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Słowo od redakcji

Sukcesy i wyzwania
Powakacyjny okres zaczynamy mocnym akcentem - XXXI Forum Ekonomicznym (6-8 września, Karpacz, Hotel Gołębiewski). Największa w Europie
Środkowo-Wschodniej platforma spotkań na dobre już zagościła na Dolnym
Śląsku. Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Organizatorzy przygotowali ponad 400 debat, wykładów i warsztatów.
Oprócz bogatej części merytorycznej, przewidziano też program kulturalny
i rekreacyjny.
Największe wyzwanie dla Europy to wojna na Ukrainie i związane z nią
konsekwencje. Nic więc dziwnego, że w programie wydarzenia szczególne
miejsce przypadło Forum Ukraińskiemu, podczas którego przewidziano debaty dotyczące m.in. geostrategicznych konsekwencji wojny, bezpieczeństwa
Europy, czy partnerstwa Polski i Ukrainy.
Debaty mają też przynieść pierwsze odpowiedzi na pytania jak odbudowywać
Ukrainę, jak gromadzić kapitał na ten cel, jak sprawić, żeby gospodarka ukraińska znów znalazła się na ścieżce wzrostu, jak modernizować to państwo, by
było ono w stanie zaabsorbować pomoc, która będzie płynęła z całego świata.
Do Karpacza na trzy dni zjadą się najważniejsze osoby w kraju oraz w regionie:
liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Debaty relacjonowane są przez dziennikarzy z całej Europy.

Partner wydania

Goście Forum reprezentują instytucje, przedsiębiorstwa, samorządy, które
zwłaszcza w ostatnich jakże trudnych latach mogą poszczycić się znaczącymi
osiągnięciami. O wielu z nich piszemy w aktualnym wydaniu „Kapitału Polskiego”.
W tym roku spektakularnymi sukcesami mogą pochwalić się włodarze powiatu wrocławskiego. Powiat został ogólnopolskim liderem rankingu spójności. Kilka miesięcy wcześniej Powiat Wrocławski, po raz trzeci z rzędu, wygrał
coroczny Ranking Finansowy Samorządu terytorialnego w Polsce. W powiecie najlepiej w Polsce zarządzano finansami publicznymi w latach 2019, 2020
i 2021.
Zwycięzca rankingu - Powiat Wrocławski otrzymał 346,13 punktów, a ostatni
w tym zestawieniu, jeden z powiatów województwa świętokrzyskiego, zaledwie 48,53 punktów. Jednostek samorządowych z tak niskimi wynikami było
znacznie więcej.
W rozmowie z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem poruszamy problemy cyfryzacji usług publicznych, wyzwań wynikających z trudnej sytuacji
finansowej samorządów spowodowanej zmianami przepisów podatkowych,
pandemią czy wojną na Ukrainie.
Dr Krzysztof Malesa, członek zarządu i dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w Microsoft Polska porusza temat technologii cyfrowych służących
bezpieczeństwu narodowemu.
Przykładowo: jak zabezpieczyć krytyczne dane, takie jak rejestry państwowe,
w sytuacji, kiedy na serwerownie spadają rakiety i żadne miejsce w kraju nie
jest bezpieczne? Odpowiedź wydaje się prosta: ucieczka przed fizycznymi zagrożeniami jest możliwa dzięki uwolnieniu danych od ich fizycznej lokalizacji
i przeniesieniu do chmury obliczeniowej.
Wiele innych postaci ze świata biznesu i samorządów poznacie Państwo w najnowszym wydaniu naszego magazynu.

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński
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W tym roku na transformację
energetyczną przeznaczymy
rekordowe 12,3 mld złotych
Z Arturem Michalskim wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, rozmawia Marcin Prynda
Na jakie główne przedsięwzięcia są
przeznaczane dotacje z Narodowego
Funduszu?

Jak duże środki NFOŚiGW wyda
w 2022 r. na inwestycje związane
z ochroną środowiska i gospodarką
wodną? Które programy są dla Funduszu priorytetowe i pochłoną najwięcej pieniędzy?
– Bieżący rok dla Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod tym względem wyjątkowy.
W całym 2022 roku planujemy bowiem
przeznaczyć na szeroko rozumianą transformację klimatyczną rekordową kwotę
12,3 mld zł. W tej pokaźnej sumie aż 6,6
mld zł będą stanowić dotacje, a 2,7 mld
zł – finansowanie zwrotne, czyli pożyczki i wejścia kapitałowe. Następne 2,7 mld
zł to obsługiwanie prze NFOŚiGW środki
unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.
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Ponadto 186 mln zł pochodzi ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021, a 50
mln zł to wydatki związane z programem
„Stop Smog”. Jeśli chodzi o główne kierunki finansowania przedsięwzięć to priorytetem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Na ten cel w 2022 roku zamierzamy
przeznaczyć 7 mld zł, wspierając przede
wszystkim przedsięwzięcia nakierowane
na eliminację niskiej emisji, która pochodzi głównie z procesów grzewczych i transportu, a także finansując działania na rzecz
zdecentralizowanego zeroemisyjnego systemu energetycznego. Wypada przy tym
podkreślić, że aż 71 proc. wypłat ogółem ze
środków Narodowego Fundusz stanowią
bezzwrotne dotacje.

– Finansowanie dotacyjne obejmuje szereg
projektów i działań realizowanych przez
Narodowy Fundusz, wśród których trzeba wymienić zwłaszcza takie powszechne programy, jak „Czyste Powietrze” (2
mld zł) i „Mój Prąd” (633 mln zł). Trzeba
też wspomnieć o przedsięwzięciach dotacyjnych ze środków Funduszu Modernizacyjnego (345 mln zł) i kierowanych na
potrzeby geologii i górnictwa (302 mln zł).
Dotacje z NFOŚiGW obejmują również
programy wspierające budownictwo energooszczędne (330 mln zł), program „Moja
Woda” (126 mln zł), ogólnopolski system
finansowania służb ratowniczych (77,3
mln zł), współfinansowanie przedsięwzięć
w programie LIFE, ochronę przyrody
i edukację ekologiczną (115,5 mln zł) oraz
program „Racjonalna gospodarka odpadami (90 mln zł). Ponadto rezerwujemy pieniądze na finansowanie obowiązkowych
opłat i wpłat, między innymi na Fundusz
Rozwoju Dróg (1,4 mld zł), Fundusz Przewozów Autobusowych (96,3 mln zł), Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania
Emisjami, Państwowy Monitoring Środowiska, Żeglugę Śródlądową (123 mln zł).
W lipcu ruszył program „Czyste Powietrze Plus”. Kto z niego może skorzystać i na czym polegają wprowadzone zmiany?
– Od czasu uruchomienia we wrześniu
2018 r. programu priorytetowego „Czyste
Powietrze” jest on stale modyfikowany
i udoskonalany – tak, aby można było jak
najskuteczniej realizować główne założenie tego wieloletniego, ogromnego projektu (z docelowym budżetem w wysokości
103 mld zł), którym jest poprawa jakości
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powietrza w Polsce. Droga do osiągnięcia
wyznaczonego celu wiedzie poprzez masową, bo obejmująca aż 3 mln gospodarstw
domowych, wymianę nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na nowocześniejsze
nisko i zeroemisyjne, ekologiczne źródła
ciepła – wraz z gruntownym ocieplaniem
jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Obecne zmiany sprawią, że program
w nowej odsłonie, pod umowną nazwą
„Czyste Powietrze Plus”, będzie jeszcze łatwiej dostępny i przez to szybciej wdrażany. Ale przede wszystkim stanie się atrakcyjniejszy dla osób o niskich dochodach.
Co stanowi tę korzyść dla najmniej
zarabiających?
– Modyfikacja programu wprowadzona
z myślą o nowych beneficjentach zakłada,
w przypadku prefinansowania inwestycji,
zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych
kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu
„Czyste Powietrze”, a więc odnoszących się
do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego
poziomu wsparcia. Po obecnych zmianach,
maksymalna bezzwrotna dotacja w części
2) jest zwiększona z 37 do 47 tys. zł, a górny
pułap dofinansowania w części 3) wzrósł
z 69 do 79 tys. zł. Co bardzo istotne, jednoczesne zastosowanie nowego rozwiązania
finansowego, jakim jest prefinansowanie
sprawi, że „z wyprzedzeniem” będzie można otrzymać aż do 50 proc. przewidzianej
kwoty dotacji. Teraz pieniądze, z terytorialnie właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (WFOŚiGW) wpłyną bezpośrednio na rachunek wykonawcy robót w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy
o dofinansowanie. To bardzo korzystne
udogodnienie, gdyż dotychczas wypłata
dotacji odbywała się w formie refundacji
dopiero po zakończeniu części lub całości
przedsięwzięcia.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby
otrzymać podwyższoną dotację?
– Wspomniane korzyści i udogodnienia,
kierowane do beneficjentów 2) i 3) części
programu „Czyste Powietrze”, są dostępne
dla nowych wnioskodawców ubiegających
się o dofinansowanie. Podstawą otrzymania dotacji zwiększonej o 10 tys. zł jest
przynależność do grupy beneficjentów
o najniższych dochodach, potwierdzona
stosownym zaświadczeniem o wysokości
zarobków. Natomiast warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania
jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację
umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych
z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie
zawarcie do trzech umów z wykonawcami.
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Mogą one zostać dostarczone na etapie
uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Zaliczka
w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla
danego beneficjenta, będzie wypłacana
bezpośrednio na konto wykonawcy.
W jakim kierunku będzie ewoluował
program „Czyste Powietrze”?
– W programie „Czyste Powietrze” mamy
zatwierdzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska duże zmiany – rewizję
kwot dochodów w poszczególnych częściach programu, ale również zwiększenie
maksymalnych kwot dotacji, które będzie
można uzyskać oraz waloryzację kosztów
jednostkowych przyjętych dla poszczególnych urządzeń czy materiałów dofinansowanych w ramach programu. We wrześniu
tego roku przeprowadzimy kolejną aktualizację i wprowadzimy wskazane zmiany.
Wiadomo bowiem, że koszty określone
w czasie uruchamiania programu w 2018
r. są nieadekwatne w stosunku do obecnie panujących warunków rynkowych.
Wymiana tzw. kopciucha to jeden z celów,
ale chcemy też zachęcać wnioskodawców
do wykonywania głębokiej termomodernizacji, czyli poprawy efektywności energetycznej budynków, która będzie objęta
dodatkowym pakietem dofinansowania.
Umożliwimy też złożenie wniosku ponownie tym beneficjentom, którzy wcześniej
skorzystali już z programu i wymienili węglowego „kopciucha”, a teraz będą chcieli
docieplić dom, aby zużywać mniej opału.
Planowane zmiany będą głębokie i kompleksowe. Co bardzo istotne, były one już
konsultowane z organizacjami pozarządowymi, a więc będą to zmiany, które zyskały
społeczną aprobatę.
Rozpoczął się również nabór dla
gmin w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Na czym polega ten program?
Jaki jest jego budżet oraz zasady?
– Program „Ciepłe Mieszkanie” został
ogłoszony całkiem niedawno, 21 lipca
2022 roku. Budżet programu to 1,4 mld
zł, które poprzez wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
trafią do gmin, aby następnie dofinansować inwestycje podejmowane w budynkach wielorodzinnych. Celem realizacji
dofinansowywanych przedsięwzięć jest
poprawa jakości powietrza poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i podniesienie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w odniesieniu do
lokali. Wsparcie obejmuje koszty wymiany
nieefektywnego źródła na paliwo stałe, na
nowe źródło ciepła spełniające wymagania
programu. Należą do nich: kocioł gazowy
kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny
o podwyższonym standardzie, ogrzewa-

nie elektryczne, pompa ciepła powietrze/
woda lub pompa ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo
możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Kosztem kwalifikowanym w programie
jest także przygotowanie dokumentacji
projektowej przedsięwzięcia.
Kto może korzystać z dotacji w programie „Ciepłe Mieszkanie”?
Beneficjentem końcowym w programie
„Ciepłe Mieszkanie” jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający
z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego,
znajdującego się w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym oraz spełniająca kryteria
dochodowe określone w programie. Jednak rozliczenie inwestycji następuje przez
gminę, która wcześniej podpisze stosowną
umowę z właściwym WFOŚIGW. Zatem
w programie „Ciepłe Mieszkanie” w pierwszej kolejności gminy podpisują umowę
z właściwym WFOŚIGW, a następnie z beneficjentami końcowymi, którzy zrealizują
inwestycję w budynkach wielorodzinnych
na zasadach zgodnych z programem.
Jakim
zainteresowaniem
cieszy
czwarty już nabór wniosków do programu „Mój Prąd”? I jakie zmiany
w nim zaszły?
– Czwarta edycja programu „Mój Prąd”
ruszyła w połowie kwietnia tego roku.
W porównaniu do poprzednich odsłon,
„Mój Prąd 4.0” ma inne warunki udzielania dotacji, co jest związane ze zmianą sposobu rozliczeń prosumentów. Od początku
kwietnia osoby, które stały się prosumentami, nie są rozliczane w ramach bilansowania ilościowego z wyprodukowanej energii
(net metering oparty na systemie opustów),
lecz ją sprzedają (net billing). Ci, którzy do
końca marca stali się prosumentami jeszcze przez 15 lat będą rozliczani na starych
zasadach. W ramach „Mojego Prądu 4.0”
beneficjenci mogą otrzymać dotację nawet
do 20,5 tys. zł. Jeśli decydujemy się jedynie
na panele fotowoltaiczne to maksymalna dotacja wyniesie 4000 zł. Jeżeli jednak
wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV
wzrośnie do 5000 zł. A jeżeli postanowimy
dołączyć do fotowoltaiki magazyn ciepła,
otrzymamy dodatkowo do 5000 zł, magazyn energii – do 7500 tys. zł, a wybierając
system zarządzania energią w domu, tzw.
EMS (energy management system) – do
3000 zł. Spodziewamy się, że popularność
inwestycji łączącej panel, magazyn i system zarządzania energią będzie systematycznie rosnąć, choć na razie nie będzie to
zapewne dominujący trend.
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przez bardziej świadomych odbiorców,
mogą zostać oskarżone o greenwashing.

Inicjatywy ekologiczne Rekopolu
edukują przedsiębiorców
i konsumentów

Korzystanie z usług organizacji odzysku
opakowań, takich jak np. Rekopol, ogranicza możliwość popełnienia błędu merytorycznego podczas edukacji, lecz także
pozwala na wypełnienie luki, tam gdzie
rzeczywiście istnieje – długoletnie doświadczenie Rekopolu sprawia, że organizacja jest w stanie dopasować te grupy
odbiorców, które wymagają edukacji w danym zakresie.
Przykładów inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez Rekopol jest bardzo wiele, ale w okresie wakacyjnym szczególnie
warto wspomnieć o wakacyjnej trasie mobilnej strefy edukacyjnej Śmieciarki Mieci.
Miecia to żółta śmieciarka, ale nietypowa.
W jej wnętrzu znajdują się nie odpady, a interaktywna wystawa pokazująca jak stają
się nowymi produktami.
Zwiedzający strefę mogą poznać całą drogę
życia butelki PET, a najmłodsi skorzystać ze
zjeżdżalni oraz tarasu widokowego, znajdującego się na górze pojazdu. Tegoroczna
trasa to już trzecie wspólne przedsięwzięcie Rekopolu oraz sieci Sklepów Biedronka,
skierowane do turystów i klientów sklepów
wypoczywających nad polskim morzem.

Edukacja ekologiczna jest ustawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który wprowadza opakowania na rynek. Takie działania
można realizować samodzielnie lub
we współpracy z organizacją odzysku
opakowań. Działania ekologiczne
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mogą obejmować na przykład pikniki, eventy, materiały edukacyjne,
kampanie, działania do szkół i przedszkoli, działania w partnerstwach
z gminami, firmami, organizacjami
pozarządowymi. Możliwości jest bardzo wiele, a potrzeba nadal ogromna.

Podczas przejazdu śmieciarki w latach
2020 i 2021, edukacyjną strefę zwiedziło
ponad 12 tysięcy osób.
W kontekście współpracy z firmami i nietypowych rozwiązań edukacyjnych warto
również wspomnieć o projekcie edukacyjnym „Działaj z impetem”, w której organizator skupia się na nauce odpowiedniego
postępowania z odpadami plastikowymi,
metalowymi i wielomateriałowymi. Niedawno zakończył się Konkurs Edukacyjny
dla Przedszkoli, w którym wzięło udział
aż 1500 przedszkoli z całej Polski. Zakończył się również konkurs dla szkół podstawowych, w którym przesłanych zostało
kilkaset prac. Serdecznie zachęcamy do
śledzenia jego przebiegu na www.dzialajzimpetem.pl oraz facebook.com/dzialajzimpetem.
Bardzo istotnym aspektem jest również edukacja samych przedsiębiorców w zakresie
projektowania opakowań tak, by nadawały
się do recyklingu (ecodesign). Rekopol stworzył platformę wymiany wiedzy w zakresie
ecodesignu pomiędzy recyklerami i firmami
zbierającymi odpady a producentami i projektantami opakowań. Wiedza gromadzona
jest poprzez wywiady i wizje lokalne i przekazywana podczas sesji otwartych, doradz-

twa, szkoleń, seminariów oraz podczas spotkań indywidualnych.
Nie sposób nie wspomnieć również o bardzo ważnej roli partnerstw w edukowaniu
społeczeństwa. Rekopol jest jednym z partnerów Kampanii 17 Celów, która mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na
rzecz realizacji Celów Zrównoważonego
Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Angażuje
się również w działania Polskiego Paktu
Plastikowego, Koalicji 5 frakcji, czy współorganizował Tydzień 3R – kampanię dotyczącą prawidłowej hierarchii postępowania z odpadami.
Za to flagową kampanią Rekopolu jest
Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja, która ma
na celu edukację społeczeństwa w zakresie
odpowiedniego postępowania z odpadami,
ich świadomej segregacji oraz ekologicznego stylu życia. Serdecznie zachęcamy do
śledzenia strony kampanii www.dzienbezsmiecenia.pl oraz fanpage na facebooku:
facebook.com/dzienbezsmiecenia.
Kontakt w sprawie działań edukacyjnych:
Aneta Stawicka
Kierownik ds. edukacji
a.stawicka@rekopol.pl

Obecnie świadomi ekologicznie konsumenci stanowią (w zależności od badania)
od 40 – 60% społeczeństwa. To dobrze,
ale nadal niewystarczająco. Rolą przedsiębiorcy jest więc uświadamianie, edukowanie, ale rzetelnie i na podstawie aktualnej
wiedzy naukowej, a nie uproszczeń, które
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KORZYSTNE ZMIANY
DLA ROLNIKÓW W KRUS
15 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadziły one wiele zmian, z których najważniejsze to:
■ Emerytura rolnicza w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego
Rolnik emeryt, nie musi wyzbywać się
gospodarstwa rolnego, aby mieć prawo
do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej
wysokości. Nadal może prowadzić działalność rolniczą w swoim gospodarstwie
rolnym bez ryzyka zawieszenia części uzupełniającej tego świadczenia.

■ Doliczenie okresów odbywania służby

wojskowej do wysokości emerytury rolniczej

Większe wsparcie ﬁnansowe:

Większe wsparcie społeczne i rozwój:

•

•

•
•
•
•
•

płatności bezpośrednie
płatności obszarowe
ubezpieczenia upraw i zwierząt
dopłaty do nawozów
dopłaty do paliwa rolniczego
dopłaty do trzody chlewnej

•
•
•
•

emerytura bez konieczności
zbywania gospodarstwa
13. i 14. emerytura
uwolnienie Rolniczego
Handlu Detalicznego
rozszerzenie działalności KGW
budowanie patriotyzmu konsumenckiego

Więcej informacji na stronie silnawies.gov.pl
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Krajowy Ośrodek

Wsparcia Rolnictwa

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia
1948 r., które nie mają ustalonego prawa
do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do
wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku
Polskim przed dniem 1 stycznia 1999 r. – po
1% emerytury podstawowej za każdy rok.

• pobierania świadczenia integracyjnego
lub stypendium w okresie odbywania
szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy;
• pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które
zostali skierowani przez inne podmioty
niż powiatowy urząd pracy;
• pobierania stypendium na podstawie
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;

■

• pełnienia czynnej służby wojskowej jako
żołnierz niezawodowy, odbywania służby zastępczej.

Osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę
dzierżawy na okres krótszy niż 10 lat (np. na
okres przyznania prawa do renty).

Rolnicy i domownicy, spełniający wskazane warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając oświadczenie w tej sprawie.
Wówczas ubezpieczenie to ustaje nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie
to zostało złożone w Kasie.

■ Rozszerzenie katalogu osób podlega-

■ „Przywrócenie” do ubezpieczenia spo-

Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników

Rolnicy i domownicy, którzy z powyższych
tytułów zostali wyłączeni z ubezpieczenia
społecznego rolników przed 15 czerwca br.,

Skrócenie okresu umowy dzierżawy
przy wypłacie okresowej renty rolniczej
z tytułu niezdolności do pracy

jących ubezpieczeniu społecznemu rolników

09 2022

w pełnym zakresie z mocy ustawy mogą
nadal podlegać temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących aktywności:
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łecznego rolników

mogą powrócić do tego ubezpieczenia
w okresach wyłączenia. „Przywrócenie”
do ubezpieczenia społecznego rolników
wymaga złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy wniosku w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2022 r.
Umożliwi to uzupełnienie brakującego
okresu do uzyskania prawa do świadczeń
emerytalno-rentowych lub wykazanie nieprzerwanego okresu ubezpieczenia, który wymagany jest m.in. przy rozpoczęciu
prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej przez rolnika lub domownika. Formularz wniosku (KRUS UD98/2022_06) dostępny jest w każdej jednostce terenowej oraz na stronie internetowej
Kasy.

■ Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji
Rolników KRUS dla rolników emerytów

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł
kierować na rehabilitację leczniczą osoby
uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni.

■ Turnusy regeneracyjne dla opiekunów
osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł
kierować do Centrów Rehabilitacji Rolników ubezpieczonych opiekunów osób
niepełnosprawnych. Turnus regeneracyjny
będzie trwał 7 dni.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
www.krus.gov.pl
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dane. W ostatnich miesiącach stale obserwowaliśmy wzrost liczby cudzoziemców
pracujących w Polsce, także Ukraińców” –
wskazuje szefowa ZUS.
Na koniec czerwca 2022 r. liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych przekroczyła 1 mln 11
tys. osób. W porównaniu do danych z końca marca tego roku to wzrost o blisko 80
tysięcy. Największą grupę obcokrajowców
już od lat stanowili obywatele Ukrainy.
W drugim kwartale tego roku w statystykach ZUS odnotowano 729 tys. Ukraińców,
którzy podjęli w Polsce legalną pracę i z jej
tytułu odprowadzają składki do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu tych
trzech miesięcy liczba legalnie pracujących
Ukraińców wzrosła o 62 tys.

Polski rynek pracy
atrakcyjny również
dla obywateli
innych państw
Rośnie liczba cudzoziemców
w ubezpieczeniach społecznych
Liczba cudzoziemców, pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom
społecznym, przekroczyła milion osób.
Największa grupa to obywatele Ukrainy.
W ciągu miesiąca przybyło 13 tys. legalnie
pracujących w Polsce obcokrajowców.
„ZUS na bieżąco analizuje liczbę cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym.
Liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu
emerytalnym przekroczyła historyczną barierę miliona osób. Szczegółowo
przyglądamy się tym danym od kilku lat.
W ostatnim czasie polski rynek pracy stał
się bardzo atrakcyjny dla obywateli innych
państw, szczególnie dla Ukraińców” –
podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes
ZUS.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska
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„Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie nie
zauważyliśmy, aby masowo wyrejestrowywano z ubezpieczeń obywateli tego kraju.
Potwierdzają to także obecne – historyczne

09 2022

Drugą liczną grupą obcokrajowców przyjeżdżających do Polski, by podjąć tu legalną pracę, są obywatele Białorusi. Na koniec
czerwca liczba Białorusinów zgłoszonych
do ubezpieczeń społecznych wyniosła 87
tys. W naszym kraju dość silną reprezentację wśród pracowników mają też Gruzini.
Legalne zatrudnienie podjęło ponad 28 tys.
obywateli tego państwa. Większość cudzoziemców, bo aż 58,3 proc., którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, to osoby
zatrudnione na umowę o pracę, pozostali
albo założyli własną firmę, albo pracują na
umowach zleceniach czy też na podstawie
innych umów, od których istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne.

1 lipca do 30 listopada. Wypłata świadczeń
rozpoczęła się 18 lipca i realizowana jest na
bieżąco.
Przygotowywane są kolejne wypłaty, a realizacja programu przebiega bez problemów. Przypomniał, że ZUS po raz drugi
przyznaje świadczenie 300 plus w ramach
rządowego programu „Dobry start”.
Z wyprawki szkolnej ma skorzystać w tym
roku ponad 4,4 mln dzieci. Środki z programu przysługują rodzicom dzieci do 20.
roku życia i do 24. roku życia – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.
Wnioski o świadczenie na rok szkolny
2022/2023 można składać wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały: Platformę
Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system
bankowości elektronicznej i portal Empatia.

Powiadomienie o umieszczeniu informacji
o przyznaniu świadczenia zostanie przekazane na adres mailowy wskazany przez
wnioskodawcę we wniosku. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy
wskazany przez klienta we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia.
Jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do klientów zostanie skierowane
wezwanie w celu uzupełnienia wniosków,
które zostanie umieszczone na profilu
klienta na portalu PUE ZUS, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na numer telefonu wskazany we wniosku.
ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie „Dobry start”, który został złożony do
31 sierpnia ma czas do 30 września 2022 r.

Do Polski do pracy przyjeżdżają osoby
w sile wieku, czyli w przedziale od 25. roku
życia do 49 lat, przy czym najwięcej osób
z zagranicznym paszportem pracuje będąc
w wieku 30-39 lat. Wśród przyjeżdzających
z zagranicy do pracy w Polsce dominują
mężczyźni. W populacji obcokrajowców
stanowią oni blisko 60 proc.

ZUS: niecałe 10 minut na złożenie
wniosku o „Dobry start”
9 minut i 35 sekund to średni czas potrzebny na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił
już świadczenia obejmujące ponad 3,7 mln
dzieci.
Wnioski o wyprawkę szkolną w ramach
programu „Dobry start” można składać od
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Inżynierowie budowlani
zdobywają nowe uprawnienia

Samorząd zawodowy a cyfryzacja
procesu budowlanego w Polsce

Rozmowa z Iloną Łącką – przewodniczącą Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB

Rozmowa z Tomaszem Piotrowskim – członkiem Prezydium Rady MOIB

ubiegające się o uprawnienia, że wniosków
jest dużo, porównywalnie do poprzednich
lat np. w sesji jesień 2021 przyjęliśmy 440
nowych wniosków. Generalnie nasza Izba
przyjmuje najwięcej wniosków, a do egzaminów przystępuje, średnio około 800-900
w ciągu każdego roku, co jest największą
liczbą w całej Polsce. Tak, więc i teraz spodziewam się, że w sesji jesiennej około 400450 osób złoży wnioski o nadanie uprawnień budowlanych.

Czym zajmuje się Okręgowa Komisji
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa?
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zajmuje się przede wszystkim:
- prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy
budowlanego,
- na podstawie postępowania kwalifikacyjnego oraz wyników egzaminów wydawaniem decyzji o nadaniu uprawnień
budowlanych,
- prowadzeniem rejestru osób, którym
nadała uprawnienia budowlane,
oraz
- wyjaśnianiem wątpliwości co do treści
uprawnień budowlanych.
W sierpniu Okręgowa Komisja przyjmowała wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych w ramach tzw.
Sesji Jesiennej 2022 r. Jak dużo było
tych wniosków, w tym w porównaniu
z takim samym okresem 2021 roku?
W tej chwili jesteśmy w trakcie przyjmowania wniosków o nadanie uprawnień
budowlanych w sesji jesiennej,potrwa ono
do 29 sierpnia, więc ciężko jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Ale już w tej chwili
widać w systemie gdzie rejestrują się osoby
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Jak wygląda cała procedura przyznawania uprawnień budowlanych, jakie
wymogi trzeba spełnić aby je uzyskać?
Procedura przyznawania uprawnień jest
ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
Postępowanie kwalifikacyjne składa się
z dwóch etapów:
1) kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub
pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych;
2) egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej
(część pisemna i ustna).
Wymogi jakie powinna spełniać osoba,
która ubiega się o uprawnienia budowlane
to zatem przede wszystkim odpowiednie
wykształcenie, odbycie i udokumentowanie praktyki zawodowej oraz uzyskanie
pozytywnego wyniku na egzaminie pisemnym i ustnym. Sesje egzaminacyjne
odbywają się dwa razy do roku – na wiosnę
i jesienią.
Czy pandemia wpłynęła negatywnie
na liczbę składanych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych?
Pandemia miała pośrednio wpływ na przeprowadzanie egzaminów pisemnych oraz
ustnych, które musiały odbyć się w ściśle
określonym rygorze sanitarnym. W roku
2020, kiedy był początek pandemii i nie
było jeszcze wprowadzonych prawnych
uregulowań pracy komisji, odbyła się tylko jedna sesja egzaminacyjna, zaś w 2021
trzy (w tym jedna przełożona z roku 2020).
Nie zauważyliśmy, by w okresie pandemii

znacząco mniej osób ubiegało się o nadanie uprawnień niż w poprzednich latach.
Zdarzały się przypadki, gdy ze względu na
chorobę lub ryzyko zachorowania na Covid-19 osoby przekładały egzaminy na następne sesje egzaminacyjne.
Proszę ocenić najważniejsze wyzwania stojące przed Okręgową Komisją
Kwalifikacyjną w najbliższych miesiącach.
Przed nami sesja jesienna, wyzwaniem dla
nas będzie przeprowadzenie jej zgodnie
z wymogami pandemicznymi, jeśli takie
będą obowiązywać w terminie egzaminów.
Mamy już doświadczenie z przednich lat,
więc jestem przekonana, że poradzimy sobie tak, by nie narażać na niebezpieczeństwo ani zdających, ani egzaminatorów.
Kolejnym wyzwaniem jest wdrożenie systemu SESZAT [System Informatyczny
Wspierający Obsługę Sesji Egzaminacyjnej], który ułatwi przygotowywanie pytań
na egzamin ustny, wymianę informacji.
Dużą niewiadomą jest też wprowadzona
niecały miesiąc temu nowelizacja Prawa
budowlanego, która zakłada wdrożenie
kolejnego etapu cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa.
Nowe przepisy wprowadziły m.in. elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (system
e-CRUB), a komisja kwalifikacyjna zajmuje się m.in. wpisaniem nowych członków
do tego rejestru.
Dla naszego środowiska ważne są przede
wszystkim działania długofalowe: troska o wysoki poziom egzaminów, dalsze
kształcenie. Podnoszenie kwalifikacji to
przecież także rozszerzenie już posiadanych uprawnień, uzupełnianie ich o nowe
specjalności. Na ten aspekt rozwoju chciałabym położyć nacisk, podobnie jak na
jednoczenie inżynierskiej społeczności
wokół samorządu. Polityka Mazowieckiej
Izby w ostatnich latach sprzyja temu utożsamianiu, wiele udało się osiągnąć. Wciąż
potrzebne jest jednak budowanie poczucia
sprawczości: to członkowie Izby powinni
wpływać choćby na zakres i tematykę prowadzonych w Izbie szkoleń.
Dziękuję za rozmowę
Ryszard Żabiński
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Rozmowa z Tomaszem Piotrowskim
– Członkiem Prezydium Rady MOIB
Ilu obecnie liczy członków Mazowiecka
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa?
W naszej Mazowieckiej Okręgowa Izba
Inżynierów budownictwa jest obecnie ok
17 500 aktywnych członków tj. inżynierów budownictwa, którzy opłacają składkę
członkowską uprawniającą ich do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się
w szczególności działalność obejmującą
projektowanie, kierowanie budową lub robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego czy kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
Należy zaznaczyć, ze w ramach składki inżynierowie uzyskują ubezpieczenie
OC, którym objęta jest odpowiedzialność cywilna inżynierów budownictwa za
szkody wyrządzone osobie trzeciej, powstałe w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych w związku z wykonywaniem
samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie jako następstwo działania lub
zaniechania Ubezpieczonego (np. popełnienia błędu w projekcie, niedopełnienia
obowiązków kierownika budowy).
To podstawowa korzyść wynikająca z przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Jestem przekonany, ze inżynierowie wiedzą, że nie jedyna.
Można wśród nich wymienić także:
– zajęcia doskonalenia zawodowego w tym
liczne szkolenia – zarówno stacjonarne
jak i online jak i wyjazdy techniczne na
budowy,
– prenumerata jednego czasopisma technicznego
– elektroniczny dostęp do biblioteki norm
PKN, serwisku aktów prawnych Wolters
Kluwer, norm SEP oraz serwisu Bistyp
– karty sportowe Fitsport i Fitprofit
– możliwość integracji zawodowej w licznych sekcjach sportowych (brydż, siatkówka, strzelectwo sportowe, a niedługo
także piłka nożna i bieganie)
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Co ważne zakres oferty dla naszych członków stale się powiększa. W tej kadencji
powstała nawet specjalna Komisja ds.
współpracy z podmiotami gospodarczymi, której celem jest współpraca z firmami w celu wypracowania rozwiązań, które
będą przynosiły korzyść naszym członkom
niezależnie od tego czy pracują w dużej
korporacji, w małym biurze projektowym
czy firmie, czy wręcz na własny rachunek.
Jak dużym wyzwaniem dla inżyniera
budowlanego jest cyfryzacja branży
budowlanej?
Cyfryzacja branży budowlanej tak jak każdej innej to proces nieuchronny. To ogromne wyzwanie dla naszych członków, szczególnie tych którzy funkcjonują w zawodzie
od kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat.
My jako samorząd pomagamy naszym
członkom w zrozumieniu tej transformacji cyfrowej. Przede wszystkim szkolimy.
Ułatwiając także dostęp do rozwiązań cyfrowych. Dzięki naszej mazowieckiej inicjatywie od zeszłego roku nasi członkowie
oraz wszyscy inżynierowie budownictwa
w całej Polsce mogą kupić kwalifikowany
podpis elektroniczny na bardzo preferencyjnych warunkach.
Jednym z celów cyfryzacji budownictwa jest umożliwienie inwestorom
uzyskanie decyzji w pełni online. Kiedy taki cel może być osiągnięty?
W zasadzie jest to możliwe już dziś. Pozwala na to wspomniane e-Budownictwo
- oficjalna rządowa aplikacja, w której możemy złożyć większość wniosków i dokumentów wraz z załącznikami dotyczących
całego procesu budowlanego; od wniosku
o warunki zabudowy na etapie planowania, zgłoszenia czy wniosku o pozwolenie
na budowę, poprzez zgłoszenie rozpoczęcia robót, aż po zawiadomienie o zakończeniu budowy czy wniosek o pozwolenie
na użytkowanie. Mniejsze inwestycje są już
z powodzeniem obsługiwane w ten sposób.
W mojej opinii pełna cyfryzacja procedur
administracyjnych będzie możliwa dopiero w momencie wdrożenia metodyki BIM,
czyli Building Information Modeling,

czego esencją będzie uznanie modelu cyfrowego obiektu budowlanego zawierające
wszystkie te niezbędne informacje jako
pełnoprawnego projektu budowlanego.
Od 1 sierpnia w ramach cyfryzacji
budownictwa ruszył system e-CRUB.
Czym jest ten system?
E-CRUB to nic innego jak elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających
uprawnienia budowlane, który zastąpi
dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz
rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB).
System ten podobnie jak dotychczasowy
rejestr będzie zarządzany przez Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB),
ale będzie zasilany danymi bezpośrednio
z naszego samorządu. Ma to pozwolić na
sprawniejszą weryfikację posiadania przez
osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. Dla naszych
członków korzystne będzie to, że po wpisaniu do systemu e-CRUB nie będą musieli
już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia
o przynależności do izby, bo urzędy sprawdzą to sobie same w systemie e-CRUB.
Dziękuję za rozmowę
Ryszard Żabiński
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Amerykańskie firmy liderami
innowacyjnych rozwiązań
Z Dominiką Fox-Matulewicz dyrektorem wykonawczym Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,
rozmawia Marcin Prynda
początku lat 90-tych inwestorzy amerykańscy odegrali bardzo ważna rolę
w budowaniu nowej polskiej gospodarki.
Wtedy najważniejszy był zainwestowany
kapitał, który połączony z amerykańskim know-how tworzył wolny rynek.
Zainwestowane dolary oraz nowe modele biznesowe pozwoliły na współpracę
i rozwój polskich firm.
Obecnie amerykańscy inwestorzy stanowią drugą największą grupę zagranicznych inwestorów w Polsce. Amerykańskie firmy są liderami nowoczesnych
rozwiązań i technologii. Zatrudniają
w naszym kraju blisko 300 tys. pracowników, zainwestowali w Polsce 26,8 mld
dolarów, a wartość ich aktywów wycenia
się na ok. 57,7 mld dolarów.
W obecnej sytuacji, kiedy trwa wojna w Ukrainie, nasze firmy przekazują
ogromne wsparcie również w tym zakresie, według naszych ustaleń na początku
wojny nasze firmy przekazały ponad 570
mln dolarów dla ogarniętej wojną Ukrainy, nie wliczając pomocy humanitarnej
i rzeczowej.

Amerykańska
Izba
Handlowa
w Polsce została założona w 1990
roku, u progu transformacji gospodarczej w naszym kraju. Jak bardzo
Izba zmieniła się od tego czasu, jakie
są najważniejsze etapy jej rozwoju?
AmCham został założony w 1990 r.
przez siedmiu amerykańskich przedsiębiorców, a obecnie zrzesza ponad 330
firm. Izba zmieniała się i rozwijała wraz
z rozwojem polskiej gospodarki, relacji
polsko – amerykańskich oraz naszych
inwestorów - przede wszystkim zmieniła
się skala firm, które reprezentujemy. Na

16

AmCham kontynuuje swoją misję reprezentowania inwestorów amerykańskich
poprzez dialog biznesu z rządem, szczególnie teraz kiedy relacje polsko-amerykańskie mogą kształtować nową pozycję
Polski w regionie i na świecie. Kwestie
bezpieczeństwa w każdym aspekcie
- energetycznym, technologicznym i cyberbezpieczeństwa, są kluczowymi tematami, którymi zajmuje się obecnie AmCham poprzez nasze firmy członkowskie.
AmCham zawsze wpierał rozwój inwestycji amerykańskich w Polsce, Naszym
przesłaniem do obecnych i przyszłych inwestorów jest to, że Polska jest otwarta na
biznes i nowe inwestycje oraz że jest bezpiecznym krajem do budowania biznesu.

W 2015 roku polski rząd przyznał
Izbie Polska Honorową Odznakę
Zasłużony dla Rozwoju Gospodarczego RP. Jakie osiągnięcia Izby
przyczyniły się do otrzymania tego
wyróżnienia?
Przyznana nam przez rząd polski Honorowa Odznaka miała podkreślić istotny
wkład inwestorów amerykańskich w budowanie nowoczesnej gospodarki wolnorynkowej, przyniesienie do Polski kapitału, know-how i kultury biznesowej,
stworzenie licznych miejsc pracy oraz
wdrażanie dobrych praktyk i sprawdzonych przykładów społeczeństwa obywatelskiego.
Izba została wyróżniona za wybitne osiągnięcia w obszarze innowacji, promocji
polskiego przemysłu, wdrażania nowych
technologii, prowadzenia działalności
badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania.
Doceniona została również rola AmCham w promowaniu Polski jako najlepszego regionu inwestycyjnego dla Stanów
Zjednoczonych i międzynarodowych
przedsiębiorstw, tak, aby zagraniczni
inwestorzy jak najwięcej inwestowali
w Polsce i tworzyli wiele nowych miejsc
pracy.
Ilu członków liczy obecnie Amerykańska Izba Handlowa w Polsce?
Jakiego rodzaju są to przedsiębiorstwa, czy są wśród nich firmy znajdujące się na liście Fortune 500?
Amerykańska Izba Handllowa w Polsce
skupia obecnie ponad 330 członków i są to
firmy z udziałem kapitału amerykańskiego oraz globalne koncerny, które posiadają
znaczące operacje w Stanach Zjednoczonych. Większość firm należących do AmCham stanowią duże przedsiębiorstwa
i korporacje międzynarodowe.
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Wśród członków Izby około 80 znajduje się na liście Fortune 500, w tym
min. Amazon, Exxon Mobil, Microsoft,
JP Morgan Chase, Meta Platforms (Facebook), UPS oraz Johnson & Johnson.
Jak można zostać członkiem Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce? Jakie korzyści odnosi przedsiębiorstwo z takiego uczestnictwa?
Jak wspomniałam wcześniej, Izba zrzesza
firmy z udziałem kapitału amerykańskiego oraz globalne koncerny, które posiadają znaczące operacje za oceanem. Każda
firma spełniająca te wymogi może aplikować o członkostwo w Izbie. To ograniczenie członkostwa do tylko amerykańskich firm sprawia, że AmCham może
wiarygodnie reprezentować polsko-amerykańskie interesy i być swoistym głosem
amerykańskiego biznesu w Polsce.
Członkowie AmCham’u tworzą silną
biznesową społeczność, wśród której
następuje wymiana wiedzy i najlepszych
praktyk, mierzenie się ze wspólnymi
wyzwaniami i rozwiązywanie wspólnych problemów, a także niezrównana
możliwość nawiązywania kontaktów
i networking’u. AmCham również tworzy dla swoich firm członkowskich platformę dialogu z administracją publiczną
i umożliwia efektywne zabieranie głosu przez amerykańskie firmy w Polsce
w sprawach najbardziej dla nich istotnych.
Jak amerykańskie firmy oceniają
obecnie klimat inwestycyjny w Polsce?
Amerykańskie firmy działające w Polsce
przykładają ogromną wagę do klimatu
inwestycyjnego, ponieważ od początku
swojej działalności w naszym kraju wiele
z nich zakładało swój wieloletni rozwój.
Od 2010 r. wartość inwestycji amerykańskich w Polsce wzrosła o 86% i gros tego
pochodziło z reinwestowanych zysków.
Obecna ocena klimatu inwestycyjnego,
mimo pesymistycznych nastrojów w gospodarce, nadal jest dość pozytywna. Należy jednak podkreślić, że wśród czynników, które mogą znacząco obniżyć chęć
i gotowość do podejmowania nowych
przedsięwzięć w ostatnim czasie wymienia się nieprzewidywalność polityki gospodarczej i legislacji oraz rosnące koszty
wynagrodzeń. W połączeniu z ryzykiem
i niepewnością związanymi z sytuacją na
Ukrainie, pogłębienie negatywnych ocen
co do kształtowanej polityki ekonomicz-
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nej oraz rynku pracy może spowodować,
że inwestorzy zagraniczni (w tym amerykańscy) z coraz większą ostrożnością
zaczną traktować nasz kraj jako miejsce
lokalizacji kolejnych projektów inwestycyjnych.
Proszę ocenić perspektywy rozwoju
gospodarczego pomiędzy amerykańskimi i polskimi firmami w kontekście nowych wyzwań dla światowej gospodarki spowodowanych m.
in. wojna na Ukrainie, kryzysem
energetycznym. W jakich obszarach
ta współpraca ma największy potencjał rozwoju?
Perspektywy dalszych inwestycji dokonywanych przez firmy amerykańskie
są obiecujące, mimo pogarszających się
uwarunkowań
makroekonomicznych
wynikających z rosnących cen energii
czy wynagrodzeń. Na rynku pojawiają się
przedsiębiorstwa dotychczas nieobecne
w tej części świata. Poza tym, firmy amerykańskie działające w Polsce od ponad
30 lat podejmują nowe inwestycje oparte o wypracowane zyski. O zwiększającym się zaangażowaniu kapitałowym
inwestorów amerykańskich świadczą
nie tylko rosnące inwestycje (z 24,4 mld
dolarów w 2018 r. do 26,8 mld dolarów
w 2020 r.), ale także wzrost liczby miejsc
pracy (z 267 tys. w 2018 r. do 292 tys.
w 2020 r.; od 2010 r o 151%).
Jeśli mówimy o reinwestycjach, to przedsiębiorstwa, które weszły do naszego
kraju z produkcją przemysłową w latach
dziewięćdziesiątych czy dwutysięcznych,
w ostatnim czasie rozwijają w Polsce
własne globalne centra usług wspólnych
i centra badawczo-rozwojowe. Uważam,
że ten trend będzie kontynuowany.
Ponad to, dobrze rozwinięta infrastruktura światłowodowa, dostępność
gruntów i nieruchomości komercyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach oraz
wysoka jakość usług podwykonawców
(polskich przedsiębiorstw z branży IT)
w połączeniu z dynamicznie rosnącym
popytem na usługi cyfrowe takie jak
„cloud computing”, czy „data minning”,
itp. otworzyły w naszym kraju nowe
możliwości dla inwestorów budujących
tzw. „data center”. Można oczekiwać, że
właśnie w tym kierunku podążać będzie
kapitał napływający w kolejnych latach
do Polski.
Nie bez znaczenia są również potrzeby
Polski w zakresie inwestycji w energetyce, co wychodzi naprzeciw potencjałowi

technologicznemu, jaki prezentują amerykańscy inwestorzy gotowi podejmować
przedsięwzięcia w tej właśnie branży.
Podsumowując, sądzę, że informatyka
oraz energetyka będą pochłaniać największy strumień kapitału amerykańskiego napływającego do Polski.
Jakie najważniejsze wydarzenia zaplanowano w Amerykańskiej Izby
Handlowej w Polsce jeszcze w tym
roku?
Kalendarz Izby na pozostałe miesiące 2022 roku jest wypełniony po brzegi aktywnościami, które mają na celu
realizację naszej tegorocznej agendy.
Agenda AmCham’u jest bezpośrednim
odzwierciedleniem priorytetów naszych
firm członkowskich i sprawia, że obecnie skupiamy się na tematach m.in. takich jak stabilność i przewidywalność
systemu regulacyjnego, bezpieczeństwo
energetyczne, zrównoważony rozwój,
dostępność kadr, digitalizacja i cyberbezpieczeństwo.
O tych i innych obszarach będziemy
rozmawiać podczas naszej obecności
z AmCham Diner’em na Forum Ekonomicznym w Karpaczu we wrześniu, gdzie
planujemy cztery panele dyskusyjne oraz
szereg spotkań i debat tematycznych.
W październiku organizujemy konferencję poświęconą tematyce energetycznej
- AmCham Energy Day – podczas której
chcemy spojrzeć na ten obszar zarówno
z perspektywy producenta energii i dostawcy energooszczędnych lub zielonych
technologii jak również z perspektywy
konsumenta energii, którym jest wiele
naszych członkowskich amerykańskich
przedsiębiorstw produkcyjnych.
Dodatkowo przed końcem roku planujemy liczne spotkania z przedstawicielami
rządu, administracji publicznej i lokalnych samorządów w celu utrzymywania
bieżącego dialogu pomiędzy biznesem
a sektorem publicznym w tematach priorytetowych dla naszych firm członkowskich.
Oczywiście nie zabraknie również merytorycznych spotkań wśród 12 komitetów
sektorowych, które działają w Izbie oraz
okazji do networking’u i nawiązywania
relacji na comiesięcznych śniadaniach
biznesowych i business mixer’ach zarówno w Warszawie jak i naszych biurach
regionalnych w Krakowie, Katowicach,
Wrocławiu i Gdańsku.
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Rusza XXXI edycja Forum Ekonomicznego Karpaczu
Kilkaset debat i wykładów o najważniejszych
wyzwaniach dla Europy

Polski bon turystyczny
dużym sukcesem

Z Zygmuntem Berdychowskim przewodniczącym Rady Programowej Forum, rozmawia Radosław Nosek

Jak wygląda obecny sezon wakacyjny
Polaków? Jaki rodzaj wypoczynku
preferujemy? Czy te wakacje będą
bardziej udane od ubiegłorocznych?
Na oficjalne dane będziemy musieli poczekać do jesieni, ale informacje z branży
wskazują, że będzie to rok lepszy niż ubiegły. Daleko jednak od hurraoptymizmu,
ponieważ powrotu do dawnych liczb możemy spodziewać się w 2024 roku. Przed
rozpoczęciem wakacji zbadaliśmy plany
wyjazdowe Polaków. Aż 71% deklarowało
urlop krajowy, a 19% zagraniczny. Królują
wyjazdy nad morze oraz w góry, chociaż
chętnie wybierane są także jeziora czy
miejsca oddalone od dużych ośrodków
miejskich. Jako POT ostatnio promowaliśmy turystykę wiejską czy wypoczynek
w stylu „slow”, zwłaszcza w posiadającej
olbrzymi potencjał Polsce Wschodniej.

i jej wpływie na globalne bezpieczeństwo. Jak bardzo ta wojna może
zmienić funkcjonowanie gospodarki
Europy i świata?
Rzeczywiście jest tak, że biorąc pod uwagę obecną sytuację, nie sposób nie mówić
o wojnie na Ukrainie, zwłaszcza na międzynarodowej konferencji, jaką jest Forum
Ekonomiczne. Ponownie więc szczególne
miejsce w programie zajmie Forum Ukraińskie, podczas którego będziemy rozmawiać między innymi o geostrategicznych
konsekwencjach wojny, bezpieczeństwie
Europy, czy partnerstwie Polski i Ukrainy.

Kiedy odbędzie się XXXI edycja Forum Ekonomicznego Karpaczu. Co
będzie jego hasłem przewodnim i jak
wielu spodziewa się Pan gości?

Forum Ekonomiczne jest okazją do
wręczenia wielu prestiżowych nagród. W jakich kategoriach nagrody
będą wręczane w tym roku?

Forum rozpocznie się tuż po wakacjach,
bo 6 września i potrwa 3 dni. Hasłem przewodnim jest „Europa w obliczu nowych
wyzwań”. Głęboko wierzę, że zrealizujemy
nasze założenia i po raz kolejny, z początkiem września, staniemy się głównym centrum konferencyjnym w Europie.

To prawda. Podobnie jak w latach poprzednich, Rada Programowa wręczy nagrody w kategoriach: Człowiek Roku, Firma
Roku i Organizacja Pozarządowa Europy
Środkowo-Wschodniej.

Ile będzie paneli dyskusyjnych,
warsztatów, prezentacji, jaki program kulturalny przygotowano dla
gości?
Celem XXXI Forum Ekonomicznego jest
zorganizowanie ponad 400 debat, wykładów i warsztatów. Oprócz bogatej części
merytorycznej, przewidujemy też program
kulturalny i rekreacyjny. Uczestnicy Forum z pewnością będą mieli okazję skorzystać z szerokiej oferty, uczestnicząc w prezentacji atrakcji turystycznych regionu, czy
próbując regionalnej kuchni.
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Doroczne Forum Ekonomiczne jest
uznaną w Europie marką. Czym tegoroczna edycja będzie się różniła od
dotychczasowych?
To co na pewno wyróżnia tegoroczną edycję Forum to rozszerzona ścieżka dotycząca Ukrainy. Oprócz części merytorycznej,
przewidujemy również program kulturalny i rekreacyjny. Uczestnicy naszego wydarzenia będą mogli skorzystać z dostępnych atrakcji codziennie po zakończeniu
paneli dyskusyjnych.
Podczas doboru tematów przewodnich konferencji z pewnością nie zabraknie debat o wojnie na Ukrainie

Oprócz tego, uznaliśmy, że musimy zorganizować specjalną debatę, która będzie stanowiła część Forum, ale równocześnie będzie odpowiadała na pytanie, jaka postawa
wobec wojny i jej konsekwencji, ze strony
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Polski i Ukrainy, powinna nam towarzyszyć przez najbliższe miesiące, a może lata.
Wierzę, że ta debata przyniesie pierwsze
odpowiedzi na pytania jak odbudowywać
Ukrainę, jak gromadzić kapitał na ten
cel, jak sprawić, żeby gospodarka ukraińska znów znalazła się na ścieżce wzrostu,
jak modernizować to państwo, by było
ono w stanie zaabsorbować pomoc, która
będzie płynęła z całego świata. Z pewnością będzie to wydarzenie bardzo istotne
z punktu widzenia całego Forum.

Z Rafałem Szmytke prezesem POT, rozmawia Marcin Prynda

Z bonu turystycznego będzie można skorzystać jeszcze tylko do końca
września 2022 roku. Proszę ocenić, jak
to rozwiązanie wpłynęło na ruch turystyczny w trudnych latach pandemii.

Polski Bon Turystyczny okazał się olbrzymim sukcesem i wsparciem tak dla polskich rodzin, jak i dla rodzimych przedsiębiorców. Branża bardzo pozytywnie ocenia
program, a 76% zarejestrowanych dzięki
bonowi pozyskało zupełnie nowych gości.
Wsparcie w wysokości 2,8 mld złotych,
które trafiło do ponad 28 tysięcy podmiotów, pozwoliło wielu obiektom przetrwać
najtrudniejsze chwile. Wciąż pozostaje
spora pula bonów do wykorzystania, dlatego gorąco zachęcam do skorzystania
z tego świadczenia podczas krótszego lub
dłuższego wyjazdu wraz z rodziną. Bonem
możemy zapłacić nie tylko w hotelach,
ale również przeznaczyć go na wycieczki
szkolne, obozy, czy nawet turnusy rehabilitacyjne.
W jaki sposób Polska Organizacja
Turystyczna promuje w tym roku
nasz kraj i zachęca do przyjazdu zagranicznych turystów? Jakie są efekty
tych działań?
Jednym z dużych jesiennych projektów na
rynkach zagranicznych jest Wyjątkowy

City Break, którego celem jest promocja
polskich miast poprzez przedstawianie
ich przez pryzmat unikalnego charakteru.
Pod koniec roku w ramach kontynuowanej
kampanii Poland. More than you expected
zachęcać będziemy do przyjazdu do Polski
i zobaczenia miejsc, których obcokrajowiec nie spodziewałby się tutaj znaleźć.
Nie można zapominać o naszych ZOPOT-ach, których grono poszerzy się o trzy
nowe ośrodki. Poprzez swoją codzienną
pracę i doskonałą znajomość upodobań turystów z konkretnych rynków mają olbrzymi wpływ na turystykę przyjazdową. Wierzę w sukces naszych przyszłych działań,
które będą mieszanką dotychczasowych
projektów z nowymi inicjatywami.

W 2020 roku, w szczycie pandemii,
Forum Ekonomiczne zostało przeniesione z Krynicy do Karpacza. Jak Pan
teraz ocenia tę decyzję? Czy to wydarzenie już na stale odbywać się będzie
na Dolnym Śląsku?
Województwo dolnośląskie charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności
i różnorodności. O jego sile świadczy olbrzymi potencjał gospodarczy i edukacyjny, doskonałe zaplecze infrastrukturalne
oraz wysoka jakość kapitału ludzkiego.
Prawdą jest, że Karpacz zapewnia nam
świetne warunki i na ten moment współpraca układa nam się bardzo dobrze.
Zarówno z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego, Miastem
Wrocław, jak i samym Miastem Karpacz.
Nie przewiduję tu żadnych turbulencji, czy
pogorszenia jakości współpracy.
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TECHNOLOGIA CYFROWA W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWU
dr Krzysztof Malesa, członek zarządu i dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w Microsoft Polska
niż tylko pole bitwy. Doskonalone od dzieSamozadowolenie bez pokrycia
sięcioleci rosyjskie metody dezinformacji
i działań hybrydowych, wskutek rozwoju
usług cyfrowych i powszechnego dostępu
do mediów społecznościowych, są dziś stałym elementem polskiej codzienności. Krajobraz cyberbezpieczeństwa po tegorocznej
inwazji na Ukrainę zmienił się na tyle, że
należałoby na nowo zdefiniować działania,
dzięki którym zapewnimy (celowo używam
liczby mnogiej) właściwy poziom cyberbezpieczeństwa Polski.

Porzućcie przedwojenne analizy

Po długo wyczekiwanym upadku żelaznej
kurtyny, w historii naszego regionu świata
nastąpił chyba najlepszy w dziejach, wręcz
arkadyjski okres. Pełni euforii i wiary
w bezpieczną przyszłość szybko zapomnieliśmy o bolesnych doświadczeniach ostatnich kilkudziesięciu (może nawet kilkuset)
lat.
Nie tylko zresztą my. Wiele państw europejskich (z wyłączeniem Skandynawii)
pospiesznie wypłaciło sobie dywidendę
od zakończenia zimnej wojny zakładając,
że nastał docelowy dla Europy czas długotrwałego pokoju. Zakończył się wyścig
zbrojeń, wojska radzieckie opuściły terytorium byłego już Układu Warszawskiego,
a NATO w zamian zobowiązało się do redukcji pewnych zdolności i infrastruktury.
W zarządzaniu bezpieczeństwem pojawił
się biznesowy model skupiony na ciągłości
działania, a kwestie przygotowań obronnych państwa i przedsiębiorców zeszły na
dalszy plan.
Niestety, historia brutalnie wyrwała Europę
z tej błogiej drzemki, zataczając przy okazji
koło i wracając do niespokojnych czasów,
do których chyba trzeba się będzie przyzwyczaić na dłużej. W dobie transformacji
cyfrowej i rozwoju technologicznego ten
niepokój uwydatnia się w cyberprzestrzeni, a cyfrowe operacje towarzyszące wojnie
przybierają zupełnie inny charakter niż do
tej pory.
Wiadomo, że wojna zaczyna się o wiele
wcześniej, niż zaczną spadać rakiety i strzelać czołgi. A kiedy się już zacznie, to rozgrywa się na znacznie szerszym obszarze

20

Wspólnym mianownikiem większości
współczesnych regulacji z obszaru bezpieczeństwa jest działanie w oparciu o analizę
ryzyka. Decyzje o wdrażaniu rozwiązań
zapewniających bezpieczeństwo powinny
być realizowane w sposób adekwatny i proporcjonalny do zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeń. Zasada ta jest opisana
zarówno w dokumentach krajowych, jak np.
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, jak również w szeregu regulacji europejskich, włączając w to dyrektywę
NIS określającą zasady zapewnienia bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych na terytorium UE. Również ustawa
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
jako pierwszy obowiązek operatora usługi
kluczowej wyraźnie wskazuje systematyczne szacowanie ryzyka oraz zarządzanie nim
poprzez wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do poziomu ryzyka środków.
Wybuch wojny u naszych granic oraz nasilenie działań hybrydowych w Polsce do
poziomu skutkującego wprowadzeniem
stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE
CRP to okoliczności, wobec których analizę
ryzyka należałoby przeprowadzić od nowa.
Dotyczy to zresztą nie tylko cyberbezpieczeństwa, ale też kwestii zupełnie fundamentalnych, w których wszyscy, zarówno
przedsiębiorcy jak i rządzący, powinniśmy
odpowiedzieć sobie na nowo na kilka podstawowych pytań. Czy na pewno chronimy
to, co powinniśmy? Czy robimy to we właściwy sposób? Co się wokół nas zmieniło
przez ostatnie pół roku?
Zwróćmy uwagę, że analiza ryzyka jest podstawą do wyłaniania krajowej infrastruktury krytycznej. Skoro ryzyko się zmieniło, to
może trzeba infrastrukturę krytyczną wyłonić na nowo? Jej właściciele z kolei mają
ustawowy obowiązek ochrony tej infrastruktury, poprzez wdrożenie adekwatnych
do ryzyka środków. Te środki również wymagają gruntownego przeglądu.

Tymczasem wiele organizacji żyje przeświadczeniem, że jeśli będą przestrzegać
dotychczasowych (czytaj: (przedwojennych)
zasad i jeśli dokończą rozpoczęte w zeszłych
latach projekty mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa swoich sieci i systemów IT,
to mogą spać spokojnie. Niestety, trudno się
z tym zgodzić.
Po pierwsze, zapewnienie bezpieczeństwa
to ciągły proces. W słowniku managera bezpieczeństwa nie ma zwrotu „udało
się”, a stan samozadowolenia jest dla niego
śmiertelnym zagrożeniem. Powinien pozostawać w ciągłym stanie nieufności (o zasadzie Zero Trust za chwilę) spodziewając się
ataku w każdej chwili i w każdym miejscu
systemu, nie ograniczając się do pilnowania
brzegu sieci czy stacji roboczej.
Po drugie, głębokie zmiany w rejestrze ryzyka powodują, że stosowane (lub zaplanowane do wdrożenia) dotychczas środki
zaradcze są nieadekwatne do nowych, dodatkowych zagrożeń, które przyniosła ze
sobą wojna czy pandemia COVID-19.
Odpowiedzią na wspomniane powyżej
nowe ryzyka, które w znacznej mierze wiążą się z działaniami hybrydowymi prowadzonymi w Polsce przez wrogie państwa,
powinna być najnowocześniejsza technologia cyfrowa (szczególnie potencjał chmury
obliczeniowej wsparty uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją) oraz inne
możliwości, które przyniósł ze sobą rozwój
techniki. Dobitnie pokazują to doświadczenia z Ukrainy.

E-ambasada
Jak zabezpieczyć krytyczne dane, takie jak
rejestry państwowe, w sytuacji, kiedy na
serwerownie spadają rakiety i żadne miejsce w kraju nie jest wystarczająco bezpieczne? Odpowiedź wydaje się prosta: przenieść
dane tam, gdzie żadna rakieta, klęska żywiołowa czy akt sabotażu ich nie dosięgnie.
Ucieczka przed fizycznymi zagrożeniami
jest możliwa dzięki uwolnieniu danych od
ich fizycznej lokalizacji i przeniesieniu do
chmury obliczeniowej.
Scenariusz ten zrealizowała Estonia, w 2017
roku lokując 10 krytycznych rejestrów
w pierwszej na świecie ambasadzie danych
w Luksemburgu. Tą samą drogą podążyła Ukraina, która niedługo po wybuchu
wojny rozpoczęła ewakuację krytycznych
danych do chmury, ze wsparciem cyfrowej
technologii Microsoft. Analogiczne decyzje
podjęła niedawno Litwa, a i w Polsce temat
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e-ambasady powoli przebija się do debaty
na temat budowania odporności państwa
na współczesne zagrożenia. Należy jednak
pamiętać, że – tak samo jak w innych obszarach – budowanie odporności jest procesem
długotrwałym. Realizacja idei ambasady
cyfrowej wymaga przede wszystkim uporządkowania źródeł prawa, przygotowania
danych do przeniesienia bądź reduplikacji
w nowym środowisku, wymaga wreszcie
niełatwej decyzji o zakresie ewentualnej
współpracy z dostawcą technologii, która
w dzisiejszych czasach może zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa danych niż zasoby administracji publicznej.

Dialog technologiczny
Nie ma innej drogi. Rząd powinien podjąć
z dostawcami usług cyfrowych dialog na
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Polski
w średniej i długiej perspektywie. Tak wydarzyło się w USA, gdzie prezydent Biden,
w obliczu nowych cyberzagrożeń, zobowiązał pięciu największych dostawców usług
cyfrowych do konkretnych działań i wielomiliardowych inwestycji na rzecz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa państwa.
Zobowiązanie Microsoft na najbliższe 5 lat
dotyczy inwestycji o wartości 20 miliardów
dolarów. Wobec miliarda dolarów rocznie
inwestowanych przez Microsoft w cyberbezpieczeństwo, oznacza to czterokrotny
wzrost nakładów w tym obszarze. Niezależnie od tego szef Microsoft Satya Nadella zadeklarował niezwłoczne przekazanie
150 mln USD na działania dla wsparcia
cyberbezpieczeństwa amerykańskiej administracji na wszystkich szczeblach. Przywołane kwoty są znaczne, ale z drugiej strony
przedstawiciele firm technologicznych zyskali przewidywalnego rządowego partnera
do wieloletniej współpracy, w ramach której
można budować realną odporność państwa,
nie ograniczając się do reaktywnych, pokazowych przedsięwzięć.

Zero trust
Opisane powyżej przykłady wskazują, że na
cyberbezpieczeństwo (i w ogóle na bezpieczeństwo) trzeba patrzeć w szerokim kontekście. Dlatego sprowadzanie cyberbezpeczeństwa do kwestii czysto technicznych
nie jest właściwe. Koncentrowanie się na
wybranych aspektach bezpieczeństwa prowadzi do zaniedbywania pozostałych obszarów czy wręcz do powstawania groźnych
luk w zabezpieczeniach. I wszystko jedno
w jakim obszarze te luki powstaną – czy
będzie to obszar organizacyjny, techniczny,
czy związany z czynnikiem ludzkim. Ważne, że podatność taką można wykorzystać
do ataku.

Kapitał POLSKI

Architektura systemów IT jest zazwyczaj
rozległa i złożona. Koncentrowanie zabezpieczeń w jednym punkcie nie sprawdza
się. Klasyczny antywirus nie wystarczy, bo
zapewnia określony poziom ochrony tylko w jednym miejscu. Zgodnie z modelem
Zero Trust ochronie powinna podlegać całość środowiska IT: tożsamość, urządzenia
końcowe, sieć, dane, aplikacja i infrastruktura.
Elementy, których ochrona nabiera dziś
nowego znaczenia, to tożsamość i dane.
Dane są bardziej zagrożone niż dotychczas,
ponieważ w reakcji na pandemię Covid-19
użytkownicy opuścili kontrolowane środowiska IT i w trybie pracy zdalnej przenieśli
się do domów, gdzie poziom ochrony ich
danych jest zazwyczaj słabszy niż w korporacyjnej sieci. Z kolei nasilająca się działalność obcych służb, po agresji na Ukrainę
uporczywie próbujących uzyskać dostęp
do zasobów polskiej administracji, objawia
się wzmożonymi kampaniami phishingowymi, kampaniami APT i wieloma innymi
metodami na wyłudzenie tożsamości i uzyskanie dostępu do danych. Dlatego ochrona
tożsamości jest elementem krytycznym.

Sześciopak
Polski system ochrony infrastruktury krytycznej opiera się na zasadach z założenia
podobnych do modelu Zero Trust. Zakładając, że proces ochrony powinien odnosić się
do wszystkich typów zidentyfikowanych zagrożeń, wyróżnia on sześć obszarów, w których należy podjąć działania zapewniające
jej bezpieczeństwo. Jest to bezpieczeństwo
fizyczne, osobowe, prawne, techniczne, teleinformatyczne oraz plany ciągłości działania. Mówiąc inaczej – w procesie zarządzania ryzykiem należy uwzględnić zagrożenia
ze strony intruza, pracownika, konkurencji,
technologii, informatyki oraz mieć wdrożony plan ciągłości działania.
Ten tzw. „sześciopak” – nowatorskie polskie
podejście do ochrony IK – pozostaje aktualny jako metodologia. Wojna u naszych
granic niesie ze sobą natomiast dodatkowe
zagrożenia, które można zidentyfikować
w każdym z obszarów. Technologia cyfrowa pomaga w obniżaniu poziomu ryzyka
w każdym obszarze bezpieczeństwa, nie
tylko w teleinformatyce, o której mówi się
najczęściej. Dodatkowo, każdy z tych obszarów uległ daleko posuniętej cyfryzacji.
Na przykład – bezpieczeństwo fizyczne
może być wspierane przez sztuczną inteligencję Azure analizującą w chmurze zapis
z systemu dozoru wizyjnego. Bezpieczeństwo prawne (związane z działalnością innych podmiotów gospodarczych) można

wesprzeć sztuczną inteligencją (łatwo i tanio dostępną w chmurze) do wyłapywania
niekorzystnych klauzul umownych. Bezpieczeństwo techniczne to optymalizacja procesów technologicznych w oparciu o dane
przetwarzane w czasie rzeczywistym na
brzegu sieci (edge computing).

Gra zespołowa
Bezpieczeństwo – teleinformatyczne i każde inne – to gra zespołowa. Współdziałanie
technologii, ludzi i organizacji to np. cyberhigiena (użytkownicy) wspierana przez
technikę (firewalle, SIEM itp.) pozwalająca
na skuteczną realizację rozwiązań organizacyjnych opisanych zgodnie z modelem
ZERO TRUST w polityce bezpieczeństwa.
Wszystkie te trzy aspekty uzupełniają się
wzajemnie i są jednakowo istotne. Nota
bene – zgodnie z ostatnim raportem Microsoft Digital Defense Report – cyberhigiena
pozwala uniknąć 98% zagrożeń.

Co dalej?
Budowanie odporności cyberprzestrzeni
jest długotrwałym procesem, który powinien angażować – na zasadzie partnerstwa
– administrację publiczną, sektor prywatny
(szczególnie globalnych dostawców technologii) oraz społeczeństwo. Z uwagi na
wieloletni charakter realizowanych projektów, państwo powinno współpracować
z ograniczoną grupą zaufanych dostawców
technologii. Jednym z pierwszych tematów takiego dialogu powinna być kwestia
ochrony krytycznych zasobów cyfrowych
poprzez utworzenie cyfrowej ambasady RP
ulokowanej na terytorium sojuszniczego
państwa NATO, ale pozostającej w polskiej
jurysdykcji.
W krótszej perspektywie planistycznej warto dokonać gruntownego przeglądu posiadanych rejestrów ryzyka lub sporządzić je
na nowo i uzupełnić o nowe czynniki towarzyszące wojnie – zgodnie z zasadą Zero
Trust. Pomocne tu okażą się ogólnodostępne wytyczne dla operatorów infrastruktury
krytycznej i dostawców usług cyfrowych
– nawet w organizacjach, które nie zostały
ujęte w ww. wykazach.
Po zidentyfikowaniu nowych obszarów ryzyka, w ramach jego analizy, wskazane jest
rozważenie szerszego niż dotychczas wykorzystania technologii cyfrowej jako środka
mitygującego ryzyko. Niektóre z rozwiązań, które jeszcze pięć lat temu pozostawały w sferze science-fiction, są już dostępne,
tanio i na wyciągnięcie ręki. Korzystajmy
z tego, że przyszłość dzieje się już dziś i budujmy odporność, póki mamy na to czas.
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MISJA? DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO LUDZI

Nie ma bezpieczeństwa bez empatii i zaufania. Sytuacje zagrożenia są anomalią, zdarzają się
nagle i nieoczekiwanie. My jesteśmy na nie zawsze gotowi.
Ochrony. Zapewniamy bezpieczeństwo
VIP-om i osobom wymagającym szczególnej ochrony, związanym z branżą show
biznesu, biznesu oraz polityczną. W służbie bezpieczeństwa obywateli i ich dobytku
przy użyciu najnowszych technologii powołaliśmy do życia siostrzaną markę Bodyguard in Media - Smart Vision Solutions.

EMOCJE I BEZPIECZEŃSTWO

MISJA FIRMY: NIE TYLKO SŁOWA
Misją firmy jest świadczenie usług ochrony
fizycznej na najwyższym poziomie w branży telewizyjnej, eventowej oraz ochrony
osobistej VIP. Ale dla mnie Bodyguard In
Media to nie tylko Agencja Ochrony.
Moim celem, ambicją i marzeniem jest
zmiana postrzegania pracownika ochrony
przez społeczeństwo. Nasz zespół z powodzeniem działa na rzecz budowy etosu i poprawy prestiżu zawodu pracownika ochrony
świadcząc usługi na najwyższym poziomie.
Budujemy wizerunek pracownika ochrony
jako wyszkolonego profesjonalisty z wysoką prezencją i kulturą osobistą, wyrażającego się z szacunkiem do ludzi, uczynnego,
uczciwego oraz dającego poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad powierzonymi mu
zadaniami.
Poza najwyższymi standardami w zakresie
wyszkolenia - kwalifikacjami i doświadczeniem pracowników dużą uwagę zwracam na
ich wysoką kulturę osobistą i empatię.

KADRA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Podczas gdy prowadzący i uczestnicy
Państwa ulubionych programów rozrywkowych dbają o rozrywkę i niezapomniane emocje my pilnujemy bezpieczeństwa
ekipy na planie. Od 2013 roku zabezpieczaliśmy większość polskich reality show.
Możemy z dumą pochwalić się tym, że
nie ma w Polsce drugiej firmy z takim
portfolio! Mamy ogromne doświadczenie w pracy z wymagającymi realizacjami
podwyższonego ryzyka: Big Brother, Ex
na plaży, 40 kontra 20. Zabezpieczaliśmy
nagrania wszystkich 16 edycji Warsaw
Shore w Polsce i pierwszego REALITY
SHORE w Europie. Byliśmy wyłącznym
podmiotem zabezpieczającym event Alkomaster - pierwszej takiej gali w Polsce.
Współpracujemy z największymi domami
produkcyjnymi w Polsce tj: Endemol Shine, Golden Media, ZPR Media, Constantin
Entertainment, Dragon Head.

PRZEDE WSZYSTKIM: SZACUNEK
Pracownicy Bodyguard In Media to osoby,
dla których współpraca, służenie pomocą,
dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem
to podstawowy zestaw narzędzi stosowanych w relacjach interpersonalnych. Ułatwia sprawne wykonywanie powierzonych
zadań wszystkim stronom przedsięwzięcia
a przede wszystkim wpływa na komfort
zleceniodawców i współpracowników. Wartości, jakie są kierunkowskazem dla naszej

firmy to: szacunek do każdego człowieka,
uczynność, lojalność, uczciwość, umiejętność zachowania tajemnic, ciągłe doskonalenie swoich kompetencji i kwalifikacji.

ZAUFANIE
Z branżą telewizyjną jestem związany od
2013 roku. Firma powstała z potrzeby stworzenia firmy zapewniającej usługi ochrony
dla branży TV na najwyższym poziomie.
Zdobywając kolejne doświadczenia w branży moim głównym celem stało się pokazanie nowej jakości. Nie widziałem na rynku agencji ochrony, która identyfikuje się
z wartościami którymi kieruję się w życiu
osobistym i zawodowym. Nie muszę mówić
o jakości sprzętu i kwalifikacji moich ludzi
- to oczywiste. Dla mnie priorytetem są
ludzie - moi pracownicy, współpracownicy, klienci. To najcenniejszy zasób, o który
dbam najlepiej jak potrafię. Najpierw myślę
o moim otoczeniu potem o sobie. Prowadząc własną Agencję Ochrony robię to co
naprawdę dla mnie ważne, mogę budować
swoją strategię i działać zgodnie z moimi
wartościami. Zawsze osobiście negocjuję
warunki współpracy z klientem mając na
myśli moich ludzi oraz dobro klienta – wysoki zysk nie jest najważniejszy. Jeżeli ktoś
mi zaufał to nie mogę go zawieść.
Za każdą mocną marką stoi nie tylko solidny lider, ale ZESPÓŁ. Według mnie na
szczęście człowieka składa się kilka elementów: finanse, szacunek pracodawcy,
docenienie, możliwość rozwoju osobistego,
poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacja
ale jednoczesny brak rutyny. Dla mnie wizja idealnego środowiska pracy to wspólne współtworzenie bezpiecznego miejsca,
gdzie pracują szczęśliwi ludzie.
I takie środowisko chcę budować.
PAWEŁ MOTYL, CEO

Współpracuję z ponad 30 wyspecjalizowanymi pracownikami ochrony z uprawnieniami instruktorów samoobrony, ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy,
ratowników WOPR, sterników motorowodnych, płetwonurków koordynatorów
i konsultantów ds. COVID 19.W teamie Bodyguard In Media znajdują się pracownicy
ochrony posiadający tytuł „RATOWNIKA”
zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym posiadający najwyższy możliwy stopień przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla
osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby
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System AMSTA wspiera działanie służb granicznych
Z Janem J. Szczyrkiem prezesem spółki MindMade, wchodzącej w skład GRUPY WB, rozmawia Marcin Prynda
Panie Prezesie, jednym z rozwiązań,
które GRUPA WB prezentuje podczas
XXX. Międzynarodowego Salonu
Przemysłu Obronnego w Kielcach jest
opracowany przez inżynierów spółki
MindMade System Cyfrowej Ochrony
Granic i Infrastruktury Krytycznej
AMSTA. Czy mógłby Pan przybliżyć
jego genezę? A także wyjaśnić, czym
różni się od systemu AMSTA znajdującego się już na wyposażeniu Straży
Granicznej.
AMSTA to system bezpieczeństwa perymetrycznego granic oraz obiektów infrastruktury krytycznej, do których można
zaliczyć lotniska, składy paliw, rurociągi,
czy elektrownie. Prezentowana na MSPO
wersja jest naturalną konsekwencją nieustannego rozwoju naszych rozwiązań. Na
podstawie dotychczasowych doświadczeń
z użytkowania, postanowiliśmy zaoferować służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Polski nową odmianę systemu
AMSTA. Funkcjonuje w oparciu o transmisję danych przez kabel światłowodowy.
Kierunek rozwoju nie jest przypadkowy.
System wykorzystywany jest w wersji radiowej na jednym z odcinków granicy.
Nasz użytkownik zasugerował, że dla części zastosowań wygodniejsze byłoby do
jego celów zapewnienie transmisji danych
za pomocą światłowodu. Jest to jedna z nowych funkcjonalności nowej wersji sprawdzonego systemu AMSTA.
Czy mógłby Pan w takim razie przybliżyć również te nowe funkcjonalności o których Pan wspomniał?
Dzięki dynamicznemu rozwoju jesteśmy
w stanie zaimplementować w systemie AMSTA rozwiązania, które jeszcze kilka lat
temu nie były możliwe. Mam na myśli technologię cyfrową wspieraną przez algorytmy
sztucznej inteligencji, wykorzystujące sieci
neuronowe zaimplementowane w sensorach sejsmicznych. Dzięki temu nasze czujniki mogą lepiej i dokładniej wykrywać
oraz identyfikować potencjalne zagrożenie.

Warto podkreślić, że system pozostaje cały
czas niemal całkowicie pasywny. AMSTA
jest wzbudzana przez sensory sejsmiczne jedynie w momencie pojawienia się zagrożenia dla ochranianego obiektu. Dzięki temu,
możliwość wykrycia systemu przez intruzów próbujących nielegalnie przekroczyć
granicę została ograniczona do minimum.
Kolejną zaletą systemu AMSTA jest jego
modułowość i skalowalność. Nasze rozwiązanie jest w pełni zaprojektowane przez
polskich inżynierów i mamy nad tym systemem pełną kontrolę. Możemy dołączać
kolejne elementy zgodnie z potrzebami
użytkownika, jak: urządzenia radarowe,
bariery mikrofalowe, czy też flotę bezzałogowych statków powietrznych.
Otwarta architektura AMSTA pozwala
także na integrację z innymi rozwiązaniami dowodzenia i kontroli, łączności
i transmisji danych (Command Control
and Communication, czyli C3), które znajdują się na wyposażeniu polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. System
zapewnia świadomość operacyjną w strefie
chronionego perymetru, z możliwością
rozszerzenia poza definiowany obszar.
Wspomniał Pan w wypowiedzi o intruzach próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Trudno nie zadać
pytania, czy sytuacja z jaką mamy do
czynienia na naszej wschodniej granicy z Białorusią miała jakiś wpływ
na powstanie Cyfrowej AMSTY.
Oczywiście, że tak. Nie tylko spółka
MindMade, ale cała GRUPA WB od lat
bardzo blisko współpracuje z siłami zbrojnymi oraz partnerami ze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski. Dlatego też, kiedy tylko wystąpiła konieczność
wzmocnienia i zabezpieczenia styku dwóch
państw przygotowaliśmy nowoczesne roz-

wiązanie techniczne. Co ważne i warte
zauważenia – system jest dostosowany do
specyficznych warunków terenowych, które występują na białoruskim odcinku granicy państwowej.
System Cyfrowej Ochrony Granic i Infrastruktury Krytycznej AMSTA jest rozwiązaniem, które może skutecznie wspierać
działanie służb granicznych. To wszystko dzięki wykorzystaniu nowoczesnych
i sprawdzonych rozwiązań, doskonale znanych użytkownikowi. Może być stosowany
nie tylko na jednym odcinku granicy, ale
również w każdym innym rejonie gdzie
zajdzie taka potrzeba.
AMSTA jest jedynym rozwiązaniem
w swojej klasie, o którym można powiedzieć, że jest w całości polskiej produkcji
i nie kryje żadnych obcych niespodzianek.
To bardzo ważne dla służb państwowych,
w szczególności w czasach, w których coraz
większe znaczenie zyskuje „suwerenność
technologiczna”.

Kolejnym ulepszeniem w nowej wersji systemu AMSTA jest poprawiona analityka
obrazów z sensorów wizyjnych. Za pomocą algorytmów uczenia maszynowego możemy szybciej i dokładniej dokonać identyfikacji obiektu wykrytego przez kamery
dzienne i termowizyjne. Dzięki temu System Cyfrowej Ochrony Granic i Obiektów
Infrastruktury Krytycznej AMSTA jest
zdolny nie tylko do wykrywania zagrożeń,
ale także ich dokładnej klasyfikacji w bliskim oraz średnim zasięgu.
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Gospodarka

Gospodarka

Sztuczna inteligencja
kluczem do optymalizacji kosztów
i automatyzacji procesów
lub obrazy z kamer telewizji przemysłowej.
Punktem wyjścia dla każdego kontraktu
firmy jest prawidłowe rozpoznanie konkretnych potrzeb klienta. Tylko wspólne
z klientem prawidłowe skatalogowanie
i nazwanie istniejących problemów daje
gwarancję sukcesu, jest to moment w którym każde zaniedbanie generuje ryzyko
osłabienia uzyskanego efektu. Dlatego kładzie się bardzo duży nacisk na uzyskanie
z każdym klientem partnerskiego modelu
współpracy, który może wymaga więcej
zaangażowania w projekt, ale daje gwarancję skutecznych rozwiązań.

W tym roku kielecka firma Grupa GT
Ochrona Sp. z o.o. kolejny raz pojawiła
się w rankingu Diamenty Forbesa poprawiając swoją poprzednią pozycję o 505
miejsc na liście ogólnopolskiej. Zaczynając jako mała lokalna firma, dzisiaj
świadczy aktywnie usługi na terenie całej
Polski, dynamicznie powiększając grono
zadowolonych Klientów.

osiągnąć spektakularny sukces.

Firma swoją działalność rozpoczęła jako
nowa marka na ciasnym już wtedy rynku
osiągając po 4 latach status lidera swojej
branży na terenie województwa świętokrzyskiego. Natomiast zmiany kosztów
pracy w 2016 roku zapoczątkowały jej ekspansję na teren całego kraju.

– kontroli procesów przemysłowych
- industrial

Od zawsze, w firmie trzymają się żelaznych
zasad: uczciwość, partnerstwo, potrzeby
klienta. I mimo polskich realiów biznesowych wierność tym zasadom pozwoliła im
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Przedsiębiorstwo zajmuje się ochroną osób
i mienia, ale nie jest typową agencją ochrony. Obsługuje podmioty się w zakresie:
– ochrony mienia -security
– wykrywania i zapobiegania stratom
- fraud
– bezpieczeństwa i higieny pracy - safety

– automatyzacji procesów sprzedażowych, księgowych i kadrowych
- sales & human relations
– teleopieki osób starszych i potrzebujących -care
Swoje rozwiązania opierają na najnowszych narzędziach sztucznej inteligencji
analizujących otrzymywane on-line dane

Firma jest prekursorem w zakresie optymalizacji kosztów ochrony mienia w Polsce. Poszukiwanie nowych rozwiązań
pozwoliło Klientom Grupa GT Ochrona
na zmniejszenie wydatków na ochronę
i znaczne oszczędności w tym sektorze.
Usługa e-WARTOWNIK oparta zarówno
na najnowszej dostępnej technologii jak
i na własnych autorskich rozwiązaniach,
zrewolucjonizowała dzisiejszą ochronę
mienia, a niektóre sektory rynku zmieniła całkowicie. Dzisiaj praktycznie żadna
firma budowlana nie chroni swojego mienia innym narzędziem niż elektronika. To
dzięki indywidualnemu podejściu do potrzeb Klientów wieże e-WARTOWNIK są
w pełni dostosowane do wymagań każdego
obiektu. Klienci mają wpływ na nasz ostateczny produkt.

Kontrola dróg ewakuacyjnych

Fachowe doradztwo techniczne w zakresie
zastosowania odpowiedniego do obiektu
systemu zabezpieczenia, pomaga Klientom w dokonaniu odpowiedniego wyboru
usługi, co niewątpliwie wpływa na jakość
bezpieczeństwa.

la na wyspecjalizowaną obsługę alarmów
wideo i zastosowanie odpowiednich procedur, dedykowanych poszczególnym obiektom.

Za realizację autorskich rozwiązań i własnej myśli technicznej odpowiada dział
badań i rozwoju, dzięki czemu przedsiębiorstwo dysponuje innowacyjnymi narzędziami za pomocą których wykorzystujemy topowe rozwiązania technologiczne.

Dzięki tak zbudowanej strukturze bez
zakłóceń realizowane są aktualne i nowe
kontrakty.

Firma jest w pełni niezależna, obsługując swoich Klientów w zakresie ochrony.
Dysponuje nowoczesnym całodobowym
centrum monitorowania, które nadzoruje
wszelkiego rodzaju otrzymywane z obiektów Klientów, sygnały alarmowe. Wyodrębniony sektor operatorów wideo pozwa-

Każdy kto troszczy się o jakość usług oraz
koszty w zakresie:
– ochrony mienia
– wykrywania i zapobiegania stratom
– bezpieczeństwa i higieny pracy
– nadzoru nad prawidłowością procesów
przemysłowych

Wykrycie pożaru w obiekcie

– mechanizmów sprzedaży, księgowych
oraz HR.
– opieki nad osobami starszymi lub potrzebującymi
może liczyć na wsparcie Grupy GT Ochrona i doradztwo w wyborze odpowiednich
rozwiązań.
To doświadczenie oraz aktualna oferta
firmy jest gwarancją skutecznego procesu optymalizacji zarówno jakościowej jak
i kosztowej w przedstawionych powyżej
sektorach różnych przedsiębiorstw i organizacji.
Grupa GT Ochrona prowadzi razem
z partnerami BIURO BEZPIECZEŃSTWA
BIZNESU w którym zajmuje się tematyką
bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia
biznesu w Polsce. Wykonuje specjalistyczne audyty oraz kierunkowe szkolenia pozwalające na wykrycie błędów które generują ryzyka. Nasze działania pozwalają na
osiągnięcie znaczących korzyści zarówno
w zakresie finansowym jak i prawno-organizacyjnym

Technicy Grupa GT Ochrona to najwyższej klasy fachowcy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie projektowania, wykonywania oraz serwisowania
zaawansowanych systemów technicznej
ochrony mienia takich jak systemy sygnalizacji włamania, systemy sygnalizacji pożaru, systemy wykrywania wycieku gazów,
wody, systemy kontroli dostępu, systemy
komunikacji, systemy ewakuacji oraz inne
specjalistyczne rozwiązania techniczne.
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Nad prawidłowym procesem świadczonych usług czuwa dział operacyjny

Jest również świadomą organizacją, należy
do Związku Pracodawców Lewiatan oraz
jest członkiem organizacji branżowych:

Kapitał POLSKI

Wykrycie kolejki do kasy
Polskiego Związku Pracodawców Ochrona
oraz Polskiej Izby Ochrony.
Pomimo już wielu osiągniętych założeń na
polu optymalizacji kosztów oraz automatyzacji procesów to – jak deklaruje Prezes
Zarządu Iwona Kołodziejska – Grupa GT
Ochrona nie zaprzestaje działań w tym zakresie, a planowane projekty pozwolą na
sprawną obsługę nawet skomplikowanych
technologicznie i wymagających kontraktów.
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Samorządy

Samorządy

Katowice

Samorządność
to podstawa
(nie tylko) rozwoju
– rozmowa z Tadeuszem Czajką, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne,
Przewodniczącym Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej OK Samorząd

Jest Pan Wójtem Gminy, która jest
postrzegana jako mekka przedsiębiorczości.
Rzeczywiście, Gmina Tarnowo Podgórne
wykorzystała swoją szansę, jaką stworzyły jej zmiany ustrojowe lat 90. ubiegłego
wieku. Przez ponad 30 lat mieszkańcy
i przedsiębiorcy współtworzyli sukces tej
lokalnej społeczności. Ale każda Gmina ma swój własny potencjał. Są miejsca
bardzo atrakcyjne turystyczne, są takie,
które – jak Tarnowo Podgórne – wyróżnia przedsiębiorczość, jeszcze inne mają
charakter rolniczy. Różne potencjały dają
bardzo indywidualne możliwości rozwoju, które można uchwycić działając bardzo
lokalnie. Ich nie widać z poziomu centrali,
„z Warszawy”.
Niestety, dzisiaj coraz dotkliwiej odczuwamy skutki postępującej centralizacji – odbierane są nam kompetencje, ograniczane
fundusze, jesteśmy obciążani kosztami
realizacji rządowych obietnic. W naszej
Gminie przykładem są wydatki na oświatę. Subwencja oświatowa pokrywa ok.
40% kosztów – pozostałe środki pochodzą
z gminnego budżetu (to od lat największa
pozycja budżetowa).
Obecny rząd ogranicza nam swobodę działania, bo co z tego, że znamy i rozumiemy
lokalne potrzeby, kiedy środki zaplanowane na ich realizację musimy przeznaczać na
finansowanie kolejnych rządowych obietnic i zobowiązań.
Czyli Pana zdaniem zapatrzony
w ideę centralizacji państwa rząd
przestał słuchać obywateli i ich
przedstawicieli – samorządowców.
Niestety tak. Bardzo aktualnym, smutnym
tego przykładem jest sprawa katastrofy
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ekologicznej na Odrze. O zanieczyszczeniu jako pierwsi alarmowali ci, którzy są
najbliżej rzeki: wędkarze, lokalni przedsiębiorcy. Niestety nikt z centralnych instytucji ich nie wysłuchał, nie zadziałały na czas
rządowe procedury. Na pomoc, w miarę
swoich możliwości, ruszyły samorządy,
ostrzegając mieszkańców, koordynując lokalnie działania mieszkańców, organizacji
pozarządowych, aktywistów. Na działania
rządu musieliśmy długo (za długo!) czekać.
Bo trzeba być i działać blisko ludzi – o taką
swobodę funkcjonowania samorządów
będę się nieustannie upominać.
Jest Pan Przewodniczącym Zarządu
Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji
Samorządowej OK Samorząd, która
głośno przestrzega przed centralizacją i broni samodzielności samorządów lokalnych.
Ogólnopolska Koalicja Samorządowa OK
Samorząd to federacja ponad dwudziestu
organizacji samorządowych z całej Polski.
Wśród ich członków dominują samorządowcy – to blisko 100 włodarzy gmin, miast
i powiatów i jeszcze raz tylu radnych różnych szczebli. Są również przedsiębiorcy,
którzy dążą do własnego samorządu. Mamy
też w naszych szeregach społeczników, którym bliskie są sprawy samorządowe.
Głośno podkreślamy, że nie zgadzamy się
na ograniczanie kompetencji samorządów.
Protestujemy też przeciwko uzależnianiu
finansowania samorządów od poparcia
politycznego udzielanego przez włodarzy.
Niestety to już stało się regułą, że dofinansowanie rządowe płynie nieproporcjonalnie szerszym strumieniem do tych gmin,
których władze sprzyjają partii rządzącej.
Zresztą sama procedura składania wniosków w rządowych programach pozwala
na uznaniowość – w zasadzie nie są ważne
ani korzyści społeczne, ani profesjonalne
analizy społecznej opłacalności. I na takie
traktowanie nie ma naszej – OK Samorządowej – zgody.

W tym roku OK Samorząd zawarł porozumienie z Partią Polska 2050 Szymona Hołowni.
Rzeczywiście zadeklarowaliśmy wspólne
działania na rzecz wzmacniania i obrony
samorządności. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia czy napływ
uchodźców z Ukrainy, sprawni i kompetentni samorządowcy świetnie sobie radzą. Dlatego uważamy, że za wszelką cenę
trzeba bronić ustroju państwa zdecentralizowanego, z silnym samorządem terytorialnym. Do tego potrzebny nam partner
o parlamentarnym potencjale i podzielający nasze, samorządowe zasady i wartości.
Takie wartości zawiera „Karta Samorządu”
Polski 2050 Szymona Hołowni.
Ale jednocześnie chcemy zachować swoją
tożsamość – naszym zadaniem nadal pozostaje odpowiedzialność za lokalną społeczność, za mieszkańców, których reprezentujemy. Nie oczekujemy, że nasz partner,
uzyskując wpływy na państwo, będzie
wspierał miasta i gminy, które są zrzeszone
w OK Samorząd. To byłoby podtrzymanie
modelu państwa, który dziś funkcjonuje,
a z którym się nie zgadzamy. Oczekujemy
przywrócenia państwa prawa, w możliwie
największym stopniu zdecentralizowanego, z silnymi, niezależnymi samorządami,
posiadającymi niezbędne finanse do realizacji zadań lokalnych.
W Polsce jest wiele organizacji skupiających niezależnych samorządowców. Prowadzę rozmowy z kolejnymi środowiskami, zachęcając do pójścia wspólną drogą,
bo jestem przekonany, że my, samorządowcy, znamy i doceniamy wartość wspólnoty
w działaniu.

Gmina Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
www.tarnowo-podgorne.pl
ug@tarnowo-podgorne.pl
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– miasto
przyszłości
Z Marcinem Krupą prezydentem Katowic o transformacji tego miasta
i wyzwaniach na przyszłość, rozmawia Ryszard Żabiński
Panie Prezydencie, Katowice stały się
symbolem udanej transformacji, jak
do tego doszło?
Jeszcze kilkanaście lat temu wielu osobom
Katowice kojarzyły się wyłącznie z szarością, kopalniami i węglem. Dziś ciekawa
i zróżnicowana oferta kulturalna, sportowe wydarzenia, kongresy i konferencje
przyciągają nie tylko mieszkańców Katowic, ale też tysiące turystów z całego kraju
i zagranicy. Oprócz zmian infrastrukturalnych, które zaszły w Katowicach trzeba
podkreślić aspekt społeczny zachodzących
w naszym mieście przemian. Warto tu
podkreślić, że transformacja Katowic, na
przykładzie Strefy Kultury została przez
organizatorów Światowego Forum Miejskiego, które odbyło się w czerwcu w naszym mieście uznana przez wzorcową.

Czyli nie można powiedzieć, że ta
transformacja się zakończyła?
Absolutnie nie. Sporo już udało się osiągnąć, ale mamy świadomość wyzwań, które stoją przed nami. Trzy kwestie, kluczowe z punktu widzenia kolejnych pokoleń,
to konieczność przełamania negatywnych
trendów demograficznych, walka ze smogiem oraz zapobieganie skutkom zmian
klimatycznych. Liczymy, że przestawienie miasta z profilu przemysłowego na
miasto kultury, ale też innowacji i high
tech pozwoli na podjęcie skutecznej walki

z tymi wyzwaniami. Dlatego stawiamy na
rozwiązania smart city – już działają systemy wypożyczeń samochodów, rowerów,
czy hulajnóg. Mamy nagradzany system
monitoringu KISMiA. Powstaje system
zarządzania ruchem, który będzie zapewniał „zieloną falę” pojazdom komunikacji
zbiorowej. A wybiegając w przyszłość, już
teraz pracujemy nad powstaniem HUB-u Gamingowo-Technologicznego na terenach dawnej kopalni Wieczorek – projektu
w swej skali podobnego do powstania Strefy Kultury.

No właśnie. Podczas Światowego Forum Miejskiego, uczestnicy byli pod
wrażeniem tego jak Katowicom udało
się przeprowadzić ten wielopłaszczyznowy proces.
Opowiedziałbym o przemianie naszego
miasta - z przemysłowego ośrodka - w stolicę dwumilionowej metropolii, która
otrzymała tytuł Miasta Kreatywnego Muzyki UNESCO, była gospodarzem Szczytu
Klimatycznego, czy właśnie Światowego
Forum Miejskiego. Jednak dzisiaj siłą Katowic są nasi mieszkańcy. Ich kreatywność,
energia i zaangażowanie pomagają nam
budować lepsze miasto. Aby przygotować
się na wyzwania przyszłości – musimy cały
czas tę współpracę z mieszkańcami stymulować i ulepszać, bo to oni są kluczem do
tej transformacji.
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Chcemy zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia.
To nasze zadanie
Z Arturem Kosickim, marszałkiem województwa podlaskiego, rozmawia Marcin Prynda

autorska inicjatywa samorządu województwa.
Pierwsza edycja funduszu miała miejsce
w 2021 r. Wtedy skorzystało z niej 40 samorządów, realizując inwestycje o różnym
charakterze, m.in. remonty i przebudowy
dróg, modernizacje szkół, termomodernizacje budynków, tworzenie miejsc pamięci, odrestaurowywanie zabytków, budowę miejsc do rekreacji. Dotacje wyniosły
22 mln zł.
Ze względu na dużą popularność tej formy
wsparcia, postanowiliśmy po raz kolejny,
w 2022 r., zarezerwować w budżecie województwa pieniądze na ten fundusz. I w lutym br. sejmik województwa przyznał 20
mln zł na pomoc dla 28 gminom i powiatom. Okazało się jednak, że zainteresowanie jest bardzo duże, wniosków tak wiele
i to z istotnymi dla lokalnych społeczności
inwestycjami. Dlatego w kwietniu zwiększyliśmy pulę i 8,6 mln zł otrzymało kolejnych 17 samorządów.

wodników. Dodatkowo uhonorowaliśmy
Wojciecha Nowickiego, który niedawno
podczas europejskiego czempionatu w Monachium rzucił młotem najdalej na świecie
(82.00m) i obronił tym samym wywalczony w 2018 r. tytuł Mistrza Europy. Postanowiliśmy nagrodzić go za ten wyczyn kwotą
30 tys. zł, a jego trenerkę Joannę Fiodorow
– 15 tys. zł.

Ostatnie lata były owocne dla sportowców
z regionu. Chcieliśmy, jako zarząd województwa, wesprzeć ich w codziennych
zmaganiach. Oni są naszą wizytówką na
arenie międzynarodowej. „Top of the top”,
najlepsi w kraju i na świecie. A wszelkie
sukcesy wywalczyli ciężką pracą. Jako były
sportowiec wiem, jak ważne jest wsparcie
finansowe, dlatego cieszę się, że możemy je
zapewnić.
Inwestycje, sport, bezpieczeństwo.
Ale o ile wiem, samorząd szczególnie
dba też o dziedzictwo kulturowe.
Tak, bo ono buduje naszą tożsamość. Dlatego od początku kadencji jako zarząd
województwa przeznaczyliśmy na ochro-

nę zabytków rekordową kwotę w historii podlaskiego samorządu, bo prawie 10
mln zł. W tym roku np. przekazaliśmy 3,2
mln zł na renowacje 50 zabytków. To głównie kościoły i cerkwie, ponieważ najwięcej
zabytków w naszym regionie to świątynie,
ale też np. zabytkowy budynek szpitala
w Knyszynie. Ze względu na wielokulturowość naszego regionu dbamy o zabytki
wielu wyznań. Dla przykładu, prace remontowane zostaną przeprowadzone zarówno w budynku cerkwi drewnianej pw.
św. Archanioła Michała należącej do Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach, jak i w kościele pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach.
Brakowało nam jednak działania skierowanego na renowację kapliczek, krzyży czy
figur przydrożnych. Wiemy, że tego typu
obiekty są wizytówką województwa, wpisują się w krajobraz regionu, jego otoczenie,
architekturę, a często są też symbolem wydarzeń historycznych, istotnych z punktu
widzenia całego kraju. Dlatego podjęliśmy
decyzję o przeprowadzeniu takiego pilota-

żowego konkursu. I do 4 września czekamy
na zgłoszenia. Do rozdysponowania mamy
100 tys. zł z budżetu województwa.
Jak widać, samorząd podlaski ma
wiele autorskich pomysłów i to bardzo udanych. Skąd je czerpiecie?
Akurat konkurs na renowacje kapliczek
i krzyży przydrożnych to pomysł województwa małopolskiego, ale poprzednie
to rzeczywiście nasze autorskie inicjatywy.
Podobnie było podczas pandemii, kiedy
utworzyliśmy Podlaski Pakiet Gospodarczy, wspierający naszych przedsiębiorców,
jak i Podlaski Pakiet Zdrowotny, skierowany do jednostek ochrony zdrowia. Staramy się bowiem na bieżąco reagować na
potrzeby i zapewniać wsparcie tam, gdzie
jest ono niezbędne. Mamy wspaniałych
mieszkańców, a rolą samorządu jest zapewnienie im jak najlepszych warunków
do życia. Dlatego nie czekamy, nie stoimy
w miejscu, a podejmujemy inicjatywy, które uczynią Podlaskie jeszcze lepszym miejscem do życia.

Te pieniądze są bardzo dobrze wykorzystywane, z ogromnym pożytkiem dla mieszkańców. Inicjatywa cieszy się ogromnym
zainteresowaniem. I na pewno będziemy te
działania kontynuować.
Zarząd Województwa Podlaskiego
rozdaje właśnie symboliczne czeki
dla gmin na wsparcie ochotniczych
straży pożarnych (OSP). Co roku, za
waszej kadencji, jest przyznawana
taka pomoc. Dlaczego jest tak ważna?
Artur Kosicki: – Rzeczywiście, w czasie
naszej kadencji przyznaliśmy łącznie na
ten cel prawie 10 mln zł. To rekordowa
kwota. Kładziemy bowiem duży nacisk
na kwestię bezpieczeństwa. A dla mieszkańców mniejszych miejscowości strażacy-ochotnicy pełnią pod tym względem
bardzo istotną rolę. To właśnie druhowie
są najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia
i dbają o nasze bezpieczeństwo. I nie chodzi
tu tylko o gaszenie pożarów, ale o pomoc
ofiarom wypadków czy usuwanie skutków
żywiołów i wiele innych działań. Dlatego
tak ważne, wręcz niezbędne, są przekazane
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dotacje. Strażacy muszą mieć odpowiednie umundurowanie i sprzęt do ratowania
mienia i życia ludzkiego. A gminy z własnych pieniędzy nie są w stanie wyposażyć
jednostek OSP w wystarczającym stopniu.
W tym roku np. 2,8 mln zł z budżetu województwa otrzymało 110 podlaskich gmin,
które przekażą te pieniądze kilkuset jednostkom OSP z regionu. W moim odczuciu, to bardzo dobrze wydane pieniądze.
Pomagacie nie tylko OSP, dotacje
otrzymują również gminy i powiaty na własne inwestycje. A nie jest to
obowiązek samorządu województwa.
Z jakiego powodu to robicie?
Doszliśmy do wniosku, że jako ten większy samorząd powinniśmy pomagać tym
mniejszym. I utworzyliśmy w tym celu
Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. To

Team Podlaskie to kolejny autorski
pomysł zarządu województwa. Na
czym polega?
W zeszłym roku powołaliśmy drużynę
marzeń, czyli Team Podlaskie. W jej skład
weszło 21 najlepszych zawodników z różnych dyscyplin z naszego regionu. Od rzutu młotem, skoku wzwyż czy sprintu po
tenis stołowy, pływanie, a nawet szachy.
Jej członkowie otrzymali pół mln zł na
dalszy rozwój. Zawodnicy seniorzy otrzymali po 30 tys. zł, juniorzy – po 22 tys. zł.
Przy czym chcę podkreślić, że sportowcy
otrzymali nagrody w tej samej wysokości
– zarówno ci, którzy występują na olimpiadach, jak i na paraolimpiadach.
W tym roku kontynuujemy te działania.
Na gali 23 sierpnia wręczyliśmy czeki
również na pół mln zł dla najlepszych za-
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Rozwój wpisany
w strategię gminy

Powiat Wrocławski liderem spójności w Polsce
Fot. Starostwo Wrocławskie

ścisłej krajowej czołówki pod względem
wzrostu płac (10 miejsce w kraju), a także
przyrostu naturalnego (8 miejsce w kraju), procentowej zmiany liczby ludności
(1 miejsce w kraju!) oraz wzrostu liczby
spółek handlowych (2 miejsce w kraju).
Roman Potocki, Starosta Wrocławski, dopytywany przez dziennikarzy o źródła
tych sukcesów wskazywał na wiele czynników. Mówił o wykształconej kadrze wywodzącej się ze środowiska akademickiego,
o rozwiniętej sieci dróg w powiecie, bardzo
dobrym skomunikowaniu powiatu z Wrocławiem oraz większością dużych miast
w Polsce.
Zwracał uwagę, że w szybkim rozwoju powiatu bardzo pomogły unijne fundusze,
dzięki którym (zrealizowano blisko 60
różnych projektów) znacząco poprawiono
i rozbudowano infrastrukturę drogową,
oświatową i socjalną.

O zwycięstwie w Rankingu Finansowym zdecydowała wspólna praca – mówi Roman Potocki (w środku). Tu
zawsze dziękuję Radzie Powiatu Wrocławskiego, wszystkim pracownikom, a w szczególności Zarządowi.
Kolejny, spektakularny sukces, zanotowali samorządowcy zarządzający Powiatem Wrocławskim. Powiat został
ogólnopolskim liderem rankingu spójności. Kilka miesięcy wcześniej Powiat
Wrocławski, po raz trzeci z rzędu, wygrał
coroczny Ranking Finansowy Samorządu terytorialnego w Polsce. W powiecie
najlepiej w Polsce zarządzano finansami
publicznymi w latach 2019, 2020 i 2021.
Ranking Spójności, ogłoszony przez Puls
Biznesu, przygotował ośrodek analityczny
SpotData. Oparto go na wielu wskaźnikach
dotyczących obszarów, które Unia Europejska uważa za najważniejsze dla polityki
spójności. Dzięki rankingowi wskazano,

które polskie powiaty dokonały największego skoku gospodarczego w ostatnich
latach.
Przy tworzeniu rankingu największą wagę
uzyskał wskaźnik zmiany średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto wyrażonego stosunkiem do średniego krajowego
wynagrodzenia brutto. Analizowano też
takie wskaźniki jak m.in.: liczba ludności, przyrost naturalny, stopa bezrobocia,
liczba lekarzy przypadających na 10 tys.
mieszkańców, miejsca w żłobkach na 1000
dzieci w wieku do 3 lat, liczba spółek handlowych, liczba organizacji i stowarzyszeń,
udział kobiet w organach stanowiących samorządu terytorialnego.

Fot. Starostwo Wrocławskie

W większości przypadków pod uwagę brana była procentowa zmiana wskaźników
na przestrzeni ostatnich lat. W ten sposób
mierzony był postęp, jaki zrobiły powiaty
w poszczególnych obszarach.
W ten sposób sklasyfikowano wszystkie
powiaty w Polsce. Zaskakują dysproporcje
pomiędzy powiatami. Zwycięzca rankingu - Powiat Wrocławski otrzymał 346,13
punktów, a ostatni w tym zestawieniu, jeden z powiatów województwa świętokrzyskiego, zaledwie 48,53 punktów. Jednostek
samorządowych z tak niskimi wynikami
było znacznie więcej.
Roman Potocki, Starosta Wrocławski mówi, że w rozwoju powiatu bardzo pomogły unijne fundusze.
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Powiat Wrocławski, w każdym obszarze
rankingu otrzymał dobry albo bardzo dobry wynik. Zwycięzca rankingu należy do

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno źródło sukcesu - najlepsze w Polsce zarządzanie finansami publicznymi potwierdzone
trzykrotnym zwycięstwem w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego. Wygospodarowanie znaczących środków budżetowych pozwoliło
powiatowi na równie dużą absorpcję środków unijnych i realizację wielu kluczowych
projektów decydujących o jakości życia
mieszkańców. Dobre warunki życia w powiecie przyciągają nowych mieszkańców
(przypomnijmy – 1 miejsce w kraju pw.
procentowej zmiany ludności w ostatnich
latach) a w ślad za nimi nowych inwestorów, co m.in. wpływa na szybszy wzrost
dochodów budżetowych, większe możliwości inwestycyjne itd.
Budżet Powiatu Wrocławskiego sięgnął
już poziomu 200 mln złotych. Dla porównania, przed ośmioma laty, gdy Roman
Potocki obejmował stanowisko starosty,
budżet ten był o połowę mniejszy. Roman
Potocki często podkreśla, że budżet powiatu rośnie wraz z mieszkańcami, ze stale
zwiększającą się ich liczbą, która według
oficjalnych statystyk przekroczyła już 156
tysięcy.
Komentując
trzykrotne
zwycięstwo
w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego Roman Potocki powiedział:
– Ważnym elementem tej nagrody jest niewątpliwie nasza wspólna praca. Tu zawsze
dziękuję Radzie Powiatu Wrocławskiego,
wszystkim pracownikom, a w szczególności Zarządowi, w skład którego wchodzą:
Barbara Kosterska, Andrzej Szawan, Wiesław Zając i Dariusz Jedynak - wszyscy
przyczynili się do tego sukcesu.
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Pozyskują inwestorów i stawiają na turystykę
Miejsko-wiejska, podwrocławska gmina
Strzelin umiejętnie korzysta ze swoich lokalizacyjnych atutów i dynamicznie się
rozwija. W ostatnich latach stawia m.in.
na rozwój turystyki oraz stara się przyciągnąć nowych inwestorów i mieszkańców.
Burmistrz Dorotę Pawnuk pytamy m.in.
o to dlaczego warto zainwestować właśnie
w Strzelinie lub w jego najbliższych okolicach?
- Naszym ogromnym atutem jest położenie
przy istotnych węzłach komunikacyjnych autostradzie A4, drodze wojewódzkiej nr
395, drodze wojewódzkiej nr 396, drodze
krajowej nr 39. Naszą silną stroną jest bliskość Wrocławia (37 km), i najbliższego,
wrocławskiego lotniska (40 km). Przez
Strzelin przebiega też magistrala kolejowa
w kierunku czeskiej Pragi – informuje szefowa gminy Strzelin.
Korzystna lokalizacja, zasoby demograficzne, ale też przyjazna inwestorom polityka lokalnych władz sprawiły, że należące
do gminy atrakcyjne grunty inwestycyjne
już wcześniej znalazły nabywców.
- Jednak na obszarze naszej gminy znajdują
się jeszcze liczne atrakcyjne tereny przemysłowe należące m.in. do Skarbu Państwa
oraz właścicieli prywatnych. Warto wspomnieć, że zlokalizowany w sąsiedztwie
Podstrefy Strzelin Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” grunt
o powierzchni ok. 100 ha zdobył kilka lat
temu tytuł „Gruntu na Medal” w województwie dolnośląskim. Obecnie trwają
tam działania związane z przygotowaniem
dużej inwestycji. W sąsiedztwie tej nieruchomości zlokalizowane jest jeszcze kilkadziesiąt hektarów bardzo atrakcyjnych,
prywatnych terenów przemysłowych, które
być może już niedługo zostaną zagospodarowane. Wiadomym jest, że nowi inwestorzy również przyciągają kolejnych, a Strzelin dynamicznie rozwija się pod względem
gospodarczym. Bardzo nas to cieszy – podkreśla Dorota Pawnuk.
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Nasza rozmówczyni dodaje, że ostatnie lata
to niewątpliwie dobry czas dla działających
tu przedsiębiorstw, czego potwierdzeniem
jest rozbudowa kilku już działających zakładów o nowe hale. W ślad za tym idzie
zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, co bardzo cieszy szefową strzelińskiego samorządu. Coraz więcej lokalnych
przedsiębiorstw, oprócz zatrudniania nowych pracowników, unowocześnia swoją
działalność wpisując się przy okazji w ekologiczne trendy. Przy zakładach powstają
m.in. instalacje fotowoltaiczne, które zdecydowanie sprzyjają środowisku.
Dorota Pawnuk nie kryje tego, że strzeliński samorząd stara się blisko współpracować z lokalnym biznesem i chętnie realizuje projekty wspierające przedsiębiorców.
Przykładem tego są takie przedsięwzięcia
jak inkubator przedsiębiorczości oraz lokalna karta dużej rodziny realizowana
w ramach programu „Strzelińska Rodzina
Trzy Plus”. Dobre relacje z lokalnym biznesem skutkują udanymi partnerskimi projektami związanymi zwłaszcza z ekologią
i szeroko rozumianą ochroną środowiska.
W ramach tej współpracy odbywają się
wspólne wydarzenia takie jak np. sadzenie
drzew itp.
Gmina dynamicznie się rozwija głównie
poprzez liczne inwestycje w infrastrukturę
drogową, wodno-kanalizacyjną, sportową, kulturalną i edukacyjną. Mocną stroną strzelińskiego samorządu jest sprawne
pozyskiwanie środków zewnętrznych na
inwestycje, a w centrum Strzelina trwa odbudowa ratusza, która powinna się zakończyć jeszcze w 2022 r.
To jednak jeszcze nie wszystkie atuty tej
ponad 21-tysięcznej dolnośląskiej gminy. - Strzelin to niezwykle ciekawy region
z tradycjami, bogatą historią i licznymi
legendami. Korzystamy z tego potencjału
i realizujemy np. projekty związane z upowszechnianiem historii i legend dotyczących naszego obszaru – informuje Dorota
Pawnuk.

Warto dodać, że gmina Strzelin jest malowniczo położona, a w ostatnich latach
kładzie duży nacisk na rozwój turystyki. Turystów przyciąga zmodernizowany
Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Stawami”
w Białym Kościele oraz rozbudowywana
sieć Singletracków Wzgórz Strzelińskich,
z których chętnie korzystają pasjonaci jazdy rowerowej z terenu Dolnego Śląska i sąsiednich województw.
- Mamy dokładnie sprecyzowaną strategię rozwoju, dzięki której nasza gmina jest
atrakcyjną i bezpieczną przestrzenią do życia i wypoczynku. - Serdecznie zapraszam
wszystkich do Strzelina – podsumowuje
burmistrz Dorota Pawnuk.
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