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Piotr Zawistowski, prezes zarządu  
Towarowej Giełdy Energii mówi o znaczeniu  

i perspektywach rozwoju Giełdowego Rynku Gazu

W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2022 roku prze-
wieźliśmy 38,6 mln podróżnych czyli więcej niż 
w 2021 roku - mówi Marek Chraniuk, Prezes 
Zarządu PKP Intercity

Syców miastem atrakcyjnym  dla inwestorów – 
rozmowa z Dariuszem Maniakiem burmistrzem 
Sycowa

22
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Wykorzystanie technologii cyfrowych jest  
dla firm energetycznych warunkiem koniecz-
nym do osiągnięcia przewagi konkurencyj-
nej, uważa Tomasz Niebylski – Sales Director, 
Energy & Natural Resources w polskim oddzia-
le Microsoft 
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Główny temat VIII Kongresu Energetycznego DISE (28-29 września, Wro-
cław) to” Bezpieczeństwo dostaw energii w  dobie transformacji”. Trudno 
o bardziej aktualny temat w czasie kiedy wprowadzamy transformację energe-
tyczną i to w sytuacji wojny na Ukrainie. Organizatorzy Kongresu doskonale 
wiedzą, że niestabilne warunki geopolityczne i kryzys energetyczny wymagają 
podjęcia pilnej debaty nad wzmocnieniem systemu energetycznego, zacieśnia-
niem sojuszy międzynarodowych i rewizją polityki energetycznej.

Tematem głównej sesji Kongresu jest „Bezpieczeństwo energetyczne i zrówno-
ważona transformacja w niestabilnych warunkach geopolitycznych i kryzysie 
energetycznym e Europie”. Otworzą ją Jacek Sasin – Wicepremier, Minister 
Aktywów Państwowych, Piotr Dziadzio – Podsekretarz stanu, w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki 
Surowcowej Państwa oraz Günther Oettinger – prezes United Europe, Europej-
ski Komisarz ds. Energii w latach 2010-2014. 

Przewidziany panel dyskusyjny ma koncentrować się wokół następujących pro-
blemów: niezależności energetycznej i paliwowej Europy od Rosji, kierunków 
dywersyfikacji dostaw energii do Europy, zapewnieniu przystępnych cen ener-
gii elektrycznej i tym samym uchronieniu odbiorców przed ubóstwem energe-
tycznym. Poruszony ma być problem Polityki Energetycznej Polski i Krajowego 
Planu na rzecz Energii i  Klimatu. Uczestnicy debaty zastanowią się również 
jakich zmian wymagają te dokumenty w obecnej sytuacji. 

Wiadomo, że znalezienie najlepszych rozwiązań wymaga zderzenia wielu 
punktów widzenia. Otwarta dyskusja kongresowa z udziałem cenionych eks-
pertów branży umożliwia wypracowanie rekomendacji dla budowania bez-
piecznego, nowoczesnego i zeroemisyjnego systemu energetycznego w naszym 
kraju. 

Rekordowe okazało się XXXI Forum Ekonomiczne (Karpacz – 6-8 wrze-
śnia). Zgromadziło ono aż 5050 uczestników z 59 krajów oraz 450 przedstawi-
cieli mediów ogólnopolskich i zagranicznych. Przez trzy dni wzięli oni udział 
w ponad 400 debatach, prezentacjach i  rozmowach. Ludzie polityki, biznesu, 
kultury i nauki obradowali pod hasłem „ Europa w obliczu nowych wyzwań”. 

Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas Forum znalazły się: 
wojna na Ukrainie i jej konsekwencje, kryzys energetyczny w Europie, kontrola 
opinii publicznej za pośrednictwem gigantów internetowych oraz potrzeba sil-
nego przywództwa w kontekście kształtowania postpandemicznego ładu.

W tym roku, Kongres 590 zaplanowano w dwóch odsłonach: letniej i jesien-
nej. Tematem wiodącym 7. edycji Kongresu 590 jest współpraca międzynaro-
dowa krajów Trójmorza. Debaty podczas sesji letniej ogniskowały się wokół 
przyszłości polskiej gospodarki, bezpieczeństwa i  zacieśnianiu współpracy 
w ramach inicjatywy Trójmorza, sytuacji na Ukrainie oraz podpisania listu in-
tencyjnego w sprawie budowy małych reaktorów jądrowych Jesienna odsłona 
odbędzie się w październiku, a w jej programie znajdzie się m.in. przyznanie 
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Na październik również zaplanowano VIII Ogólnopolski Szczyt Gospodar-
czy OSG 2022. Temat przewodni tego wydarzenia to: „Państwo - Gospodarka 
- Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań”.

„Kapitał Polski” będzie obecny na tych wszystkich wydarzeniach. 

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!
Redaktor Naczelny

Ryszard Żabiński 

Wyzwania w obliczu wojny 
i kryzysu

Słowo od redakcji

Par tner w ydania
Uczestnicy mieli okazję skorzystać z  szerokiej oferty progra-
mu merytorycznego, towarzyszących mu wydarzeń kultural-
nych i spotkań autorskich. Podobnie jak w latach poprzednich, 
przyznane zostały nagrody dla osób i instytucji, które wywar-
ły istotny wpływ na kluczowe procesy i wydarzenia w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

Rekordowe Forum Ekonomiczne
Po dwóch latach pandemii, Karpacz odwiedziła rekordowa 
liczba 5050 uczestników z 59 krajów oraz 450 przedstawicieli 
mediów ogólnopolskich i zagranicznych. Przez trzy dni wzięli 
oni udział w ponad 400 debatach, prezentacjach i rozmowach. 
W XXXI edycji Forum udział wzięli: Premier Czech Petr Fiala, 
Premier Polski Mateusz Morawiecki, Przewodnicząca Seima-
su Viktorija Čmilytė-Nielsen, Minister Rolnictwa Ukrainy 
Mykola Solskyi, Minister Infrastruktury Ukrainy Oleksandr 
Kubrakov, Minister Nauki i Rozwoju Technologicznego Czar-
nogóry Bilijana Scepanovic, Wiceprzewodnicząca Sejmu 
Republiki Łotewskiej Dagmāra Beitnere-Le Galla, były Pre-
mier Słowenii Janez Jansa, była Prezydent Chorwacji Kolinda 
Grabar-Kitarovic, były Minister Obrony Narodowej Wielkiej 
Brytanii Michael Fallon, Przewodniczący Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, francuski dziennikarz 
i dokumentalista Guillaume Pitron, były premier oraz obecny 
prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński,  Ko-
misarz ds. Rolnictwa KE Janusz Wojciechowski, Wiceprezes 
Austriackiego Banku Narodowego Barbara Kolm, wiceprezes 
TikToka Theo Bertram, Mer Lwowa Andrij Sadowy, Główny 
Ekonomista NASA Alexander Macdonald, Rektor New York 
University Andrew Hamilton, a także wiceprezes GE Hitachi 
Nuclear Energy Jon Ball.

Rekordowe 
XXXI Forum  
Ekonomiczne 
w Karpaczu
Za nami XXXI edycja Forum Ekonomiczne-
go pod hasłem „Europa w obliczu nowych 
wyzwań”, trwająca w dniach 6-8 września 
2022 roku w Hotelu Gołębiewski w Kar-
paczu, gdzie po raz kolejny spotkali się 
przedstawiciele świata polityki, biznesu, 
kultury i nauki.

Nagrody Forum Ekonomicznego
Forum Ekonomiczne to również uroczyste gale i  towarzyszące im 
wręczanie wyróżnień. Nagroda Człowieka Roku powędrowała do 
Wołodymyra Zełeńskiego, a w imieniu Prezydenta Ukrainy odebrał ją 
– Wasyl Zwarycz, Ambasador Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.
Nagroda Forum Ekonomicznego została przyznana Premierowi Czech 
Petrowi Fiali. Nagrodę Specjalną Forum Ekonomicznego otrzymał 
Thomas Bach Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olim-
pijskiego. Wyróżniono również amerykańskie organizacje pozarządo-
we, które od ponad pół roku wspierają i organizują udzielanie pomocy 
Ukraińcom. Nagrodę w ich imieniu odebrali Ann Lee, CEO CORE Re-
sponse oraz Thomas Tighe, CEO Direct Relief. Nagroda Forum Polonij-
nego trafiła w ręce JE arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Firmą 
Roku została Grupa Polsat Plus, zaś nagrodę Szkoły Głównej Handlo-
wej otrzymała doktor Irena Eris.
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Wywiad z prezesem zarządu Towarowej Giełdy Energii

Piotr Zawistowski  
o znaczeniu  
i perspektywach rozwoju 
Giełdowego Rynku Gazu

W grudniu 2022 r. Towarowa Giełda 
Energii będzie obchodziła jubileusz 
10-lecia Giełdowego Rynku Gazu. 
Jakie jest jego znaczenie dla TGE i jej 
członków?

To jeden z  kluczowych obszarów naszej 
działalności, co potwierdza ostatnia deka-
da. Uruchomienie w grudniu 2012 r. giełdy 
gazu zasadniczo rozszerzyło ofertę TGE 
dla jej ówczesnych członków i  stworzyło 
warunki dla pozyskania nowych. Prze-
słanki biznesowe stojące za powołaniem 
nowego rynku nie były jednak jedynym 
powodem zrealizowania tego przedsię-
wzięcia. Z  całą pewnością u  podstaw na-
szych działań leżała reforma polskiego 
rynku gazu, który potrzebował sprawnego 
i  transparentnego mechanizmu ustalania 
ceny. Towarowa Giełda Energii stworzyła 
zatem formalne i  organizacyjne ramy dla 
koncentracji podaży i  popytu w  jednym 
miejscu, dzięki czemu możliwa też stała się 
kreacja referencyjnej ceny tego surowca dla 
całej gospodarki. 

Jak kształtowały się obroty gazem 
ziemnym w ciągu tych minionych 10 
lat?

Przede wszystkim zauważalna była ko-
relacja pomiędzy dynamiką obrotów na 
Giełdzie a rozwojem polskiego rynku gazu. 
Obroty utrzymywały się generalnie w sta-
łym trendzie wzrostowym, podobnie jak 
krajowe zużycie błękitnego paliwa, które 
rosło nieprzerwanie do 2020 r. Rekordo-
wy wolumen zaobserwowaliśmy w 2021 r., 
kiedy to wyniósł on 181 TWh. Podobnie 
jak we wcześniejszych latach, wolumen 
gazu przechodzący przez TGE odpowiadał 
w przybliżeniu 70% gazu konsumowanego 
w Polsce. 

Ważnym elementem wspierającym odpo-
wiednią podaż gazu na Giełdzie i  jedno-
cześnie wzmacniającym jej płynność jest 
obligo giełdowe, czyli spoczywający na do-
stawcach gazu ustawowy obowiązek sprze-
daży poprzez Towarową Giełdę Energii 
55% towaru wprowadzanego do krajowej 
sieci przesyłowej. Wielkość obrotów odno-
towywana na TGE świadczy o tym, że zna-
cząco przekraczają one wymagany poziom. 

Napięta sytuacja międzynarodowa 
i  kryzys energetyczny powodują, że 
idea budowy transgranicznego rynku 
gazu nabiera zupełnie nowego zna-
czenia. W jaki sposób TGE angażuje 

się w działania na rzecz europejskiej 
wspólnoty energetycznej, budowy 
rynku gazu?

Dostrzegamy w  rynkach zagranicznych 
duży potencjał rozwojowy. Szczególne 
miejsce w  naszych planach zajmuje ob-
szar nadbałtycki, który niedawno został 
połączony z  Polską gazociągiem GIPL. 
Cztery państwa tego regionu: Litwa, Ło-
twa, Estonia oraz Finlandia, ściśle ze sobą 
współpracują w  zakresie zintegrowania 
swoich rynków gazu i  wzmocnienia ich 
bezpieczeństwa. Spotkaliśmy się z  dużą 
otwartością, głównie ze strony litewskich 
partnerów biznesowych. Od dłuższego 
czasu prowadzimy intensywny dialog na 
temat określonych koncepcji przedsięwzięć 
mających na celu poprawę warunków han-
dlowych oraz rozwój rynku gazu w obsza-
rze nadbałtyckim czy w wymiarze trans-
granicznym – z Polską. Mam nadzieję, że 
zaprocentują tu nasze bardzo dobre relacje, 
budowane przez ostatnich kilka lat.

Ciekawym wektorem aktywności TGE jest 
także kierunek południowy – mam tu na 
myśli m.in. rynek bułgarski – w  zakresie 
świadczenia usług rozliczeniowych. W tym 
przypadku wpływ na intensywność podej-
mowanych działań będzie miała dynamika 
bieżących, nadzwyczajnych wydarzeń na 
rynkach gazu w całej Europie. Uruchomie-
nie ewentualnych wspólnych projektów, 
o  których rozmawiamy, wymaga jednak 
uspokojenia sytuacji i  wygaszenia ryzyk, 
które nie pozwalają obecnie na przyjęcie 
ostatecznych wariantów współpracy. 

Czym jest inicjatywa SEEGAS i jakie 
jest jej znaczenie dla rozwoju zinte-
growanego rynku gazu w  Europie 
Południowo-Wschodniej i  Wschod-
niej?

To inicjatywa współpracy w  zakresie roz-
woju handlu gazem, obejmująca obszar 
Europy Środkowej, Bałkanów i  Ukrainy. 
W  projekcie zainicjowanym przez Sekre-
tariat Wspólnoty Energetycznej uczestni-
czy wiele podmiotów prowadzących plat-
formy giełdowe dla gazu oraz operatorzy 
systemów przesyłowych ze wspomnianego 
wcześniej regionu. To bardzo ciekawe i po-
trzebne przedsięwzięcie, dające szansę na 
wypracowanie rozwiązań poprawiających 
warunki dla transgranicznego handlu ga-
zem, a  tym samym zwiększające jego fi-
zyczny przepływ na linii Północ–Południe. 

Staramy się w  ramach tej inicjatywy wy-
pełnić pewne deficyty w zakresie integracji 
rynków gazu, jakie charakterystyczne są 
dla tej części Europy. 

W  jaki sposób Towarowa Giełda 
Energii wpływa na bezpieczeństwo 
i transparentność zawieranych trans-
akcji?

Bez względu na to, o  jakim rynku mówi-
my i z jakim towarem mamy do czynienia, 
Giełda od początku swojej działalności 
niezmiennie utrzymuje klarowne i  równe 
zasady uczestnictwa w obrocie dla wszyst-
kich członków, udostępniając w  czasie 
rzeczywistym taki sam zakres informacji 
oraz zachowując ciągłość funkcjonowania 
systemu notującego i  rozliczeniowego, za 
który odpowiedzialna jest nasza Izba Roz-
liczeniowa Giełd Towarowych.

Jakie są największe wyzwania stoją-
ce przed Towarową Giełdą Energii 
w najbliższych miesiącach?

W krótkim horyzoncie czasowym poważ-
nym wyzwaniem stojącym nie tylko przed 
TGE, ale także przed innymi giełdami 
działającymi w  Europie, jest zachowanie 
pewności i  płynności obrotów. Zdajemy 
sobie sprawę, że obecna, trudna sytuacja, 
w  jakiej znalazły się gospodarki, a  szcze-
gólnie konsumenci gazu ziemnego i  ener-
gii elektrycznej, wymaga interwencyjnych 
działań rządu, łagodzących ekstremal-
nie wysokie koszty zakupu ww. surow-
ców. Powinniśmy oczekiwać właściwego 
skomponowania zestawu instrumentów 
ograniczających skutki kryzysu, który 
jednocześnie powinien uwzględniać istotę 
zaistniałego problemu – brak równowagi 
między podażą gazu a  popytem na niego 
w  skali całej Europy, wywołany przez Fe-
derację Rosyjską. W  tym kontekście TGE 
stara się naświetlić pozytywną rolę, jaką 
odgrywa Giełda wobec całej gospodarki 
narodowej. Wysoki poziom cen oraz ich 
duża zmienność są odzwierciedleniem 
aktualnej percepcji uczestników rynku 
w zakresie obecnej i przyszłej dostępności 
paliwa gazowego. Kluczem do rozwiązania 
sytuacji są wiarygodne działania dotyczą-
ce zmiany struktury dostaw gazu na rynki 
europejskie. W  tym kontekście ewentual-
ne ograniczanie na drodze decyzji admi-
nistracyjnej podaży surowca na Giełdzie 
może być przysłowiowym „dolaniem oliwy 
do ognia”.
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VIII Kongres Energetyczny DISE, do 
udziału, w  którym serdecznie Państwa 
zapraszamy, odbędzie się 28-29 września 
we Wrocławiu pod hasłem przewodnim 
Bezpieczeństwo dostaw energii w  dobie 
transformacji. Kongres stanowi cenio-
ną platformę dyskusji o  najważniejszych 
zagadnieniach dla polskiej energetyki. 
W  programie przewidziano dwa dni de-
bat, w których będzie można poznać opinie 
wybitnych specjalistów sektora paliwowo-
-energetycznego, polityków, doświadczo-
nych managerów i  naukowców z  polski 
i zza granicy. Patronat honorowy nad VIII 
Kongresem Energetycznym DISE objęli 
m.in.: Prezes Rady Ministrów, Minister-
stwo Klimatu i  Środowiska, Ministerstwo 
Aktywów Państwowych i Urząd Regulacji 
Energetyki.
Tematem wiodącym Kongresu będzie bez-
pieczeństwo dostaw energii i  wyzwania 
transformacji energetycznej Polski. To jed-
nak nie wszystko, bo DISE przygotowało 
kilkanaście paneli poświęconych kluczo-
wym zagadnieniom i inwestycjom energe-

VIII Kongres  
Energetyczny DISE
Na VIII Kongresie DISE będziemy dyskutować o bezpieczeństwie dostaw i roli nowych inwe-
stycji infrastrukturalnych w transformacji energetycznej Polski.

tycznym w perspektywie 2050 r. 
W  programie pojawi się panel dotyczący 
energetyki wiatrowej, w  którym prele-
genci dyskutować będą m.in. o  likwidacji 
barier dla lokalizacji lądowych elektrowni 
wiatrowych i  perspektywach dla rozwoju 
offshore. DISE zaprasza także do rozmowy 
na temat technologii wodorowych (w tym 
znaczenia współpracy dolin wodorowych 
i  planowanych projektów wodorowych). 
Przed nami panel o  energetyce jądrowej, 
w którym eksperci będą pytani o kamienie 
milowe realizacji programu polskiej energe-
tyki jądrowej. Kluczowym punktem Kon-
gresu będzie także dyskusja o  przyszłej 
roli gazu ziemnego w Europie i perspek-
tywach wdrożenia tzw. gazów zdekarbo-
nizowanych. Paneliści będą rozmawiać 
o  przyszłej strukturze miksu gazowego. 
W  odpowiedzi na pilną potrzebę ograni-
czania emisji transportu, DISE otwiera 
dyskusję o  inwestycjach w  nisko- i  zero-
emisyjny transport (w  tym rozwoju elek-
tromobilności w  Polsce i  perspektywach 
wdrożenia paliw alternatywnych). Równie 

pilna jest potrzeba zwiększenia działań 
w  zakresie transformacji ciepłownic-
twa. Walka o  czyste powietrze, obniżenie 
temperatury w  aglomeracjach miejskich, 
termomodernizacja budynków to wiel-
koskalowe wyzwania, które wymagają rze-
telnego komentarza ekspertów. 
2022 rok bez wątpienia będzie przełomowy 
dla budowania polskiego bezpieczeństwa 
energetycznego. Uruchomienie interko-
nektora GIPL, a za chwilę Baltic Pipe, sta-
nowi punkt zwrotny w  dążeniu do nieza-
leżności energetycznej Polski. Kluczowa 
jest otwarta dyskusja, która będzie stano-
wiła swoistą mapę drogową działań zielo-
nej transformacji. Gwarancją najwyższego 
poziomu merytorycznego debaty będzie 
udział wybitnych postaci świata energetyki 
(i nie tylko) z Polski i zza granicy.
Zapraszamy do Wrocławia już 28-29 
września na VIII Kongres Energetyczny 
DISE!

Aleksandra Pinkas

Panie Prezesie, z jakimi wyzwaniami 
mierzy się spółka w kontekście trans-
formacji energetycznej?

Ostatnie miesiące były ogromnym wyzwa-
niem – wysokie ceny gazu oraz niepewna 
przyszłość rynku gazu w  całej Europie. 
Czynniki te skutkują znaczącym spadkiem 
zainteresowania klientów indywidualnych 
dołączeniem do sieci dystrybucji. Szukają 
oni rozwiązań alternatywnych. Zmiany te 
są na tyle kluczowe, że istotnie wpływają 
na strategię PSG.

Jaki jest zatem kierunek działań PSG 
w kolejnych miesiącach?

Ze względu na dużą dynamikę zmian, re-
agujemy na bieżąco. Po dokładnej analizie, 
skupiamy się na rynku klientów zawodo-
wych. Ciepłownictwo ma jasno wskazany 
kierunek modernizacji swoich źródeł wy-
twarzania ciepła. Jest to wyzwanie nie tyl-
ko dla nas, ale również dla podmiotów ad-
ministracji rządowej. Dążymy do realizacji 
wspólnie wypracowanego systemu, który 
pozwoli ciepłowniom oraz podmiotom 
zawodowym na przyłączenie się do sieci 
gazowej. Wymagania te oznaczają koniecz-
ność zaangażowania znacząco wyższych 
środków niż dotychczas dostępne dla spół-
ki na realizację nowych, kapitałochłon-
nych inwestycji.

Jakie działania podejmuje PSG w celu 
realizacji tego założenia?

Prowadzimy rozmowy w  aspekcie wpro-
wadzenia finansowania dla sieci gazowych 
w  ramach Funduszu Modernizacyjnego. 
Gaz ziemny powinien być w nim ujęty. Ob-
serwujemy kierunek zmian w  Programie 
Funduszu Europejskiego na Infrastruk-
turę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FE-
nIKS). Program ten przewiduje 770 mln zł 
na dofinansowanie inwestycji związanych 
z przesyłem i dystrybucją gazu. Aktywnie 
włączamy się w proces konsultacji, uzgad-
niania dokumentów strategicznych oraz 
zabiegamy o  to, aby środków na rozwój 
sieci dystrybucyjnej było jak najwięcej. De-
klarujemy jednocześnie pełną gotowość, 
aby rozwój sieci odpowiadał aktualnym 
potrzebom rynku, strategii energetycznej 
kraju, w  tym przesyłowi wodoru i biome-
tanu. 

Powiedział Pan o  przesyle biometa-
nu. Kiedy biogaz popłynie sieciami 
zarządzanymi przez PSG?

Oczekujemy na końcowe efekty wypra-
cowywanego w  ministerstwie systemu 
wsparcia. Bez niego, polskie biogazownie 
nie zdecydują się na przyłączenie do sys-
temu dystrybucyjnego gazu na większą 
skalę. Mamy nie tylko opracowane szcze-
gółowe warianty przyłączenia biogazowni 
do naszych sieci, ale wiemy również jak na-
leży technicznie obsługiwać sieci z biome-
tanem. Niestety, w większości przypadków, 
przyłączenie jest bardzo kosztowne. Trze-
ba jednak podkreślać, że im więcej biome-
tanu będzie w naszych sieciach, tym mniej 
zatłoczonego gazu z zagranicznych źródeł. 
A to przekłada się na większą niezależność 
energetyczną i bezpieczeństwo Polski.

Na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi 
o  wodór i  wprowadzenie go do sieci 
dystrybucyjnej?

Nie potwierdzamy huraoptymizmu tych 
wszystkich, którzy mówią, że za chwilę 
sieciami gazowymi będziemy przesyłać 
wodór. Obecnie nie widzimy wielkoskalo-
wych producentów, od których mielibyśmy 
go odbierać i  odbiorców, którym mieli-
byśmy ten wodór dostarczać. Nasze testy 
pokazują, że wodór zatłoczony do dużej 
części odcinków już istniejących, szybko 
z nich ucieka.

To znaczy?
Nie ma możliwości efektywnej dystrybucji 
wodoru istniejącą siecią gazową. Pracuje-
my nad budową wodorociągów. Pierwszy 
taki projekt badawczy już ma miejsce, za 
chwilę rozpoczniemy budowę pierwszego 
wodorociągu. Wszystkie sieci, które bę-
dziemy budować lub modernizować, będą 
przystosowane do tego, żeby mógł nimi 
popłynąć wodór i biometan.

Znaczny wzrost cen stali po wybuchu 
wojny na Ukrainie, do tego bardzo 
wysoka inflacja. Czy te czynniki będą 
miały wpływ na liczbę inwestycji pro-
wadzonych przez PSG?

Każda spółka ma limit inwestycyjny. Do 
wymienionych czynników należy dodać 
zmniejszenie się liczby firm realizują-
cych dla nas umowy o  podwykonawstwo. 
Wszystko to sprawiło, że za te same pra-
ce musimy średnio płacić ponad 35 proc. 
więcej niż dwa lata temu. Zgodnie z prze-
pisami prawa, odbiorcy końcowi powinni 
pokrywać 25 proc. kosztów przyłączenia. 
W  ostatnim roku opłaty za przyłączenie 
wniesione przez klientów stanowiły śred-
nio poniżej 18 proc. nakładów jakie PSG 
poniosła na inwestycje. Oznacza to, że po-
zostałe ponad 80 proc. środków PSG musi 
pozyskać i jako środki własne przeznaczyć 
na inwestycje. Tym samym PSG musi się 
ciągle zadłużać, ponieważ w taryfie środki 
te są PSG zwracane w perspektywie 20 lat. 
Pracujemy nad nowymi modelami finan-
sowania, chcielibyśmy, aby klienci sami 
mogli zapewniać brakujące na inwestycje 
środki.

Mówi pan o  rozwiązaniu opcjonal-
nym, czy obligatoryjnym?

Byłoby to rozwiązanie opcjonalne wyłącz-
nie dla klientów, którzy sami zgłoszą chęć 
zapewnienia finansowania przyłączenia 
do inwestycji. Dzisiaj takich klientów nie 
brakuje. Deweloperzy mówią, że w  skali 
ich inwestycji koszt przyłącza jest raczej 
niewielki. Więc gdyby mieli możliwość, 
to by za to zapłacili. Taki model byłby 
wykorzystywany wyłącznie w przypadku 
wyczerpania własnych środków na inwe-
stycje i  jednoczesnego zgłoszenia przez 
klienta chęci zapewnienia takiego finan-
sowania.

Ważna rola gazu  
w transformacji energetycznej
Rozmowa z Robertem Więckowskim, prezesem zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
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CYFRYZACJA ENERGETYKI  
TO ZMIANA W SPOSOBIE  
MYŚLENIA

Działamy w nieprzewidywalnych czasach. 
Decyzje, które wczoraj były skuteczne, 
dzisiaj okazują się niewłaściwe i  wymaga 
to zejścia z  utartych ścieżek oraz trady-
cyjnych sposobów rozwiązywania pro-
blemów. Energetyka potrzebuje zmian, by 
funkcjonować w  nowych realiach i  spro-
stać nowym wyzwaniom.
Dzisiejszy sektor energetyczny, podob-
nie jak wiele innych gałęzi wspierających 
współczesną gospodarkę, jest wynikiem 
trwającego od lat ciągłego procesu prze-
obrażeń i  modernizacji. Jego powstanie 
i  kształtowanie odbywało się w  czasach 
analogowych, więc włączanie nowych tech-
nologii następuje tu w  sposób ewolucyjny 
– nieregularny i  punktowy. Dostosowy-
wanie tradycyjnych modeli operacyjnych 
do nowych okoliczności jest ogromnym 
wyzwaniem w każdej dziedzinie życia czy 
procesie, więc i  w  energetyce wiąże się 
z  komplikacjami. Jest to jednak wpisane 
w  naturalną dynamikę rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Innowacje mają naj-
większą wartość wtedy, gdy nie zmuszają 
do burzenia starego i budowania od nowa, 
lecz uruchamiają procesy zmian w sposób 
stopniowy — krok po kroku. Można tu 
mówić o  tranzycji za sprawą pojawiają-
cych się w tym czasie nowych technologii 
bądź też wykorzystania już istniejących, 
lecz funkcjonujących do tej pory w innych 
obszarach oraz gałęziach gospodarczych. 
Doświadczenia spółek energetycznych na 
całym świecie pokazują zresztą, że dobre 
praktyki z  innych dziedzin bardzo często 
sprawdzają się w tej branży.
Zmieniająca się branża ma przed sobą 
długą drogę do pełnego przejścia cyfrowej 
transformacji, jednak zmiany, które zaszły 
za jej sprawą do tej pory są do tego stop-
nia widoczne i jednoznacznie korzystne, że 
można z  całą pewnością uznać ich kieru-
nek za pożądany.

Zmiana obejmuje pokolenia, wzorce ko-
rzystania z  energii i  preferencje klientów 
– nie tak dawno biernych odbiorców, a dziś 
pełnoprawnych, decyzyjnych konsumen-
tów i prosumentów – do których przysto-
sowane były dzisiejsze sieci energetyczne. 
W zderzeniu z nową mentalnością system 
bardzo szybko się starzeje, co jest widocz-
ne zwłaszcza teraz, gdy rośnie liczba kra-
jów, które zobowiązały się do realizacji 
celów zerowej emisji netto. Obecny stan 
sieci energetycznych w  większości krajów 
uniemożliwia zaspokojenie zwiększonego 
zapotrzebowania na prąd. Jeśli z  jakiegoś 
powodu musielibyśmy w  skali globalnej, 
wszyscy jednocześnie przejść na elektrycz-
ne ogrzewanie i transport, system zapewne 
nie podołałby temu wyzwaniu.
Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie 
na energię elektryczną, sieci i infrastruktu-
ra muszą być w stanie zbilansować ten po-
pyt i uwzględnić szerszą gamę źródeł ener-
gii. Nie uda się zrealizować tych nowych 
potrzeb bez głębokiego poziomu integracji 
cyfrowej wszystkich procesów w energety-
ce, od wytwarzania aż po zachowania kon-
sumentów końcowych.

Nowe światło na stare dane
Branża jest zdecydowanie na rozdrożu, 
świadoma potrzeby zmian, możliwości 
i  czekających na nią korzyści, ale też nie-
pewna jak postępować. Wiadomo jednak, 
że prawie każdy przyszły wymóg lub ocze-
kiwanie dotyczące usług energetycznych 
i wydajności związane jest z potrzebą gro-
madzenia i przetwarzania danych oraz ich 
interoperacyjnością.
Innowacje w  energetyce przynoszą realne 
korzyści w  momencie, gdy podmioty ze 
sobą współpracują, informacje są transpa-
rentnie wymieniane, a  jednocześnie kon-
sumenci otrzymują nad nimi większą kon-
trolę. Dla branży oznacza to nowy rozdział, 
w którym użytkownicy, wytwórcy i produ-
cenci oraz dostawcy innowacyjnych usług 
połączą swoje siły. Na powodzeniu przed-
siębiorstw na rynku energii zaważy ich 
gotowość na nowe podejście i  inwestycję 
w budowę platform i ekosystemu danych.
W  dobie lawinowego przyrostu ilości 
danych wykorzystanie technologii cy-
frowych, a  w  szczególności chmury ob-
liczeniowej jest dla firm z  sektora ener-
getycznego warunkiem koniecznym do 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. 
Technologie chmurowe pozwalają wydo-
być nieoczywiste informacje z  masowych 
danych i  monetyzować je przy tworzeniu 
nowych ofert. Chmura w  sektorze ener-
getycznym to również narzędzie to osią-

gania wymiernych korzyści finansowych 
poprzez optymalizację kosztową w  wielu 
aspektach.

Pstryk! Czas na switch w myśleniu
Wyzwanie związane z  trendem zielonej 
energii i programem Polska net-zero 2050 
wymaga kompleksowej cyfrowej kontro-
li sieci energetycznych. Postępująca de-
karbonizacja krajowego sektora elektro-
energetycznego, w  perspektywie 2050  r., 
prowadzić będzie do jego kompletnego 
przemodelowania. Aby to osiągnąć, musi-
my zasadniczo zmienić podejście do kwe-
stii dostaw. W  krajach Unii Europejskiej 
podejmowane są kroki w  tym kierunku 
obejmujące konsumentów. Domowe syste-
my inteligentnych termostatów pozwalają 
na oszczędności, ucząc jednocześnie pre-
ferencji dotyczących ogrzewania i  oświe-
tlenia oraz integrując generowane w  wy-
niku tego procesu dane z  urządzeniami 
użytkownika, np. smartfonem. Skutkuje to 
mniejszą konsumpcją energii i  ilością od-
padów, a korzyści są ewidentne dla całego 
społeczeństwa. Jednak dopóki dane te po-
zostają jedynie w rękach konsumenta, nie 
łącząc się z siecią ani z firmami energetycz-
nymi, skala korzyści jest wciąż niewielka.
Modelowym przykładem cyfryzacji sekto-
ra jest Estonia, w  której każde gospodar-
stwo domowe posiada inteligentny licznik 
zdalnego odczytu bieżącego i  prognozo-
wanego zużycia energii. Dzięki wykorzy-
staniu sztucznej inteligencji do analizy 
danych można lepiej zarządzać bilanso-
waniem posiadanych sieci energetycznych, 
dysponować szerszą i  bardziej przydatną 
wiedzą o  klientach, zapobiegać awariom, 
czy lepiej katalogować i zarządzać zasoba-
mi fizycznymi.
Technologia cyfrowa także wymaga no-
wego sposobu myślenia. Znajdujemy się 
w  momencie konieczności switchu; wyłą-
czenia dzisiejszego etosu nadmiernego za-
opatrzenia i przestawienia się na generację 
reagującą na zapotrzebowanie. Wymaga 
to dostępności danych we właściwym cza-
sie, niekoniecznie w  czasie rzeczywistym, 
jak również szerokiego wykorzystania 
zaawansowanych technologii cyfrowych, 
takich jak uczenie maszynowe i  sztuczna 
inteligencja.
Zmiana w myśleniu dotyczy nie tylko lide-
rów, którzy powinni podnosić swoje kom-
petencje cyfrowe, ale i  całych zespołów, 
przedsiębiorstw, społeczności i  społeczeń-
stwa, ponieważ rozwiązania i  dane, o  któ-
rych mówimy, są egalitarne. Digitalizację 
warto rozpoczynać od procesów wewnętrz-
nych w firmach, a w kolejnym kroku skalo-

wać te rozwiązania do optymalizacji proce-
sów dotyczących szerszego otoczenia.

Cyfrowe paliwo wzrostu
Dezorganizacja globalnego ładu politycz-
no-gospodarczego wzmogła dyskusję o ko-
nieczności przyspieszenia transformacji 
energetycznej. Praktyka pokazuje bowiem, 
że łącznie przeprowadzona „bliźniacza 
transformacja” (z  ang. twin transforma-
tion) energetyczna i cyfrowa daje optymal-
ne warunki do wykorzystania potencjału 
obu i napędza ożywienie gospodarcze. Po-
zwoli ona spółkom energetycznym wyko-
rzystać moc danych, lepiej odpowiadać na 
potrzeby klientów i wyzwania związane ze 
zmianą energetycznego układu sił i zadbać 
o bezpieczeństwa infrastruktury.
Przyjęty przez rząd kompleksowy program 
transformacji elektronenergetycznej prze-
widuje realizację ambitnych inicjatyw na 
rzecz skokowego podniesienia efektyw-
ności sektora. Rząd chce, aby koncerny 
energetyczne z  udziałem Skarbu Państwa 
skupiły się na realizacji inwestycji nisko-
emisyjnych. W tym celu, z grup kapitało-
wych spółek wydzielone zostaną aktywa 
związane z  wytwarzaniem energii elek-
trycznej w konwencjonalnych jednostkach 
węglowych, którymi zarządzać będzie Na-
rodowa Agencja Bezpieczeństwa Energe-
tycznego (NABE). Plany zakładają również 
utworzenie Centralnego Systemu Infor-
macji Rynku Energii (CSIRE), gdzie będą 
gromadzone oraz przetwarzane dane nie-
zbędne m.in. do zmiany sprzedawcy ener-
gii elektrycznej. Co więcej, już do 2028 r. aż 
80 proc. gospodarstw domowych ma mieć 
w  swojej dyspozycji nowoczesne liczniki 
zdalnego odczytu. Docelowo liczba inteli-
gentnych liczników szacowana jest na ok. 
16,5 mln. To tylko część złożonych przed-
sięwzięć, których wspólnym mianowni-
kiem jest przetwarzanie i  wykorzystanie 
gigantycznych zasobów danych. Ich spraw-
na analiza jest możliwa tylko w  chmurze 
obliczeniowej, która oferuje nieograniczo-
ne możliwości skalowania systemu i dosto-
sowania ich do skokowego zapotrzebowa-
nia na moc obliczeniową.
Spółki energetyczne już od jakiegoś czasu 
rozglądają się za nowymi sposobami kre-
owania wartości, adekwatnymi do nowej 
rzeczywistości, w  jakiej funkcjonujemy. 
Praktyka pokazuje, że technologia chmu-
ry, sztucznej inteligencji i  zaawansowanej 
analityki danych stymulują kolejne stru-
mienie przychodów. Nie od dziś wiadomo, 
że walutą naszych czasów są dane, których 
firmy energetyczne mają pod dostatkiem. 
Chmura pozwoli je uwolnić, a korzyści od-
czujemy wszyscy.Tomasz Niebylski – Sales Director, Energy & Natural Resources w polskim oddziale Microsoft
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Jak duże środki NFOŚiGW wyda 
w  2022 r. na inwestycje związane 
z  ochroną środowiska i  gospodarką 
wodną? Które programy są dla Fun-
duszu priorytetowe i  pochłoną naj-
więcej pieniędzy?

– Bieżący rok dla Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej jest pod tym względem wyjątkowy. 
W  całym 2022 roku planujemy bowiem 
przeznaczyć na szeroko rozumianą trans-
formację 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 pożycz-
ki i  wejścia kapitałowe. Następne 2,7 mld 
zł to obsługiwanie prze NFOŚiGW środki 
unijne z  Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020. 

Z Arturem Michalskim wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, rozmawia Marcin Prynda

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 kierun-
ki finansowania przedsięwzięć to prioryte-
tem jest poprawa jakości powietrza w Pol-
sce. Na ten cel w  2022 roku zamierzamy 
przeznaczyć 7 mld zł, wspierając przede 
wszystkim przedsięwzięcia nakierowane 
na eliminację niskiej emisji, która pocho-
dzi głównie z procesów grzewczych i trans-
portu, a także finansując działania na rzecz 
zdecentralizowanego zeroemisyjnego sys-
temu energetycznego. Wypada przy tym 
podkreślić, że aż 71 proc. wypłat ogółem ze 
środków Narodowego Fundusz stanowią 
bezzwrotne dotacje. 

Na jakie główne przedsięwzięcia są 
przeznaczane dotacje z  Narodowego 
Funduszu? 

– Finansowanie dotacyjne obejmuje szereg 
projektów i  działań realizowanych przez 
Narodowy Fundusz, wśród których trze-
ba wymienić zwłaszcza takie powszech-
ne programy, jak „Czyste Powietrze” (2 
mld zł) i „Mój Prąd” (633 mln zł). Trzeba 
też wspomnieć o  przedsięwzięciach dota-
cyjnych ze środków Funduszu Moderni-
zacyjnego (345 mln zł) i  kierowanych na 
potrzeby geologii i górnictwa (302 mln zł). 
Dotacje z  NFOŚiGW obejmują również 
programy wspierające budownictwo ener-
gooszczędne (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 odpada-
mi (90 mln zł). Ponadto rezerwujemy pie-
niądze na finansowanie obowiązkowych 
opłat i wpłat, między innymi na Fundusz 
Rozwoju Dróg (1,4 mld zł), Fundusz Prze-
wozów Autobusowych (96,3 mln zł), Kra-
jowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami, Państwowy Monitoring Środo-
wiska, Żeglugę Śródlądową (123 mln zł). 

W lipcu ruszył program „Czyste Po-
wietrze Plus”. Kto z niego może sko-
rzystać i  na czym polegają wprowa-
dzone 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 założe-
nie tego wieloletniego, ogromnego projek-
tu (z  docelowym budżetem w  wysokości 
103 mld zł), którym jest poprawa jakości 

powietrza w  Polsce. Droga do osiągnięcia 
wyznaczonego celu wiedzie poprzez maso-
wą, bo obejmująca aż 3 mln gospodarstw 
domowych, wymianę nieefektywnych ko-
tłów na paliwa stałe na nowocześniejsze 
nisko i  zeroemisyjne, ekologiczne źródła 
ciepła – wraz z  gruntownym ocieplaniem 
jednorodzinnych budynków mieszkal-
nych. Obecne zmiany sprawią, że program 
w  nowej odsłonie, pod umowną nazwą 
„Czyste Powietrze Plus”, będzie jeszcze ła-
twiej dostępny i przez to szybciej wdraża-
ny. Ale przede wszystkim stanie się atrak-
cyjniejszy 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 reali-
zowane w ramach części 2) i 3) programu 
„Czyste Powietrze”, a więc odnoszących się 
do osób o najniższych dochodach, upraw-
nionych 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, jedno-
czesne zastosowanie nowego rozwiązania 
finansowego, jakim jest prefinansowanie 
sprawi, że „z wyprzedzeniem” będzie moż-
na otrzymać aż do 50 proc. przewidzianej 
kwoty dotacji. Teraz pieniądze, z  teryto-
rialnie właściwego wojewódzkiego fun-
duszu ochrony środowiska i  gospodarki 
wodnej (WFOŚiGW) wpłyną bezpośred-
nio na rachunek wykonawcy robót w  ter-
minie 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 otrzy-
mania dotacji zwiększonej o 10 tys. zł jest 
przynależność do grupy beneficjentów 
o  najniższych dochodach, potwierdzona 
stosownym zaświadczeniem o  wysokości 
zarobków. Natomiast warunkiem wypła-
ty pieniędzy na zasadzie prefinansowania 
jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację 
umowy zawartej z  wykonawcą na prze-
prowadzenie konkretnych prac zgodnych 
z  zapisami programu. W  ramach realizo-
wanego przedsięwzięcia możliwe będzie 
zawarcie do trzech umów z wykonawcami. 

Mogą one zostać dostarczone na etapie 
uzupełniania wniosku, na co wnioskodaw-
ca będzie miał 10 dni roboczych. Zaliczka 
w wysokości do 50 proc. najwyższej moż-
liwej 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 Klima-
tu i  Środowiska duże zmiany – rewizję 
kwot dochodów w  poszczególnych czę-
ściach programu, ale również zwiększenie 
maksymalnych kwot dotacji, które będzie 
można uzyskać oraz waloryzację kosztów 
jednostkowych przyjętych dla poszczegól-
nych urządzeń czy materiałów dofinanso-
wanych w ramach programu. We wrześniu 
tego roku przeprowadzimy kolejną aktu-
alizację i wprowadzimy wskazane zmiany. 
Wiadomo bowiem, że koszty określone 
w  czasie uruchamiania programu w  2018 
r. są nieadekwatne w  stosunku do obec-
nie panujących warunków rynkowych. 
Wymiana tzw. kopciucha to jeden z celów, 
ale chcemy też zachęcać wnioskodawców 
do wykonywania głębokiej termomoder-
nizacji, czyli poprawy efektywności ener-
getycznej budynków, która będzie objęta 
dodatkowym pakietem dofinansowania. 
Umożliwimy też złożenie wniosku ponow-
nie tym beneficjentom, którzy wcześniej 
skorzystali już z programu i wymienili wę-
glowego „kopciucha”, a  teraz będą chcieli 
docieplić dom, aby zużywać mniej opału. 
Planowane zmiany będą głębokie i  kom-
pleksowe. Co bardzo istotne, były one już 
konsultowane z organizacjami pozarządo-
wymi, a więc będą to zmiany, które zyskały 
społeczną aprobatę.

Rozpoczął się również nabór dla 
gmin w  programie „Ciepłe Mieszka-
nie”. 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 dofinanso-
wać inwestycje podejmowane w  budyn-
kach wielorodzinnych. Celem realizacji 
dofinansowywanych przedsięwzięć jest 
poprawa jakości powietrza poprzez wy-
mianę nieefektywnych źródeł ciepła i pod-
niesienie efektywności energetycznej bu-
dynków 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-

W tym roku na transformację 
energetyczną przeznaczymy 
rekordowe 12,3 mld złotych

nie elektryczne, pompa ciepła powietrze/
woda lub pompa ciepła powietrze/powie-
trze albo podłączenie lokalu do wspólne-
go efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo 
możliwe jest wykonanie instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
wymiana okien i  drzwi, wykonanie wen-
tylacji mechanicznej z  odzyskiem ciepła. 
Kosztem kwalifikowanym w  programie 
jest także przygotowanie dokumentacji 
projektowej przedsięwzięcia. 

Kto może korzystać z  dotacji w  pro-
gramie „Ciepłe Mieszkanie”? 

Beneficjentem końcowym w  programie 
„Ciepłe Mieszkanie” jest osoba fizycz-
na posiadająca tytuł prawny wynikający 
z prawa własności lub ograniczonego pra-
wa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, 
znajdującego się w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym oraz spełniająca kryteria 
dochodowe określone w  programie. Jed-
nak rozliczenie inwestycji następuje przez 
gminę, która wcześniej podpisze stosowną 
umowę z  właściwym WFOŚIGW. Zatem 
w programie „Ciepłe Mieszkanie” w pierw-
szej kolejności gminy podpisują umowę 
z właściwym WFOŚIGW, a następnie z be-
neficjentami końcowymi, którzy zrealizują 
inwestycję w  budynkach wielorodzinnych 
na zasadach zgodnych z programem.

Jakim zainteresowaniem cieszy 
czwarty już nabór wniosków do pro-
gramu „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 udziela-
nia dotacji, co jest związane ze zmianą spo-
sobu rozliczeń prosumentów. Od początku 
kwietnia osoby, które stały się prosumenta-
mi, nie są rozliczane w ramach bilansowa-
nia ilościowego z wyprodukowanej energii 
(net metering oparty na systemie opustów), 
lecz ją sprzedają (net billing). Ci, którzy do 
końca marca stali się prosumentami jesz-
cze 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 maksymal-
na dotacja wyniesie 4000 zł. Jeżeli jednak 
wnioskodawca zdecyduje się na kilka ele-
mentów systemu, dotacja do paneli PV 
wzrośnie do 5000 zł. A jeżeli postanowimy 
dołączyć do fotowoltaiki magazyn ciepła, 
otrzymamy dodatkowo do 5000 zł, maga-
zyn 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  sys-
tem zarządzania energią będzie systema-
tycznie rosnąć, choć na razie nie będzie to 
zapewne dominujący trend.
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Podczas XXXI Forum Ekonomicz-
nego w  Karpaczu wziął Pan udział 
w  debacie poświęconej wpływowi 
inwestycji na technologiczny rozwój 
kolei. W jaki sposób inwestycje kole-
jowe przekładają się na rozwój usług 
świadczonych przez Intercity?

Inwestycje w kolej, a w przypadku PKP In-
tercity w nowy tabor i nowoczesne zaplecza 
techniczne, bezpośrednio przekładają się 
na zwiększenie jakości oferowanych usług 
oraz ich rozwój. Posiadając nowe i  zmo-
dernizowane pociągi możemy oferować 
wyższy komfort przejazdu, większą nie-
zawodność i  bezawaryjność eksploatowa-
nego taboru, a  często również możliwość 
krótszych czasów przejazdu. W  wyniku 
realizowanego, największego w  historii 
spółki programu inwestycyjnego „PKP In-
tercity – Kolej Dużych Inwestycji”,standar-
dem w  pociągach stanie się klimatyzacja, 
Wi-Fi, dostęp do usług gastronomicznych, 
czy miejsca przeznaczone dla rowerzy-
stów, rodziców z  dziećmi i  osób z  niepeł-
nosprawnościami. Po polskiej sieci jeździ 
coraz więcej nowych lub zmodernizowa-
nych pociągów, które poza spełnianiem 
wyżej wymienionych wymagań przybli-
żają nas do osiągnięcia neutralności ekolo-
gicznej. W  ramach strategii inwestycyjnej 
zainwestujemy w tabor 24,5 mld zł, z kolei 

Pociągi PKP Intercity     mocno przyspieszają
Z Markiem Chraniukiem prezesem zarządu PKP Intercity, rozmawia Radosław Nosek

2,6 mld zł zostanie przeznaczone na stacje 
postojowe i zaplecza techniczne – pozwoli 
to na podwyższanie poziomu utrzymania 
taboru. Systematycznie modernizujemy 
i  otwieramy nowe stacje postojowe, do 
których zaliczamy m.in. wagonownie czy 
lokomotywownie, gdzie wykonywane są 
przeglądy i  naprawy oraz obiekty takie 
jak ekologiczne myjnie – pozwalające na 
utrzymywanie taboru w czystości. 

Co to znaczy, że PKP Intercity jest na-
rodowym przewoźnikiem?

Naszym podstawowym zadaniem jest za-
pewnianie bezpiecznych, komfortowych 
i  punktualnych podróży. Intensywnie 
działamy również w obszarze walki z wy-
kluczeniem transportowym – zwiększając 
liczbę zatrzymań pociągów, aby możliwie 
największa liczba miejscowości, a  co za 
tym idzie liczba naszych rodaków, miała 
bezpośredni dostęp do usług PKP Intercity. 
Warto podkreślić, że nasza spółka pełni 
ważną misję społeczną, której częścią jest 
m.in. promowanie patriotyzmu oraz pie-
lęgnowanie pamięci o  wielkich Polakach 
i najważniejszych chwilach w naszej histo-
rii. Angażujemy się w  inicjatywy popula-
ryzujące wiedzę społeczeństwa nt. naszego 
kraju, jego historii i  kultury.Na początku 
września, podróżujący naszymi składami 

mogli wziąć udział w Narodowym Czyta-
niu, czytając podczas podróży fragmenty 
„Ballad i  romansów”Adama Mickiewicza. 
Na polskich torach spotykamy też lokomo-
tywy oklejone okolicznościowymi grafika-
mi – w  ten sposób upamiętniliśmy m.in. 
rotmistrza Witolda Pileckiego. Wiosną 
zeszłego roku, po polskich torach jeździ-
ła lokomotywa przypominająca o  setnej 
rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. 
W  2018 roku PKP Intercity aktywnie 
uczestniczyło w  obchodach setnej roczni-
cy odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Na tory wyjechało wtedy 20 lokomotyw 
przewoźnika ozdobionych biało-czerwoną, 
okolicznościową grafiką. Na stołecznym 
Powiślu pojawił się jubileuszowy mural 
ukazujący sposoby świętowania przez Po-
laków niepodległości, który do listopada 
2019 mogli podziwiać pasażerowie pocią-
gów kursujących warszawską linią średni-
cową. 

W  2021 roku z  usług PKP Intercity 
skorzystało 35,7 mln pasażerów. Ja-
kich wyników możemy się spodzie-
wać w  tym roku? Czy udało się już 
powrócić do skali działalności sprzed 
pandemii?

W  ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bie-
żącego roku przewieźliśmy 38,6 mln po-
dróżnych, czyli więcej niż w  całym 2021 
roku. To również wzrost o 78% w stosun-
ku do analogicznego okresu 2020 roku 
i  o  18% więcej niż w  rekordowym do tej 
pory roku 2019. PKP Intercity powróciło 
na dobre tory, a skala działalności jest już 
teraz większa niż przed pandemicznymi 
latami. Nasi analitycy szacują, że bieżący 
rok zakończy się z wynikiem ponad 50 mln 
pasażerów. W tym roku jesteśmy świadka-
mi historycznego powrotu społeczeństwa 
na kolej, po dwóch latach pandemicznych 
obostrzeń. Kolej nie tylko odzyskuje klien-
tów, lecz również zdobywa nowych. 
Efekty systematycznej realizacji strategii 
inwestycyjnej zachęcają kolejne osoby do 
pozostawienia auta w garażu i podróżowa-
nia pociągiem. Pomagają w  tym również 
atrakcyjne oferty handlowe, pozwalające 
obniżyć koszty podróży w  czasach znacz-
nej inflacji.W  maju br. rozszerzyliśmy 
ofertę Promo, opartą na dynamicznym 
systemie zarządzania cenami,na kategorie 
ekonomiczne, dzięki czemu więcej osób ma 

szansę na zakup biletów w  atrakcyjnych, 
niskich cenach. Intensywnie pracujemy też 
nad wielokanałową dostępnością biletów. 
W  ostatnich miesiącach wprowadziliśmy 
ich sprzedaż w  popularnych aplikacjach 
mPay i  e-podróżnik.pl. Hitem okazała się 
oferta Taniej z Bliskimi, dzięki której gru-
py od 2 do 6 osób mogą podróżować o 30% 
taniej – tylko przez pierwsze dwa miesiące 
funkcjonowania sprzedaliśmy 702 tys. bi-
letów, z których skorzystało blisko 1,8 mln 
podróżnych. 

Jak duże środki zainwestowano 
w tym roku w tabor i infrastrukturę? 
Czym charakteryzuje się polityka za-
kupowa taboru kolejowego?

Środki zaplanowane na inwestycje w 2022 
roku to aż 1,7 mld złotych. Już pod koniec 
lipca szacowny poziom wykonania wynosił 
około 75%, co oznacza że z zaplanowanych 
do realizacji w 2022 roku inwestycji tabo-
rowych blisko 1,3 mld zł realizowanych 
jest na podstawie zawartych umów. W bie-
żącym roku chcemy ogłosić niezwykle 
istotny dla spółki i pasażerów przetarg na 
300 nowych wagonów z  prawem opcji na 
dodatkowe 150 sztuk. Strategia inwestycji 
zakłada przystosowanie taboru spółki do 
potrzeb różnych grup pasażerów. Program 
zakupu i  modernizacji floty taborowej 
obejmuje rożne rodzaje pojazdów, wśród 
których są m.in. elektryczne i  hybrydowe 
zespoły trakcyjne, lokomotywy elektrycz-
ne, wielosystemowe czy spalinowe, wagony 
przedziałowe i bezprzedziałowe oraz dwu-
piętrowe pociągi typu push-pull. 

Ważnym czynnikiem decyzyjnym jest 
również ekologia – PKP Intercity ma ambi-
cję stać się pierwszym polskim przewoźni-
kiem, którego działalność będzie neutralna 
dla klimatu. Do tej pory, w ramach strate-
gii inwestycyjnej zainwestowaliśmy blisko 
6,5 mld zł, z czego ponad 99% tej kwoty to 
umowy z  polskimi producentami. W  ten 
sposób dbamy o dobrą kondycję krajowych 
firm i  pośrednio przyłączamy się do za-
pewniania miejsc pracy. 

Jakie są najważniejsze założenia stra-
tegii rozwoju i  inwestycji PKP Inter-
city do roku 2030? Jak duże nakłady 
inwestycyjne przewidziano w ramach 
tej strategii?

Realizacja strategii pozwoli PKP Interci-
ty na zajęcie pozycji preferowanego przez 
klientów, efektywnie funkcjonującego, 
ekologicznego przewoźnika dalekobieżne-
go numer jeden w Polsce. Naszą misją już 
dzisiaj jest zapewnienie naszym klientom 
bezpiecznej, komfortowej i  punktualnej 
podróży oraz oferowanie wysokiej jako-
ści, nowoczesnych i  ekologicznych usług. 
Wobecną dekadę wkroczyliśmy z  ambit-
nym i  konkretnym planem rozwoju. PKP 
Intercity realizuje obecnie największy 
program inwestycyjny w  historii spółki 
„PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. 
W ramach kontynuacji strategii taborowej 
do 2030 roku Spółka zainwestuje 27 mld 
zł w nowoczesny tabor i przyjazne środo-
wisku stacje postojowe, które przyczynią 
się do rozwinięcia oferty dla podróżnych. 
Plany obejmują między innymi inwestycje 

w wagony, nowoczesne lokomotywy, elek-
tryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe 
składy wagonowe typu push-pull. 
Przewidywalny standard podróżowania 
zapewni pasażerom klarowny podział na 
podróże w trzech kategoriach: ekonomicz-
nej, średniej oraz wysokiej. 
W  perspektywie 2030 roku standardem 
staną się podróże z  prędkością 160-250 
km/h, co pozwoli skrócić czasy przejaz-
dów. Pociągi PKP Intercity znacząco więc 
przyspieszą, ponieważ obecnie większość 
z nich kursuje z prędkością 120-160 km/h. 
Nowoczesna i  rozbudowana flota pocią-
gów pozwoli w  perspektywie 2030 roku 
na zapewnienie pasażerom przejrzyste-
go, powtarzalnego rozkładu jazdy, który 
zagwarantuje stabilną i  przewidywalną 
ofertę. Optymalna siatka połączeń stwo-
rzy spójną sieć transportową dla całego 
kraju, dostosowaną do potrzeb pasażerów 
oraz rytmu dobowej aktywności społe-
czeństwa. Zwiększy ona także dostępność 
komunikacyjną dla jak największej liczby 
mieszkańców kraju. Jako narodowy prze-
woźnik stale zmniejszamy problem wyklu-
czenia transportowego Polaków poprzez 
włączanie kolejnych miejscowości do siatki 
połączeń PKP Intercity. Tego lata pociągi 
zatrzymywały się w  414 miastach i  miej-
scowościach – zauważalny wzrost w  sto-
sunku do 2016 roku, kiedy tylko około 330 
ośrodków miało bezpośredni dostęp do 
pociągów PKP Intercity.
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Inżynierowie budownictwa  
o rewitalizacji obszarów  
zurbanizowanych
Rozmowa z mgr inż. Danielem Przybylskim – przewodniczącym komitetu organizacyjne-
go „Warsztaty nadzoru inwestycyjnego” w Wałczu, członkiem Komisji Rzeczoznawców 
Budowlanych Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu

Od 8 do 10 września, w  Centralnym 
Ośrodku Sportu Ośrodek Przygoto-
wań Olimpijskich w  Wałczu odbyły 
się dwudzieste czwarte „Warsztaty 
nadzoru inwestycyjnego”. Co było te-
matem wiodącym?

Poruszyliśmy problemy stosowania me-
talowych wyrobów budowlanych, omó-
wiliśmy zmiany przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz przedyskutowaliśmy za-
gadnienia dostępności architektonicznej 
w projektowaniu uniwersalnym wg przepi-
sów prawa budowlanego oraz ustawy o re-
witalizacji.

Współcześnie pojawił się problem dekla-
racji środowiskowych wyrobów materiało-
wych. Zagadnienia te przybliżył uczestni-
kom dr inż. Robert Geryło dyrektor ITB. 
Regulacje prawne Komisji Europejskiej 
wprowadzają konieczność określania od-

powiednich deklaracji środowiskowych 
materiałów, wyrobów i  elementów bu-
dowlanych. Omówiono także zagadnienia 
związane z ustalaniem deklaracji środowi-
skowych.

Jakich zagadnień dotyczyła zmiana 
przepisów ustawy Prawo budowlane?

Uruchomione zostało e-Budownictwo - 
oficjalna rządowa aplikacja, w  której mo-
żemy złożyć większość wniosków i  doku-
mentów wraz z załącznikami dotyczących 
całego procesu budowlanego. 

Moim zdaniem, pełna cyfryzacja procedur 
administracyjnych będzie możliwa dopie-
ro w momencie wdrożenia metodyki BIM, 
czyli Building Information Modeling. Nato-
miast e-CRUB to elektroniczny Centralny 
rejestr osób posiadających uprawnienia 
budowlane. System ten jest zarządzany 
przez Główny Urząd Nadzoru Budowlane-
go (GUNB). Pozwala to na szybką weryfi-
kację posiadania przez osoby wykonujące 
samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie ich uprawnień i przynależności do 
izb. 

Przedyskutowaliście zagadnienia 
dostępności architektonicznej w pro-
jektowaniu uniwersalnym. Na czym 
polega to projektowanie?

W  Ustawie o  rewitalizacji z  dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. po raz pierwszy w Polsce 
w  akcie prawnym wprowadzono koniecz-
ność stosowania zasad projektowania uni-
wersalnego (art. 3 ust 2 pkt 3). Przygotowa-
nie, koordynowanie i tworzenie warunków 

do prowadzenia rewitalizacji, a  także jej 
prowadzenie w  zakresie właściwości gmi-
ny, stanowią jej zadania własne i polega to 
na wdrażaniu zasad uniwersalnego pro-
jektowania w rozumieniu art. 2 Konwencji 
o  prawach osób niepełnosprawnych, spo-
rządzonej w  Nowym Jorku dnia 13 grud-
nia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz 
z 2018 r. poz. 1217).

Według tej Konwencji „Uniwersalne pro-
jektowanie” oznacza projektowanie pro-
duktów, środowiska, programów i  usług 
w  taki sposób, by były użyteczne dla 
wszystkich, w możliwie największym stop-
niu, bez potrzeby adaptacji lub specjali-
stycznego projektowania. 

Na czym polega problem technicz-
no-prawny interpretacji obowiązu-
jących przepisów w  rozwiązywaniu 
barier architektonicznych?

We wrześniu 2019 roku, Sejm uchwalił 
Ustawę o  Zapewnianiu Dostępności Oso-
bom ze Szczególnymi Potrzebami. Usta-
wa jest kluczowym elementem rządowe-
go programu „Dostępność Plus”, który 
rząd przyjął 17 lipca 2018 r. Rozwiązania 
przewidziane w  ustawie realizują zapisy 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełno-
sprawnych.

Od 6 września 2021 r. każdy obywatel 
może poinformować podmiot publiczny 
o  braku jego dostępności w  wymiarze ar-
chitektonicznym i informacyjno -komuni-
kacyjnym (opisanych w art. 6). Jeśli osoba 
ze szczególnymi potrzebami potrzebuje za-
pewnienia dostępności, aby załatwić swoją 

sprawę urzędową w danym podmiocie pu-
blicznym lub chce skorzystać z  jego usług 
może złożyć wniosek o  zapewnienie do-
stępności.

 I  w  tym momencie ważna jest rola inży-
niera budowlanego, który musi rozpatrzyć 
problem zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane. 

Na czym polega dostępność prze-
strzeni publicznej i obiektów budow-
lanych dla osób niepełnosprawnych? 

Zgodnie z  definicją zawartą w  polskiej 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, przestrzeń publiczna to 
obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspo-
kajania potrzeb mieszkańców, poprawy ja-
kości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu na jego 
położenie oraz cechy funkcjonalno-prze-
strzenne. Jednymi z  form przestrzeni pu-
blicznych mogą być przestrzenie w całości 
sztucznie utworzone przez człowieka. 

Problemy te szczegółowo omówił podczas 
warsztatów dr inż. Roman Pilch.

Jak poprawić dostępność budynków 
mieszkalnych wielkopłytowych dla 
osób z  ograniczoną sprawnością ru-
chową?

Możliwości modernizacji budynków wiel-
kopłytowych w  celu poprawy ich dostęp-

ności dla osób z ograniczoną sprawnością 
ruchową są dosyć ograniczone. Sytuację 
można poprawić wprowadzając urządze-
nia techniczne służące do transportu osób 
niepełnosprawnych, w  tym platformy 
i  krzesła schodowe, a  także tam gdzie 
jest to fizycznie wykonalne dobudowując 
dźwigi osobowe. Poza tym, w  niektórych 
miejscach możliwe jest poszerzenie otwo-
rów drzwiowych oraz wyburzenie ścian 
działowych w  celu uzyskania przestrzeni, 
w której będzie można swobodne poruszać 
się na wózku.

Projektując modernizację budynków po-
winno się wziąć pod uwagę wytyczne 
i  zalecenia uwzględniające koncepcję tzw. 
projektowania uniwersalnego. Problemy te 
podczas warsztatów szczegółowo omówił 
dr inż. Marcin Kanoniczak.

Jakie funkcje spełnia Komisja Rze-
czoznawców Budowlanych Wielko-
polskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Poznaniu?

Rzeczoznawcą budowlanym może być 
osoba, która korzysta w  pełni z  praw pu-
blicznych, posiada tytuł zawodowy magi-
stra inżyniera, magistra inżyniera archi-
tekta, inżyniera lub inżyniera architekta, 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 
co najmniej 10 lat praktyki w  zakresie 
objętym rzeczoznawstwem, znaczący do-
robek praktyczny w zakresie objętym rze-
czoznawstwem. 

Komisja Rzeczoznawców przeprowadza 
postępowanie kwalifikacyjne zgodnie 
z  „Regulaminem postępowania kwalifika-
cyjnego w sprawach nadawania uprawnień 
rzeczoznawcy budowlanego Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa”. 

A  więc rzeczoznawcą budowlanym może 
zostać osoba, która pełni samodzielną funk-
cję techniczną w  budownictwie, posiada 
wiedzę i umiejętności, które gwarantują za-
pewnienie bezpieczeństwa zarówno obiek-
tom, jak i ich użytkownikom. 

Jakie zadania realizuje koło PZITB 
przy Politechnice Poznańskiej?

Podstawowym zadaniem jest dokształcanie 
zawodowe inżynierów i  techników budow-
nictwa oraz przygotowywanie naszych człon-
ków do uzyskania uprawnień budowlanych. 

Naszym sztandarowym osiągnięciem jest 
wdrażanie w pracy inżyniera budowlanego 
metodologii BIM (Building Information 
Modeling), która jest kolejnym krokiem po 
oprogramowaniu CAD w rozwoju techno-
logii cyfrowych dla budownictwa w  tym 
współczesnych programów takich jak wy-
korzystanie programów Gestar CAD 2022 
oraz IDEA StatiCa moduł CONNECTION 
konstrukcji stalowych w  oparciu o  nume-
ryczną metodę MES, czy też zastosowanie 
programu Advance Design do obliczania 
obiektów inżynierskich w oparciu o nume-
ryczną metodę MES.
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Lidzbark Warmiński  
- inteligentne miasto  
dobrego życia
Z Jackiem Wiśniowskim burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego, rozmawia Radosław Nosek

Podczas XXXI Forum Ekonomiczne-
go w Karpaczu wziął Pan udział w de-
bacie „Smart City – inteligentne in-
westycje w mieście przyszłości”. W co 
i  jak należy inwestować, aby miasto 
było rzeczywiście inteligentne?

Każda inwestycja rozpoczyna się od po-
trzeb naszych mieszkańców. Smart City 
to miasto, które zaspokaja potrzeby jego 
mieszkańców z  wykorzystaniem posiada-
nych narzędzi i  wiedzy. W  tym wypadku 
narzędziem są nowe technologie, a wiedzą 

są konsultacje z  mieszkańcami. Inwesty-
cje w  Lidzbarku Warmińskim mają kom-
plementarny charakter i  wzajemnie się 
uzupełniając dają możliwości sprawniej-
szego funkcjonowania społeczeństwa i re-
alizują jego potrzeby. Smart City to nowe 
drogi ze  ścieżkami pieszo-rowerowymi, 
to doświetlone przejścia dla pieszych, to 
komunikacja miejska bezpłatna, to ener-
gooszczędne oświetlenie uliczne zarządza-
ne zdalnie, to urządzenie przestrzeni pu-
blicznej tak, aby każdy od najmłodszego do 
najstarszego mieszkańca mógł korzystać 
z wprowadzonych rozwiązań. 

Jakie działania z  zakresu Smart 
City są podejmowane i  planowane 
w Lidzbarku Warmińskim?

W  Lidzbarku Warmińskim podejmujemy 
wiele inicjatyw, które mają elementy Smart 
City. W ramach projektu informatycznego 
e-usług wprowadziliśmy System Infor-
macji Przestrzennej z  modelem 3 D oraz 
zinformatyzowaną obsługę mieszkańców. 
Wdrożony SIP jest rozwiązaniem nowa-
torskim na skalę kraju. Mamy też zamon-
towane czujniki jakości powietrza i miesz-
kańcy poprzez system informatyczny mogą 
ja sprawdzać. W ubiegłym roku zamonto-
waliśmy również trzy Stacje Uzdatniania 
Powietrza. Oczyszczacze ATANOX prze-
znaczone są do oczyszczania powietrza 
atmosferycznego poprzez filtracje lotnych 
zanieczyszczeń cywilizacyjnych, w  szcze-
gólności spalin oraz gazów i dymów pocho-
dzących z  kominów czyli smogu. Jakość 
środowiska miejskiego i  życia mieszkań-
ców jest dla nas priorytetem. W 2021 roku 
uruchomiliśmy pierwszą w historii, opartą 
na autobusach elektrycznych komunikację 
miejską oczywiście z dedykowaną do tego 
aplikacją. Oczywiście, mamy w  mieście 
inteligentne ławki i wiele innych drobnych 
rozwiązań ułatwiających życie mieszkań-
ców. 
Bardzo ważnym aspektem jest również 
termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej i  wprowadzenie zielonej 

energii. Wykonaliśmy termomodernizację 
budynku Urzędu Miasta, hali sportowej, 
budynków dwóch szkół podstawowych. 
W  chwili obecnej przygotowujemy się do 
termomodernizacji ostatniej naszej szkoły. 
Planów jest wiele, między innymi rozwój 
taboru elektrycznych autobusów i budowa 
inteligentnych przystanków.
Nie tylko Gmina wprowadza rozwiązania 
Smart City ale także działające w  mieście 
firmy. W  Lidzbarku Warmińskim w  ra-
mach inwestycji firmy Veolia powstaje 
ciepłownia przyszłości, która zostanie 
uruchomiona w  przyszłym roku. Kotłow-
nia ma w 90% opierać się na odnawialnych 
źródłach energii. Bardzo mnie to cieszy 
gdyż widzę, że ten kierunek rozwoju nasze-
go miasta realizowany jest nie tylko przez 
nas, ale również przez mieszkańców.

Czy Lidzbark Warmiński jest mia-
stem atrakcyjnym dla inwestorów? 
Co miasto może zaoferować poten-
cjalnym inwestorom?

Od lat kładziemy nacisk na stworzenie 
inwestorom dogodnych warunków do 
rozwoju. Począwszy od przygotowania 
terenów inwestycyjnych w  infrastruktu-
rę drogową i  niezbędne media, poprzez 
umożliwienie nabycia nieruchomości 
w  formie użytkowania wieczystego po 
zwolnienia z  podatków lokalnych. Kil-
ka lat temu stworzyliśmy Punkt Obsługi 
inwestora, który odpowiada za kontakty 
z  przedsiębiorcami oferując opiekę przed 
inwestycyjną jak i  po inwestycyjną, orga-
nizuje również cykliczne spotkania lokal-
nych przedsiębiorców. Te działania między 
innymi pozwoliły nam zbycie wszystkich 
terenów na strefie przemysłowej, może tego 
jeszcze nie widać gołym okiem gdyż wiele 
inwestycji zostało wstrzymanych i przesu-
niętych na kolejne lata ze względy na różne 

perturbacje wywołane wirusem i  sytuacją 
geopolityczną, ale liczymy że najbliższe 
lata przyniosą nam nowe miejsca pracy 
w tym miejscu. 
W odpowiedzi na duże zainteresowanie te-
renami inwestycyjnym rozpoczęliśmy pro-
cedurę powiększenia strefy przemysłowej 
o kolejne 40 ha przy ul. Dąbrowskiego. 
Pragniemy również wykorzystać powsta-
jącą infrastrukturę uzdrowiskową do 
przyciągnięcia inwestorów. Przygotowali-
śmy ponad 4 ha terenów w  strefie uzdro-
wiskowej, które sąsiadują z  tężniami oraz 
Leśnym Parkiem Uzdrowiskowym. Posia-
damy również terenu usługowo-handlowe 
znajdujące się bezpośrednio przy drodze 
krajowej nr 51. Mamy wiele do zaofero-

wania potencjalnym inwestorom i robimy 
wszystko, aby inwestowanie w  Lidzbarku 
Warmińskim po prostu się opłacało.

Kiedy będziemy mogli przyjeż-
dżać jako kuracjusze do uzdrowiska 
Lidzbark Warmiński?

Za nami już dwa etapy budowy infra-
struktury uzdrowiskowej. W  2017 roku 
oddaliśmy do użytku Leśny Park Uzdro-
wiskowy Doliny Symsarny, który tworzy 
warunki do odpoczynku i  różnorodnych 
form aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Wyposażono go w  urządzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego i  elementy małej archi-
tektury. Na całym obszarze znajdują się 
drogowskazy oraz tablice edukacyjne, in-
formujące o miejscach wartych uwagi i cie-
kawostkach związanych z parkiem.
W  ubiegłym roku zakończyliśmy budo-
wę tężni, placu zabaw oraz promenad. 
W  chwili obecnej trwa ostatni etap bu-
dowy. Powstaje Pawilon Zdrowia z  małą 
tężnią, tor wysiłkowy oraz kolejne pro-
menady. Planujemy zakończenie prac na 
wiosnę przyszłego roku. I  wtedy zapra-
szamy kuracjuszy do Lidzbark Warmiń-
skiego. Chociaż muszę przyznać, że już 
w  tym roku widzieliśmy duże zaintereso-
wanie naszymi tężniami. Jest to drugi tego 
typu obiekt w  naszym województwie, ale 
pod względem architektonicznym jest on 
nieporównywalny do żadnego w  Polsce. 
Tężnia ma kształt ślimaka, symbolu Sie-
ci Miast Cittaslow, miast dobrego życia, 
do której Lidzbark Warmiński należy od 
2007 roku. Ruch ten wśród swoich celów 
ma podnoszenie jakości życia mieszkań-
ców m.in. poprzez wdrażanie nowych in-
nowacyjnych rozwiązań technologicznych 
a więc również w duchu Smart City.
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Jak Pan ocenia swoją pierwsza kaden-
cję burmistrza Sycowa? Co udało się 
Panu zrealizować? Co Pan uważa za 
swoje największe osiągniecie?

Pierwsza kadencja nauczyła mnie, że trud-
no być obiektywnym oceniając samego sie-
bie. Realizacja wszystkich zamierzeń wy-
borczych, dzięki bardzo dobrej współpracy 
z Radą Miasta, przebiega bardzo sprawnie. 
Zwiększyliśmy o kilkaset procent wydatki 
na rozwój szeroko pojętej infrastruktury 
technicznej tj. drogi, chodniki czy kana-
lizację. Inwestujemy w  rozwój terenów 
wiejskich, w trakcie kadencji wybudujemy 
dwie nowe świetlice wiejskie, a jedną grun-
townie przebudujemy. Nie zapominamy 
również o  oświacie, zwiększyliśmy ilość 
miejsc w  przedszkolach, tworząc kilka 
dodatkowych oddziałów przedszkolnych 
oraz żłobkowych, dając szanse rodzicom 
na szybszy powrót na rynek pracy. Każde 
drobne osiągnięcie składa się finalnie na 
sukces, który buduje przewagę konkuren-
cyjną samorządu. Obecnie tak patrzymy 
na rozwój Miasta i Gminy Syców.

Jak miasto przeszło przez trudny czas 
pandemii? W  jakim stopniu pande-
mia wpłynęła na realizację planów 
inwestycyjnych?

Pandemia była na pewno trudnym czasem 
dotyczącym budowania i umacniania wię-
zi społecznych. Jednak nie wpłynęła w ża-
den sposób negatywnie na tempo realizacji 
zadań inwestycyjnych. Umowy, jakie mie-
liśmy zawarte w  tamtym okresie, rzetelni 
wykonawcy oraz bezpieczne montaże fi-
nansowe pozwoliły nam bez przeszkód za-
kończyć wszystkie inwestycje terminowo. 
Jako gmina należąca do Aglomeracji Wro-
cławskiej na pandemii zyskaliśmy również 
turystycznie. Położenie 30 minut od Wro-
cławia pozwoliło pokazać nasze walory 
turystyczne, Zalew w  Stradomi Wierzch-
niej oraz Arboretum Leśne im. Prof.  
S. Białoboka, jako wyjątkowe destynacje 
dla spędzania czasu na świeżym powie-
trzu, bez konieczności długiego podróżo-
wania. Wielu turystów odkryło Gminę Sy-
ców jako miejsce aktywnego wypoczynku 
z dala od miejskiego zgiełku.

Proszę wymienić najważniejsze 
przedsięwzięcia inwestycyjno rozwo-
jowe, które chciałby Pan zrealizować 
w Sycowie do końca swojej kadencji.

Bardzo mi zależy, żeby ta kadencja sa-
morządu kojarzyła się z  rozwojem Miasta 
i  Gminy Syców. Najważniejszym zada-
niem, które stoi przed nami jest rozpoczę-
cie inwestycji dotyczącej przebudowy za-
bytkowego centrum miasta Sycowa, zakres 
prac ogromny a  wartość zadania to 22 
miliony złotych. Kolejne zadanie za ponad 

10 milionów złotych to budowa sieci kana-
lizacji rozdzielczej na „ Osiedlu Królów” 
w  Sycowie. Oba zadania to inwestycje re-
alizowane w ramach Polskiego Ładu. Inne 
projekty, które samorząd będzie realizował 
to m.in. rondo w m. Nowy Dwór, ale rów-
nież infrastruktura sportowo-rekreacyjna 
oraz rozwój zasobów społecznych zarów-
no w Sycowie, jak i na terenach wiejskich 
gminy.

Czy Syców jest atrakcyjnym miastem 
dla inwestorów? W jakim stopniu bli-
skość drogi S-8 wpływa na budowanie 
potencjału gospodarczego miasta?

Syców jest bardzo atrakcyjnym miastem 
dla inwestorów. Bliskość Wrocławia, trzy 
zjazdy z  drogi S-8, zaangażowanie samo-
rządu w  pozyskiwanie inwestorów przy-
nosi widoczne efekty. Świadczy o tym ilość 
wydanych decyzji środowiskowych oraz 
pozwoleń na budowę w ostatnich 3 latach. 
Współpraca z  inwestorami, atrakcyjne 
zapisy planu zagospodarowania prze-
strzennego przełożyły się na ponad 500 
000 m2 nowej powierzchni z  wydaną de-
cyzją środowiskową oraz drugie tyle prze-
strzeni nad którą pracujemy. W tym roku 
firma Hillwood oddała do użytku ponad 
60 000 m2 nowoczesnej powierzchni ma-
gazynowej. Z  drugiej strony rozwijamy 
infrastrukturę rekreacyjną nad Zalewem 
w Stradomi Wierzchniej, kładąc duży na-
cisk na turystykę weekendową, która jest 
ogromną szansą dla Gminy Syców. Za-
praszam do zapoznania się z  naszą ofer-
tą w  zakładce Invest In Syców na stronie  
sycow.pl.

Z Dariuszem Maniakiem burmistrzem Sycowa, rozmawia Marcin Prynda

Syców miastem atrakcyjnym  
dla inwestorów

Miejsko-wiejska, podwrocławska gmina 
Strzelin umiejętnie korzysta ze swoich lo-
kalizacyjnych atutów i  dynamicznie się 
rozwija. W  ostatnich latach stawia m.in. 
na rozwój turystyki oraz stara się przycią-
gnąć nowych inwestorów i  mieszkańców. 
Burmistrz Dorotę Pawnuk pytamy m.in. 
o to dlaczego warto zainwestować właśnie 
w Strzelinie lub w jego najbliższych okoli-
cach?
- 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 bli-
skość Wrocławia (37 km), i  najbliższego, 
wrocławskiego lotniska (40 km). Przez 
Strzelin przebiega też magistrala kolejowa 
w kierunku czeskiej Pragi – informuje sze-
fowa gminy Strzelin. 
Korzystna lokalizacja, zasoby demogra-
ficzne, ale też przyjazna inwestorom poli-
tyka 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 przemy-
słowe należące m.in. do Skarbu Państwa 
oraz właścicieli prywatnych. Warto wspo-
mnieć, 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  woje-
wództwie dolnośląskim. Obecnie trwają 
tam działania związane z przygotowaniem 
dużej inwestycji. W  sąsiedztwie tej nieru-
chomości zlokalizowane jest jeszcze kil-
kadziesiąt hektarów bardzo atrakcyjnych, 
prywatnych terenów przemysłowych, które 
być może już niedługo zostaną zagospoda-
rowane. Wiadomym jest, że nowi inwesto-
rzy również przyciągają kolejnych, a Strze-
lin dynamicznie rozwija się pod względem 
gospodarczym. Bardzo nas to cieszy – pod-
kreśla Dorota Pawnuk. 

Nasza rozmówczyni dodaje, że ostatnie lata 
to niewątpliwie dobry czas dla działających 
tu przedsiębiorstw, czego potwierdzeniem 
jest rozbudowa kilku już działających za-
kładów o  nowe hale. W  ślad za tym idzie 
zwiększone zapotrzebowanie na pracow-
ników, co bardzo cieszy szefową strzeliń-
skiego samorządu. Coraz więcej lokalnych 
przedsiębiorstw, oprócz zatrudniania no-
wych pracowników, unowocześnia swoją 
działalność wpisując się przy okazji w eko-
logiczne trendy. Przy zakładach powstają 
m.in. instalacje fotowoltaiczne, które zde-
cydowanie sprzyjają środowisku. 
Dorota Pawnuk nie kryje tego, że strzeliń-
ski samorząd stara się blisko współpraco-
wać z  lokalnym biznesem i  chętnie reali-
zuje projekty wspierające przedsiębiorców. 
Przykładem tego są takie przedsięwzięcia 
jak inkubator przedsiębiorczości oraz lo-
kalna karta dużej rodziny realizowana 
w ramach programu „Strzelińska Rodzina 
Trzy Plus”. Dobre relacje z lokalnym bizne-
sem skutkują udanymi partnerskimi pro-
jektami 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, sporto-
wą, kulturalną i  edukacyjną. Mocną stro-
ną strzelińskiego samorządu jest sprawne 
pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
inwestycje, a w centrum Strzelina trwa od-
budowa ratusza, która powinna się zakoń-
czyć jeszcze w 2022 r.
To jednak jeszcze nie wszystkie atuty tej 
ponad 21-tysięcznej dolnośląskiej gmi-
ny. - Strzelin to niezwykle ciekawy region 
z  tradycjami, bogatą historią i  licznymi 
legendami. Korzystamy z  tego potencjału 
i realizujemy np. projekty związane z upo-
wszechnianiem historii i  legend dotyczą-
cych naszego obszaru – informuje Dorota 
Pawnuk. 

Warto dodać, że gmina Strzelin jest ma-
lowniczo położona, a  w  ostatnich latach 
kładzie duży nacisk na rozwój turysty-
ki. Turystów przyciąga zmodernizowany 
Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Stawami” 
w  Białym Kościele oraz rozbudowywana 
sieć Singletracków Wzgórz Strzelińskich, 
z których chętnie korzystają pasjonaci jaz-
dy rowerowej z terenu Dolnego Śląska i są-
siednich województw.
- Mamy dokładnie sprecyzowaną strate-
gię rozwoju, dzięki której nasza gmina jest 
atrakcyjną i bezpieczną przestrzenią do ży-
cia i wypoczynku. - Serdecznie zapraszam 
wszystkich do Strzelina – podsumowuje 
burmistrz Dorota Pawnuk.

Rozwój wpisany 
w strategię gminy
Pozyskują inwestorów i stawiają na turystykę
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Jest Pan Wójtem Gminy, która jest 
postrzegana jako mekka przedsię-
biorczości. 

Rzeczywiście, Gmina Tarnowo Podgórne 
wykorzystała swoją szansę, jaką stworzy-
ły jej zmiany ustrojowe lat 90. ubiegłego 
wieku. Przez ponad 30 lat mieszkańcy 
i  przedsiębiorcy współtworzyli sukces tej 
lokalnej społeczności. Ale każda Gmi-
na ma swój własny potencjał. Są miejsca 
bardzo atrakcyjne turystyczne, są takie, 
które – jak Tarnowo Podgórne – wyróż-
nia przedsiębiorczość, jeszcze inne mają 
charakter rolniczy. Różne potencjały dają 
bardzo indywidualne możliwości rozwo-
ju, które można uchwycić działając bardzo 
lokalnie. Ich nie widać z poziomu centrali, 
„z Warszawy”.
Niestety, dzisiaj coraz dotkliwiej odczuwa-
my skutki postępującej centralizacji – od-
bierane są nam kompetencje, ograniczane 
fundusze, jesteśmy obciążani kosztami 
realizacji rządowych obietnic. W  naszej 
Gminie przykładem są wydatki na oświa-
tę. Subwencja oświatowa pokrywa ok. 
40% kosztów – pozostałe środki pochodzą 
z gminnego budżetu (to od lat największa 
pozycja budżetowa). 
Obecny rząd ogranicza nam swobodę dzia-
łania, bo co z tego, że znamy i rozumiemy 
lokalne potrzeby, kiedy środki zaplanowa-
ne na ich realizację musimy przeznaczać na 
finansowanie kolejnych rządowych obiet-
nic 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 

Samorządność  
to podstawa  
(nie tylko) rozwoju
– rozmowa z Tadeuszem Czajką, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne, 
Przewodniczącym Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samo-
rządowej OK Samorząd 
ekologicznej na Odrze. O  zanieczyszcze-
niu jako pierwsi alarmowali ci, którzy są 
najbliżej rzeki: wędkarze, lokalni przedsię-
biorcy. Niestety nikt z centralnych instytu-
cji ich nie wysłuchał, nie zadziałały na czas 
rządowe procedury. Na pomoc, w  miarę 
swoich możliwości, ruszyły samorządy, 
ostrzegając mieszkańców, koordynując lo-
kalnie 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 centraliza-
cją i  broni samodzielności samorzą-
dów lokalnych.

Ogólnopolska Koalicja Samorządowa OK 
Samorząd to federacja ponad dwudziestu 
organizacji samorządowych z  całej Polski. 
Wśród ich członków dominują samorzą-
dowcy – to blisko 100 włodarzy gmin, miast 
i  powiatów i  jeszcze raz tylu radnych róż-
nych szczebli. Są również przedsiębiorcy, 
którzy dążą do własnego samorządu. Mamy 
też w naszych szeregach społeczników, któ-
rym 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 dofinan-
sowanie rządowe płynie nieproporcjonal-
nie szerszym strumieniem do tych gmin, 
których władze sprzyjają partii rządzącej. 
Zresztą sama procedura składania wnio-
sków 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 Samorzą-
dowej – zgody. 

W tym roku OK Samorząd zawarł po-
rozumienie z Partią Polska 2050 Szy-
mona Hołowni. 

Rzeczywiście zadeklarowaliśmy wspólne 
działania na rzecz wzmacniania i  obrony 
samorządności. W  sytuacjach kryzyso-
wych, takich jak pandemia czy napływ 
uchodźców z  Ukrainy, sprawni i  kompe-
tentni samorządowcy świetnie sobie ra-
dzą. Dlatego uważamy, że za wszelką cenę 
trzeba bronić ustroju państwa zdecentra-
lizowanego, z silnym samorządem teryto-
rialnym. Do tego potrzebny nam partner 
o parlamentarnym potencjale i podzielają-
cy nasze, samorządowe zasady i wartości. 
Takie wartości zawiera „Karta Samorządu” 
Polski 2050 Szymona Hołowni. 
Ale jednocześnie chcemy zachować swoją 
tożsamość – naszym zadaniem nadal pozo-
staje odpowiedzialność za lokalną społecz-
ność, za mieszkańców, których reprezen-
tujemy. 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 zdecentralizowane-
go, z silnymi, niezależnymi samorządami, 
posiadającymi niezbędne finanse do reali-
zacji zadań lokalnych. 
W  Polsce jest wiele organizacji skupiają-
cych niezależnych samorządowców. Pro-
wadzę rozmowy z  kolejnymi środowiska-
mi, zachęcając do pójścia wspólną drogą, 
bo jestem przekonany, że my, samorządow-
cy, 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 

Kolejny, spektakularny sukces, zanoto-
wali samorządowcy zarządzający Po-
wiatem Wrocławskim. Powiat został 
ogólnopolskim liderem rankingu spój-
ności. Kilka miesięcy wcześniej Powiat 
Wrocławski, po raz trzeci z rzędu, wygrał 
coroczny Ranking Finansowy Samorzą-
du 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 Euro-
pejska uważa za najważniejsze dla polityki 
spójności. Dzięki rankingowi wskazano, 
które polskie powiaty dokonały najwięk-
szego skoku gospodarczego w  ostatnich 
latach. 
Przy tworzeniu rankingu największą wagę 
uzyskał wskaźnik zmiany średniego mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto wyrażo-
nego stosunkiem do średniego krajowego 
wynagrodzenia brutto. Analizowano też 
takie wskaźniki jak m.in.: liczba ludno-
ści, przyrost naturalny, stopa bezrobocia, 
liczba lekarzy przypadających na 10 tys. 
mieszkańców, miejsca w żłobkach na 1000 
dzieci w wieku do 3 lat, liczba spółek han-
dlowych, liczba organizacji i stowarzyszeń, 
udział kobiet w organach stanowiących sa-
morządu terytorialnego.
W większości przypadków pod uwagę bra-
na 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 rankin-
gu - Powiat Wrocławski otrzymał 346,13 
punktów, a ostatni w tym zestawieniu, je-
den z powiatów województwa świętokrzy-
skiego, zaledwie 48,53 punktów. Jednostek 
samorządowych z  tak niskimi wynikami 
było znacznie więcej. 
Powiat Wrocławski, w  każdym obszarze 
rankingu otrzymał dobry albo bardzo do-
bry wynik. Zwycięzca rankingu należy do 
ścisłej krajowej czołówki pod względem 
wzrostu płac (10 miejsce w kraju), a także 
przyrostu naturalnego (8 miejsce w  kra-
ju), procentowej zmiany liczby ludności 
(1  miejsce w  kraju!) oraz wzrostu liczby 
spółek handlowych (2 miejsce w kraju).
Roman Potocki, Starosta Wrocławski, do-
pytywany przez dziennikarzy o  źródła 
tych sukcesów wskazywał na wiele czynni-
ków. Mówił o wykształconej kadrze wywo-
dzącej się ze środowiska akademickiego, 

Powiat Wrocławski liderem spójności w Polsce

o rozwiniętej sieci dróg w powiecie, bardzo 
dobrym skomunikowaniu powiatu z Wro-
cławiem oraz większością dużych miast 
w Polsce.
Zwracał uwagę, że w szybkim rozwoju po-
wiatu bardzo pomogły unijne fundusze, 
dzięki którym (zrealizowano blisko 60 
różnych projektów) znacząco poprawiono 
i  rozbudowano infrastrukturę drogową, 
oświatową i socjalną. 
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno źró-
dło sukcesu - najlepsze w Polsce zarządza-
nie finansami publicznymi potwierdzone 
trzykrotnym zwycięstwem w  ogólnopol-
skim Rankingu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego. Wygospodarowanie zna-
czących środków budżetowych pozwoliło 
powiatowi na równie dużą absorpcję środ-
ków unijnych i realizację wielu kluczowych 
projektów decydujących o  jakości życia 
mieszkańców. Dobre warunki życia w po-
wiecie przyciągają nowych mieszkańców 
(przypomnijmy – 1 miejsce w  kraju pw. 
procentowej zmiany ludności w  ostatnich 
latach) a w  ślad za nimi nowych inwesto-
rów, co m.in. wpływa na szybszy wzrost 
dochodów budżetowych, większe możli-
wości inwestycyjne itd.
Budżet Powiatu Wrocławskiego sięgnął 
już poziomu 200 mln złotych. Dla porów-
nania, przed ośmioma laty, gdy Roman 
Potocki obejmował stanowisko starosty, 
budżet ten był o połowę mniejszy. Roman 
Potocki często podkreśla, że budżet po-

wiatu 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 Te-
rytorialnego Roman Potocki powiedział:
– Ważnym elementem tej nagrody jest nie-
wątpliwie nasza wspólna praca. Tu zawsze 
dziękuję Radzie Powiatu Wrocławskiego, 
wszystkim pracownikom, a w szczególno-
ści Zarządowi, w  skład którego wchodzą: 
Barbara Kosterska, Andrzej Szawan, Wie-
sław Zając i  Dariusz Jedynak - wszyscy 
przyczynili się do tego sukcesu. 

Roman Potocki, Starosta Wrocławski mówi, że w roz-
woju powiatu bardzo pomogły unijne fundusze. 

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.
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Edukacja ekologiczna jest ustawo-
wym obowiązkiem każdego przed-
siębiorcy, który wprowadza opa-
kowania na rynek. Takie działania 
można realizować samodzielnie lub 
we współpracy z organizacją odzysku 
opakowań. Działania ekologiczne 

Inicjatywy ekologiczne Rekopolu  
edukują przedsiębiorców  
i konsumentów

mogą obejmować na przykład pik-
niki, eventy, materiały edukacyjne, 
kampanie, działania do szkół i przed-
szkoli, działania w  partnerstwach 
z  gminami, firmami, organizacjami 
pozarządowymi. Możliwości jest bar-
dzo wiele, a potrzeba nadal ogromna. 

Obecnie świadomi ekologicznie konsu-
menci stanowią (w zależności od badania) 
od 40 – 60% społeczeństwa. To dobrze, 
ale nadal niewystarczająco. Rolą przedsię-
biorcy jest więc uświadamianie, edukowa-
nie, ale rzetelnie i na podstawie aktualnej 
wiedzy naukowej, a  nie uproszczeń, które 

przez bardziej świadomych odbiorców, 
mogą zostać oskarżone o greenwashing. 

Korzystanie z  usług organizacji odzysku 
opakowań, takich jak np. Rekopol, ogra-
nicza możliwość popełnienia błędu me-
rytorycznego podczas edukacji, lecz także 
pozwala na wypełnienie luki, tam gdzie 
rzeczywiście istnieje – długoletnie do-
świadczenie Rekopolu sprawia, że orga-
nizacja jest w  stanie dopasować te grupy 
odbiorców, które wymagają edukacji w da-
nym zakresie.

Przykładów inicjatyw edukacyjnych reali-
zowanych przez Rekopol jest bardzo wie-
le, ale w  okresie wakacyjnym szczególnie 
warto wspomnieć o wakacyjnej trasie mo-
bilnej strefy edukacyjnej Śmieciarki Mieci. 
Miecia to żółta śmieciarka, ale nietypowa. 
W jej wnętrzu znajdują się nie odpady, a in-
teraktywna wystawa pokazująca jak stają 
się nowymi produktami. 

Zwiedzający strefę mogą poznać całą drogę 
życia butelki PET, a najmłodsi skorzystać ze 
zjeżdżalni oraz tarasu widokowego, znaj-
dującego się na górze pojazdu. Tegoroczna 
trasa to już trzecie wspólne przedsięwzię-
cie Rekopolu oraz sieci Sklepów Biedronka, 
skierowane do turystów i klientów sklepów 
wypoczywających nad polskim morzem. 

Podczas przejazdu śmieciarki w  latach 
2020 i  2021, edukacyjną strefę zwiedziło 
ponad 12 tysięcy osób.

W kontekście współpracy z firmami i nie-
typowych rozwiązań edukacyjnych warto 
również wspomnieć o projekcie edukacyj-
nym „Działaj z impetem”, w której organi-
zator skupia się na nauce odpowiedniego 
postępowania z  odpadami plastikowymi, 
metalowymi i  wielomateriałowymi. Nie-
dawno zakończył się Konkurs Edukacyjny 
dla Przedszkoli, w  którym wzięło udział 
aż 1500 przedszkoli z całej Polski. Zakoń-
czył się również konkurs dla szkół pod-
stawowych, w którym przesłanych zostało 
kilkaset prac. Serdecznie zachęcamy do 
śledzenia jego przebiegu na www.dzialaj-
zimpetem.pl oraz facebook.com/dzialaj-
zimpetem.

Bardzo istotnym aspektem jest również edu-
kacja samych przedsiębiorców w  zakresie 
projektowania opakowań tak, by nadawały 
się do recyklingu (ecodesign). Rekopol stwo-
rzył platformę wymiany wiedzy w  zakresie 
ecodesignu pomiędzy recyklerami i firmami 
zbierającymi odpady a producentami i pro-
jektantami opakowań. Wiedza gromadzona 
jest poprzez wywiady i wizje lokalne i prze-
kazywana podczas sesji otwartych, doradz-

twa, szkoleń, seminariów oraz podczas spo-
tkań indywidualnych.

Nie sposób nie wspomnieć również o bar-
dzo ważnej roli partnerstw w edukowaniu 
społeczeństwa. Rekopol jest jednym z part-
nerów Kampanii 17 Celów, która mobili-
zuje polski biznes do podjęcia działań na 
rzecz realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju i  wykorzystania szans bizneso-
wych płynących z Agendy 2030. Angażuje 
się również w  działania Polskiego Paktu 
Plastikowego, Koalicji 5 frakcji, czy współ-
organizował Tydzień 3R – kampanię doty-
czącą prawidłowej hierarchii postępowa-
nia 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 ekologicz-
nego stylu życia. Serdecznie zachęcamy do 
śledzenia strony kampanii www.dzienbez-
smiecenia.pl oraz fanpage na facebooku: 
facebook.com/dzienbezsmiecenia.

Kontakt w sprawie działań edukacyjnych: 
Aneta Stawicka 
Kierownik ds. edukacji 
a.stawicka@rekopol.pl
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Czy jest jakiś uniwersalny klucz do świet-
nej współpracy, dobrych relacji i  zawo-
dowych osiągnięć? Niestety. W  biznesie 
i  w  kontaktach z  ludźmi nic nie jest uni-
wersalne, bo ludzie różnią się od siebie. 
Czasem różnią się wszystkim. Znam jed-
nak kilka niezawodnych sposobów na bu-
dowanie życia pełnego pozytywnych emo-
cji i wielopoziomowej satysfakcji. Gotowy? 
Prawie każdy myśli o  jakichś zmianach. 
Tylko kiedy jest odpowiedni czas na wpro-
wadzenie zmian w życiu? Zacznij najlepiej 
dzisiaj i nie myśl o czymś takim jak jutro. 
Szkoda czasu. Moment, aby rozpocząć coś 
nowego, stać się odważnym, trochę szalo-
nym, niesamowitym i  niemożliwym, jest 
TERAZ. Czyż to nie fascynujące móc od-
krywać kosmos na co dzień? Zaryzykować. 
Zdecydować, że od zaraz będziesz już my-
ślał wyłącznie pozytywnie. 

BĄDŹ NIEMOŻLIWY OD TERAZ 
Pamiętaj… niezależnie od tego, czy coś 
zrobisz, czy czegoś nie zrobisz, czas i  tak 
upłynie. Jeśli poczekasz do jutra, stracisz 
24 godziny. Bezpowrotnie. Moja filozofia 
to nieczekanie i nieodkładanie niczego na 
później. To życie tu i teraz, bo zdaje się, że 
jest później, niż nam się wydaje. Z  moją 
filozofią zapoznaję innych. I wiesz co? Po-
doba im się. Bo okazuje się, że doskonale 
wiedzą o tym, że odkładanie siebie na póź-
niej to strata czasu, strata szans i znacznie 
mniej przyjemności. 
Top Tip ode mnie: Nie czekaj, aż coś się 
zmieni. Zmieniaj! 

W OPARACH NIEMOŻLIWEJ  
RZECZYWISTOŚCI  

BĄDŹ NA TAK! Nawet jeśli wokół słyszysz 
NIE, Ty zawsze bądź na TAK. Dlaczego? 
Bo gdy jesteś na TAK, otwierasz się na to, 
co mówią i proponują inni, a dzięki temu 
nawiązujesz szczere relacje. Wchodzisz na 
wyższy poziom komunikacji i  zaczynasz 
nadawać na częstotliwości, którą odbierają 
dokładnie ci, których powinieneś poznać. 
Bo gdy jesteś na TAK, podejmujesz decyzje 
szybciej, nie czekasz na wskazówki, które 
tak naprawdę nie są Ci do niczego potrzeb-
ne. Przechodzisz z fazy gdybania do dzia-
łania. 
Bo gdy jesteś na TAK, słuchasz uważniej 
i  łatwiej oceniasz sytuację. Myślisz kla-
rowniej. Odkrywasz, że NIE jest tylko 
pozornie bezpieczniejsze, bo nie prowadzi 
do żadnej pozytywnej zmiany. Tylko TAK 
zabierze Cię z miejsca, w którym nie chcesz 
być. 
Bo gdy jesteś na TAK, zmieniasz się jako 
człowiek – zapominasz o nieśmiałości i za-
mieniasz ją w  pozytywną i  przyciągającą 
zuchwałość. 
Top Tip ode mnie: Zamieniaj ściany na 
drzwi, wyzwania w rozwiązania, a „dlacze-
go?” w „dlaczego nie?”. 

BĄDŹ INNY 
Ludzie ignorują wszystko, co nudne, po-
wtarzalne i podobne do wszystkiego inne-
go. Nie pozwól, aby Twoje najlepsze pomy-
sły umierały tylko dlatego, że nie potrafisz 
ich właściwie zaprezentować, uzasadnić 
lub o nie zawalczyć. 
Niech nigdy nie powstrzymuje Cię brak 
odwagi w wyrażaniu poglądów. Nie musisz 
iść za tłumem. Większość nie zawsze ma 
rację. Ba! Bardzo często się myli. Coś, co 
jest inne, czasem ludzi odstrasza, bawi lub 
wywołuje kpinę. Inność zmusza do myśle-
nia i refleksji, na co nie każdy znajduje czas, 
otwartość i odwagę. 
Top Tip ode mnie: Nie myl prawdy z opinią 
większości. 

BĄDŹ WŚRÓD LUDZI 
Cholernie nie lubię słowa POŚREDNIK. 
Chyba dlatego, że dla wielu osób to okre-
ślenie ma pejoratywne zabarwienie, a sam 
zawód pośrednika nieruchomości, kojarzy 
im się wyłącznie z nadwyrężeniem ich kon-
ta bankowego. Ja to widzę zupełnie inaczej 
i z przyjemnością wyjaśniam to innym po-
średnikom i klientom. Dla mnie POŚRED-
NIK to ktoś, kto znajduje się pośrodku! 

Ta koncepcja podoba mi się znacznie bar-
dziej! Uwielbiam być wśród ludzi. Wciąż 
odczuwam deficyt poznawania nowych 
osób i  odkrywania nowych osobowości. 
Ze spotkania wynoszę czasem tylko TO 
JEDNO zdanie, które potrafi wiele zmie-
nić. Aby takie zdanie usłyszeć, bywam 
wśród ludzi tak często, jak to tylko możliwe 
i zachęcam do tego wszystkich, z którymi 
współpracuję. Spotkania ładują akumula-
tory wciąż na nowo. 
Top Tip ode mnie: Tylko nowe spotkania 
odkrywają nowe perspektywy. 

BĄDŹ SOBĄ I ZAPRASZAJ DO TEGO 
ŚWIATA INNYCH 
Podejmując decyzję o otwarciu najlepszego 
biura nieruchomości w  Polsce, wiedzia-
łem, że nie będę robił tego sam. I nigdy nie 
będę przypisywał zasług wyłącznie sobie. 
Od początku wokół mnie są ludzie, którzy 
w mniejszym lub większym stopniu wpły-
wają na bieg wydarzeń i rozwój biura. Jedni 
zostają na dłużej, inni pojawiają się chwilę, 
ale wszyscy są ważni, bo wywołują zmiany, 
inspirują, zmieniają perspektywę. Rozwój 
to ludzie, a ludzie to rozwój. Moje drzwi są 
zawsze otwarte. Zajrzyj, rozejrzyj się, po-
wieś płaszcz, rozgość się. Zostań na dłużej. 
Wypij kawę w oparach niemożliwej rzeczy-
wistości i improwizacji. Nie oceniaj, zanim 
nie poznasz. Zrozumiesz, gdy poczujesz, że 
jesteś na TAK. 
Top Tip ode mnie: Powiedz wyraźnie: 
JESTEM! I bądź! Na 100%. 

Robert Fertała dyrektor oddziału Freedom nieru-
chomości w Częstochowie

EFEKTYWNE ZABEZPIECZANIE 
ROZMÓW PRZED PODSŁUCHEM

AGTES SERWIS SP. Z O.O.

ul. Ostrobramska 80/223
04-163 Warszawa
tel. 228563066
e-mail info@agtesserwis.pl
www.agtesserwis.pl
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