dużych ośrodkach miejskich. 
Walka z  wykluczeniem komunikacyjnym 
mieszkańców mniejszych miejscowości 
jest jednym z  najważniejszych elementów 
polityki spółki. Często są to silne ośrod-
ki liczące od ok. 100 tys. mieszkańców 
wzwyż, położone blisko siebie, co stwarza 
ogromny potencjał do ich dalszego rozwo-
ju. Przykładem może być Słupsk, Koszalin 
i  Kołobrzeg, czy też Tarnobrzeg, Stalowa 
Wola oraz Sandomierz. Co zatem istotne - 
POLREGIO zapewnia więc połączenia nie 
tylko w  największych miastach, ale także 
obsługuje linie położone z dala od nich. Na 
większości obszarów spółka jest jedynym 
przewoźnikiem realizującym regionalne 
połączenia kolejowe. 
– Te [mniejsze] miasta mają niepowtarzal-
ną szansę, aby wskoczyć do pierwszej ligi 
i  poziomem zarobków oraz jakości życia 
co najmniej zbliżyć się do dużych ośrodków 
miejskich – mówi Artur Martyniuk, prezes 
zarządu POLREGIO. - Po 30 latach trans-
formacji to właśnie kolej regionalna może 
i  powinna stanowić spoiwo łączące takie 
miejscowości. Tworzenie takich subregio-
nów o wysokiej dynamice wzrostu z silnym 
przewoźnikiem kolejowym, jakim jest POL-
REGIO, jest w  interesie całej gospodarki 
oraz państwa, gdyż zapobiega wielu nega-
tywnym zjawiskom związanych z migracją 
do dużych miast. Już jeden duży ośrodek 
powyżej 100 tys. mieszkańców może pociąg-
nąć za sobą wzrost gospodarczy w promie-
niu kilkudziesięciu kilometrów, w  efekcie 
którego nastąpi wzrost płac i  powstrzyma-
nie migracji zarobkowej, drenującej bardzo 
często najbardziej utalentowanych i  najle-
piej wykształconych.

Kolej naturalnym integratorem 
transportu
Kolej regionalna ma też do odegrania klu-
czową rolę, jeśli chodzi o integrację całego 
transportu w  regionach. Cel ten można 
realizować poprzez modernizację węzłów 
przesiadkowych, budowę parkingów typu 

Park & Ride, czy też ofertę wspólnych bile-
tów aglomeracyjnych obejmujących różne 
środki transportu obsługiwane przez od-
rębnych operatorów.
– Kolej regionalna to naturalny integra-
tor całego transportu publicznego wokół 
dworców, które w  większych miastach są 
dobrze skomunikowane. – wyjaśnia Artur 
Martyniuk. - Tam, gdzie jest to możliwe, 
wdrażamy rozwiązania takie jak bilety 
aglomeracyjne, czy też bilety będące jedno-
cześnie miesięcznym karnetem na parking 
oraz biletem kolejowym. Chcemy też inte-
grować kolej z  autobusami elektrycznymi 
w  ramach wspólnych ofert, gdzie rozkłady 
jazdy będą ze sobą skoordynowane. Obecnie 
prowadzimy pilotażowy projekt obejmujący 
zakup 27 nowoczesnych elektrycznych au-
tobusów obsługiwanych właśnie przez nas, 
czyli operatora kolejowego, w województwie 
świętokrzyskim. To przedsięwzięcie, które 
jest oparte na grantach unijnych, umożliwi 
nam zebranie doświadczenia do realiza-
cji kolejnych projektów mających na celu 
zwiększenie dostępu do publicznego trans-
portu w innych regionach.

Przełomowe 20 miesięcy w historii 
spółki
Obecna pozycja POLREGIO na rynku 
regionalnych przewozów pasażerskich 
pozwala na działania na szeroką skalę. 
POLREGIO jest największym pasażer-
skim przewoźnikiem w  Polsce. W  ciągu 
roku z usług spółki korzysta blisko 70 mln 
pasażerów, a  jej pociągi zatrzymują się na 
ponad 1900 stacjach. Udział firmy w ryn-
ku kolejowych przewozów pasażerskich 
utrzymuje się na poziomie 26%. Warto też 
dodać, że lata 2020-2021 były pod wieloma 
względami przełomowe dla firmy.
– Przede wszystkim po raz pierwszy w histo-
rii spółki podpisaliśmy wieloletnie umowy 
na świadczenie usługi przewozowej z samo-
rządami wojewódzkimi. – zaznacza Artur 
Martyniuk - W  tym w  większości woje-
wództw są to umowy aż na 10 lat. W poro-
zumieniach z  Marszałkami mamy zabez-
pieczone ponad 9 mld zł do 2030 r., a kwota 
ta wraz z  realizacją programu Kolej Plus, 
czyli modernizacją i budową nowych linii 
kolejowych w  regionach, oraz rozwojem 
gospodarczym w tej dekadzie, z pewnością 
ulegnie podwyższeniu.
– Ostatnie 20 miesięcy było dla POLRE-
GIO przełomowe pod wieloma względami. 

Osiągnęliśmy porozumienie z  Komisją Eu-
ropejską, która ostatecznie zaakceptowała 
pomoc publiczną udzieloną nam w 2015 r. 
oraz wyszliśmy z definicji spółki w trudnej 
sytuacji ekonomicznej – podkreśla Prezes 
Martyniuk. Wieloletnie umowy pomiędzy 
POLREGIO i  samorządami, przekształce-
nie spółki w akcyjną, realizacja postulatów 
strony społecznej w  temacie podwyżek 
wynagrodzeń dla Pracowników, a  także 
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Od prawie 25 lat dzielimy się doświadczeniem
Przed Polską wyzwanie zielonej trans-

formacji. O tym, w jaki sposób Veolia 

wspiera transformację energetyczną 

Polski, opowiada Frederic Faroche, dy-

rektor generalny i prezes zarządu Gru-

py Veolia w Polsce. 

W  ostatnim czasie dużo mówi się 

o  współpracy polsko-francuskiej 

w  obszarze energetyki. Na ile 

z  perspektywy Veolii francuskie 

doświadczenie może być wykorzy-

stane w polskiej transformacji?

Współpraca między Polską a  Francją 

to oczywiście nie tylko energetyka, 

ponieważ oba kraje odgrywają ważną 

rolę w  Unii Europejskiej i  płaszczyzn 

wspólnych działań jest wiele. Niemniej 

wymiana doświadczeń w  dziedzinie 

zielonej transformacji może być szcze-

gólnie korzystna dla obu stron.

Zmiany w  obszarze energetyki przy-

spieszyły we Francji zaraz po kryzysie 

naftowym, gdy celem było uniezależ-

nienie się od importowanych paliw ko-

palnych. To udało się osiągnąć, a przy 

okazji francuska energetyka znala-

zła się w  grupie najmniej emisyjnych 

w  Unii Europejskiej w  przeliczeniu 

na kilowatogodzinę. Dzisiaj to właś-

nie wyzwania związane z  emisją ga-

zów cieplarnianych i spowodowanymi 

przez nie zmianami klimatu są naj-

bardziej palące, a  Francja planuje im 

sprostać, wykorzystując nabyte wtedy 

doświadczenie oraz doskonalone przez 

lata rozwiązania i  technologie. Warto 

zatem otwierać się zarówno doświad-

Z Frédéric Faroche prezesem Grupy Veolia w Polsce, 
rozmawia Radosław Nosek

czenia, jak i  kapitał francuskich firm, 

bo mogą być niezwykle pomocne dla 

transformacji energetycznej w Polsce. 

W których obszarach polska trans-

formacja może być wsparta przez 

międzynarodowe know-how?

Pól współpracy jest wiele. Rozmowy na 

szczeblu politycznym dotyczą głównie 

energetyki jądrowej, ale warto spojrzeć 

na to, co dzieje się na poziomie lokal-

nym czy w  przemyśle. Jako przykład 

mogę podać właśnie Veolię – od 25 lat 

konsekwentnie inwestujemy w  rozwój 

naszej infrastruktury w  Polsce i  do-

stosowanie jej do wymagań środowi-

skowych. W ramach wsparcia polskich 

wysiłków na rzecz neutralności klima-

tycznej, planujemy całkowite odejście 

od węgla do 2030 r. To ambitne zadanie. 

Zaletą Veolii jest to, że zajmujemy się 

nie tylko energetyką, ale również go-

spodarką wodną i odpadową, co otwie-

ra nam drogę do poszukiwania synergii 

w tych obszarach, na przykład wdraża-

jąc rozwiązania zgodnie z zasadami go-

spodarki o obiegu zamkniętym. 

Na czym one polegają w praktyce?

W  największym uproszczeniu chodzi 

o  wykorzystanie zasobów, które do-

tychczas takiego zastosowania nie mia-

ły, na potrzeby produkcji energii. Na 

przykład w Poznaniu wykorzystaliśmy 

ciepło odpadowe powstające przy okazji 

procesów produkcyjnych w  zakładach 

Volkswagena do zasilania miejskiego 

systemu ciepłowniczego. Odpad za-

mieniliśmy w  zasób, co jednocześnie 

przełożyło się na zmniejszenie emisji 

CO2. Podobnie w  Miasteczku Śląskim, 

gdzie do zasilenia lokalnego systemu 

ciepłowniczego wykorzystujemy ciepło 

odpadowe z miejscowej huty cynku. In-

nym lokalnym projektem jest instalacja 

w  Szlachęcinie. Tam odzyskujemy cie-

pło ze ścieków i  wspieramy ten proces 

kogeneracją gazową. To nowatorskie 

rozwiązanie, zastosowane po raz pierw-

szy w  Polsce, zostało wdrożone przez 

inżynierów poznańskiej Veolii. 

Równie ważnym elementem transfor-

macji są przedsięwzięcia nastawione na 

zwiększanie efektywności systemów 

energetycznych. Należy do nich aku-

mulator ciepła zbudowany na terenie 

elektrociepłowni Karolin w Poznaniu. 

To wielki zbiornik wody o  pojemno-

ści 24 tys. m3, czyli tyle, ile pomieści 

osiem basenów olimpijskich. Pozwala 

na zmagazynowanie blisko 4  000 GJ 

energii i  zapewnia poznańskiemu sy-

stemowi dystrybucji ciepła większą 

elastyczność. Akumulator wyrównuje 

pracę elektrociepłowni w cyklu dobo-

wym, umożliwiając zwiększenie pro-

dukcji w  kogeneracji. W  efekcie rza-

dziej trzeba uruchamiać urządzenia 

szczytowe, co też obniża emisję dwu-

tlenku węgla - o 24 tys. ton rocznie.

Inwestycje prośrodowiskowe są 

jednak postrzegane często przez 

pryzmat kosztów. Czy zagranicz-

ne firmy mogą pomóc w ich ogra-

niczeniu?

Przez ostatnie 20 lat Veolia przezna-

czyła w  Polsce niemal 6 mld złotych 

na inwestycje, a  w  ostatnich 5 latach 

średnie nakłady na inwestycje wynio-

sły pół miliarda rocznie. Z  uwagi na 

specyfikę naszej działalności kieruje-

my je głównie na rozwój i moderniza-

cję infrastruktury. Przeprowadziliśmy 

na przykład kompleksową cyfryza-

cję warszawskiej sieci ciepłowniczej 

w  duchu smart city, by zwiększyć jej 

efektywność, ograniczyć straty ciepła 

i zredukować zużycie paliwa. W samej 

Warszawie od 2011 r. zainwestowali-

śmy ponad 1,2 mld zł. W  efekcie pod 

względem majątku jesteśmy siódmym 

inwestorem zagranicznym w Polsce. 

Zielona transformacja to oczywiście 

koszty, ale nie można jej postrzegać 

wyłącznie w  ten sposób. To również 

sposób na ograniczanie innych wydat-

ków, na przykład związanych z upraw-

nieniami do emisji czy ograniczonym 

zużyciem energii, ale też korzyści 

środowiskowe i  zdrowotne. Aby się 

powiodła, musi być realizowana spra-

wiedliwie, czyli z  udziałem każdej ze 

stron: firm, władz oraz konsumentów. 

Naszą rolą jest także dostarczanie op-

tymalnych rozwiązań, które pozwolą 

na zmniejszenie kosztów całego proce-

su. Dlatego dużo inwestujemy w ludzi, 

w innowacje. Dzięki temu nasi klienci 

mają dostęp do najnowszych technolo-

gii, co  znacznie wpływa na powodze-

nie transformacji. 
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W Europie i Polsce trwa wielka trans-
formacja energetyczna. Jaką rolę ma 
tu do odegrania NFOŚiGW? Jaki bę-
dzie dla Funduszu 2022 rok?

Rok 2022 będzie pierwszym tak wyraźnie 
zarysowanym okresem, w  którym Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej faktycznie zacznie funk-
cjonować jako szeroko rozumiany fundusz 
transformacji energetyki. Finansowanie 
przez NFOŚiGW przedsięwzięć w tym kie-
runku obejmie zwłaszcza budowę nowych 
i modernizację istniejących źródeł energii 
elektrycznej i ciepła oraz systemów energe-
tycznych i ciepłowniczych, upowszechnia-
nie OZE i  termomodernizacji budynków, 
a także rozwiązań wdrażających GOZ, tzn. 
gospodarki obiegu zamkniętego. Priory-
tetem będzie także wspieranie rozwoju 
transportu zeroemisyjnego, elektryfikacja 
komunikacji indywidualnej i  zbiorowej 

NFOŚIGW jest największym w Polsce źródłem finansowania 
projektów proekologicznych
Z  Arturem Michalskim wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej, rozmawia Marcin Prynda

oraz promowanie w  tej dziedzinie nowo-
czesnych technologii, w  tym gospodarki 
wodorowej.
Narodowy Fundusz, który, przez minione 
lata na ochronę środowiska średnio w cią-
gu roku przeznaczał około 6 mld zł, w roku 
2022 na ten sam cel zamierza wydać bli-
sko połowę więcej, czyli niemal 9,2 mld zł, 
z czego 6,5 mld zł w formie dotacji, a prawie 
2,7 mld zł w postaci finansowania zwrotne-
go, głównie pożyczek. W stosunku do i tak 
rekordowego roku 2021, wydatki Narodo-
wego Funduszu na ochronę klimatu i śro-
dowiska będą większe aż o 2,2 mld zł. 

To oznacza, że NFOŚ przeznaczył już 
spore środki na szeroko pojęte dzia-
łania na rzecz zrównoważonego roz-
woju.

To właściwie zasługa całego systemu fi-
nansowania ochrony środowiska, albo sze-
rzej, zrównoważonego rozwoju w  Polsce. 

Ten system jest unikatowy i  Polska może 
być naprawdę dumna z  jego osiągnięć, bo 
mamy znakomity stan środowiska, wysoką 
bioróżnorodność i  wzorcowo funkcjonu-
jące Lasy Państwowe, które są świetnym 
przykładem zrównoważonego rozwoju.
W  każdym województwie funkcjonuje 
wojewódzki fundusz ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej a ponadto mamy wy-
specjalizowany bank, Bank Ochrony Śro-
dowiska. Można śmiało powiedzieć, że nie 
ma w  naszym kraju jednostki samorządu 
terytorialnego, gminy, miasta czy powia-
tu, która nie znałaby czy nie korzystała 
ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW czy 
BOŚ. Samorządy, przedsiębiorcy czy inne 
podmioty prywatne, państwowe, samo-
rządowe a  ostatnio w  dużej mierze osoby 
fizyczne coraz szerzej korzystają ze środ-
ków funduszy ekologicznych. To już ponad 
32  lata działalności tego systemu i  około 
pół biliona złotych w  zrealizowanych in-
westycjach i  przedsięwzięciach nieinwe-
stycyjnych. Podkreślić tu należy, że są to 
w znaczącej przewadze środki krajowe.

W  ostatnim czasie powstało sporo 
nowych programów wsparcia dla sa-
morządów, rolników czy osób fizycz-
nych. Z  jakich programów wsparcia 
najchętniej korzystają?

Przez ostatnie trzy dekady głównymi part-
nerami Funduszu były jednostki samorzą-
du terytorialnego oraz inne podmioty czy 
osoby prawne. Od ponad 2 lat współpracu-
jemy szerzej z rolnikami indywidualnymi. 
Zarówno w  obszarach efektywności ener-
getycznej czy OZE, jak i  w  programach 
ochrony wód czy gospodarki wodnej oraz 
zagospodarowania odpadów. Np. w  ra-
mach cieszącego się zainteresowaniem 
programu Agroenergia można zbudować 
w swoim gospodarstwie rolnym biogazow-
nię czy elektrownie wodną do 500 kW albo 
instalację fotowoltaiczną do 50 kW oraz 
magazyn energii lub pompę ciepła. Dzię-
ki temu polskie gospodarstwa rolne będą 
mogły stać się bardziej samowystarczalne 
energetycznie a przede wszystkim bardziej 
ekologiczne.

W ostatnim czasie do naszej puli wsparcia 
wprowadziliśmy dofinansowania wpły-
wające na rozwój kluczowych obszarów, 
takich jak: energetyka rozproszona, czyste 
powietrze, czy elektromobilność. W  nich, 
po raz pierwszy w  historii Narodowego 
Funduszu, z  rozmachem weszliśmy w  in-
terakcję z pojedynczymi osobami, czy go-
spodarstwami domowymi i to na masową 
skalę. Wystarczy wspomnieć, że w progra-
mie „Mój Prąd” udało się nam już zabezpie-
czyć dofinansowanie dla ponad 444 tysięcy 
indywidualnych mikroinstalacji fotowol-
taicznych, z kolei w programie „Czyste Po-
wietrze” wniosków na wymianę przysło-
wiowych „kopciuchów” jest już ponad 365 
tysięcy. To pokazuje skalę i  elastyczność 
naszego działania – od gigantycznych, ale 
pojedynczych projektów strategicznych dla 
energetyki, ciepłownictwa, bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego, przez celowaną 
pomoc np. w  zakresie ochrony przyrody, 
utylizacji odpadów, modernizacji sieci 
wod-kan, po setki tysięcy mikrowniosków 
otwierających drogę do energetyki rozpro-
szonej, czystego powietrza, czy domowej 
retencji.

Jak duże środki będą przeznaczone 
w 2022 roku na realizację cieszących 
się ogromnym zainteresowaniem 
programów Funduszu, m.in. „Czyste 
Powietrze”, czy „Mój Prąd”?

Na sam tylko program „Czyste Powietrze”, 
czyli na wymianę przestarzałych pieców 
węglowych (tzw. kopciuchów) oraz termo-
modernizację budynków, NFOŚiGW w 2022 
roku wyasygnuje aż prawie 2 mld zł. Z ko-
lei, na „Mój Prąd”, a więc drugi z kluczo-
wych programów o charakterze powszech-
nym, wspierający domowe instalacje 
fotowoltaiczne – 660 mln zł. W pierwszym 
półroczu 2022 roku zostanie uruchomiona 
czwarta edycja tego programu – szersza od 
poprzednich, oferująca nie tylko dopłaty 
do paneli PV, ale również m.in. do domo-
wych magazynów energii, czy ładowarek 
do samochodów elektrycznych. Zależy 
nam na tym, by zachęcić właścicieli mi-
kroinstalacji PV do konsumpcji energii 
w miejscu wytworzenia, czyli w gospodar-
stwie domowym. 
NFOŚiGW będzie również wspierał inwe-
stycje, których celem jest ograniczenie emi-
sji do atmosfery zanieczyszczeń przemy-
słowych, a  także budowę, rozbudowę lub 
modernizację instalacji prowadzących do 
zmniejszenia zużycia surowców pierwot-

nych. W  tym celu, w  ramach dwóch pro-
gramów „Nowa Energia” i „Energia Plus”, 
ma trafić do beneficjentów 750  mln  zł. 
W 2022 roku NFOŚiGW przeznaczy rów-
nież 537 mln zł na programy wspierające 
budownictwo energooszczędne.
W ramach inwestycji mających prowadzić 
do zrównoważonego gospodarowania za-
sobami naturalnymi, adaptacji do zmian 
klimatu i poprawy jakości środowiska, Na-
rodowy Fundusz wyda w 2022 roku ponad 
1 mld zł.

Czym jest elektromobilność i  w  jaki 
sposób NFOŚiGW wspiera jej rozwój?

Elektromobilność jest obecnie najważ-
niejszym trendem w  przemyśle motory-
zacyjnym. Musimy na nią jednak patrzeć 
szeroko, bo to nie tylko pojazdy o napędzie 
elektrycznym, ale także zagadnienia z  za-
kresu serwisowania, ich produkcja, infra-
struktura ładowania, recycling baterii, ale 
też szeroki temat legislacji dotyczącej e-
-pojazdów. 
Jako Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej, wspieramy 
Polaków w  zakresie dofinansowania za-
kupów, czy leasingu aut zeroemisyjnych, 
ale przede wszystkim powinniśmy wspie-
rać rozwój infrastruktury niezbędnej do 
funkcjonowania e-mobilności. Wiemy też, 
że uzupełnieniem takich działań musi być 
edukacja i promocja rozwiązań nieemisyj-
nych jako ekologicznych, a w dłuższej per-
spektywie także ekonomicznych. 
Program „Mój elektryk” jest jednym z  fi-
larów wsparcia NFOŚiGW dla elektro-
mobilności. Kierujemy go do szerokiego 
grona beneficjentów, zarówno do osób 
fizycznych, jak i  innych podmiotów. Roz-
szerzona została gama pojazdów objętych 
wsparciem. Można wnioskować o  dotację 
na auta osobowe, dostawcze, a  także mo-
torowery i  skutery. Maksymalna cena za-
kupu auta osobowego została podniesiona 
aż do 225 tysięcy złotych. Osobom fizycz-
nym program daje możliwość otrzymania 
z  NFOŚiGW bezzwrotnego dofinansowa-
nia do zakupu fabrycznie nowych osobo-
wych pojazdów zeroemisyjnych w  kwocie 
18 750 zł, natomiast w  przypadku rodzin 
z  trójką lub większą liczbą dzieci (posia-
daczy Karty Dużej Rodziny) dotacja może 
wynieść 27 000 zł. 
W przypadku firm wsparciem finansowym 
może być objęty zakup lub leasing zarów-
no samochodów osobowych, jak i dostaw-
czych o  zeroemisyjnym napędzie - elek-

trycznym lub wodorowym. Dla osobowych 
„elektryków” firmowych przewidziano 
dotację w  wysokości 18 750 zł lub nawet 
27  000 zł, jeśli deklarowany roczny prze-
bieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. 
km. Limit cenowy firmowych elektryków 
to 225 tys. złotych, elektryczne samochody 
dostawcze takiego limitu ceny w regulami-
nie konkursu nie mają. 
Budżet programu to w  tej chwili 700 mi-
lionów złotych, co oznacza możliwość do-
finansowania ok. 30 tys. nowych pojazdów.

W jaki jeszcze sposób Fundusz wspie-
ra rozwój elektromobilności?

Do zadania rozwoju elektromobilności 
podchodzimy kompleksowo. Nasze wspar-
cie dotyczy kilku kluczowych obszarów – 
poza dofinansowaniem zakupu i  leasingu 
aut są nimi: zeroemisyjny transport pub-
liczny oraz rozwój infrastruktury ładowa-
nia, uzupełniany specjalnym programem 
wsparcia rozwoju infrastruktury energe-
tycznej pod potrzeby elektromobilności. 
Tylko taki pakiet działań pozwoli osiągnąć 
efekt skali i  wykorzystać rodzimy poten-
cjał widoczny już w  tej chwili zwłaszcza 
w obszarze produkcji baterii, czy systemów 
ładowania pojazdów elektrycznych. Na 
tych polach polski przemysł ma już spore 
osiągnięcia i  jeszcze większe możliwości. 
Widząc tę szansę Narodowy Fundusz prze-
znaczy 1,87 mld zł na rozwój infrastruk-
tury ładowania i  tankowania pojazdów 
bezemisyjnych, w tym: 1 mld zł na rozwój 
sieci elektroenergetycznej na potrzeby ła-
dowarek pojazdów elektrycznych, a  870 
mln zł - na inwestycje w  same ładowarki 
i  stacje tankowania wodoru. Dzięki temu 
w całej Polsce powstanie sieć ponad 17 ty-
sięcy punktów ładowania samochodów 
elektrycznych oraz 20 stacji wodorowych.
Rozwój sieci dystrybucyjnej będzie realizo-
wany poprzez program priorytetowy „Roz-
wój infrastruktury elektroenergetycznej na 
potrzeby rozwoju stacji ładowania pojaz-
dów elektrycznych”, który jest skierowany 
do operatorów systemu dystrybucyjnego 
(OSD). Budżet tego przedsięwzięcia, jak już 
wspomniałem wcześniej, wynosi 1  mld zł, 
a pieniądze - w formie dotacji - będą prze-
znaczone na budowę, rozbudowę i moderni-
zację około 4000 km napowietrznych i pod-
ziemnych linii elektroenergetycznych oraz 
stworzenie około 800 stacji transformatoro-
wo-rozdzielczych. Program będzie finanso-
wany z Funduszu Modernizacyjnego. 
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PGW Wody Polskie od rozpo-
częcia swojej działalności wy-
budowały i zmodernizowały:
• 233 km wałów przeciwpowodzio-

wych;
• 6 nowych zbiorników o  łącznej poj. 

189 mln m³ — zbiorniki: Racibórz Dol-
ny, Pogrzebień, Lubomia, Buków, Sy-
rynka, Roztoki;

• 12 śluz;
• 31 budowli piętrzących;
• 31 przepławek;
• 3 nowe przepompownie;
• 20 nowych budowli regulacyjnych.
 

Ukończone inwestycje to m.in.:
• polder Racibórz Dolny;
• wybudowana Śluza Guzianka II;
• Etap I budowy stopnia wodnego Mal-

czyce;
• modernizacja Kanału Gliwickiego;
• zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki;
• zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

na Węźle Oświęcimskim.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

Wody Polskie od czterech lat zarządzają 
krajową gospodarką wodną, realizując 
w  tym czasie blisko 12 tys. zadań – dla 
ochrony przeciwpowodziowej, przeciw-
działania suszy, poprawy stanu ekosy-
stemów wodnych i rozwoju żeglugi śród-
lądowej. PGW Wody Polskie prowadzi 
inwestycje na łączną kwotę niemal 20 mld 
zł, sukcesywnie przystosowując infra-
strukturę wodną do współczesnych wy-
zwań stawianych przez zmiany klimatu.

We wrześniu 2021 roku przyjęto, opra-
cowany przez Wody Polskie, Plan prze-
ciwdziałania skutkom suszy. Zawiera on 
wykaz 590 inwestycji, których realizacja 
pozwoli na odbudowę zasobów wodnych 
i  ograniczenie problemu niedoborów 
wody. Kontynuowane są również działania 
z zakresu zwiększania retencji w zlewniach 
rolniczych. Dzięki modernizacji urządzeń 
piętrzących – jazów i zastawek – zgroma-
dzono ponad 300 mln m3 wody, zwięk-

Odbudowujemy potencjał  
naszych rzek i jezior

szając krajowy wskaźnik retencji do 7%. 
Pierwszy raz od 30 lat!

Nie możemy dopuścić do kolejnej 
powodzi tysiąclecia
Blisko 15 mln Polaków mieszka na tere-
nach zagrożonych powodzią. Powódź była 
też przyczyną prawie 99% strat wywoła-
nych zjawiskami przyrodniczymi w Polsce 
w latach 1990-2010. Dlatego trzeba podejść 
priorytetowo do ochrony przeciwpowo-
dziowej. Tworzony jest kompleksowy sy-
stem ochrony przeciwpowodziowej w  do-
rzeczu Odry i Wisły. Nowoczesne zbiorniki 
retencyjne, pompownie, wały przeciw-
powodziowe, centra operacyjne, systemy 
ostrzegania i wiele innych rozwiązań — to 
60 inwestycji, które poprawią bezpieczeń-
stwo mieszkańców Polski. Przykładem 
tych działań jest polder Racibórz Dolny – 
największy w kraju obiekt hydrotechniczny 

o pojemności blisko 185 mln m3 – zdolny 
przechwycić falę z  powodzi tysiąclecia 
z 1997 roku.

Zdrowe ekosystemy wodne to rzeki 
pełne ryb
Dla poprawy stanu polskich rzek i  jezior 
wdrażamy szereg działań – zarówno z za-
kresu renaturyzacji, jak i  ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami. Udrażniane 
są bariery migracyjne, dzięki czemu ryby 
mogą swobodnie przemieszczać się w po-
szukiwaniu tarlisk, pożywienia i schronie-
nia. Tylko na Białej Tarnowskiej i Wisłoce 
wraz z dopływami, odtworzony został nie-
bieski korytarz migracji o długości ponad 
350 km. Prowadzone są również kontrole 
wylotów do rzek i  weryfikowane pozwo-
lenia wodnoprawne, by ukrócić proceder 
zrzucania nieczystości do rzek.

Przywracamy potencjał żeglugowy 
polskich rzek i jezior
Wody Polskie stale unowocześniają obiek-
ty hydrotechniczne, dzięki czemu żegluga 
śródlądowa może powrócić na szlaki wod-
ne, niegdyś intensywnie użytkowane. Wy-
remontowano śluzy Kanału Gliwickiego 
dostosowując parametry tej drogi wodnej 
do III klasy żeglowności. Trwa szereg in-
westycji na Odrzańskiej Drodze Wodnej – 
modernizowane są istniejące stopnie wod-
ne i budowane są kolejne. Przykładem jest 
nowoczesny obiekt w Malczycach, do któ-
rego dołączą w  przyszłości stopnie w  Lu-
biążu i  Ścinawie. Niezwykle istotny jest 
także rozwój turystyki wodnej. Na Szlaku 
Wielkich Jezior Mazurskich realizowane 
są inwestycje za blisko 300 mln zł.

Tylko w tym roku Wody Polskie zaplano-
wały 279 zadań inwestycyjnych na kwotę 
2,3 mld zł i prace utrzymaniowe o wartości 
650 mln zł. Wszystko dla realizacji misji, 
którą jest ochrona mieszkańców Polski 
przed powodzią i suszą, zrównoważone go-
spodarowanie wodami dla ochrony zaso-
bów wodnych i zapewnienie dobrej jakości 
wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Przepompownia Lubomia

Guzianka II

Budowla Przelewowo-Spustowa - widok od Wody Górnej

Zbiornik Roztoki
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Rekopol Organizacja Odzysku Opako-
wań S.A. została założona przez czołowe 
polskie i międzynarodo¬we przedsiębior-
stwa, by realizować ustawowe obowiązki 
przedsiębiorców wynikające z  ustawy 
z  dnia 13 czerwca 2013 r. o  gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowanio-
wymi, w  zakresie ochrony środowiska. 
Obowiązki te są ustawową odpowiedzial-
nością finansową za odzysk i  recykling 
opakowań po produktach wprowadzo-
nych na rynek. 
Obecnie współpracujemy z  blisko 3 000 
przedsiębiorcami, którzy powierzyli nam 
swój obowiązek, wpisując się w strategię 
Rozszerzonej Odpowiedzialności Produ-
centa. Jako Rekopol mamy również swój 
wkład w przebudowę polskiego systemu, 
tak by był on zgodny z zasadami Gospo-
darki Obiegu Zamkniętego oraz wcześ-
niej wspomnianej Rozszerzonej Odpo-
wiedzialności Producenta. 
Rekopol to nie tylko realizacja ustawowych 
obowiązków nałożonych na Przedsiębior-
cę. To również usługi, które wyróżniają nas 
na tle innych organizacji odzysku opako-
wań: 

Doradztwo krajowe dla Przedsię-
biorców i Ecodesign 
Oferujemy szereg usług doradczych i szko-
leniowych, które pomogą Twojej firmie 
najbardziej efektywnie prowadzić działa-
nia z zakresu gospodarki odpadami. 
• Doradztwo w zakresie gospodarki odpa-

dami opakowaniowymi w celu optyma-
lizacji kosztów 

• Opracowanie strategii gospodarki od-
padami opakowaniowymi i  realizacji 
obowiązku odzysku i  recyklingu w  od-
niesieniu do perspektyw 2025 i 2030 po-
przez indywidualne konsultacje i specja-
listyczne raporty, szkolenia i seminaria 

• Przygotowanie przewidzianych Ustawą 
obowiązków sprawozdawczych 

• Audyt opakowaniowy w  zakresie zgod-
ności ewidencji i raportowania z ustawą 
o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi. 

• Audyt i  doradztwo w  zakresie ekopro-
jektowania i przydatności opakowań do 
recyklingu 

• Opiniowanie przydatności opakowań do 
recyklingu 

• Konsultacje i  testy opakowań przed 
wprowadzeniem na rynek w zakresie ich 
przetwarzalności 

• Tablice informacyjne do punktów han-
dlowych 

Doradztwo Międzynarodowe 
Wprowadzający produkty w  opakowa-
niach na dany rynek jest zobowiązany 
realizować obowiązek odzysku i recyklin-
gu odpadów opakowaniowych wg prawa 
ustalonego w tym kraju. Systemy realizacji 
obowiązków różnią się w  poszczególnych 
krajach, a  każdy polski eksporter musi 
mieć świadomość ciążących na nim obo-
wiązków – w tym wspiera Rekopol. 

Zielony CSR i Edukacja 
• Prowadzimy działania edukacyjne i pro-

jekty z zakresu Zielonego CSR 
• Rozpoznajemy potrzeby i  możliwości 

naszych Klientów i  tworzymy projekty 
„szyte na miarę” 

• Tworzymy kompleksowe programy edu-
kacji, tak by dotrzeć do jak najszerszej 
grupy odbiorców 

Prowadzimy akcje edukacyjne dotyczące 
selektywnej zbiórki odpadów czy świado-
mych zakupów, opracowujemy i  drukuje-
my materiały edukacyjne, szkolimy, orga-
nizujemy konkursy i happeningi. 
Wiele z tych działań podejmujemy i orga-
nizujemy z naszymi Klientami, dla których 
projekty z  zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu (CSR) coraz częściej 
stają się skutecznym sposobem realizacji 
tych obowiązków ciążących na Przedsię-
biorcach.
Każdego roku organizujemy dla naszych 
Klientów seminaria i  spotkania, służące 
wymianie doświad-czeń i spostrzeżeń do-
tyczących często zmieniających się regu-
lacji prawnych i ich konsekwencji dla pol-
skich Przedsiębiorców.
Od 15 lat prowadzimy autorską kampa-
nię Dzień Bez Śmiecenia. Jest to pomysł 
wypracowany przez młodzież z  kilkuna-
stu krajów współdziałających w  ramach 
międzynarodowego programu „Europej-
ski Eko-Parlament Młodzieży” w  2007 r., 
przedsięwzięcia firmowanego przez PRO 
EUROPE (organizację zrzeszającą działa-
jące w ramach systemu Zielonego Punktu 
organizacje odzysku), a  koordynowanego 
i organizowanego w Polsce przez Rekopol 

O.O.O. SA. Celem jest propagowanie pra-
widłowych zasad segregowania odpadów, 
promowanie proekologicznych postaw 
i  ochrony środowiska. W  ramach projek-
tu edukujemy, przygotowujemy szereg 
pomocnych materia¬łów edukacyjnych, 
realizujemy wydarzenia zarówno w  tere-
nie, jak i  online, organi zujemy konkursy 
i  wydarzenia edukacyjne w  całej Polsce. 
W  Dzień bez Śmiecenia nie produkujemy 
tysięcy plakatów, ulotek, insertów i wlepek. 
Podstawowym materiałem edukacyjnym 
każdej edycji działań jest kartka elektro-
niczna, która po kliknięciu przekierowuje 
na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl. 
https://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia 
Współorganizatorami akcji są Akcjonariu-
sze firmy. 
Kampania „Działaj z  imPETem! ” to in-
nowacyjny projekt, którego celem jest 
zwiększenie ilości zbiera¬nych i  podda-
wanych recyklingowi butelek PET. Projekt 
został zainicjowany w  2018 roku przez 
czterech wiodących producentów branży 
FMCG, wprowadzających na polski rynek 
wody i napoje w butelkach PET. Kampania 
„Działaj z imPETem! ” ma na celu edukację 
społeczeństwa w  zakresie odpowiedniego 
postępowania z  wartościowym tworzy-
wem, jakim są butelki PET. 
www.dzialajzimpetem.pl
https://www.facebook.com/dzialajzimpetem 
Re_kologia jest akcją społeczno-edukacyj-
ną, która powstała z  troski o  środowisko. 
Jej celem jest zwiększanie świadomości 
dotyczącej segregacji odpadów, zwłaszcza 
z  tworzyw sztucznych. W  ramach re_ko-
logii współpracujemy ze szkołami, placów-
kami oświatowymi, samorządami i  lokal-
nymi instytucjami zajmującymi się m.in. 
zagospodarowaniem odpadów. 
https://www.facebook.com/Rekologia 

Zielony Punkt 
Wyróżnikiem Rekopolu jest wyłączność na 
udzielanie w Polsce licencji na znak towa-
rowy „Zielony Punkt”. Znak ten umiesz-
czany na opakowaniu oznacza, iż Przedsię-
biorca wniósł wkład finansowy w budowę 
i  działalność systemu selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych tworzonych 
w Polsce przez Rekopol. Udzielamy w Pol-
sce licencji na znak towarowy „Zielony 
Punkt”. 
Zapraszamy do kontaktu! 

Rekopol  
Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
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Firma E.ON Foton (wcześniej Foton Tech-
nik) jest obecna na rynku od ponad 6 lat. 
Od tego czasu sukcesywnie poszerza za-
kres swojej działalności i oferowanych pro-
duktów o najnowocześniejsze rozwiązania. 
Dziś, jako lider rynku instalacji fotowol-
taicznych w  Polsce, projektuje i  instaluje 
systemy fotowoltaiczne, a  także oferuje 
komplementarne z  nimi produkty takie 

E.ON Foton dołącza do europejskiego 
giganta energetycznego E.ON

Michał Skorupa, prezes E.ON Foton

jak pompy ciepła, magazyny energii, stacje 
ładowania czy klimatyzatory. Obsługuje 
zarówno klientów indywidualnych, jak 
i biznesowych na terenie całej Polski. Spół-
ka E.ON Foton zamontowała 450 tys. mo-
dułów fotowoltaicznych, wykonuje nawet 
1000 realizacji miesięcznie. 

– Z dumą mogę powiedzieć, że jesteśmy jed-
ną z  firm z  największym doświadczeniem 
w obszarze rozwiązań OZE w Polsce – mó-
wił Michał Skorupa Prezes E.ON Foton 
Sp. z o.o.

Do tej pory zaufało firmie 25 tys. klientów, 
z czego prawie 40% pochodziło z rekomen-
dacji, tym samym nie dziwi fakt, że w 2022 
po raz kolejny E.ON Foton uzyskał nagro-
dę Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 
w  kategorii „instalacje fotowoltaiczne” 
oraz Laur Konsumenta Top Marka 2022 
w kategorii jakość i innowacyjność branży 
budowlanej – instalacje fotowoltaiczne. 

Pod koniec 2021 Spółka dołączyła do E.ON 
- największej spółki energetycznej w  Eu-
ropie, która operuje na 15 rynkach, gdzie 
obsługuje ok. 53 mln klientów. 

– Jak wiadomo, energia odnawialna jest 
podstawą naszych usług od początku ist-
nienia spółki i jako także E.ON Foton nadal 
pozostajemy skupieni na oferowaniu usług 
związanych z  OZE, przede wszystkim in-
stalacjach fotowoltaicznych i  komplemen-
tarnych z  nimi produktów. Dołączając do 
giganta na rynku energetycznym – grupy 
E.ON – zyskamy międzynarodowe do-
świadczenie i wsparcie z Grupy, tym samym 
oferując naszym klientom jeszcze bardziej 
optymalne produkty. Dodatkowo, kluczo-
wym wyzwaniem w najbliższych latach jest 
transformacja energetyczna, a E.ON bierze 
w niej czynny udział, oferując klientom in-
nowacyjne, efektywne rozwiązania w dzie-
dzinie wytwarzania energii, ciepła i chłodu. 
E.ON Foton w  tym obszarze ma komplek-
sową ofertę dla segmentu budownictwa 
jednorodzinnego, gospodarstw rolnych oraz 
małego i średniego biznesu – mówił Prezes 
Skorupa.

Więcej na: eonfoton.pl
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sce. Przyczynia się to do rozwoju biznesu 
prowadzonego przez Photon Energy.

W styczniu 2022 roku na Głównym Rynku 
GPW zadebiutowała spółka BioMaxima – 
polski wytwórca diagnostyki laboratoryj-
nej, zajmujący się m.in. produkcją szybkich 
testów antygenowych, wykrywających 
koronawirusa SARS-CoV-2. Lubelska fir-
ma od 2010 roku notowana była na rynku 
NewConnect.

- Jesteśmy polskim wytwórcą diagnosty-
ki laboratoryjnej, testów, odczynników, 
sprzętu. Zaopatrujemy laboratoria kli-
niczne i  przemysłowe. Od 2010 dzięki 
obecności na rynku NewConnect mogli-
śmy realizować kolejne inwestycje. Teraz 
wchodzimy na rynek główny GPW -po-
wiedział Łukasz Urban, prezes zarządu 
BioMaxima S.A. 

Dostęp do dalszego finansowania

- Wejście na giełdę umożliwia firmie zdo-
bycie kapitału niezbędnego dla dalszego 
rozwoju. Dojrzałe firmy, które wchodzą 
na giełdę, dzięki ugruntowanej pozycji 
rynkowej cieszą się dużym zainteresowa-
niem zwłaszcza inwestorów zagranicznych, 
a  także tych lokujących swoje środki dłu-
goterminowo – mówi Marek Dietl, Prezes 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w  Warszawie.- Dostęp do zagranicznego 
kapitału umożliwia szybsze finansowanie 
rozwoju i innowacji w firmie oraz pozwala 
tworzyć nowe miejsca pracy, co sprzyja za-
równo biznesowi, jak i gospodarce – dodaje 
Prezes Giełdy.

Giełdy papierów wartościowych na całym 
świecie wciąż odgrywają kluczową rolę 
w  tym zakresie. Globalizacja, która ma 
miejsce na rozwiniętych rynkach kapita-
łowych, umożliwia dostęp do globalnych 
inwestorów giełdowych spółkom o ugrun-
towanej pozycji rynkowej i  odpowiedniej 
skali działalności.

Możliwości pozyskania kapitału przez 
spółkę giełdową nie kończą się jednak na 
pierwszej ofercie publicznej. Obecność na 
giełdzie ułatwia także dostęp do dalsze-
go finansowania. Dzięki statusowi spółki 
giełdowej banki i  inne podmioty są goto-
we udzielić kredytu na lepszych warun-
kach niż firmom nienotowanym. Emitent 
giełdowy może również przeprowadzać 
kolejne emisje akcji w  postaci SPO (ang. 
Secondary Public Offering). Bycie spółką 
publiczną oznacza również możliwość re-
latywie łatwiejszego i tańszego pozyskania 
kapitału poprzez emisję obligacji. 

Status spółki publicznej wiąże się również 
z prestiżem i zwiększoną wiarygodnością. 
Prowadzi to do wzrostu zaufania, co z kolei 
zmniejsza ryzyko handlowe, czy kredyto-
we. Ułatwia on również zdobywanie kolej-
nych kontraktów, partnerów handlowych 
oraz ekspansję międzynarodową. Z  kolei, 
dzięki zastosowaniu opcyjnych progra-
mów motywacyjnych dla kluczowych 
pracowników, spółka staje się atrakcyj-
niejszym pracodawcą i  łatwiej utrzymuje, 
a także przyciąga kompetentnych pracow-
ników.

Miniony rok był bardzo udany dla Giełdy 
Papierów Wartościowych w  Warszawie 
(GPW). Na warszawskim parkiecie zano-
towano 48 debiutów, w tym 12 na Głów-
nym Rynku, o  łącznej wartości ponad 
7 mld złotych. Już w maju 2021 r. liczba 
ubiegłorocznych na Głównym Rynku 
przekroczyła liczbę IPO na tym rynku 
w całym 2020 roku.

Giełda Papierów Wartościowych w  War-
szawie jest miejscem, w którym doskonale 
odnajdą się zarówno duże, jak i  małe fir-
my. GPW jest niekwestionowanym liderem 
rynku giełdowego w  Europie Środkowo-
-Wschodniej i  regionie Trójmorza. Świad-
czą o tym zarówno: kapitalizacja, wartość 
obrotu akcjami, jak i  skala pierwotnych 
i  wtórnych ofert publicznych przeprowa-
dzanych na GPW. 

Tylko w ciągu ostatniej dekady dzięki ryn-
kom akcji GPW spółki giełdowe pozyska-

Wejście na giełdę – ważny mo ment w historii rozwoju firmy

ły łącznie ponad 250 miliardów złotych. 
Równie ważnym czynnikiem, który de-
cyduje o  wyborze warszawskiej giełdy, są 
znacząco niższe, w  porównaniu do giełd 
w Europie Zachodniej, koszty obecności na 
giełdzie przy równie dobrze zdywersyfiko-
wanej ofercie produktowej i usługowej. 

Liderzy rynków na parkiecie

26 maja 2021 był pierwszym dniem noto-
wań akcji Pepco na giełdzie. To był naj-
większy debiut w  ubiegłym roku. W  ra-
mach oferty publicznej oferowanych było 
92 446 602 akcji istniejących sprzeda-
wanych przez akcjonariuszy. W  wolnym 
obrocie znalazły się akcje reprezentujące 
20,1 proc. kapitału zakładowego spółki, 
o rynkowej wartości około 1 mld euro.

Pepco Group zarządza siecią dyskonto-
wych sklepów wielobranżowych funk-
cjonującymi pod markami Pepco, Dealz 

oraz Poundland, obejmującą 3246 sklepów 
znajdujących się w 16 krajach, z czego po-
nad 1000 znajduje się w Polsce.

W grudniu 2021 roku na giełdzie zadebiuto-
wały akcje Grupy Pracuj - lidera rekrutacji 
online w Polsce i na Ukrainie. Łączna war-
tość oferty publicznej wyniosła 1,12 mld zł, 
a wynikająca z ostatecznej ceny akcji kapita-
lizacja spółki wyniosła 5,04 mld zł.

- Myślę że nigdy nie byliśmy w  lepszym 
momencie niż teraz - powiedział podczas 
otwarcia sesji na GPW Przemysław Ga-
cek, pomysłodawca, główny akcjonariusz 
i prezes Grupy Pracuj.- Debiut na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w  Warszawie, to 
dla nas zobowiązanie. Przez dwadzieścia 
lat byliśmy spółką prywatną, teraz stajemy 
się spółką publiczną z  całą rzeszą nowych 
inwestorów. Nasze zobowiązanie, to dostar-
czać im wartość i budować skutecznie naszą 
spółkę, tak jak do tej pory. 

W  grudniu na GPW zadebiutowała rów-
nież firma bukmacherska STS Holding. 
Tym samym, stała się 429. spółką notowa-
ną na Głównym Rynku oraz 15. debiutan-
tem na tym rynku w 2021 roku.

Podczas debiutu cena akcji została ustalo-
na na 23 zł za papier. Po starcie handlu kurs 
akcji zaczął piąć się w górę i w nieco ponad 
godzinę po otwarciu sesji osiągnął swoje 
maksimum 24,47 zł.

Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Hol-
ding, w komunikacie rozesłanym mediom 
przed debiutem podkreślił, że giełda jest 
miejscem liderów rynków. Po latach in-
tensywnego wzrostu organicznego, Grupa 
STS jest w  pełni gotowa do nowego roz-
działu, jakim jest bycie spółką publiczną 
– dodał. 

Inwestorzy kupili 46 874 998 akcji, czyli 30 
proc. kapitału zakładowego STS Holding 
S.A. Średnia redukcja zapisów złożonych 
przez Inwestorów Indywidualnych wynio-
sła ok. 87,2 proc. Mateusz Juroszek wraz 
z  rodziną utrzymał 70 proc. akcjonariatu 
w spółce.

Transfer z NewConnect

Photon Energy zadebiutował na rynku 
głównym GPW w  styczniu 2021 roku. 
Wcześniej spółka notowana była na New-
Connect. Na otwarciu sesji notowania ro-
sły o ponad 1 proc., do około 15,5 zł, jednak 
zainteresowanie inwestorów było widać już 
poprzedniego dnia, kiedy akcje Photonu 
zdrożały o ponad 20 proc.

Photon Energy z  siedzibą w  Holandii jest 
spółką o zasięgu globalnym, oferującą roz-
wiązania i  usługi w  zakresie energii sło-
necznej, które obejmują wszystkie etapy 
eksploatacji systemów fotowoltaicznych 
oraz oczyszczania wody. Spółka obecna 
jest na ponad 10 rynkach, m.in. w Austra-
lii, Rumunii, na Węgrzech oraz od niedaw-
na w Polsce.

Podczas debiutu Georg Hotar, prezes Pho-
tonu Energy stwierdził, że energia sło-
neczna stała się konkurencyjnym źródłem 
energii na całym świecie, również w  Pol-

Debiuty na GPW w 2021 roku w podziale 
na sektory

Sektor Liczba  
debiutów

gry 19
biotechnologia 3
nowe technologie 3
energia odnawialna 2
oprogramowanie 2
motoryzacja – pozostałe 1
szpitale i przychodnie 1
telekomunikacja 1

W grudniu 2021 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała firma bukmacherska STS Holding
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IPO 2021 roku w liczbach
▶  Liczba IPO w 2021 r.: 16 (Główny Rynek, w tym 

4 przejścia z NewConnect) + 32 (NewConnect) 
= 48

▶  Na Głównym Rynku było najwięcej debiutów od 
2016 roku

▶  Na NewConnect było najwięcej debiutów od 
2013 roku

▶  Wartość IPO w 2021 roku wyniosła 9174 mln zł 
(Główny Rynek) + 174 mln zł (NewConnect) = 
9,4 mld zł

▶  Oferta Pepco Group znalazła się w  pierwszej 
dziesiątce największych europejskich debiu-
tów w drugim kwartale 2021 r.

▶  Wartość czterech IPO,w tym 2 spółek zagranicz-
nych (Huuuge i  Pepco), na GPW w  2021 roku 
przekroczyła 1 mld zł
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Serwis MojePPK − zaloguj się 
i sprawdź, ile zyskałeś!

Serwis funkcjonuje od 30 grudnia i z dnia 
na dzień zyskuje na popularności. Łącz-
nie już blisko 50 000 osób zalogowało się 
na swoje rachunki PPK za jego pośredni-
ctwem. Dotychczas najchętniej odwiedzali 
go mieszkańcy województwa mazowie-
ckiego, śląskiego i dolnośląskiego. Ok. 3% 
wejść na stronę pochodzi spoza granic na-
szego kraju − najczęściej z Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii i Niderlandów. 

Serwis MojePPK to nowy portal dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, który po-
zwala łatwo sprawdzić stan środków zgromadzonych w PPK. Po zalogowaniu (przez profil zaufany, 
e-dowód lub za pomocą konta w serwisie), uczestnik może sprawdzić stan oszczędności na wszyst-
kich swoich rachunkach PPK, które może mieć w różnych instytucjach finansowych; zobaczyć wy-
sokość wpłat, a  także wygenerować raport z  zestawieniem danych. Serwis jest ogólnodostępny, 
wielojęzyczny oraz dostosowany do wymagań osób słabowidzących. Portal ma charakter wyłącznie 
informacyjny. 

Wszystkie rachunki PPK w  jednym 

miejscu

Uczestnik Pracowniczych Planów Kapi-
tałowych, gdy zmienia pracę, może prze-
transferować środki z  dotychczasowego 
rachunku PPK na rachunek PPK u nowego 
pracodawcy lub pozostawić oba rachunki. 
W związku z tym może dojść do sytuacji, 

gdy w  trakcie kariery zawodowej będzie 
posiadał kilka, a  nawet kilkanaście ra-
chunków PPK. Ta sama sytuacja dotyczy 
osób, które jednocześnie pracują u  więcej 
niż jednego pracodawcy. Aby ułatwić do-
stęp do informacji o posiadanych rachun-
kach oraz wartości zgromadzonych środ-
ków, powstał serwis MojePPK, agregujący 
dane z Ewidencji PPK, prowadzonej przez 
PFR SA.

Jak się zalogować?

Aby skorzystać z  serwisu, wystarczy, że 
wejdziesz na stronę mojeppk.pl i klikniesz 
przycisk „zaloguj się” w  prawym górnym 
rogu lub po prostu wejdziesz na stronę: ra-
chunek.mojeppk.pl. Na tym etapie możesz 
wybrać metodę logowania, np. e-dowód 
lub profil zaufany (a jeśli go nie masz, mo-
żesz go od razu założyć). Możesz również 
zalogować się, tworząc konto w  serwisie 
MojePPK (jeśli nie korzystasz z  profilu 
zaufanego). Wówczas do rejestracji konta 
w  serwisie potrzebne Ci będą informacje 
o  jednym z  Twoich rachunków PPK (wy-
branym przez Ciebie).

PPK: zostałeś? Zyskałeś!

Jak wynika z najnowszych danych dot. PPK 
(aktualnych na początek stycznia 2022 r.), 
na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 
5 300 zł brutto, oszczędzającego od grud-
nia 2019 r., w zależności od grupy funduszy 
znajduje się średnio od 2 578 zł do 3 470 zł 
więcej, niż on sam wpłacił do PPK. To 
oznacza dla uczestnika PPK od 97 proc. do 
131 proc. zysku. 

Dlaczego warto być w PPK? Bo to program, 
w którym do wpłat pracownika dokłada się 
także pracodawca i państwo. To dwa razy 
szybsze oszczędzanie! Dodatkowo zgro-

madzone środki są prywatne i dziedziczo-
ne, a  pracownik sam decyduje o  tym, czy 
chce być uczestnikiem PPK, jak wysokie 
wpłaty będzie odprowadzał (od 0,5 do 4% 
wynagrodzenia) oraz jak będą inwesto-
wane jego środki. Dodatkowo, jeżeli ktoś 
zrezygnował, to do oszczędzania w  PPK 
może powrócić w każdej chwili, w dowol-
nym momencie może też wypłacić swoje 
oszczędności – nawet przed 60. rokiem 
życia. 

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę 
www.mojeppk.pl i  sprawdź, ile możesz zy-
skać. 
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Grupa Raben posiada własne oddziały 
w  14 krajach Europy, łącznie zatrudnia 
ponad 10  000 pracowników i  każdego 
dnia na drogi wysyła ponad 9000 cięża-
rówek. Zaczęło się jednak bardzo niepo-
zornie, od małej firmy rodzinnej. Dziś jej 
centrala mieści się w podpoznańskim Ro-
bakowie, gdzie powstał największy park 
logistyczny operatora w  Europie. Dla 
Raben nadal ważne są wartości charakte-
rystyczne dla familijnych organizacji, co 
pozytywnie wpływa na zaangażowanie 
pracowników i  relacje z  klientami. Uła-
twia także ekspansję na rynki zagranicz-
ne.
„Firma rodzinna ma przewagę nad inny-
mi przedsiębiorstwami, ponieważ klien-
tów i  pracowników traktuje jak członków 
rodziny. Mamy wielu długoterminowych 
klientów. Ich biznes na przestrzeni lat się 
zmienia, razem odpowiadamy na pojawia-
jące się wyzwania i wspólnie się rozwijamy. 
Ten nieustanny rozwój jest wpisany w nasz 
DNA.” – mówi Ewald Raben, CEO Gru-
py Raben. – „My nie dostarczamy tylko 
usługi, ale składamy obietnicę, która musi 
zostać spełniona - zawsze na czas, z dbałoś-
cią o  szczegóły i  na najwyższym poziomie 
jakości. Dlatego, od wielu lat poszukujemy 
innowacyjnych rozwiązań, zawsze stawia-
jąc naszych klientów na pierwszym miejscu. 
W  ten sposób inwestujemy w  przyszłość, 
w  zrównoważone rozwiązania i  projekty, 
które przynoszą długoterminowe korzyści. 
Przed nami jeszcze niejedna droga, ale je-
stem przekonany, że razem możemy dotrzeć 
wszędzie tam, gdzie chcemy".

Początek marki globalnej
W  1931 roku w  małym miasteczku Win-
terswijk w  Holandii Jan W. Raben, dzia-
dek aktualnego CEO zaczął okolicznym 
rolnikom wozić produkty na targ. To on 
dał początek firmie, która dziś jest marką 
globalną. Kolejnym punktem na historycz-
nej mapie Grupy Raben było objęcie sterów 
przez syna założyciela w 1960 roku - Theo 

Od przedsiębiorstwa  
rodzinnego 
do marki globalnej

Raben. Pierwszy krok za granicę wykonał 
wnuk - Ewald. Po przemianach 1989 roku 
dostrzegł szansę rozwoju na rynku pol-
skim. Kupił wtedy mapę Polski i zaznaczył 
dwanaście punktów, które stanowić miały 
oddziały ulokowane w  różnych częściach 
kraju. Dziś Raben posiada ponad 160 od-
działów w  14 krajach Europy, zatrudnia 
ponad 10 000 osób oraz dysponuje około 
1,3 mln. m2 własnych powierzchni maga-
zynowych. 

Ekspansja na Europę
Ostatnie 30 lat to historia nieustannego 
rozwoju i dynamicznej ekspansji na rynki 
zagraniczne. W 2002 roku pod grupowym 
szyldem powstał Fresh Logistics Polska, 
firma specjalizująca się w  obsłudze pro-
duktów świeżych, wymagających tem-
peratury kontrolowanej 0 do +6 stopni. 
W  2003 roku otwarto pierwszy oddział 
na Ukrainie. Następnie działalność Gru-
py rozszerzył się o Litwę, Łotwę i Estonię, 
Węgry, Rumunię, Czechy, Słowację, Wło-
chy i Bułgarię. W 2021 roku Raben przejął 
100% udziałów w Grupie BAS wraz z od-
działami w Holandii, Słowacji i Włoszech. 
Dołączył także 14 rynek – Grecja, gdzie 
został przejęty Intertrans S.A, z oddziała-
mi w Pireusie, Salonikach i Heraklionie na 
Krecie. Bardzo istotne znaczenie dla Grupy 
Raben ma rynek niemiecki. Przedsiębior-
stwo buduje tam swoją pozycję od 2005 r. 
zarówno za sprawą rozwoju organicznego, 
jak i  poprzez przejęcia. Aktualnie posia-
da w  Niemczech własną, niezależną sieć 
transportową z  39 oddziałami. Portfolio 
Grupy uzupełnia Raben East. Świadczy 
usługi międzynarodowego transportu dro-
gowego, usługi agencji celnej i  doradztwo 
w organizacji transportu na rynki wschod-
nie. 

Droga do sukcesu
Raben, oferuje kompleksowe usługi TSL: 
logistykę kontraktową, sieć drogową (kra-
jową, międzynarodową oraz na wschód), 

transport i  magazynowanie produktów 
świeżych, FTL & transport intermodalny, 
morski oraz lotniczy. Wśród głównych 
obsługiwanych branż jest: żywność (30%), 
technologie konsumenckie (21%), automo-
tive (17%), retail (12%) chemia (11%) oraz 
FMCG non-food (9%). Transport drogowy, 
stanowiący 65% obrotów Grupy, to szan-
sa, ale i wyzwania, na które Raben reaguje 
każdego dnia, dostosowując swoją sieć po-
łączeń drobnicowych do oczekiwań klien-
tów. Wpisuje się to w  misję i  wizję firmy, 
a ponieważ samochody z logo Raben spot-
kamy na wielu transportowych szlakach, 
nie ulega żadnej wątpliwości iż Grupa każ-
dego dnia dąży do tego, aby być o  „jedną 
oś” do przodu względem konkurencji.

Prezes Grupy Raben Ewald Raben
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Promocja tego co polskie  
jest dla nas ważna
Rozmowa z  Krzysztofem Nowakiem wiceprezesem zarządu, zastępcą dyrektora ds. technicznych 
i Anną Pawlik-Gonerą głównym specjalistą ds. marketingu i wizerunku w Przedsiębiorstwie Usługo-
wo-Produkcyjnym i Wdrażania Postępu Technicznego „Uniwersal” Sp. z o.o.

na etapie wirtualnym. To wszystko pozwa-
la pracować przyjemniej i  bardziej efek-
tywnie. Dumny jednak jestem z tego, że nie 
zmieniliśmy zespołu. Pracujemy w prawie 
tym samym składzie jak dawniej a  „stara 
gwardia” uczy się nowych rzeczy od mło-
dych pracowników. 
Kapitał ludzki, zaufanie to gwarant nasze-
go sukcesu. Dobra organizacja to codzien-
ność. Tego również nie zmieniliśmy, myślę 
że to bardzo ważne bo zespół 
pracowników musi lubić to 
co robi na co dzień.

Jaka jest pozycja Uni-
wersalu na polskim ryn-
ku urządzeń wentylacyj-
nych, kto jest głównym 
odbiorcą produktów 
firmy?

Krzysztof Nowak: Jesteśmy 
postrzegani jako pewny part-
ner do realizacji zadań w sek-
torze wentylacyjnym. Zawsze 
dbaliśmy o  jakość naszych 
produktów ich estetykę, 100 
% - ową pewność parame-
trów technicznych, które po-
kazujemy w  katalogach oraz 
niską awaryjność naszych 
wentylatorów.
Z  nami się po prostu „do-
brze rozmawia” a  produkt, 
który wypuszczamy na ry-
nek przechodzi tak gęste sito 
weryfikacyjne, że można go 
z  pełnym zaufaniem stoso-
wać w różnych sektorach po-
trzeb .
Naszymi odbiorcami jest 
budownictwo mieszkanio-
we wielo i  jednorodzinne ale 
także wszystkie gałęzie prze-
mysłu. Mamy oferty dla stacji 
uzdatniania wód jak rów-
nież oczyszczalni ścieków. 
Wentylujemy szkoły, przedszkola, żłobki, 
budynki użyteczności publicznej, obiekty 
sportowe, hale, magazyny. Praktycznie nie 
ma takiego obszaru działalności człowie-
ka, w którym nie występowała by potrzeba 
wentylacji a  tam gdzie taka potrzeba wy-
stępuje jest miejsce dla naszych urządzeń. 

Jakie jest najważniejszy, flagowy pro-
dukt firmy?

Krzysztof Nowak: Tyle tych produktów 
jest, że trudno wybrać. To trudne pytanie. 
Myślę, że wszystkie urządzenia hybrydowe 
z cytowanym w wywiadzie wywietrzakiem 
Monsun to obecnie nasz flagowy produkt, 
ale specjalizujemy się również w produkcji 
wentylatorów iskrobezpiecznych. Jesteśmy 

pierwszym polskim producentem, który 
na mieszaninę powietrza z  acetylenem 
stworzył wentylator w  pełni bezpieczny. 
W  czasach, których powstawał nie był to 
łatwy cel, musieliśmy stworzyć konstruk-
cję, która przejdzie testy w  Kopalni Do-
świadczalnej Barbara Głównego Instytutu 
Górnictwa, dlatego rodzina wentylatorów 
z atestem iskrobezpieczeństwa zawsze bę-
dzie naszą dumą. 

Przedsiębiorstwo jest laureatem wie-
lu prestiżowych, ogólnopolskich na-
gród i wyróżnień. Które z nich są dla 
Państwa szczególnie cenne? Dzięki 
jakim działaniom firmy udaje się od 
wielu lat, regularnie zdobywać takie 
wyróżnienia?

Anna Pawlik-Gonera: Bez wątpienia wy-
różnienie Godłem Promocyjnym Teraz 
Polska jest tym „one of the kind”. Jeste-
śmy polską firmą i  dla nas promocja tego 
co polskie jest szczególnie ważna. Cenimy 
też bardzo nagrody i wyróżnienia Złotym 
Medalem Targów Budowlanych. Mamy 
w  naszym dorobku kilka złotych kielni 
oraz pięć bardzo ważnych statuetek Złote-
go Instalatora.

Pracujemy na rynku instalacyjno-budow-
lanym dlatego takie wyróżnienia są wi-
doczne przez naszych odbiorców oraz pro-
jektantów w  tych branżach. Zwiększa się 
tym samym zaufanie do jakości produktu 
i skraca droga do klienta końcowego. 

Jak pandemia wpłynęła na funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
na wyniki finansowe i stan zatrudnie-
nia?

Krzysztof Nowak: Powiem 
krótko, jest drożej. Niestety 
sytuacja ekonomiczna róż-
nych sektorów wpłynęła na 
ceny u  naszych kooperantów 
i  musieliśmy dokonać korek-
ty cenowej na nasze wyroby. 
Muszę przyznać, że nie lubię 
takich zmian, nie muszę do-
dawać, że nasi odbiorcy rów-
nież tego nie lubią bo zawsze 
jest niepewność jak rynek 
takie niespodzianki przyjmie.
Pracujemy jednak bez żad-
nych przerw, mamy wpro-
wadzony system ochrony 
sanitarnej w  firmie. Wirus 
to jednak wirus. Kilka przy-
padków zachorowań w  ze-
spole pracowniczym było, na 
szczęście były to przypadki 
łagodne.
Pracujemy, wykonujemy 
wszystkie zadania projek-
towo-produkcyjne każdego 
dnia i z optymizmem patrzy-
my w przyszłość. 

Proszę przedstawić naj-
ważniejsze zamierzenia 
inwestycyjne i  rozwojo-
we planowane na ten rok.

Krzysztof Nowak: Mamy 
partnera, który pracuje na 
ryku budownictwa miesz-

kaniowego. Sprawą dla nas kluczową jest 
dostarczanie mu produktu o  parametrach 
optymalnych. Mowa oczywiście o  wenty-
latorze. Wentylator ten został wyróżniony 
Godłem Promocyjnym Teraz Polska w 2019 
roku i wchodzi obecnie w system Multiven-
to dla budownictwa mieszkaniowego. 
Pracujemy również nad nową rodziną wen-
tylatorów kanałowych, bardzo zaawanso-
wany jest również system automatycznej 
kontroli pracy wentylatorów .
Dzień bez projektowania dla nas nie istnie-
je, to są po prostu chwile stracone, chcemy 
istnieć na rynku więc nie możemy poprze-
stać w staraniach. 

Dziękuję za rozmowę  
Ryszard Żabiński

fesjonalnie przygotować produkt to oczy-
wiste. Poddanie go weryfikacji przez jury 
konkursowe, w  którym zasiadają specja-
liści różnych branż podnosi poziom adre-
naliny w  oczekiwaniu na werdykt. Wielu 
producentów stara się przecież na równi 
mocno jak my a konkurencja rośnie z roku 
na rok. Pewności sukcesu mieć nie można. 
Na co dzień wykonujemy po prostu nasze 
zadania najlepiej jak potrafimy. Rynek 
ocenia przydatność naszej oferty produk-
cyjnej a  Konkurs Teraz Polska uważamy 
za najlepszą weryfikację jakości polskiego 
produktu.
Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy tak do-
brze postrzegani. 31 edycja konkursu 
przyniosła zresztą pewną modyfikacje, 
z  inicjatywy Pani Prezydentowej Agaty 
Kornhauser-Dudy konkurs rozbudowano 
o nową kategorię Młody Promotor Polski. 
Osobiste zaangażowanie Pierwszej Damy 
jak również wnętrza Pałacu Prezyden-
ckiego potwierdza rangę i  prestiż wyda-
rzenia.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne UNI-
WERSAL Sp z o.o. istnieje na polskim 
od 1988 roku, a więc rozpoczęło dzia-
łalność jeszcze przed transformacją 
gospodarczą w  naszym kraju. Jak 
bardzo firma zmieniła się od tego 
czasu, jakie były najważniejsze etapy 
jej rozwoju?

Krzysztof Nowak: Wydawać by się mogło, 
że te ponad 30 lat istnienia to dużo i  fak-
tycznie jest to wystarczająco długi okres 
czasu by zmienić wszystko. Zmieniła się 
technologia bo, mamy inne maszyny pro-
dukcyjne, lepsze zaplecze obliczeniowo-
-projektowe, stanowiska projektowo-
-badawcze, mamy nawet system symulacji 
pracy i efektywności naszych prototypów, 
możemy więc sporo o nich powiedzieć już 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produk-
cyjne i Wdrażania Postępu Technicz-
nego „Uniwersal” Sp. z  o.o. zostało 
laureatem 31. edycji Konkursu TE-
RAZ POLSKA, w  kategorii Produkt 
branży techniki wentylacyjnej za wy-
wietrzak hybrydowy Monsun. Jakie 
właściwości produktu zdecydowały 
o  przyznaniu tak zaszczytnego wy-
różnienia?

Krzysztof Nowak: Od 30 lat produkujemy 
wentylatory i  wywietrzniki dachowe. Jest 
to zawsze pewien typoszereg wielkości do-
pasowanych do różnych potrzeb inwestora 
i zawsze rynek jego potrzeb stanowi począ-
tek każdego pomysłu. 

Tworząc wywietrzak hybrydowy Monsun, 
myśleliśmy o  takim połączeniu wentylacji 
grawitacyjnej z  mechaniczną, by wywie-
trzak po pierwsze był efektywny jak jed-
nostka wentylacji naturalnej ale również 
pozwalał na intensywną pracę wentylacji 
mechanicznej. To tak zgrubnie można po-
wiedzieć opisując urządzenie hybrydowe 
w układach wentylacyjnych. 
Monsun ma jednak jeszcze inną zaletę, 
mianowicie praca wentylatora tak kieru-
je powietrze po obudowie wywietrzaka, 
że wywietrzak pracuje jeszcze intensyw-
niej wykorzystując zjawisko dodatkowe-
go podciśnienia. Mamy więc trochę za 
darmo więcej powietrza, którą jednostka 
usuwa z obiektów. Możemy ten sam efekt 
wentylacji uzyskać urządzeniem mniej-
szym a zarazem tańszym lub w przypad-
ku obiektów wielkopowierzchniowych, 
mniejszą ilością wywietrzaków. Zyskuje-
my na ekonomii, mamy szansę na mniej-
sze zużycie energii elektrycznej a zarazem 
otrzymujemy urządzenie kompaktowe 
o zaletach bardzo innowacyjnych, których 
nie ma na rynku. 

Proszę ocenić 31. edycję Konkursu 
TERAZ POLSKA. Czy rywalizacja 
była trudna? Czy startując w konkur-
sie spodziewaliście się Państwo, że 
odniesiecie sukces?

Anna Pawlik-Gonera: Przystąpiliśmy do 
31-ej edycji Konkursu Teraz Polska po raz 
trzeci z  rzędu i  proszę mi wybaczyć nie 
skromność ale z dumą muszę powiedzieć, 
że po raz trzeci z  sukcesem. Poprzednie 
dwa lata również byliśmy laureatem a na-
sze produkty zostały wyróżnione. Można 
by wyciągnąć mylny wniosek, że niejako 
będąc „weteranem konkursowym” przy-
stępowaliśmy do konkursu z  marszu. Nic 
bardziej mylnego. Zawsze staramy się pro-

HHYYBBRRYYDDOOWWYY  SSPPOOSSÓÓBB  

WWEENNTTYYLLAACCJJII  

OOBBIIEEKKTTÓÓWW  PPRRZZEEMMYYSS££OOWWYYCCHH

CCIICCHHOOBBIIEEZZNNOOSSCC

EERRGGOONNOOMMIIAA

EELLAASSTTYYCCZZNNOOSSCC

NNOOWWOOCCZZEESSNNYY  DDIIZZAAJJNN

OOSSZZCCZZEEDDNNOOSSCC  EENNEERRGGIIII  

EELLEEKKTTYYCCZZNNEEJJ

MMOONNSSUUNN  

CCIICCHHOOBBIIEEZZNNYY  WWYYWWIIEERRZZAAKK  HHYYBBRRYYDDOOWWYY

WWEENNTTYYLLAACCJJAA  MMEECCHHAANNIICCZZNNAA    ii  NNAATTUURRAALLNNAA  

WW  OOBBIIEEKKTTAACCHH  PPRRZZEEMMYYSS££OOWWYYCCHH

WWWWWW..MMOONNSSUUNN..NNEETT

PPRROOSSTTOORRAA  MMOONNTTAAZZUU



42 43Kapitał POLSKI Kapitał POLSKI

rzystywanych w celu dystrybucji środo-
wisk szkoleniowych. 

Najpierw więc to rozwiązanie służyło 
celom szkoleniowym, potem dokona-
liśmy jego komercjalizacji. Trafiliśmy 
w niszę, nie było wówczas podobnego 
produktu na rynku, zresztą do tej pory 
nie ma. Mimo tego cały czas praco-
waliśmy nad jego rozwojem, obecnie 
powstała jego kolejna wersja – dosto-
sowana do środowiska chmurowego. 
Jest to na tyle wartościowe rozwiąza-
nie, że Microsoft uznał, że może ono 
być dystrybuowane w  skali globalnej. 
To dla nas ogromne wyróżnienie. Po-
dobnie zresztą jak i to, że 
jesteśmy jedynym pod-
miotem w  Polsce, który 
posiada w  swojej ofercie 
autoryzowane szkolenia 
największych firm tech-
nologicznych oferujących 
rozwiązania chmurowe: Microsoft, 
Amazon Web Services, Google Cloud 
Platform.

Certyfikacja Microsoftu dla Cloud-
Labs, to chyba też i biznesowa szan-
sa. Jak zostanie wykorzystana ?

Ułatwi nam ona internacjonalizację. 
To jest nasz główny cel w  tym roku. 
Jako visiting professor odwiedziłem 
ostatnio Indie, gdzie miałem wykłady 
dotyczące rozwiązań chmurowych. 
Odwiedziłem też Amerykę Północną 
i kraje Europy Zachodniej. Tego rodza-
ju produkty jak CloudLabs najlepiej 
dystrybuować na rynkach zagranicz-
nych poprzez środowiska akademi-
ckie, lokalne firmy szkoleniowe. 

Firma jest mocno związana ze 
środowiskiem akademickim, dość 
powiedzieć, że jej produkty są 
wykorzystywane już w  40 uczel-
niach w  Polsce. Czym te produk-
ty różnią się od powszechnie już 
przecież stosowanych platform 
e-learningowych, czy aplikacji 
w rodzaju Teams?

Chmura obliczeniowa  
zmienia polskie uczelnie
Z dr. inż. Tomaszem Siemkiem prezesem zarządu CloudTeam rozmawia Ryszard Żabiński 

Nie konkurujemy z  Teamsem, czy in-
nymi tego typu genialnymi rozwią-
zaniami. Weźmy nasz produkt – On-
Demand. Działa podobnie jak znane 
platformy: Udemy, czy Coursera. 
Można za ich pośrednictwem kupić 
dowolne szkolenie, które ktoś napisał 
np. w  Australii, czy w  innym miejscu 
na Ziemi. Polskie uczelnie mogą, rzecz 
jasna, za ich pośrednictwem sprzeda-
wać na całym świecie stworzone przez 
siebie szkolenia. Tak, ale muszą płacić 
pośrednikom spore prowizje. My stwo-
rzyliśmy rozwiązanie, które uczelnia 
może implementować na swoim serwe-

rze i za jego pośrednictwem dystrybu-
ować swoje szkolenia wśród studentów, 
lub też sprzedawać na całym świecie.

Co więcej, OnDemand może być zin-
tegrowany z  innymi naszymi produk-
tami z  wirtualnymi laboratoriami 
(CloudLabs) oraz systemem do prze-
prowadzania egzaminów (CloudE-
xams). Student może więc słuchać 
wykładu w  dowolnym czasie i  w  bar-
dzo korzystnej formie, bez żadnych 
kompromisów w  odróżnieniu od kla-
sycznych zajęć. Może też na bieżąco 
weryfikować zdobytą wiedzę w wirtu-
alnym laboratorium. Dodatkowo sy-
stem umożliwia tworzenie testów i śle-
dzenie postępów realizacji zajęć przez 
studentów, a także generuje certyfikaty 
ukończenia nauki. On Demand można 
dostosować do szablonów i  szaty gra-
ficznej uczelni.

Jeśli chodzi o CloudExams, to w 2021 
roku wprowadziliśmy funkcjonalność 
umożliwiającą publikowanie mate-
riałów przydatnych podczas nauki do 

wybranych egzaminów. Podobnie jak 
w narzędziu OnDemand, opublikowa-
ne dodatkowe pomoce naukowe mogą 
być dla studentów odpłatne lub nieod-
płatne.

Czym należy kierować się przy 
wyborze firmy, która świadczy 
tego rodzaju usługi szkoleniowe 
i umożliwia dostęp do rozwiązań 
chmurowych?

Warto sprawdzić, czy firma, która two-
rzy takie rozwiązania jest związana ze 
środowiskiem akademickim, czy jej 
pracownicy są również wykładowcami 

akademickimi. Wie-
le naszych produktów 
powstało najpierw po 
to, aby nam było łatwiej 
prowadzić zajęcia, aby 
rozwiązać konkret-
ne problemy uczelni. 
CloudLabs umożliwiał 

nam np. szybkie przygotowanie sal 
szkoleniowych i pracę firmy w cyklach 
szkoleń 8.00–16.30 i 17.00–21.00, 7 dni 
w tygodniu. Nie było już konieczności 
ręcznego konfigurowania stanowisk – 
uruchomienie szkolenia dla 200 osób 
zajmowało 15 minut i  mogło być wy-
konywane przez osobę zajmującą się 
organizacją wydarzenia, a  nie tylko 
przez osobę z działu informatycznego. 

Nasze rozwiązania są od lat z  powo-
dzeniem stosowane w  40 uczelniach 
w  Polsce i  nie mieliśmy z  ich strony 
krytycznych uwag. Na wykładach 
z  projektowania zawsze mówię stu-
dentom: ważne jest, aby relacje z klien-
tem były równie dobre przed , jak i po 
wdrożeniu projektu. Nam to się udało 
osiągnąć. 

Istotne jest również, aby produkty fir-
my były rekomendowane przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. W naszym przypadku, CloudLabs, 
w 2020 roku, uzyskało taką rekomen-
dację. 

CloudTeam jest jedną z  trzech 
firm na świecie, która ma cer-
tyfikację Microsoftu na dystry-
bucję na rynku globalnym tzw. 
wirtualnych laboratoriów. Jak 
się robi taki produkt?
CloudLabs, bo o tym produkcie mówi-
my, jest naszym pierwszym produktem 
i jak zawsze w takich przypadkach jest 

naszym ‘oczkiem w  głowie’. Powstał 
w  odpowiedzi na nasze potrzeby. Po-
nieważ jesteśmy nie tylko przedsię-
biorcami, ale też dydaktykami, prowa-
dzimy zajęcia na różnych uczelniach 
– stworzyliśmy takie rozwiązanie żeby 
ułatwić sobie i studentom pracę.

CloudLabs jest platformą do przy-
dzielania studentom środowisk kom-
puterowych. Studenci po otrzymaniu 

maila z  linkiem do środowiska mogą 
pracować na nim z  każdego miejsca 
i o każdej porze. Nie są przy tym ogra-
niczeni parametrami technicznymi po-
siadanego komputera, gdyż wszystkie 
operacje wykonywane są na serwerach 
centralnych, w chmurze uczelnianej lub 
publicznej. Tak jak pan wspomniał, zo-
stało ono zakwalifikowane jako jedno 
z  trzech globalnych rozwiązań wyko-

"Nasze rozwiązania są od lat z powodzeniem stosowane w 40 
uczelniach w Polsce i nie mieliśmy z  ich strony krytycznych 
uwag. Na wykładach z projektowania zawsze mówię studen-
tom: ważne jest, aby relacje z  klientem były równie dobre 
przed, jak i po wdrożeniu projektu. Nam to się udało osiągnąć"
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Autonomia władzy lokalnej 
jest dziś podważana

Czy Pana zdaniem Polski Ład jest 
korzystny dla zwykłych obywateli 
i przedsiębiorców?

- Niestety nie, choć tak usiłowano nam 
wmówić. Najistotniejszy jest jednak fakt, 
że zamiast uproszczenia systemu podat-
kowego, mamy bardziej skomplikowany, 
mało klarowny i  trudny do interpretacji 
twór. Decyzje, np. o  zwiększeniu kwo-
ty wolnej od podatku, zamiast przynieść 
poważną ulgę, stały się minimalną formą 
pomocy dla nielicznych, a w dużej mierze 
zasłoną dymną dla nowego rodzaju obcią-
żeń. Kluczowe było natomiast wyłączenie 
składki zdrowotnej ze zwolnień podatko-
wych. Jeśli policzymy wszystkie zmiany 
proponowane w  „Polskim Ładzie”, okaże 
się, że na tych, którzy już dziś dużo pracują 
i dźwigają ciężar sukcesów gospodarczych, 
spadają dodatkowe obciążenia. To rodzaj 
„zachęt" demotywujących.
W  proponowanych rozwiązaniach popeł-
niono także błędy formalne, dziś korygo-
wane aktami wykonawczymi. Na dodatek, 
tzw. ochrona klasy średniej jest pełna pu-
łapek. Korzystanie z pomocy, ulg może na 
koniec roku okazać się prawdziwym finan-
sowym dramatem. 
Nie można pominąć także kontekstu, czy-
li: samej pandemii (ma dla rynku pracy 
ogromne znaczenie), szalejącej inflacji, 
podnoszonych stóp procentowych (koszt 
kredytów). Rozregulowany system sądow-
niczy powoduje też większą ostrożność 
w  pojawianiu się nowych firm zagranicz-
nych, a - w tym samym czasie - rząd mocno 
ograniczył własne inwestycje, stawiając na 
niszczącą gospodarkę konsumpcję. 

Proszę ocenić przyjętą przez Sejm 
ustawę budżetową na 2022 rok.

 - Niestety to już nie jest plan finansowy 
rządu. Znaczne środki są poza budże-
tem (zobowiązania oceniane na ponad 
300  mld.), a  przede wszystkim poza spo-
łeczną kontrolą. Założenia budżetu były 
nieaktualne już w trakcie jego uchwalania 
(np. inflacja). Budżet jest także bardzo nie-
korzystny dla samorządów terytorialnych. 

Niepokoić muszą również te pozycje, które 
dowodzą zwykłej niegospodarności. Rząd, 
jeśli już realizuje jakieś inwestycje, to są 
one dwu, trzykrotnie droższe od planu 
i trwają także zbyt długo. Wiele wydatków 
to utrzymywanie archaicznej gospodarki, 
przy jednoczesnym lekceważeniu wyzwań 
cywilizacyjnych. Po prostu się cofamy… 

Sytuacja polityczna w  Europie jest 
bardzo niepokojąca. Czy może dojść 
do zmiany układu sił na naszym kon-
tynencie, rozszerzenia stref wpływu 
Rosji i zwiększenia jej dominacji wo-
bec Unii Europejskiej?

- Rosja już poszerzyła swoje wpływy w Eu-
ropie i to dzięki takim politykom, jak m.in. 
Viktor Orban, Matteo Salvini czy Marine 
Le Pen. Niestety rząd RP uczestniczy w tej 
grupie – mniej lub bardziej świadomie. To, 
co martwi mnie dziś najbardziej, to fakt, że 
prawie wszystkie kraje uczestniczą w pro-
gramie ratowania i  odbudowy gospodar-
ki, mającym zwalczać kryzys wywołany 
pandemią, a jedynie Polska i Węgry - nie. 
Środki finansowe być może nie są najważ-
niejsze dla rządu, ale dla naszych podmio-
tów gospodarczych - już tak. To ogromne 
fundusze, które mogą przesądzić o  naszej 
pozycji i kondycji państwa na lata. 

Ma Pan ogromne doświadczenie jako 
samorządowiec, przez blisko trzy 
kadencje sprawował Pan urząd pre-
zydenta Wrocławia. Jak Pan ocenia 
kondycję samorządów w  Polsce na 
początku trudnego 2022 roku?

- Jest różnie. Bo też różne są doświadczenia 
i  posiadane kompetencje włodarzy gmin, 
powiatów czy samorządów szczebla wo-
jewódzkiego. Znam prezydentów miast, 
którzy praktycznie nie wychodzą ze swo-
ich gabinetów. Robią naradę za naradą, 
korzystają z ekspertów, ograniczają zbędne 
wydatki, utrzymują kluczowe inwestycje 
i  – krótko mówiąc -wyprzedzają czas. Są 
też tacy, którzy niezbyt troszczą się o  tę 
bardziej odległą przyszłość.
Mamy też tzw. „pieszczochów władzy”. Bez 
względu na jakość wniosków, są po prostu 
chronieni i  hołubieni środkami z  budże-
tu państwa. Warunek jest jeden - muszą 
posiadać legitymację obozu władzy. Dziś 
samorząd jest traktowany przez rząd jako 
element władzy centralnej. Podważana jest, 
wypracowana przez dekady, autonomia 
władzy lokalnej, a  nawet jej kompetencje. 
To także ważny element osłabiania pań-
stwa i, zwłaszcza, mniejszych podmiotów 
gospodarczych. Nadchodzi bardzo trudny 
czas. Twierdzę, że obecna sytuacja jest je-
dynie zapowiedzią poważnego kryzysu. 

Z  Bogdanem Zdrojewskim senatorem Koalicji Obywatelskiej, byłym prezydentem Wrocławia,  
rozmawia Marcin Prynda.

fot. P. Fiuk

Główny Instytut Górnictwa cechuje pra-
wie stuletni dorobek naukowy i  wdroże-
niowy, oparty o wiedzę wielu pokoleń do-
świadczonych pracowników. Nowe czasy 
wymagają nowych kierunków i  nowych 
rozwiązań. Dzisiejszy GIG to nowoczesna 
jednostka badawcza, która wspiera pro-
ces transformacji regionów. Dzięki prak-
tycznemu wykorzystaniu wyników badań 
i  wysokiej jakości usług Instytut jest ce-
nionym partnerem dla samorządów, reali-
zując projekty zarówno dla małych miast 
i gmin, jak i dużych aglomeracji. Działania 
te skupiają się między innymi na rozwija-
niu ekoinnowacji i  rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych, przyczyniając się do 
przywracania terenom zdegradowanym 
działalnością człowieka, walorów użytko-
wych i krajobrazowych. 

Do realizacji badań i  projektów wykorzy-
stywane są najnowsze technologie oraz 
drony. Przykładem jest projekt OPI – TPP 
2.0, realizowany wspólnie z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Śląskiego, któ-
rego celem jest opracowanie ogólnodostęp-
nego systemu informacyjnego o  terenach 
pogórniczych w  województwie śląskim 
i wdrożenie go w formie e-usługi. Inwenta-
ryzacja terenów wzbogacona zostanie o ak-
tualną dokumentację fotograficzną, multi-
medialną, fotogrametryczną, mapy terenu 
i modele 3D, tak aby jak najlepiej pokazać 
potencjał tych terenów. 

Nowe narzędzia wykorzystywane są rów-
nież w  Centrum Rozwoju Kompetencji 
GIG, które od ponad 25 lat prowadzi spe-
cjalistyczne szkolenia w szerokim zakresie 
tematycznym i  kształci rocznie kilka ty-
sięcy osób na różnego rodzaju szkoleniach 
i studiach podyplomowych. Obecnie Cen-
trum stawia na wykorzystywanie techno-
logii wirtualnej rzeczywistości (VR) m.in. 
w  szkoleniach i  w  projektach. Wspólnie 
z Jastrzębską Spółką Węglową realizowany 
jest projekt, którego celem jest opracowa-
nie nowej metody szkoleń dla górników 
z wykorzystaniem technologii VR.

Innowacje dotyczą również tematyki 
przedsięwzięć edukacyjnych realizowa-
nych w  Centrum Rozwoju Kompetencji. 
Wiosną 2022r. rozpoczną się studia po-
dyplomowe z  zakresu zwalczania prze-
stępstw oraz wykroczeń przeciw środo-
wisku. Przedsięwzięcie to jest efektem 
współpracy naukowej GIG z  Uniwersy-
tetem Warmińsko-Mazurskim, a  jego ce-
lem jest przygotowanie pracowników firm 

Nowe rozwiązania na nowe czasy
i urzędów do nowych wymagań prawnych 
w  obszarze skutecznej ochrony środowi-
ska i zrównoważonego gospodarowania jej 
zasobami. Oprócz problematyki prawnej, 
w  programie studiów znajdują się m.in. 
takie zagadnienia jak: monitoring wód 
powierzchniowych pod kątem skażenia 
biologicznego i  chemicznego, nielegalne 
spalanie lub współspalanie odpadów ko-
munalnych, postępowanie z  odpadami 
niebezpiecznymi czy wykorzystanie tele-
detekcji w działaniach wykrywczych i do-
wodowych.

Współpraca GIG z  różnymi podmiotami 
jest wartością dla Instytutu. Jedną z  naj-
nowszych inicjatyw jest umowa partner-
ska z  Państwowym Instytutem Badaw-
czym NASK podpisana 27 stycznia 2022 r. 
w Warszawie dotycząca współpracy w ob-
szarze cyberbezpieczeństwa i  cyfryzacji 
w  przemyśle. Oba Instytuty będą wspól-
nie rozwijać usługi cyberbezpieczeństwa 
dla jednostek samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstw i ośrodków naukowych ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeń-
stwa systemów automatyki przemysłowej 
(OT) oraz Internetu Rzeczy (IoT). 

Umowę z  NASK podpisali profesor . Ewa Niewia-
domska-Szynkiewicz - Zastępca Dyrektora NASK 
PIB i profesor Stanisław Prusek dyrektor GIG

Szkolenia VR realziowane są we współpracy z JSW Szkolenie i Górnictwa oraz JSW Innowacje, foto Dawid Lach
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Inventage sp. z o.o. specjalizuje się w ulep-
szaniu wyników finansowych swoich 
Klientów. 
Współpracujemy z  największymi firma-
mi i  generujemy dla nich bardzo duże 
oszczędności - nawet na płaszczyznach, na 
których takich oszczędności na pierwszy 
rzut oka nie widać. Oferujemy dogłębną 
i obiektywną analizę z uwzględnieniem za-
równo możliwości odzyskania nadpłat, jak 
i  identyfikacji ewentualnego ryzyka, któ-
re może mieć miejsce. Rekomendacje In-
ventage zapewnią Państwu specjalistycz-
ną wiedzę i optymalny poziom płaconego 
w  przyszłości podatku dochodowego, po-
datku od nieruchomości czy składki wy-
padkowej. 

Działamy tak, by możliwie szybko i  przy 
minimalnym nakładzie pracy z  Państwa 
strony uzyskać optymalne efekty.

Kluczowe fakty o Inventage:
■ Zaufało nam ponad 1500 Klientów
■ Wykonaliśmy ponad 3500 analiz
■ Osiągnęliśmy ponad 590 mln PLN 

oszczędności dla naszych Klientów 
■ Znajdujemy dodatkowe oszczędności 

w podmiotach współpracujących z inny-
mi firmami doradczymi

Jak zwiększyć  
zyskowność Twojej firmy?

■ Eksperci Inventage jako jedyni w Polsce 
posiadają ponad 15 letnie doświadczenie 
w dziedzinach naszych specjalizacji.

Wykwalifikowani specjaliści Inventage 
oferują ponadto usługę uzyskania pozy-
tywnej interpretacji indywidualnej w  ob-
szarach podatkowych.

Głównym celem uzyskania interpreta-
cji jest zapewnienie bezpieczeństwa rozli-

Inventage Sp. z o.o.  
Central Tower  
Al. Jerozolimskie 81, 10. piętro  
02–001 Warszawa  
Biuro: + 48 512 002 222  
e-mail: biuro@inventage.pl

czeń prawno-podatkowych. Interpretacja 
indywidualna dla przedsiębiorców stano-
wi funkcję gwarancyjno-ochronną, dzięki 
której eliminowane jest ryzyko podważe-
nia przez organ podatkowy zastosowanych 
przez przedsiębiorcę rozwiązań prawnych.

Zakres usługi uzyskania indywidualnej in-
terpretacji obejmuje w  pierwszej kolejno-
ści analizę stanu faktycznego i ocenę me-
rytoryczną problematyki interpretacyjnej 
przepisów podatkowych. Następnie przy-
gotowywany jest opis stanu faktycznego, 
wskazanie pytania oraz stworzenie uza-
sadnienia prawnego. Ostatnim etapem jest 
reprezentacja Klienta w  toku postępowa-
nia wnioskowego przed organami podat-
kowymi. 

Inventage oferuje także wsparcie meryto-
ryczne podczas kontroli Krajowej Admini-
stracji Skarbowej (KAS), Samorządowych 
Organów Podatkowych (SOP), Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz 
przed Państwową Inspekcją Pracy (PIP).

Aby wspomniane kontrole przebiegały 
sprawnie i  skupiały się jedynie na wnio-
skowanym obszarze, zespół ekspercki In-
ventage reprezentuje Klientów w toku po-
stępowań. Wielu pracowników Inventage 
ma bogate doświadczenie jako byli pra-
cownicy Urzędu Skarbowego oraz Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych, dlatego do-
skonale wiedzą jak postępować w  takich 
sytuacjach. 

Naszą firmę cechuje mocne zaangażowanie w każdy projekt. Za każdym razem indywidualnie podchodzimy 
 do Klienta, co Klienci widzą i doceniają. 

Pakiet ulg na innowacje
Inventage oferuje kompleksową i  pro-
fesjonalną analizę sytuacji podatkowej 
Klientów w  obszarze ulg w  podatku 
dochodowym na innowacje. Jesteśmy 
świadomi, że w zmieniającej się rzeczywi-
stości gospodarczej, aspekt podatkowy ma 
bardzo istotne znaczenie. W  ramach na-
szych działań przeprowadzamy u Klientów 
szczegółowe analizy pod kątem minimali-
zacji obciążeń podatkowych, przy każdego 
rodzaju aktywności biznesowej. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu naszych 
ekspertów jesteśmy w  stanie wyszukać 
i  zaproponować optymalne i  zawsze bez-
pieczne rozwiązania podatkowe.
Doświadczenie oraz bogata wiedza pra-
cowników Inventage sprawiają, że nasi 
specjaliści znajdują zdecydowanie więcej 
kosztów kwalifikowanych, przy czym 
Klienci nie muszą się martwić bezpieczeń-
stwem ich rozliczeń, bowiem ani jedno 
odliczenie ulgi przy pomocy Inventage nie 
zostało zanegowane przez organy podat-
kowe!

Oferujemy pomoc w rozliczaniu: 

■ Ulgi na działalność badawczo-rozwojową
■ IP BOX
■ Ulgi na robotyzację
■ Ulgi na prototyp
■ Ulgi na innowacyjnych pracowników

Składka wypadkowa
Badaniu poddawane są obszary wpływa-
jące na wysokość stawki na ubezpieczenie 
wypadkowe. Każda kategoria podlega 
odrębnej ocenie techniczno-prawnej pod 
kątem prawidłowości ustalania stawki na 
ubezpieczenie wypadkowe zgodnie z prze-
pisami prawa, orzecznictwem oraz wy-
tycznymi wskazanymi przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych. Podsumowaniem 
realizowanego projektu jest przekazanie 
Klientowi szczegółowego raportu, obejmu-
jącego zarówno ocenę lat przeszłych, jak 
również rekomendacje na przyszłość. 

Projekt weryfikacji wysokości składek 
na ubezpieczenie wypadkowe obejmuje 
analizę:

■ Sytuacji faktycznej i  organizacyjnej 
Klienta

■ Bieżących rozwiązań stosowanych 
u Klienta w zakresie rozliczeń z ZUS

■ Rozwiązań wdrożonych u  Klienta 
w zakresie BHP

■ Wysokości składek na ubezpieczenie 
wypadkowe wyliczanej przez ZUS

Podatek od nieruchomości
Proponujemy dogłębną i  obiektywną 
analizę sytuacji podatkowej z uwzględnie-
niem zarówno możliwości zmniejszenia 
obciążeń podatkowych, jak i  identyfikacji 
ewentualnego ryzyka, które może mieć 
miejsce. Nasze rekomendacje zapewnią 
Państwu nie tylko specjalistyczną wiedzę 
odnośnie dotychczas płaconego podatku, 
ale również optymalny poziom podatku od 
nieruchomości płaconego w przyszłości.

Wsparcie specjalistyczne obejmuje:

■ Weryfikację dotychczas deklarowanych 
przedmiotów opodatkowania

■ Ustalenie sposobu użytkowania i  sza-
cunkowej powierzchni poszczególnych 
gruntów

■ Przeprowadzenie postępowania podat-
kowego

■ Wykonanie inwentaryzacji powierzchni 
użytkowej budynków

■ Analizę występowania ewentualnego 
ryzyka podatkowego

■ Wsparcie merytoryczne w  zakresie bie-
żących zadań podatkowych

Rafał Jędruchniewicz
Dyrektor Działu Składek ZUS

Łukasz Szatkowski
Dyrektor Działu Podatku od Nieruchomości

Beata Złotek
Dyrektor Działu Badań i Rozwoju
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Nasz kapitał, Twój sukces
Z Robertem Jagłą prezesem zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, rozmawia Marcin Prynda

Kolejne miliony trafią do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców z całego kraju. Programy wspierają 
poprawę efektywności energetycznej,  
zakup nieruchomości, rewitalizację i modernizację  
budynków, pokrycie wydatków bieżących i obrotowych, 
doradztwo i szkolenia oraz tworzenie start-upów.

Mimo ograniczeń związanych z pan-
demią, czy skomplikowanym pra-
wem gospodarczym nowych przed-
siębiorstw przybywa. Co zatem 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ofe-
ruje przedsiębiorczym?

– Fundacja realizuje unijne, rządowe i  sa-
morządowe programy pożyczkowe na 
terenie całego kraju. Sezon na przedsię-
biorczość trwa. Oferujemy między innymi 
wsparcie płynnościowe dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej na sfinansowanie 
wydatków związanych z  utrzymaniem 
bieżącej działalności. Podmioty ze wszyst-
kich województw mogą starać się nawet 
o  100 tysięcy złotych z  oprocentowaniem 
wynoszącym 1,40% w  skali roku. Dyspo-
nujemy jeszcze blisko 2  milionami zło-
tych, które można przeznaczyć na wydatki 
bieżące, obrotowe lub operacyjne, w  tym: 
wynagrodzenia pracowników zobowiąza-
nia publiczno-prawne, spłatę zobowiązań 
handlowych i publicznych, zatowarowanie 
i półprodukty, koszty administracyjne czy 
koszty zakupu drobnego wyposażenia. 
MŚP z województwa dolnośląskiego mogą 
starać się o  dofinansowanie na realizację 
działań dotyczących zwiększenia efektyw-
ności energetycznej. Mamy w  dyspozycji 
jeszcze ponad 9 mln złotych na wymianę 
lub modernizację źródła energii oraz za-
stosowanie wysokowydajnych technolo-
gii energetycznych. Pożyczki wynoszą od 
200 tys. zł do 3 mln zł. Maksymalny okres 
spłaty to aż 15 lat z  możliwością karencji 
w  spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. 
Oprocentowanie roczne to zaledwie 0,5%. 
Efektywność energetyczna stanowi ogrom-
ną szansę na poprawę kondycji finansowej 
sektora MŚP. Rosnące koszty energii sta-
nowią znaczące obciążenie w  budżecie 

przedsiębiorstw. Każde obniżenie kosztów 
wpływa na poprawę ich kondycji.

Poza Dolnym Śląskiem szczególnie 
aktywnie FRW działa na terenie wo-
jewództwa wielkopolskiego i zachod-
niopomorskiego.

– Podpisaliśmy umowę z  Zachodniopo-
morską Agencją Rozwoju Regionalnego 
S.A. na finansowanie projektów z  zakre-
su rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, 
zmiany sposobu użytkowania obiektów 
budowlanych na terenie województwa za-
chodniopomorskiego. Pożyczka Miejska 
jest adresowana do organizacyjnych Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego, posia-
dających osobowość prawną, towarzystw 
budownictwa społecznego (TBS) oraz 
spółdzielni i  wspólnot mieszkaniowych. 
Finasowanie obejmuje projekty z  zakresu 
rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, czy 
zmiany sposobu użytkowania obiektów 
budowlanych lub ich zespołów. Pula środ-
ków to aż 4 mln zł. 
Przedsiębiorcom z  obszaru województwa 
wielkopolskiego, mamy do zaoferowania 
trzy główne produkty finansowe. Pożyczkę 
Obrotową przeznaczoną na finansowanie 
kapitału obrotowego związanego z prowa-
dzoną przez mikro i małe przedsiębiorstwa 
działalnością gospodarczą, w tym podatku 
od towarów i usług. Pożyczkę Hipoteczną 
dzięki której MŚP może sfinansować zakup 
nieruchomości zlokalizowanych na obsza-
rze Wielkopolski, powiązany z prowadzo-
ną działalnością. Pożyczkę EkoEnergetycz-
ną przeznaczoną na realizację inwestycji 
zwiększających efektywność energetycz-
ną, elektromobilność oraz wykorzystanie 
OZE, mających na celu zmniejszenie ne-
gatywnego oddziaływania na środowisko, 

w  tym poprawę jakości powietrza. Kom-
pletny wniosek pożyczkowy w ramach tych 
programów przedsiębiorcy mogą złożyć 
w naszych biurach regionalnym w Szczeci-
nie i Poznaniu. 

A co z osobami, które dopiero stawia-
ją pierwsze kroki w świecie biznesu?

– Nawet ponad 113 tysięcy złotych na 
własny biznes. Takie mamy możliwości 
finasowania dla osób planujących rozpo-
częcie działalności gospodarczej w ramach 
Rządowego Programu Pierwszy Biznes 
– Wsparcie w  Starcie. Środki finansowe 
dedykowane są osobom z  województwa 
dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskie-
go, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego 
i  zachodniopomorskiego. Szczególnie do 
bezrobotnych, studentów, absolwentów 
szkół średnich, zawodowych oraz wyż-
szych, opiekunów osób niepełnospraw-
nych i  przedsiębiorców tworzących nowe 
stanowisko pracy.

Co czeka Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego w najbliższej przyszłości?

– W partnerstwie z Dolnośląskimi Praco-
dawcami oraz Dolnośląska Agencja Roz-
woju Regionalnego S.A. rozpoczęliśmy 
realizację projektu Kompetentni Pracow-
nicy Sektora Budowlanego. Dotyczy on 
możliwości dofinansowania do szkoleń dla 
pracowników z  branży budowlanej z  ca-
łej Polski. Maksymalne wsparcie szkoleń, 
doradztwa czy studiów podyplomowych 
wynosi ponad 23 tysiące złotych na jedno 
przedsiębiorstwo. Pierwszy nabór rozpo-
czyna się 17 lutego i potrwa dwa tygodnie 
do 3 marca 2022 roku.

Dziękuję za rozmowę
Marcin Prynda

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
+48 74 66 44 810
biuro@frw.pl

FRW Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
+48 61 62 33 163
biuro.wielkopolskie@frw.pl

FRW Biuro Regionalne w Szczecinie
ul. Podgórna 63, 70-205 Szczecin
+48 91 82 28 028
biuro.zachodniopomorskie@frw.pl

F R W
W i e l k o p o l s k i e Zachodniopomorskie

F R W

NASZE ODDZIAŁY

OFEROWANE PRODUKTY FINANSOWE

www.frw.pl

KOMPETENTNI PRACOWNICY
SEKTORA BUDOWLANEGO

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA 
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Jak prowadzone badania w Instytucie 
Informatyki i  Innowacyjnych Tech-
nologii Wyższej Szkoły Ekonomii 
i  Innowacji wpływają na unowocześ-
nienie procesów i  technologii w  bi-
znesie? 

W procesach automatyzacji czy optymali-
zacji coraz większą rolę odgrywać będzie 
sztuczna inteligencja poprzez ciągłe udo-
skonalanie produktów i usług. Zmienia ona 
formę działania przedsiębiorstw, zarządze-
nie zasobami, parkiem maszyn oraz umoż-
liwia szybki rozwój technologiczny. Sztucz-
na 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 konku-
rencyjnej zarówno na rynku lokalnym jak 
i  globalnym. Badania obejmują monito-
rowanie i  sterowanie procesami przemy-
słowymi poprzez inteligentną platformę 
cyber-fizyczną, która umożliwia lepszą 
współpracę pomiędzy ludźmi a  inteligen-
tnymi systemami produkcyjnymi. Postęp 
technologiczny kreuje rewolucję przemy-
słową 4.0 poprzez tworzenie dodatkowej 
wartości zarówno dla klientów, jak i  firm 
wykorzystując ludzki umysł i kreatywność 
człowieka. Takie podejście umożliwia ma-
sową personalizację w  celu zwiększenia 
zadowolenia klientów wraz z  przejściem 
od cyfrowego wykorzystania danych do ich 
inteligentnego zastosowania. 

Czy sztuczną inteligencję można wy-
korzystać do zarządzania łańcuchem 
dostaw w procesach logistycznych? 

Optymalne zarządzanie łańcuchem dostaw 
wydaje się istotnym problemem w dzisiej-
szych czasach, gdzie opóźnienia w  dosta-
wach sięgają wielu miesięcy, a cierpi z tego 
powodu głównie branża motoryzacyjna 
i  elektroniczna, ale nie tylko. Zastosowa-

Dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Jak bardzo uczelnie w Polsce – i szko-
ły w ogóle – potrzebują innowacji?

Innowacje są z  pewnością potrzebne 
w  sferze edukacji. Dotychczasowe bada-
nia świadczą o tym, że na tym polu wciąż 
istnieje duży potencjał poprawy: edukacja 
mogłaby być – i  powinna być – skutecz-
niejsza. Szansą na podniesienie jej sku-
teczności jest wdrażanie nowych formatów 
edukacyjnych. Na przykład edukacyjne 
gry decyzyjne otwierają zupełnie nowe 
pole w domenie edukacji a poświęcona im 
literatura naukowa – mogąca być podsta-
wą 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 nati-
ves) sprawiają, że ten rodzaj oddziaływa-
nia edukacyjnego może należeć do tych, 
poprzez które najłatwiej będzie kształto-
wać umiejętności absolwentów szkół na 
wszystkich poziomach oświaty i edukacji. 
Wiadomo, że uczenie się może być przy-
jemnością. Jednak przede wszystkim jest 
ono wysiłkiem. Aby osiągnąć znaczącą 
i długotrwałą poprawę w danej dziedzinie, 
procedury szkoleniowe wymagają od uczą-

cych się wielokrotnych powtórzeń, zaanga-
żowania poznawczego i stałej aktywności. 
Badania pokazują, że nudne zajęcia nie za-
pewniają wystarczającej motywacji i mają 
negatywny wpływ na efekty. Wynika z tego 
zatem, że kluczem do zwiększenia efek-
tywności programów edukacyjnych może 
być grywalizacja (gamifikacja). Ogólna 
idea grywalizacji polega na wdrożeniu ele-
mentów 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 badania-
mi naukowymi prowadzonymi w WSEI.

Co jest kluczem do osiągnięcia wyso-
kiego poziomu innowacyjności w sek-
torze szkolnictwa wyższego?

Wyższa Szkoła Ekonomii i  Innowacji 
w  Lublinie jest uczelnią bardzo mocno 
powiązaną z  otoczeniem społeczno-go-
spodarczym. Ściśle współpracuje z  wie-
loma instytucjami – zarówno na niwie 
dydaktycznej, jak i  naukowej – realizując 
różnorakie innowacyjne projekty. Między 
sobą mówimy, że innowacyjność jest wpi-
sana 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 pra-
cami badawczymi: Instytut Administracji 
Publicznej i  Biznesu, Instytut Informa-
tyki i  Innowacyjnych Technologii oraz 
Instytut Psychologii i  Nauk o  Człowieku. 
Ich pracownicy prowadzą swoje badania 
w kilkunastu nowoczesnych laboratoriach 
wyposażonych w  światowej klasy specja-
listyczne urządzenia i  oprogramowanie. 
Wyniki prowadzonych tam prac są wdra-
żane do otoczenia społeczno-gospodarcze-
go, także w  postaci wzorów użytkowych 
i  patentów na wynalazki. Są to m.in.: La-
boratorium Cyberbezpieczeństwa, Labora-
torium Badań Wytrzymałości Materiałów 
i  Mechaniki Uszkodzeń Środków Trans-
portu, Laboratorium Symulacji Konstruk-
cji, Laboratorium Bezpieczeństwa Usług 

Sieciowych, Laboratorium Psychologii 
Eksperymentalnej, Laboratorium Zdrowia 
Publicznego, Laboratorium Systemów Au-
diowizualnych i Technologii Multimedial-
nych, Monoprofilowe Centrum Symulacji 
Medycznej.
Współpraca dobrze wyposażonych na-
ukowców z  instytucjami otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego wynosi działalność 
uczelni na inny poziom. Daje możliwość 
twórczego połączenia kompetencji cha-
rakterystycznych dla świata nauki z kom-
petencjami reprezentowanymi przez 
świat biznesu. Daje to szansę uczynienia 
z  naukowców jednostek bardziej przed-
siębiorczych, a do biznesu wnosi nową ja-
kość – odporną podbudowę naukową dla 
finalnego produktu. Wydaje się, że dzięki 
takiemu połączeniu można oczekiwać wie-
lu synergii. Właśnie dzięki takim splotom 
zróżnicowanych kompetencji powstają in-
nowacje.

Czy edukacja może stymulować roz-
wój w  regionach historycznie słabiej 
rozwiniętych?

Nie tylko infrastruktura jest czynnikiem 
stymulującym rozwój, ale także edukacja. 
Badania wskazują, że wbrew potocznym 
poglądom w  regionach słabiej rozwinię-
tych nakłady publiczne powinny być po-
noszone 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 

Dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI  
Dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu

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 rozwo-
ju), technice i wsparciu administracji. Stąd 
istotne wydaje się wspieranie szeroko ro-
zumianego sektora usług profesjonalnych, 
w  tym edukacyjnych o  innowacyjnym 
komponencie organizacyjnym i  jakościo-
wym. 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 od-
powiedzią na potrzeby rynku pracy jako 
alternatywna forma pozyskania pracow-
ników przez pracodawców, którzy podczas 
zajęć praktycznych mają możliwość zapro-
ponowania studentom stażu i zatrudnienia 
w swojej firmie. Dla studentów staż w fir-
mie współpracującej z  uczelnią to szansa 
na zdobycie doświadczenia w  kierunku, 
w którym się kształcą, oraz zdobycie – tak 
ważnych obecnie – kompetencji mięk-
kich. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
w  Lublinie wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom w  roku akademickim 2019/2020 
uruchomiła studia dualne na kierunkach 
finanse i  rachunkowość, administracja 
oraz informatyka I stopnia, a od roku aka-
demickiego 2020/2021 także na kierun-
kach zarządzanie i  informatyka drugiego 
stopnia.

Czym wyraża się innowacyjność stu-
diów dualnych?

Studia dualne to typowa innowacja za-
równo organizacyjna, jak i  procesowa. 
Po pierwsze jest to praktyczne wdrożenie 
znacząco udoskonalonej, a  w  niektórych 
aspektach kompletnie nowej usługi edu-
kacyjnej, o  praktycznym charakterze. Po 
drugie jest to forma de facto wdrożenia 
nowej metody organizacji całego procesu 
dydaktycznego i  modelu staży studen-
ckich. 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 praco-
dawcami w sprawie koncepcji prowadzenia 
studiów dualnych i  kształtowania jakości 
programów nauczania; ankietujemy za-
jęcia z  perspektywy studentów oraz – co 
niezwykle ważne – kładziemy bardzo duży 
nacisk na prowadzenie zajęć przez prakty-
ków życia gospodarczego.

Dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. WSEI  
Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych 
Technologii

nie sztucznej inteligencji do automatyzacji 
procesów w celu poprawy i prognozowania 
dostaw jest dzisiaj kluczowa dla wszystkich 
przedsiębiorstw. Rozwiązania informa-
tyczne 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 mechani-
zmów umożliwiających ciągłe wprowadza-
nie nowych produktów i usług, które mogą 
tworzyć dodatkową wartość zarówno dla 
klientów, jak i  dla przedsiębiorstw. Glo-
balne łańcuchy wartości, przewidywanie 
przyszłych trendów, powiązania łańcucha 
dostaw poprzez zorientowane na człowieka 
podejście do technologii cyfrowych z  wy-
korzystaniem sztucznej inteligencji umoż-
liwia technologiczny postęp oraz daje moż-
liwość tworzenia systemów, które nie będą 
opierały się na relacyjnych danych, lecz na 
łączących się ze sobą obiektach. Jednym 
z  elementów naszych badań są rozwiąza-
nia oparte na optymalizacji i  wizualizacji 
etapów życia produktu, monitoringu pro-
cesów logistyczno-technologicznych me-
todami identyfikującymi i klasyfikującymi 
wyroby w czasie rzeczywistym.

Jakie znaczenie mają dane gromadzo-
ne przez przedsiębiorstwa? Czy po-
przez ich odpowiednie wykorzystanie 
można zbudować przewagę konku-
rencyjną?

Dane w firmach wykorzystuje się w proce-
sach wspomagających modelowanie i  op-
tymalizację procesów biznesowych oraz 
zachowań konsumenckich poprzez ich 
odpowiednią analizę. Prowadzone pra-
ce 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. Uzy-
skane informacje są poddawane analizie 
w  celu znalezienia zależności w  badanych 
zagadnieniach. Efektem zastosowania 
tego typu metod analitycznych jest moż-
liwość tworzenia nowych procesów bizne-
sowych, dostosowywania usług i  towarów 
do wymagań klienta. Opracowane modele 
można wykorzystać łącząc systemy sprze-
dażowe i  dane behawioralne związane 
z przemieszczaniem się klientów w obsza-
rze przestrzeni sprzedażowej, gdzie moż-
liwe jest budowanie systemów pozwalają-
cych na optymalizację zamówień, sposób 
układania towarów i  różnych wzorców 
zachowań klientów. Wyniki przeprowa-
dzonych badań pokazują, że zastosowanie 
tego typu metod analitycznych pozwala na 
tworzenie nowych procesów biznesowych, 
dostosowania usług i  towarów do wyma-
gań klienta, czy też odpowiednią lokaliza-
cję produktów.

Odpowiedzialna innowacyjność oparta  
o synergię procesów strategicznych  
w polskim szkolnictwie
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Już dziś odkryj atuty naszej szkoły:

• PEŁNA OFERTA OD PRZEDSZKOLA DO LICEUM dla dzieci od 2 do 18 lat

• WIELOKULTUROWE ŚRODOWISKO EDUKACYJNE 
 (ponad 45 narodowości)

• 5 JĘZYKÓW W PROGRAMIE NAUCZANIA 
 (francuski, polski, angielski + hiszpański i niemiecki)

• OBYWATELSKA I ŚWIECKA EDUKACJA z naciskiem na edukację 
 dla zrównoważonego rozwoju, tolerancję i wymianę kulturową

• BOGATA OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
 (zajęcia artystyczne, językowe, sportowe, informatyczne, kulturalne…)

Specjalne programy:

- Międzynarodowa sekcja języka polskiego
- Program powitalny dla dzieci  niefrancuskojęzycznych

Czy wiesz, że Szkoła Francuska w Warszawie (LFV) to nie tylko szkoła dla Francuzów? 
Polacy są obecnie największą grupą narodową wśród naszych uczniów! 

Nowy Rok, nowe postanowienia…

Wybierz Szkołę Francuską 
dla swojego dziecka!   

Zapraszamy na 
www.lfv.pl

lub skontaktuj się z nami: 
info@lfv.pl, (+48) 22 616 54 00
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W  tradycyjnym modelu prowadzenia 
biznesu wielu przedsiębiorców od za-
wsze dążyło do jak największego zysku. 
W  tych niepewnych czasach ta pogoń 
często okazuje się być ślepa, bez szansy 
na sukces. Definiując jednocześnie kilka 
celów na różnych frontach możemy liczyć 
na sukces, lecz koncentracja na samym 
zysku bywa zgubna. 
Dzisiaj przedsiębiorcy dużo większą uwa-
gę zwracają także na elementy pozafinan-
sowe, takie jak relacje, wizerunek, lojalny 
zespół, kultura, wypoczynek. Synergia 
tych wszystkich wartości wraz z  kompe-
tencjami strategicznymi i finansowymi, to 
recepta na świadomy rozwój przedsięwzię-
cia i osiągnięcie innych celów.
A co, jeśli prowadzenie własnej firmy przy-
tłacza Cię zamiast uskrzydlać? Jak uwolnić 
się od stresu i  odzyskać pełnię własnych 
możliwości? Po wielu latach, rzuciłam sta-
ry model prowadzenia biznesu i zaczęłam 
zmieniać moje nastawienie do pracy i swo-
jego życia. W  dużej mierze, odpoczynek, 
podróże przekształciły mój stres na życie 
lekkie. Moja otwartość na zmiany stała się 
oczywista. Wypoczynek nauczył mnie ot-
wartości umysłu na innowacje i nowe kie-
runki rozwoju.
Pojęcie świadomości jest dosyć abstrak-
cyjne. Coraz więcej osób, które działają 
w  przeróżnych branżach jest zaintereso-

Odzyskaj pełnię możliwości 
rozwoju w biznesie

wanych poznaniem tej tajemniczej siły 
świadomości. Według Józefa Bremera – 
polskiego filozofa, profesora nauk huma-
nistycznych – dzięki świadomości i  woli 
człowiek potrafi zaplanować swoje dzia-
łania, potrafi wyobrazić sobie swój cel, 
do którego dąży. Działanie człowieka jest 
„plastyczne" i zmienia się w zależności od 
warunków zewnętrznych, a  zwłaszcza od 
działań innych ludzi. Świadomość odgry-
wa rolę kierowniczą w regulacji człowieka 
z otoczeniem. Świadomość i wola to dwie 
najważniejsze formy ludzkiej psychiki. 
Byt kształtuje świadomość, a  świadomość 
kształtuje wolę człowieka. 
Do świadomości przedsiębiorczej podcho-
dzimy bardziej jak do umiejętności oceny 
wpływu naszych działań, decyzji na roz-
wój przedsięwzięcia, analizy całego obrazu 
i  jego poszczególnych wątków, spojrzenia 
na sytuację z  wielu perspektyw oraz go-
towości uczenia się na własnych błędach. 
To wszystko pomaga podejmować mniej 

błędnych decyzji i być w pełni skoncentro-
wanym na wzroście przedsięwzięcia. Kiedy 
ludzie podejmują świadome decyzje, dzia-
łają z jasnym celem, aby służyć najlepszym 
interesom firmy. Nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach nie poddają się emocjom oraz 
nie stawiają własnego interesu ponad inte-
resami firmy.
Wypoczęty przedsiębiorca ma szerszą per-
spektywę. Potrafi zachować jasność umy-
słu i obiektywnie spojrzeć na całą sytuację 
pod różnymi kątami. Przekłada się na my-
ślenie kategoriami infrastruktury czy eko-
systemu. Potrafi patrzeć na pełen obraz, 
stworzyć większą strukturę, elementy 
której będą skutecznie współpracować na 
sukces firmy. 
Wypoczęty przedsiębiorca wzbogaca 
umiejętność budowy relacji – z  partnera-
mi, klientami, inwestorami. Ma większy 
szacunek do innych członków zespołu 
gdzie kompetencje się uzupełniają nawza-
jem. Chętniej dzieli się wspólną wizję, bar-
dziej docenia każdego członka. 
Osiągnięcie świadomości biznesowej nie 
jest łatwe, bo wiąże się z wypracowaniem 
wielu umiejętności. Wypoczynek powi-
nien być właściwy. Często kluczowy pod 
kątem sposobu prowadzenia przedsięwzię-
cia, rozwoju czy wyróżnienia się na rynku. 
Odpowiedni wypoczynek zwiększy jedno-
cześnie poziom świadomości i zaprowadzi 
do wymarzonych celów biznesowych oraz 
przede wszystkim samodoskonalenia.
Warto zapamiętać: zysk nie jest jedynym 
celem świadomego przedsięwzięcia. Ot-
wartość, szersza perspektywa, wizerunek 
oraz umiejętności budowy relacji i  zarzą-
dzania społecznością są cechami świado-
mego przedsiębiorcy. Prowadzenie bizne-
su przez wypoczętego szefa doprowadza 
do lepszych wyników biznesowych oraz 
udoskonalenia osobowości. Praca staje się 
pasją. Zdrowie i  rozwój jest naturalnym 
efektem wypoczętego, świadomego przed-
siębiorcy. Człowiek staje się inspiracją dla 
innych i motywacją dla całego zespołu.

Regina Bukowska 
Autorka jest propagatorką zdrowego stylu życia i  weganizmu. Ekspertka i  twórczyni wielu kursów i  pro-
gramów w  dziedzinie świadomego kreowania życia, wizerunku, relacji międzyludzkich, motywacji. Prak-
tyk i  twórczyni programów detoksu. Jako autorka wielu publikacji w  mediach i  czasopismach zdobyła 
kilka nagród za najbardziej popularne teksty, np w portalu „Ranking MILM". „Zdrowie bez leków". Jest też 
współautorką książki „Poradnik zdrowia", ekspertką z dziedziny wizerunku w największym w Polsce Klubie 
Przedsiębiorczości. - tam stworzyła program „Zdrowy przedsiębiorca". Prywatnie - pasjonatka diety roślinnej, 
podróżniczka i optymistka.

DOMY OPIEKI
•	 Profesjonalna	oPieka

•	 rekonwalescencja

•	 wsParcie	w	nagłych	
sytuacjach	życiowych

Całodobowa opieka pielęgniarska, wsparcie psychologów, fizjoterapeutów oraz terapeutów zajęciowych. 
Dostęp do lekarza prowadzącego oraz koordynowanie wizyt u lekarzy specjalistów. Stały monitoring 
stanu zdrowia oraz szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Terapia i aktywności przygotowane 
z  myślą o  potrzebach i  możliwościach seniorów.  Oferujemy pobyty: długoterminowe, czasowe 
i poszpitalne.
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się na systematyczne treningi przez wiele 
miesięcy, a nawet lat. Oczywiście z wielką 
korzyścią również dla siebie. Pana Ma-
cieja można znaleźć na siłowni w  Hilto-
nie w  klubie Holmes Place w  Warszawie 
(501631091). 

Z raportu Deloitte „The European Health 
& Fitness Market 2020” wynika, że przed 
wybuchem pandemii, w 2019 roku w Pol-
sce działało prawie 3 tysiące klubów fit-
ness, do których uczęszczało nieco ponad 
3 mln osób. Potem przyszła pandemia, 
lockdowny, co mocno uderzyło w branżę, 
ale i w każdego z nas. 
Jak wynika z  badania „MultiSport Index 
2020”, w  czasie pierwszego wiosennego 
locdawnu w 2020 roku, aktywność fizycz-
na Polaków spadła aż o 4 p.p. podczas gdy 
w poprzednich latach ten poziom wzrastał 
o 2 p.p.
Skutki tego zauważa Maciej Sobański, tre-
ner personalny i  fizjoterapeuta z  Warsza-
wy.
- Najbardziej widocznym znakiem tych cza-
sów jest nadwaga – mówi Maciej Sobański 
– Z moich obserwacji wynika, że w tym cza-
sie ograniczania aktywności fizycznej przy-
tyliśmy średnio od 7kg do nawet kilkunastu 
kilogramów. Około 80 procent moich klien-
tów stawia sobie za cel przede wszystkim 
spalenie tkanki tłuszczowej. 
Oczywiście, taki cel nie osiąga się od razu, 
wymagana jest systematyczność w ćwicze-

Walczmy z nadwagą  
– znakiem naszych czasów

niach, najlepiej pod okiem fachowca. Ale 
klienci przychodzą też z innymi problema-
mi.
- Wielu klientów narzeka na problemy z krę-
gosłupem, konieczność stosowania z  tego 
powodu środków przeciwbólowych – mówi 
Maciej Sobański. – Najpierw musimy prze-
zwyciężyć te problemy, ustabilizować układ 
ruchowy. Dopiero potem zaczynamy cykle 
ćwiczeń. Wszystko musi być transparentne, 
klient musi widzieć jakie robi postępy i jak 
bardzo zbliża się do celu. Przed ćwicze-
niami robimy sesje zdjęciową dokonujemy 
pomiarów m.in. ramion , ud, klatki piersio-
wej, brzucha, bioder. Przeprowadzamy sy-
stematycznie ćwiczenia i obserwujemy, czy 
są efekty. W  ciągu pięciu, sześciu miesięcy 
możemy zmniejszyć masę ciała o  około 10 
kilogramów, jeśli ćwiczenia połączymy ze 
zdrową dietą - wyjaśnia pan Maciej.
Transparentne działania, systematyczność, 
indywidualnie dobierane zestawy ćwiczeń 
i co najważniejsze obiektywna ocena osią-
ganych efektów powoduje, że pan Maciej 
nie narzeka na brak klientów. Jak mówi, 
kalendarz zleceń ma już wypełniony w 99 
procentach. Największą nagrodą jest to, że 
klienci polecają pana Macieja członkom 
rodziny, znajomym, no i  to, że decydują 

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

Wypadanie włosów - kogo może doty-
czyć ten problem?

Fryzura nadaje kształtu głowie. Odpo-
wiednie uczesanie potrafi zmienić twarz, 
ale… jak się czesać, gdy z  roku na rok na 
głowie włosów ubywa? Ciekawostką jest 
fakt, że łysienie zazwyczaj nie jest kwestią 

Czas zdrowych włosów!
upływu lat, bo jak wspomina doktor Artur 
Kierach „Łysienie nie ma wieku ani płci - 
problem wypadania włosów może dotknąć 
każdego”. Zdaniem doktora Kieracha 
w  walce z  wypadaniem włosów kluczową 
rolę odgrywa czas reakcji na problem, bo 
im szybciej pacjent zgłosi się do lekarza, 
tym większą ma szansę na tanie i skutecz-
ne leczenie. „Utraconych mieszków włoso-
wych nie można odzyskać, dlatego ważne 
jest, by zahamować proces wypadania 
włosów i  nie doprowadzić do ich utraty”. 
W tym przypadku nie możemy polegać na 
szamponach czy licznych preparatach - to 
tylko kosmetyki, których zadaniem nie 
jest leczenie. Bez udziału medycyny i prze-
myślanych działań, osoby borykające się 
z problemem wypadania włosów wciąż tra-
cą - czas, nerwy, włosy i… pieniądze. Nie 
warto eksperymentować na zdrowiu.

Najpierw znajdź przyczynę wypada-
nia włosów, dopiero później działaj

Przyczyn wypadania włosów może być 
sporo - stres, zła dieta, problemy hormo-
nalne, genetyka… moglibyśmy je mno-
żyć godzinami, dlaczego zatem wierzymy 
producentom kosmetyków, że ich produkt 
rozwiąże problem, niezależnie od źródła 
jego pochodzenia?Zdaniem doktora Kie-
rach leczenie zawsze powinno zaczynać 
się od dotarcia do źródła problemu: „Przed 
rozpoczęciem działań zlecam pacjentom 
wykonanie szeregu badań laboratoryjnych, 
które dokładnie odzwierciedlają to, co 
dzieje się w organizmie. Wypadnie włosów 
samo w sobie nie jest chorobą, to zaburze-
nie organizmu, z którym można skutecznie 
walczyć. W  wielu przypadkach możliwe 
jest przeprowadzenie tzw. testu reaktyw-
ności. Polega on na przepisaniu pacjentom 
popularnych i najtańszych leków na okres 
3 miesięcy. Jeśli po tym czasie na głowie 
pacjenta dostrzegamy wyraźne zmiany, 
test należy uznać za zaliczony i kontynuo-
wać tę formę leczenia”. Leczenie farmako-
logiczne wypadania włosów nie jest nieste-
ty rozwiązaniem dla każdego…

(Nie) jest za późno na zdrowe włosy
Wdrożenie leczenia farmakologicznego 
jest uzasadnione tylko wtedy, gdy pacjent 
nie utracił jeszcze zbyt wielu mieszków 
włosowych. Ta forma walki z  łysieniem 
pomaga zahamować dalsze wypadanie 
włosów i znacznie wpływa na ich wygląd. 
Co zatem dzieje się z  pacjentami, którzy 
przegapili odpowiedni moment i  zgłosili 
się do lekarza zbyt późno? W  takiej sy-
tuacji często pacjentom proponowny jest 
przeszczep włosów. Obecnie jest to jeden 

z  najpopularniejszych zabiegów z  zakresu 
medycyny estetycznej. W HairCenter Kie-
rach przeszczepy włosów wykonywane są 
zawsze metodą FUE-DHI, która polega na 
pobieraniu pojedynczych mieszków wło-
sowych z obszaru dawczego (zazwyczaj tył 
i boki głowy) i wszczepieniu ich w łysieją-
ce miejsca. Taki zabieg jest bezbolesny, nie 
pozostawia po sobie linijnych blizn z  tyłu 
głowy, a na efekt końcowy oczekuje się od 
6 do 12 miesięcy. Czas wykonania samego 
zabiegu zależy od ilości przeszczepianych 
mieszków włosowych. Jednego dnia moż-
na przeszczepić ich bezpiecznie ok. 2200 
(z każdego z nich wyrastają ok. 2-3 włosy). 
Zabieg FUE trwa kilka godzin, jednak przy 
tak drobiazgowej pracy pośpiech nie jest 
wskazany „Niezależnie od tego czy prze-
szczepiam 1000 czy 2000 mieszków włoso-
wych, zawsze wykonuje tylko jeden zabieg 
w ciągu dnia. Takie działanie pozwala mi 
zapewnić pacjentom pełen komfort i  za-
gwarantować tyle czasu, ile będą potrze-
bowali” zapewnia doktor Artur Kierach. 
Musimy jednak pamiętać, że diabeł tkwi 
w  szczegółach - przy planowaniu prze-
szczepu włosów bardzo ważny jest dobór 
odpowiedniego zabiegowca. Każdy graft 
musi zostać wszczepiony pod właściwym 
kątem, aby fryzura w  przyszłości mogła 
się dobrze układać. Istotny jest również 
kształt linii włosów (powinna zostać do-
pasowana do płci i  wieku pacjenta) - to 
dzięki niej przeszczepione włosy wyglądają 
naturalnie. Precyzyjnego wykonania tych 
czynności można oczekiwać wyłącznie od 
lekarza posiadającego wieloletnie doświad-
czenie, pełną wiedzę medyczną i zmysł ar-
tystyczny.

Leczenie farmakologiczne czy prze-
szczep włosów?

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

www.CentrumKierach.pl
drkierach.pl



Samorządy
Dobrze zarządzali  
publicznymi finansami
W 2021 roku samorządy borykały się z wieloma przeciwnościami wynikającymi m.in.z pandemii. Samorzą-
dowcy brali udział w organizacji masowych punktów szczepień, angażowali się w pomoc dla przedsiębiorców. 
Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie samorządów w walkę o czyste powietrze m.in. poprzez wymianę 
starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła. 
Włodarze dobrze radzili sobie z finansami. Według danych Ministerstwa Finansów, budżety jednostek samo-
rządu terytorialnego za 11 miesięcy 2021 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 22,8 mld zł, przy plano-
wanym deficycie w wysokości 25,4 mld zł. JST osiągnęły dochody ogółem w kwocie 292,1 mld zł (o 5,8% więcej 
niż a analogicznym okresie poprzedniego roku). 
W „Kapitale Polskim” poświęcaliśmy dużo miejsca samorządom. Pisaliśmy o spektakularnym, sukcesie Po-
wiatu Wrocławskiego w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2020 
rok. Okazało się, że Powiat ten już po raz drugi zwyciężył w tym zestawieniu, czyli najlepiej spośród wszystkich 
powiatów w Polsce zarządzał publicznymi finansami. 
Byliśmy obecni na najważniejszych konferencjach i kongresach poświęconych samorządom w tym na Euro-
pejskim Kongresie Samorządowym (6-7 grudnia ub.r.), który odbył się już po raz szósty. Tym razem jednak 
nie na Małopolsce, gdzie organizowano go pięć razy, ale w Mikołajach w Warmińsko –Mazurskim. Pierwotnie 
Kongres był spotkaniem samorządowców, które organizowano podczas Forów Ekonomicznych. Jednak zainte-
resowanie ta inicjatywą było tak duże, że postanowiono z niego zrobić samodzielne wydarzenie. Tradycją wy-
darzenia stał się już udział gości licznych gości z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tak było i tym razem.
Na Kongresie poznaliśmy sukcesy województwa podlaskiego, dla którego mimo pandemii, rok 2021 był udany. 
Może też i dlatego, że samorząd województwa już od początku jej wybuchu, przyjął aktywną postawę chroniąc 
i wspierając służbę zdrowia i biznes. Przygotowano Podlaski Pakiet Gospodarczy, a w jego ramach przekazano 
na pomoc dla firm prawie 220 mln zł. 
Pisaliśmy o gminie Gminie Tarnowo Podgórne, w której wybuch pandemii uruchomił mechanizmy ostroż-
nościowe w wydatkowaniu środków budżetowych. – Kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
finansowego Gminy, w 2020 roku wstrzymaliśmy remonty i zakupy, a także spowolniliśmy realizację inwestycji 
lokalnych – wyjaśniał Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego. – Z tego powodu, mimo że na skutek pande-
mii w dochodach tylko z tytułu z podatku straciliśmy co najmniej 3 mln zł, to w wyniku rozliczenia 2020 roku 
mamy ponad 42 mln zł nadwyżki budżetowej do dyspozycji. Terminowa realizacja 
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Spotykamy się na początku roku. To 
dobry czas na podsumowania. Jaki 
był ten ubiegły rok? Na ile pandemia 
wpłynęła na kondycję Województwa 
Podlaskiego?

– To był rok stabilnego rozwoju. I to mimo 
pandemii i trudnych warunków, jakie wy-
musiła. Na pewno w  pewien sposób zwe-
ryfikowała ona nasze potrzeby i  plany. 
Jednak udało się nam, jako samorządowi 
województwa, utrzymać wysokie wydat-
ki na inwestycje w kluczowych sektorach, 
m.in. w ochronie zdrowia i transporcie.

Uruchomiliśmy także autorski pomysł – 
Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, z któ-
rego skorzystało już 40 samorządów. I któ-
ry nadal cieszy się wielkim powodzeniem. 
Przed rozpoczęciem tego roku, wnioski od 
samorządów wyczerpały przeznaczoną na 
niego pulę. 

Duże nakłady przeznaczyliśmy na Ochot-
nicze Straże Pożarne, odnawialne źródła 
energii, rolnictwo. Zwiększyliśmy wydatki 
także na sport w  regionie, tu przywołam 
drużynę Team Podlaskie, którą powołali-
śmy, i do której weszli zawodnicy z regionu 
z różnych dyscyplin. Są wizytówką regionu 

Pandemia nie zatrzymała rozwoju Podlaskiego
i  dlatego otrzymują wsparcie finansowe. 
To pierwsza taka inicjatywa samorządowa 
w Polsce.

O  naszej kondycji niech świadczy także 
fakt, że uniknęliśmy zaciągnięcia blisko 
50-milionowego kredytu, który był wpi-
sany do budżetu. Nie był nam potrzebny. 
To zasługa racjonalnie prowadzonej go-
spodarki finansowej. I  oczywiście, miesz-
kańców Podlaskiego. Zawsze podkreślam, 
że mieszkańcy, ich energia, zapał i  praca, 
przekładają się rozwój naszego wojewódz-
twa, pracują na jego sukces.

Skoro pandemia nie pokrzyżowała 
planów Województwa Podlaskiego, to 
jakie działania zostały podjęte?

– Jako samorząd szybko zareagowaliśmy 
już na początku wybuchu pandemii, czy-
li w 2020 roku, a w obecnym, kończącym 
się właśnie roku, konsekwentnie nie od-
puszczaliśmy. Wspieraliśmy biznes i  służ-
bę zdrowia, dwa filary, tak ważne w  tych 
trudnych czasach. Trzeba pamiętać, że 
podlascy przedsiębiorcy pracują na kon-
kurencyjność naszego regionu, a  ochrona 
zdrowia pozwala zabezpieczyć najważniej-
sze – życie i  zdrowie. Dlatego skierowa-
liśmy tam duże środki – z  budżetu woje-
wództwa i Unii Europejskiej.

Dla naszego biznesu, przez ostatnie dwa 
lata, prowadziliśmy działania ochronne, 
zabezpieczające przed negatywnymi skut-
kami pandemii. Nazwaliśmy je Podlaski 
Pakiet Gospodarczy. Do tej pory – w jego 
ramach – przekazaliśmy na pomoc firmom 
prawie 220 mln zł. Były to dotacje na ka-
pitał obrotowy, pożyczki, dofinansowanie 
do wynagrodzeń, bon antywirusowy. Po-
mogliśmy 11 tysiącom przedsiębiorstwom, 
uratowaliśmy blisko 19 tysięcy miejsc pra-
cy. 

Specjalny pakiet wsparcia skierowaliśmy 
też do placówek ochrony zdrowia. 14 jed-
nostek: szpitale, stacje pogotowia ratunko-
wego i  stacja sanitarno-epidemiologiczna 
otrzymało pomoc finansową. Kupiło za 
nią sprzęt i aparaturę, m.in.: defibrylatory, 
respiratory, kardiomonitory, ultrasono-
grafy, pompy infuzyjne, ambulanse, łóżka 

specjalistyczne, a  także środki ochrony 
osobistej dla pracowników służby zdrowia. 
Dzięki dotacjom szpitale mogły wyko-
nać również niezbędne prace remontowe, 
przygotowujące do leczenia zakażonych, 
jak i  przebudowy szpitalnych oddziałów 
ratunkowych (na przykład w  Dziecięcym 
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
w Białymstoku).

Te działania przełożyły się na poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców wojewódz-
twa, pozwoliły przejść przez falę pandemii 
spokojnym krokiem.

Niedawno na spotkaniu w  sprawie nowej 
perspektywy finansowej, obecny na nim 
Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. 
Polski w  Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 
Regionalnej i  Miejskiej Komisji Europej-
skiej, pochwalił Podlaskie za inicjatywy, 

jakie podejmowało województwo w odpo-
wiedzi na pandemię.

A jak województwo przygotowuje się 
na wypadek wzrostu zachorowań?

Nasze szpitale są zabezpieczone. Ewen-
tualne potrzeby pokrywamy z  budżetu 
województwa. Chociażby w  listopadzie 
przekazaliśmy 1 mln zł na zakup sprzętu 
i  aparatury medycznej w  związku z  CO-
VID-19 dla szpitala wojewódzkiego w Bia-
łymstoku. Ten sprzęt pozwoli na taką 
organizację leczenia pacjentów i  pracy 
personelu, aby można było zminimalizo-
wać ryzyko „przemieszczania się” wirusa. 
Doposażonych zostanie pięć oddziałów: 
neurologii, chirurgii, oddział COVID, gi-
nekologiczny, położniczy oraz neonatolo-
gii z patologią i intensywną terapią. 

Podkreślam, cały czas monitorujemy sy-
tuację. I  na bieżąco reagujemy. Mamy już 
doświadczenie, jak to robić, wypracowane 

procedury, świetny zespół w urzędzie mar-
szałkowskim. Jesteśmy przygotowani.

Poza tym, pamiętamy nie tylko o  zdro-
wiu i  gospodarce. Chcemy również za-
bezpieczyć inne potrzeby mieszkańców. 
W  październiku zwiększyliśmy z  15 do 
35 mln  zł pulę w  konkursie unijnym 
na wprowadzenie e-usług w  urzędach 
i jednostkach samorządowych. I tak np.: 
Związek Gmin Wiejskich Województwa 
Podlaskiego rozwinie usługi cyfrowe 
w  swoich gminach, powiat bielski w  za-
rządzie dróg, a  spółka Wodociągi i  Ka-
nalizacje Miejskie w Augustowie wdroży 
elektroniczną obsługę klientów. Bardzo 
atrakcyjną ofertę przygotowuje też nasza 
jednostka samorządowa Książnica Pod-
laska – bez wychodzenia z domu można 
będzie oglądać relacje z ciekawych wyda-
rzeń kulturalnych, spotkań autorskich, 
brać udział w szkoleniach.

Jakie plany, poza antycovidowymi, 
ma Województwo Podlaskie?

– W  grudniu Sejmik przyjął budżet na 
2022 rok. To kolejny krok na drodze stabil-
nego rozwoju i racjonalnej gospodarki. 

Zgodnie z  nim, dochody województwa 
mają wynieść ponad 699 mln zł, z kolei wy-
datki ponad 757 mln zł. 

Jako samorząd, przeznaczymy jeszcze 
więcej pieniędzy na zdrowie, transport, 
sprawy społeczne, rekordowe środki pójdą 
sport, a dzięki wsparciu z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład – również rekordowe na 
kulturę. 

Poza tym, planowanych jest wiele ważnych 
inwestycji, jak: przebudowy i  remonty dróg 
wojewódzkich, szpitali czy jednostek kultury.

Ten rok będzie dla nas również ważny pod 
kątem inwestycji unijnych. To czas, kiedy 
mamy negocjować kształt naszego progra-
mu regionalnego. A  chcemy przygotować 
taki program, który będzie efektywnie 
służył mieszkańcom i  skutecznie wdrażał 
fundusze europejskie.

Na jakim jesteście etapie?

– Na finiszu, jeśli chodzi o przygotowania. 
Mamy projekt nowego programu i  przed-
stawiliśmy go mieszkańcom. Do 29 grud-
nia zgłaszali nam uwagi i  wnioski. Bo to 
nasz wspólny program i  chciałbym, aby 
odpowiadał na potrzeby i oczekiwania lu-
dzi. Oni są jego jedynymi beneficjentami.

A  jest nad czym pracować. Do dyspozycji 
będziemy mieli 1,25 mld euro. To rekordo-
wy dla nas budżet, o 37 mln euro większy 
niż jego odpowiednik, realizowany w  la-
tach 2014-2020. 

W  projekcie przedstawiamy naszą propo-
zycję podziału funduszy, zgodnie z  wy-
tycznymi krajowymi i  unijnymi, i  przede 
wszystkim – mottem naszej strategii roz-
woju, która brzmi „Ambitne Podlaskie”.

Jeden z  najbardziej teraz aktual-
nych tematów to sytuacja na granicy 
polsko-białoruskiej. W  jaki sposób 
wpływa na mieszkańców Podlaskie-
go?

– Dzięki służbom mundurowym, pra-
cującym na granicy polsko-białoruskiej, 

Z Arturem Kosickim marszałkiem województwa podlaskiego, rozmawia Marcin Prynda
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mieszkańcy czują się bezpiecznie. Straży 
Granicznej, Policji, Wojsku Polskiemu je-
steśmy za to bardzo wdzięczni. Ale w gmi-
nach przyległych do granicy sytuacja nie 
jest łatwa. Generuje zadania nowego typu 
oraz koszty, których lokalny samorząd nie 
jest w stanie sam udźwignąć. 

Te gminy i  powiaty od początku sytuacji 
kryzysowej wspierają przebywające na ich 
terenie jednostki. Dlatego sejmik przyznał 
1,6 mln zł gminom i  powiatom ze strefy 
przygranicznej. Przy pomocy Ochotniczej 
Straży Pożarnej i mieszkańców codziennie 
są przygotowywane i  dostarczane ciepłe 
posiłki dla znacznej liczby stacjonujących 
tam żołnierzy Wojska Polskiego, Straży 
Granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej 
i  Policji. Kończą się jednak pieniądze za-
rezerwowane w budżecie gmin i powiatów 
na zarządzanie kryzysowe. Sejmik posta-
nowił więc im pomóc. Fundusze mają być 
wykorzystane na działania związane z za-
rządzaniem kryzysowym. Chodzi tu m.in. 
o przygotowanie kuchni polowych i posił-
ków dla stacjonujących na terenie gminy 
mundurowych. 

To nowa sytuacja, uczymy się jej. Musimy 
być w  tym razem i  wspierać się w  każdy 
możliwy sposób.

A  czego można życzyć Marszałkowi 
Województwa Podlaskiego na 2022 
rok?

– Poza wykonaniem budżetu, realizacją 
ważnych inwestycji, o których tu mówiłem, 
moim marzeniem, jako marszałka, jest za-
trzymanie młodych ludzi w  regionie. Ale 
to nie tylko marzenie. To także plan, który 
konsekwentnie realizuję razem z zarządem 
i sejmikiem województwa. 

Wszyscy pracujemy na to, by młodzi ludzie 
mieli tu, w  Podlaskiem, dobre perspekty-
wy rozwoju. Oni są naszym największym 
dobrem i najlepszą prognozą na przyszłość. 
A, że jako region jesteśmy gościnni, więc li-
czę, że uda nam się nie tylko ich zatrzymać, 
ale również zaprosić ich kolegów z innych 
stron Polski. Podlaskie to najlepsze miej-
sce do życia – tak mówią sondaże. I  ja się 
z nimi w pełni zgadzam. Tylko u nas moż-
na żyć blisko natury i jednocześnie korzy-
stać z  wszelkich udogodnień cywilizacji. 
Warto się o tym przekonać. Zapraszam.

Już w marcu samorząd wyśle do Komisji 
Europejskiej (KE) projekt nowego pro-
gramu regionalnego Fundusze Europej-
skie dla Podlaskiego 2021-2027, którego 
budżet będzie rekordowy. Wyniesie aż 
1,25 mld euro! Rok 2022 to również czas 
priorytetowych inwestycji, m.in.: remon-
tu Teatru Dramatycznego i  budowy in-
frastruktury transportowej.
– Założyliśmy ambitny plan na ten rok, 
ale wierzę, że sprostamy tym wzywaniom. 
Często podkreślam, że największym atu-
tem naszego regionu są jego mieszkańcy. 
Dlatego przy ich udziale, z  ich pomocą, 
nawet najbardziej ambitny plan się powie-
dzie – stwierdził Artur Kosicki, Marszałek 
Województwa Podlaskiego.

Ponad trzy lata pracy nad programem
Projekt programu regionalnego jest już 
prawie gotowy. Zakłada wsparcie w  wielu 
obszarach. To m.in. rozwój przedsiębior-
czości, badań i  innowacji, efektywności 
energetycznej, odnawialnych źródeł ener-
gii, budowa i przebudowa dróg wojewódz-
kich, inwestycje w  infrastrukturę przed-
szkolną i  szkolną, społeczną, zdrowotną 
czy ochronę dziedzictwa kulturowego. 
Ważna będzie również aktywizacja bez-
robotnych, ubogich oraz osób młodych. 
Projekt obejmuje także wsparcie na regio-
nalne programy zdrowotne, rehabilitację 
leczniczą, elastyczne formy zatrudnienia, 
edukację przedszkolną, szkolnictwo zawo-
dowe, kształcenie osób dorosłych i rozwój 
ekonomii społecznej. 

Rok 2022. Czas wyzwań i ważnych  
inwestycji dla Województwa Podlaskiego

– 15 marca to dla nas ważna data, bo do 
tego dnia musimy przesłać projekt pro-
gramu Komisji Europejskiej. W prace nad 
programem włączyliśmy przedsiębiorców, 
organizacje społeczne, przedstawicieli 
samorządów, nauki i  oczywiście miesz-
kańców. Jak najszersze grono. Chcieliśmy 
bowiem, aby program odpowiadał na po-
trzeby Podlasian – powiedział Artur Kosi-
cki.
Po przesłaniu programu rozpoczną się ofi-
cjalne negocjacje z  KE i  jeśli przebiegną 
sprawnie, już pod koniec roku lub na po-
czątku przyszłego będą ogłaszane pierwsze 
konkursy na pomoc unijną. 

Priorytetowe inwestycje
Ale 2022 r. będzie bardzo ważny nie tylko 
ze względu na fundusze unijne. To czas 
ważnych inwestycji. Dzięki pieniądzom 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg roz-
poczną się budowy obwodnic Kolna, Cie-
chanowca, Sokół, będą też kontynuowane 
prace, dzięki którym zostanie dokończona 
Wschodnia Obwodnica Suwałk. Do nasze-
go samorządu trafi 143,4 mln zł na budowę 
obwodnic wartych 264 mln zł! To inwesty-
cje na wielką skalę.
Kontynuowane będą również bardzo 
istotne dla regionu projekty. W  zeszłym 
roku rozpoczął się remont Teatru Drama-
tycznego im. Aleksandra Węgierki w Bia-
łymstoku, oczekiwany od blisko 70 lat. 
Jego szacunkowa wartość wynosi 58 mln 
zł, z  czego 26 mln zł samorząd pozyskał 
z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych, a 25 mln zł z Rządowego Funduszu 
Polski Ład, zaś pozostałe pieniądze pocho-
dzą z budżetu województwa. 
W planach jest również remont Podlaskie-
go Instytutu Kultury, na który samorząd 
podlaski otrzymał z Polskiego Ładu 63 mln 
zł. W zabytkowej kamienicy przy ul. Kiliń-
skiego zostanie wymieniony strop, z kolei 
w  „Spodkach” przy ul. Św. Rocha będzie 
wykonana m.in. termoizolacja oraz nowe 
instalacje sanitarne i elektryczne.
Bardzo ważną inwestycją jest również 
budowa Breast Cancer Unit – Centrum 
Diagnostyki i Leczenia Nowotworów, któ-
re zapewni chorym z  obszaru północno-
-wschodniej Polski dostęp do nowoczesnej 
diagnostyki i  leczenia nowotworów piersi 
w  oparciu o  najnowocześniejsze standar-
dy i  rozwiązania. Samorząd wojewódz-
twa przeznaczył do tej pory na ten cel ok. 
40 mln zł. 

Podlaskie wspiera sport
Samorząd nie zapomina również o wspar-
ciu sportu. Województwo Podlaskie w bu-
dżecie na 2022 r. zarezerwowało na ten 
obszar ponad 10 mln zł, z czego na dotacje 
na rozwój sportu (m.in. dofinansowanie 
klubów i stowarzyszeń sportowych, szkole-
nia sportowe, przygotowanie kadr) – 9 mln 
zł, na nagrody dla zawodników, trenerów 
i  działaczy sportowych – 300 tys. zł, a  na 
zarządzanie infrastrukturą sportową po-
nad 650 tys. zł.
– Wiele naszych planów jest finalizowa-
nych, wiele projektów również się zaczyna. 
Będzie to więc dla samorządu czas trudny, 
pracowity, ale na pewno bardzo efektywny 
– podsumował Artur Kosicki.
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w  seminarium na temat specyfiki rynku 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
aspektów importowo-eksportowych, ceł, 
podatków czy barier.
Trzeba też wspomnieć o Targach Gulfood, 
należących do najważniejszych wydarzeń 
z branży spożywczej na świecie, w których 
wzięliśmy udział. Aby uzmysłowić skalę 
wydarzenia, wspomnę tylko, że wystawcy 
i  odwiedzający pochodzili ze 185 krajów 
i reprezentowali ponad 4000 firm. Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizo-
wał polskie stoisko, na którym dwie firmy 
z naszego województwa prezentowały swo-
je doskonałe wyroby. 
Lubelski tydzień regionalny sprzyjał licz-
nym spotkaniom i  rozmowom. Naszą wy-
stawę odwiedził m.in. wiceminister Ukra-
iny ds. rolnictwa i  żywności Taras Dzoba, 
który podkreślał dotychczasową dobrą 
współpracę z  Polską w  obszarze rolnictwa 
i  deklarował dołożenie wszelkich starań, 
by wymiana handlowa w  tej branży dalej 
się rozwijała. Z kolei delegacja Lubelskiego 
odwiedziła m.in. wystawy Rumunii, Słowa-
cji i  Chorwacji. W  pawilonie rumuńskim 
rozmawiano o  trasie Via Carpatia i podpi-
sanej w  ubiegłym roku w  Lublinie dekla-
racji o współpracy gospodarczej w ramach 
regionów Trójmorza. W  spotkaniu uczest-
niczył także szef rumuńskiej Izby Handlo-
wej. Podczas odwiedzin innych pawilonów 
Expo była okazja, by wzmocnić kontakty 
z przedstawicielami regionów państw Trój-
morza. Wystosowane zostały zaproszenia 
do uczestnictwa w  konferencjach branżo-
wych organizowanych przez nasz samorząd 
i przedstawione informacje o zainicjowanej 
przez Województwo Lubelskie Sieci Gospo-
darczej Regionów Trójmorza.

Budowanie rozpoznawalności regio-
nu to działania promujące dziedzi-
ctwo kulturowe, ale również pokazy-
wanie tego, co dzieje się aktualnie, co 
jest ciekawe, oryginalne i warte poka-
zania innym.

Idąc tym tropem, zaproponowaliśmy pro-
gram, który wyróżniał się na tle innych 
województw. Kreatywni, wykształceni 
młodzi ludzie, innowacyjne osiągnięcia bi-
znesu, oferta kulturalna – ta tradycyjna i ta 

współczesna, a  także specjalne inicjatywy 
dla dzieci oraz polskie smaki w restauracji 
Pawilonu Polski – to wszystko złożyło się 
na wyjątkowość naszej prezentacji. Muze-
um Wsi Lubelskiej zorganizowało warszta-
ty w strefie dla dzieci z rękodzieła tradycyj-
nego, wykonywania kwiatków i  wianków 
z bibuły, robienia świec z wosku pszczelego 
oraz warsztaty z wycinanki strzyżewickiej. 

Zajęcia te cieszyły się wielkim zaintereso-
waniem młodych gości. Fundacja Sztukmi-
strze zaprezentowała niezwykle atrakcyjny 
pokaz akrobatyki, nawiązujący do tematu 
przewodniego wystawy czasowej w  strefie 
zewnętrznej, natomiast Fundacja „Aka-
demia Robotyki” proponowała warsztaty 
z  robotyki w  strefie dla dzieci oraz entu-
zjastycznie przyjmowane pokazy robotów, 
które wcześniej zdobywały wysokie miej-
sca podczas międzynarodowych turnie-
jów. W Dubaju nie mogło także zabraknąć 
naszego utalentowanego młodego akorde-
onisty Miłosza Bachonko, wielokrotnego 
laureata pierwszych miejsc na festiwalach 
i konkursach akordeonowych w kraju i za 
granicą, który przyjechał ze swoją niedaw-
no wydaną autorską płytą.
Z  opinii, które do mnie dotarły, wiem że 
wystawa województwa lubelskiego wyróż-
niała się na tle innych ekspozycji. To duży 
komplement, który przyjmuję z  niemałą 
satysfakcją.

Dziękuję za rozmowę.

Tydzień regionalny światowej wysta-
wy w Dubaju, podczas której prezen-
towało się województwo lubelskie, już 
za nami. Jak ocenia Pan Marszałek to 
wydarzenie? 

Podczas tygodnia regionalnego nasze wo-
jewództwo w Dubaju reprezentował Czło-
nek Zarządu Województwa Lubelskiego 
Zdzisław Szwed, który wraz z Komisarzem 
Generalnym Sekcji Polskiej EXPO 2020 
Dubai Adrianem Malinowskim dokonał 
oficjalnego otwarcia wystawy czasowej. 
Warto przy tej okazji podkreślić, że spot-
kała się ona z  bardzo ciepłym przyjęciem 
odwiedzających. Zainteresowanie było tak 
duże, że w  statystykach plasowaliśmy się 
w czołówce pod względem liczby gości od-
wiedzających polski pawilon.
Prezentując województwo lubelskie, za-
mierzaliśmy rozwinąć motyw przewodni 

hasła przyjętego przez Polskę podczas te-
gorocznej wystawy: „Polska. Kreatywność 
inspirowana naturą”, dlatego staraliśmy 
się zaprezentować województwo jako 
spichlerz Polski. Ten wielowymiarowy 
potencjał naszego regionu znalazł swoje 
odzwierciedlenie w  przygotowanych pro-
pozycjach aranżacji stoiska oraz zorgani-
zowanych konferencjach, prezentacjach 
czy warsztatach.
Lubelskie jest znane z  ekologicznego rol-
nictwa, lokalnego przetwórstwa rolno-
-spożywczego, bazującego na surowcach 
ekologicznych, oraz technologicznych roz-
wiązań stosowanych w produkcji roślinnej, 
które sprzyjają środowisku przyrodni-
czemu. Dlatego to właśnie motyw natury 
został mocno zaakcentowany w  elemen-
tach konstrukcyjnych wystawy poprzez 
wykorzystanie drewna, wyeksponowanie 
motywu pszczoły czy umieszczenie na 
ekspozycji ziół uprawianych w  naszym 
regionie. Chcieliśmy, by odwiedzający 
nie tylko zobaczyli na ekranach najpięk-
niejsze zakątki i  atrakcje turystyczne Lu-
belszczyzny, ale również mogli odbierać 
różnorodne wrażenia wszystkimi swoimi 
zmysłami. Goście mieli szansę poczuć za-
pach ziół i kwiatów, usłyszeć śpiew ptaków 
zamieszkujących Lubelszczyznę, poprzez 
dotyk poczuć strukturę szyszek, gałęzi, 
powąchać, jak pachnie słoma, skosztować 
miodu czy specjałów naszej kuchni – jed-
nym słowem zachęcaliśmy, by „smakować 
Lubelskie”. Aranżacja wystawy pozwalała 
także na relaks w ekologicznej przestrzeni.

Wystawa światowa to szansa na na-
wiązanie nowych kontaktów gospo-
darczych. Jakich efektów spodziewa 
się Pan Marszałek po tym wydarze-
niu? Jakie korzyści dla Lubelszczyzny 
mogą wyniknąć z Expo?

Trzeba pamiętać, że budowanie zaufania 
partnerów biznesowych to długofalowy 
proces. Chcąc dotrzeć do podmiotów 
operujących w  stosunkowo nowym śro-

dowisku gospodarczym, jakim są kraje 
Zatoki Perskiej, staraliśmy się wzmocnić 
rozpoznawalność regionu, by w  efek-
tywny sposób zaprezentować naszą ofer-
tą współpracy w  branżach, istotnych 
z  punktu widzenia potencjału eksporto-
wego Lubelszczyzny. Zależało nam na po-
kazaniu Lubelskiego jako regionu, który 
z jednej strony posiada unikatowe walory 
przyrodnicze, szanuje i  kultywuje swoje 
tradycje, ale jednocześnie stawia na inno-
wacyjne rozwiązania. Zaoferowaliśmy to, 
co mamy najlepszego w  zakresie biznesu, 
nowych technologii i osiągnięć medycyny.
Aby przybliżyć dokonania lubelskiego śro-
dowiska naukowego w zakresie medycyny, 
zorganizowaliśmy specjalną konferencję, 
podczas której prelegenci – profesorowie 
okulistyki, hematologii, stomatologii czy 
kardiologii – zaprezentowali osiągnięcia 
swoich zespołów pracujących z  wielki-
mi sukcesami w  różnych obszarach spe-
cjalizacji medycznych. Była to okazja, by 
przedstawić ofertę edukacyjną Uniwersy-
tetu Medycznego skierowaną do obcokra-
jowców, pochwalić się zaawansowanymi 
technologiami medycznymi i  innowacyj-
nymi rozwiązaniami, w tym tzw. ,,sztuczną 
kością”, będącą nowoczesnym materiałem, 
który integruje się z  naturalną kością pa-
cjenta. Wynalazek ten zdobył także wiele 
prestiżowych nagród, jak choćby ,,Polski 
Produkt Przyszłości" w kategorii ,,Produkt 
przyszłości przedsiębiorcy" w  2019 roku. 
We wspomnianej konferencji wzięli udział 
m.in. szefowie departamentów zdrowia 
poszczególnych emiratów oraz przedstawi-
ciele regionów z Pakistanu. 
Warto podkreślić, że wraz z oficjalną dele-
gacją do Dubaju udało się 17 przedsiębior-
ców z województwa lubelskiego – z branży 
medycznej, chemicznej, odzieżowej, life-
style, health, biofeedback, kosmetycznej, 
spożywczej, motoryzacyjnej i  fotowolta-
icznej. Przedsiębiorcy mieli zapewnione po 
dwa spotkania B2B z przedsiębiorcą/part-
nerem zagranicznym oraz wzięli udział 

Budujemy rozpoznawalność Lubels kiego na arenie międzynarodowej
Z Jarosławem Stawiarskim marszałkiem województwa lubelskiego, rozmawia 
Radosław Nosek
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Część lubelskiej delegacji na czele z członkiem zarządu Zdzisławem Szwedem (drugi po prawej)
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Rok 2021 był trudny dla samorządów 
i wszystko wskazuje na to, że obecny rok 
może być gorszy. Problemy z wdrażaniem 
Polskiego Ładu, radykalne zmiany po-
datkowe, które mogą uszczuplić budżety 
samorządów, sięgająca rekordowych po-
ziomów inflacja, wyzwania transformacji 
energetycznej – to wszystko nie będzie 
sprzyjać stabilnemu rozwojowi.

Jednak prognozy dotyczące Powiatu Wroc-
ławskiego nie wydają się być aż tak pesymi-

Dobre prognozy na trudny rok

styczne. W  2021 roku Powiat Wrocławski 
radził sobie nadspodziewanie dobrze, moż-
na nawet powiedzieć, że był to udany rok. 

Kontynuowane były ważne inwestycje 
m.in. w obszarze infrastruktury drogowej, 
zainicjowane zostały nowe działania na 
rzecz poprawy ochrony środowiska. Dzięki 
strategicznemu zarządzaniu, nawet pod-
czas pandemii, Powiat potrafił wykorzy-
stać szanse rozwojowe i  zanotował nawet 
kilka spektakularnych sukcesów.

Najlepiej zarządzają finansami

Jednym z nich było kolejne już zwycięstwo 
w  ogólnopolskim Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego w  Polsce za 
2020 rok. 6 grudnia ub.r. podczas Gali 
VI Europejskiego Kongresu Samorządów 
w Mikołajkach nagrodę z rąk wicemarszał-
ka województwa dolnośląskiego Macieja 
Krzyżanowskiego odebrał starosta wroc-
ławski Roman Potocki. Starosta zadedyko-
wał nagrodę swoim pracownikom.

Ranking przygotowała Fundacja Instytut 
Studiów Wschodnich , która jest organi-
zatorem Forum Ekonomicznego w  Kar-
paczu, we współpracy z  Uniwersytetem 
Ekonomicznym we Wrocławiu. Opraco-
wanie oparte na zestawieniu parametrów 
finansowych obejmuje wszystkie jednostki 
samorządu terytorialnego w  Polsce, któ-
rych jest 2791. Naukowcy badają sposób 
gospodarowania pieniędzmi korzystając 
z  oficjalnych sprawozdań finansowych, 
które samorządy składają do regionalnych 
izb obrachunkowych. 

Dla potrzeb rankingu zbudowano synte-
tyczny indeks będący pochodną siedmiu 
składników: udziału dochodów własnych 
samorządu w  dochodach ogółem, rela-
cji nadwyżki operacyjnej do dochodów, 
udziału wydatków inwestycyjnych w  wy-
datkach, obciążenia wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i  pochod-
nymi od wynagrodzeń, udziału środków 
europejskich w  wydatkach, relacji zobo-
wiązań do dochodów oraz udziału po-
datku dochodowego od osób fizycznych 
w dochodach bieżących. Zwycięzcy są wy-
łaniani w pięciu kategoriach. 

- Podstawą tego sukcesu są szybko rosnące 
przychody powiatu, wynikające m.in. z  nie-
słabnącej atrakcyjności Powiatu Wrocław-
skiego dla inwestorów oraz dla indywidual-
nych osób, które bardzo chętnie się tu osiedlają 
– uważa Roman Potocki. - Wszystko to prze-
kłada się na utrzymujące się mimo pandemii 
wysokie wpływy z podatków CIT i PIT.

Budżet rośnie wraz z mieszkańcami

Budżet Powiatu Wrocławskiego sięgnął już 
poziomu 200 mln złotych. Dla porówna-

nia, przed ośmioma laty, gdy Roman Poto-
cki obejmował stanowisko starosty, budżet 
powiatu był o połowę mniejszy. 

Roman Potocki często podkreśla, że bu-
dżet powiatu rośnie wraz z mieszkańcami, 
ze stale zwiększającą się ich liczbą, która 
według oficjalnych statystyk przekroczyła 
już 156 tysięcy.

Rosnące przychody powiatu, połączone 
z  umiejętnym pozyskiwaniem funduszy 
zewnętrznych, w  tym unijnych oraz naj-
lepsze w  Polsce zarządzanie finansami 
publicznymi, pozwoliły m.in. na przepro-
wadzenie wielu ważnych inwestycji.

Widać to najlepiej na przykładzie dróg. 
Powiat Wrocławski znany jest z  bardzo 
dobrej ich jakości, a  jednak nakłady na 
modernizacje stale rosną. W  latach 2019-
2020 na inwestycje drogowe wydano 50 
mln zł, a w samym tylko 2021 r. – 42 mln 
zł. W okresie 2019-2020 przebudowano 46 
km dróg, a w 2021 r. – 33 km. Tak znaczne 
zwiększanie nakładów jest jednak koniecz-
ne, gdyż drogi są, wraz z szybkim rozwojem 
powiatu, coraz bardziej obciążone ruchem 
komunikacyjnym. Na terenie powiatu jest 
10 odcinków dróg (np. Chrząstawa-Nado-
lice), po których w  ciągu roku przejeżdża 
ok. milion pojazdów! 

Jedną z  większych prowadzonych obec-
nie inwestycji drogowych jest budowa 
mostu na rzece Graniczna w  Chrząstawie 
Wielkiej, w  gminie Czernica. Zadanie to 
otrzymało dofinansowanie ze środków po-
chodzących z  rezerwy subwencji ogólnej 
budżetu państwa. Całkowita wartość robót 
to ok. 3,93 mln zł – a dofinansowanie w ra-
mach subwencji wynosi ok. 1,97 mln zł. 
Kolejnym rozpoczętym zadaniem jest roz-
budowa drogi powiatowej w Godzieszowej, 
w  gminie Długołęka. Wartość robót to 
ok. 4,75 mln zł, a dofinansowanie wynosi 
ok. 2,64 mln zł. Rozpoczęto też rozbudo-
wę drogi powiatowej w  Radomierzycach, 
w gminie Siechnice. Zadanie to realizowa-
ne będzie w latach 2021 – 2022, a jego war-
tość to ok. 8,26 mln zł. Powiat znany jest 
z  też udanych programów modernizacyj-
nych, takich jak budowa tzw. nakładek, czy 
chodników wspólnie z gminami powiatu. 

Rekordowa sesja

Czy w  kolejnych latach Powiat Wrocław-
ski utrzyma wysokie tempo rozwoju? 
Odpowiedzi możemy szukać m.in. ana-

Powiat Wrocławski po raz kolejny zwyciężył w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego w Polsce. Na zdjęciu: Zarząd Powiatu Wrocławskiego. 

 Szybko rosnące przychody powiatu, wynikają m.in. z niesłabnącej atrakcyjności Powiatu Wrocław-
skiego dla inwestorów i indywidualnych osób – uważa Roman Potocki, Starosta Wrocławski.

lizując założenia Strategii Rozwoju Po-
wiatu Wrocławskiego 2030, która została 
przyjęta podczas XXII Sesji Rady Powia-
tu Wrocławskiego 20 grudnia 2021 roku. 
Sesje przeprowadzono w  trybie zdalnym. 
Trwała ok. 5 godzin, podczas których uda-
ło się przegłosować aż 40 punktów obrad, 
w tym wiele ważnych dla powiatu uchwał, 
programów. Świadczy to o bardzo dobrym 
przygotowaniu sesji, większość wątpliwo-
ści dotyczących głosowanych punktów 
radni wyjaśniali wcześniej na komisjach, 
strategia rozwoju zaś była poddana szero-
kim konsultacjom społecznym. 

Dzięki temu sprawnie uchwalono również 
m.in. budżet na 2022 rok, przyjęto wielo-
letnią prognozę finansową na lata 2022-
2026 oraz Program działań Powiatu Wroc-
ławskiego w  zakresie promocji i  ochrony 
zdrowia na lata 2021-2025. 

Wsparcie dla potrzebujących

Mimo intensywnych działań rozwojo-
wych, samorządowcy Powiatu Wrocław-
skiego nie zapominają o  tych, którym 
jest najtrudniej funkcjonować w  czasach 
pandemii. Program „Pomoc osobom nie-
pełnosprawnym poszkodowanym w  wy-
niku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” był 
realizowany od 21 lipca do31 grudnia 2021 
r. i w całości finansowany ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Na realizację zadań 
związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i  zwalczaniem skutków epidemii 
COVID-19 Powiat Wrocławski pozyskał 
99 902 zł. 

W  okresie przedświątecznym, w  ramach 
Modułu IV tego programu, mieszkańcy 
Powiatu Wrocławskiego z niepełno spraw-
nościami otrzymali paczki żywnościowe. 
Do akcji ich wręczania włączył się Roman 
Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego. 
Z  jego rąk paczki otrzymali m.in. niepeł-
nosprawni mieszkańcy gminy Czernica, 
Kąty Wrocławskie, Siechnice. Jak podkre-
ślał Roman Potocki, obdarowani okazywa-
li wielką radość i zaskoczenie, nie spodzie-
wali się, że otrzymają takie prezenty. 

Nie zapomniano o  wspieraniu służb i  in-
stytucji bezpośrednio zaangażowanych 
w walkę z koronawirusem. Chociaż powiat 
nie zarządza żadnym szpitalem, poszcze-
gólne samorządy gminne oraz starostwo 
przekazały znaczne kwoty na wsparcie 
dla białego personelu. W  ubiegłym roku 
przekazano 700 tys. zł na wsparcie szpitali 
i  pogotowia ratunkowego we Wrocławiu. 
Była to już druga pomoc finansowa, jakiej 
Powiat Wrocławski udzielił na wsparcie 
szpitali. W  2020 roku Powiat przeznaczył 
na walkę z koronawirusem prawie 1,5 mi-
liona złotych. 

Wykorzystano dane: www.powiatwroclawski.pl 
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Powiat Wrocławski już od dawna postrze-
gany jest jako jedna z  najatrakcyjniej-
szych lokalizacji inwestycyjnych w  Pol-
sce, ale także jako dobre miejsce do życia. 
W  konsekwencji, liczba mieszkańców 
powiatu od wielu lat rośnie, a na terenach 
inwestycyjnych lokują się globalne firmy 
takie jak Amazon, LG Chem, Mondelez, 
IKEA, ProLogis, NestléPurina, Selgros, 
Makro oraz wiele innych. 
Rodzi to wiele wyzwań związanych 
z  ochroną środowiska. Zrównoważony 
rozwój i  ochrona przyrody są obecnie 
niekwestionowaną koniecznością. Powiat 
Wrocławski od roku 2020 realizuje pro-
gram wymiany źródeł ciepła w budynkach 
lub lokalach mieszkalnych.W latach 2020-
2021 na ten cel przeznaczono 625 tys. zł, 
a  w  tym roku kwota ta ma być większa. 
W 2021 r. odbyły się trzy nabory wniosków 
na kwotę ok. 460 tys. zł, których efektem 
była wymiana 153 nieekologicznych kot-
łów. W  bieżącym roku również jest pla-
nowany nabór wniosków. Dotację można 
uzyskać też na montaż instalacji fotowol-
taicznej. 

Dron sprawdzi stan powietrza
Zdecydowano się na zakup aparatury 
służącej do pomiaru jakości powietrza, 
w postaci bezzałogowego statku powietrz-

Rozwój, ale nie kosztem środowiska
nego (drona) Yuneec H520, wraz z  od-
powiednim oprzyrządowaniem. Podczas 
pomiarów przy użyciu drona w  okresie 
październik – grudzień ub.r. zweryfikowa-
no stężenie szkodliwych substancji takich 
jak : formaldehyd, tlenki azotu oraz frak-
cje pyłu PM2,5 oraz pyłu PM10. Badania 
były prowadzone we wszystkich gminach 
powiatu, w  sumie pracownicy Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu odwiedzili 
ponad 60 lokalizacji.
Głównym źródłem szkodliwych substancji 
w powietrzu jest tzw. „niska emisja”, czyli 
spaliny pochodzące z  kotłów i  pieców na 
paliwa stałe w gospodarstwach domowych, 
a  także emisja komunikacyjna. Sytuację 
dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości 
węgla w  urządzeniach nie spełniających 
żadnych norm emisji spalin, jak również 
spalanie śmieci.
Uzyskiwane wartości pozwolą na analizę 
merytoryczną stanu środowiska natural-
nego w  Powiecie Wrocławskim, ułatwią 
wskazanie punktów o zwiększonym pozio-
mie szkodliwych substancji w atmosferze. 

Inwestycje w gospodarkę wodną
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 ce-
lowych, udzielanych spółkom wodnym. 
Począwszy od roku 2013, łącznie na ten cel 
przekazano ok. 2 mln 330 tys. zł, co pozwo-
liło spółkom wodnym na wykonanie grun-
townych konserwacji rowów o  długości 
128 km. Wysokości kwot przekazywanych 
na ten cel w kolejnych latach budżetowych, 
wykazują wyraźną tendencję wzrostową, 
począwszy od kwoty 180 tys. zł w  roku 
2013, a skończywszy na 320 tys. zł, w roku 
2021. 
Powiat Wrocławski, od ubiegłego roku, 
prowadzi program dofinansowań do małej 
retencji, mającej na celu zatrzymywanie 
i  wykorzystywanie wód opadowych, ze-
branych z  odwadnianych obiektów poło-
żonych na terenie nieruchomości osób fi-
zycznych. 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 utrzy-
manie terenów zieleni oraz angażuje się 
w  edukowanie mieszkańców powiatu, 
w  zakresie ochrony dziedzictwa przyrod-

niczego, propagowania zachowań proeko-
logicznych oraz zasad zrównoważonego 
rozwoju. 
Inwestycje w zakresie ochrony środowiska 
są bardzo kosztowne, stad też istotna jest 
umiejętność pozyskiwania na ten cel środ-
ków z  funduszy zewnętrznych. Pod tym 
względem Powiat Wrocławski prezentuje 
się wyjątkowo korzystnie. 2 grudnia ub.r., 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
odbyło się spotkanie Romana Potockiego 
– Starosty Powiatu z Prezesem - Maciejem 
Chorowskim oraz Wiceprezesem – Pa-
włem Mirowskim na temat możliwości po-
zyskania wsparcia finansowego dla przed-
sięwzięć inwestycyjnych Powiatu.
Przedstawiono prezentację dotyczącą sta-
nu zaawansowania przebudowy kompleksu 
Starostwa ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwiązań związanych z  wymaganiami 
budynków niskoemisyjnych, pro-ekolo-
gicznych. Przedstawiono także wstępne 
plany inwestycyjne w obszarze społeczno-
-edukacyjnym. Informacje te spotkały 
się z  dużym zainteresowaniem, a  władze 
NFOSiGW-u wyraziły wolę współpracy.
Wykorzystano dane: www.powiatwroclaw-
ski.pl 

Dron Yuneec H520 podczas monitoringu stanu 
czystości powietrza w powiecie

Na zdjęciu: Wiesław Zając, Członek Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego, odpowiedzialny min. 
za Wydział Ochrony Środowiska
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Zamknij oczy, wyobraź sobie, że siedzisz 
na piaszczystej plaży, wokół wysokich sos-
nowych drzew. Do uszu dobiega dźwięk 
przelewającej się wody, to rzeka Tanew. 
Jedna z najczystszych rzek w Polsce. Znaj-
dujemy się zaledwie kilka kilometrów od 
jej źródeł, rzeka w  tej okolicy niezwykle 
meandruje. Wstajesz i  idziesz 
schłodzić się w  krystalicznie 
czystej wodzie, brodząc stopami 
przemierzasz jej koryto i  nagle 
w  szuwarach dostrzegasz czarne-
go raka. Zaczynasz się zastana-
wiać kiedy ostatnio widziałeś po-
dobnego na żywo? To właśnie jest 
magia Roztocza.

Roztocze to kraina rozciągająca 
się od Kraśnika, aż po Lwów. Jednym z jego 
najurokliwszych zakątków są okolice gmi-
ny Narol. Jej tereny pokryte są licznymi la-
sami przez które wiodą kilometry ścieżek 
rowerowych oraz kilka ścieżek pieszych.

Trasy te prowadzą przez zakątki owiane 
legendami, jak kapliczka Śniłówka w oko-
licy Łówczy. Wybudowana w  wąwozie 

Narol - naturalnie 
na Roztoczu
po proroczym śnie lokalnego pasterza 
o  uzdrawiających mocach wody wybijają-
cej ze źródła. Przez lata okoliczni miesz-
kańcy potwierdzali, że działy się tam cuda. 
Najbardziej wymownym potwierdzeniem 
była pewna wichura z  lat 60, kiedy to hu-
raganowy wiatr siał spustoszenie w  tere-

nie. Mimo, iż dookoła powalonych zostało 
kilkadziesiąt drzew - ani jedno nie trafiło 
w  kapliczkę. Wszystkie, jakby magiczną 
dłonią kładzione, upadały wokół kapliczki.

Warto także odwiedzić źródła Różań-
ca oraz wodospady na Różańcu. Ukryte 
w  wąwozie spływają kaskadowo grając 

melodię, która przy akompaniamencie 
ptasiego śpiewu sprawia, że niesamowi-
cie odpoczywa się tu od zgiełku miasta. 
Najłatwiej zwiedzać region na rowerze, 
zachęca do tego 6 oznakowanych tras ro-
werowych o łącznej długości 150 km. Wiele 
z nich prowadzi przez piękne sosnowe lasy, 

charakterystyczne dla Puszczy 
Solskiej. Miłośnicy aktywnego 
wypoczynku zadowoleni będą po 
spływie kajakowym na Tanwi.

Zwiedzając okolice natknąć się 
można na charakterystyczne białe 
kamienne krzyże, to tzw. krzyże 
bruśnieńskie. Wykuwane w  ka-
mieniu pochodzącym z  lokal-
nych kamieniołomów zawierają 

inskrypcje po polsku lub ukraińsku, co 
podkreśla dawną wielokulturowość tych 
terenów. Od lat były to tereny graniczne 
zamieszkane zarówno przez Polaków jak 
i Ukraińców. Niekiedy krzyże napotkamy 
w  środku lasu, jeśli dodatkowo znajdzie-
my w  pobliżu drzewka owocowe to może 
świadczyć, że była tu niegdyś wioska. 
Mieszkańcy tych wiosek zostali wysiedleni 
w 1947 roku w ramach akcji Wisła.

Nie ma udanej podróży bez dobrej kuchni. 
Narol słynie z  wieloletniej tradycji wyro-
bów wędliniarskich. Rodzinne receptury 
przekazywane z  pokolenia na pokolenie 
sprawiają, że ich smak każdy zapamiętuje 
na długo. Będąc w  okolicy warto spróbo-
wać kiełbasy narolskiej z pajdą chleba na-
rolskiego, który pieczony jest według daw-
nych receptur, dzięki czemu ma chrupiącą 
skórkę. W  okolicy znaleźć można także 
wiele stawów rybnych, gdzie hoduje się 
przede wszystkim karpie, ale także amury, 
szczupaki czy sumy. Można ich spróbować 
w  lokalnych knajpkach: wędzone, w  zu-
pach rybnych, smażone, a także w postaci 
fishburgera. Głównym składnikiem tego 
ostatniego jest filet z  karpia, który sma-
kuje wyśmienicie i  jest lżejszą odmianą 
tradycyjnego burgera. Chętni mogą także 
zabrać ze sobą przetwory w słoikach: pasz-
tety z  ryb słodkowodnych, klopsiki rybne 
czy też karpia w galarecie. 

Narol zapisał się w kartach historii nasze-
go kraju. W 1672 roku Bitwa pod Narolem 
była jedną z pierwszych zwycięskich bitew 
ówczesnego hetmana, a późniejszego króla 
Jana III Sobieskiego. To właśnie tutaj roz-
gromił on Tatarów i  odbił kilkutysięczny 
jasyr. W  tym roku świętujemy 350-lecie 
bitwy podczas kolejnej rekonstrukcji hi-
storycznej “Śladami Jana III Sobieskiego” 
w dniach 20-21 sierpnia pod Pałacem Ło-
siów w Narolu. Goście będą mogli odwie-
dzić XVII-wieczny obóz, zobaczyć pokazy 
jazdy konnej, artyleryjskie, a  kulminacją 
będzie rekonstrukcja bitwy zakończona 
spaleniem Narola.

Sam Pałac Łosiów jest niezwykłą perełką 
barokowej architektury w  południowo-
-wschodniej części Polski. Dwukondygna-
cyjny pałac posiada po obu stronach dwa 
mniejsze wysunięte do przodu budynki, 
do których prowadzą zadaszone arkady. 
Całość z  lotu ptaka ma kształt podkowy. 
Nie jest to przypadek, gdyż Antoni Fe-
liks Łoś, któremu zawdzięczamy budowę 
pałacu w  swoim herbie ma podkowę. Tuż 
za pałacem znajduje się kilometrowa ale-
ja kasztanowa. Najpiękniej prezentuje się 
w maju, gdy kwitną kasztany. Sercem Roz-
tocza nazywane są z kolei dwa kasztanowce 
w Łówczy. Drzewa zrastają się koronami - 
tworząc w  środku kształt serca. Miłośni-
cy architektury drewnianej z  pewnością 
odwiedzą drewniane cerkwie w  Łówczy 
i Woli Wielkiej.

Gratką dla miłośników historii II Wojny 
Światowej, ale nie tylko, jest dobrze zacho-
wany fragment schronów Linii Mołotowa 
na wzgórzu Wielki Dział. To 14 obiektów 
wybudowanych przez ZSRR do obrony 
przed III Rzeszą, jeden z nich jest unikalny 
w skali kraju. Jako jedyny obiekt ma zacho-
wany zestaw forteczny Ł-17. Wielki Dział 
można zwiedzać z  lokalnym przewodni-
kiem lub podczas jednej z  imprez: pieszej 
wyprawy z  burmistrzem po schronach 
lub biegu po Wielkim Dziale (6-7 sierpnia 
2022).

Poza dwoma hotelami większość bazy noc-
legowej stanowią drewniane domki do wy-
najęcia. W większości nowo wybudowane, 
położone nieopodal lasu, gdzie wieczorem 
można posiedzieć przy ognisku słuchając 
opowieści gospodarzy, którzy często czę-
stują lokalnymi nalewkami. Warto wtedy 
spojrzeć w  niebo, które z  racji niedużego 
zanieczyszczenia sztucznym światłem, 
jak na dłoni podaje gwiazdy. To wszystko 
sprawia, że Narol jest idealnym miejscem 
na wypoczynek.

Adrianna Płuciennik
Rekonstrukcja Śladami Jana III Sobieskiego. 

Narol - Pałac Łosiów

Wola Wielka - Cerkiew

Fot. Tomasz Mielnik

Fot. Krystian Kłysewicz

Fot. Adrianna Płuciennik
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Panie burmistrzu, spełnia się wielkie 
marzenie Pana i  wielu mieszkańców 
Trzebnicy o  powrocie do uzdrowisko-
wych korzeni miejscowości, kiedy to 
niemieckie Trebnitz pełniło rolę popu-
larnego uzdrowiska blisko Wrocławia. 

Niewątpliwie Trzebnicę czeka nowy, eks-
cytujący etap rozwoju. Pracowałem nad 
tym projektem bardzo intensywnie. Moje 
starania dotyczące przywrócenia statusu 
uzdrowiska sięgają kilkunastu lat wstecz. 
Teraz, dzięki dofinansowaniu w  wysoko-
ści 17 mln 350 tys. zł, które otrzymaliśmy 
w ramach rządowego programu „Udostęp-
nianie wód termalnych w Polsce”, możemy 
z  etapu projektu i  koncepcji wejść w  fazę 
realizacji. W  tym miejscu chciałbym po-
dziękować rządowym partnerom na czele 
z Premierem Mateuszem Morawieckim za 
przyznane dofinansowanie. Program „Pol-
ski Ład” wchodzi w życie i widać, że rzą-
dowi nie są obojętne sprawy mieszkańców, 
ale także samorządów. 

Trzebnica jest jednym z  piętnastu 
miast w Polsce, które otrzymały takie 
wsparcie. W jaki sposób zostaną wy-
korzystane pozyskanefundusze?

Pieniądze zostaną przeznaczone na po-
szukiwanie wód termalnych na terenach 
rekreacyjnych w  Trzebnicy, przy ul. Cze-
reśniowej. Niedawno odczopowaliśmy 
również stary odwiert źródła termalnego 
z  lat 70-tych, znajdujący się w  trzebni-
ckim Lesie Bukowym. Po jego renowacji 
będziemy mogli wydobywać wodę termal-
ną o  właściwościach leczniczych. Teraz 
chcemy dokładniej sprawdzić, czy wody 
termalne, znajdujące się na ponad dwa 
razy większej głębokości - 3 kilometrów 
- nadają się również do celów leczniczych 
i grzewczych. Eksperci mówią, że jest na to 
bardzo duża szansa. Ponadto planuję, by 
właśnie w tym miejscu, na obszarze 10 hek-
tarów, powstał cały kompleks uzdrowisko-
wy. Jest wiele pomysłów: rehabilitacja dla 
seniorów, spa dla sportowców. Mamy szan-
sę stać się jedynym miastem uzdrowisko-
wym na północ od Wrocławia, w dodatku 
bardzo dobrze skomunikowanym z  resztą 
regionu dzięki trasie szybkiego ruchu S-5. 
Pierwsi kuracjusze mogliby przyjechać do 
Trzebnicy już w  2023 roku. Co więcej, to 
właśnie wokół naszej drogi ekspresowej 
wyznaczona została ponad 100 hektarowa 
strefainwestycyjna.

Powrót do źródeł. Trzebnica stanie się 
ponownie miastem uzdrowiskowym

Wspomina Pan o  budowie pensjona-
tów. Czy są już jakieś konkretne pro-
pozycje i plany?

Nasz projekt rozpoczynamy od rozbu-
dowy tężni solankowych w  okolicach 
Trzebnickich Stawów, które cieszą się 
dużą popularnością wśród mieszkańców 
i odwiedzających, ale oczywiście w planie 
mamy budowę kilku pensjonatów oraz 
punktów leczniczych. Jednym z  niezwy-
kłych i  klimatycznych miejsc jest „Willa 
Zamek”, która znajduje się w Lesie Buko-
wym. Jej położenie, walory architektonicz-
ne to ogromny potencjał. 
Dzięki przywróceniu statusu uzdrowi-
ska Trzebnica mogłaby czerpać konkret-
ne profity. Z  pewnością zwiększy się jej 
prestiż, ale to także realna szansy na wy-
kreowanie nowych miejsc pracy w  sferze 
obsługi ruchu turystycznego. Szacuję, że 
pozyskanie dla Trzebnicy miana uzdrowi-
ska da pracę około 1000 osobom i mocno 
wesprze branżę turystyczną. Jak dowodzą 
badania, jedno miejsce w  zakładzie lecz-
nictwa uzdrowiskowego generuje kilka 
miejsc pracy w  branżach obsługujących 
ruch turystyczny. Ponadto miejscowości 
uzdrowiskowe pobierają opłaty klimatycz-
ne od turystów i kuracjuszy. Gorące źródła 
mogłyby zasilić m.in. Gminny Park Wod-
ny Trzebnica-ZDRÓJ oraz inne budynki 
użyteczności publicznej, sprawiając tym 
samym, że nasza gmina stanie się jeszcze 
bardziejekologiczna.
Dofinansowanie z  rządowego programu 
to nie jedyny krok w  stronę uzdrowi-
ska. Pod koniec roku podjął Pan decyzję 
o kupnie za blisko 8 mln zł zabytkowego 
budynku należącego do tej pory do sióstr 
Boromeuszek. Jego rewitalizacja to am-
bitnyprojekt.
Jestem pewien, że dzień 29 listopada 2021 
roku zapisze się na kartach historii Trzeb-
nicy. Wszystko za sprawą podjętej przeze 
mnie decyzji o skorzystaniu z prawa pier-
wokupu zabytkowego budynku przy ulicy 
Stawowej w Trzebnicy, którego właściciel-
kami były Siostry Boromeuszki. 
Budynek zawsze pełnił funkcje użytecz-
ności publicznej. Kiedyś mieściło się tam 
uzdrowisko, potem była szkoła dla dziew-
cząt, szpital, a ostatnio szkoła integracyjna. 
Od kilku lat stał już pusty. Teraz staramy 
się pozyskiwać środki na jego remont, ale 
chciałbym, aby już za dwa lata można było 

korzystać przynajmniej z  parteru i  pięk-
nych ogrodów. Obiekt ma docelowo pełnić 
rolę uzdrowiska oraz centrum kultural-
nego z  którego będą korzystać nie tylko 
mieszkańcy Trzebnicy, ale i  całej aglome-
racji wrocławskiej. Zakres świadczeń bę-
dzie tu bardzo szeroki, myślę o  uzdrowi-
sku, sanatorium, przestrzeni dla seniorów, 
czy przychodni pocovidowej, z  wykorzy-
staniem wód termalnych oraz tężnisolan-
kowych.

Przypomnijmy, że już w  XIX wieku 
Trzebnica miała status uzdrowiska. 

To piękna część historii naszego miasta. 
Przeprowadzano tu kąpiele borowinowe 
i kwasowęglowe, leczono m.in. stany skraj-
nego wyczerpania. Wykonywano tu też po-
pularne wówczas kuracje kefirowe, którym 
poddawani byli chorzy na blednicę, a w la-
tach 50. XX wieku leczono tu dzieci po 
Heine-Medina. Dziś koronawirus sprawił, 
że ten rodzaj troski o nasze zdrowie zysku-
je ponownie na popularności. 
Projekt powrotu do tradycji uzdrowisko-
wych w  Trzebnicy to projekt na lata, jed-
nak chciałbym, by był on tym, co zostawię 
nowym pokoleniom trzebniczan. 

Posanatoryjny budynek przy ul. Stawowej 
w Trzebnicy zostanie zmodernizowany  
z przeznaczeniem na cele uzdrowiskowe.

Inwestycje wbrew pandemii

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

Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej Przeźmierowo
W Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym powstają Centra Integracji Obywatelskiej, które mają spełniać szerokie 
funkcje społeczne. W  Przeźmierowie znajdą się pomieszczenia dla organizacji pozarządowych i  największego 
w Gminie koła seniora, zostanie tam przeniesiona Filia Urzędu, tu powstanie także posterunek Policji.
Natomiast w CIO Tarnowo Podgórne mieścić się będzie Muzeum Demokracji i przestrzeń dla lokalnych organizacji. 
Planowany termin zakończenia prac obiektu w Przeźmierowie przypada na koniec listopada 2021 r., 
a w Tarnowie Podgórnym na koniec marca 2022 r. 
Koszt powstania Centrum Integracji Obywatelskiej Przeźmierowo to 5 737 894,63 zł. Budowa obiektu 
w Tarnowie Podgórnym realizowana jest przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – całkowita wartość inwestycji – 9 877 337,44 zł, a wartość dofinansowania – 3 870 202 zł.

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

Gmina Tarnowo Podgórne
Ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

www.tarnowo-podgorne.pl, ug@tarnowo-podgorne.pl, tel. 61 8959 200
kontakt dla inwestorów:

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
kontakt@tarnowo-podgorne.pl, tel. 61 8959 424

W Sadach (Gm. Tarnowo Podgórne) trwa budowa dwóch dwukondygnacyjnych budynków komunalnych. Każ-
dy z nich będzie składać się z czterech lokali.
Powierzchnia użytkowa budynku to ponad 170 m2, a zabudowy 158 m2.
Szacuje się, że koszt budowy wyniesie ok 1,9 mln zł. 
Prace potrwają do końca września 2021 r.

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

Z Markiem Długozimą burmistrzem Gminy Trzebnicy, rozmawia Marcin Prynda
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Podczas Europejskiego Kongresu Samo-
rządów w Mikołajkach w roku 2021 ode-
brał Pan nagrodę za zwycięstwo gminy 
Chojnice w  Rankingu Finansowym Sa-
morządów w  kategorii gmin wiejskich. 
Jakie działania samorządu zdecydowały 
o tym sukcesie? 
Efektywność mierzy się sukcesami. Pod-
stawą naszego sukcesu jest urzeczywist-
nianie idei samorządności. Muszę tu nie-
skromnie przyznać, że ostatni czas mimo 
wielu trudności, jest dla Gminy Chojnice 
bardzo dobry i możemy pochwalić się wie-
loma szeroko zakrojonymi inwestycjami. 
Corocznie w  ostatnich latach na inwesty-
cje przeznaczamy kwotę ok. 40 mln zł tj. 
1/3 budżetu. Łącznie w  roku 2021 na in-
westycje przeznaczyliśmy 60 mln zł. Każ-
dego roku ok. 20 mln zł przeznaczamy na 
budowę dróg oraz brakujących odcinków 
ścieżek rowerowych, których sieć w gminie 
Chojnice liczy już ponad 100 km. 
Bezpośrednią przyczyną naszego sukcesu 
i  I  miejsca w  rankingu zamożności gmin 
jest oczywiście gigantyczna transakcja 
związana ze sprzedażą firmy POLCOM. 
Firmę za ponad miliard złotych sprzeda-
ła osoba fizyczna. Z  tego tytułu musiała 
zapłacić prawie 260 mln zł podatku do-
chodowego od osób fizycznych. Zgodnie 
z przepisami - 38,23 proc. podatku docho-
dowego trafia do Gminy, w  której sprze-
dający mieszka. I  tak, w  kolejnym roku, 
86 mln zł z  tytułu podatku dochodowego 
trafiło właśnie do naszej Gminy. Otrzyma-
liśmy też 2 proc. opłaty od czynności cy-
wilnoprawnych związanych ze sprzedażą. 
W  rezultacie, w  wyniku tylko tej jednej 
transakcji, Gmina otrzymała dodatkowo 
około 100 mln zł. 

Jakie są główne kierunki rozwoju 
gminy? 

Biorąc pod uwagę wiele lat doświadczeń, 
udało się nam wypracować strategię dzia-
łania, w której w znacznej mierze stawiamy 
na atrakcyjność osadniczą gminy i jej roz-
wój gospodarczy. 

Podstawą naszego sukcesu 
jest urzeczywistnianie idei 
samorządności
Ze Zbigniewem Szczepańskim wójtem Gminy Chojnice, rozmawia Radosław Nosek 

Te dwa wektory dają nam możliwość roz-
wijania się w  taki sposób, aby pozostając 
przyjaznym miejscem do zamieszkania 
i  wypoczynku, rozwijać przemysł i  usłu-
gi, dzięki którym powstają miejsca pracy. 
Efekty daje się zauważyć już od kilku lat. 
Jesteśmy jedną z  niewielu gmin w  Polsce, 
w której od lat utrzymuje się dodatni bilans 
demograficzny. 
Filarami rozwoju w naszej gminie są prze-
de wszystkim: kapitał ludzki, i  bogactwo 
natury, a  z  tym wiążę się atrakcyjność 
turystyczna. Wierzę w  ludzi i  w  ich moż-
liwości. Staram się razem ze współpracow-
nikami podejmować liczne działania roz-
wijające lokalną społeczność – wspierając 
organizacje pozarządowe i  współpracując 
w ramach inicjatyw lokalnych. 
Budżet na ten cel w roku 2022 zaplanowa-
no na kwotę ponad 700 tys. złotych. To re-
kordowa suma! Jeśli chodzi zaś o turystykę 
i bogactwo przyrody, podstawą do działa-
nia jest dla mnie zrównoważony rozwój, 
który bilansuje z  jednej strony potrzeby 
przedsiębiorców z  branży turystycznej, 
z drugiej chroni dziedzictwo przyrodnicze 
i premiuje postawy proekologiczne. 

Samorządy obawiają się, że stracą na 
Polskim Ładzie. Czy Pan też tak uważa? 

Podzielam obawy wielu samorządów. Za-
powiedziana w  „Polskim Ładzie” zmiana 
w  CIT i  PIT, w  tym podwyższenie kwoty 
wolnej od podatku oraz zniesienie odpisu 
od podatku zasadniczej części składki na 
Narodowy Fundusz Zdrowia, znacząco ob-
niży dochody samorządów. Przewidziano 
rekompensaty z tego tytułu i tutaj nasz sa-
morząd nie wygląda najgorzej. Prognozuję, 
że dzięki korzystnym dla nas przeliczni-
kom możemy zyskać na „Polskim Ładzie”. 
Zastrzegam jednak, że w tym miejscu wy-
powiadam się w imieniu Samorządu. 
Największym plusem Polskiego Ładu jest 
to, że pieniądze z  niego idą również na 
inwestycje w gminach. A więc ludzie zara-
biają pracując, nie otrzymują pieniędzy za 
darmo. 

Zakończyły się właśnie konsultacje 
społeczne projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Chojnice na lata 2021-2030. 
Jakie są najważniejsze założenia tej 
strategii? 

Cele strategiczne rozwoju Gminy Choj-
nice oparliśmy o  trzy wymiary- społecz-
ny, gospodarczy i  przestrzenny. Z  punktu 
widzenia naszej wspólnoty istotne było 
w pierwszej kolejności sprecyzowanie misji 
i  wizji dla dynamicznie rozwijającego się 
samorządu. 
Warto tu wspomnieć o  kilku kluczowych 
działaniach- ujętych w ramach celów stra-
tegicznych i rozwijanych potem przy uży-
ciu kierunków działań na poziomie opera-
cyjnym. 
Są to przede wszystkim: nowoczesna in-
frastruktura publiczna, tworzenie warun-
ków do budowy silnej gospodarki w gmi-
nie Chojnice, czy sprawny system usług 
i gminnych polityk publicznych. Strategia, 
którą mam nadzieję za chwilę przyjmie-
my, będzie dla nas punktem odniesienia 
do dalszych działań i aktywności. Pozwo-
li również uwzględniać interesy różnych 
grup społecznych i  daje szerszą perspek-
tywę na rozwój w  przyszłości. To bardzo 
ważne z  punktu widzenia mieszkańców 
i samorządu, który wspólnie tworzymy.

Podczas Europejskiego Kongresu Sa-
morządowego w Mikołajkach uczest-
niczył Pan w panelu tematycznym po-
święconym jakości powietrza. Jakie 
najważniejsze wnioski płyną dla Pana 
jako samorządowca, z tej debaty?

Panel był bardzo interesujący i  odbyła się 
dynamiczna dyskusja wskazująca na jedno, 
że transformacja działalności człowieka 
w  stosunku do środowiska, a  w  tym wy-
padku wpływ na powietrze, wymaga zmia-
ny mentalności ludzkiej, a także innego de-
finiowania wartości potrzeb ludzkich. Bez 
czystego powietrza ziemia, w  tym istoty 
żywe nie będą istnieć a głównym trucicie-
lem jest człowiek.
Mając na względzie spojrzenie przedstawi-
cieli różnych grup społecznych biorących 
udział w  panelu można mieć nadzieję, że 
my ludzie możemy to wszystko zmienić 
tylko wymagana jest pełna współpraca 
różnych środowisk z całego świata. Nauka, 
biznes, samorządy, stowarzyszenia ekolo-
giczne, medycy zauważają problem który 
trzeba rozwiązać i to bardzo szybko. Nowe 
technologie pozwalają na to, aby wykorzy-
stać je dla dobra całej planety. My samorzą-

Kapitał ludzki jest źródłem  
sukcesu naszego miasta
Z Jackiem Wiśniowskim burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego, rozmawia Radosław Nosek

dowcy mamy w tym bardzo ważny udział 
i powinniśmy tworzyć dobry klimat współ-
pracy międzysektorowej. Taki jest wniosek 
ostateczny.

Jakie działania podejmowane są 
w Lidzbarku Warmińskim w zakresie 
rozwoju niskoemisyjnego transportu 
miejskiego, jako alternatywy dla aut 
prywatnych?

Lidzbark Warmiński jako miasto rozwija 
się w następujących kierunkach: jego roz-
woju gospodarczego tj. turystyka, sport, 
uzdrowisko, mała i  średnia przedsiębior-
czość. Trzy z  nich są oparte na dobrych 
warunkach środowiskowych. Jednym 
z  naszych działań, aby utrzymać dobre 
warunki środowiskowe jest wprowadze-
nie transportu zbiorowego opartego na 
taborze niskoemisyjnym jakim są zaku-
pione autobusy elektryczne. Jest to pierw-
sza w historii naszego miasta komunikacja 
miejska. Celem zachęcenia społeczeństwa 
do korzystania z  komunikacji zbiorowej 
przejazdy nim są darmowe dla wszystkich 
pasażerów. Liczymy na to, że zmniejszy 
się ruch pojazdami spalinowymi, a  co za 
tym idzie i  zanieczyszczenie powietrza. 
Takie działanie jest wsparciem promocji 
wykorzystania pojazdów elektrycznych do 
innych form przemieszczania się np. rowe-
rów elektrycznych, czy też elektrycznych 
samochodów osobowych.

Rok 2022 nie będzie łatwy dla samo-
rządów m.in. z uwagi na projektowane 
zmiany podatkowe PIT i  CIT, które 
znacznie obniżą samorządom docho-
dy budżetowe z tych źródeł. Jak gmina 
przygotowuje się do tych wyzwań?

W związku z licznymi inwestycjami wspie-
ranymi przez uzyskane dofinansowania ze 
środków zewnętrznych tj, unijnych i  rzą-
dowych jesteśmy największym od kilku 
lat inwestorem w Lidzbarku Warmińskim. 
Przed pandemią wspierało to często nasze 
lokalne firmy, które startując w  przetar-
gach wygrywały wykonując prace na lo-
kalnym rynku z  udziałem pracowników 
zamieszkałych w Lidzbarku Warmińskim. 
Takie sytuację dawały nam wzrost udzia-
łów w szczególności w podatku PIT.

Od 2020 roku my nie zwolniliśmy w inwe-
stycjach, lecz wiele firm wstrzymało prace, 
a co za tym idzie i zmalały udziały w po-
datku. Zrobiliśmy wiele cięć w budżecie na 
2020 oraz 2021 rok, które niestety nie wy-
starczyły przy tak dynamicznym wzroście 
cen i usług oraz wynagrodzeń.
Zmiany podatkowe w  Polskim Ładzie 
wskazują na jeszcze większe zmniejszenie 
prognozowanych wpływów z  udziałów 
podatku dochodowym PIT oraz mniejsze 
subwencje. Taki stan rzeczy doprowadzi do 
konieczności zadłużenia miasta i  wstrzy-
mania wielu inwestycji. My jako miasto sta-
ramy się promować nasze tereny inwesty-
cyjne i zachęcać do budowy nowych firm, 
które w  konsekwencji mogą dać szanse 
zwiększenia dochodów własnych i  pokry-
cia wydatków bieżących. Przygotowaliśmy 

plan inwestycyjny pod kątem uzbrojenia 
nowych terenów. Wprowadziliśmy ko-
munikację miejską aby zachęcić ludzi do 
osiedlania sie w  Lidzbarku Warmińskim. 
Budujemy nowe obiekty uzdrowiskowe, 
aby rozwijać ten kierunek rozwoju gospo-
darczego. Staramy się modernizować nasze 
obiekty użyteczności publicznej w oparciu 
o  energetykę odnawialną, aby zmniejszyć 
koszty utrzymania.

Jakie będą najważniejsze czynniki 
rozwoju Lidzbarka Warmińskiego 
w najbliższych latach?

Sadzę że najważniejsze czynniki rozwoju 
to inwestycje i  przedsiębiorczość. W  tym 
wszystkim kapitał ludzki jest źródłem suk-
cesu naszego miasta Lidzbark Warmiński.

Zmiany podatkowe w Polskim Ła-
dzie wskazują na jeszcze większe 
zmniejszenie prognozowanych 
wpływów z  udziałów podatku 
dochodowym PIT oraz mniejsze 
subwencje. Taki stan rzeczy do-
prowadzi do konieczności zadłu-
żenia miasta i wstrzymania wielu 
inwestycji.
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„Okrągły stół” rządu  
i samorządu na Mazurach

VI Europejski Kongres Samorządu odbył 
się w 6-7 grudnia 2021 r. w Mikołajkach. 
Współorganizatorem wydarzenia był sa-
morząd województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego. Wydarzenie zgromadziło bli-
sko 1000 uczestników z 25 krajów Europy. 
Mazurski kurort na dwa dni stał się cen-
trum wymiany myśli i doświadczeń przed-
stawicieli europejskich regionów.
- Naszym zdaniem to nowy, przyciągający 
uwagę sposób na pokazanie regionu jako 
miejsca atrakcyjnego do inwestowania, 
pracy, nauki i  wypoczynku. Impreza jest 
szeroko promowana, przyciąga wyjątko-
wych gości cieszących się autorytetem, więc 
informacja o  Warmii i  Mazurach dotrze 
nie tylko do uczestników, ale i  innych osób 
zainteresowanych tematyką samorządów, 
biznesu, turystyki - mówi Gustaw Marek 
Brzezin, marszałek województwa. 
Kongres przyciągnął najważniejsze posta-
cie krajowych i  zagranicznych samorzą-
dów, władz centralnych oraz biznesu. Ha-
słem przewodnim tegorocznego kongresu 
jest „Europa po pandemii: Jak odbudować 
lokalną gospodarkę?”. Wśród najważ-
niejszych tematów, które omawiane były 
podczas paneli, znalazły się: finansowanie 
rozwoju regionów, smart-rozwiązania, 
współpraca transgraniczna oraz tworzenie 
sprzyjających warunków dla inwestycji. 
Głównym tematem kongresu, poruszonym 

podczas sesji plenarnej była „Przyszłość 
idei decentralizacji – spór o zakres samo-
rządności”. Dyskusję, w  której obok mar-
szałka Brzezina udział wzięli prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak, poseł Krzysztof 
Gawkowski i  minister Paweł Szefernaker, 
zdominował temat przewidywanych skut-
ków wprowadzenia Polskiego Ładu. 
- To „operacja na żywym organizmie”. Nie 
powinno się eksperymentować, pieniądze 
z  Polskiego Ładu są pożyczone i  przyszłe 
pokolenia będą musiały je spłacać - zwra-
cał uwagę Gustaw Marek Brzezin. - Bardzo 
potrzebny jest dialog w celu skutecznego za-
inwestowania każdej złotówki. Konieczne 
jest powołanie czegoś w rodzaju „okrągłego 
stołu” rządowo-samorządowego - zaapelo-
wał Brzezin.
Program merytoryczny konferencji obej-
mował ponad 100 wydarzeń, które zosta-
ły podzielone na ścieżki tematyczne, takie 
jak m.in. Biznes i Zarządzanie, Innowacje, 
Społeczeństwo, Współpraca Międzyregio-
nalna oraz Zrównoważony Rozwój. 
Marszałek Brzezin wyraził nadzieję, że 
współpraca samorządu regionalnego z or-
ganizatorami kongresu w Mikołajkach bę-
dzie długotrwała. 
- To jest duża wartość dla Warmii i Mazur, 
bo możemy w  ten sposób promować region 
piękny, znany z przyrody, możliwości wypo-
czynku i  turystyki. Możemy też pokazywać 

„Okrągły stół” rządu i samorządu na Mazu-
rach region ambitny, region rozwijający się, 
który po raz kolejny w  100 procentach wy-
korzystuje środki z Unii Europejskiej i przy-
gotowuje się też do następnej perspektywy. 
Kongres jest możliwością publicznej dyskusji 
w  bardzo ważnych kwestiach, m.in. w  za-
kresie wymiany doświadczeń w  wymiarze 
międzynarodowym. Dzisiaj jest to najwięk-
sze spotkanie samorządowe w Polsce. Gości-
my około tysiąca uczestników, jest mnóstwo 
różnorodnych paneli. Spodziewam się, że ta 
dyskusja i wnioski po kongresie będą przyno-
siły jak najlepszy efekt dla rozwoju naszych 
regionów - ocenił marszałek województwa. 
Podczas drugiego dnia kongresu uczest-
nicy rozmawiali o wykorzystywaniu unij-
nych funduszy na przełomie mijającej 
i  następnej perspektywy unijnej. Wśród 
priorytetów na lata 2021-2027 uczestnicy 
dyskusji wymieniali między innymi walkę 
z ubóstwem, bezrobociem oraz wyklucze-
nie komunikacyjne. 
Podczas 6. Europejskiego Kongresu Samo-
rządów w Mikołajkach dużym zaintereso-
waniem cieszył się również panel „Patrio-
tyzm lokalny w  gospodarce. Czy biznes 
regionalny może być alternatywą wzglę-
dem wielkich przedsiębiorstw?”. 
W panelu „Zielony Ład z perspektywy re-
gionalnej w kontekście wykorzystania fun-
duszy europejskich w  RPO” wziął udział 
Gustaw Marek Brzezin, marszałek woje-
wództwa 
- W dobie zmian klimatu istotnym zadaniem 
jest dążenie do zrównoważonego rozwoju, 
w  którym wzrost ekonomiczny nie będzie 
negatywnie oddziaływał na środowisko na-
turalne - mówił marszałek. - Chcemy się 
rozwijać gospodarczo, ale w naszym regionie 
troska o  środowisko naturalne zawsze była 
priorytetem. Staramy się zachować równo-
wagę pomiędzy postępem przemysłowym 
a zachowaniem walorów przyrodniczych. 
Nie zabrakło także rozmów o  wpływie 
współpracy transgranicznej na rozwój 
przedsiębiorczości i  innowacji, współpra-
cą JST z NGO podczas pandemii, wpływie 
parków technologicznych, miejskich trans-
porcie elektrycznym czy cyfrowych samo-
rządach.
Organizatorem wydarzenia była Fundacja 
Instytut Studiów Wschodnich, natomiast 
głównym partnerem samorząd wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego.

Z samorządem jest Pan związany od 
początku lat 90., a  funkcję starosty 
pruszkowskiego pełni Pan od 2018 
roku. Co Pan uważa za swoje najwięk-
sze osiągniecie jako samorządowca?

Największym osiągnięciem jest ułożenie 
współpracy zarządu powiatu w  ostatnich 
3 latach. Trudne uwarunkowania politycz-
ne, burzliwe zmiany gospodarcze, pan-
demia Covid -19, to wszystko sprawiło że 
współpraca zarządcza w  kilkuosobowym 
zespole zarządu jest największym wyzwa-
niem samorządowym.

W  jaki sposób pandemia wpływa na 
funkcjonowanie powiatu? Czy w 2021 
roku była konieczność ograniczania 
z  tego powodu działań prorozwojo-
wych, inwestycyjnych?

Ostatnie dwa lata to wielkie wyzwanie dla 
naszego powiatu, ale też dla mnie, jako 
samorządowca. Jeśli chodzi o  funkcjono-
wanie powiatu to musieliśmy wykazać się 
wielką elastycznością, aby reagować na 
bieżące potrzeby związane z  pandemią, 
a jednocześnie realizować postawione cele 
inwestycyjne. Nasi pracownicy na bieżąco 
zaopatrywali służby powiatowe (szpital, 
policję, straż pożarną i  sanepid) w  środki 
ochronne takie jak maseczki, rękawiczki 
czy płyny do dezynfekcji. Kosztowało nas 
to mnóstwo wysiłku i  pieniędzy, ale nie-
wątpliwie przyczyniło się do zminimalizo-
wania zagrożenia związanego z rozwojem 
pandemii na terenie naszego powiatu. 
Mimo tych trudności, dzięki dobremu 
zarządzaniu budżetem, zrealizowaliśmy 
bogaty pakiet inwestycyjny. Rozbudowa 
skrzyżowania dróg powiatowych Nada-
rzyńskiej i Kasztanowej w Żółwinie, prze-
budowa skrzyżowania ul. Sokołowskiej 
z  ul. Zdrojową i  łącznicą w  strefie drogi 
krajowej nr S8 w  miejscowości Wypędy, 
czy inwestycje kubaturowe: budowa hali 
praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycz-
nym i szatniowo-sanitarnym przy Zespole 
Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Prusz-
kowie, to tylko niektóre z nich. 

Jakie najważniejsze zadania stoją 
przed powiatem w 2022 roku?

W 2022 roku nie zwalniamy tempa, posta-
wiliśmy przed sobą wiele ambitnych, ale 
przede wszystkim realnych i  przemyśla-
nych celów inwestycyjnych. 
W dziedzinie edukacji jest to przebudowa 
Liceum Ogólnokształcącego im. T. Koś-
ciuszki w  Pruszkowie – przedsięwzięcie 

W 2022 nie zwalniamy tempa
Z Krzysztofem Rymuzą Starostą Pruszkowskim, rozmawia Marcin Prynda

bardzo potrzebne i  wyczekiwane, która 
poprawi komfort, zarówno nauki, jak i na-
uczania uczniów. Łączny koszt tej wielolet-
niej inwestycji to ponad 50 mln zł ! Kolej-
ną, wyczekiwaną inwestycją jest budowa 
pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i  Sportowych przy ul. Gomuliń-
skiego w Pruszkowie – obiekt szczególnie 
istotny z  uwagi na okres pandemii, który 
ma niebagatelny wpływ na zdrowie fizycz-
ne i kontakty społeczne młodzieży.
Dodatkowo, trwa budowa Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w  Pruszkowie przy ul. Wapiennej. Nieba-
wem zakończymy pierwszy etap tej inwe-
stycji, obejmujący rozbiórkę części istnieją-
cych obiektów, budowę budynku głównego 
z częścią dydaktyczną, salą sportową wraz 
z  umeblowaniem i  wyposażeniem po-
mieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną. Planowany termin zakończe-
nia całej inwestycji - rok 2023.
W  kategorii działań socjalnych naszym 
priorytetem jest budowa Powiatowego 
Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego 
w Brwinowie. Jeszcze w tym kwartale zo-
stanie ogłoszony przetarg na wybór wy-
konawcy. Planowany czas trwania robót 
inwestycyjnych – 2 lata. Natomiast w  za-
kresie opieki zdrowotnej dobiegają końca 
prace budowalne nowo powstałego pawi-
lonu „D” w Szpitalu Powiatowym w Prusz-
kowie. Powiat finansuje inwestycję. W tym 
roku zostanie zakupione wyposażenie dla 
pawilonu oraz doposażymy w  aparaturę 
medyczną nowoczesny Blok Operacyjny 
na potrzeby oddziałów Ginekologiczno-
-Położniczego i Chirurgii Ogólnej. 
Oprócz kluczowych inwestycji kubatu-
rowych Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
kładzie także nacisk na realizację inwesty-
cji drogowych. W bieżącym roku zaplano-
waliśmy rozbudowę w Piastowie ul. Dwor-
cowej oraz w  Regułach ul. Bodycha na 
odcinku od ul. Sienkiewicza w  Piastowie 
(wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej. 
Natomiast w Pruszkowie ul. Sienkiewicza, 
z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza 
wraz z ul. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej. 
Planujemy także rozbudowę dróg powiato-
wych nr 1509W i 4108W w Milęcinie (Gmi-
na Brwinów), polegającą na budowie ronda 
na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i  drogi 
powiatowej nr 4108W oraz rozbudowę 
drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od 
mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 4108W.

W jaki sposób rozwiązania Polskiego 
Ładu dotyczące m.in. zmian podat-
kowych wpływają na funkcjonowanie 
powiatu? Czy Polski Ład jest korzyst-
ny dla samorządów?

O wszystkich skutkach wprowadzenia Pol-
skiego Ładu będziemy mogli rozmawiać 
dopiero za kilka miesięcy. W tym momen-
cie Ministerstwo Finansów oszacowało, 
że dochody powiatu spadną, gdyż kwota 
wolna od podatku wzrośnie. Wpływy do 
budżetu powiatowego w  2022 roku będą 
znacznie mniejsze, niż w  roku ubiegłym. 
Dodatkowo koszty realizacji zaplanowa-
nych inwestycji będą znacznie wyższe na 
co wpływają m.in. wzrosty cen gazu i prą-
du. Te wszystkie czynniki nie nastrajają 
optymistycznie. 

W  2020 roku, Powiat Pruszkowski 
zajął wysokie 4 miejsce w  Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorial-
nego 2020 w  Polsce. Ranking został 
ogłoszony podczas ubiegłorocznego, 
VI Europejskiego Kongresu Samo-
rządowego. Co zdecydowało o tym, że 
Powiat Pruszkowski znalazł się w ści-
słym gronie powiatów najlepiej zarzą-
dzających finansami publicznymi? 

Nagroda jest wynikiem kompleksowej, 
apolitycznej i  obiektywnej analizy, na 
podstawie aktualnych, najważniejszych 
wskaźników ekonomicznych. Tak wysokie 
miejsca w  rankingu to przede wszystkim 
zasługa wysokiej jakości pracy Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego i urzędników sa-
morządowych oraz potwierdzenie kompe-
tentnych działań Radnych Powiatu Prusz-
kowskiego, którzy decydują o  kierunkach 
rozwoju powiatu.
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Jaki był dla Strzelina 2021 rok? Jak 
pandemia wpłynęła na finanse gmi-
ny, realizacje zaplanowanych przed-
sięwzięć inwestycyjnych?

Dzięki wspólnemu wysiłkowi i  wielkiej 
motywacji w  roku 2021 udało się zreali-
zować wiele cennych przedsięwzięć. Pan-
demia ogółem nie pokrzyżowała naszych 
planów i zaplanowane zadania inwestycyj-
ne w  znacznej mierze udało się wykonać. 
Oczywiście tak jak w  całym kraju zaob-
serwowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost 
cen materiałów budowlanych, co w  kon-
sekwencji przełożyło się na zwiększenie 
wartości niektórych z  zaplanowanych in-
westycji. 
W trosce o bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców i  innych użytkowników ruchu 
drogowego zrealizowaliśmy szereg inwe-
stycji drogowych. To są takie tematy, które 
w zasadzie nigdy się nie skończą. Jednak to 
dobrze, bo to znaczy, że gmina się rozwija. 
Możemy pochwalić się również nowym, wie-
lofunkcyjnym boiskiem w Białym Kościele, 
rozbudową monitoringu miejskiego o kolej-
ne kamery, budową węzła przesiadkowego 
Strzelińskiej Komunikacji Publicznej, 

To oczywiście tylko wycinek zadań inwe-
stycyjnych zrealizowanych w  minionym 
roku. 

Co będzie według Pani największym 
wyzwaniem dla gminy w  2022 roku, 
zbliżająca się kolejna fala epidemii, 
wysoka inflacja, zagrożenie realizacji 
ważnych celów inwestycyjnych i  roz-
wojowych?

Najważniejszym wyzwaniem dla gminy 
w  2022 roku z  pewnością będzie realiza-
cja przyjętej przez Radę Miejską Strze-
lina uchwały budżetowej. To trudny bu-
dżet. Dochody określono na nieco ponad 
120  mln, zaś wydatki na ponad 124 mln 
zł (w tym na wydatki majątkowe (inwesty-
cyjne) zapisano ponad 23 mln zł). Plany 
są ambitne, dlatego też na przeszkodzie 
ich realizacji może stanąć np. drastyczny 
wzrost cen robót budowlanych. Możemy 
mieć również problem ze znalezieniem 
wykonawców, którzy podejmą się realizacji 
konkretnych inwestycji. Firmy mogą bory-
kać się również z kwarantanną swoich pra-
cowników, co w  niektórych przypadkach 
wpłynie na tempo prowadzonych robót.
W  ostatnich latach zauważyliśmy wzrost 
liczby podatników, co oznacza że do naszej 
gminy sprowadzają się nowi mieszkańcy. 
Występuje duży ruch w  obrocie działek 
budowlanych, również na rynku wtórnym. 
Właśnie to rodzi potrzeby związane z obo-
wiązkiem gminy w  zakresie zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W jaki sposób Polski Ład może wpły-
nąć na funkcjonowanie samorządu?

Polski Ład wpłynie negatywnie na docho-
dy samorządu. Obecnie, w porównaniu do 
roku 2021, planowane wpływy z  PIT-u  są 
mniejsze o ok. 2 mln złotych. Zmiany po-
datkowe wraz z rosnącą inflacją spowodują 
wzrost wydatków bieżących oraz zmniej-
szenie nadwyżki operacyjnej. A  środki 
z  nadwyżki operacyjnej są przeznaczone 
na wydatki inwestycyjne. Realizacja zapla-
nowanych zadań zarówno bieżących, jak 
i inwestycyjnych może być ograniczona ze 
względu na dynamiczny wzrost cen mate-
riałów i usług budowlanych

Czy Strzelin jest atrakcyjny dla inwe-
storów i turystów? Co ich najbardziej 
przyciąga do gminy?

Jeśli chodzi o  turystykę to w  ostatnich 
latach nasz potencjał znacznie się zwięk-
szył. To efekt konsekwentnej poprawy 

bazy turystycznej. Mam na myśli zwłasz-
cza dwa zadania - kompleksową moder-
nizację Ośrodka Wypoczynkowego Nad 
Stawami w  Białym Kościele oraz budowę 
tras rowerowych – Singletracków Wzgórz 
Strzelińskich. Singletracki przyciągają nie 
tylko mieszkańców aglomeracji wrocław-
skiej, ale też są chętnie odwiedzane przez 
rowerowych pasjonatów z pobliskiej Opol-
szczyzny, a także, co jest dla nas miłym za-
skoczeniem, również gości z Wielkopolski. 
Dlatego już myślimy o kolejnej rozbudowie 
sieci tych tras. Wspomniana moderniza-
cja ośrodka i  rozbudowa singletracków to 
jednak nie wszystkie nasze działania rea-
lizowane w  celu poszerzenia turystycznej 
oferty . W  2021 roku, przy współpracy 
z partnerskim czeskim miastem – Svitavy, 
zakończyliśmy bardzo interesujący pro-
jekt, w  ramach którego w  naszym mie-
ście powstał Miejski Szlak Historyczny. 
Poprzez postacie związane z  dziejami lub 
tradycją miasta i  ziemi strzelińskiej, pre-
zentujemy w  innowacyjny sposób wartą 
upamiętnienia, bogatą i  ciekawą historię 
Strzelina. Dzięki unijnym środkom, ze 
wspomnianym już miastem Svitavy, w tym 
roku zrealizujemy kolejny projekt zwięk-
szający nasz turystyczny potencjał. Zamie-
rzamy zrewitalizować i  dostosować pod 
turystyczne potrzeby jeden z nieczynnych, 
podstrzelińskich kamieniołomów. To bę-
dzie miejsce chętnie odwiedzane przez tu-
rystów, w którym będą mogli poznać wiele 
ciekawostek o górniczych tradycjach ziemi 
strzelińskiej, wyjątkowych zjawiskach geo-
logicznych itp. 
W ostatnich latach Strzelin budzi też zain-
teresowanie różnych inwestorów. Intere-
sują się gruntami należącymi do podmio-
tów prywatnych, bo gminny samorząd już 
wcześniej sprzedał swoje tereny inwesty-
cyjne. Zarówno w mieście, jak i w gminie 
jest sporo nowoczesnych zakładów pracy 
i  fabryk, które w  ostatnich latach mocno 
się rozbudowują, co najlepiej pokazuje, że 
jesteśmy miejscem przyjaznym dla bizne-
su. W naszej gminie mamy bardzo atrak-
cyjne nieruchomości inwestycyjne, czego 
przykładem są m.in. działki zlokalizowane 
na obrzeżach miasta, przy wyjeździe na 
Wrocław. W  niedalekiej przyszłości mają 
się tu pojawić tutaj bardzo poważni inwe-
storzy, a w bliskim sąsiedztwie wspomnia-
nych działek zaplanowano budowę parku 
handlowego, w którym będą działać sklepy 
renomowanych marek. 

Ambitne plany na rok 2022
Z Dorotą Pawnuk burmistrzem Miasta i Gminy Strzelin, rozmawia Marcin Prynda

Wołów – miasto powiatowe położone na 
Dolnym Śląsku otoczone rezerwatami 
przyrody, gdzie zalesienie terenu wynosi 
40% obszaru gminy. Miejsce wielu historii, 
w którym dorastał gen. M. Hermaszewski – 
pierwszy Polski kosmonauta. To tu w 1962 
r. odbył się największy w  historii kraju 
napad na bank, który był inspiracją twór-
ców filmów i  komiksów. W  sercu miasta 
znajduje się wiele zabytków m.in. Zamek 
Piastowski i „rzeźba wołów” umieszczona 
na murach obronnych. Gmina przyjazna 
rowerzystom - 200 km tras rowerowych 
o różnym stopniu trudności. Jedna z najpo-
pularniejszych prowadzi z Wołowa do Lu-
biąża, gdzie znajduje się największy w Eu-
ropie pocysterski zespół klasztorny. Wśród 
tras rowerowych można wyróżnić między 
innymi drogi szutrowe, leśne, asfaltowe. 
Samorząd Wołowa w  ciągu ostatnich lat 
dynamicznie rozwija infrastrukturę dro-
gową, a przy tym zapewnia mieszkańcom 
i  turystom coraz bogatszą sieć ścieżek ro-
werowych na swoim terenie. Do tej pory 
sfinansował budowę blisko 20 kilometrów 
ścieżek rowerowych asfaltowych oraz bru-
kowanych, przygotował i oznakował około 
200 km tras na terenie gminy, dzięki czemu 
z roku na rok staje się ona miejscem coraz 

Wołów - Gmina przyjazna  
rowerzystom!

bardziej przyjaznym rowerzystom. Obec-
nie dzięki przebudowie drogi wojewódz-
kiej nr 338 do użytku zostanie oddana 
miejska sieć ciągów pieszo – rowerowych 
o łącznej długości ok. 4 kilometrów. Inwe-
stycja ta pozwoli skomunikować dworzec 
PKP z najpopularniejszą w okolicy ścieżką 
rowerową Wołów – Lubiąż, co z pewnością 
przyciągnie cyklistów naszego wojewódz-
twa, a  także województw sąsiadujących. 
Ścieżka rowerowa Wołów – Lubiąż ma 
prawie 14 km, a  bliskość dworca kolejo-
wego, bogactwo lubiąskiej architektury, 
zadaszone wiaty postojowe z miejscem na 
odpoczynek, oświetleniem oraz stojakami 
rowerowymi to jedne z  kilku atutów tego 
szlaku. 
Na terenie gminy znajdują się trasy o róż-
nym stopniu trudności, których głównym 
atutem jest sąsiedztwo z  przyrodą. W  sa-
mym Lubiążu turyści mogą skorzystać ze 
ścieżki przyrodniczej wokół rezerwatu 
Odrzyska. Trzykilometrowa trasa obej-
muje przystanki: „Borsucze Nory”, „Sta-
rorzecze” oraz „Rzekę Odrę” w otoczeniu 
lasów łęgowych. Rowerowy Szlak Odry to 
kolejna, ponadregionalna trasa wpisana 
w  międzynarodową sieć szlaków dziedzi-
ctwa kulturowego Greenways. Prowadzi 

nas z  Wrocławia do Głogowa przez Doli-
nę Odry i  jest użytkowana głównie przez 
osoby aktywne, które podróżują rowerami 
terenowymi. Kolejnym szlakiem rowero-
wym są Leśne Wydmy, które prowadzą 
w  kierunku miejscowości Dębno, z  kolei 
Żółty szlak Wołowskie Krajobrazy stanowi 
pętlę rekreacyjną wokół Wołowa i  nada-
je się na rodzinne weekendowe wyprawy. 
Szlak prowadzi w  kierunku miejscowo-
ści Wrzosy, gdzie największą atrakcją jest 
rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy 
wchodzący w skład Parku Krajobrazowego 
„Dolina Jezierzycy”. Gmina Wołów wraz 
z  Miliczem, Obornikami Śląskimi, Prusi-
cami, Trzebnicą, Wisznią Małą oraz Żmi-
grodem – podjęła się realizacji największe-
go z nich dotyczącego turystyki rowerowej 
na Dolnym Śląsku: Dolnośląskiej Krainy 
Rowerowej oraz uczestniczy w  projektach 
Dolnośląska Autostrada Rowerowa i  Cy-
klostrada Dolnośląska.
Serdecznie zapraszamy do wypraw rowe-
rowych na terenie gminy Wołów. Wszelkie 
informacje związane z turystyką rowerową 
dostępne są na stronie www.wolow.pl.

Do zobaczenia w Wołowie!

Asfaltowa trasa rowerowa Wołów - Lubiąż
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Inteligentne specjalizacje to szczególnie 
rozwijane i  wspierane obszary działania 
w danym regionie. Pełnią one strategicz-
ną i centralną funkcję w realizacji trzech 
priorytetów wyznaczonych w  Strategii 
EUROPA 2020. Województwo Podkarpa-
ckie posiada cztery inteligentne specjali-
zacje odpowiadające głównym sektorom 
rozwoju. Sa nimi: lotnictwo i kosmonau-
tyka, jakość życia, motoryzacja, oraz in-
formacja i telekomunikacja.
Ważnym zagadnieniem dotyczącym roz-
woju regionalnego są źródła jego finanso-
wania. 
- Od kilku lat istnieje wyraźna tendencja do 
ograniczania skali dotychczasowego finan-
sowania bezzwrotnego na rzecz zwrotnych 
instrumentów finansowych - mówi Krzysz-
tof Staszewski prezes zarządu Podkarpa-
ckiego Funduszu Rozwoju - 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 wo-
jewództw rozpoczęły proces rozwoju in-
stytucjonalnego polegający na tworzeniu 
i rozwoju Regionalnych Funduszu Rozwo-
ju (RFR), które w  oparciu o  instrumenty 
finansowe mogą wpierać regionalną poli-
tykę rozwoju. 
Jednym z  kluczowych zadań RFR jest li-
kwidowanie barier w dostępie do kapitału, 
a  ich działalność powinna być komple-
mentarna względem sektora finansowego 
i programów krajowych, stanowiąc swoiste 

Podkarpackie wspiera  
rozwój biznesu

uzupełnienie oferty sektora bankowego. 
Współpraca RFR-ów z  sektorem banko-
wym powinna być realizowana na wielu 
płaszczyznach. Po pierwsze, w  kwestii 
wypełniania luki finansowej, przykłado-
wo dla firm rozpoczynających działalność 
i dysponujących niewielkim kapitałem. Po 
drugie, w obszarze dzielenia się ryzykiem, 
w sytuacji gdzie wskazane obszary gospo-
darcze wymagają interwencji ze środków 
publicznych. Nie bez znaczenia jest także 
tworzenie bezpośredniej współpracy, po-
przez zlecanie sobie pewnych zadań, które 
ma miejsce przy wdrażaniu instrumentów 
finansowych.
Fundusze takie powstały już w  13 woje-
wództwach. Są to spółki prawa handlowe-
go, należące do samorządów województw. 
Aktualnie RFR-y zarządzają środkami 
w wysokości około 3,6 mld zł. W najbliż-
szych latach, w  wyniku powierzenia Fun-
duszom środków powracających z  per-
spektywy finansowej 2014-2020 kwota ta 
może wzrosnąć do 12 mld zł. 
W  przypadku PFR sp. z  o.o. podstawowa 
działalność opiera się na realizacji Umo-
wy Powierzenia, która została podpisana 
z  Województwem Podkarpackim. W  ra-
mach wskazanej umowy Fundusz zarządza 
kwotą 120 mln zł. 
Oferta Funduszu skierowana jest do MŚP, 
którzy posiadają siedzibę lub prowadzą 
działalność gospodarczą na terenie woje-
wództwa podkarpackiego – mówi Krzysztof 
Staszewski prezes zarządu Podkarpackiego 
Funduszu Rozwoju. - Nasze oprocentowa-
nie pożyczek oparte jest na stopie IBOR 
podwyższonej o 1 p.p. Nie pobieramy opłat 
za rozpatrzenie wniosku. Przedsiębiorcy 
mogą złożyć wniosek o  pożyczkę bezpo-
średnio w  Funduszu, wysłać go pocztą lub 
skontaktować się z  pośrednikami finanso-
wymi, z którymi współpracujemy. Obecnie 
posiadamy około 30 takich przedstawicieli, 
których zadaniem jest przygotowanie kom-
pletnego wniosku o pożyczkę. 
Przedsiębiorca ma możliwość znalezienia 
pośrednika w  każdym mieście powiato-
wym w  województwie podkarpackim. 
Jego usługa nic nie kosztuje klienta, gdyż 
to Fundusz pokrywa jego wynagrodzenie. 
Wnioski, które trafiają do Funduszu są 

przekazywane analitykom, którzy doko-
nują ich formalnej i merytorycznej oceny. 
Kolejnym krokiem jest wizytacja w siedzi-
bie firmy lub w miejscu prowadzenia dzia-
łalności. Następnie Komisja Pożyczkowa 
podejmuje decyzję na podstawie analizy 
złożonych dokumentów. Gdy jest ona po-
zytywna podpisywana jest z przedsiębior-
cą umowa oraz wypłacane są środki. 
Środki w  ramach oferowanych przez  
PFR sp. z o.o. pożyczek obrotowych moż-
na przeznaczyć na finansowanie bieżącej 
działalności gospodarczej, tj. wynagrodze-
nia 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 za-
kupem 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 zabezpiecze-
nia kredytu, pożyczki czy leasingu mogą 
skorzystać z poręczenia. Poręczenie udzie-
lane przez nasz fundusz może sięgnąć 80% 
wartości zaciąganej pożyczki lub kredytu, 
nawet do 1 mln zł. 
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 ze wsparcia 
korzystały mikro przedsiębiorstwa – 185 
udzielonych pożyczek. Podmioty te, przez 
wysokie koszty kredytu bankowego są 
zniechęcone do podejmowania ryzyka, 
wskazują, iż inwestycja przy wykorzysta-
niu takich środków jest mniej opłacalna. 
Oferta Funduszu ma być dla nich zachętą 
do podejmowania większego ryzyka i roz-
wijania ich działalności. 
Ze wsparcia PFR sp. z o.o. korzystały rów-
nież małe i średnie przedsiębiorstwa, któ-
rym 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. 




