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Słowo od redakcji

Coraz więcej firm
na zielonym indeksie
Europejski Kongres Gospodarczy (Katowice 25-27 kwietnia) to największa
impreza biznesowa w Europie Centralnej. Jak co roku, „ Kapitał Polski” był na
niej obecny. W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących
EEC wzięło udział ponad 9000 gości z Polski i z zagranicy.

Kolejna edycja Kongresu 590 pod hasłem
„Łączymy wszystkich” 22-23 czerwca
Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia kolejnej, siódmej edycji Kongresu
590, która odbędzie się pod Patronatem
Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Tym razem
Kongres 590 połączy tematy dotyczące
Polski oraz krajów Trójmorza w debatach
na temat zacieśniania relacji gospodarczych i politycznych, a przede wszystkim
wzmacniania bezpieczeństwa wszystkich
państw w regionie.
Dyskusja będzie miała również wymiar
globalny. Na Kongresie 590 nie zabraknie
bowiem wybitnych, międzynarodowych
ekspertów, którzy od lat zajmują się największymi wyzwaniami współczesnego
świata analizując je zarówno w kontekście światowym, jak i regionalnym.
Wśród gości Kongresu znajdą się, między
innymi, dr George Friedman, uznany na
całym świecie politolog i futurolog, twórca
dziedziny prognozowania geopolitycznego oraz autor wielu bestsellerów (Następne
100 lat, Następna dekada); prof. Justin Yifu
Lin, ekonomista Uniwersytetu Pekińskiego,
twórca koncepcji Nowej Ekonomii Strukturalnej czy Richard „Rich” Turrin, ekspert ds.
innowacji, branży fintech oraz Chin, a także autor książki „Koniec gotówki. Cyfrowy
Juan”. Ich obecność przybliży nam najpoważniejsze wyzwanie, przed jakim stoi
świat, Europa oraz Państwo Środka.

Na tegorocznej edycji Kongresu nie zabraknie także gen. Romana Polko, członka prezydenckiej Rady ds. Bezpieczeństwa
i Obronności, oraz dr Jacka Bartosiaka,
eksperta ds. geopolityki i strategii, założyciela think tanku Strategy&Future, którego
Goście Kongresu pamiętają z poprzednich
edycji.

Trójmorze:
Współpraca i bezpieczeństwo
Trójmorze to międzynarodowa inicjatywa
gospodarczo-polityczna skupiająca dwanaście państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego: Austrię, Bułgarię,
Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę,
Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Współpraca w ramach tego formatu
przynosi wymierne korzyści w postaci
wspólnych projektów infrastrukturalnych,
inicjatyw biznesowych oraz wymiany naukowej i kulturalnej.
Ostatnie wydarzenia pokazują, że dzisiaj
jedność i poczucie wspólnoty są nam potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. To właśnie bliska współpraca jest nieodłączną
częścią, a wręcz fundamentem poczucia
bezpieczeństwa, żeby zacieśnić wzajemne kontakty musimy lepiej poznać własne
możliwości, potrzeby i trudności. Dlatego,

Główne nurty dyskusji dotyczyły zielonej i cyfrowej transformacji oraz przebudowy europejskiej gospodarki. Poruszano kwestie globalnej ekonomii, konkurencyjności, łańcuchów dostaw, relacji handlowych i inwestycji w kontekście
wojny na Ukrainie, zmieniającej się geopolitycznej rzeczywistości. Dużo mówiono na temat szybkiego uzależnienia się krajów UE od importu surowców
z Rosji.

w ramach 7. edycji Kongresu 590, omawiane będą tematy dotyczące całego spektrum
współpracy, wyznaczenia nowych celów,
a przede wszystkim zacieśniania relacji
gospodarczych i politycznych pomiędzy
Polską i wszystkimi krajami tego regionu.

Interesującym wątkiem debat były zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, wyzwania dotyczące zabezpieczenia przyszłości i skłonienia Polaków
do długoterminowego oszczędzania.
Stanisław Kluza z Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH stwierdził, że należy powrócić do dyskusji odnośnie podniesienia wieku emerytalnego oraz
zwiększenia elastyczności systemu, tak aby ułatwić tym, którzy są już na emeryturze, bycie aktywnym zawodowo lub społecznie. Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS, podkreślił, że jednym z kluczy do zabezpieczenia spokojnej starości
jest budowa świadomości emerytalnej, która powinna się zacząć w wieku 20-25
lat oraz zachęcanie do jak najdłuższej pracy, bo każdy dodatkowy rok oznacza
wzrost świadczeń emerytalnych o ok. 8-10%.

7. edycja wydarzenia skupi się na 11 obszarach tematycznych: polityce i bezpieczeństwie; gospodarce; rolnictwie i żywności;
technologii; transporcie i logistyce; energetyce; ekologii; wyzwaniach społecznych;
nauce; kulturze oraz zdrowiu.
Podczas letniej odsłony na pięciu scenach
odbędą się debaty i dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Nie zabraknie również
Studia 590 z formułą 15 minutowych wywiadów oraz popularnej wśród uczestników strefy networkingowej, w której będą
mogli się spotkać przedstawiciele biznesu,
nauki, polityki i władz legislacyjnych.

Partner wydania

Podobnie jak w ubiegłym roku wydarzenie
zostanie podzielone na dwie części: pierwsza odbędzie się w dniach 22-23 czerwca br.
w Warszawie w tradycyjnej, stacjonarnej
formule w centrum konferencyjnym Ptak
Warsaw Expo; druga będzie miała miejsce
w październiku, a w jej programie znajdzie
się m.in. przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Grupę Veolia z kolei uhonorowano za projekt akumulatora ciepła działającego przy poznańskiej Elektrociepłowni Karolin. Drugą nagrodę Grupa zdobyła,
w konkursie „Inwestor bez granic”, za 25 - letni wkład w transformację polskiej
gospodarki.
Interesujących debat nie zabrakło też podczas III edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR (Warszawa, 20-22 kwietnia). Zorganizowano 30 paneli
z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów. Celem Szczytu jest zainicjowanie wspólnych działań wszystkich sektorów kraju - rządu, samorządów, nauki,
biznesu, NGOS-ów i mediów - na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia
ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej.

Kongres 590 jest skierowany do wszystkich
firm: od start-upów, przez mikro, małe,
średnie, po największe przedsiębiorstwa.
Stanowi arenę wymiany myśli, poglądów
i doświadczeń przedsiębiorców, menedżerów, polityków, naukowców oraz ekspertów ekonomicznych. Nazwa wydarzenia
pochodzi od prefiksu kodu kreskowego,
którym oznaczane są towary wprowadzone do obrotu na terenie Polski.

W tym wydaniu „Kapitału Polskiego” nie brakuje artykułów pokazujących
w jaki sposób polskie firmy radzą sobie z zieloną transformacją. Na przykładzie Polregio i PKP Intercity pokazujemy jak wiele można zrobić dla rozwoju
najbardziej ekologicznej formy transportu jaką jest kolej. Inwestycje rozwojowe
w tej firmach idą w parze z właśnie z coraz większą ochroną środowiska i zwiększaniem atrakcyjności przewozów kolejowych.

Strategicznymi Partnerami wydarzenia są
m.in. Enea S.A. oraz PGE Polska Grupa
Energetyczna.

Zapraszam do lektury „Kapitału Polskiego”!

Partnerami Głównymi Plus są firmy: PKO
Bank Polski i Grupa PZU.

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!

Więcej informacji na kongres590.pl
Richard Turrin
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Podczas Kongresu poznaliśmy też laureatów drugiego Rankingu Inicjatyw
Dekarbonizacyjnych. Ranking jest elementem inicjatywy Zielony Indeks, dedykowanej tym, którzy aktywnie uczestniczą w zielonej transformacji polskiej
gospodarki. Jednym z laureatów została Kompania Piwowarska, wyróżniona
za podpisany w 2019 roku kontrakt typu PPA na dostawę energii ze źródeł
odnawialnych. Była to pierwsza w Polsce umowa tego typu. Umożliwiła ona
sfinansowanie – bez dotacji państwowych – rozbudowy działającego już parku wiatrowego o trzy turbiny. Dzięki temu przedsięwzięciu, od 2021 roku, zapotrzebowanie na energię elektryczną browarów Kompanii Piwowarskiej jest
w całości pokrywane energią wiatrową.

Redaktor Naczelny

George Friedman

Ryszard Żabiński
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KRUS wspiera rozwój
ubezpieczeń
Z prezes KRUS dr Aleksandrą Hadzik rozmawia Radosław Nosek
Czy zatem przez to można rozumieć, że KRUS jest właścicielem
AGRO TUW, podmiotu, który bardzo mocno identyfikuje się z sektorem rolniczym?

Cieszę się, że ponownie spotykamy
się z Panią Prezes na łamach naszego
magazynu. Ostatnio rozmawialiśmy
o wyzwaniach dla Kasy w obszarze jakości życia seniorów-rolników, dzisiaj
coraz częściej słyszymy o Państwa zaangażowaniu w rozwój ubezpieczeń
dla rolników. Na czym ono polega?
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest powołana do realizacji zadań
związanych z ubezpieczeniem społecznym
rolników i ich rodzin. Jest to nasze podstawowe zadanie ustawowe i dokładamy na co
dzień wszelkich starań, aby terminowo się
z niego wywiązywać. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nakłada jednak
na KRUS także dodatkowe zadania, takie
jak działalność prewencyjna czy rehabilitacja lecznicza dla rolników.
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Zakładamy, że mniej znanym obszarem
naszego działania jest zadanie opisane
w artykule 66 ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników. Zapis ten umożliwia Kasie udział w przedsięwzięciach
dotyczących ubezpieczeń dla rolników.
Zgodnie z jego brzmieniem Kasa może
inicjować i wspierać rozwój ubezpieczeń
dla rolników i członków ich rodzin, prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych stosownie do przepisów
o działalności ubezpieczeniowej. Warto
podkreślić, że w tym obszarze ustawodawca powierzył Kasie w szczególności
pomoc w powstawaniu i działalności
takich towarzystw, czego przykładem
jest powstanie AGRO Ubezpieczeń – Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
(w skrócie AGRO TUW).

AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych jest w 100%
własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Fundusz
Składkowy USR), który jest osobą prawną,
utworzoną na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zarządzanym z urzędu przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prezes
KRUS jest jednocześnie jednoosobowym
Zarządem Funduszu Składkowego USR.
Zatem odpowiadając na Pana pytanie,
KRUS nie jest właścicielem AGRO TUW.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, realizując wspomnianą przeze mnie
delegację ustawową, jest zaangażowana
w promocję ubezpieczeń, w tym także
w AGRO TUW. Szczególny nacisk kładziemy na upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach wśród rolników i zwiększanie
ich świadomości o potrzebie korzystania
z nich, w tym z ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, opierając się na mechanizmie wzajemności ubezpieczeniowej.
Nasze działania wpisują się w priorytety
nadzorującego nas Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których informował
Pan Premier Henryk Kowalczyk na jednej
z ostatnich konferencji prasowych. Ponadto działania te stanowią element działalności KRUS w obszarze prewencji wypadkowej w gospodarstwach rolnych.
Czy może Pani przybliżyć wspomniany mechanizm wzajemności ubezpieczeniowej?
Wzajemność ubezpieczeniowa polega na
stosowaniu mechanizmu, który pozwala
ubezpieczonemu płacić mniej, jednocześnie
zachowując adekwatność składki do ryzyka
poprzez system zwrotów składki w sytuacji
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dobrej szkodowości w danym roku i dopłaty składki w przypadku jej nadmiernego
przekroczenia. Model ten jest zastrzeżony
dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
w przeciwieństwie do zakładów ubezpieczeniowych działających w formule spółki
akcyjnej. Powyższe powoduje, że TUW
nie jest bezpośrednio nastawiony na osiąganie zysków, lecz na wspólne pokrywanie
szkód członków. Dzięki temu możliwa jest
transparentność kosztowa powodująca
efektywną optymalizację kosztów składek
ubezpieczeniowych, co przekłada się na
ofertę tańszego ubezpieczenia.
W TUW ochrona ubezpieczeniowa jest
świadczona przez ubezpieczonych sobie
nawzajem. Członkowie takiego towarzystwa są jednocześnie ubezpieczonymi. Stąd
niewątpliwą zaletą TUW jest to, że jego
członkowie mają wpływ na prowadzaną
przez towarzystwo działalność, w tym na
wysokość składki.
W jaki sposób mogą rolnicy ubezpieczeni w TUW wpływać na wysokość
składki?
Oferta Agro TUW jest ofertą kompleksową, uwzględniającą zarówno produkty
ubezpieczeniowe przeznaczone dla rolników, jak i ubezpieczenia upraw oraz
zwierząt, OC posiadaczy gospodarstw
rolnych, agrocasco dla maszyn i urządzeń
rolniczych, a także produkty dla wszystkich zainteresowanych, np. ubezpieczenia
komunikacyjne, majątkowe, turystyczne,
mikroprzedsiębiorstw czy też ubezpieczenia korporacyjne dla firm.
Trudno oczywiście mieć wpływ na warunki pogodowe, których skutki mogą być
bardzo odczuwalne dla rolników. Stąd pomysł zaangażowania Funduszu Składkowego w AGRO TUW, którego ambicją jest
oferowanie kompleksowych ubezpieczeń
upraw rolnych, łącznie z suszą. Z pewnością na wysokość składki może natomiast
wpływać mniejsza wypadkowość w pracy
w rolnictwie.
I właśnie w tym miejscu chciałabym podkreślić wagę naszych działań prewencyjnych
na rzecz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, które nieustannie prowadzimy od wielu lat. Cieszę się,
ponieważ jest to działanie komplementarne
do prezentowanego systemu ubezpieczeń
rolniczych, dzięki którym rolnicy zyskują
jeszcze większe bezpieczeństwo.
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Wielokrotnie rozmawialiśmy o działalności prewencyjnej KRUS. Co
przewidujecie Państwo w tym zakresie nowego?
Myślę, że aktywność Kasy w obszarze prewencji jest dobrze rozpoznawalna przez
rolników. Nad bezpieczeństwem pracy
w gospodarstwie rolnym pracujemy, można powiedzieć u podstaw i u źródeł.
Niezmiennie proponujemy rolnikom oraz
członkom ich rodzin udział w naszych
sztandarowych konkursach prewencyjnych, do których zaliczamy Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne” pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
– w tym roku pod hasłem „Bezpiecznie na
wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.
Dla dzieci organizujemy również konkurs
na rymowankę o bezpiecznych zachowaniach w gospodarstwie rolnym. Mamy
też w ofercie Ogólnopolski Konkurs dla
Młodzieży „Moja Wizja Zero” – obecnie
przygotowujemy się do jego czwartej edycji. W konkursie tym młodzież prezentuje
krótkie filmy poświęcone tematyce bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach, opierając się na idei międzynarodowej kampanii
„Wizja Zero”, której głównym celem jest
całkowite wyeliminowanie wypadków
przy pracy rolniczej oraz rolniczych chorób zawodowych.
Z roku na rok obserwujemy tendencję
spadkową wypadków w rolnictwie. Jestem przekonana, że jest to również skutek
naszych działań prewencyjnych. Proszę
wziąć pod uwagę, że temat bezpieczeństwa i zdrowia nie jest tematem łatwym
do komunikowania. To dla nas prawdziwe
wyzwanie, któremu staramy się sprostać
sięgając po nowe formy przekazu, w szczególności w przestrzeni cyfrowej.
Tak, żyjemy w epoce cyfryzacji. Czy
czeka nas dalsza digitalizacja usług
świadczonych przez KRUS na rzecz
rolników?
Digitalizacja jest koniecznością naszych
czasów. Polski rolnik jest nowoczesny i na
co dzień korzysta z komputera, tabletu, telefonu komórkowego oraz wielu innych narzędzi współczesnej techniki. Chce oszczędzić swój czas i mieć możliwość załatwienia
jak największej liczby spraw drogą elektroniczną. W 2016 roku Kasa uruchomiła por-

tal eKRUS. Jest to system informatyczny
udostępniany w sieci Internet, przeznaczony dla osób ubezpieczonych w KRUS, które
mogą założyć na nim swoje indywidualne
konta. Po zarejestrowaniu na eKRUS możliwy jest dostęp m.in. do spersonalizowanych danych o przebiegu ubezpieczenia
czy informacji o zbliżających się terminach
płatności i wysokości składek. System ten
jest udoskonalany i poszerzany o nowe
funkcjonalności, np. możliwość zgłoszenia osoby do ubezpieczenia oraz uzyskania
elektronicznych zaświadczeń.
KRUS jest też obecny na portalach społecznościowych. Przy tej okazji zachęcam do
śledzenia naszego profilu na FB, Instagramie oraz oglądanie nas na kanale YouTube.
Wśród licznych wyzwań ten rok przyniósł nam kolejne, związane z wojną
na Ukrainie.
Czy KRUS wspiera działania na rzecz
uchodźców z Ukrainy?
Obywatele Ukrainy od kilku lat pracują już
w polskich gospodarstwach rolnych jako
pomocnicy rolnika. Od 24 lutego 2022 r.
obowiązują przepisy ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy, które przewidują
możliwość zawierania umowy z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami
Ukrainy na dłuższy niż dotychczas okres,
tj. na okres ich legalnego, 18-miesięcznego
pobytu na terytorium Polski. Dla pozostałych osób jest to nadal 180 dni w roku kalendarzowym.
Przygotowaliśmy cały pakiet informacyjny
o możliwości zatrudnienia pomocników
rolnika w języku ukraińskim – wszystkie
informacje są dostępne na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Nasze oddziały regionalne angażują się również w działania
koordynowane przez lokalne samorządy.
Można zatem powiedzieć, że KRUS to
urząd, który dynamicznie i elastycznie reaguje na zmienną rzeczywistość
– tak było już w czasie, gdy zaskoczyła
nas wszystkich pandemia, a teraz wojna na Ukrainie.
Właśnie tak. Staramy się szybko i skutecznie reagować na wszelkie wyzwania, które
stawia przed nami otoczenie. KRUS podejmuje wszystkie możliwe działania, aby jak
najlepiej i profesjonalnie służyć polskim
rolnikom.
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Kolej jest najbardziej ekolog icznym środkiem transportu
Rozmowa z Markiem Chraniukiem, prezesem zarządu PKP Intercity
sce powstają głównie w pięciu sektorach
i obszarach gospodarki. W tym gronie jest
między innymi transport. PKP Intercity
przygotowuje się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przewozów do 500 km
w 2030 roku, co jest zgodne z założeniami
Europejskiego Zielonego Ładu

Podczas Międzynarodowego Szczytu
Klimatycznego Togetair 2022 uczestniczył Pan w panelu tematycznym
„Renesans kolei, czy transport schodzi na Ziemię? Czy rzeczywiście kolej
ma szansę na skuteczną rywalizacje
z transportem lotniczym?
Zmiany klimatu stały się kluczowym wyzwaniem współczesnego świata. Dbałość
o środowisko naturalne to nasza wspólna
odpowiedzialność względem kolejnych pokoleń. Emisje gazów cieplarnianych w Pol-

Wzrost świadomości ekologicznej wśród
społeczeństwa spowoduje, że coraz bardziej świadomy pasażer przyszłości będzie
cenił kolej za bycie najbardziej ekologicznym środkiem transportu. W Unii Europejskiej odpowiada ona za jedynie 0,4 proc.
emisji gazów cieplarnianych. Jest to wynik
drastycznie niższy w porównaniu z transportem drogowym, który odpowiada za
ponad 71 proc. emisji oraz lotnictwo, które
generuje niemal 14 proc. zanieczyszczeń.
Między innymi dlatego w nadchodzących
latach będzie rosła rola kolei jako jednego
z najbardziej zrównoważonych środków
transportu w europejskim systemie mobilności. Jest ona nie tylko przyjazna środowisku i energooszczędna, lecz także jedynym rodzajem transportu, który niemal
stale obniża poziom emisji CO2, jednocześnie odnotowującym wzrost przewozów.
Bardziej ekologiczne przejazdy to jednak
nie jedyna przewaga kolei nad transportem lotniczym. Podróże pociągiem mają
szereg zalet. Jedną z nich są lokalizacje
stacji, które są wybudowane w centrach
miast, podczas gdy lotniska mieszczą się
na obrzeżach, co wydłuża czas dotarcia
do miejsca, z którego zaczyna się podróż.

Do tego procesu możemy również doliczyć
czas potrzebny na odprawę.
Jeśli kolej chce być konkurencyjna wobec
takich środków transportu jak samolot, to
musi zwiększać swoją prędkość przejazdu
między miastami, komfort i jakość podróży. Pociągi muszą być szybkie, niezawodne i kursować na tyle często, aby pasażer
chciał z nich korzystać. W PKP Intercity
od kilku lat konsekwentnie odbudowujemy rolę kolei jako środka transportu, na
którym zawsze można polegać.
Jak PKP Intercity przetrwało trudny
okres pandemii? Czy nie zahamowała
ona inwestycji i nie zmniejszyła przewozów pasażerskich?
Pojawienie się pandemii COVID-19 i związane z tym ograniczenia w sferze publicznej niemal z dnia na dzień diametralnie
zmieniły zapotrzebowanie na podróżowanie. Jednocześnie pociągnęły za sobą
konieczność modyfikacji procedur bezpieczeństwa. Związane z epidemią restrykcje
dotyczące przemieszczania się spowodowały, że w tym czasie pasażerowie ograniczyli swoje podróże do tych koniecznych.
Dla PKP Intercity mniejsza liczba uruchamianych pociągów nie oznaczała jednak
mniejszego zaangażowania, wręcz przeciwnie. Spółka działała w 100 proc., zapewniając bezpieczeństwo pasażerom oraz
pracownikom, jak również dbając o stabilne funkcjonowanie w tych wyjątkowych
okolicznościach.
Pandemia koronawirusa wstrzymała czasowo dynamiczny wzrost popularności
polskiej kolei i usług PKP Intercity. W 2020
roku z usług przewoźnika skorzystało blisko 26,7 mln pasażerów, co stanowi 45%
spadku w stosunku do 2019 roku, kiedy to
przewieźliśmy 48,9 mln pasażerów. Miniony rok to jednak czas powrotu Polaków do
podróżowania pociągami PKP Intercity.
W 2021 roku z naszych usług skorzystało
35,7 mln pasażerów. Także tegoroczne wyniki nastrajają nas optymistycznie. Wracamy więc do trendów sprzed pandemii.
Pomagają nam w tym między innymi wielomiliardowe inwestycje, dzięki którym
stale poprawia się komfort podróżowania
pociągami PKP Intercity.
Pomimo utrudnionej sytuacji rynkowej
kontynuowaliśmy inwestycje dotyczące
modernizacji i zakupu nowego taboru.
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W trakcie pandemii do PKP Intercity trafiło między innymi 30 najnowocześniejszych
w Polsce lokomotyw elektrycznych serii
EU160 Griffin czy 125 wagonów zmodernizowanych przez bydgoskie zakłady PESA.
W ostatnich miesiącach podpisaliśmy kontrakt z Fabryka Pojazdów Szynowych H.
Cegielski w Poznaniu na modernizację 90
wagonów oraz podpisaliśmy umowę z firmą NEWAG na dostawę 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych
z opcją na dodatkowe 5 pojazdów. W tej
chwili mamy zakontraktowane umowy
o łącznej wartości ponad 6 miliardów złotych brutto.
Co najważniejsze miliardy złotych, które inwestujemy w tabor i infrastrukturę,
zapewniają nie tylko rozwój przewoźnika
i zadowolenie pasażerów, lecz także rozwój
całej gospodarki.
Jak wygląda polityka zakupowa PKP
Intercity odnośnie taboru kolejowego? Jakimi parametrami charakteryzuje się nowoczesny, ekologiczny
tabor?
W najbliższej dekadzie skoncentrujemy
się na działaniach proekologicznych. Będą
należały do nich zakupy niskoemisyjnego
taboru, modernizacja stacji postojowych
i masowe zastosowanie eco-drivingu.
Uważamy, że dbanie o środowisko i wzrost
liczby pasażerów będą napędzały się nawzajem.
Już teraz 85% taboru PKP Intercity nie
emituje spalin, a udział ten będzie rósł
sukcesywnie wraz z postępem w realizacji
inwestycji w ramach naszej strategii taborowej. Celem jest bycie pierwszym bezemisyjnym przewoźnikiem w Polsce. Szczególny nacisk kładziemy na lokomotywy
wielosystemowe oraz tabor hybrydowy (lokomotywy oraz elektryczne zespoły trakcyjne). Według naszych badań i prognoz,
przy zastosowaniu nowoczesnych elementów, eco-drivingu i rekuperacji oraz innych
działań, możemy do 2030 r zaoszczędzić 1
TWh energii, co przełoży się na mniejszą
o milion ton emisję dwutlenku węgla.
Dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego
jest też jednym z głównych celów nowej,
dziesięcioletniej umowy dot. świadczenia
usług publicznych, którą PKP Intercity
podpisało z Ministerstwem Infrastruktury.
Dodatkowo obchodząc w 2021 roku 20-lecie swojego istnienia wkroczyliśmy w kolejny etap działalności z planem wypraco-

Kapitał POLSKI

wania nowego standardu podróżowania
koleją. W tym celu rozpoczęliśmy prace
nad zmianą podejścia do projektowania
pociągów, które w najbliższych latach pojawią się na torach.
W jakim stopniu PKP Intercity wykorzystuje odnawialne źródła energii,
w tym panele fotowoltaiczne. Jakie
są plany zwiększenia wykorzystania
OZE w najbliższym czasie?
Realizowany obecnie program inwestycyjny
PKP Intercity przewiduje m.in. inwestycje
infrastrukturalne, obejmujące przebudowę
bocznic kolejowych oraz stacji postojowych
w całej Polsce z zastosowaniem w nich nowoczesnych rozwiązań, redukujących negatywnych wpływ na środowisko. W 2030
roku PKP Intercity będzie dysponować 52
stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi na terenie całego kraju. Wykorzystanie OZE na tych bocznicach ma przysłużyć
się środowisku, ale i również zagwarantować oszczędności dla Spółki.
PKP Intercity planuje do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystać na swoich stacjach
postojowych odnawialne źródła energii
w postaci paneli fotowoltaicznych. W ramach pilotażu uruchomionych zostało 81
takich paneli na terenie bocznicy kolejowej
Warszawa Grochów, dzięki czemu zużycie energii powinno zostać pomniejszone
o około 20 proc. Korzystanie z generowanej na własne potrzeby zielonej energii to
krok w stronę nowoczesnych rozwiązań
przyszłości, które są ważne nie tylko dla
nas, lecz także dla naszych klientów. Konkurencyjny transport kolejowy wymaga
tego typu inwestycji i cieszymy się, że dołączamy do grona firm korzystających z tego
rodzaju rozwiązań. Jako największy polski
operator kolejowy zamierzamy zintensyfikować nasze wysiłki w tym zakresie. Dlatego do końca 2030 roku zainwestujemy 2,6
mld zł na rozwój przyjaznej środowisku
infrastruktury.
Najbliższe lata przyniosą dynamiczny
rozwój kolei w duchu prośrodowiskowym
– potężne inwestycje pozwolą skutecznie
odpowiedzieć na założenia Europejskiego
Zielonego Ładu. Kolej będzie bezpieczna,
komfortowa, przewidywalna, dostępna
i ekologiczna, co w połączeniu z rosnącą
świadomością ekologiczną podróżnych
sprawi, że będzie najchętniej wybieranym
środkiem transportu. Z korzyścią dla środowiska.
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Pociągi wodorowe w Polsce to przyszłość
Z Hubertem Meronk prezesem Siemens Mobility Sp. z o.o., rozmawia Radosław Nosek
CO2 w ciągu jednego roku. Pociągi wodorowe w Polsce to przyszłość.
Od stycznia 2022 r. pełni Pan obowiązki prezesa zarządu Siemens Mobility w Polsce. Proszę powiedzieć jakie są plany firmy na najbliższe lata?
Siemens Mobility funkcjonuje na polskim
rynku od ponad 30 lat, realizując projekty
z zakresu taboru, infrastruktury kolejowej, serwisu oraz komponentów. Spółka
dostarczyła m.in. pierwsze pojazdy metra
Inspiro w Warszawie, tramwaje Combino
do Poznania, a od ponad 10 lat jest dostawcą komponentów dla producentów taboru
i systemów kolejowych w całej Polsce.
Firma jest także największym w Polsce
dostawcą elektrycznych lokomotyw wielosystemowych (Eurosprinter, Vectron oraz
Smartron), z których na co dzień korzystają m.in. PKP Intercity, PKP Cargo, DB
Cargo Polska, CARGOUNIT, Lotos Kolej
oraz Laude Smart Intermodal.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego uczestniczył Pan w panelu tematycznym „Zielony transport”.
Jaki jest Pana zdaniem podstawowy
warunek zielonej transformacji branży transportowej w Polsce?
Kolej, jako najbardziej ekologiczny środek
transportu, ma ogromną rolę do odegrania
w dekarbonizacji Europy do 2050 roku.
Naczelną zasadą Siemens Mobility w produkcji wszystkich pojazdów szynowych
jest troska o środowisko naturalne i ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.
Pojazdy od początku zaprojektowane jako
przyjazne środowisku zużywają mniej
energii, mniej hałasują i wymagają rzadszej
wymiany elementów - to wszystko przekłada się na realne oszczędności w trakcie
eksploatacji. Wszystkie nasze pojazdy posiadają też bardzo wysoki współczynnik
recyklingu (95-98%),
Dobrym przykładem „zielonej transformacji” jest zastosowanie wodoru na kolei.
Mamy w ofercie zaawansowany technolo-
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gicznie i efektywny energetycznie pojazd
do ruchu regionalnego - Mireo Plus H,
który zaprezentowaliśmy w maju 2022
roku w Niemczech. Maksymalna prędkość naszego pociągu wodorowego to 160
km/h, a jego zasięg w wersji dwuczłonowej
wynosi 600 km. W przypadku wersji trójczłonowej jest to aż 1000 km. Tankowanie
nie zajmuje więcej niż 15 minut, czyli tyle
co tankowanie spalinowego zespołu trakcyjnego.
Nie wystarczy jednak sam pojazd z napędem wodorowym, gdyż równie ważna
jest towarzysząca jemu infrastruktura.
Wspólnie z DB i Ministerstwem Transportu Badenii Wirtembergii realizujemy
taki kompleksowy projekt w Tybindze - od
wytwarzania, przez ekspresowe tankowanie i magazynowanie wodoru, po dostawę
pociągu wodorowego. Taki pojazd będzie
kursował między Tybingą, Horben i Pforzheim, zastępując jeżdżący tam spalinowy
zespół trakcyjny. Szacujemy, że zmiana napędu pozwoli zaoszczędzić około 330 ton

Teraz nadszedł czas na kolejny krok. Chcemy utrzymać pozycję lidera w obszarze
lokomotyw wielosystemowych, a także na
szeroką skalę wdrożyć inne nasze rozwiązania taborowe obejmujące pociągi regionalne z alternatywnym napędem, pociągi
dużych prędkości oraz systemy elektryfikacji i sterowania ruchem kolejowym,
co przyczyni się do modernizacji całego
systemu transportu kolejowego w Polsce.
Długofalowo kładziemy także nacisk na
cyfryzację i cyberbezpieczeństwo.
Czy Siemens Mobility będzie uczestniczył w pracach związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Projekt CPK jest dla nas bardzo interesujący. Braliśmy udział w dialogu technicznym
z NCBiR i jesteśmy w bieżącym kontakcie
z partnerami z CPK na temat współpracy
w poszczególnych fazach. Siemens Mobility mógłby odnaleźć się przy tym projekcie
w dwóch kluczowych obszarach - dostarczając urządzenia i wyposażenie nowych
linii kolejowych, łącznie z systemem elektryfikacji oraz systemem zdalnego sterowania oraz oczywiście w części taborowej
- tworząc pojazdy, które kursowałyby do
CPK i po całej Polsce. Przewidujemy w tym
względzie współpracę z polskimi producentami, by rozwinąć polski przemysł
i myśl technologiczną.
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Na Europejskim Kongresie Gospodarczym
o demograficznych wyzwaniach
Zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, wyzwania dotyczące zabezpieczenia przyszłości i skłonienia Polaków do długoterminowego oszczędzania,
to tylko część tematów, o jakich dyskutowali eksperci podczas panelu „Emerytury, oszczędzanie, demografia”, który
odbył się 26 kwietnia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG)
w Katowicach.
Pierwszym tematem, który poruszyli eksperci, było przeciwdziałanie ujemnemu
przyrostowi naturalnemu poprzez zwiększanie dzietności, co podkreśliła Barbara
Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rodziny i Polityki Społecznej.
Jej zdaniem należy wprowadzić zachęty
dla kobiet, m.in. poprzez wprowadzenie zmian w ustalaniu wysokości świadczeń. Wzorem może tu być np. Francja,
gdzie urlopy macierzyńskie są zaliczane
do okresów składkowych lub jak w przypadku naszych południowych sąsiadów –
wprowadzenie systemu alimentacyjnego,
tj. współfinansowania składek emerytalnych przez dzieci.

Jak poprawić wydajność systemu
emerytalnego
Stanisław Kluza z Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH uważa, że obecną sytuację
może zmienić napływ imigrantów z Ukrainy, ale zależy to od tego, ile z 3 mln osób,
które znalazły schronienie w Polsce, zostanie tu na stałe. Jednocześnie były minister
finansów i przewodniczący KNF w latach
2006-2011 sądzi, że należy powrócić do
dyskusji odnośnie podniesienia wieku
emerytalnego w celu poprawy wydajności
systemu emerytalnego oraz zwiększyć elastyczność systemu, aby ułatwić tym, którzy
są już na emeryturze, bycie aktywnym zawodowo lub społecznie.
Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS, podkreślił, że kondycja ZUS i KRUS jest dobra
i stabilna. System emerytalny powinien
opierać się jednak na filarze publicznym
i prywatnych oszczędnościach, gdyż oba
systemy są wobec siebie komplementarne,
uzupełniają się i nie powinny się kanibalizować. Panelista uważa, że jednym z kluczy do zabezpieczenia spokojnej starości
jest budowa świadomości emerytalnej,
która powinna się zacząć w wieku 20-25 lat
oraz zachęcanie do jak najdłuższej pracy,
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Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego dyskutowano m.in. o wyzwaniach dotyczących zabezpieczenia przyszłości i skłonienia Polaków do długoterminowego oszczędzania,
bo każdy dodatkowy rok oznacza wzrost
świadczeń emerytalnych o ok. 8-10%.

Postuluje on jednak o rozwagę przy projektowaniu nowych rozwiązań.

Skuteczne wdrażanie
Pracowniczych Planów
Kapitałowych

Zdaniem Antoniego Kolka, prezesa
zarządu Instytutu Emerytalnego, należy wprowadzić zachęty do korzystania
z dostępnych narzędzi do oszczędzania.
Zwłaszcza w kontekście kolejnego automatycznego zapisu do PPK, gdzie ogrom
pracy będzie się skupiał wokół zachęcenia najmniej zarabiających do pozostania
w programie. Do tej pory największy wkład
w edukację miały instytucje finansowe
oraz eksperci PFR Portal PPK. W przyszłości powinniśmy nadal promować
oszczędności indywidualne i wprowadzić
mechanizmy, które pozwolą zabezpieczyć
oszczędności np. przed inflacją.

Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR
Portal PPK, podkreślił, że właśnie edukacja finansowa miała największe znaczenie
przy wdrażaniu Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Wyraźnie było to widać na
przykładzie instytucji, w których pracodawcy aktywnie wspierali wprowadzenie
systemu poprzez zapewnienie pracownikom materiałów edukacyjnych i szkoleń.
Z tą tezą zgadza się także Jarosław Skorupski, prezes zarządu BNP Paribas TFI.
Uważa on, że niezbędna jest edukacja
finansowa, szczególnie uwzględniająca
oszczędzanie na przyszłość i posiadanie
dodatkowych oszczędności. Jednocześnie
jest on zdania, że należy tworzyć nowe produkty, które są zrozumiałe dla zwykłych
ludzi, optymalnie związane z zachętami
podatkowymi. Podobnie jak jego przedmówcy, Skorupski jest zdania, że należy
wspierać osoby o niskich emeryturach i zachęcać osoby w wieku 55+ do dalszej pracy.

Całość doskonale podsumowują słowa prezesa Roberta Zapotocznego
- W naszym DNA mamy trzy P – Polska,
pokora, praca. My naprawdę z wielką pokorą codziennie podchodzimy do naszych
obowiązków, wynikających z pracy. […]
Mamy bardzo duży szacunek do instytucji
finansowych. Dużo pracy jest przed nami,
bo jeżeli mamy do czynienia z sytuacją zaufania in minus, to jest naprawdę trudne.
Oprac. na podstawie: www.mojeppk.pl
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Jak efektywnie
wykorzystywać energię z OZE

Do 2030 r. nasze
browary będą
zeroemisyjne

Z Zygfrydem Kosidowskim prezesem zarządu NGR Project, rozmawia Radosław Nosek

Z Iwoną Jacaszek-Pruś, dyrektorką ds. korporacyjnych
w Kompanii Piwowarskiej, rozmawia Ryszard Żabiński
Kompania Piwowarska została laureatem tegorocznej edycji Rankingu
Inicjatyw Dekarbonizacyjnych WNP.
PL Jakie działania firmy zdecydowały
o przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia?
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Kompania Piwowarska została wyróżniona za podpisany
w 2019 r. kontrakt typu PPA na dostawę
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Była to jedna z pierwszych tego typu
umów w Polsce, dzięki której od 2021 r.,
zapotrzebowanie na energię elektryczną
browarów Kompanii Piwowarskiej (Tyskie
Browary Książęce, Lech Browary Wielkopolski, Browar Dojlidy Białystok) jest
w całości pokrywane energią wiatrową.
Na podstawie 10 - letniego kontraktu dostawca energii podjął decyzję o rozbudowie
działającego już parku wiatrowego o kolejne trzy turbiny.
Podejmujemy liczne działania związane z polityką klimatyczną i Europejskim
Zielonym Ładem, a zasilanie browarów
energią pochodzącą z wiatru jest jednym
z nich. W 2019 r. nasze browary (scope 1
i 2) były odpowiedzialne za emisję 7,3 kg
CO2 na hektolitr uwarzonego piwa, natomiast w 2021 r. było to już tylko 2,5 kg CO2
na hektolitr (3 razy mniej) właśnie dzięki
przejściu na energię z wiatru.
Jak Pani przyjęła wiadomość o przyznaniu nagrody? Czy trudno było
znaleźć się w gronie laureatów?
Nie ubiegaliśmy się o przyznanie tej nagrody. Nasze działania zostały dostrzeżone
– zapewne duże znaczenia miała podpisana przez nas nowatorska w Polsce umowa
typu PPA na dostawę energii ze źródeł odnawialnych. Od organizatorów rankingu
otrzymaliśmy bardzo szczegółowe techniczne pytania dotyczące tego przedsięwzięcia, co raczej rzadko zdarza się w procedurach tworzenia tego typu rankingów.
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Jesteśmy zaszczyceni wyróżnieniem i obecnością w gronie spółek, które aktywnie
uczestniczą w zielonej transformacji polskiej gospodarki. Realizacja postanowień
umowy, czyli osiągnięcie neutralności
węglowej w naszych browarach do 2030 r.,
jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju jakie wyznaczyliśmy sobie w strategii
„Lepsza Przyszłość 2030”.
Jak dużym wysiłkiem inwestycyjnym
i organizacyjnym było przeprowadzenie tego przedsięwzięcia?
Można mówić o dużym wysiłku organizacyjnym, bo znalezienie partnera, który
mógłby nam zapewnić stałą dostawę energii
elektrycznej z farm wiatrowych do naszych
trzech wielkich browarów nie było łatwe.
Od 2017 r. szukaliśmy sposobów na ograniczanie emisyjności naszej działalności
wykorzystując odnawialne źródła energii. Ambitny cel jaki sobie postawiliśmy,
czyli osiągnięcie zeroemisyjności naszych
trzech browarów do 2030 r. wymagał nieszablonowych, odważnych rozwiązań.
Udało nam się połączyć biznes z ochroną
środowiska naturalnego. Każdy jest tu
wygrany – my uzyskujemy tańszą energię,
dostawca tej energii ma zapewnionego jej
stałego odbiorcę na wiele lat, po korzystnej cenie. Ponadto, mógł rozbudować
swoje moce produkcyjne o kolejną farmę
wiatrową. Jednak największym wygranym
w tym przedsięwzięciu jest środowisko naturalne.
Nasze rozwiązanie jest replikowane w innych europejskich browarach należących,
tak jak Kompania Piwowarska, do japońskiej Grupy Asahi. Podobne umowy na dostawę energii wiatrowej podpisały browary
w Holandii i Włoszech i trwają prace nad
takim rozwiązaniem w browarach w Rumunii. Otrzymaliśmy też wiele zapytań od
przedsiębiorstw z różnych branż w Polsce
dotyczących szczegółów naszego przedsięwzięcia. Dobrze, że model ograniczający

emisyjność upowszechnia się w wielu firmach i krajach.
Proszę
wymienić
najważniejsze
przedsięwzięcia inwestycyjno-rozwojowe planowane przez Kompanię Piwowarską w 2022 r.
Mamy pełną ofertę zaspokajającą potrzeby odbiorców rynku piwa. Nasze flagowe
marki – Żubr, Tyskie i Lech są numerami
1, 2 i 6 w Polsce. Z kolei Lech Free jest marką nr 1 w najszybciej rosnącym w ostatnich
latach segmencie - piw bezalkoholowych.
Potencjał produkcyjny naszych browarów,
w tym w największym segmencie rynkowym piw tzw. lagerów, jest wystarczający.
Browar Lech jest największy w Polsce i jednym z największych w Europie. Staramy się
cały czas uatrakcyjniać i pogłębiać asortyment, rozwijać produkcję piwa bezalkoholowego i smakowego. Inwestujemy przede
wszystkim w coraz bardziej nowoczesne
rozwiązania technologiczne, np. w pasteryzację tunelową. Jest to związane z rozwojem piw bezalkoholowych i smakowych.
Drugi nasz kierunek, to inwestycje w bezpieczeństwo pracowników oraz w zrównoważony rozwój. Ważny obszar inwestycji,
to ograniczanie zużycia wody. Do wyprodukowania 1 l piwa zużywamy 2,65 l wody,
co jest bardzo dobrym rezultatem i tu jesteśmy liderem – z reguły wykorzystuje się
ponad 3 l.
W strategii „Lepsza Przyszłość 2030”, którą
przyjęliśmy we wrześniu 2020 r. połączyliśmy w integralną całość strategie: biznesową i zrównoważonego rozwoju, a zawarte
w niej cele biznesowe są równorzędne z celami środowiskowymi.
Osiągając cele środowiskowe, osiągamy też
cele biznesowe – ograniczamy koszty energii i surowców, zwiększamy konkurencyjność, udowadniamy naszym klientom,
partnerom biznesowym, że jesteśmy firmą
odpowiedzialną za środowisko naturalne.
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NRG Project został laureatem konkursu
tegorocznej edycji Rankingu Inicjatyw
Deka bonizacyjnych WNP.PL. Wyniki
konkursu poznaliśmy podczas
Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Jakie działania firmy zdecydowały o przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia?
NRG Project od kilku lat elektryfikuje
przemysł wydobywczy w Polsce, od dwóch
lat swoje doświadczenie w przemyśle przekładamy na rozwój magazynów energii
dla OZE. Nasze działania zaowocowały
stworzeniem modułowego systemu NRG
STORAGE magazynowania dla przedsiębiorstw o mocy 100 kW i pojemności 138
kWh na moduł. Celem opracowanego systemu jest efektywne wykorzystanie produkowanej energii z fotowoltaiki w momencie gdy Nasze zapotrzebowanie przewyższa
produkcję. System posiada szereg dodatkowych funkcji jak:
– możliwość wydzielenia obwodu gwarantowanego
– możliwość zarządzania energią w obrębie przedsiębiorstwa (EMS)
– możliwość wsparcia szybkiej ładowarki
samochodu elektrycznego
To właśnie dzięki systemowi NRG STORAGE 100kW/138 kWh w technologii LiFePO4 produkowanemu w Polsce, zostaliśmy
docenieni i wyróżnieni.
Od jak dawna NRG jest obecny na
polskim rynku elektromobilności
i jakie były najważniejsze etapy rozwoju firmy w tym okresie?
Od ponad 20 lat jestem związany jest
z branżą bateryjną, w firma NRG Project
działa na Polskim rynku od kilku lat. Do
najważniejszych etapów zaliczamy:
– wdrożenie badań i produkcji podwodnych magazynów energii dla klienta
z Norwegii w 2010 roku
– uruchomienie produkcji systemów bateryjnych dla przemysłu wydobywczego
miedzi i górnictwa węgla kamiennego
od 2016 roku
– zaprojektowanie i produkcje pakietów
akumulatorowych dla e-mobilnosci
i sheringu
– uruchomienie produkcji magazynów
energii dla OZE od początku 2020roku
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Firma NRG wprowadziła na rynek
produkt, który pozwala na zmagazynowanie energii wyprodukowanej
przez panele fotowoltaiczne w czasie
nadwyżki produkcji i wykorzystywanie go w dowolnym momencie Jak dużym zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw i prywatnych odbiorców
cieszy się to rozwiązanie?
Mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy 100
% planu produkcyjnego w 2021 roku. System magazynowania energii z fotowoltaiki
cieszył się dużym zainteresowaniem wśród
polskich przedsiębiorstw, były to takie
sektory jak: hotelarstwo, cementownie,
przemysł modowy, przemysł wydobywczy.
Dużą grupą Naszych klientów poza przedsiębiorstwami są polscy rolnicy, którzy już
teraz dbają o efektywne wykorzystanie
nadwyżki energii z fotowoltaiki.
Jakie są plany NRG Project w zakresie
dostaw magazynów energii dla polskich przedsiębiorstw w najbliższych
latach?
Już w tym roku wprowadzamy do oferty
zewnętrzny magazyn energii w zabudowie
mniejszej niż kontenerowa, widzimy miejsce na rynku dla kompaktowego magazynu energii w zabudowie szafowej i na słupowej. Kolejny obszar, który rozwijamy to
oprogramowanie i systemy EMS współpracujące z prognozami pogody i systemem

kogeneracji. Współpraca z kilkoma źródłami OZE jest odpowiedzią na systemu wytwórcze już istniejące w spółkach wodociągowych i elektrociepłowniach. Widzimy
jak dużo dostawcy wody i ciepła muszą
zrobić podczas transformacji energetycznej. Aktualna sytuacja geopolityczna tylko
przyspieszyła decyzje Naszych klientów.
To tez powoduje, iż myślimy i już działamy
w zakresie pełnej niezależności we wszystkich łańcuchach dostaw od rynków dalekowschodnich.
Naszym celem jest współpraca i pełna kooperacja z polskimi przedsiębiorstwami,
aby co najmniej w 80% ( a docelowo do
100% ) oprzeć się na lokal content, tak by
pieniądze z inwestycji prywatnych jak i publicznych pozostały w kraju, a nie zasilały
obcy kapitał.
Ważnym elementem dla nas jest cyberbezpieczeństwo systemów magazynowych.
Nie możemy pozwolić na fakt, iż dane były
gromadzone na serwerach poza granicami
naszego państwa z falowników produkowanych na dalekim wschodzie.
Magazyny energii to nie tylko elektrochemiczne źródła, ale także wodorowe, grawitacyjne i przepływowe.
Naszym celem na najbliższy czas jest
przedstawić rynkowi kompleksowe rozwiązanie uwzględniające w/w technologie.
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Odnawialne źródła energii
zmieniają sposób myślenia
o energetyce

Michał Skorupa, prezes E.ON Foton
Podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego uczestniczył
Pan w panelu tematycznym dotyczącym: roli prosumenta na rynku. Od
1 kwietnia wszedł nowy system rozliczeń dotyczący fotowoltaiki. Czy ta
zmiana jest korzystna dla prosumentów? Jak może wpłynąć na rynek fotowoltaiki w Polsce?
Zmiana systemu rozliczeń prosumentów
jest kolejnym krokiem w kierunku transformacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Wprowadzona zmiana wspiera ideę
konsumowania energii w miejscu jej wytwarzania oraz zabezpiecza przed ewentualnym przewymiarowywaniem instalacji i nadprodukcją. Dodatkowo, bieżące
programy dofinansowań, w postaci dopłat
do pomp ciepła i magazynów energii są sygnałem do podwyższenia autokonsumpcji
energii pozyskiwanej z OZE. Zastosowanie technologii produktów komplementarnych w połączeniu z instalacją PV daje
możliwość podwyższenia dzisiejszego poziomu wykorzystania wyprodukowanej
energii z 20-30% przynajmniej do pozio-
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mu 60-70%. Cała energetyka transformuje w stronę lokalnej produkcji i zużycia
energii w czasie rzeczywistym. Potrzebne
jest zatem komplementarne podejście do
transformacji energetycznej we własnej
nieruchomości. Dlatego w E.ON Foton
od początku stawiamy na edukację konsumentów: fotowoltaika jest początkiem
w procesie dążenia do niezależności energetycznej i ciepłowniczej. Połączenie jej
z nowymi, komplementarnymi technologiami jak pompy ciepła, magazyny energii,
klimatyzacje czy ładowarki do samochodów elektrycznych, pozwoli na zwiększenie
autokonsumpcji i optymalne zagospodarowanie wytworzoną energią przynosząc
niezależność energetyczną oraz podnosząc
nasz komfort życia. Nie mniej podsumowując, fotowoltaika, po zmianie systemu
rozliczeń, jest i nadal będzie opłacalna,
przynosząc oszczędności w dobie rosnących cen energii oraz bezpieczeństwo.
Jak problem opłacalności inwestowania w odnawialne źródła energii wygląda z perspektywy przedsiębiorstw?
Odnawialne źródła energii zmieniają sposób myślenia o energetyce, a zielona transformacja dotyka coraz więcej branż i sektorów gospodarki. Rosnące koszty energii,
wysokie ceny paliw, chęć unizależnienia
się dostaw ze wschodu oraz wymogi unijnych dyrektyw wpływają na poszukiwanie
przez przedsiębiorstwa efektywnych, generujących oszczedności rozwiązań właśnie
w obszarze OZE. A te zapewniają: efektywność dzięki bezpieczeństwu dostaw
energii, wzrost konkurencyjności polskich

przedsiębiorstw i równowagę ekologiczną.
Inwestycje w odnawialne źródła energii
są podyktowane nie tylko chęcią redukcji
kosztów zużywanej energii, ale także rosnącymi oczekiwaniami ze strony klientów
oraz partnerów biznesowych, by łańcuch
dostaw pozostawiał minimalny ślad węglowy. Prognozujemy dalszy rozwój rozwiązań OZE dla biznesu. Współpraca firm
z solidnym i doświadczonym partnerem
jak E.ON Foton umożliwia wsparcie związane z dobraniem kompleksowej oferty
i jej źródeł finansowania oraz przygotowanie rozwiązań najlepiej korespondujących
z potrzebami firmy, pozwalając zwiększyć
opłacalność inwestycji do maksimum.
Proszę przestawić najważniejsze
przedsięwzięcia inwestycyjno-rozwojowe planowane przez E.ON Foton
Sp. z o.o w tym roku.
W dalszym ciągu inwestujemy w rozwój
naszego produktowego portfolio, chociażby przez tegoroczne wprowadzenie do
oferty klimatyzacji, aplikacji E.ON Home,
która pozwala klientom kontrolować pracę
instalacji, kiedy i gdzie mają na to ochotę
oraz pracujemy nad nowymi usługami ułatwiającymi konsumentom inwestycje w instalacje fotowoltaiczne – długoterminowy wynajem paneli słonecznych, którego
wprowadzenie planujemy w czerwcu. Co
więcej, będąc częścią międzynarodowego
koncernu E.ON korzystamy z doświadczeń
i rozwiązań Grupowych, sprawdzonych
wcześniej w krajach zachodnich, będziemy
wdrażać je na lokalnym, polskim rynku,
wprowadzając nową jakość i możliwości
przy zachowaniu europejskich standardów.Równlegle w związku z wprowadzeniem zmian systemu rozliczeń na net-billing, jako E.ON Foton podejmujemy
działania edukacyjne na rzecz klientów,
wskazując, że fotowoltaika nadal się opłaca, będąc pierwszym krokiem do zbudowania niezależności energetycznej we własnej nieruchomości. Zwracamy uwagę na
zwiększenie autokonsumpcji oraz zużywanie mocy w miejscu jej wytwarzania. Zachęcamy do budowy holistycznego, domowego systemu w połączeniu z produktami
komplementarnymi, takimi jak: magazyny
energii, pompy ciepła które przyniosą nie
tylko oszczędności ale też bezpieczeństwo,
autonomię oraz ochronę środowiska.
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Nawet 60 mld zł – taki jest koszt
przestawienie na gaz sektora
ciepłownictwa
Transformacja energetyczna kraju, rola
gazu w polskiej gospodarce czy budowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju
to główne, ale oczywiście nie jedyne, tematy rozmów podczas konferencji Gazterm 2022. W wydarzeniu, które odbyło
się 16 i 17 maja 2022 r. w Międzyzdrojach,
wziął udział Prezes Zarządu Polskiej
Spółki Gazownictwa, Robert Więckowski.
Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Robert Więckowski był gościem panelu zatytułowanego „Czy droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez sieć
dystrybucji paliw gazowych?”, który odbył
się we wtorek 17 maja. Obszar tematyczny panelu był bardzo szeroki. Rozmówcy
dyskutowali m.in. o tym jak wybuch wojny
na Ukrainie wpłynął na rozbudowę infrastruktury i planowany harmonogram inwestycyjny.
– Zapewniam Państwa, że wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z planem, nie
są zagrożone żadne inwestycje realizowane
przez Polską Spółkę Gazownictwa – zaznaczył Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. – Po
24 lutego zmieniło się oczywiście sporo na
rynku, zwłaszcza na rynku podwykonawców. Wzrost cen energii i materiałów (stal
wzrosła o 100%) sporo namieszały w budżetach i zmieniły znacząco koszty inwestycji. Podwykonawcy wolą niekiedy zerwać umowę, zapłacić karę niż realizować
inwestycję ze stratą. My wiemy jednak, że
należy ten czas przetrwać i staramy się to
robić. Póki co udaje nam się, działamy wg.
harmonogramów – dodał Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki
Gazownictwa.
– Chciałbym przy okazji zdementować
wszystkie plotki. Polska Spółka Gazownictwa cały czas przyłącza indywidualnych
klientów, pracujemy normalnie i zachęcamy do współpracy – powiedział Robert
Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.
Transformacja energetyczna, w tym aktualizacja założeń polityki energetycznej
Polski do 2040 r. to plan bardzo ambitny,
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ale i jasno zdefiniowany. Wymagane jest
osiągnięcie w 2030 r. zdolności transportu
sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów zdekarbonizowanych.
Prezes Więckowski powiedział jak proces
ten wygląda z punktu widzenia Polskiej
Spółki Gazownictwa.
– Wyliczyliśmy koszt tej transformacji.
Uważamy, że będzie to 50 – 60 mld złotych.
Niezbędne są zmiany w prawie energetycznym, aby proces ten się udał. Mamy na niego jedynie 7 lat, naprawdę uważam, że to
niewiele czasu - powiedział Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki
Gazownictwa. To jest ogromna inwestycja,
której nie jesteśmy w stanie pokryć z przychodów taryfowych. Dlatego zaproponowaliśmy rządowi nowe rozwiązania. Chcemy
m.in. zmian w prawie energetycznym pozwalających na to, żeby koszty przyłączeń
mógł ponosić odbiorca. W naszym modelu
to elektrociepłownie ponieść muszą koszty
budowy i modernizacji, a Polska Spółka
Gazownictwa poniesie koszty obsługi – zaznaczył prezes PSG.
Koszty wykonania powyższych założeń są
bardzo duże. Polska Spółka Gazownictwa,
o czym mówił prezes Robert Więckowski
trzyma się przyjętej strategii.
– Pieniądze są dużym problemem. Mamy
go jednak bardzo dobrze zdiagnozowanego
i staramy się złagodzić sytuację. Pamiętamy, że w roku 2021 mieliśmy boom na przyłączenia. Teraz ze względu na wojnę i na
wzrost cen gazu na rynkach światowych
jest on mniejszy. Dlatego Polska Spółka Gazownictwa po wielu analizach jest za zwróceniem uwagi na opłatę przyłączeniową –
dodał Robert Więckowski, Prezes Zarządu
Polskiej Spółki Gazownictwa.
Panel zakończył się optymistycznymi deklaracjami, które padły m.in. z ust Artura
Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Polska Spółka Gazownictwa może liczyć bowiem na programy czy fundusze, które uwzględniają
w swoich zakresach zamianę paliw na paliwa gazowe.

Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Robert Więckowski
– Kwestia dostępu do gazu jest obecnie
priorytetem i NFOŚiGW ma zabezpieczone środki na transformację energetyczną,
w tym środki związane z inwestycjami
w sektor gazownictwa. Mamy szereg programów i rozwijamy kolejne, które będą doskonałym wsparciem do dalszego wsparcia
tego sektora. Chcemy, aby w sieciach było
jak najwięcej gazu zielonego – dodał Artur
Michalski, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
– Polska Spółka Gazownictwa jest spółką nowoczesną. Posiadamy już projekty
transportu wodoru. My potrzebujemy na
tę chwilę jedynie wsparcia i ew. deklaracji
– zwłaszcza przy planach przesyłu gazów
domieszkowych. Chcemy od najbliższej jesieni budować tylko nowoczesne gazociągi
zdolne do transportu gazów, które sobie
zażyczymy – zakończył Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.
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Czerpiemy z możliwości dwóch
światów – cyfrowego i realnego
Z Pawłem Jakubikiem członkiem zarządu Microsoft w Polsce, rozmawia Marcin Prynda
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego brał Pan udział w sesji
tematycznej „Go for cloud. Chmura
w biznesie, biznes w chmurze”. Czy
Pana zdaniem, polscy mali i średni
przedsiębiorcy przekonali się już do
prowadzenia biznesu chmurze?
Wciąż mamy do czynienia z firmami
dwóch prędkości, jeśli chodzi o wykorzystanie chmury. Jednocześnie czujemy się
odpowiedzialni za to, by możliwości tej
technologii były dostępne dla wszystkich,
a nie jedynie wąskiej grupy wybranych.
Część firm włączyła już chmurowy bieg
i cyfryzuje swoje procesy z korzyścią dla
pracowników i klientów. Daje im to niezbędną odporność w czasach zmian, kiedy
konsumenci wybierają kanały cyfrowe do
zakupu produktów, usług, komunikacji,
edukacji i rozrywki. Warto podkreślić,
że chmura pozwala nie tylko bezpiecznie
gromadzić dane i wyciągać na ich podstawie wnioski do kreowania nowych ofert.
To przede wszystkim szybki i efektywny
finansowo sposób na budowanie innowacyjnych produktów i usług. Tę szansę
wykorzystał np. Bank Pocztowy, który postawił na szerokie wykorzystanie chmury
obliczeniowej w działalności finansowej
i dzisiaj plasuje się w gronie rynkowych
„challengerów”. Instytucja jest w trakcie
procesu cyfrowej transformacji, której
efektem jest wprowadzenie innowacyjnych
usług i produktów. Bank może pochwalić
się pierwszą w Polsce biometryczną kartą
płatniczą, umożliwiającą autoryzację płatności poprzez odcisk palca. Zapewnił również dostęp do aplikacji wykorzystującej
biometryczną analizę twarzy do potwierdzenia tożsamości klienta podczas wnioskowania o kredyt gotówkowy. Wdrożył
również system klasy CRM w chmurze.
Kolejnym przykładem mniejszej firmy
może być Piwik PRO, polski producent
oprogramowania, które pozwala analizować zachowania użytkowników stron
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internetowych i aplikacji. Kładą oni szczególny nacisk na prywatność i bezpieczeństwo gromadzonych danych. Firma konsekwentnie rozwija swoją ofertę i trafia na
rynki europejskie: niemiecki, holenderski,
austriacki i do Szwajcarii. Chmura pozwala zatem skalować biznes i staje się kluczem
otwierającym drzwi do nowych rynków.
To kilka pozytywnych przykładów, ale
jest wiele firm, które wciąż nie wjechały
na chmurową autostradę. Według Indeksu
Cyfrowej Przyszłości Microsoft, Polska pozostaje 9 proc. w tyle za średnią CEE w zakresie wykorzystania technologii chmury.
Czy w trudnym okres pandemii,
nastąpiło przyspieszenie procesów
związanych z cyfryzacją przedsiębiorstw np. w zakresie pracy zdalnej?
Zdecydowanie tak. Cyfryzacja i praca zdalna pozwoliły wielu firmom i instytucjom
publicznym na zapewnienie ciągłości działania i sprawnej komunikacji z pracownikami, klientami i kontrahentami w sytuacji wymuszonego dystansu społecznego.
Po wybuchu pandemii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
z dnia na dzień przeorganizował cały dotychczasowy model pracy. Wcześniej z 18
oddziałów tylko 2 były zakaźne. W marcu
2020 r. to one znalazły się w centrum uwagi. Lekarze, pracownicy administracji oraz
działu IT potrzebowali zaledwie 2 tygodni,
by zdalnie kontaktować się miedzy sobą,
a przede wszystkim – diagnozować i leczyć
zakażonych koronawirusem pacjentów.
Wiele firm i instytucji było przygotowanych do wdrożenia pracy zdalnej, ale duża
część doświadczyła możliwości tego modelu w sposób nagły. Mimo to opinie okazały
się pozytywne. Według badań Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, po wybuchu
pandemii nastąpiła zmiana nastawienia
pracodawców oraz pracowników do pracy zdalnej. W przypadku przedsiębiorców
nastąpił skok pozytywnych opinii z niemal
40% do 68%. Podobnie było z pracownikami, gdzie entuzjastów tej formy pracy było
aż 66%. Dzisiaj dostrzegamy, że hybrydowy model pracy, łączący wykonywanie
obowiązków w biurze i w sposób zdalny,
wybiera coraz więcej osób. Z naszych badań wynika, że elastyczny model pracy wybiera aż 73 proc. ankietowanych pracowników. Nie wolno nam jednak zapominać, że
praca na odległość wymaga dbałości o budowanie relacji ze współpracownikami, zapewnienie zdrowych warunków wykonywania obowiązków i zachowanie cyfrowej
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higieny. Tutaj kluczową rolę do odegrania
mają odpowiedzialni liderzy, gotowi na
cyfrową zmianę. Korzystanie z technologii
musi być przemyślane, również w sferze
dobrostanu pracowników.
Ważną grupą projektów cyfryzacji są
te związane z rozwojem i upowszechnianiem podpisu elektronicznego.
Czy w tej dziedzinie, w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnięto w Polsce
zadowalający postęp?
Cyfryzacja w tym obszarze to znak czasów i coraz mniej firm wyobraża sobie
prowadzenie biznesu bez wykorzystania
możliwości podpisu elektronicznego. Bardzo poprawiły się na tym polu zwłaszcza
doświadczenia samych użytkowników.
Udział w tym ma również chmura obliczeniowa. Świetnym przykładem jest polski
fintech Autenti, który stworzył platformę
dającą możliwość podpisywania i wysyłania prawnie wiążących umów i dokumentów online. W realiach pracy zdalnej
czy hybrydowej rozwiązanie okazało się
wygodnym, a co najważniejsze, bezpiecznym sposobem na prowadzenie sprawnej
działalności. Bezpieczeństwo to kwestia
kluczowa zwłaszcza dla instytucji finansowych. Alior Bank, korzystając z rozwiązania Autenti, wprowadził możliwość
zawierania aneksów dotyczących odroczenia spłat rat kredytów firmowych z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego oraz
e-podpisu, który jest dostępny dla 200 tys.
klientów biznesowych banku. Co więcej,
rozwiązanie uprościło i skróciło czas procesu dystrybucji dokumentów kadrowych,
np. w trakcie zatrudniania nowego pracownika, podpisywaniu umówi, aneksów,
czy wydawaniu świadectw pracy lub zaświadczeń.
Co należało zrobić, aby w okresie po
pandemii utrzymać wysokie tempo
rozwoju cyfryzacji w przedsiębiorstwach?
Polubiliśmy świat online i koniec pandemii nie zatrzyma procesu przejścia konsumentów do kanałów cyfrowych. Coraz
częściej kupujemy online, zarządzamy finansami czy ubezpieczeniami, rozliczamy
PIT-y, składamy wnioski urzędowe, oglądamy filmy, uczestniczymy w szkoleniach,
konferencjach i prezentacjach. Czerpiemy
z możliwości dwóch światów – cyfrowego
i realnego. One będą się przenikały, dlatego cyfryzacja dosłownie każdej działalno-

ści jest elementem przetrwania i rozwoju.
Wysokie tempo rozwoju nie będzie jednak
możliwe bez cyfrowej edukacji i podnoszenia umiejętności korzystania z technologii.
Chmura to ogromna przestrzeń dla gotowych i obecnych już na rynku technologii:
sztucznej inteligencji, analityki dużych
zbiorów danych, Internetu rzeczy. Są dostępne w tej bezpiecznej przestrzeni „od
zaraz” i to za niewielkie pieniądze. Kluczowe jest to, by w rękach kompetentnych
osób tworzyć na ich bazie gotowe rozwiązania z korzyścią dla firm, instytucji publicznych i całego społeczeństwa.
Jakie są najważniejsze plany Microsoftu w Polsce w 2022 roku?
Kontynuujemy nasze zaangażowanie
w rozwój społeczeństwa, polskiej gospodarki i firm . Zwłaszcza w obszarze cyfrowego bezpieczeństwa i odporności biznesu.
Ogłosiliśmy realizację wielowymiarowej
inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej o wartości 1 mld. USD. Zakłada ona
wsparcie polskich firm i instytucji publicznych na drodze cyfrowej transformacji,
podniesienie kompetencji pracowników
polskich firm oraz budowę infrastruktury
Data Center. Aktualnie powstają trzy strefy dostępności chmury Azure w polskim
regionie przetwarzania danych. Otwierają one możliwości przetwarzania danych
w bezpiecznej infrastrukturze na terenie
Polski. Od momentu ogłoszenia kompleksowego planu inwestycyjnego, Microsoft przeszkolił również ponad 200 tysięcy
polskich specjalistów IT. To ponad 4 razy
więcej niż początkowo zakładano. Dzięki
naszym programom edukacyjnym liczba
ta wzrośnie o kolejne 100 tys. osób. Obejmują one najnowocześniejsze programy
szkoleniowe z takich obszarów, jak cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja
i przetwarzanie danych, nowoczesne środowisko pracy oraz tworzenie innowacyjnych aplikacji. Chciałbym podkreślić, że
inwestycja w budowę polskiego regionu
przetwarzania danych i infrastrukturę
Data Center, stanowi jeden z fundamentów zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego naszego kraju. Chcemy, by instytucje
administracji publicznej w Polsce, a przez
to obywatele, mieli poczucie, że ich dane
są najlepiej strzeżone a nad ich bezpieczeństwem - bez przerwy - czuwa tysiące ekspertów, korzystających z najwyższej klasy
rozwiązań i narzędzi informatycznych.

17

Gospodarka

Gospodarka

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

NFOŚiGW/foto. K. Kania

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

W Europie i Polsce trwa wielka transformacja energetyczna. Jaką rolę ma
tu do odegrania NFOŚiGW? Jaki będzie dla Funduszu 2022 rok?
Rok 2022 będzie pierwszym tak wyraźnie
zarysowanym okresem, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej faktycznie zacznie funkcjonować jako szeroko rozumiany fundusz
transformacji energetyki. Finansowanie
przez NFOŚiGW przedsięwzięć w tym kierunku obejmie zwłaszcza budowę nowych
i modernizację istniejących źródeł energii
elektrycznej i ciepła oraz systemów energetycznych i ciepłowniczych, upowszechnianie OZE i termomodernizacji budynków,
a także rozwiązań wdrażających GOZ, tzn.
gospodarki obiegu zamkniętego. Priorytetem będzie także wspieranie rozwoju
transportu zeroemisyjnego, elektryfikacja
komunikacji indywidualnej i zbiorowej
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oraz promowanie w tej dziedzinie nowoczesnych technologii, w tym gospodarki
wodorowej.
Narodowy Fundusz, który, przez minione
lata na ochronę środowiska średnio w ciągu roku przeznaczał około 6 mld zł, w roku
2022 na ten sam cel zamierza wydać blisko 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 zwrotnego, głównie pożyczek. W stosunku do i tak
rekordowego roku 2021, wydatki Narodowego Funduszu na ochronę klimatu i środowiska będą większe aż o 2,2 mld zł.
To oznacza, że NFOŚ przeznaczył już
spore środki na szeroko pojęte działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
To właściwie zasługa całego systemu finansowania ochrony środowiska, albo szerzej, zrównoważonego rozwoju w Polsce.

W ostatnim czasie powstało sporo
nowych programów wsparcia dla samorządów, rolników czy osób fizycznych. Z jakich programów wsparcia
najchętniej korzystają?
Przez ostatnie trzy dekady głównymi partnerami Funduszu były jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty czy
osoby prawne. Od ponad 2 lat współpracujemy szerzej z rolnikami indywidualnymi.
Zarówno w obszarach efektywności energetycznej czy OZE, jak i w programach
ochrony wód czy gospodarki wodnej oraz
zagospodarowania odpadów. Np. w ramach cieszącego się zainteresowaniem
programu Agroenergia można zbudować
w swoim gospodarstwie rolnym biogazownię czy elektrownie wodną do 500 kW albo
instalację fotowoltaiczną do 50 kW oraz
magazyn energii lub pompę ciepła. Dzięki temu polskie gospodarstwa rolne będą
mogły stać się bardziej samowystarczalne
energetycznie a przede wszystkim bardziej
ekologiczne.
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Polsce źródłem finansowania
W ostatnim czasie do naszej puli wsparcia
wprowadziliśmy dofinansowania wpływające 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 interakcję z pojedynczymi osobami, czy gospodarstwami domowymi i to na masową skalę. Wystarczy wspomnieć, że w programie
„Mój Prąd” udało się nam już zabezpieczyć
dofinansowanie dla ponad 444 tysięcy
indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych, z kolei w programie „Czyste
Powietrze” wniosków na wymianę przysłowiowych „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 rozproszonej, 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 termomodernizację budynków, NFOŚiGW w 2022
roku wyasygnuje aż prawie 2 mld zł. Z kolei, na „Mój Prąd”, a więc drugi z kluczowych programów o charakterze powszechnym, 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 domowych magazynów energii, czy ładowarek
do samochodów elektrycznych. Zależy
nam na tym, by zachęcić właścicieli mikroinstalacji PV do konsumpcji energii
w miejscu wytworzenia, czyli w gospodarstwie domowym.
NFOŚiGW będzie również wspierał inwestycje, których celem jest ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń przemysłowych, a także budowę, rozbudowę lub
modernizację instalacji prowadzących do
zmniejszenia zużycia surowców pierwot-
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nych. W tym celu, w ramach dwóch programów „Nowa Energia” i „Energia Plus”,
ma trafić do beneficjentów 750 mln zł.
W 2022 roku NFOŚiGW przeznaczy również 537 mln zł na programy wspierające
budownictwo energooszczędne.
W ramach inwestycji mających prowadzić
do zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, adaptacji do zmian
klimatu i poprawy jakości środowiska, Narodowy Fundusz wyda w 2022 roku ponad
1 mld zł.

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

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

W jaki jeszcze sposób Fundusz wspiera rozwój elektromobilności?

Elektromobilność jest obecnie najważniejszym trendem w przemyśle motoryzacyjnym. Musimy na nią jednak patrzeć
szeroko, bo to nie tylko pojazdy o napędzie
elektrycznym, ale także zagadnienia z zakresu serwisowania, ich produkcja, infrastruktura ładowania, recycling baterii, ale
też szeroki temat legislacji dotyczącej e-pojazdów.

Do zadania rozwoju elektromobilności
podchodzimy kompleksowo. Nasze wsparcie dotyczy kilku kluczowych obszarów
– poza dofinansowaniem zakupu i leasingu aut są nimi: zeroemisyjny transport
publiczny oraz rozwój infrastruktury ładowania, uzupełniany specjalnym programem wsparcia rozwoju infrastruktury
energetycznej pod potrzeby elektromobilności. Tylko taki pakiet działań pozwoli
osiągnąć efekt skali i wykorzystać rodzimy potencjał 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 przeznaczy 1,87 mld zł na rozwój
infrastruktury ładowania i tankowania
pojazdów bezemisyjnych, w tym: 1 mld zł
na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych,
a 870 mln zł - na inwestycje w same ładowarki i stacje tankowania wodoru. Dzięki
temu w całej Polsce powstanie sieć ponad
17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodorowych.

Jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspieramy
Polaków w zakresie dofinansowania zakupów, czy leasingu aut zeroemisyjnych,
ale przede wszystkim powinniśmy wspierać rozwój infrastruktury niezbędnej do
funkcjonowania e-mobilności. Wiemy też,
że uzupełnieniem takich działań musi być
edukacja i promocja rozwiązań nieemisyjnych jako ekologicznych, a w dłuższej perspektywie także ekonomicznych.
Program „Mój elektryk” jest jednym z filarów wsparcia NFOŚiGW dla elektromobilności. Kierujemy go do szerokiego
grona beneficjentów, zarówno do osób
fizycznych, jak i innych podmiotów. Rozszerzona została gama pojazdów objętych
wsparciem. Można wnioskować o dotację
na auta osobowe, dostawcze, a także motorowery i skutery. Maksymalna cena zakupu auta osobowego została podniesiona
aż do 225 tysięcy złotych. Osobom fizycznym program daje możliwość otrzymania
z NFOŚiGW bezzwrotnego dofinansowania do zakupu fabrycznie nowych osobowych pojazdów zeroemisyjnych w kwocie
18 750 zł, natomiast w przypadku rodzin
z trójką lub większą liczbą dzieci (posiadaczy Karty Dużej Rodziny) dotacja może
wynieść 27 000 zł.
W przypadku firm wsparciem finansowym
może być objęty zakup lub leasing zarówno samochodów osobowych, jak i dostawczych o zeroemisyjnym napędzie - elek-

Rozwój sieci dystrybucyjnej będzie realizowany poprzez program priorytetowy „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na
potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów 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 przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km napowietrznych i podziemnych linii elektroenergetycznych oraz
stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.
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Wspierają firmy w recyklingu, przekonują mieszkańców do
segregacji odpadów
Z Michałem Mikołajczykiem prokurentem i dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu w Rekopolu
Organizacji Odzysku Opakowań S.A., rozmawia Ryszard Żabiński
Ilu obecnie klientów realizuje z REKOPOL-em obowiązek recyklingu?
Jakiego rodzaju to są firmy? Jakie korzyści odnoszą podejmując współpracę z Organizacją?
Mamy 2807 aktywnych umów na obowiązek. Są to firmy, które wprowadzają do
obrotu produkty w opakowaniach czyli
producenci, importerzy i dystrybutorzy
produktów z różnych branż. Współpracując z organizacją odzysku opakowań nie
muszą samodzielnie uzyskiwać poziomów
recyklingu, prowadzić publicznych kampanii edukacyjnych i składać samodzielnie
sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego. Współpracując z organizacją odzysku,
przedsiębiorca zyskuje pewność i gwarancję rzetelnej realizacji swoich obowiązków. Samodzielna realizacja obowiązków
wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
jest nie tylko rozwiązaniem bardzo drogim
(koszt opłaty produktowej jest nieporównywalnie wyższy niż opłata do organizacji
odzysku opakowań), ale też pracochłonnym, gdyż wymaga samodzielnych skomplikowanych wyliczeń opłaty produktowej
i opłaty za kampanie ekologiczne a także
samodzielnej sprawozdawczości.
REKOPOL znany jest z działalności
edukacyjnej. Ile do tej pory przeprowadzono akcji edukacyjnych i projektów z zakresu CSR? Do kogo były
adresowane, jaka była ich tematyka?

Od kiedy REKOPOL Organizacja
Odzysku Opakowań S.A. działa na
polskim rynku i jaką zajmuje na nim
pozycję? Kto jest jej założycielem? Jakie były najważniejsze etapy rozwoju
REKOPOL-u?
Rekopol istnieje na polskim rynku od 2001
roku i jest jedyną w Polsce organizacją
tego typu założoną przez przedsiębiorców
wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach. Rekopol realizuje
obowiązki recyklingu odpadów opakowa-
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niowych ciążące na przedsiębiorcach oraz
obowiązki prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Prowadzimy kampanie społeczne i edukacyjne w zakresie
segregowania odpadów opakowaniowych
oraz świadomych zakupów. Akcjonariuszami spółki jest 25 członków polskich
i międzynarodowych przedsiębiorstw
(producenci, fillerzy, firmy zajmujące się
gospodarką odpadami oraz sieci handlowe). Rekopol działa na zasadach non-profit
– zysk inwestowany jest w rozbudowę systemu zbiórki selektywnej.

Nie sposób policzyć, ile akcji edukacyjnych
przeprowadziliśmy przez ostatnie 21 lat,
jednak corocznie angażujemy w działania
miliony osób. Obowiązek edukacji ekologicznej wynika z ustawowego obowiązku
przedsiębiorców i my w Rekopolu realizujemy ten obowiązek za naszych klientów.
Sami również od wielu lat uczymy społeczeństwo dlaczego segregacja odpadów jest
tak ważna i wskazujemy, że nasze odpady,
to tak naprawdę nie śmieci, a cenne surowce. Na co dzień współpracujemy z przedsiębiorcami, samorządami, organizacjami
pozarządowymi, placówkami oświatowymi, osobami prywatnymi.
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Nasze flagowe projekty to na przykład
kampania Dzień Bez Śmiecenia, którą prowadzimy już od 16 lat. Co roku, 11 maja,
zwracamy uwagę mieszkańcom Polski na
inny aspekt segregacji odpadów. W 2022
roku podkreślamy, że „Jakość ma znaczenie”. Nie tylko to, co robimy z odpadem
i gdzie go wyrzucamy, ale także w jaki sposób przygotowujemy odpad do segregacji
ma znaczenie i bezpośrednio wpływa na
możliwości jego recyklingu. www.dzienbezsmiecenia.pl.

Działaj z imPETem! jest z kolei projektem
prowadzonym od roku 2018, początkowo
skupiający się na tematyce segregowania
butelek PET, obecnie dotyczący segregacji
odpadów całościowo, ze szczególnym naciskiem na frakcje wyrzucane do żółtego
pojemnika. W ramach projektu prowadzimy ogólnopolskie programy edukacyjne
oraz konkursy przeznaczone dla placówek oświatowych – przedszkoli oraz szkół
z całej Polski. Zachęcam do sprawdzenia
na stronie www.dzialajzimpetem.pl. Taką
naszą maskotką z kolei jest śMIECIArka Miecia – niezwykła żółta śmieciarka,
która już 3 rok jeździ po Polsce ze swoim
edukacyjnym przesłaniem. Miecia nie jest
zwykłą śmieciarką – w jej wnętrzu zamiast
odpadów znajduje się interaktywna wystawa, która pokazuje w jaki sposób odpady
zyskują nowe życie. Chcąc obejrzeć Miecię
od środka można wejść na stronę www.
mieciazimpetem.pl i odbyć wirtualny spacer w środku pojazdu, ale też dookoła.
Jednym z najmłodszych projektów, którym
bardzo lubimy się chwalić jest Re_kologia,
czyli projekt edukacyjny skierowany do
szkół podstawowych, prowadzony wspólnie z PepsiCo. W ramach programu realizujemy aktywności skierowane do dzieci
i młodzieży oraz aktywizujące konkursy.
W edukacji pomagają bohaterowie projektu: Drużyna SIR PET-ERA na czele z dziel-
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nym rycerzem, który rzuca dzieciom ekologiczne wyzwania. O Re_kologii można
poczytać na stronie www.rekologia.pl.

Każdego roku docieramy do ponad 350 000
odbiorców, uczestniczymy w średnio 45
konferencjach i organizujemy 25 eventów.
Pomijając Dzień Bez Śmiecenia, bo zawsze
podsumowujemy go oddzielnie. W tym
roku jeszcze nie sposób obliczyć dotarcia,
ale w poprzedniej edycji udało nam się dotrzeć do ponad 6 100 000 osób.
Co dla przedsiębiorstw oznaczają
zmiany ustaw: opakowaniowej i o odpadach? Przed jakimi wyzwaniami
stają obecnie przedsiębiorcy jeśli chodzi o recykling i w jaki sposób REKOPOL pomaga im w rozwiązywaniu
tych problemów?

Nowelizacja ustawy podniosła poziomy
recyklingu, wobec tego przedsiębiorcy
muszą ponieść większe koszty w związku z realizacją obowiązków wynikających
z ustawy o gospodarce opakowaniami.
Dodatkowo, nowelizacja zniosła obowiązek odzysku, co akurat jest ułatwieniem,
bo przedsiębiorcy nie muszą realizować
poziomów recyklingu. Dodatkowo, zmieniona została definicja opakowania wielomateriałowego, co oznacza, że część opakowań, które wcześniej uznawane były za
wielomateriałowe, od 1 stycznia 2022 mogą
nie być za takie uznawane. Nie ma jeszcze
jednak oficjalnych interpretacji dotyczących sytuacji spornych. Rekopol wypełnia
obowiązki zgodnie z aktualnymi przepisami, wobec tego przedsiębiorca nie musi
śledzić przepisów.
Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła definicję ROP, co, pomimo, iż w ustawie tej nie ma jeszcze szczegółów dotyczących wypełniania obowiązków, to daje już
przedsiębiorcom sygnał, że produkując,
muszą uwzględniać cały cykl życia pro-

duktu bo będą ponosili odpowiedzialność
finansową albo odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia
produktu, aż do momentu gdy stanie się on
odpadem.
Zmienił się też sposób uznawania produktu za produkt uboczny – zniknęła uznaniowość. Odtąd, aby coś mogło być produktem
ubocznym, muszą być spełnione warunki
z u.o. i szczegółowe warunki określone dla
danej kategorii produktu. Tylko uznanie
danego produktu lub substancji za produkt
uboczny wyłącza go z uznania za wytwarzany odpad. Ma to znaczenie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą ewidencję odpadów i powstaje u nich produkt uboczny.
Istotna zmiana dotyczy tez statusu odpadów. Nowe przepisy dają możliwość określenia warunków utraty statusu odpadu
w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.
Kolejna istotna zmiana z punktu widzenia
przedsiębiorców dotyczy zapobiegania powstawania odpadów. Działania te mają być
realizowane na podstawie krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów. Zapobieganie powstawania odpadów
dotyczy działań na produktach, które nie
stały się jeszcze odpadem w przeciwieństwie do ponownego użycia lub przygotowania do ponownego użycia, które dotyczą
odpadów. Ustawa zawiera przykłady środków służących zapobieganiu powstawaniu
odpadów.
Jako Rekopol staramy się wspierać przede
wszystkim na poziomie informacyjnym
i doradczym. Regularnie organizujemy webinary, szkolenia, spotykamy się z klientami, rozwiewamy wątpliwości. Raz w miesiącu tworzymy newsletter, w którym
jedną z sekcji są tematy związane z prawem, gdzie regularnie można zapoznać się
ze zmianami.
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AMSTA: Inteligentna ochrona
perymetryczna granic i obiektów
Rozmowa z Janem Szczyrkiem, prezesem spółki MindMade, wchodzącej w skład GRUPY WB
W ostatnim czasie odkryliśmy na nowo,
że nie tylko granica państwowa, ale także
lotniska, elektrownie, rafinerie, składy
paliwowe i inne obiekty infrastruktury
krytycznej niezbędnej dla funkcjonowania państwa wymagają szczególnej
ochrony. Oprócz rozwiązań w postaci
np. ogrodzenia i kamerami lub systemów
kontroli dostępu, jednym z rozwiązań,
które wspomagają służby są systemy
ochrony perymetrycznej.
Jednym z dostępnych rozwiązań tego typu
jest opracowany przez spółkę MindMade
(część GRUPY WB) system ochrony perymetrycznej AMSTA. Jego podstawą jest sieć
inteligentnych sensorów sejsmicznych i kamer dziennych oraz termalnych połączona
z opartymi o sztuczną inteligencję rozwiązaniami analizującymi wykryte sygnały.

System AMSTA może być stosowany do
monitorowania rozległych obiektów wojskowych (bazy, lotniska, poligony lub
miejsca czasowej dyslokacji wojsk), kompleksów leśnych, ale też składowisk, gazociągów, infrastruktury krytycznej lub
granicy państwowej. Sprawdzi się zarówno
w stacjonarnej ochronie obiektów i obszarów (elektrownie czy pas graniczny), jak
również w sytuacjach kiedy zachodzi potrzeba doraźnego ustanowienia systemu
ochrony na danym obszarze.
AMSTA jest nowoczesnym rozwiązaniem
o otwartej architekturze, zapewniającym uzyskanie świadomości sytuacyjnej
w chronionym obszarze i podjęcie skutecznych działań stosownie do zagrożenia. Potwierdzeniem wysokiej jakości i niezawodności jest wykorzystywanie stacjonarnej

odmiany do ochrony wschodniej granicy
Unii Europejskiej.
Jak działa system ochrony perymetrycznej?
AMSTA to kompleksowy system ochrony, który dzięki skalowalności może być
dostosowany do potrzeb różnych odbiorców. W zależności od lokalizacji, rodzaju
obiektu i potencjalnych zagrożeń, można
dopasować nasze rozwiązanie do własnych, specyficznych wymagań. W jego
skład wchodzą: sensory sejsmiczne, kamery dzienne i nocne, system transmisji
danych.
AMSTA może służyć do stworzenia stacjonarnego systemu ochrony danego obszaru (granicy państwowej lub elektrowni),

ale zapewnia też szybkie ustawienie strefy
chronionej bez konieczności inwestowania
w budowanie specjalistycznej infrastruktury ochronnej.
Czy są jakieś różnice między wersjami lub
wyposażeniem w odmianie stacjonarnej
lub mobilnej?
AMSTA to system uniwersalny, który może
być używany zarówno jako stacjonarny,
jak i jako mobilny. Różnica sprowadza się
tylko do sposobu w jaki użytkownik będzie
chciał z niego korzystać. Czy zamontuje
go na stałe do infrastruktury budowlanej
chronionego obszaru np. płotu lub budynku, czy potrzebuje zabezpieczyć jakiś teren
lub obiekt bez montażu stacjonarnego.
Wszystkie elementy systemu AMSTA są
dostosowane do pracy zarówno w wariancie stacjonarnym jak i przenośnym.
Każdy z elementów składowych systemu
prowadzi własną analizę odbieranych sygnatur, pracuje niezależnie od pozostałych
oraz ma własne źródło zasilania. W wariancie stacjonarnym systemu AMSTA
transmisja danych między sensorami i stanowiskiem kierowania odbywa się za pomocą światłowodów, w przenośnym łączność prowadzona jest za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej lub zamkniętej
sieci łączności. Transmisja jest w pełni szyfrowana i zabezpieczona polskimi algorytmami kryptograficznymi.

W momencie wykrycia przez sensor sejsmiczny poruszającego się obiektu z jednoczesnym określeniem sektora w którym się
znajduje, następuje aktywacja kamer i natychmiastowa identyfikacja. Kamery mogą
być umieszczone na stałe na masztach lub
rozmieszczane ad hoc na drzewach czy
trójnogach. Transmisję danych zapewniają moduły łączności przekazujące dane do
Stacji Sterowania i Kontroli zarządzającej
systemem.
Czy to jest system o otwartej architekturze? Można do niego dołączać inne
elementy, także innych producentów?
Oczywiście, był pod takim kątem od początku projektowany. Zdarzają się obszary, gdzie ze względu na specyfikę terenu,
nie będzie możliwe zastosowanie czujników mocowanych bezpośrednio w gruncie. AMSTA, dzięki swojej modułowej
architekturze, umożliwia na dołączenie
barier mikrofalowych lub podczerwieni.
Pozwalają na zbudowanie z wiązek niewidzialnego „płotu”. Przy próbie przekroczenia sygnalizuje alarm automatycznie
przesyłając informację o miejscu naruszeniu strefy.
Kolejnym elementem który może być dołączony i pełnić rolę sensora są lekkie
drony obserwacyjne. Dzięki możliwości
„wpięcia” w system operator może doko-

nać natychmiastowej weryfikacji intruza
w dowolnym miejscu naruszenia strefy
chronionej, a w trybie „śledź obiekt” mieć
go cały czas pod obserwacją.
Jak wygląda sterowanie całym systemem AMSTA?
Wszystkie informacje z sensorów spływają
do Stacji Sterowania i Kontroli. Ma formę
aplikacji uruchamianej na laptopie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym. Pozwala
to na dynamiczną konfigurację, pełny nadzór nad stanem komponentów, analizę danych sensorów, ich wizualizację w formie
komunikatów i ostrzeżeń na mapie oraz
obraz wideo weryfikującego klasyfikację
alarmu w czasie rzeczywistym.
W momencie wykrycia przez system zagrożenia dyspozytor może zdecydować
o podjęciu odpowiedniego działania: wysłania patrolu lub bezzałogowca. Może
uruchomić system głośników z komunikatami ostrzegawczymi lub oświetlenie. Aplikacja działa też na urządzeniu doręcznym
patrolu, wyświetli obraz na żywo z kamer.
Dzięki temu, chroniący mają pełną świadomość sytuacyjną podczas neutralizacji
zagrożenia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Marcin Prynda

Czy można przybliżyć elementy składowe systemu AMSTA?
Podstawowym elementem są sensory sejsmiczne z samouczącymi się algorytmami.
Wykrywają pojazd z 300 m i osoby w promieniu 75 m, z automatycznym wskazaniem sektora, w którym znajduje się intruz.
Czyli działają także za stałą przeszkodą,
jak na przykład płot czy bariera. Sensory
analizują odbierane z ziemi fale sejsmiczne
i dokonują ich klasyfikacji pod kątem zagrożenia. Czujnik informuje operatora tylko o potencjalnych zagrożeniach, pomijając informacje o np. wykrytym zwierzęciu.
Nasz system radzi sobie dobrze z odróżnianiem ludzi od czworonogich przyjaciół.
Uniwersalne czujniki mają dwa tryby zasilania: przewodem 230 V oraz z wbudowanej baterii. Wszystkie sensory wyposażono
w zabezpieczenia antysabotażowe, uruchamiające alarm przy próbie ich demontażu
lub neutralizacji.
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Kryształy Polskiej
Gospodarki rozdane

przewagi konkurencyjne są trudne do pokonania. Teraz trzeba wlać w ten startup
dużą ilość gotówki, dołożyć motywację i determinację, żeby firma stała się za jakiś czas
flagowym produktem naszego kraju i była
rozpoznawalną marką na rynkach międzynarodowych – mówił podczas laudacji prezes Provemy Grzegorz Szulik.
W drugiej części Kapituła Konkursu przyznała nagrody w pięciu pozostałych kategoriach.
• „LOKALNY PRZEDSIĘBIORCA” – nagroda dla inicjatorów najbardziej znaczącej regionalnej inicjatywy gospodarczej służącej rozwojowi danego regionu.
Laureat: Iglotex SA.
• „WSPARCIE MŚP” – nagroda dla polskiego koncernu za udzielanie wsparcia
małym i średnim przedsiębiorcom.
Laureat: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

Poznaliśmy zwycięzców I. edycji konkursu Kryształy Polskiej Gospodarki 2021.
Podczas uroczystej gali zorganizowanej
przez wydawcę i redakcję „Forum Polskiej Gospodarki” uhonorowano wyjątkowych dla polskiej gospodarki laureatów.
Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza polegała na objęciu patronatem rozwojowym przez Sponsora wydarzenia wybranego startupu, nadając tym samym realne
wsparcie jego inicjatywom gospodarczym.
– Relacja biznesowa Patron – startup ma
stać się kanwą do zmiany postrzegania
tego rodzaju konkursów, które poza usytuowaniem nagrody na półce i wzmiance
w resume firmy nic nie wnoszą. Według nas
połączenie biznesowe tych dwóch podmiotów ma przynieść konkretne korzyści biznesowo-rozwojowe. Uznaliśmy, że stanowić
będzie atrakcyjną formułę dla wszystkich
uczestników konkursu. Taka inicjatywa
dała szansę znalezienia się w satelicie spółek o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, które w ramach odpowiedzialnego
rozwoju w swojej agendzie zawarły wspieranie rodzimego biznesu, który dopiero
kiełkuje, na każdym z etapów jego rozwoju
– tłumaczy ideę konkursu Grzegorz Tomaszewski, prezes Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o.
Patronat Rozwojowy trafił do startupu
Dine2Door, a statuetkę odebrał jego prezes Robert Kamiński. Dine2Door integruje ofertę firm cateringowych i ich diet
pudełkowych na jednej, łatwej w obsłudze
platformie w postaci intuicyjnej i nowo-
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czesnej aplikacji. – Nie chcemy wyłącznie
dostarczać diety, będąc jedynie porównywarko-wyszukiwarką. Chcemy, by przysłużyła się ona do wykreowania na szerszą
skalę nowego, zdrowego stylu życia Polaków. Mamy nadzieję wpłynąć na zmianę
zwyczajów kulinarnych naszych rodaków.
Skłonić ich, by odżywiali się regularnie,
zdrowo i świadomie, a cateringi pudełkowe
doskonale się do tego nadają. Chodzi o to,
by były one wykorzystywane jako część poważnego planu na zdrowe życie. Promować
będziemy więc takie życie, w którym także sport i aktywność fizyczna, obok samej
diety, mają swoje istotne znaczenie – przyznaje laureat.
Sponsorem startupu została polska firma
fintechowa Provema. – Rozwój naszego
kraju oparty jest o projekty, które kiedyś
były innowacyjne i zmieniały oblicze rynku. Znajdują się na tej sali przedsiębiorcy,
którzy reprezentują dziś solidne marki,
jednak kiedyś byli startupami, w których
ktoś uwierzył i zainwestował. A oni dzięki determinacji i uporowi stali się dużymi,
znanymi przedsiębiorcami. Produkt, aby
odniósł sukces, musi być podobno dziesięć
razy lepszy od konkurencji. Nie dwa nie trzy
razy, ale właśnie dziesięć. To daje przewagę i fosę nie do pokonania dla konkurencji.
Nie tak łatwo w dzisiejszym świecie znaleźć
produkt, dzięki któremu taką przewagę da
się osiągnąć. Dziś powinien on być światowy, powinien móc się szybko skalować i na
siebie zarabiać. Dine2Door spełnia wszystkie te założenia. Produkt jest innowacyjny,
rynek bardzo szybko rośnie, wypracowane

• „ODPOWIEDZIALNY BIZNES” – nagroda dla przedsiębiorstwa najbardziej
zaangażowanego w działalność charytatywną, prospołeczną czy ekologiczną.
Laureat: SELENA FM SA.
• „OSOBOWOŚĆ ROKU” – nagroda dla
wybitnej osoby publicznej ze świata
biznesu, mediów, polityki, czy nauki za
wkład na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki.
Laureat: Marcin Chludziński, prezes
KGHM Polska Miedź SA.
• „EKSPORTER” – nagroda dla przedsiębiorstwa odnoszącego znaczące sukcesy
na rynkach zagranicznych.
Laureat: WB Electronics SA.
W imieniu redakcji dwie dodatkowe nagrody wręczyli: wiceprezes wydawnictwa
Piotr Hofman oraz red. nacz. „Forum
Polskiej Gospodarki” Krzysztof Budka.
Statuetki trafiły do mec. Bartosza Grasia
– współzałożyciela Izby Blockchain i Nowych Technologii oraz firmy TAURON
Polska Energia.
Na koniec warto dodać kilka zdań o wyjątkowych statuetkach, jakimi zostali
uhonorowani laureaci. Przygotowane
przez artystę plastyka statuetki wykonane
zostały w całości z naturalnych materiałów, takich jak kryształ górski, kwarc truskawkowy i drewno. Forma kryształów
górskich symbolizuje szlachetną wspinaczkę górską oraz zdobywanie szczytów,
struktura kryształu zaś obrazuje harmonię i usystematyzowanie – jakże ważne
w prowadzeniu biznesu.
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Turystyka czasów niepewności
W ostatnich latach branża turystyczna boleśnie przekonała się o tym, jak
bardzo wrażliwa na czynniki zewnętrzne jest turystyka. Zdaniem Światowej
Organizacji Turystyki i Europejskiej Komisji Podróży powrót do stanu sprzed
pandemii będzie możliwy najwcześniej w 2024 roku. W jaki sposób promować Polskę w tak trudnych i nietypowych warunkach? Na te i inne pytania
w rozmowie z Marcinem Pryndą opowiedziała p.o. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Anna Salamończyk-Mochel.
Po dwóch latach od rozpoczęcia pandemii wydaje się, że wracamy do normalności. Czy można uznać, że turystyka zaczęła się już, przynajmniej
częściowo, odradzać?
Szacuje się, że w ujęciu globalnym ruch turystyczny z powodu pandemii COVID-19
zmniejszył się o około 70%. W Polsce po
dwóch latach pandemii, mimo znacznego
odrodzenia turystyki krajowej, wciąż odczuwalne są skutki ograniczenia mobilności międzynarodowej. Sytuację dodatkowo
utrudnia wojna za naszą wschodnią granicą i obawy turystów przed podróżowaniem
do tej części Europy. To kolejny cios dla
rodzimej turystyki, w szczególności dla organizatorów, touroperatorów, przewoźników oraz branży hotelarskiej. Od początku
konfliktu zgodnie z faktami informujemy
zarówno poprzez nasze własne kanały komunikacji, jak i Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej o tym, że
na terytorium naszego państwa nie są prowadzone żadne działania wojenne, a Polska jest krajem bezpiecznym. Jako Polska
Organizacja Turystyczna chcemy wzmacniać wizyty studyjne dziennikarzy i influencerów, którzy są naturalnym źródłem
informacji na temat bezpieczeństwa w naszym kraju. Doskonałe możliwości komunikacyjne tworzą także międzynarodowe
targi, na których podczas bezpośrednich
spotkań mamy szansę wyjaśnić, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja. Cieszy nas
zainteresowanie krajową turystyką wśród
naszych rodaków, jednak należy pamiętać,
że ograniczona liczba turystów zagranicznych znacznie utrudnia odbudowę sektora.
W jaki sposób zatem promować rodzimą turystykę na świecie?
Budowanie długofalowych strategii jest
utrudnione przez czynniki zewnętrzne wpływające na obecny stan turystyki. Generują one także potrzebę rewizji
i modyfikacji dotychczasowych planów.
Niezbędnymi elementami codzienności
naszego sektora okazują się obecnie elastyczność, umiejętność skutecznego reagowania, wdrażania planów awaryjnych
oraz adaptowania się do nowych wyzwań.
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Niezmiennie promujemy Polskę na arenie
międzynarodowej podkreślając jej dziedzictwo historyczne, kulturę, tradycję.
Teraz przede wszystkim chcemy akcentować naszą polską gościnność, czyli cechę,
dzięki której goście zagraniczni czują się
u nas dobrze i chcą tu wracać. Obcokrajowcy zachwycają się również naszą naturą, co pokazały także minione ferie zimowe, kiedy południe Polski odwiedziło 5,8
milionów turystów. Najliczniej reprezentowaną grupą byli turyści krajowi, ale nie
zabrakło też zagranicznych gości, głównie
z sąsiadujących z nami krajów. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed
pandemii, czyli sezonu 2019/2020, ogólna
liczba turystów była niższa o 7,8%, ale już
w porównaniu z ubiegłorocznym zaobserwowaliśmy wzrost o ponad 4 miliony wypoczywających.
Przed nami wiele wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym. Polska
będzie nie tylko areną zmagań podczas III Igrzysk Europejskich czy
Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej
Mężczyzn w 2023 roku, ale też miejscem spotkań biznesowych, ponieważ już za kilka miesięcy w Krakowie
odbędzie się jedno z największych
wydarzeń przemysłu spotkań – 61.
Kongres ICCA. Czy podjęcie się tych
inicjatyw pomoże branży turystycznej i zachęci turystów zagranicznych
do przyjazdu do Polski?
Wielkie wydarzenia są doskonałą okazją
do pokazania Polski z jak najlepszej strony.
Dzięki nim będziemy mogli zaprezentować nasz kraj jako nowoczesny, ze świetnie
rozwiniętą infrastrukturą i olbrzymim potencjałem. Promocja w tym okresie będzie
niezwykle ważna z perspektywy odbudowy sektora. Wierzę, że korzyści z organizacji tych imprez będą mieć charakter nie
tylko krótkoterminowy, ale przede wszystkim długofalowy. Dywersyfikacja wydarzeń pozwoli nam dotrzeć do szerszej grupy odbiorców – kibice przyjadą tutaj nie
tylko po sportowe emocje, skorzystają też
z naszej oferty turystycznej i hotelarskiej.
Natomiast dla sektora biznesowego będzie

to motor napędowy do dalszego rozwoju
branży MICE.
Już tylko kilka miesięcy zostało do
końca programu Polski Bon Turystyczny. Jakie znaczenie miał bon
i czy faktycznie poprawił sytuację
dotkniętego skutkami pandemii sektora?
W 2020 roku różne narzędzia pomocowe
dla sektora turystycznego realizowano
w wielu krajach. Wprowadzony w Polsce
Polski Bon Turystyczny spełnił podwójną
rolę. Z jednej strony stanowił pomoc dla
przedsiębiorców z branży, a z drugiej był
wsparciem domowych budżetów polskich
rodzin. Szacuje się, że co najmniej 26%
rodzin właśnie dzięki temu programowi
mogło po raz pierwszy pozwolić sobie na
wspólne, rodzinne wakacje. Z Polskiego
Bonu Turystycznego skorzystało do tej
pory już ponad 5,5 miliona dzieci, natomiast z tytułu płatności bonem do przedsiębiorców trafiło łącznie prawie 2,2 miliarda złotych. Program wiąż trwa – został
przedłużony do końca września tego roku,
po to, aby wszystkie środki zabezpieczone
na jego realizację mogły zostać w pełni wykorzystane, beneficjenci mogli skorzystać
z wypoczynku, a branża otrzymać kolejny
zastrzyk finansowy.

25

Samorządy

Samorządy

Nie można iść w stronę
centralizmu, autokracji,
ograniczenia samorządności
Rozmowa z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
nalne – po latach centralnego zarządzania
– zaczęły żyć własnym życiem, pozwalając
na zrodzenie się poczucia celu i miejscowej tożsamości. Samorządność sprawiła,
że jako obywatele obudziliśmy się z politycznego i społecznego letargu, przyjmując
odpowiedzialność za sprawy na poziomie
lokalnym. Samorządowe województwa
stały się zasadniczymi ogniwami polityki
regionalnej kraju, odgrywając m.in. kluczową rolę w absorpcji, alokacji i dystrybucji funduszy z Unii Europejskiej. Sam
samorząd terytorialny stał się elementem
struktur lokalnej demokracji, a także źródłem poczucia bezpieczeństwa.
Niestety, zjawiska, z którymi w ostatnich latach muszą się mierzyć samorządy
terytorialne, nie służą umacnianiu ich
potencjałów i możliwościom sprawnego
funkcjonowania. Kluczowe są działania
antysamorządowe ze strony instytucji
państwa, takie jak recentralizacja funkcji
i uprawnień, ograniczanie autonomii, nakładanie dodatkowych obciążeń bez przeznaczania na ten cel środków finansowych,
czy uznaniowe traktowanie projektów w tym inwestycyjnych - składanych przez
samorządy.

Podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach brał Pan
udział w panelu tematycznym „Samorząd, tu zaczyna się Polska!”. Co dla
Pana oznaczają te, zawarte w tytule,
słowa? Czy w ciągu ostatnich lat nie
mamy raczej do czynienia ze zjawiskiem osłabiania, a niektórzy uważają
nawet, że demontażu samorządów?
Dzięki samorządom w Polsce dokonał się
potężny przełom. Po reformie z 1990 r.
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wprowadzającej samorząd na poziomie
gmin zatrzymano monopol centralnej
władzy – polityczny, finansowy, administracyjny i własności. Usamorządowienie
wspólnot lokalnych pozwoliło na zrodzenie się Polski obywatelskiej, co też wyzwoliło ogromną energię.
Mieszkańcy poczuli się odpowiedzialni za
najbliższe otoczenie i stan usług, które realizowały nowe instytucje samorządowe.
Społeczności gminne, powiatowe i regio-

Z wielkim smutkiem i niepokojem obserwuję, jak rząd etapami odbiera samorządom kolejne kompetencje, decyzyjność
i pieniądze.
Dodatkowo, niepokój budzą wypowiedzi
polityków związanych z rządem sugerujące brak zrozumienia idei samorządności.
Musimy pamiętać, że jeśli zrobimy krok
do tyłu, pójdziemy w stronę centralizmu,
autokracji, ograniczenia samorządności –
również w kontekście podziału obowiązków, czy recentralizacji finansów publicznych – popełnimy wielki błąd.
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Jakie są konieczne działania ze strony
rządu, aby samorządy wojewódzkie
mogły skutecznie działać i wdrażać
plany operacyjne?
Przede wszystkim, rząd powinien zrezygnować z centralistycznych tendencji,
o których wspomniałem. Do tego jednak
potrzebny jest dialog na linii rząd – samorządy i chęć podjęcia dyskusji ze strony rządowej przy rozumieniu zachowania
autonomii samorządu, co jest warunkiem
koniecznym rozwoju i poszanowania zasad
demokracji i praworządności.
To zagadnienie nierozerwalnie łączy się
z koniecznością przestrzegania Konstytucji RP. Sytuacja, w której obozowi rządzącemu trzeba przypominać o zapisach
ustawy zasadniczej, nie napawa optymizmem. Zwłaszcza, że konflikt na tym tle
zablokował Polakom dostęp do funduszy
unijnych. Pieniądze z UE są nam potrzebne do działań rozwojowych, i to właśnie
teraz, gdy nie tylko zajmujemy się problemami wewnętrznymi, ale też olbrzymią
energię wkładamy w pomoc sąsiadom ze
Wschodu.
Najważniejszym obecnie wyzwaniem
stojącym przed samorządami jest
pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Jak
z tym problemem radzi sobie samorząd województwa mazowieckiego?
Szacuje się, że na Mazowszu przebywa
obecnie około 600 tys. uchodźców, którzy
przybyli do Polski z objętej wojną Ukrainy
i znaczna część z nich rozmieszczona jest
w gminnych ośrodkach pomocy społecznej.
Do najbardziej pilnych potrzeb związanych z zabezpieczeniem pobytu tych osób,
należą dostawy artykułów żywnościowych
do samodzielnego przygotowania posiłków, środków czystości i higieny osobistej.
Część gmin, które przyjęły uchodźców, boryka się z problemem wyposażenia miejsc
ich pobytu. Na ten cel przeznaczane są
świetlice, puste lokale mieszkalne, czy też
budynki użyteczności publicznej, co również generuje potrzebę wyposażenia tych
miejsc w niezbędny sprzęt AGD, pościel,
materace, łóżka.
Dużym wyzwaniem jest również potrzeba zapewnienia całodziennego wyżywienia dla osób dorosłych. Staramy się choć
w części wspierać działania gmin, w ramach czego samorząd województwa zawarł umowy z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na Mazowszu – na 135
tys. posiłków (wydawanych w różnych częściach regionu) na łączną kwotę 2 mln zł.
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Wyczerpują się już regionalne środki przeznaczone na zakwaterowanie. Dążymy do
tego, aby uchodźcy z Ukrainy mogli być
wspierani w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza
2021–2027. Wsparcie to będzie obejmowało głównie działania w zakresie integracji
społecznej i zawodowej.
Obecne potrzeby uchodźców będą się
zmieniać wraz z wydłużaniem się konfliktu zbrojnego i brakiem stabilizacji w kraju.
Należy się liczyć, że duża cześć tych osób
może chcieć osiedlić się w Polsce na stałe.
Dlatego ważne jest podjęcie polityki integracyjnej z poziomu kraju – której obecnie
brakuje, a działania wspierające uchodźców muszą być skoordynowane i celowane
w konkretne potrzeby osób potrzebujących
wsparcia w różnym zakresie.
Trwają jednocześnie prace nad specjalnym projektem unijnym w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego 2014–2020
o wartości 16 mln 875 tys. zł, którego celem jest długofalowe wsparcie uchodźców
przebywających na terenie województwa.
Czy w związku z pandemią i wojną na
Ukrainie konieczna była weryfikacja
planów inwestycyjno- rozwojowych
dotyczących województwa mazowieckiego, w tym roku i na najbliższe lata?
Wpływ pandemii Covid19 na inwestycje
realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego odczuwamy w zasadzie od marca 2020 r., czyli od jej wybuchu.
Już w II kwartale 2020 r. zmuszeni byliśmy
dokonać wielu zmian w harmonogramach
inwestycji finansowanych przez samorząd
województwa. W zdecydowanej większości było to wydłużenie okresu ich realizacji.
W kolejnych kwartałach 2020 r. i w całym
2021 r. odczuwaliśmy skutki wzrostu cen
materiałów budowlanych oraz zaburzonych łańcuchów dostaw różnego rodzaju
asortymentu.
Obecnie, zaczynamy odczuwać również
skutki wybuchu wojny na Ukrainie. Drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych oraz ich niska dostępność i szalejąca
inflacja sprawiają, że coraz więcej wykonawców w ramach wcześniej zawartych
umów decyduje się na złożenie wniosku
o zwiększenie wynagrodzenia oraz o wydłużenie okresu realizacji inwestycji. Ceny
ofert w aktualnie trwających przetargach
zazwyczaj znacznie przekraczają środki,
które jednostki samorządu zamierzały
przeznaczyć na realizację zamówień. Pod
tym względem prognozy GUS i ekonomistów nie są optymistyczne, a to przełoży się
na dalsze zwiększanie nakładów inwestycyjnych.

W ramach programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Mazowsza
na lata 2021-2027, obszar mazowiecki
regionalny może liczyć na ponad 1,5
mld euro, a obszar warszawski stołeczny na – 500 mln euro. Na co Mazowsze
chce wydać unijne środki i na jakim
etapie są negocjacje władz regionu
z Komisją Europejską w tej sprawie?
15 marca 2022 r. FEM 2021-2027 został
przekazany do Komisji Europejskiej. Ten
krok rozpoczął formalne uzgadnianie zapisów programu z KE, i spodziewamy się,
że zostanie on zatwierdzony nie później
niż w terminie pięciu miesięcy od jego
przekazania.
W programie regionalnym dla Mazowsza (FEM), w perspektywie 2021 – 2027,
przewidujemy wsparcie w ramach pięciu
priorytetów m.in. w zakresie celów polityki spójności. Obok wsparcia obszaru innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw – w tym cyfryzacji usług
świadczonych publicznie, Mazowsze planuje działać na polu klimatu i środowiska,
w tym w ramach wspierania efektywności
energetycznej i rozwijania zdolności do
produkcji energii odnawialnej oraz zrównoważonej gospodarki wodnej i przyjaznej
środowisku transformacji gospodarczej.
Działania w zakresie mobilności mają prowadzić do ograniczenia ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego
o charakterze niskoemisyjnym. W tym obszarze finansowana będzie infrastruktura
drogowa pozwalająca na omijanie miast
oraz rozwój taboru kolejowego i kołowego
dla transportu publicznego.
Priorytety o charakterze społecznym
skupiają się na edukacji, włączeniu społecznym, zdrowiu oraz rynku pracy. Finansowany ma być zarówno rozwój odpowiedniej infrastruktury, jak i programy
kształcenia, zdrowotne i aktywizacji zawodowej oraz służące rozwijaniu kompetencji
i usług społecznych. Osobno zaadresowane zostały kwestie zachowania dziedzictwa
kulturowego miast i wsi oraz problem rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Obecna sytuacja za wschodnią granicą
Polski znacząco wpływa na perspektywę
działań samorządu województwa. W tym
obszarze, priorytety polityki wykorzystania
środków wsparcia UE muszą uwzględniać
zarówno obecny rozwój sytuacji pod względem społecznym, jak i w perspektywie szerokich uwarunkowań gospodarczych.
Dziękuje za rozmowę
Ryszard Żabiński
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Dwa ODKODOWANE dni
w Tarnowie Podgórnym
Następnie wysłuchaliśmy dwóch dyskusji
panelowych. W pierwszej, poprowadzonej
przez Tomasza Telesińskiego ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
udział wzięli: Michał Przepiera – Zastępca
Prezydenta Szczecina, Paweł Cieśliński –
Starosta Działdowski, Roman Kużel – Burmistrz Władysławowa, Natalia Walas-Marcinek – Prezes Zarządu Curtis Health Caps
oraz dr Dariusz Grabowski z Ruchu Społecznego Powszechny Samorząd Gospodarczy. Tu rozmawiano o możliwościach
wspierania inwestorów i przedsiębiorców
przez samorządy w czasie wychodzenia
z pandemii. Z kolei w drugiej dyskusji, poświęconej skutecznym narzędziom promocji i komunikacji, uczestniczyli: Ludomir
Handzel – Prezydent Nowego Sącza, Małgorzata Machalska – Burmistrz Lubonia,
Michał Balcerkiewicz – Prezes Zarządu Fabryki Mebli Balma, Paweł Bugajny – Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału
oraz Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Tę
rozmowę prowadził Michał Lisiecki z ArtOfSale.

Wykład otwarcia wygłosił prof. Leszek Balcerowicz
Po dwuletniej przerwie, spowodowanej
pandemią Tarnowo Podgórne znów stało
się miejscem ogólnopolskich samorządowo-biznesowych rozmów. Dwudniową
konferencję Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd zorganizowała Gmina
Tarnowo Podgórne i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.
Pierwszego dnia blisko 80 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wzięło udział
w konferencji samorządowej. Punktem
wyjścia do rozmów była dyskusja panelowa, w której uczestniczyli: Senatorowie
Zygmunt Frankiewicz i Wadim Tyszkiewicz, Prezydent Szczecina Piotr Krzystek
oraz prof. Szymon Ossowski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Debatę poprowadził red. naczelny Pisma Samorządowego
Wspólnota Janusz Król. Taki dobór panelistów pozwolił uczestnikom na spojrzenie na sprawy samorządowe z różnych
perspektyw, a także pobudził do dyskusji
i wymiany spostrzeżeń.

byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego, wicepremiera i ministra finansów
w pierwszym niekomunistycznym rządzie
Polski po II wojnie światowej, profesora
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Profesor wygłosił krótki odczyt, a potem
odowiadał na liczne pytania z Sali. Potem
przed zebranymi wystąpił dr Sławomir
Dudek, główny ekonomista Fundacji FOR.

Dwudniową ogólnopolską konferencję
zakończyły warsztaty, pogłębiające wiedzę w obszarach poruszanych wcześniej.
Uczestnicy wielokrotnie podkreślali, ze
organizowana po raz siódmy konferencja
Odkodowany daje możliwość zarówno wysłuchania ciekawych dyskusji panelowych,
jak i pozwala na osobiste rozmowy i bezpośrednią wymianę spostrzeżeń z innych
uczestnikami.

Następnego dnia ogólnopolskiej konferencji spotkali się samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji działających na styku tych dwóch środowisk
– około 150 osób.
Konferencję otworzył wykład prof. Leszka Balcerowicza, wybitnego ekonomisty,
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Debaty na konferencji są punktem wyjścia do ciekawych rozmów i zachęcają do zadawania pytań panelistom.
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Powiat Wrocławski najlepiej
w Polsce zarządza finansami

Podczas VII Europejskiego Kongresu
Samorządów w Mikołajkach odbyła się
kolejna edycja Rankingu Finansowego
Samorządu Terytorialnego w Polsce. Powiat Wrocławski , już po raz trzeci zdobył
w tym prestiżowym rankingu pierwsze
miejsce w Polsce! Dwudniowy kongres
zgromadził prawie 2800 jednostek samorządu terytorialnego.

zaplanowane przedsięwzięcia – w tym
rozbudowa siedziby starostwa oraz imprezy kulturalno – rekreacyjne, przebiegają
zgodnie z planem. W tegorocznym budżecie samorządowcy założyli, że na zadania
drogowe zostanie przeznaczone 31 mln zł,
lecz w marcu na nadzwyczajnej sesji zwiększono nakłady na infrastrukturę drogową
aż o 23 mln zł.

Na uroczystej gali I Dnia Kongresu, Roman
Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego,
odebrał z rąk Piotra Zgorzelskiego - Wicemarszałka Sejmu, pamiątkową statuetkę za
kolejne zwycięstwo w Rankingu. Oficjalne
przekazanie zwycięskiej statuetki osobom,
które bezpośrednio przyczyniły się do tego
sukcesu, miało miejsce 13 kwietnia podczas Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego
i uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Wielka pomoc dla Ukrainy

Sukces po raz trzeci
W obradach wzięli udział: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego,
Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu
Wrocławskiego oraz Członkowie Zarządu:
Barbara Kosterska, Wiesław Zając i Dariusz Jedynak, przy udziale Małgorzaty
Dreiseitel – Cieślik - Skarbnika Powiatu
Wrocławskiego i Anny Żygadło – Sekretarza Powiatu Wrocławskiego.
Ranking powstaje na podstawie obiektywnych danych finansowych.
Wykorzystano następujące wskaźniki:
udział dochodów własnych samorządów
w dochodach ogółem; relacja nadwyżki
operacyjnej do dochodów; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich
w wydatkach ogółem; relacja zobowiązań
do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Ranking przygotowała
Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Dobre zarządzanie publicznymi finansami ułatwiło Powiatowi Wrocławskiemu
przetrwanie trudnego okresu pandemii
bez konieczności ograniczania, czy rezygnacji z ważnych dla mieszkańców inwestycji. W tym roku, jak zapewnia Roman
Potocki, Starosta Wrocławski, wszystkie
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Ogromnym wyzwaniem, dla władz państwowych i samorządowych była pomoc
dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Już
10 marca zorganizowano z Wrocławia
transport trzech autokarów po uchodźców
do Przemyśla. W autokarach pojechali na
wschodnią granicę przedstawiciele władz
samorządowych, radni oraz pracownicy
starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych. Przywieziono do Wrocławia
132 osoby, część z nich podróżowała dalej,
42 osoby zostały w Polsce – zakwaterowano je w hotelu w Sobótce. Do drugiego
hotelu w tym mieście trafiło 50 osób, które przebywały na wrocławskim lotnisku.
Wielu uchodźców trafiło do prywatnych
domów mieszkańców powiatu. Dość powiedzieć, że do niewielkiej miejscowości,
w której mieszka Roman Potocki trafiło 45
uchodźców. Pomyślnie zakończyła się również akcja przekazania darów do Ukrainy
od współpracującego z Powiatem Wrocławskim - Powiatu Borken w Niemczech.
W parze z inicjatywami spontanicznymi,
płynącymi z odruchu serca, podejmowano
działania nastawione na dłuższą perspektywę. Chodzi tu o: organizację i zbiórkę
darów, pomoc w czynnościach administracyjnych, prawnych, związanych edukacją
dzieci, znalezieniem pracy i wielu innych.
Ostatnio, już w spokojniejszej atmosferze,
odbył się u podnóża Góry Ślęża, Powiatowy Polsko-Ukraiński Piknik Integracyjny.
Założeniem imprezy była promocja tradycji kulinarnych naszych gości, możliwość
międzynarodowej integracji i promowanie społecznej aktywności mieszkańców
Powiatu Wrocławskiego. Cały dochód ze
sprzedaży ukraińskich specjałów pozwoli
na zakup potrzebnych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy.
- Kiedy na początku marca przyjmowaliśmy
pierwszych uchodźców z Ukrainy obiecałem
im, że będę ich wspierał i pomagał - teraz

Fot. Forum-ekonomiczne.pl

Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego
(z lewej) odbiera z rąk Piotra Zgorzelskiego - Wicemarszałka Sejmu, pamiątkową statuetkę za kolejne
zwycięstwo w Rankingu Finansowego Samorządu
Terytorialnego.
przyszedł czas na pierwszy sprawdzian.
Bardzo się cieszę, że tak wiele instytucji,
organizacji i nieformalnych grup włączyło
się w przygotowania tego niezwykłego wydarzenia – powiedział Starosta Powiatu
Wrocławskiego - Roman Potocki.
Na pikniku, oprócz zabaw, gier i atrakcji
dla dzieci przygotowanych przez: Fundację
Potrafię Pomóc, Stowarzyszenia „Inicjatywa Samorządowa”, Stowarzyszenia Światło - Otwarci na przyszłość, Wolontariatu
Sobótka, Cukiernio - Piekarni „U Łucji”,
Gazety Ślężańskiej, Hoteli Sobotel oraz
Miś można było również spróbować tradycyjnych ukraińskich przysmaków przygotowanych w niezliczonych ilościach przez
goszczące u nas Ukrainki.
Podziękowania należy skierować do
wszystkich, którzy wsparli prywatnie tą
inicjatywę: Romanowi Potockiemu – Staroście Powiatu Wrocławskiego, Barbarze Kosterskiej i Wiesławowi Zającowi
– Członkom Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Annie Żygadło, Beacie Pierzchale, Hubertowi Kurdzielowi, Markowi
Kuzdrowskiemu i wszystkim ludziom dobrego serca.
Podczas imprezy nie zabrakło pięknych,
ukraińskich melodii, a nad całością przedsięwzięcia czuwał Robert Krajewski, który
poprowadził wydarzenie i wspierał DJ.

29

Samorządy

Dziewięć lubelskich uczelni
wyższych co roku zasila rynek pracy
ponad 14,5 tysiącami absolwentów

Czy Tlenoterapia hiperbaryczna to nowa rewolucja?

Z Krzysztofem Żukiem prezydentem Lublina, rozmawia Marcin Prynda

Jak to często bywa: „Potrzeba jest matką
wynalazku”. I to właśnie potrzeba ratowania życia była matką tego przedsięwzięcia.
Powiem krótko, żona przyjaciela miała
7 godzin do zgonu. Po podaniu ostatniego z listy antybiotyków – organizm nie
odpowiedział. Nie było dla niej ratunku.
Lekarze zrezygnowali z próby leczenia,
bo podali lek, który kończy listę znanych
obecnie leków. Życie uratował jej zabieg
w komorze hiperbarycznej i nie było niczego innego, co mogłoby jej pomóc. To
wydarzenie całkowicie zmieniło jego życie
i sprawiło, że zafiksował się na tej metodzie
do tego stopnia, że ukończył kilkanaście
kursów w USA, zdał egzaminy z dziedziny
techniki i medycyny hiperbarycznej, został wyłącznym dystrybutorem producenta
komór hiperbarycznych, został przedstawicielem tej firmy na wschodnią Europę,
a obecnie również na Niemcy, otworzył
własną klinikę w Poznaniu i chce otworzyć minimum 20 klinik hiperbarycznych
w Polsce. Wariat – pomyślałem. Jednak jak
się temu przyjrzałem bliżej… Gdy widziałem na własne oczy „naprawionych” pacjentów, którzy jeszcze kilka dni wcześniej
z niedowierzaniem pytali, czy to naprawdę
im pomoże… stwierdziłem, że to jest moje
miejsce na tej ziemi. W takim przedsięwzięciu nie może mnie zabraknąć. To chcę
teraz robić. Od tego czasu minęło 8 miesięcy… i teraz właśnie to robię.

ekonomicznych czy informatycznych. Pracodawcy z sektora specjalistycznych usług
informatycznych i biznesowych opartych
na wiedzy i nowoczesnych technologiach
znajdą tu pracowników z wyższym wykształceniem.
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach brał Pan
udział w sesji tematycznej „Samorząd
i biznes”. Jakie były główne wnioski
płynące z tej debaty?
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin:
Kryzys gospodarczy wywołany pandemią
sprawił, że miasta na całym świecie stanęły
przed wyzwaniem znalezienia modelu ekonomicznego, który określi na nowo standardy i priorytety działania. Warunkiem
uczestnictwa w gospodarce przyszłości
jest utrzymanie płynności firm i zachowanie miejsc pracy. W Lublinie umożliwią
to także dotychczasowe trafne inwestycje
infrastrukturalne, które przekładają się
zarówno na jakość życia mieszkańców, jak
i potencjał gospodarczy miast.
Dzięki takiemu podejściu co roku decyzje
dotyczące lokalizacji biznesu w Lublinie
podejmuje kilkanaście rozpoznawalnych
na świecie firm. W ciągu ostatniej dekady
miasto obsłużyło 125 projektów inwestycyjnych, w większości w zakresie nowych,
zewnętrznych inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych i przemysłu.
To także reinwestycje, które dały w efekcie
ponad 10 tys. nowych miejsc pracy. Jakość
obsługi jest szczególnie doceniana przez inwestorów i wysoko oceniana na tle innych
miast, a firmy zainteresowane lokalizacją
biznesu w Lublinie mogą liczyć na kompleksowe wsparcie procesu inwestycyjnego
zarówno na etapie przygotowywania inwestycji, w trakcie realizacji, jak i już po zakończeniu. Obserwujemy stały 10% wzrost
zatrudnienia w branży nowoczesnych
usług dla biznesu w Lublinie. Przewidywane jest utrzymanie tego trendu, co pozwala
szacować liczbę dodatkowo zatrudnionych
8000 pracowników tego sektora do 2025
roku. Miasto stanowi swoisty rezerwuar
wykształconej kadry dla centrów usług.
Dziewięć lubelskich uczelni wyższych co
roku zasila rynek pracy ponad 14,5 tysiącami absolwentów różnych dziedzin,
także administracyjnych, filologicznych,
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Skuteczny okazał się także stworzony mechanizm wspierania inwestycji, który opiera się na ścisłej współpracy z uczelniami
i lokalnymi instytucjami. To pozwoliło
przyciągnąć do Lublina prawie 80 podmiotów zewnętrznych, które zainwestowały tu
swój kapitał. Dobre podejście do wspierania przedsiębiorczości, trafne inwestycje
oraz strategia utrzymania zdywersyfikowanej gospodarki miasta doprowadziły
do sytuacji, w której łatwiej jest w Lublinie
utrzymać stabilny rozwój.
Na Kongresie dyskutowano również
o kondycji finansowej polskich samorządów. Jak należy ją ocenić w związku m.in. z obciążeniami związanymi
ze wsparciem dla uchodźców z Ukrainy? Jak w tym zakresie układa się
współpraca samorządów z administracją centralną i biznesem?
Zmiany podatkowe sukcesywnie wprowadzane przez rząd wyraźnie osłabiły kondycję finansową polskich miast. Wdrożone
pod koniec 2019 r. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły
roczne dochody Lublina o około 43 mln zł.
Dodatkowo negatywny wpływ przebudowy funkcjonowania systemu podatkowego, związany z Programem Polski Ład, doprowadzi do powstania kolejnego ubytku
w dochodach na kwotę około 130 mln zł.
Odczuwamy również skutki bardzo wysokiej inflacji i pandemii Covid-19, a sytuacja
spowodowana napływem uchodźców jest
nowym wyzwaniem logistycznym praktycznie we wszystkich sferach działalności
miasta. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami skupiamy
się na pomocy humanitarnej i wsparciu
możliwości zatrudnienia uchodźców.
Wojna i utrata rodzinnego domu to niewyobrażalne straty, dlatego zapewniamy
schronienie, wyżywienie i zwalniamy
z części opłat, na przykład za przejazd komunikacją miejską. Wyraźnie odczuwalne
decyzje rządu, które negatywnie rzutują na
dochody miast, niestety nie tworzą pomocnej przestrzeni.

Czy rozwiązania, zwłaszcza podatkowe, związane z Polskim Ładem są
korzystne dla samorządów?
W perspektywie tylko najbliższych trzech
lat nierekompensowany ubytek dochodów
jednostek samorządu terytorialnego, który powstanie w wyniku wprowadzonych
zmian, szacowany jest na ponad 26 mld zł.
Dla samorządów to olbrzymia kwota.
Wpływa na to kilka czynników. Mechanizm reguły stabilizacji finansowej posiada
zasadniczą wadę - kwotę referencyjną rocznego dochodu z PIT i CIT dla 2022 r. ustalono na podstawie nieadekwatnych prognoz
z maja 2021 r. W tamtym czasie, szczególnie
dotkliwym pod kątem sytuacji pandemicznej, nie zakładano znacznego wzrostu PKB,
wysokiej inflacji czy dynamiki wynagrodzeń, mających znaczące przełożenie na
wysokość dochodów z PIT. Przyjmując taki
model, zaniżone zostały kwoty referencyjne
również na kolejne lata, co jednoznacznie
negatywnie przełoży się na dochody miast
w przyszłości. W efekcie, pomimo naszych
starań, mieszkańcy odczują negatywne
konsekwencje Polskiego Ładu, być może
niezbędne okażą się podwyżki podatków
lokalnych i opłat. Dodatkowo w połączeniu
z pandemią, konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz wzrostem cen towarów i usług,
energii elektrycznej czy pensji minimalnej
samorządy zmuszane są do cięcia kosztów
funkcjonowania miast.
Zależy nam na budowie partnerstwa z rządem, dlatego wskazujemy, że proponowany
system rekompensowania ubytków w dochodach jest niewystarczający. W naszej
ocenie niewłaściwe jest także postępujące
wypieranie z systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego dochodów własnych przez dochody transferowe.
W konsekwencji środki te stają się dotacją,
której wysokość będzie uzależniona od
rządzących, a nie od faktycznego poziomu
rozwoju miast. To kwestionuje samodzielność i autonomię finansową. W przypadku
Lublina dochód z tytułu PIT w tym roku,
w wyniku zmian podatkowych zawartych
tylko w Polskim Ładzie, będzie niższy o ponad 80 mln zł. Można śmiało stwierdzić,
iż w efekcie centralizacji kończy się era inwestycji samorządowych, a następuje era
administrowania miastem. W tym modelu
to rząd decyduje o rozwoju danego regionu.
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Z Michałem Jaroszem współwłaścicielem Kiniki Medycyny Hiperbarycznej Baromedical Katowice,
rozmawiał Jacek Adamczyk
Proszę powiedzieć skąd pomysł na
tego typu działalność i na czym to
Wszystko polega?

Żeby nie wdawać się w zawiłości medyczne
i naukowe, a powiedzieć to zrozumiałym
językiem, wytłumaczę to na takim prostym przykładzie. Człowiek w warunkach
normobarycznych, czyli tych w których
wszyscy żyjemy, gdzie ciśnienie ma około
1000 hpa, a powietrze składa się z 21% tlenu, 78% azotu i 1% innych gazów, oddychając dostarcza swojemu organizmowi tlen,
bez którego, jak ryba bez wody nie mógłby
żyć. Ten tlen jest w postaci gazu, bo powietrze to gaz. I teraz proszę sobie wyobrazić,
że nagle do organizmu człowieka dostaje się tlen, który oprócz postaci gazowej
otrzymuje również postać cieczy.
I nagle znajduje się on dosłownie w każdym
jednym płynie ustrojowym w zwielokrotnionej dawce. I dostaje się do organów, które
nie widziały tlenu od wielu lat, a potrzebują
go do prawidłowego funkcjonowania.
Schodzimy w tym momencie na poziom
naszych komórek i dajemy tym komórkom potrzebny im do życia i prawidłowego
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funkcjonowania pokarm. I gdy mamy już
dobrze odżywione komórki zaczynają one
robić to do czego zostały stworzone. Można
to krótko nazwać HOMEOSTAZĄ (jak to
określił w 1939 roku Walter Cannon). I generalnie moglibyśmy na tym zakończyć, bo
to właśnie dzieje się w naszym organizmie
i na tym ta metoda polega. Ale trzeba w tym
miejscu zwrócić uwagę na bardzo ważną
rzecz. Po pierwsze mówimy o czystym tlenie medycznym (99,6%), którym oddychamy podczas zabiegu oraz o ciśnieniu, które
musi przekroczyć 2 atmosfery absolutne
(ATA). Wszystkie zabiegi poniżej 2 ATA są
tylko zabiegami kosmetycznymi. Tak więc,
mówimy tu o zabiegach medycznych, bo
prawdziwa tlenoterapia hiperbaryczna jest
działem medycyny konwencjonalnej, tak
jak kardiologia, neurologia, pulmonologia,
chirurgia, itd.
Jaka jest historia tej metody i na czym
polega. Jakie przynosi korzyści?
Pierwsze wzmianki o tej metodzie sięgają
starożytności, a pierwsze udokumentowane
eksperymenty pojawiają się w XVII wieku.
Od lat 70 ubiegłego wieku, wraz z rozwojem chirurgii plastycznej, która miała wiele
powikłań, zaczyna się również dynamiczny
rozwój hiperbarii. W kolejnych latach pojawiały się kolejne badania z udziałem NASA,
US Navy i za każdym razem odkrywano
nowe zastosowania we wspomaganiu leczenia różnych schorzeń. Dziś możemy zaoferować zabiegi w medycznej komorze hiperbarycznej w Katowicach.
Metoda ta wspomaga leczenie schorzeń
do niedawna uważanych za nieuleczalne,

a także przyspiesza wielokrotnie proces leczenia. Dla pacjenta jest duża różnica, czy
będzie chorował kilka tygodni, czy kilka
lat.., czy nadal będzie miał nogę czy nie.
W przypadku niektórych schorzeń, komora hiperbaryczna jest jedyną skuteczną
terapią, a czasem po prostu zabiegiem ratującym życie.
Świat sportu również korzysta ze wspomagania zabiegami w komorze hiperbarycznej. Dzisiaj nie jest to już tajemnicą, że
jeden z najsłynniejszych piłkarzy na świecie korzysta dokładnie z takiego samego
urządzenia, jak to które stoi w Katowicach.
Czy jest duże zapotrzebowanie na
tego typu usługi?
Jest bardzo duże, a będzie jeszcze większe,
jak tylko ludzie zorientują się i wyedukują.
Wystarczy sobie wyobrazić, ile osób cierpi
z powodu powikłań po COVID-19… To są
setki tysięcy ludzi…
Jak to się ma do innych, podobnie
działających metod?
Jeżeli ma Pan na myśli zabiegi w komorach
niskociśnieniowych, poniżej 2 atmosfer, to
tak jak wcześniej wspominałem, mają one
jedynie charakter kosmetyczny. Poza tym
nie ma podobnie działających metod. Jest
metoda, która się nazywa ECMO. Jest ona
niesamowicie droga, bardzo inwazyjna
i związana z dużymi powikłaniami, a i tak
nie jest tak doskonała jak tlenoterapia hiperbaryczna.
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