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W cieniu wojny na Ukrainie 
Jeśli lata 2020 i 2021 były skrajnie trudne ze względu na pandemię, to co powiedzieć o ubiegłym 2022 roku? Na 
kończącą się pandemię nałożyła się wojna na Ukrainie ze wszystkimi jej konsekwencjami. Na wszystkich waż-
nych konferencjach i wydarzeniach gospodarczych, w których jak co roku uczestniczyliśmy, mówiono głównie 
o tym. 
Jednym z głównych wyzwań było przyjecie fali uchodźców napływających z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. 
Władze administracyjne, samorządowcy, a przede wszystkim zwykli mieszkańcy, którzy przygarnęli do swoich 
domów uchodźców zdali ten egzamin i zdają nadal, celująco. 
Już 25 lutego przeprowadziliśmy rozmowę telefoniczną ze merem Hostomela, który poprosił nas o przyjęcie 
i opiekę nad 100 osobową grupą dzieci – mówił nam Krzysztof Rymuza starosta pruszkowski. - Średnio raz 
w tygodniu organizujemy transport z darami, które trafiają do miejscowości w Ukrainie. Myślimy o rozsze-
rzeniu wsparcia na wyższym poziomie, o takie sprzęty jak agregaty prądotwórcze, karetki pogotowia, czy wóz 
strażacki. 
Pod koniec czerwca odbyła się wiosenna edycja Kongresu 590. W ubiegłym roku zorganizowano również sesję 
jesienna, co tylko świadczy o tym, że to stosunkowo młode wydarzenie cieszy się już ogromnym zaintereso-
waniem. Kongres 590 połączył tematy dotyczące Polski oraz krajów Trójmorza w debatach na temat zacieśnia-
nia relacji gospodarczych i politycznych, a przede wszystkim wzmacniania bezpieczeństwa wszystkich państw 
w regionie.
Wiosną, w Katowicach, odbył się również Europejski Kongres Gospodarczy. Zainteresowała nas tam tematy-
ka dotycząca kolejnych wyzwań - zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, wyzwań dotyczących 
zabezpieczenia przyszłości i  skłonienia Polaków do długoterminowego oszczędzania,. Była toto tylko część 
tematów, o jakich dyskutowali eksperci podczas panelu „Emerytury, oszczędzanie, demografia”.
Do Lublina pojechaliśmy na dwudniowy Samorządowy Kongres Trójmorza. Przyjechali tam przedstawiciele 
samorządów dwunastu państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza, jak również goście z Ukrainy. Kongres 
otworzył Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Honorowym patronatem wy-
darzenie objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Koncepcja podjęcia współpracy europejskiej na nieco zaniedbanej osi północ–południe była podnoszona wiele 
lat wcześniej już przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Umacnianie polskiej podmiotowości i samodziel-
ności w  stosunkach międzynarodowych uważał on za niezwykle ważną kwestię, dlatego w kolejnych latach 
klarowała się coraz bardziej idea Trójmorza – przypominał Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław 
Stawiarski.
Po dwóch latach pandemii, Karpacz odwiedziła rekordowa liczba 5050 uczestników z 59 krajów oraz 450 przed-
stawicieli mediów ogólnopolskich i zagranicznych. Przez trzy dni, w ramach XXXI Forum Ekonomicznego, 
wzięli oni udział w ponad 400 debatach, prezentacjach i rozmowach. To było największe wydarzenie gospodar-
cze minionego roku. Cieszymy się, że wzięliśmy w nim udział wspólnie z wybitnymi przedsiębiorcami, samo-
rządowcami, ludźmi nauki i kultury, którzy przez cały ubiegły rok gościli też na łamach „Kapitału Polskiego”.

Zapraszamy do lektury i współtworzenia „Kapitału Polskiego”! 

Redakcja „Kapitału Polskiego” 

LAT
WYDAWNICTWA
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W punkcie zwrotnym 
światowej geopolityki

Polska gospodarka  
w obliczu wyzwań

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 
Andrzej Duda uczestniczył w  2022 roku 
w  wielu ważnych konferencjach go-
spodarczych, min. na Kongresie 590, 
nad którymi nasza redakcja „Kapitału 
Polskiego” miała patronat medialny. 

Zwracamy uwagę na Kongres 590, gdyż 
jest on niezwykle udaną próbą promocji 
polskich przedsiębiorstw. Nazwa Kongresu 
590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowe-
go, którym oznaczane są towary wprowa-
dzane do obrotu w Polsce

W ubiegłym roku, ze względu na duże za-
interesowanie, Kongres odbył się w dwóch 
odsłonach: wiosennej i jesiennej. Wojna na 
Ukrainie, kryzys energetyczny, globalne 
zakłócenia w  funkcjonowaniu łańcuchów 
dostaw, zmieniają sposób funkcjonowania 
światowej gospodarki. Widzimy jak ważna 
jest siła rodzimej gospodarki, wpływ pań-
stwa na jej funkcjonowanie, możliwości 
dywersyfikacji dostaw surowców energe-
tycznych. 

Tradycyjnie już kulminacyjnym punktem 
Kongresu 590 była gala wręczenia Narody 
Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 

– Gratuluję wszystkim laureatom i  no-
minowanym do Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta RP. To wzmocnienie polskiej 
gospodarki poprzez promowanie rzetelnych 
polskich firm. Jesteście wzorcem, jesteście 
perłami polskiej gospodarki – powiedział 
w czasie ubiegłorocznej Gali Prezydent RP 
Andrzej Duda. 

Prezydent przyznał również Nagrodę In-
dywidualną osobie wyróżniającej się wy-
bitnymi zasługami dla rozwoju polskiej 
gospodarki oraz przedsiębiorczości. Jej 
laureatką została Beata Drzazga, prezes 
i założycielka BetaMed S.A. Nagroda Spe-
cjalna trafiła do województwa podkarpa-
ckiego za wkład w rozwój polskiej gospo-
darki, a także w pomoc zaatakowanej przez 
Rosję Ukrainy. 

Eksperci podczas dwóch dni Kongresu 590 
dyskutowali na tematy dotyczące agresji 
Rosji na Ukrainę, roli inicjatywy Trójmo-
rza w  Europie, zapewnienia bezpieczeń-
stwa militarnego i energetycznego naszego 
kraju, polityki społecznej i stojących przed 
nią wyzwań.

Tematyka wojny na Ukrainie i związanych 
z  nią wyzwań, przed którymi stanął nasz 
kraj dominowała na większości kongre-
sów i wydarzeń gospodarczych, w których 
uczestniczyliśmy jako redakcja „Kapitału 
Polskiego” w 2022 roku. Tak było m.in. na 
dwudniowym Samorządowym Kongresie 
Trójmorza. Do Lubelskiego Centrum Kon-
ferencyjnego, przyjechali przedstawiciele 
samorządów dwunastu państw członkow-
skich Inicjatywy Trójmorza, jak również 

goście z Ukrainy. Honorowym patronatem 
wydarzenie objął Prezydent RP Andrzej 
Duda.

Podczas panelu „Rzeczpospolita Obywa-
telska – jak budowano kapitał społeczny 
między Polską a  Ukrainą” szukano od-
powiedzi na pytanie, czy budowa kapita-
łu społecznego między Polską a  Ukrainą 
przyczyni się do bezpieczeństwa obszaru 
Inicjatywy Trójmorza. 

Od wielu lat uczestniczymy w  innym wy-
darzeniu, które podobnie jak Kongres 
590, służy promocji polskiej gospodarki. 
W ubiegłorocznej 32. już edycji Konkursu 
„Teraz Polska” wyłoniono 23 laureatów. 
Nagrodzone produkty, usługi i  innowacje 
pokazały, gdzie tkwi prawdziwy potencjał 
krajowej gospodarki i  kto jest jej najlep-
szym ambasadorem i  przedstawicielem. 
32. Gala „Teraz Polska” odbyła się w  Pa-
łacu Prezydenckim, w  obecności Pierw-
szej Damy RP, Pani Prezydentowej Agaty 
Kornhauser-Dudy. 

- Właśnie ze względu na zaufanie Godło 
„Teraz Polska” jest najbardziej rozpozna-
walnym i  najwyżej cenionym znakiem ja-
kości i polskiego pochodzenia - powiedziała 
Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda 
podczas uroczystej gali . – Godło „Teraz 
Polska” to jest znak najwyższej jakości, ale 
przede wszystkim bardzo prestiżowy certy-
fikat, który przekonuje nawet najbardziej 
wymagających klientów i, co nie jest bez 
znaczenia, inspiruje innych przedsiębior-
ców do podejmowania wyzwań i ambitnych 
działań. Cieszę się, że statuetki trafiają do 
przedstawicieli bardzo różnych dziedzin 
biznesu, bo to z  kolei jest dowodem siły 
i wszechstronności naszej polskiej gospodar-
ki.- dodała pierwsza Dama.

Premier RP Mateusz Morawiecki uczest-
niczył w  ubiegłorocznym XXXI Forum 
Ekonomicznym w  Karpaczu. 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.

Szef polskiego rządu wraz z  premierem 
Czech Petrem Fialą uczestniczył w  pane-
lu „Europa w  obliczu nowych wyzwań“. 
Przed debatą liderzy rozmawiali o polsko-
-czeskiej współpracy politycznej i  gospo-
darczej oraz pomocy dla Ukrainy. Szef 
rządu uczestniczył też w  Gali wręczenia 
nagrody Człowiek Roku 2021. Przyznano 
ją Wołodymyrowi Zełeńskiemu a w  imie-
niu Prezydenta Ukrainy odebrał ją – Wasyl 
Zwarycz, Ambasador Ukrainy w Rzeczpo-
spolitej Polskiej. 

– Myślę, że jesteśmy w  punkcie zwrotnym 
geopolityki światowej, dlatego dzisiaj liczy 
się wspólny głos tych, którzy w obliczu tego 
co się stało mieli słuszność. My z premierem 
Czech niejednokrotnie ostrzegaliśmy przed 
tymi zagrożeniami – mówił premier.

Szef rządu podkreślił, że dotychczasowe 
spojrzenie na politykę energetyczną po 
rosyjskiej agresji na Ukrainę legło w gru-
zach. Dziś konieczne jest zbudowanie no-
wej. Wskazał, że razem z  Republiką Cze-
ską głośno postulujemy o  bardzo szybką 
zmianę tych podstawowych instrumentów 
- ETS i  mechanizmu kształtowania cen. 
Tutaj problemem jest tempo reakcji Bruk-
seli – kontynuował premier.

Premier RP Mateusz Morawiecki brał rów-
nież udział w  Samorządowym Kongresie 

Trójmorza w Lublinie. Na wydarzenie za-
rejestrowało się ponad 1000 uczestników, 
w  tym 900 do stacjonarnego udziału, zaś 
blisko 150 osób wybrało opcję on-line. 
Przyjechali przedstawiciele samorządów 
dwunastu państw członkowskich Inicjaty-
wy Trójmorza, jak również goście z Ukra-
iny. 

Forum ma definiować szanse oraz wyzy-
wania stojące przed regionami Trójmorza. 
Silne wsparcie dla rozwoju inicjatywy wy-
kazują województwa takie jak Lubelszczy-
zna i  Podkarpacie. W  forum wzięło dziś 
udział wielu reprezentantów województwa 
podkarpackiego z  wojewodą Ewą Leniart 
i  marszałkiem Władysławem Ortylem na 
czele.

Ubiegłoroczny kongres zdominowa-
ły tematy związane z  bezpieczeństwem 
energetycznym i  z  sytuacją na rynkach 
rolno-spożywczych w kontekście wojny na 
Ukrainie. Uczestnicy dużą uwagę poświę-
cają współpracy z regionami ukraińskimi, 
także w  obliczu przyszłej odbudowy tego 
kraju.

Kongres otworzył Prezes Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Mora-
wiecki.

– Staramy się rozbudowywać Trójmorze 
o kolejne wymiary, by nie pozostało koncep-
cją teoretyczną. Samorządy mogą nadać tej 
idei wymiar praktyczny poprzez współpracę 
regionów. Nasz kongres odbywa się w cieniu 
wojny na Ukrainie. Nie będzie Trójmorza 
bez wolnej i suwerennej Ukrainy – podkre-
ślał premier.

Premier nawiązał także do trwającego kry-
zysu migracyjnego wywołanego rosyjską 

agresją na Ukrainę. Podziękował miesz-
kańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia pod-
kreślając, że województwa te przyjęły naj-
większą falę uchodźców od czasu II wojny 
światowej. Przypomniał też o wyzwaniach 
jakie czekają Polskę po zakończeniu wojny 
wskazując, że to Lubelszczyzna i  Podkar-
pacie będą gospodarczym hubem odbudo-
wy całej Ukrainy.

W trakcie forum przyznano specjalną na-
grodę za zaangażowanie na rzecz walczą-
cej Ukrainy. Z  rąk lubelskiego marszałka 
Jarosława Stawiarskiego nagrodę odebrał 
premier Mateusz Morawiecki.

- Ta nagroda należy się przede wszystkim 
Polakom, którzy stanęli na wysokości za-
dania – powiedział premier po odebraniu 
nagrody.

Wykorzystano dane:  
www.gov.pl/web/premier, rzeszow.uw.gov.pl
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Ubiegły, 2022 rok dla rodzin z  małymi 
dziećmi rozpoczął się od wejścia w  ży-
cie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. 
Rok zakończyło ogłoszenie zmian w pro-
gramie Maluch+, dzięki któremu przybę-
dzie ponad 100 tys. nowych miejsc opieki 
nad najmłodszymi dziećmi. Wrzucamy 
szósty bieg – mówi minister rodziny i po-
lityki społecznej Marlena Maląg.
Te słowa są podsumowaniem tego, co dzia-
ło się w  polityce rodzinnej w  2022 roku. 
Działania Ministerstwa Rodziny i  Polity-
ki Społecznej w  dużej mierze poświęcone 
były nowym instrumentom wsparcia dedy-
kowanym właśnie rodzicom najmłodszych 
dzieci. 
•  W  styczniu 2022 roku w  życie wszedł 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To nawet 
12 tys. zł na drugie i każde kolejne dzie-
cko w  wieku od ukończenia 12. do 35. 
miesiąca życia przyznawane niezależnie 
od dochodów. Rodzice sami decydują, 
na co przeznaczają dodatkowe środki. 

•  Od kwietnia 2022 roku można było skła-
dać wnioski o  rządowe dofinansowanie 
do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym 
lub u dziennego opiekuna .To nawet 400 
zł miesięcznie, które trafia bezpośrednio 
do placówki. W  2022 roku ze wsparcia 
ma skorzystać ok. 110 tys. dzieci.

• Ostatniego dnia listopada br. premier 
Mateusz Morawiecki i minister Marlena 
Maląg ogłosili zmiany w  nowej edycji 
programu Maluch+. Zmiany, które mają 
przyczynić się do tego, że z  mapy Pol-
ski znikną „białe plamy”, czyli gminy, 
w  których nie działa ani jeden żłobek, 
czy klub dziecięcy. 

Zdecydowanie zwiększamy finansowanie 
programu – na jego funkcjonowanie prze-
znaczymy 5,5 mld zł, dzięki czemu powstać 
może ponad 100 tys. nowych miejsc opieki 
nad dziećmi. Każde z  utworzonych miejsc 
otrzyma dofinansowanie do funkcjonowa-
nia przez 36 miesięcy – wyliczała minister 
rodziny. 
Zmiany w programie Maluch+ Nowa edy-
cja programu to uporządkowanie i  wdro-
żenie ogólnopolskich jasnych kryteriów 
wsparcia opieki żłobkowej. 
•  Środki będą dzielone zgodnie z algoryt-

mem, który zakłada, że gminy uzyskają 
konkretną pulę środków finansowych do 
wykorzystania na tworzenie miejsc opie-
ki zgodnie z jej potrzebami wynikający-
mi ze statystyk. 

Wrzucamy szósty bieg
•  Przydział środków według algorytmu 

nastąpi jednorazowo na początku pro-
gramu. Złożenie wniosku o  wysokość 
środków przyznanych według algoryt-
mem stanowi potwierdzenie chęci sko-
rzystania z wyznaczonej puli dofinanso-
wania. Gmina na wniosku może również 
zgłosić rzeczywiste zapotrzebowanie 
wskazując większą kwotę środków doty-
czącą utworzenia większej liczby miejsc. 

• W  ramach nowej odsłony programu 
można będzie uzyskać dofinansowanie 
do utworzenia nowych miejsc opieki 
w żłobku, klubie dziecięcym i u dzienne-
go opiekuna. Miejsca te mogą być two-
rzone w już istniejących instytucjach lub 
w nowych placówkach.

 • W  przypadku budowy lub zakupu nie-
ruchomości, w której będzie mieściła się 
placówka, gmina będzie mogła otrzymać 
35 862 zł dofinansowania w przeliczeniu 
na jedno miejsce opieki (bez kosztów 
VAT). W przypadku adaptacji pomiesz-
czeń i  ich wyposażeniu dofinansowanie 
wyniesie 12 410 zł na miejsce. Na wspar-
cie w takiej wysokości - 12 410 zł – mogą 
liczyć też inne podmioty, nie tylko sa-
morządy, czyli instytucje publicznych, 
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej.

•  Na utworzenie nowych miejsc gmina bę-
dzie miała trzy lata, natomiast podmiot 
inny niż jednostka samorządu teryto-
rialnego - 2 lata. Daje to dużą elastycz-
ność. 

•  Środki mogą pokryć do 100 proc. kosz-
tów inwestycji. Samorządy nie muszą 
wnosić żadnego wkładu własnego. 

W  2018 roku niemal trzykrotnie zwięk-
szono dofinansowanie na tworzenie no-
wych i utrzymanie już istniejących miejsc 
opieki nad najmłodszymi dziećmi – ze 
151 mln zł do 450 mln zł rocznie – dzięki 
czemu znacznie wzrosła dostępność miejsc 
w żłobkach i klubach dziecięcych. 
Polityka państwa wobec rodzin zbudowa-
na jest na czterech filarach Pierwszym jest 
finansowe wsparcie rodzin. Na programy 
realizujące ten cel – Rodzina 500+, Dobry 
Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, do-
finansowanie do opieki żłobkowej – rząd 
przeznaczył już w sumie 215 mld zł. 
Drugim filarem jest rozwój usług dedyko-
wanych rodzinom. Karta Dużej Rodziny to 
ponad 31 tysięcy punktów ze zniżkami dla 

rodzin wielodzietnych, a wspominany już 
Maluch+ to regularnie rozrastająca się sieć 
żłobków i klubów dziecięcych 
Rozwój i stwarzanie coraz lepszych warun-
ków na rynku pracy to trzeci filar polityki 
państwa wobec rodzin. Od stycznia 2023 
roku płaca minimalna wyniesie 3490  zł, 
a  od lipca przyszłego roku wzrośnie do 
poziomu 3600 zł. Sytuacja na rynku pracy 
jest stabilna. Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego w październiku br. wynosiła 5,1 proc., 
podczas gdy na koniec 2015 roku było to 
9,7 proc. Rozwijane są elastyczne formy 
zatrudnienia, żeby ułatwić, przede wszyst-
kim kobietom, powrót na rynek pracy po 
okresie macierzyńskim.
Czwarty filar to wartości na których zbudo-
wana jest polityka państwa wobec rodzin. 
To wsparcie nie może być traktowane jako 
jałmużna. Nasze programy nie mają cha-
rakteru socjalnego, tylko społeczny, a wiele 
z nich – Rodzina 500+, Dobry Start, Rodzin-
ny Kapitał Opiekuńczy, Dofinansowanie do 
pobytu w żłobkach – to nowe programy pro-
rodzinne uruchomione za naszych rządów. 
Inne – jak Maluch+ czy Karta Dużej Rodzi-
ny – w ostatnich 7 latach rozwinęliśmy, by 
realnie odpowiadały na potrzeby społeczne 
– mówi minister rodziny. 

Minister Marlena Maląg

Jaki jest główny cel budowy Central-
nego Portu Komunikacyjnego?

CPK to bardzo potrzebna infrastruktura, 
które pozwoli zrealizować wiele celów jed-
nocześnie. Naszym zamiarem jest budowa 
nowego przesiadkowego portu lotniczego, 
który zastąpi Lotnisko Chopina i wykorzy-
sta w  końcu gigantyczny potencjał trans-
portowy drzemiący w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Oprócz tego planujemy ok. 
2000 km linii kolejowych, w  większości 
Kolei Dużych Prędkości. Celem bardziej 
dalekosiężnym jest podniesienie stanu in-
frastruktury do poziomu, jaki jest dostęp-
ny w  wielu krajach zachodnich. Budowa 
CPK to także impuls dla rozwoju gospo-
darczego, nowe miejsca pracy, wzrost PKB. 
To realny wpływ na jakość życia w Polsce 
i przyczynienie się do wzmocnienia nasze-
go kraju na arenie międzynarodowej i, co 
ważne zwłaszcza dziś, pod względem bez-
pieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Na jakim etapie jest obecnie ta sztan-
darowa dla rządu, strategiczna inwe-
stycja? Co powinno być zrealizowane 
w tym roku?

Jesteśmy na takim etapie, w którym już nie 
rozważamy czy budować, ani gdzie, tylko 
odpowiadamy na pytania jak, kiedy i  na 
jakich warunkach finansowych. W  CPK 
przeszliśmy od fazy planowania do projek-
towania. Tzw. Master Architekt, a konkret-
nie brytyjskie konsorcjum Foster+Partners 
i  Buro Happold, opracowuje projekt „ser-
ca” portu lotniczego, czyli terminal pa-
sażerski, ale nie tylko – również dworzec 
kolejowy, węzeł przesiadkowy (PTI) i  sy-
stem obsługi bagażu (BHS). Drogi starto-
we i drogi kołowania, płyty postojowe czy 
tunele kolejowe projektuje Dar Al-Handa-
sah, czyli generalny projektant inżynierii 
lądowej (Master Civil Engineer). Ponadto 
trwają prace nad zaprojektowaniem tzw. 
obiektów wspierających, czyli m.in. wieży 
kontroli ruchu lotniczego, centrum ope-
racyjnego lotniska, bazy utrzymaniowej 
dla samolotów (MRO). Tutaj działa szereg 
firm, w  tym wiele z  Polski. Wszyscy wy-

mienieni projektanci pracują w  zespołach 
zintegrowanych z  udziałem ekspertów 
z  CPK i  doradców zewnętrznych, m.in. 
z  Lotniska Incheon w  Seulu. Jeśli cho-
dzi o  planowane inwestycje kolejowe, to 
w przypadku 1500 z 2000 km jesteśmy na 
etapie zaawansowanych prac studialnych, 
a  dla kluczowych odcinków trwa projek-
towanie. Pierwszą inwestycją, która de 
facto zainauguruje budowę systemu trans-
portowego CPK, jest tunel Kolei Dużych 
Prędkości w Łodzi. Tutaj jesteśmy na eta-
pie wyłaniania kluczowych wykonawców, 
a w tym roku rozpoczną się prace budowla-
ne. Kolejną zaawansowaną inwestycją jest 
nowa 140-kilometrowa linia kolejowa od 
Warszawy do Łodzi – w tej chwili na etapie 
projektowania. Według harmonogramu 
budowa tej linii powinna być gotowa rów-
nocześnie z uruchomieniem lotniska CPK. 
Ten krótki opis to zaledwie telegraficzny 
skrót tego, nad czym pracuje spółka CPK.

Co w  największym stopniu zagraża 
tej inwestycji?

Myślę, że nie trzeba być szczególnie zaan-
gażowanym obserwatorem całej inwestycji 
CPK, żeby wiedzieć, jaka jest postawa opo-
zycji wobec realizacji tego przedsięwzięcia. 
Obawiam się, że w  sytuacji ewentualnego 
dojścia do władzy opozycja mogłaby chcieć 
zatrzymać ten potrzebny Polsce projekt. 
W  Polsce po 1989 r. powstało ok. 50 km 
nowych linii kolejowych, podczas gdy 
kilka tysięcy km linii istniejących zostało 
zamkniętych. Ten negatywny trend trze-
ba obrócić w  celu walki z  wykluczeniem 
transportowym oraz w interesie pasażerów 
i zrównoważonego rozwoju.

Czy szacowano jaki może mieć wpływ 
tak wielka inwestycja na polską go-
spodarkę?

Jednoznacznie pozytywny. Według sza-
cunków ekspertów firmy konsultingo-
wej Kearney, dzięki inwestycjom CPK do 
2040 r. powstanie 300 tys. nowych miejsc 
pracy. Jak wynika z  tego samego opraco-
wania, nasza inwestycja przyczyni się do 
wzrostu globalnej produkcji o 450 mld zł. 

W samym 2026 roku – „szczytowym” roku 
budowy – całkowita produkcja wzrośnie 
o prawie 75 mld zł. Zatrudnienie zwiększy 
się wtedy aż o 95 tys. nowych miejsc pracy. 
To o kilkanaście tysięcy więcej niż zatrud-
nia największy polski pracodawca – Poczta 
Polska.

Co z  Centralnego Portu Komunika-
cyjnego będzie mieć przeciętny Ko-
walski?

Odpowiedź może być zaskakująca, przede 
wszystkim szybkie połączenia kolejowe, 
bo jednym z założeń budowy nowych linii 
jest dojazd z największych miast Polski do 
Warszawy w mniej niż 2,5 godziny. Oprócz 
tego lotnisko w  centrum kraju, z  którego 
będzie można dolecieć w najdalsze zakątki 
świata bez konieczności przesiadania się 
we Frankfurcie, Monachium, Paryżu czy 
Amsterdamie. Wielokrotnie słyszeliśmy 
argument „po co budować CPK, skoro jest 
lotnisko w  Berlinie?”. Tylko właśnie nie 
chcemy latać z  Berlina, który nawiasem 
mówiąc nie jest wcale lotniskiem prze-
siadkowym, tylko regionalnym dla Berlina 
i Brandenburgii, skoro możemy mieć port 
lotniczy w Polsce – w dodatku przynoszący 
szereg korzyści gospodarczych i  rozwojo-
wych. To wysiłek i  inwestycja warta po-
niesienia, która zwróci się i  będzie służyć 
w perspektywie kolejnych pokoleń.

Z  Wiceministrem Funduszy i  Polityki Regionalnej, Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK  
Marcinem Horałą, rozmawia Marcin Prynda

CPK impulsem dla  
rozwoju gospodarczego
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Co będzie największym wyzwaniem 
dla polskiej gospodarki w 2023 roku, 
w obszarze rolnictwa?

Zaakceptowany w  ubiegłym roku przez 
Komisję Europejską nasz Plan Strategicz-
ny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023-2027 był jednym z  pierwszych sied-
miu przyjętych planów krajowych. W myśl 
nowych zasad, dodatkowe środki dla rol-
ników będą pochodziły z  realizacji tzw. 
ekoschematów chroniących glebę oraz po-
prawiających dobrostan zwierząt. Realizu-
ją one nowe podejście do ochrony klimatu 
i środowiska.

Wojna w Ukrainie odcisnęła 
piętno na rynkach rolnych
Henryk Kowalczyk Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalnie dla Kapitału Polskiego 

silniej akcentując istotność bezpieczeń-
stwa energetycznego. Bez wystarczająco 
odpornego systemu energetycznego nie 
będzie dalszej transformacji energetycz-
nej – ważnym jest zatem, aby w  2023 r. 
poszukiwać rozwiązań, które zwiększą 
naszą suwerenność energetyczną poprzez 
dywersyfikację technologiczną, redukcję 
zależności importowej oraz zróżnico-
wanie kierunków dostaw. W  warunkach 
trwającego kryzysu energetycznego waż-
ne będzie również zapewnienie akcepto-
walnych cen energii i paliw dla odbiorców 
końcowych, celem utrzymania konkuren-
cyjności krajowej gospodarki. 
Powinniśmy w  dalszym ciągu rozwijać 
odnawialne źródła energii oraz powiązaną 
z  nimi infrastrukturę sieciową wraz z  za-
pewnieniem mocy rezerwowych. Tych wy-
zwań nie moglibyśmy jednak zrealizować 
bez uruchomienia adekwatnych środków 
na inwestycje.

W  jaki sposób wojna na Ukrainie 
będzie wpływać na funkcjonowanie 
rynku rolnego w Polsce w 2023 roku

Wojna w Ukrainie już odcisnęła swoje pięt-
no na rynkach rolnych. Skutki agresji Rosji 
na naszego sąsiada odczuwa dziś cała świa-
towa gospodarka. Gwałtowny wzrost cen 
nawozów, zakłócenia w  dostawach zboża 
z Ukrainy przez Morze Czarne, to główne 
przyczyny zakłóceń na rynkach rolnych. 
W  tej chwili są realizowane transporty 
morskie ze zbożem, ale czy to się nie zmie-
ni? Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Transformacja  
energetyczna na wsi

Z Anną Moskwa Minister Klimatu i Środowiska, rozmawia Ryszard 
Żabiński

Na czym ma polegać pierwsza odsło-
na programu „Energia dla wsi”?

Przygotowany przez Ministerstwo Klima-
tu i  Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
program „Energia dla wsi” jest szansą na 
znaczącą transformację energetyczną na te-
renach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. 
W  przypadku wsparcia do instalacji foto-
woltaicznych lub turbin wiatrowych moż-
liwe jest ubieganie się o pożyczkę do 100% 
kosztów kwalifikowanych (maksymalnie do 
25 mln zł), a w przypadku biogazowni i elek-
trowni wodnych dochodzi także możliwość 
starania się o dotację w wysokości nawet do 
65% kosztów kwalifikowanych (maksymal-
nie do 20 mln zł). Pierwszy nabór wniosków 
został uruchomiony 25 stycznia i  potrwa 
do 15 grudnia br. lub do wyczerpania prze-
widzianej puli środków. Całkowity budżet 
programu wynosi 1 mld zł.

Co będzie największym wyzwaniem 
dla polskiej gospodarki w 2023 roku, 
w obszarze transformacji energetycz-
nej?

Aktualna sytuacja międzynarodowa, bę-
dąca wynikiem rosyjskiej agresji na Ukra-
inę, spowodowała zmianę w podejściu do 
kwestii polityki energetycznej jeszcze 

Rekordowe 76 mld euro  
dla Polski w perspektywie 
finansowej 2021-2027

Polska otrzyma najwięcej środków 
z polityki spójności
Przed nami nowa perspektywa finan-
sowa. Nasz kraj jest w  niej największym 
beneficjentem polityki spójności spośród 
wszystkich państw Unii. Polski rząd wy-
negocjował na lata 2021-2027 rekordowe 76 
miliardów euro, które zarówno na pozio-
mie krajowym jak i regionalnym będą mą-
drze inwestowane w dalszy rozwój naszego 
kraju. 

W latach 2021-2027 zrealizujemy 8 progra-
mów krajowych. Będą to: 
-  Fundusze Europejskie na Infrastruk-

turę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – 
24,2 mld euro;

-  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 
Gospodarki (FENG) – 7,9 mld euro;

-  Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej (FEPW) – 2,65 mld euro;

-  Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfro-
wy (FERC) – ok. 2 mld euro;

-  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spo-
łecznego (FERS) – 4 mld euro;

-  Pomoc Techniczna dla Funduszy Euro-
pejskich (PTFE) – 550 mln euro;

- Fundusze Europejskie dla Rybactwa 
(PFER) – 512 mln euro;

- Fundusze Europejskie na Pomoc Żyw-
nościową (FEPŻ) – 525 mln euro.

Udało się nam wynegocjować z  Komisją 
Europejską, że Fundusz na rzecz Spra-
wiedliwej Transformacji obejmie swoim 
wsparciem większy zasięg terytorialny. 
Obejmie ono województwo śląskie, dolno-
śląskie i wielkopolskie, a także wojewódz-
two łódzkie i małopolskie. To blisko 4 mld 
euro na łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji energetycznej w  regionach, 
w  których gospodarka w  znacznym stop-
niu opiera się na przemyśle wydobywczym 
i energetyce konwencjonalnej. 

44 proc. środków trafi  
do samorządów
Samorządy otrzymają do zarządzania 
w ramach Programów Regionalnych łącz-
nie 33,54 mld euro. To oznacza, że będą 
gospodarować aż 44 proc. środków dostęp-
nych dla Polski. To najwyższy poziom de-
centralizacji pieniędzy od momentu wstą-
pienia Polski do Unii Europejskiej i dowód 
na to, jak sukcesywnie rośnie rola samo-
rządów w kształtowaniu polityki spójności 
i  współodpowiedzialność za jej realizację. 
Śląsk będzie największym beneficjentem 
środków spośród wszystkich programów 
regionalnych w  Polsce i  w  całej Unii Eu-
ropejskiej. Do regionu trafi w ramach pro-
gramu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 
2021-2027 łącznie ponad 5,1 mld euro.
Polska będzie także uczestniczyć w kilku-
nastu programach Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej Interreg. Współpraca 
z Rosją i Białorusią nie będzie kontynuowa-

na. Na wschodniej granicy skupiamy się na 
dwustronnym programie z Ukrainą, który 
zyskuje symboliczne znaczenie w  obliczu 
trwającej wojny. Chcemy umacniać nasze 
więzi z  Ukrainą na każdej płaszczyźnie. 
Jesteśmy oknem na świat Ukrainy, a  pro-
ces jej akcesji do Unii Europejskiej to jeden 
z  priorytetów naszej polityki wschodniej 
na najbliższe lata. 

Fundusze umocnią polską  
gospodarkę
Polska udowodniła, że potrafi skutecznie 
inwestować fundusze europejskie, dla do-
bra naszej Ojczyzny i całej UE. Jesteśmy też 
liderem w  jakości wykorzystywania środ-
ków unijnych. 
Środki, które otrzymamy w  perspekty-
wie finansowej 2021-2027 umocnią naszą 
gospodarkę, pozwolą wejść jej na wyższy 
poziom konkurencyjności i odporności na 
kryzysy.
Dzięki nim w  większym stopniu unieza-
leżnimy naszą gospodarkę od energetyki 
związanej bezpośrednio z  importem gazu 
i paliw.
Będziemy budować szanującą środowisko, 
nowoczesną i  cyfrową Polskę. Ponad 21 
mld euro przeznaczymy na finansowanie 
inwestycji, które wpisują się w budowę bar-
dziej przyjaznej dla środowiska niskoemi-
syjnej Europy. 
13 mld euro przeznaczymy na wsparcie 
innowacji, przedsiębiorczości i cyfryzację.
Zainwestujemy w  polskich przedsiębior-
ców również poprzez wsparcie rynku pra-
cy, podnoszenie kompetencji i pomoc w ot-
warciu działalności gospodarczej. 
Chcemy Polski o  silniejszym wymiarze 
społecznym, dlatego środki europejskie 
zainwestujemy również w  przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu i  poprawie 
sytuacji najbardziej potrzebujących człon-
ków społeczeństwa. Na działania związane 
z rynkiem pracy, edukacją, integracja spo-
łeczną, ochroną zdrowia, a  także kulturą 
i  turystyką przeznaczymy blisko 17 mld 
euro.

Grzegorz Puda minister funduszy i polityki 
regionalnej
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Gospodarka
Kryzys, to też szansa
Gospodarka w czasach wojny toczącej się u naszego wschodniego sąsiada - jaka była? Z przedsiębiorcami spot-
kaliśmy na ważnych kongresach i wydarzeniach gospodarczych, ale też gościliśmy u nich w firmach. Łączyło ich 
jedno – gotowość do stawiania czoła największym wyzwaniom, umiejętność radzenia sobie w najtrudniejszych 
sytuacjach. A takich przecież w minionym roku nie brakowało. Nie jest też tajemnicą, że to właśnie kryzysowe 
czasy są, ale tylko dla najlepszych, dobrą okazją do rozwoju. 
Jak powiedział nam Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity, celem jego firmy jest bycie pierwszym, be-
zemisyjnym przewoźnikiem w Polsce. Już teraz 85% taboru PKP Intercity nie emituje spalin, a udział ten będzie 
rósł sukcesywnie wraz z postępem w realizacji inwestycji w ramach strategii taborowej. Szczególny nacisk po-
łożono na lokomotywy wielosystemowe oraz tabor hybrydowy. Przy zastosowaniu nowoczesnych elementów, 
eco-drivingu i rekuperacji oraz innych działań, mogą do 2030 roku zaoszczędzić 1 TWh energii, co przełoży się 
na mniejszą o milion ton emisję dwutlenku węgla.
O  Transformacji Lubelskiego Węgla rozmawialiśmy z  Arturem Wasilem prezesem spółki Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. Nasz rozmówca powiedział, że czas węgla potrwa kilka lat, ale potem proces dekarbonizacji 
powróci ze wzmożoną siłą. Inwestycje w górnictwo są czaso- i kosztochłonne. Podjęcie decyzji przez jakikol-
wiek zarząd o zwiększeniu inwestycji musiałoby wiązać się z prawdopodobieństwem, że węgiel będzie potrzeb-
ny w dłuższym okresie. Dziś takiej gwarancji nie ma. Dlatego firma trzyma się strategii i  realizuje krok po 
kroku zaplanowane inwestycje. Przynoszą one efekty w perspektywie dwóch lat.
Ubiegły rok był wyjątkowy dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W całym 
2022 roku, zaplanowano przeznaczyć na szeroko rozumianą transformację klimatyczną, rekordową kwotę 
12,3 mld zł. W tej pokaźnej sumie aż 6,6 mld zł miały stanowić dotacje, a 2,7 mld zł – finansowanie zwrotne, 
czyli pożyczki i wejścia kapitałowe.
W lipcu ub.r. ruszył program „Czyste Powietrze Plus”. Od czasu uruchomienia we wrześniu 2018 r. progra-
mu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest on stale modyfikowany i udoskonalany – tak, aby można było jak 
najskuteczniej realizować główne założenie tego wieloletniego, ogromnego projektu z docelowym budżetem 
w wysokości 103 mld zł.
W 2013 roku, wyprodukowany przez NEWAG, elektryczny zespół trakcyjny z rodziny „Impuls” – jako pierwszy 
w Polsce – przekroczył prędkość 211 km/h. Jak powiedział nam Zbigniew Konieczek prezes Newagu, firma jest 
producentem nowoczesnego taboru kolejowego skupiającym swoją działalność w trzech głównych segmentach 
– produkcji pojazdów pasażerskich, produkcji lokomotyw elektrycznych oraz modernizacji lokomotyw spali-
nowych.
Zespoły trakcyjne z  rodziny IMPULS obejmującej pojazdy w  wielu wersjach zróżnicowane w  zależności od 
pojemności, rodzaju napędu jak i przeznaczenia. Dostępne są pojazdy o różnych długościach posiadające od 
2 do nawet 8 członów. 
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Zapowiedź utworzenia Narodowej Agen-
cji Bezpieczeństwa Energetycznego, któ-
ra jeszcze w  tym roku ma skupić w sobie 
konwencjonalne elektrownie i  kopalnie 
węgla brunatnego, to historyczna szansa 
na przyspieszenie transformacji. Sektor 
zyska bowiem potencjał inwestycyjny, któ-
ry jeszcze do niedawna zdawał się nieosią-
galny. Lider zielonego zwrotu, czyli Tau-
ron wystartował w wyścigu do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Tylko do końca trwającej dekady Tauron 
chce zainwestować w zieloną transformację 
blisko 50 mld zł. Niskoemisyjny kierunek 
transformacji europejskiego sektora jest 
już nie tylko obrany, ale na dobre umoco-
wał się w strategiach biznesowych banków. 
Sektor finansowy jasno wskazuje, że tam, 
gdzie w grę wchodzi węgiel, nie ma mowy 
o  pieniądzach na rozwój. Na konieczność 
wydzielenia z  grup energetycznych zasi-
lanych węglem elektrowni oraz kopalń 
wskazuje Paweł Szczeszek, prezes zarządu 
Tauron. – Obecnie uzyskanie finansowa-
nia przez firmy, które w  swoim portfelu 
wciąż posiadają aktywa węglowe, jest pra-
wie niewykonalne. Wydzielenie tych części 
majątku poza struktury grup jest de facto 
jedyną szansą na dalsze funkcjonowanie 

Strumień inwestycji  
popłynie do energetyki

w  rynkowych warunkach. Odblokowuje 
potencjał inwestycyjny poprzez wzmocnie-
nie pozycji grup w relacjach z instytucjami 
finansowymi – mówi prezes Szczeszek. 

Rządowy plan na energetykę

Wsparcie dla rodzimych spółek energe-
tycznych zapowiada rząd, planujący powo-
łanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 
Energetycznego. To właśnie NABE ma 
przejąć od grup ciążące w dobie transfor-
macji energetycznej węglowe elektrownie 
i kopalnie węgla brunatnego. Jednostki te 
wciąż niezbędne są do bilansowania syste-
mu energetycznego, jednak ich obecność 
w  portfelach firm uniemożliwia skokowe 
inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. 

Jak podano w Polityce Energetycznej Pol-
ski do 2040 roku, nakłady inwestycyjne na 
transformację sektora mają wynieść nawet 
1,6 bln zł. Tylko w  obszarze wytwarza-
nia energii elektrycznej niezbędne będzie 
320-342 mld zł. Większość tych środków 
przeznaczona ma być na sektor OZE i ener-
getykę jądrową. 

Żeby transformacja nastąpiła w  możliwie 
szybkim czasie, zaangażowanie środków 

zewnętrznych jest niezbędne. Inwesty-
cje w  sektorze energetycznym wymagają 
bowiem dużych nakładów, jednocześnie 
o długim okresie zwrotu.

Pierwszy krok w  stronę uwolnienia moż-
liwości finansowania Tauron zrobił już 
z  końcem zeszłego roku i  od 1 stycznia 
Skarb Państwa przejął trzy działające do-
tychczas w  strukturach grupy kopalnie – 
Janina, Brzeszcze i Sobieski. 

Równocześnie trwają prace związane 
z  wydzieleniem aktywów wytwórczych 
opartych na węglu właśnie do Narodowej 
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. 
Ta skupiać będzie elektrownie węglowe 
i  kopalnie węgla brunatnego. - Grupa jest 
w  pełni przygotowana do wydzielenia do 
Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Ener-
getycznego wytwórczych aktywów wę-
glowych. Jednym z  kluczowych kamieni 
milowych procesu wydzielenia aktywów 
było w 2022 roku połączenie spółek Nowe 
Jaworzno obsługującej nowy Blok o  mocy 
910 MW i Wytwarzanie. Wcześniej spółka 
ta nabyła udziały spółek Serwis i  Bioeko 
Tauron oraz przejęła funkcje obsługi finan-
sowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej. 
Tym samym, wokół Tauron Wytwarzanie 
zostały skoncentrowane wszystkie wytwór-
cze aktywa węglowe Grupy wydzielane do 
NABE, a jednocześnie została zabezpieczo-
na samowystarczalność jej funkcjonowania 
- wyjaśnia Paweł Szczeszek.

- Zgodnie z przyjętą niedawno strategią do 
2030 roku w zieloną transformację chcemy 
zainwestować 48 mld zł. Największy stru-
mień finansowy skierujemy na rozbudowę 
aktywów OZE oraz rozwój sieci elektro-
energetycznych – dodaje Paweł Szczeszek.

Zielony Zwrot TAURONA.  

Energia na okrągło

Nowa strategia energetycznego lidera za-
kłada przyspieszenie Zielonego Zwrotu 

TAURONA poprzez skokowe zwiększenie 
mocy OZE. W  2025 roku Grupa planuje 
dysponować 1600 MW zainstalowanymi 
w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicz-
nych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. 
Będzie to stanowić ok. 80 proc. całego mik-
su wytwórczego Grupy.

Tylko w energetyce wiatrowej Tauron chce 
podwoić stan posiadania do 2025, a w 2030 
roku Grupa planuje dysponować już 1100 
MW w technologii wiatrowej. Równocześ-
nie Grupa będzie rozwijać projekty farm 
fotowoltaicznych – do 2025 roku zwięk-
szy moce do 700 MW, a  w  2030 roku bę-
dzie dysponować słonecznymi megawata-
mi o  mocy 1400 MW. W  ubiegłym roku 
TAURON rozpoczął budowę instalacji PV 
o mocy 100 MW, będzie to największa far-
ma fotowoltaiczna w kraju. 

Dodatkowo, już teraz, firma ma w  swoim 
portfolio 34 elektrownie wodne, które rów-
nież w  przyszłości będą wspierać produk-
cję z paneli PV i turbin wiatrowych. 

Łącznie w 2030 roku Tauron będzie posia-
dał aż 80 proc. mocy tylko w źródłach odna-
wialnych. Pozostałe 20 proc. ma być uzupeł-
nione, m.in. przez gaz zasilający jednostki 
kogeneracyjne, czyli takie które równocześ-
nie produkują energię elektryczną i  ciepło 
sieciowe niezbędne do ogrzewania miesz-
kań i wody. Ostatecznie jednak i te elektro-
wnie mają zostać przełączone na wodór. 

Tauron nie wyklucza też wejścia w energe-
tykę atomową. W grę wchodzą jednak nie 
wielkie bloki, a małe jednostki, tzw. SMR, 
które „dopinają system” tam, gdzie brako-
wać może mocy, np. w  okolicach energo-
chłonnych zakładów przemysłowych. 

Wielkie pieniądze w sieciach 

Całość energetycznego wachlarza firmy 
mają spinać przemysłowe magazyny ener-
gii. Produkcja prądu przez odnawialne 
źródła, choć ekologiczna, pozbawiona 
jest jednak możliwości sterowania. Dla-
tego nadwyżki energii ze słonecznych czy 
wietrznych godzin przechowywane mają 
być właśnie takich w magazynach energii. 

Około połowa, z  ponad 48 mld zł, prze-
znaczona zostanie na modernizację i  roz-
budowę sieci dystrybucyjnej, bo to jeden 
z kluczowych warunków powodzenia całej 
transformacji. - Rola sieci dystrybucyjnej 
dla sektora energetycznego jest nieoce-

niona. Jeśli OZE stanowi serce systemu, to 
sieć jest krwiobiegiem, bez którego działa-
nie całego układu jest niemożliwe. Nawet 
najnowocześniejsze turbiny wiatrowe czy 
farmy fotowoltaiczne nie będą spełniać 
swojej roli, jeśli linie energetyczne nie będą 
sprawnie przyjmować i przekazywać dalej 
wyprodukowanej energii – mówi Paweł 
Szczeszek, prezes Taurona.

Przypomnijmy, że Tauron – z  dużą prze-
wagą nad konkurencją – to krajowy lider 
dostaw prądu dla klientów. Udział Taurona 
w  dystrybucji energii do klientów końco-
wych wynosi prawie 40 proc.

– Dysponujemy najnowocześniejszą siecią 
dystrybucyjną zlokalizowaną na mocno 
zurbanizowanym obszarze południowej 
Polski, a  wskaźniki jakości dostarczanej 
energii utrzymują się na najwyższym po-
ziomie w Polsce – tłumaczy Szczeszek. 

Żeby dopełnić ekologiczną transforma-
cję firmy, Tauron zapowiedział też zmiany 
w obszarze obsługi klienta. Do końca 2030 
roku chce w pełni zdigitalizować proces ob-
sługowy. W praktyce oznacza to odejście od 
drukowanych dokumentów. Każdy klient 
firmy wszystkie swoje sprawy w  Tauronie 
będzie mógł załatwić zupełnie cyfrowo.

Już teraz dzięki platformie Mój TAURON, 
żeby przepisać licznik nie trzeba pojawić 
się w Punkcie Obsługi. Całkowicie zdalnie 
można też opłacić rachunki, podać odczyt 
licznika, czy zawrzeć umowę. Co ważne, 
na takie udogodnienia klienci firmy reagu-
ją z  entuzjazmem. Aż 80 proc. z  nich już 
teraz korzysta z  e-faktury co oznacza, że 
rozliczenie otrzymuje wyłącznie w  formie 
elektronicznej. Firma wyliczyła, że dzię-
ki temu w ciągu ostatnich 2 lat, udało się 
uchronić przed wycinką aż 3 tys. drzew. 
W  2050 roku Tauron chce być całkowicie 
neutralny dla klimatu.
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Reagujemy na potrzeby
beneficjentów i wymogi rynku
Z  Arturem Michalskim wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej, rozmawia Marcin Prynda

Jaka była rola NFOŚiGW w transfor-
macji energetycznej w  Polsce w  2022 
roku? 

– Warto zacząć od tego, że transformacja 
energetyczna jest procesem niełatwym 
i złożonym, ale z drugiej strony – nieunik-
nionym. Dekarbonizacja, upowszech-
nianie odnawialnych źródeł energii oraz 
racjonalne, zrównoważone dążenie do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej, 
zwłaszcza w  dobie obecnego, światowego 
kryzysu na rynku surowców energetycz-
nych – to jedno z najważniejszych wyzwań 
cywilizacyjnych stojących przed Polską. 
Transformacja energetyczna w  naszym 
kraju wymaga kompleksowej przebudo-
wy energetyki węglowej, dalszego, konse-
kwentnego rozwoju OZE oraz konsolidacji 
zróżnicowanych źródeł wytwarzania ener-

gii. Kluczowymi celami w tym skompliko-
wanym i obliczonym na wiele lat procesie 
jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa 
energetycznego oraz zagwarantowanie 
odbiorcom stabilnych dostaw energii elek-
trycznej i  cieplnej – zgodnie z  przyjętą 
przez rząd „Polityką energetyczną Polski 
do 2040  roku” oraz wymaganiami euro-
pejskiej polityki klimatycznej. Nasz kraj 
docelowo ma być samowystarczalny ener-
getycznie i  powinien w  pełni zaspokajać 
energetyczne potrzeby ludności i  gospo-
darki. 
W tak pomyślanym procesie transformacji 
energetycznej Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako 
największa w  kraju instytucja finansów 
publicznych zajmująca się od niemal 34 lat 
wspieraniem strategicznych projektów 
proekologicznych – odgrywa jedną z  klu-
czowych ról. NFOŚiGW prowadzi progra-
my dla energetyki zawodowej, ukierun-
kowane na transformację ciepłownictwa 
i promocję kogeneracji (np. „Energia Plus”, 
„Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”, 
„Ciepłownictwo Powiatowe”), ale równo-
legle wspiera finansowo rozwój energetyki 
prosumenckiej i  wzmacnianie odnawial-
nych źródeł energii (np. „Mój Prąd”, „Moje 
Ciepło”), w  tym wspomagających autono-
mię energetyczną gospodarstw wiejskich 
(np. „Agoroenergia” i  „Energia dla wsi”) 
oraz budownictwo energooszczędne (np. 
„Puszczyk”), ukierunkowane na poprawę 
jakości powietrza poprzez ograniczenie 
lub uniknięcie emisji CO2 oraz zwiększe-
nie produkcji energii z odnawialnych źró-
deł. Dofinansowując projekty związane 
z  transformacją energetyczną, NFOŚiGW 
jest partnerem dla wszystkich wytwórców 
energii – zarówno dużych i  systemowych, 
jak również indywidualnych. 

Czy pod tym względem miniony rok 
był udany?

– Rok 2022 w  pełni potwierdził fakt, że 
finansowanie przedsięwzięć związanych 
z  transformacją energetyczną to jeden 
z  priorytetów NFOŚiGW. Na inwestycje 
w tym obszarze w formie dotacji, pożyczek 
i  wejść kapitałowych NFOŚiGW wypłacił 
ponad 10 mld zł. Te ogromne pieniądze zo-

stały skierowane na modernizację i budo-
wę nowych źródeł energii oraz systemów 
energetycznych i  ciepłowniczych, w  tym 
upowszechnianie OZE, ale także na rozwój 
transportu zeroemisyjnego czy promowa-
nie nowoczesnych i  energooszczędnych 
technologii. 
W ciągu najbliższych 10 lat na rzecz szero-
ko rozumianej transformacji energetycznej 
NFOŚiGW planuje przeznaczyć kwotę rzę-
du nawet 180 mld zł, pochodzących z róż-
nych źródeł i funduszy. W tym kontekście 
trzeba przypomnieć, że największy w  hi-
storii budżet nowej perspektywy finanso-
wej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 ma 
być w co najmniej 37 procentach przezna-
czony właśnie na inwestycje w transforma-
cję energetyczną, z naciskiem na działania 
w  obszarze efektywności energetycznej 
i OZE. 

Które z nowych programów wsparcia 
dla samorządów, rolników, czy osób 
fizycznych cieszyły się w  2022 roku 
największym zainteresowaniem?

– W  minionym roku, podobnie jak w  la-
tach poprzednich, staraliśmy się, aby oferta 
NFOŚiGW była jak najbardziej komplek-
sowa i zapewniała wsparcie różnorodnym 
podmiotom – zarówno w przemyśle i sek-
torze energetyki i ciepłownictwa, jak rów-
nież na rzecz lokalnych samorządów oraz 
w odniesieniu do ekologicznych inwestycji 
realizowanych przez osoby fizyczne. W za-
kresie liczby procedowanych wniosków 
zdecydowanie prym wiodą programy po-
wszechne, dedykowane odbiorcom indy-
widualnym, takie jak „Czyste Powietrze”, 
czy „Mój Prąd”. Jeśli chodzi o  „Czyste 
Powietrze”, to w  samym tylko roku 2022 
zostało przyjętych 159 tys. wniosków, a od 
początku realizacji tego programu wpły-
nęło już przeszło 0,5 mln wniosków doty-
czących wymiany nieefektywnych źródeł 
ciepła i termomodernizacji domów jedno-
rodzinnych, które opiewają na wnioskowa-
ną kwotę dofinansowania ponad 10 mld zł. 
Z kolei, gdy idzie o program „Mój Prąd”, to 
w 2022 r. była realizowana już jego czwar-
ta edycja. Znacznie rozszerzyliśmy w  niej 
zakres finansowania, który obejmuje teraz 

już nie tylko zakup i  montaż mikroinsta-
lacji PV, jak w  poprzednich odsłonach 
programu, lecz także zakup magazynów 
energii i  systemów zarządzania energią. 
W roku 2022 zostało zweryfikowanych po-
nad 164 tys. wniosków o  dofinansowanie 
na kwotę przekraczającą 520 mln  zł. Na-
tomiast od początku wdrażania programu 
„Mój Prąd” wsparcie otrzymało ponad 428 
tys. prosumentów na całkowitą kwotę dofi-
nansowania w wysokości prawie 2 mld zł, 
co pozwoliło zainstalować prawie 2,5 GW 
mocy w instalacjach PV. 
W  połowie 2022  r. NFOŚiGW uruchomił 
nowy program pod nazwą „Moje Ciepło”, 
który uzupełnia ofertę kierowaną do pro-
sumentów i  przeznaczony jest na finan-
sowe wspieranie zakupu i  montażu pomp 
ciepła w  budynkach jednorodzinnych. 
Do końca minionego roku w ramach tego 
programu wpłynęło ponad 10 tys. wnio-
sków na kwotę dofinansowania prawie 100 
mln zł, przy czym wypłacono już ponad 31 
mln zł dotacji. 
W 2022 r. dużym zainteresowaniem wśród 
rolników cieszyły się nabory wniosków 
o  dofinansowanie w  ramach programu 
„Agroenergia”, który składa się z  dwóch 
odrębnych elementów. Nabory dla części 
1) „Mikroinstalacje, pompy ciepła i  towa-
rzyszące magazyny energii” prowadzone są 
przez wojewódzkie fundusze ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) 
od 1 października 2021  r. Do końca roku 
ubiegłego wpłynęło ponad 2 tys. wniosków 
na łączną kwotę dofinansowania ponad 
28,6 mln  zł. Z  kolei nabór dla części 2) 
„Biogazownie rolnicze i  małe elektrownie 
wodne” prowadzony był przez NFOŚiGW 
od 20 lipca 2021  r. do 20 grudnia 2022  r. 
W  minionym roku wpłynęły 53 wnioski 
o  dofinansowanie, wśród których było 
29 wniosków dotacyjnych na łączną kwo-
tę dofinansowania ponad 33,5 mln zł oraz 
24  wnioski pożyczkowe opiewające w  su-
mie na ponad 42 mln zł.  złożone wnioski 
dotyczą 26 biogazowni i 3 elektrowni wod-
nych. Do tej pory udzielono dofinansowa-
nia 14 biogazowniom, a pozostałe wnioski 
są jeszcze procedowane.

A  co z  programami kierowanymi na 
efektywność energetyczną w  budyn-
kach podmiotów publicznych i  in-
nych nie będących mieszkalnymi? Tu 
jest jeszcze nadal sporo do zrobienia.

NFOŚiGW w 2022 r. kontynuował program 
budownictwa energooszczędnego „Pusz-
czyk – Niskoemisyjne budynki użytecz-
ności publicznej”. Przedmiotem naboru 
był wybór, w celu udzielenia dofinansowa-
nia, projektów wpływających na poprawę 
jakości powietrza poprzez zmniejszenie 
zużycia energii w  budynkach. Obszarem 
działań w tym programie są inwestycje po-
legające na budowie (również dokończeniu 

lub rozbudowie) nowych budynków uży-
teczności publicznej i  zamieszkania zbio-
rowego. W  ramach naboru wpłynęło 96 
wniosków (o dotację i pożyczkę) na łączną 
kwotę prawie 258 mln zł.
Warto też dodać, że w 2022 r. sporym zain-
teresowaniem cieszył się program „Klima-
tyczne uzdrowiska. Część 2) Wspieranie 
efektywności energetycznej w  budynkach 
użyteczności publicznej na terenie gmin 
uzdrowiskowych”, którego celem jest 
wspieranie samorządów gminnych posia-
dających status uzdrowiska lub obszaru 
ochrony uzdrowiskowej w  zakresie za-
chowania funkcji leczniczych uzdrowiska 
poprzez ochronę warunków naturalnych 
uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdro-
wiskowej. Nabór wniosków o  dofinanso-
wanie jest w  trakcie realizacji od 15 lipca 
2021 r. i potrwa do 29 marca 2024 r. lub do 
wyczerpania alokacji środków. W  2022  r. 
wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie.

W jaki sposób ostatnie zmiany w pro-
gramie „Czyste Powietrze” mogą 
przyczynić się do bardziej skutecznej 
walki ze smogiem? Jak duży budżet 
przeznaczono na jego realizację?

– Program „Czyste Powietrze” od czasu jego 
uruchomienia we wrześniu 2018 r. staramy 
się systematycznie poprawiać i optymalizo-
wać – tak, aby jak najlepiej dostosowywać 
go do potrzeb beneficjentów oraz zmienia-
jących się warunków i  wymogów rynko-
wych. Jest to projekt zakrojony na ogromną 
skalę, na finansowym poziomie 103 mld zł. 
To największe przedsięwzięcie tego rodzaju 
w  polskiej historii i  jednocześnie najważ-
niejszy projekt służący skutecznej walce 
ze smogiem oraz poprawie efektywności 
energetycznej w domach jednorodzinnych. 
Do tej pory program „Czyste Powietrze” 
finansowany był ze środków NFOŚiGW 
oraz budżetowych, ale mając na uwadze 
skalę przedsięwzięcia, została podjęta de-
cyzja o  zasileniu go dostępnymi źródłami 
zewnętrznymi, w  tym kwotą ponad 3 mld 
euro w ramach Krajowego Planu Odbudo-
wy (KPO) oraz kwotą 1,8 mld euro ze środ-
ków programu Fundusze Europejskie na In-
frastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), 
który jest następcą Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Jakie zmiany w  dotacyjnym progra-
mie „Czyste Powietrze” nastąpią 
w 2023 roku?

– Już od początku 2023 r. NFOŚiGW wpro-
wadził nową odsłonę programu „Czyste 
Powietrze”, co jest kolejną odpowiedzią 
na potrzeby ludzi i wymogi rynku. Obec-
na sytuacja ekonomiczna związana ze 
znacznym wzrostem cen nośników energii 
powoduje, że NFOŚiGW jeszcze mocniej 
akcentuje w programie „Czyste Powietrze” 
rolę termomodernizacji i  wykorzystania 

OZE. Oznacza to, że oprócz korzystnego 
dla beneficjenta dofinansowania wymiany 
przestarzałego źródła ciepła, będzie moż-
na jednocześnie skorzystać z atrakcyjnego 
pakietu finansowego wspierania termo-
modernizacji budynku mieszkalnego. 
Najwyższe dofinansowanie przewidziane 
jest w  przypadku przeprowadzenia kom-
pleksowej, głębokiej termomodernizacji. 
Wprowadzone zmiany mają na celu przy-
śpieszenie realizacji programu poprzez za-
chęcenie jeszcze większej liczby właścicieli 
i współwłaścicieli budynków jednorodzin-
nych do podejmowania ambitnych inwe-
stycji proekologicznych. 
Najważniejsze modyfikacje w  programie 
„Czyste Powietrze” od początku 2023  r. 
przewidują nie tylko wprowadzenie zachęt 
finansowych do przeprowadzenia kom-
pleksowej termomodernizacji budynku, 
ale także: urealnienie wysokości kosztów 
kwalifikowanych w  stosunku do aktual-
nych cen materiałów i urządzeń oraz pod-
niesienie maksymalnych kwot dotacji dla 
przedsięwzięcia, podwyższenie progów 
dochodowych uprawniających do otrzy-
mania podstawowego, podwyższonego lub 
najwyższego poziomu dofinansowania, 
przejście na kwoty netto kosztów kwali-
fikowanych i  podniesienie intensywności 
dofinansowania przedsięwzięcia w  związ-
ku z  planowanym finansowaniem pro-
gramu ze środków europejskich. Bardzo 
istotne dla beneficjentów jest wprowadze-
nie możliwości  złożenia dwóch wniosków 
o  dofinansowanie na warunkach pro-
gramu obowiązujących od jego reformy 
wprowadzonej 15 maja 2020 r. To oznacza, 
że jeżeli ktoś uzyskał dofinansowanie na 
wymianę źródła ciepła, teraz może ubiegać 
się o  dodatkowe środki na termomoder-
nizację. Są także inne, korzystne zmiany, 
na przykład możliwość zakupu i  monta-
żu kotła na biomasę drzewną (kotła zga-
zowującego drewno lub kotła na pellet) 
o  emisyjności nie większej niż 20mg/m3 
w  budynku podłączonym do sieci dystry-
bucji gazu. Od 1 lipca 2023 r. dofinansowa-
nie będzie dotyczyło wyłącznie kotłów na 
biomasę drzewną o emisyjności niższej niż 
20mg/m3, ale zmiana została wprowadzo-
na już obecnie w celu zapewnienia okresu 
przejściowego. Dodam jeszcze, że możliwe 
jest teraz udzielanie kredytów bankowych 
– i  tym samym dotacji na częściową spła-
tę kapitału kredytu – na przedsięwzięcia 
rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem 
w banku wniosku o dofinansowanie. 
Zmiany dotyczą również zasad rozliczeń 
pomiędzy NFOŚiGW i  funduszami woje-
wódzkimi a  beneficjentami w  celu przy-
spieszenia wypłaty dotacji, przy zachowa-
niu zasad bezpieczeństwa wydatkowania 
środków publicznych oraz spełnieniu wy-
mogów UE.

Fot. K. Kania/NFOŚiGW
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Podczas Światowego Forum Ekono-
micznego w Davos (16-20 stycznia br.) 
Bank Pekao S.A. był współgospoda-
rzem Domu Polskiego, jego przedsta-
wiciele uczestniczyli również w wielu 
debatach. O  czym głównie dyskuto-
wano?

Tegoroczne hasło tych spotkań „POLAND 
bridge to freedom” (Polska most do wolno-
ści) podkreślało skalę pomocy humanitar-
nej Polski dla ukraińskich uchodźców oraz 
geostrategiczną pozycję kraju, który łączy 
wschodnie i zachodnie gospodarki, a także 
otwiera drzwi do biznesowego potencjału 
regionu. Bardzo interesująca była deba-
ta, pt. „Rebuilding Ukraine. Mapping out 
the needs of Ukrainian business sector” 
(Odbudowa Ukrainy. Mapa potrzeb ukra-
ińskiego sektora biznesowego) na temat 
przyszłej odbudowy Ukrainy ze zniszczeń 
powojennych oraz potencjalnych korzy-
ści dla naszego kraju, jakie mogą wynikać 
z aktywnego uczestnictwa w tym trudnym 
i  pełnym wyzwań przedsięwzięciu. Go-
spodarzem tej debaty był Bank Pekao S.A., 
a  wziął w  niej udział m.in. prezes banku 
Leszek Skiba.
Ja z kolei, uczestniczyłem w debacie ”Ener-
getyczne rewolucje i  kontrrewolucje: Ja-
kie są długoterminowe skutki kryzysu 
energetycznego?”, zorganizowanej przez 
„Dziennik Gazetę Prawną”. Poruszyłem 
problem wysokich cen energii w  Europie, 
które w  dużym stopniu napędzają wzrost 
inflacji. Ceny energii w  Europie są ponad 
trzykrotnie wyższe niż w  Stanach Zjed-
noczonych. Wynika to m.in. z  rosyjskiej 
agresji na Ukrainę, ale też z polityki Unii 
Europejskiej. Musimy ponosić ogromne 
koszty związane z uprawnieniami do emi-
sji CO2, a z drugiej strony wydawać miliar-
dy złotych na nowe, zeroemisyjne źródła 
energii. Potężnym wyzwaniem jest w  tej 
sytuacji zapewnienie finansowania takich 
projektów. 

A  zatem, zielona transformacja jest 
szansą, czy wyzwaniem dla sektora 
finansowego?

Zielona transformacja jest szansą dla 
wszystkich, w  tym również dla sektora 
finansowego. Przy założeniu, że w  wy-

Bank Pekao wspiera  
zieloną transformację
Z  Pawłem Strączyńskim wiceprezesem Banku Pekao S.A.,  
rozmawia Ryszard Żabiński

padku Polski, energia pozyskana z  atomu 
jest podstawowym elementem zielonej 
transformacji, uzupełnionym o  rozpro-
szone, odnawialne źródła energii, widzimy 
ogromne korzyści wynikające z  takiego 
docelowego mixu. Na przykład, na płasz-
czyźnie bezpieczeństwa energetycznego 
– trzy elektrownie atomowe, które planu-
jemy byłyby możliwe do obrony, również 
rozproszone OZE nie jest łatwym celem dla 
potencjalnego agresora. 
Dla sektora finansowego, w  tym dla Ban-
ku Pekao, zielona transformacja oznacza 
stopniową zmianę portfela bilansowego 
poprzez ograniczanie projektów wysoko-
emisyjnych, a  zwiększanie nisko- i  zero-
emisyjnych, jak również silne wspieranie 
naszych klientów, w  tym dużych grup 
energetycznych, przedsiębiorstw, samorzą-
dów przy realizacji takich projektów. 

W  jaki sposób odzwierciedla się to 
w strategii Banku Pekao?

W  strategii ESG (environmental, social 
and corporate governance), Bank Pekao, 
jako jedna z największych instytucji finan-
sowych w Europie Środkowo-Wschodniej, 
zobowiązuje się zwiększyć swoje zaangażo-
wanie w transformację energetyczną i eko-
logiczną Polski oraz ochronę środowiska 
naturalnego. Celem jest zorganizowanie 
finansowania nowych projektów, w  latach 
2021-2024, na kwotę co najmniej 30 mld 
zł, z czego 8 mld zł zasili projekty zielone 
i społeczne, a 22 mld zł bank planuje prze-
znaczyć na wsparcie emisji zielonych obli-
gacji swoich klientów. Jestem przekonany, 
że te 30 mld, to jest minimum, które po-
winniśmy osiągnąć. 

Czy to oznacza, że Bank Pekao będzie 
teraz kojarzony z  finansowaniem 
transformacji energetycznej, ochroną 
środowiska?

Jesteśmy już bardzo zaangażowani w takie 
działania. Bank Pekao współfinansował 
np. budowę największej w Polsce farmy fo-
towoltaicznej, realizowanej przez PAK PCE 
Fotowoltaika. Angażowaliśmy się też w bu-
dowę farm wiatrowych. Bank sfinansował 
budowę największej lądowej farmy w Pol-
sce spółki Potęgowo Mashav. Zlokalizo-

wana na Pomorzu farma ma moc 220 MW 
i składa się z 81 turbin wiatrowych. 
Ważnym partnerem banku są samorzą-
dy terytorialne. Pekao współorganizował 
pierwszą w  Polsce emisję zielonych ob-
ligacji samorządowych na kwotę 50 mln 
zł, a wartość całej emisji sięgnęła 418 mln 
zł. Pieniądze zostały przeznaczone na sfi-
nansowanie projektów w  niskoemisyjny 
transport miejski oraz oczyszczanie ście-
ków w  Łodzi. We Wrocławiu, Pekao było 
agentem programu emisji obligacji za 491 
mln zł na sfinansowanie inwestycji popra-
wiających standard komunikacji miejskiej.
W 2021 r., konsorcjum banków Pekao oraz 
Banku Gospodarstwa Krajowego podpisa-
ło ze spółką Tramwaje Śląskie umowę fi-
nansowania modernizacji sieci tramwajo-
wej w miastach Śląska i Zagłębia na kwotę 
496 mln zł. Ostatnio, w styczniu bieżącego 
roku ogłosiliśmy, że sfinansujemy kwotą 
ponad 0,5 mld zł rozbudowę nowoczesnej 
sieci tramwajowej w Krakowie.
W ciągu ostatnich 11 lat, bank sfinansował 
inwestycje w transport publiczny na kwotę 
blisko 6 mld zł.

Czy klienci indywidualni również 
oczekują od Banku wsparcia w finan-
sowaniu niskoemisyjnych inwestycji?

Mamy bardzo dużo zapytań dotyczących 
projektów OZE. Musimy jednak pamiętać, 
że działamy w  środowisku wysokich stóp 
procentowych i  inflacji, a  to nie sprzyja 
rozwojowi inwestycji. Należy jednak ocze-
kiwać, że pod koniec roku inflacja będzie 
jednocyfrowa, choć w ujęciu średniorocz-
nym nadal może być poziom dwucyfrowy. 
Mimo wszystko spodziewam się, że wios-
ną nastąpi duży wzrost zainteresowania 
montażem pomp ciepła w  budownictwie 
jednorodzinnym. Klienci indywidualni 
z pewnością będą chcieli uniezależnić swo-
je gospodarstwa domowe od gazu i węgla. 
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Przed nami tzw. ponowny autozapis do 
PPK. To olbrzymia szansa dla wszystkich 
osób zatrudnionych. Zwłaszcza tych, 
którzy chcieliby wycofać się ze złożo-
nej wcześniej rezygnacji i  przekonać się 
czy faktycznie prawdą jest to, że PPK to 
najlepsza forma oszczędzania, bo każde 
wpłacone na rachunek PPK 100 zł ozna-
cza drugie 100 zł – od pracodawcy i pań-
stwa. Dzięki tzw. ponownemu autozapi-
sowi, aby oszczędzać w  PPK nie muszą 
nic robić. 

Mechanizm automatycznego zapisu od-
wołuje się do szeregu zjawisk, które bada 
ekonomia behawioralna. Nauka ta daje 
nam mnóstwo informacji o rzeczywistych 
zachowaniach ludzi, ich ograniczeniach, 
a  także metodach wywierania na nich 
wpływu. Pozwala nam zrozumieć prawdzi-
wą naturę ludzi, którzy w swoich decyzjach 
często kierują się emocjami, nastrojami, 
czy też drzemiącymi w nich pierwotnymi 
instynktami. Jej istotą jest wykorzysty-
wanie sił, które często są ludzką słabością 
do dobrych rzeczy. Zdaniem Richarda 
Thalera, ekonomisty i  laureata nagrody 
Nobla, w związku z  tym, że każdy proces 

Do rozpoczęcia oszczędzania    niektórzy potrzebują impulsu
podejmowania decyzji charakteryzują trzy 
cechy: miopia, prokrastynacja i  inercja, 
czyli w  skrócie krótkowzroczność, odkła-
danie wszystkiego na później i brak woli do 
działania, należy przy pomocy delikatnego 
impulsu, „lekkiego szturchnięcia” (z  ang. 
nudge) pomagać ludziom podejmować lep-
sze decyzje – nakierować ich na konkretną 
ścieżkę wyboru tak, aby ograniczać niera-
cjonalne działania. Najlepszym tego przy-
kładem, jaki podaje sam Thaler, wydaje 
się zapisywanie pracowników do dodatko-
wych programów emerytalnych. 

Przyjmując, że ludzie nie zawsze podejmu-
ją racjonalne decyzje (m.in. ze względu na 
popełniane błędy poznawcze, ograniczoną 
wiedzę czy podatność na wpływ emocji) – 
zalecana jest zmiana architektury wyboru, 
szczególnie jeśli chodzi o decyzje w zakre-
sie finansów. Domyślną opcją powinno być 
zapisanie do programu oszczędzania i po-
zostawienie możliwości późniejszej rezyg-
nacji. Tak też zrobiono w PPK, wprowadza-
jąc automatyczny zapis do tego programu 
wszystkich osób spełniających określone 
w  ustawie o  PPK warunki, dając im przy 
tym możliwość wycofania swojego uczest-
nictwa w  oszczędzaniu, ponieważ udział 
w  PPK jest – co do zasady – dla osób za-
trudnionych dobrowolny. 

W przypadku PPK, ustawodawca nie tylko 
oparł konstrukcję programu na autozapisie, 
ale też zdecydował o  jego cykliczności – co 
4 lata (pierwszy raz w 2023 roku) odbywać 
się będzie bowiem tzw. ponowny autoza-
pis. Dlaczego? Dlatego, aby nas wyręczyć, 

żebyśmy mogli zapisać się do PPK bez ko-
nieczności podejmowania jakichkolwiek 
działań np. składania naszemu pracodawcy 
„deklaracji przystąpienia”. Obecnie co mie-
siąc wpłaty do PPK finansuje już 2,55 mln 
osób. W ciągu ostatniego półtora roku, czyli 
od zakończenia 4 etapów wdrożenia PPK, 
przybyło prawie 400 tys. oszczędzających, 
którzy zdecydowali się na ten krok mimo 
pandemii, agresji rosyjskiej na Ukrainę 
czy wysokiej inflacji. Okazuje się, że wraz 
z upływem czasu wiele osób, które wcześniej 
zrezygnowały z  oszczędzania w  PPK prze-
konuje się do tego programu – często pod 
wpływem osób bliskich czy kolegów z pracy, 
którzy w przeciwieństwie do nich nie złożyli 
deklaracji o rezygnacji z PPK i są zadowole-
ni z podjętej decyzji. Zadowoleni uczestnicy 
PPK to najlepsi ambasadorzy tego progra-
mu. Oni na własnej skórze przekonali się, 
że oszczędzanie w tym programie naprawdę 
się opłaca, bo do wpłat pracownika prawie 
drugie tyle dokłada pracodawca, a  dodat-
kowo jeszcze na rachunek uczestnika PPK 
trafiają: wpłata powitalna oraz dopłaty 
roczne od państwa – wyjaśnia Robert Za-
potoczny, prezes PFR Portal PPK. 

5 faktów o PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe to program 
długoterminowego oszczędzania razem 
z  pracodawcą i  państwem, dostępny dla 
wszystkich osób zatrudnionych. Prezentu-
jemy kilka głównych faktów o PPK, które 
mogą pomóc uporządkować informacje na 
temat programu.

wynagrodzenie Twoja 
wpłata (2%) 

wpłata pracodawcy 
(1,5%) 

Twoje wpłaty 
po roku 

wpłaty pracodawcy 
i państwa 

po pierwszym roku 
2 500,00 zł 50,00 zł 37,50 zł 600,00 zł 940,00 zł 
3 000,00 zł 60,00 zł 45,00 zł 720,00 zł 1 030,00 zł 
3 500,00 zł 70,00 zł 52,50 zł 840,00 zł 1 120,00 zł 
3 600,00 zł 72,00 zł 54,00 zł 864,00 zł 1 138,00 zł 
3 700,00 zł 74,00 zł 55,50 zł 888,00 zł 1 156,00 zł 
3 800,00 zł 76,00 zł 57,00 zł 912,00 zł 1 174,00 zł 
3 900,00 zł 78,00 zł 58,50 zł 936,00 zł 1 192,00 zł 
4 000,00 zł 80,00 zł 60,00 zł 960,00 zł 1 210,00 zł 
4 100,00 zł 82,00 zł 61,50 zł 984,00 zł 1 228,00 zł 
4 200,00 zł 84,00 zł 63,00 zł 1 008,00 zł 1 246,00 zł 
4 300,00 zł 86,00 zł 64,50 zł 1 032,00 zł 1 264,00 zł 
4 400,00 zł 88,00 zł 66,00 zł 1 056,00 zł 1 282,00 zł 
4 500,00 zł 90,00 zł 67,50 zł 1 080,00 zł 1 300,00 zł 
4 600,00 zł 92,00 zł 69,00 zł 1 104,00 zł 1 318,00 zł 
4 700,00 zł 94,00 zł 70,50 zł 1 128,00 zł 1 336,00 zł 
4 800,00 zł 96,00 zł 72,00 zł 1 152,00 zł 1 354,00 zł 
4 900,00 zł 98,00 zł 73,50 zł 1 176,00 zł 1 372,00 zł 
5 000,00 zł 100,00 zł 75,00 zł 1 200,00 zł 1 390,00 zł 
5 500,00 zł 110,00 zł 82,50 zł 1 320,00 zł 1 480,00 zł 

 

Fakt 1: Z oszczędności w PPK można sko-
rzystać w każdej chwili.

Oszczędności gromadzone w PPK są pry-
watną własnością uczestnika. Można 
skorzystać z nich w każdej chwili, bez po-
dawania przyczyny i przeznaczyć je na do-
wolny cel. W programie jest opcja wypłaty 
w sytuacjach szczególnych, czyli na wkład 
własny do kredytu hipotecznego (100% 
oszczędności, do 45. roku życia) i w przy-
padku choroby swojej lub najbliższych (do 
25% oszczędności na jedną jednostkę cho-
robową). W obu przypadkach bez żadnych 
pomniejszeń.

Fakt 2: PPK to dodatkowe środki na je-
sień życia. 

Są to ekstra oszczędności, bonus, który 
pracownik dostaje do pensji, ponieważ na 
indywidualny rachunek trafia nie tylko 
2%-4% wynagrodzenia pracownika, ale 
też dodatkowe środki, które zobowiązany 
jest sfinansować pracodawca. Do tego co 
roku, po spełnieniu warunków określonych 
w przepisach, pracownik otrzymuje dopłatę 
od państwa w  wysokości 240 zł. Program 
premiuje oszczędzających co najmniej do 
60. roku życia, a zatem może być to sposób 
na zwiększenie zabezpieczenia finansowego 
po zakończeniu pracy zawodowej.

Fakt 3: Środki w PPK są w pełni dziedzi-
czone.

Uczestnik sam wskazuje osoby, które 
będą dziedziczyć oszczędności zgroma-
dzone w  PPK. Można wskazać dowolne 
osoby i  określić ich procentowy udział 
w  dziedziczonych środkach. Jeśli tego nie 
zrobi, środki będą dziedziczone według 
zasad ogólnych. Dodatkowo dziedziczenie 
w PPK jest zwolnione z podatku od spad-
ków i darowizn, a spadkobierca otrzymuje 
całość środków, bez żadnych potrąceń. 

Fakt 4: Udział w Pracowniczych Planach 
Kapitałowych to zysk dla pracownika. 

Zysk uczestnika PPK zarabiającego 5 300 
zł, oszczędzającego w  PPK od grudnia 
2019 r., w  zależności od grupy FZD wy-
nosi od 104% do 118% (dane z  Biuletynu 
PPK za styczeń 2023 r.). W porównaniu do 
poprzedniego miesiąca aktywa zgroma-
dzone w  PPK wzrosły o  960 mln złotych, 
co daje w sumie blisko 13 mld zł środków 

zgromadzonych w  PPK. Nie ma żadnego 
instrumentu finansowego w  Polsce, który 
dawałby tak wysoką stopę zwrotu. Średni 
koszt zarządzania funduszami przez in-
stytucje finansowe oferujące prowadzenie 
PPK pozostał bez zmian i kształtuje się na 
poziomie 0,345%, a  zatem dużo niżej niż 
wartość dopuszczona ustawą. 

Poniżej uproszczone wyliczenia, ile od 
pracodawcy i państwa zyskuje pracownik, 
uczestniczący w PPK. Osoba, która rezyg-
nuje z  udziału w  programie, nie otrzyma 
tych pieniędzy. Zestawienie nie dotyczy 
zysków/strat kapitałowych.

Fakt 5: Do oszczędności w PPK uczestnik 
ma stały dostęp. 

Podobnie jak przy rachunku bankowym 
uczestnik otrzymuje numer konta oraz 
pierwsze hasło do logowania. Od tego mo-
mentu może sprawdzać w  aplikacji stan 
swoich oszczędności, a  także dokonywać 
dyspozycji dot. uposażenia osób dziedzi-
czących, wypłat czy zwrotów. Uczestnik 
może się także zalogować za pomocą profi-
lu zaufanego w serwisie Moje PPK. 

Akademia Korzyści PPK – wygrywaj 
podwójnie! 
Pod adresem konkurs.mojeppk.pl wy-
startowała Akademia Korzyści PPK dla 

uczestników Pracowniczych Planów Kapi-
tałowych. Celem Akademii jest przedsta-
wienie zasad funkcjonowania programu 
i  tym samym zachęcenie do oszczędzania 
w  PPK. Akademia Korzyści PPK to prze-
de wszystkim quizy z wiedzy o Pracowni-
czych Planach Kapitałowych, które przy-
bliżają ideę programu i jego najważniejsze 
założenia. Za każdą poprawną odpowiedź 
na pytanie uczestnik konkursu otrzymuje 
losy, które biorą udział w  sześciu losowa-
niach nagrody głównej – każdorazowo jest 
to 100 tysięcy złotych. Dodatkowo prze-
widziano 24 nagrody w  wysokości 10 ty-

sięcy zł, 96 nagród po 1 tysiąc zł oraz 640 
nagród po 100  zł, które można wygrać, 
rozwiązując quizy. Łączna pula wynosi po-
nad milion złotych. Uczestnikiem Akade-
mii Korzyści PPK może być każda osoba, 
która ukończyła 18 lat oraz jest uczestni-
kiem PPK lub będzie uczestnikiem PPK 
najpóźniej w chwili pierwszego losowania 
nagród, w którym weźmie udział. Pierwsze 
losowanie nagrody głównej odbędzie się 12 
kwietnia 2023 r. Akademia Korzyści PPK 
realizowana jest od stycznia do paździer-
nika 2023 roku. 

Nie czekaj – już dziś zarejestruj się 
w  Akademii Korzyści PPK! Oszczędzaj 
w Pracowniczych Planach Kapitałowych, 
rozwiązuj quizy i wygrywaj nagrody! 
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Gdy wydawało się, że zapaść na rynku 
turystycznym wywołana pandemią koro-
nawirusa powoli przechodzi do historii, 
a  branża sukcesywnie zaczyna się odbu-
dowywać, otrzymaliśmy cios w  postaci 
agresji Rosji na Ukrainę. W początkowej 
fazie wojny bardzo mocno odczuwalny 
był brak turystów zagranicznych. Dzia-
łania Polskiej Organizacji Turystycznej 
na rynkach zagranicznych mające na celu 
przedstawienie rzeczywistego obrazu sy-
tuacji przynoszą efekty, a  obcokrajowcy 
mogą bez obaw przekonać się o  polskiej 
gościnności. Wciąż jednak liczba grup 
zorganizowanych przyjeżdżających do 
Polski daleka jest od poziomu z  2019 
roku. 

Odbudowa turystyki przyjazdowej, która 
generuje największe przychody dla bran-
ży turystycznej, jest jednym z  celów POT 
na ten rok. W  2022 roku do listy Zagra-
nicznych Ośrodków Polskiej Organizacji 
Turystycznej dołączyły trzy nowe: w  Pra-
dze, Budapeszcie i  Tel Awiwie. Wśród 
kampanii produktowych warto wyróżnić 
te związane z Pomnikami Historii i obiek-
tami UNESCO, promocją regionów Pol-
ski Wschodniej czy turystyki kulinarnej 
z  Przewodnikiem Michelin. Jak wynika 
z badań POT „Obcokrajowcy o Polsce” to 
właśnie te obszary były wskazywane jako 
najczęściej kojarzone przez gości zagra-
nicznych. - Działania będą prowadzone 
również tam, gdzie POT nie posiada ośrod-
ków – w krajach bałtyckich, Zatoki Perskiej, 
Indiach, Korei Południowej czy Brazylii. 
Duże nadzieje pokładamy we współpracy 
z innymi polskimi podmiotami, czyli amba-
sadami, konsulatami, Instytutami Polskimi 
czy biurami PAIH - przyznaje Prezes POT, 
Rafał Szmytke. 

Z nadziejami i planami na 2023 rok

Patrząc na początek nowego roku można 
dość optymistycznie spoglądać w  przy-
szłość. Polska już w  pierwszych dniach 
stycznia została umieszczona na czołowym 
miejscu prestiżowego zestawienia 23 naj-

Przywrócić turystykę  
na właściwe tory

lepszych destynacji do odwiedzenia w 2023 
roku przygotowanego przez CNN Travel. 
W  lutym Warszawa zwyciężyła w  zmaga-
niach o  tytuł European Best Destination 
2023 bijąc tym samym rekord w  liczbie 
oddanych głosów na dany kierunek w hi-
storii konkursu, a  na dodatek otrzymała 
wyróżnienia w  kategoriach Best Cultural 
Destination, Best Destination for Food 
Lovers, Safest Destinations in Europe, Best 
Destinations for a city break. Nagrody na-
płynęły także z MICE Benelux, Tasteatlas, 
hiszpańskiego periodistadigital.com czy 
chińskiego Toncheng Travel. Pokazuje to 
doskonale, że Polska jest ceniona na całym 
świecie, co może być motorem odbudowy 
turystyki przyjazdowej.

Największą kotwicą medialną w 2023 roku 
będą Igrzyska Europejskie 2023 Kraków-
-Małopolska. Do Polski przyjedzie prawie 
50 reprezentacji krajów europejskich. 

-Niejednokrotnie w  przeszłości udowad-
nialiśmy, że Polska jako kraj nowoczesny, 
rozwinięty gospodarczo i  infrastruktural-
nie, a przede wszystkim niezwykle gościn-
ny, jest świetnym gospodarzem wielkich 
wydarzeń sportowych, kulturalnych czy 
biznesowych. Głównym motywem kampa-
nii przed, w trakcie i po zamknięciu Igrzysk 
będzie turystyka aktywna – rowerowa, pie-
sza, górska – stwierdził Prezes POT, Rafał 
Szmytke. 

Prezes POT, Rafał Szmytke
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Do bogatej kolekcji nagród firma Advan-
ced Protection Systems SA dołożyła kolej-
ną – Nagrodę Prezydenta RP w kategorii 
„Międzynarodowy Sukces”. Otrzymano 
ją podczas Kongresu 590 w  Rzeszowie. 
Jednak robiąca błyskawiczną karierę 
spółka z  Gdyni ma również niezwykle 
cenną kolekcję oferowanych produktów 
i  wykorzystywanych technologii dzięki, 
którym odnosi spektakularne sukcesy na 
rynkach zagranicznych. 
Założona, zaledwie przed siedmioma laty, 
przez Macieja Klemma i  Radosława Pie-
siewcza spółka już jest światowym liderem 
w obszarze technologii systemów antydro-
nowych, a  w  szczególności wyspecjalizo-
wanych radarów 3D do zastosowania w de-
tekcji, śledzeniu i klasyfikacji BSP.

Udana komercjalizacja wiedzy
Maciej Klemm doktorat z  elektroniki 
uzyskał na ETH Zurich w Szwajcarii. Jest 
byłym wykładowcą z ponad 15-letnim do-
świadczeniem, jako naukowiec pracował 
przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Ma 
wieloletnie doświadczenie w komercjaliza-
cji badań naukowych, jest też autorem po-
nad 70 publikacji.

Wykryć i unieszkodliwić  
wrogie drony

Radosław Piesiewicz doktorat z telekomuni-
kacji obronił na Politechnice w Brunszwiku 
w  Niemczech. Jest absolwentem Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i  Informaty-
ki Politechniki Gdańskiej. Posiada ponad 
10-letnie doświadczenie w  tworzeniu pro-
jektów naukowych na międzynarodową 
skalę oraz zarządzaniu nimi. 
Tak bogate doświadczenie naukowe i  me-
nedżerskie z powodzeniem zostało wyko-
rzystane w  Advanced Protection Systems. 
Firma opracowała i  skomercjalizowała na 
rynku światowym rodzinę radarów FIEL-
Dctrl, obejmującą radary Access, Advance, 
Range i  Follow, dedykowaną do detekcji, 
śledzenia i klasyfikacji obiektów typu LSS 
(Low, Small, Slow), tj. bezpilotowców. Za-
równo drony typu wirnikowce jak i  pła-
towce są skutecznie wykrywane.
Radary firmy APS znalazły odbiorców 
w  Europie (Norwegia, Estonia, Finlandia, 
Czechy), Bliskim Wschodzie (Arabia Sau-
dyjska, ZEA) oraz Azji (Korea Płd., Singa-
pur, Indie). Odbiorcami są służby mundu-
rowe, wojsko i infrastruktura krytyczna.
Ponadto, firma APS opracowała wielo-
pasmową zagłuszarkę do neutralizacji 

dronów. Działa ona w  paśmie 400 MHz 
do 6 GHz i umożliwia wybór pasm zagłu-
szania. Zagłuszarka została również sko-
mercjalizowana na rynkach światowych 
i wdrożona w Estonii oraz ZEA.

Imponująca lista wdrożeń 
Advanced Protection Systems już teraz 
jest jednym z czołowych producentów sy-
stemów antydronowych na świecie. Do 
najważniejszych produktów APS możemy 
zaliczyć kompleksowy system antydrono-
wy SKYctrl oraz ultraprecyzyjne radary 
trójwspółrzędne do wykrywania, śledze-
nia i klasyfikacji dronów – FIELDctrl. 
Lista dotychczasowych wdrożeń systemu 
SKYctrl oraz radarów FIELDctrl jest impo-
nująca. Nie wszystkie możemy wymienić 
ze względu na obustronne podpisane NDA 
- umowy o  poufności. Podajmy więc tyl-
ko kilka przykładów: instytucje rządowe 
Arabii Saudyjskiej (system C-UAV SKYctrl 
oraz radary FIELDctrl), firmę na Cyprze 
(radary FIELDctrl Access dla ochrony pe-
rymetrycznej), Telecom w  GCC (projekt 
i  dostawa platformy mobilnej SKYctrl), 
policja jednego z  krajów UE (trzy prze-
nośne wersje systemu SKYctrl), estoński 
departament więziennictwa (stacjonarny 
system SKYctrl w  więzieniu w  Tallinie), 
Brytyjskie Siły Zbrojne (przenośna wersja 
SKYctrl), Avinor (wdrożenie stacjonarne-
go systemu SKYctrl na lotnisku Stavan-
ger w  Norwegii), czeskie organy ścigania 
(dwa zestawy SKYctrl), czeskie siły zbroj-
ne (przenośna wersja SKYctrl), dwutygo-
dniowy tygodniowy kontrakt na ochronę 
przeciwdronową największych wspólnych 
ćwiczeń wojskowych NATO w  Europie 
Środkowo-Wschodniej, Siły Specjalne 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Saudi Telecom 
Compan, Port lotniczy Avinor Stavanger, 
Port Gdynia, LOTOS Gdynia Aerobaltic 
AirShow. 

Wojenny test na Ukrainie
Od końca września, system SKYctrl jest 
również częścią wyposażenia Sił Zbrojnych 
Ukrainy i jest już używany w strefie działań 
wojennych. System może wykryć dowolne 
obiekty w promieniu 10 km oraz zagłuszyć 
wrogie bezzałogowe statki powietrzne.„Jak 

dotąd jest to najlepszy system, jaki ja i inne 
jednostki widzieliśmy i doświadczyliśmy” – 
powiedział jeden z ukraińskich dowódców. 
- „Może wykrywać, śledzić i klasyfikować 
wszystkie klasy UAV, jego zasięg odpowiada 
specyfikacji, a nawet jest większy, w zależ-
ności od wysokości lotu bezzałogowego stat-
ku powietrznego.”
Stworzona w Polsce technologia chroniąca 
przed wrogim wykorzystywaniem dronów 
jest więc coraz bardziej wykorzystywana 
w  świecie. Obrona przed zagrożeniem ze 
strony dronów staje się bowiem jednym 
z najważniejszych wyzwań stojących przed 
sektorami bezpieczeństwa wewnętrznego 
i publicznego. 
Specjaliści z Advanced Protection Systems 
potraktowali to wyzwanie jako szansę 
i  wyspecjalizowali się w  produkcji syste-
mów zwalczających zagrożenia ze strony 
bezzałogowych systemów latających. To 
właśnie autorskie technologie APS są pod-
stawą przewagi rynkowej firmy i  jej mię-
dzynarodowych sukcesów. 
Umożliwiają one np.: dokładne śledzenie 
wielu celów jednocześnie, odróżnianie pta-
ków od dronów, raportowanie dokładnej 
pozycji 3D obiektu w czasie rzeczywistym, 
wykrywanie poruszających się pojedyn-
czych i wielu dronów oraz całych rojów dla 
zapewnienia przewagi informacyjnej na 
polu walki; natychmiastową klasyfikację 
dzięki sztucznej inteligencji, uczeniu ma-
szynowemu i  głębokiemu rozpoznawanie 
wszystkich obiektów latających; skuteczną 
neutralizację dzięki zagłuszaniu w  wielu 
pasmach, włączając w to GNSS oraz moż-
liwość integracji hard-kill. 
To właśnie unikatowe parametry opraco-
wanej, autorskiej technologii radarowej, 
a w szczególności zdolność automatyczne-
go śledzenia i klasyfikacji małych dronów 
w  odróżnieniu od innych obiektów po-
ruszających się w  powietrzu stoją za mię-
dzynarodowym sukcesem firmy. Plany na 
najbliższe trzy lata zakładają pogłębianie 
międzynarodowej ekspansji z  naciskiem 
na dostarczanie systemów antydronowych 
do sił zbrojnych krajów NATO.

Prezes APS SA Maciej Klemm odbiera nagrodę z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, podczas Kongresu 590

Najwyższej klasy kompleksowy system antydronowy SKYctrl służy do wykrywania, śledzenia i neutralizacji bezzałogo-
wych statków powietrznych (BSP). Najważniejsze funkcjonalności produktu:
• Modułowy i w pełni konfigurowalny sensor radarowy
• Technologia radarowa 3D MIMO dla zwiększonej wydajności
• Detekcja rojów dronów oraz urządzeń zawieszonych w powietrzu
• Ochrona przestrzeni powietrznej bez jakichkolwiek martwych punktów
• Neutralizacja dronów za pomocą wysokowydajnego jammera
• Automatyczne odróżnianie ptaków od dronów
• Pełna integracja z systemami typu hard-kill
• Dedykowane centrum dowodzenia i kontroli

Co potrafi SKYctrl

System SKYctrl chroniący infrastrukturę krytyczną

System SKYctrl zabezpieczający wojskowe lotnisko podczas LOTOS Gdynia Aerobaltic AirShow
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Ostatnie lata były ciekawe z  punktu wi-
dzenia prowadzenia biznesu polsko - fran-
cuskiego . Dziesięć lat temu tematem nu-
mer 1 było delegowanie pracowników do 
Francji. Później doszło do tego zakładanie 
działalności często jednoosobowej. Dzi-
siaj delegowanie schodzi na dalszy plan. 
Polskie spółki coraz częściej zakładają 
własne podmioty we Francji uważa Marta 
Bledniak, adwokat francuski obsługujący 
polski biznes na terenie Francji. 
Odkąd Polska weszła do UE, a nawet chwi-
lę przed, Francja to było Eldorado dla dzia-
łalności polskiego biznesu wtedy głownie 
w zakresie delegowania. Zniesiony wymóg 
pozwoleń na prace doprowadził nawet do 
sytuacji, że traktowano polskie firmy jak 
zagrożenie dla francuskiego rynku pracy. 
Nazywano polskich pracowników pracow-
nikami low-cost i w wielu francuskich re-
portażach używano polskiego pracownika, 
często hydraulika, jak przysłowiowego ko-
zła ofiarnego. 
Od tego czasu wiele się zmieniło ponieważ 
zmieniła się sytuacja ekonomiczna w  Eu-
ropie. Rozmawiam o tym z mecenas Mar-
tą Bledniak doświadczonym adwokatem 
z kilkunastoletnim stażem, która widziała 
już nie jedno i stoczyła wiele walk broniąc 
polskich firm we Francji. 
Polscy przedsiębiorcy od czasu transfor-
macji, nabyli doświadczenia i coraz odważ-
niej wchodzą na zachodnie rynki w  tym 
do Francji, między innymi tworząc skle-
py internetowej o  globalnym zasięgu czy 
udostępniając pracowników zdalnych dla 
pracodawców mających siedzibę za grani-
cą np. w sektorze IT- podsumowuje mece-
nas Bledniak - Francja ma reputację bar-
dzo wymagającej, ale przy odpowiednim 
przygotowaniu to także da się opanować. 

Polskie firmy zatrudniają 
pracowników we Francji

Ostatnimi czasy dwa tematy są szczegól-
nie istotne - sklepy internetowe we Francji 
oraz obsługa polskich pracodawców za-
trudniających pracowników we Francji na 
francuskich kontraktach.
Z  rozmowy z  Mecenas Bledniak wynika, 
że francuska gospodarka potrzebuje dzisiaj 
firm, które mogą dostarczyć wykwalifiko-
wanych pracowników. Wymienia infor-
matyków i inżynierów, ale także rzemieśl-
ników, których we Francji brakuje chyba 
bardzo niż gdziekolwiek. 

Mecenas Marta Bledniak zajmuje się 
prawem gospodarczym szeroko rozu-
mianym - zakładaniem i  prowadze-
niem spółek, pomaga przedsiębior-
com obronić ich biznes, wynegocjować 
korzystne warunki, czyli generalnie 
działa w obszarach dotyczących funk-
cjonowania działalności gospodar-
czych. Jest właścicielką biura głównego 
w  Strasburgu oraz dwóch oddziałów 
w Monachium i w Krakowie.

- Pilotuję wielojęzyczną ekipę prawników 
we Francji, w  Niemczech i  w  Polsce pra-
cujących nad polsko – francuskimi i  nie-
miecko – francuskimi projektami bizne-
sowymi i  sprawami sądowymi we Francji 
- opowiada i dodaje, że proponuje polskie-
mu biznesowi kompetentną obsługę na te-
renie Francji w formie zrozumiałej dla pol-
skiego przedsiębiorcy, bez pośredników, 
w języku polskim.
Mecenas Marta Bledniak pochodzi z okolic 
Gorzowa Wielkopolskiego w  Lubuskiem. 
Z Francja jest związana od 23 lat. Począt-
kowo myślała też o  dziennikarstwie, ale 
w końcu prawo zwyciężyło. 

Jak przygotować się do działalności 
we Francji? - pytam mecenas Bled-
niak. Jaką ma prostą radę dla przed-
siębiorców nie znających tego rynku? 

- Dwie rzeczy są istotne - odpowiada - anty-
cypacja i biznesplan. Francuska gospodar-
ka intensywnie szuka teraz rynków zbytu, 
dlatego też należy się z Francuzami targo-
wać, a swoich drzwi nie otwierać szeroko, 
uchylać za odpowiednią cenę i negocjować. 
Zmorą polskich firm we Francji jest teraz 
temat zatrudnienia pracownika z Polski na 
francuskim kontrakcie oraz niewypłacal-
ność francuskich klientów. 

Mecenas Marta Bledniak mówi, że 
polscy klienci w znacznie mniejszym 
odsetku niż dawniej, ale nadal, dzia-
łają zbyt spontanicznie. 

- Mogę odnotować tutaj znaczną poprawę 
w  stosunku do tego co mieliśmy kilka lat 
temu, ale niektóre tematy nadal wymagają 
pogłębienia. Mam tutaj na myśli francu-
skie prawo pracy, które budzi największe 
obawy u  polskich pracodawców zatrud-
niających pracowników na francuskich 
kontaktach . Przeszkody są dwie - bariera 
mentalna oraz znajomość przepisów pra-
wa czyli tego co można pracodawcy wobec 
pracownika – wyjaśnia.
Dodaje, że dobra obsługa prawna i  księ-
gowa we Francji pozwala przeanalizować 
ten temat na tyle, że wiele firm po analizie 
przyjmuje francuskie warunki. Ciekawe 
kierunki rozwoju to te, gdzie Francja ma 
znaczne braki, czyli sektor budowlany oraz 
sprzedaż konsumencka sprzętów wypo-
sażenia domowego, mebli, mebli ogrodo-
wych, materiałów budowlanych itp., czyli 
to co francuscy sprzedawcy sprowadzają 
bardzo często z Polski.

Tak jak przed biznesem stoi teraz 
wiele wyzwań, tak samo jest z kance-
lariami, które obsługują klientów bi-
znesowych. Na pytanie co jest dzisiaj 
sukcesem dla jej kancelarii mecenas 
Marta Bledniak odpowiada z  uśmie-
chem, że najlepszym chyba sukcesem 
jest przetrwanie. 

- Poważnie mówiąc rozwój jest znacznym 
sukcesem w  dzisiejszej zmieniającej się 
rzeczywistości - dodaje. I  tym też mogę 
się pochwalić, ponieważ moja Kancelaria 
ma dzisiaj trzy biura w Strasburgu Mona-
chium i  w  Krakowie. Pozwala to na sze-
roką obsługę międzynarodowego klienta 
w jego biznesie we Francji. Moja kancelaria 
świadczy usługi w  prawie francuskim dla 
międzynarodowych klientów. Od niedaw-
na realizujemy także tłumaczenia przy-
sięgłe tekstów prawnych na język francu-
ski i  polski ponieważ nastala taka mocna 
potrzeba. Kryzysy i trudności były zawsze 
w  historii ludzkości, ale z  ludzką wyob-
raźnią i  prawniczą pomocą zawsze sobie 
z nimi radziliśmy. 

Z Martą Bledniak adwokatem przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Tuluzie, zagranicznym prawni-
kiem przy OIRP w Krakowie i w Monachium, rozmawia Aldona Długokięcka - Kałuża

www.kdpw.pl
www.kdpwccp.pl 

 ■ Centralny depozyt papierów wartościowych 

 ■ Rozliczenia i rozrachunek transakcji z wielu rynków

 ■ Zarządzanie systemem gwarantowania rozliczeń

 ■ Realizacja świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych

 ■ Repozytorium Transakcji EMIR

 ■ Repozytorium Transakcji SFTR

 ■ Gromadzenie i przetwarzanie danych rynkowych

 ■ Usługa ARM

 ■ Nadawaniem kodów LEI

 ■ Nadawanie numerów ISIN

 ■ Obsługa Walnych Zgromadzeń z wykorzystaniem aplikacji eVoting

 ■ Obsługa zdalnego głosowania na posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych (eVoting-board)

 ■ Aplikacje: Identyfikacja akcjonariuszy spółki publicznej i niepublicznej

 ■ Prowadzenie Systemu Rekompensat

niezawodne  
usługi dla rynku  
finansowego
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Z mec. Robertem Lewandowskim z kancelarii DLP Dr Robert Lewandowski & Partners sp.k., 
rozmawia Radosław Nosek

Nawet błyskotliwy prawnik jest 
bezwartościowy bez klientów

Dlaczego postanowił Pan pracować 
w sektorze prawa?

Moja decyzja o  wyborze zawodu wynika-
ła z  tego, że studiowałem prawo w  Niem-
czech. Po ukończeniu studiów w Moguncji 
odbyłem aplikację radcowską oraz prakty-
kę w niemieckich sądach i zostałem radcą 
prawnym wpisanym na listę we Frankfur-
cie nad Menem. Swoją przygodę z praktyką 
prawa rozpocząłem w Niemieckiej Funda-
cji Międzynarodowej Współpracy Prawnej 
w Bonn (Fundacja IRZ), gdzie kierowałem 
projektami współpracy z Polską, Słowacją 
i Czechami.
 Z początkiem nowego wieku zdecydowa-
łem się powrócić z Bonn do pracy w dużej 
kancelarii w Warszawie, gdzie także wyko-
rzystywałem znajomość języków obcych 
ściśle współpracując z  wieloma między-
narodowymi klientami, doradzając im 
głównie w zakresie przejęć i przedsięwzięć 
ogólnoeuropejskich. Ponadto w tym czasie, 

w  ramach delegacji do Londynu, dobrze 
poznałem prawo angielskie.

Z jakiego osiągnięcia w swojej dotych-
czasowej karierze jest Pan najbardziej 
dumny?

Z  założenia własnej kancelarii prawnej 
z siedzibą w Warszawie. Dzięki czemu za-
istniałem na tym wymagającym rynku. 
Moim celem zawsze jest podejmowanie 
ciekawych zleceń, które mogłyby trafić 
również do dużych kancelarii.
W  2022 r. otrzymaliśmy nagrodę od pre-
stiżowego czasopisma LEADERS IN LAW 
jako wiodąca kancelaria właśnie w sektorze 
fuzji i przejęć w Polsce. Na tych zagadnie-
niach chciałbym się oprzeć, rozbudować 
zespół prawny i rozwijać się w przyszłości.
Jestem również dumny z  mojej książki 
"Fundamentals of Polish Business Law” 
[Podstawy polskiego prawa gospodarcze-
go], która została wydana po raz pierwszy 

około 15 lat temu, a  w  tym roku do księ-
garń trafi jej trzecie wydanie. Jest to pierw-
sza na polskim rynku książka napisana 
w języku angielskim przybliżająca polskie 
prawo handlowe odpowiednia nie tylko dla 
prawników. Za integralną część nowoczes-
nej praktyki prawniczej uważam publiko-
wanie artykułów, książek prawniczych, jak 
również prowadzenie wykładów i szkoleń.

Jakim wyzwaniom stawił Pan czoło 
w drodze na szczyt w swoim zawodzie? 

Początki były trudne, ponieważ gdy roz-
począłem pracę w  Warszawie musiałem 
nauczyć się polskiego prawa właściwie od 
podstaw (dotychczas posługiwałem się 
głównie prawem niemieckim). Po 8 latach 
zostałem radcą prawnym w  Warszawie 
i  w  ten sposób uzyskałem uprawnienia 
do wykonywania tego zawodu zarówno 
w  Niemczech, jak i  w  Polsce. Uzyskanie 
obu tych uprawnień było dla mnie dużym 
wyzwaniem.
Z biegiem czasu coraz bardziej pragnąłem 
założyć własną kancelarię. Marzenie to zre-
alizowałem mniej więcej 3 lata temu. Nie 
było to łatwe z powodu wybuchu pandemii 
Covid-19 a  następnie wojny na Ukrainie. 
Jestem przekonany, że kancelaria, którą 
zbudowałem mimo trudnego czasu próby, 
będzie się nadal stabilnie rozwijać.

Dlaczego właśnie specjalizacja z pra-
wa handlowego/prawa spółek?

Moją specjalnością jest prawo korporacyj-
ne, a jak Państwo zapewne wiedzą, stano-
wi ono trzon wielu kancelarii prawnych, 
w  tym naszej. Najlepiej czuję się pracując 
właśnie w  tej dziedzinie prawa i  od wielu 
lat doradzam z  sukcesem klientom krajo-
wym i zagranicznym.
Firmy mogą dziś działać pod różnymi 
formami prawnymi. Decyduje się o  niej 
zazwyczaj w momencie rozpoczęcia dzia-
łalności, ale w  jej trakcie istnieje wiele 
czynników wskazujących na to, że zmia-

na formy prawnej jest konieczna lub ko-
rzystna. Prawo korporacyjne jest zatem 
ważne nie tylko na początku, lecz także 
przez cały okres istnienia firmy. Zagad-
nienia korporacyjne są zawsze złożone. 
Sposób tworzenia, kwestie kontroli, od-
powiedzialność właścicieli/zarządu oraz 
opodatkowanie dochodów należą do naj-
ważniejszych czynników przy wyborze 
formy prawnej.

Jakiej rady udzieliłby Pan młodszym/
mniej doświadczonym kolegom i ko-
leżankom, aspirującym do osiągnię-
cia sukcesu, jaki Pan osiągnął?

Pierwszą rzeczą, jaką podpowiedziałbym 
młodym prawnikom jest to, że kancela-
ria prawna to także biznes. Każdy młody 
prawnik musi to rozumieć i  przyczyniać 
się do komercyjnego sukcesu kancelarii, 
w której na co dzień pracuje.
Kolejną ważną kwestią jest, że nawet bły-
skotliwy prawnik jest bezwartościowy bez 
klientów. Dlatego też każdy młody profe-
sjonalista musi pamiętać o  budowie sie-
ci kontaktów, utrzymywaniu ich i  trosce 
o nie, aby przyciągać do kancelarii nowych 
klientów a  co za tym idzie mieć kierunki 
rozwoju biznesowego. W miarę jak młodzi 
profesjonaliści nawiązują kontakty z  oso-
bami polecającymi, ważne jest również, 
aby rozumieć, że może to ulec zmianie. Na-
wet najlepszy kontakt dziś może już takim 
nie być za kilka lat.
Młodzi prawnicy wielokrotnie ciężko pra-
cują spędzając długie godziny w  biurze, 
często nocami, gdy klient naciska na do-
pięcie projektu tak szybko, jak to możliwe. 
Nie mogą jednak przy tym zapominać, że 
ich organizm nie jest niezniszczalny. Mu-
szą troszczyć się o siebie, gdyż autoprezen-
tacja jest ważnym elementem budowania 
wizerunku biznesowego, w  szczególności 
w  kontaktach z  klientami. Jeśli będziemy 
zmęczeni i niezadbani klient zapewne nie 
zdecyduje się skorzystać z naszych usług.
Pamiętam taką sprawę, którą zajmowałem 
się wiele lat temu. Dotyczyła ona prze-
stępstw gospodarczych. Reprezentowa-
liśmy firmę, która padła ofiarą oszustwa 
w  wyniku przywłaszczenia pieniędzy 
przez jednego z jej dyrektorów. Sprawa są-
dowa była skomplikowana i wielotomowa. 
Jako pełnomocnicy pokrzywdzonego, aby 
móc go odpowiednio reprezentować, mu-
sieliśmy zawsze nie tylko znać, lecz także 
mieć ze sobą w sądzie pełne akta na każdą 
rozprawę. To było nie lada wyzwanie tak 
fizycznie jak i merytorycznie, które uzmy-
słowiło mi potrzebę dbania o swoje zdro-
wie.

Co jest według Pana najważniejsze, 
jeśli chodzi o  świadczenie klientom 
usług, jakich oczekują?

Najważniejszą rzeczą jest wychodzenie 
naprzeciw oczekiwań klienta. Pierwszym 
krokiem na tej drodze jest dokładne roze-
znanie w  potrzebach klienta i  oczywiście 
segmentu rynku, w którym klient działa.
Następnie trzeba zrozumieć i  rozwiązać 
problem prawny klienta oraz jak najszyb-
ciej przedstawić najlepsze rozwiązanie. 
Oczywiście, nie ma potrzeby wyjaśniać 
szczegółowo zawiłości prawnych - klien-
ci oczekują rozwiązania a  nie wykładu 
z prawa. Niemniej trzeba wyjaśniać skutki 
prawne w prostych słowach i doradzić naj-
lepszy sposób postępowania. Ważne jest 
również, aby na bieżąco informować klien-
ta o dalszym rozwoju sprawy.
Wreszcie, powinniśmy również starać się 
badać jak klienci odebrali nasze usługi, 
nie tylko aby uzyskać rekomendacje, lecz 
przede wszystkim by w  dalszej współpra-
cy lub z  nowym klientem móc poprawiać 
i usprawniać jakość ich świadczenia, lepiej 
dostosować się do potrzeb rynku i klientów.

Czy ma Pan plan rozwoju swojej kan-
celarii w ciągu najbliższych 5-10 lat?

Chcielibyśmy nadal stabilnie rozwijać się 
w  najbliższych latach. Wiem, że branża 
prawna pod wieloma względami zmieniła 
się podczas pandemii. Myślę, że w szczegól-
ności w zakresie cyfryzacji usług. W mojej 
ocenie wyzwania, którym musimy sprostać 
a nawet starać się wyprzedzić je w najbliż-
szym czasie stanowią właśnie transformacja 
cyfrowa usług prawniczych oraz zapewnie-
nie elastyczności tak pracy kancelarii jak 
i współpracy z klientami. Nie można także 
zapominać o  wpływie inflacji i  zbliżającej 
się recesji na szeroko pojęty rynek. Nasza 
Kancelaria, dzięki świadczeniu wyspecja-
lizowanych usług w  zakresie prowadzenia 
negocjacji oraz sporów sądowych, fuzji, 
przejęć i  przekształceń podmiotów gospo-
darczych, jest dobrze przygotowana do re-
alizacji wszystkich tych wyzwań.
Spory sądowe: Można już dostrzec, że je-
dynym ze skutków pandemii, jest wzrost 
liczby spraw wymagających sporów sądo-
wych. Zachwianie gospodarcze jakie przy-
niosły ostatnie lata wskazują, że ta liczba 
będzie nadal rosła, choćby z powodu zna-
czących zaległości w sądach.
Fuzje i  przejęcia. Na rynku globalnych 
fuzji i  przejęć w  2022 roku odnotowano 
spadek. Dlatego też uważam, że teraz fir-
my szukają możliwości przyszłego wzrostu 
i  będą potrzebować dobrych prawników 
wyspecjalizowanych w  tej dziedzinie. Bę-

dzie to również szansa dla nas, aby wspie-
rać ich, realizować ciekawe projekty.
Kryptowaluty. Kryptowaluty to ciągle 
rozwijający się sektor (pomimo ostatnich 
krachów na tym rynku) i prawnicy oczeku-
ją, że zapotrzebowania na ich usługi w tej 
dziedzinie wzrośnie w najbliższych latach. 
Wydaje się bowiem, że klienci będą potrze-
bować prawników do śledzenia regulacji 
w  dziedzinie, w  której przepisy prawa są 
dopiero tworzone. Dlatego mam nadzie-
ję, że uda nam się podjąć prowadzenia co 
najmniej kilku ciekawych spraw również 
w tym sektorze.

A  jak wygląda typowy dzień z  życia 
mecenasa Lewandowskiego?

Jestem bardzo zaangażowany w  swoją 
pracę i  zazwyczaj przyjeżdżam do biura 
wczesnym rankiem. Ten czas lubię szcze-
gólnie. Jest wówczas cisza, nie dzwonią 
telefony, bo dzień pracy się nie rozpoczął. 
Pozwala mi to dobrze przygotować się na 
wyzwania czekające mnie danego dnia. 
Jest to też czas, gdy mogę skupić się na in-
nych niż praca zadaniach niezbędnych dla 
działania i rozwoju kancelarii.
Dzień pracy najczęściej spędzam na rozmo-
wach telefonicznych lub spotkaniach, w tym 
omawiając bieżące i  czekające nas zadania 
i  sprawy ze współpracownikami. Staram 
się dużo czasu poświęcać klientom, w tym 
przedstawić podejmowane dla nich dzia-
łaniach. Ten czas wykorzystuję również na 
rozwój kancelarii: szukanie nowych klien-
tów, kwestie marketingowe a ostatnio także 
rozbudowę zespołu kancelarii.
Wieczorami często doskonale się zawo-
dowo biorąc udział w wykładach lub czy-
tając publikacje prawnicze. Zawsze bo-
wiem trzeba być na bieżąco ze zmianami 
legislacyjnymi. Bywa i  tak, że pracuję po 
godzinach, nawet w  weekendy. Ten czas 
staram się jednak wykorzystywać głównie 
na przygotowywanie publikacji lub dokoń-
czenie ważnych zadań.

A jeśli chodzi o życie poza pracą? Ja-
kie ma Pan hobby, jak się Pan relak-
suje?

Jestem miłośnikiem opery i  to jest moja 
prawdziwa pasja. Regularnie chodzę na 
spektakle. Mogę tam doświadczyć sztuki 
w jej najpełniejszej formie, ponieważ opera 
stanowi połączenie różnych form artystycz-
nego wyrazu. Spektakl pozwala przeżywać 
emocje płynące zarówno z akcji, kostiumów 
i pleneru, jak i z muzyki. Każda jego minuta, 
która łączy tak wiele różnych elementów jest 
niezwykła. To właśnie czyni, w  mojej oce-
nie, operę bardzo wyjątkową.
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Współpraca to 
klucz do sukcesu 
biznesowego firmy 
Frankonia Poland
Krzysztof Zawadzki, od przeszło 30 lat Prezes Zarządu firmy Frankonia Poland. Le-
karz specjalista chorób wewnętrznych, lider i biznesmen aktywny na rynku lokal-
nym, zaangażowany m.in. w rozwój hotelu DeltaIn w Dzierżoniowie. Laureat wielu 
nagród branżowych, w szczególności prestiżowej nagrody Konfederacji Lewiatan 
dla MŚP. Pasjonat gór, gdzie też stara się zdobywać najwyższe szczyty.

Frankonia to międzynarodowa marka 
i  lider na światowym rynku EMC. Labo-
ratoria bezechowe produkowane w  Dzier-
żoniowie, zamawiane i doceniane są przez 
najlepsze światowe marki z  branży mo-
toryzacyjnej (m.in. BMW, Audi, Merce-
des Benz, VW, Jaguar, DEKRA) lotniczej 
(m.in. Boeing), telekomunikacyjnej (m.in. 
Ubiquity, Sagem, Nokia, Sony Eriksson, 

Garmin) czy producentów AGD/RTV 
(m.in. Bosch, Viessmann, Electrolux, Sie-
mens, Stanley).
„Projektowanie i  produkcja laboratoriów 
do badania kompatybilności elektromag-
netycznej [laboratoria EMC]” to częsta 
odpowiedź na pytanie czym, od około 30 
lat, zajmuje się firma Frankonia Poland 
z  Dzierżoniowa. Ta enigmatyczna fraza 

nie zawsze jest czytelna i  zrozumiała dla 
osób spoza branży inżynieryjnej. Tech-
niczna nomenklatura zdaje się oznaczać 
coś odległego i  pozornie niezwiązanego 
z naszym codziennym życiem. Nic bardziej 
mylnego. Okazuje się, że efekty pracy ko-
mór EMC spotykamy codziennie, w posta-
ci braku zakłóceń w  działaniu urządzeń 
elektrotechnicznych czy elektronicznych. 
Zapewne każdemu znane są sytuacje, gdy 
działanie jednego urządzenia elektryczne-
go np. wiertarki wpływało na niepoprawne 
działanie innego np. odbiornika radiowego 
czy telewizora kineskopowego znajdujące-
go się w sąsiednim pomieszczeniu. 
Intuicyjnie rozumiemy, że jeżeli coś jest 
kompatybilne to oznacza, że może współ-
pracować, bez konfliktów, z  innymi. 
W  kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC), w  uproszczeniu, chodzi właśnie 
o taką bezkonfliktową współpracę urządzeń 
w zakresie elektryczności i magnetyzmu. 
Gwałtowny rozwój elektroniki i telekomu-
nikacji w latach 90-tych XX wieku, trendy 
rozwoju rynku motoryzacyjnego czy elek-
troniki użytkowej były jasnym sygnałem 
dla firmy Frankonia Poland, że obrany kie-
runek i profil działalności to strzał w dzie-
siątkę. Identyfikacja ogromnego potencja-
łu biznesowego badań kompatybilności 
elektromagnetycznej jaką niesie ze sobą 
potrzeba współpracy coraz większej liczby 
urządzeń i  systemów była w  tamtym cza-
sie decyzją wizjonerską. Dziś powszechne, 
w połowie lat 90-tych dopiero raczkujące, 
technologie WiFi, GSM, UMTS, GPS czy 
Bluetooth wykorzystywane są powszech-

nie w  każdej dziedzinie życia, a  moduły 
obsługujące te technologie znajdziemy już 
w  najrozmaitszych urządzeniach, które 
muszą pracować w jednym środowisku bez 
zakłóceń. Złożoność dzisiejszych urządzeń 
czy pojazdów wymaga coraz precyzyjniej-
szych badań w  nowoczesnych laborato-
riach EMC gdzie mierzona jest ich kompa-
tybilność do wzajemnego współdziałania 
w środowisku elektromagnetycznym. 
Tuż po transformacji ustrojowej, na rok 
przez wdrożeniem pierwszej dyrektywy 
europejskiej dotyczącej norm kompaty-
bilności elektromagnetycznej, lek. med. 
Krzysztof Zawadzki wraz z  wspólnikami, 
w  Dzierżoniowie, powołał do życia firmę 
Frankonia Poland. Instynkt biznesowy 
podpowiadał, że niszowy i  zarazem spe-
cjalistyczny produkt może być receptą na 
sukces oraz ciekawą i pełną wyzwań drogą 
rozwoju na kolejne dekady. 
Ambitny plan, spójna wizja poparta sku-
tecznymi decyzjami biznesowymi i  ogro-
mem pracy, ale również duża doza szczęś-
cia pozwoliły Prezesowi na szybki rozwój 
organizacji, profesjonalizację parku ma-
szynowego, stałe zwiększanie zatrudnienia 
i, co najważniejsze, zdobywanie coraz to 
większych kontraktów, budując na ryn-
ku międzynarodowym pozycję Franko-
nii jako lidera w  obszarze EMC. Obecnie 
Frankonia Poland dysponuje wykwalifi-
kowanym zespołem pasjonatów i  specja-
listów, nierzadko związanych z  firmą od 
samego początku jej istnienia.  
Laboratoria EMC do swojej poprawnej, po-
wtarzalnej i  wiarygodnej pracy wymagają 
najwyższej precyzji wykonania zarówno 
na etapie produkcji jak i podczas montażu. 
Etap produkcji realizowany jest przy wyko-
rzystaniu parku maszynowego bazującego 
na maszynach marki Trumpf, dostarczają-
cego najwyższej klasy centra obróbki me-
tali. Procesy produkcyjne i  logistyczne nie 
mogące podlegać automatyzacji zaopieko-
wanie są przez wykwalifikowane zespoły 
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. 
To właśnie budowa profesjonalnych i  za-
angażowanych zespołów, ich współpraca 
przekładająca się na wysoką jakość reali-
zowanych projektów to największy sukces 
Prezesa Krzysztofa Zawadzkiego. Sku-
teczne realizowanie projektów mniejszej 
i  średniej wielkości, inwestycje w  roboty-
zację i automatyzację parku maszynowego 
oraz dbałość o najwyższą jakość produktu 
i  obsługi klienta pozwoliły na zbudowa-
nie rozpoznawalnej, wiarygodnej marki 
w hermetycznym rynku, jakim jest branża 
EMC. Konsekwencja w działaniu, wzorowe 
zarządzanie zapewniające ciągły rozwój 
firmy Frankonia Poland, zaowocowało fla-
gowymi kontraktami na największe labo-
ratoria, w których badane są m.in. pociągi 
Pendolino, samoloty Boeing czy pojazdy 
marki Mercedes Benz.

ul. Brzegowa 105A, 
58-200 Dzierżoniów

NIP: 8821011026
tel. 74 832 76 10

sekretariat@frankonia-poland.com
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Technika wentylatorowa  
i design, 30 lat razem

Z Krzysztofem Nowakiem wiceprezes zarządu Uniwersal Sp. z o.o., 
rozmawia Radosław Nosek

Czy mógłby Pan przybliżyć ge-
nezę powstania przedsiębiorstwa 
Uniwersal.

Z  wykształcenia jestem inżynierem – 
ukończyłem studia na Wydziale Chemicz-
nym Politechniki Śląskiej. Po studiach szu-
kałem swojej drogi, pracowałem wówczas 
w  ośrodku badawczo-rozwojowym, gdzie 
poznałem mojego obecnego wspólnika 
Andrzeja Wajsprycha. On z kolei jest kon-
struktorem – ukończył studia związane 
z  konstrukcją maszyn. 30 lat temu posta-
nowiliśmy razem stworzyć coś nowego. 
Stwierdziliśmy, że na rynku brakuje wen-
tylatora przeciwwybuchowego. Postano-
wiliśmy zmierzyć się z konstrukcją takiego 
urządzenia. Z racji tego, że miałem wiedzę 
w  kierunku chemicznym, do produkcji 
tych wentylatorów wykorzystaliśmy proces 
chemiczny. 
Estetyka produktu na początku była dla 
nas mniej istotną cechą, ale po latach oka-
zało się, że to element charakterystyczny 
dla naszych produktów. W zasadzie wów-
czas nie myślało się o  tym, jak urządze-
nia powinny wyglądać. Byliśmy pierwszą 
firmą, która zaczęła na to zwracać uwagę. 

Technologia pozwala na dowolne tworze-
nie obudowy, trzeba było tylko mieć na nią 
pomysł i odpowiednią wizję, by zachować 
pełną funkcjonalność. Chodziło nam o to, 
żeby stworzyć piękny kształt, który przy-
ciągnąłby oko potencjalnego inwestora 
– wiedzieliśmy, że technologia obroni się 
sama. 
Dzięki temu wiele osób zwróciło uwagę na 
nasze produkty. Początkowo charaktery-
zował je kształt półkuli. Później tworzyli-
śmy obudowy w  innej formie. Zaczęliśmy 
edukować się w zakresie estetyki produktu, 
ergonomii, tego, w jaki sposób kształt i ko-
lor działa na odbiorcę. Jednak nieustannie 
naszą nadrzędną wytyczną, była funkcjo-
nalność i jak najlepsze parametry technicz-
ne produktu. 

Skąd czerpiecie inspirację?
Kiedyś pojechaliśmy na targi do Paryża, 
który – jak wiadomo – kojarzy się z dzieła-
mi sztuki. Postanowiliśmy więc „przemy-
cić” nasza technikę wentylatorową i poka-
zać ją w formie artystycznej. 
Naszymi projektami zainteresowaliśmy 
utalentowaną osobę, która „sportretowała” 
jeden z  naszych wentylatorów. Oprawili-
śmy ten rysunek w piękne ramy. Powstały 
kolejne obrazy, które stały się naszą wizy-
tówką na targach, przyciągały wzrok – uła-
twiały wstępny kontakt.
Od tamtej pory w  codziennym życiu fir-
my technika, nowe pomysły i  prototypy 
przeplatają się z  twórczością artystyczną: 
obrazami, rysunkami, grafikami. Z  cała 
pewnością mogę powiedzieć, że estetyka 
naszych produktów jest wyjątkowa i  nie-
powtarzalna. Inspiracja jest wszędzie, ktoś 
mądry kiedyś powiedział, że należy na szaf-
ce nocnej przy swoim łóżku mieć notatnik 
i zapisywać swoje pierwsze myśli każdego 
dnia. Nie robię tego, ale zdarza mi się ryso-
wać koncepcje naszych nowych produktów 
siedząc w  restauracji szczególnie podczas 
podróży służbowych. Wielokrotnie oma-
wiamy wtedy nowe pomysły, przelewając 
na papier na gorąco to, o  czym dyskutu-
jemy. Powstają w  ten sposób „projekty na 

serwetkach„, które po powrocie bezpo-
średnio już na modelarni przeistaczają się 
w prototypy nowych wentylatorów 

Jeden z  Państwa produktów – wen-
tylator dachowy do okapów kuchen-
nych Vero-150 został wyróżniony 
prestiżową nagrodą w konkursie „Te-
raz Polska”. Czym charakteryzuje się 
ten produkt?

Nie tylko ten produkt został wyróżniony, 
jesteśmy dumnymi laureatami już trzech 
takich konkursów. Oprócz wspomnianego 
wentylatora Vero, laureatami zostały jesz-
cze wentylator hybrydowy Mag oraz wy-
wietrznik hybrydowy Monsun. Wracając 
do tematu pytania, to wentylator Vero-150 
swoje istnienie zawdzięcza targom 4DD 
w  Katowicach. Już wcześniej myślałem 
o  efektywnej a  zarazem cichej wentylacji 
w  okapach kuchennych w  naszych do-
mach. Targi Designu trochę popchnęły 
mnie do działania, a  impuls był tak silny, 
że już po kilku miesiącach od rozpoczę-
cia prac projektowych mieliśmy gotowy, 
przebadany przepływowo i  akustycznie 
wentylator, który dodatkowo spełniał stan-
dardy ergonomii i  estetyki. Nasza ocena 
została zresztą potwierdzona przez Głów-
ny Instytut Wzornictwa Przemysłowego 
w  Warszawie gdzie Vero-150 znalazł się 
w  ścisłej czołówce wyrobów startujących 
w konkursie Dobry Wzór. Później przyszła 
nagroda Złoty Metal Targów Poznańskich 
„Budma”, a następnie z dumą odbieraliśmy 
statuetkę Godła Promocyjnego Teraz Pol-
ska w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 
Nasza oferta jest bardzo szeroka. Codzien-
ny nasz klient to architekt, projektant sieci 
wentylacyjnych. Na nich skupiamy swoją 
uwagę, od nich rozpoczynają się inwesty-
cje i właściwy dobór naszych urządzeń jest 
kluczowy. Nie poprzestajemy jednak tylko 
na tej grupie zawodowej. Praktycznie każ-
da osoba, która ma potrzeby doboru odpo-
wiedniej jednostki wentylacyjnej, może do 
nas dzwonić z prośbą o wskazówki. Te pra-
ce wykonujemy nieodpłatnie i  jak sięgam 
pamięcią nigdy żadna Firma nie została 
przez nas potraktowana po macoszemu. 

Każdy klient wysłuchiwany jest z  uwagą 
niezależnie od wagi zlecenia, który nam 
przedstawia.

Panie Prezesie, od dawna forma pre-
zentacji Waszych wyrobów zaskaku-
je. Przyzna Pan, że można to nazwać 
artyzmem, produkty techniczne na-
rysowane pastelą w złoconych ramach 
wiszące na targach Batimat w Paryżu 
nie są przecież codziennością w  tej 
branży.

Owszem muszę przyznać, że byliśmy przez 
to widoczni i  bardzo zapamiętani. Nasza 
firma ma nazwę Uniwersal, na co zwie-
dzający odpowiadali tak: Wersal. Sporo 
było uśmiechu, który rozluźniał powagę 
imprezy i  w  swobodny sposób pozwalał 
na nawiązanie kontaktów handlowych. 
Mamy spojrzenie nietypowe na marketing, 
nie oszczędzamy wyobraźni jeśli chodzi 
o  fantazyjne kształty naszych produktów, 
ale jesteśmy też firmą z  ludzką twarzą 
w każdym aspekcie działania. Rozumiemy 
potrzeby inwestorów zarówno na linii pro-
fesjonalnej jak i typowo ludzkiej. Nigdy nie 
przestajemy się angażować.
Osobiście muszę się przyznać, że brałem 
udział w  wielu ciekawych szkoleniach 

z  czego najbardziej interesującym było 
"Forum Zdrowia", ale nie rozmawialiśmy 
tam o czystości powietrza wentylacyjnego, 
ale o  immunologicznych metodach lecze-
nia nowotworów. Jako Firma mamy pod 
opieką bardzo dzielną dziewczynkę, której 
pomagamy wyjść z choroby. 
Motto naszej Firmy to: „warto być z ludź-
mi” - wspólnie pokonywać trudności za-
równo techniczne jak i  ich osobiste pry-
watne. Jestem dumnym szefem nie dlatego, 
że otrzymujemy prestiżowe nagrody, ale 
również dlatego, że kieruje wspaniałym 
zespołem.

Pandemia i  wojna w  Ukrainie. Jaki 
to ma wpływ na działalność Państwa 
firmy?

Okres pandemii był dla nas swoistą próbą 
czasu. Myślę, że nie tylko w naszym Przed-
siębiorstwie odczuwaliśmy niepewność. 
Nie mieliśmy żadnej wiedzy jak rynek za-
reaguje na powszechne „lock down” i  czy 
nasza produkcja, tak przecież specyficzna 
będzie miała zbyt. Nie mieliśmy dużego 
wyboru, postanowiliśmy niczego nie zmie-
niać i  działać dalej w  podobnym rytmie 
produkcyjnym. Dodatkowy czas poświę-
ciliśmy nowym koncepcjom projektowym. 

Powstały nowe rozwiązania, które już nie-
bawem będziemy promować na rynku. 
Działania wojenne to już poważniejszy 
kłopot, straciliśmy spory rynek eksporto-
wy, w którym przez lata zainwestowaliśmy 
czas, wiedzę i środki finansowe. Pozostaje 
tylko mieć nadzieję, że to szaleństwo nie-
bawem się skończy i  rynki wrócą do nor-
malnego rytmu.

Co do planów na przyszłość, czy nie 
będzie to naruszeniem tajemnicy fir-
mowej jeżeli opowie nam Pan o nich?

Tajemnicy żadnej tu nie ma. Jesteśmy 
Przedsiębiorstwem projektującym i produ-
kującym wentylatory i  takim pozostanie-
my. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że nasz 
nowy wentylator MAG-160, który powstał 
jako propozycja wentylacji w  budynkach 
wielorodzinnych na liczne zapytania de-
weloperów, został z  sukcesem zaprezen-
towany na Targach BUDMA 2023, gdzie 
otrzymał Złoty Medal. Zakończyliśmy też 
pracę nad prototypem wentylatora, któ-
rego inspiracją były skrzydła nietoperza. 
Nasze motto to: „Inspiracja jest wszędzie” 
a  projektowanie nowych wentylatorów 
jest dla nas na równi ważne z  produkcją 
i  sprzedażą asortymentu, którego rynek 
już dawno zaakceptował.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Wdrażania Postępu
Technicznego "UNIWERSAL" Sp. z o.o.

40-219 Katowice, ul. Zakopiańska 1a
tel./fax 032 203-87-20, 032 203-87-40 wew. 105

www.uniwersal.com.pl
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Modele symulacyjne 3D to rozwiąza-
nie technologiczne, które zawdzięczamy 
czwartej rewolucji przemysłowej. Modele 
to przybliżona reprezentacja rzeczywi-
stości, która tworzona jest w celu lepszego 
poznania i zbadania obserwowanego zja-
wisk czy procesów. Bliźniaków cyfrowych 
tworzy się przeważnie z  intencją dosko-
nalenia procesów, tak, aby te jak najlepiej 
spełniały oczekiwania odbiorców.
Digitalowi reprezentanci rzeczywistości 
umożliwiają też sprawną kontrolę nad ist-
niejącymi systemami. Wartością dodaną 
przy tworzeniu modeli symulacyjnych jest 
również możliwość wyjaśnienia procesów 
osobom, które powinny być w  nich dobrze 
zorientowane (np. dział sprzedaży czy ob-
sługi klienta), a które nie mają bezpośredniej 
styczności z praktycznym ich przebiegiem. 
Użycie modeli symulacyjnych pozwala na 
szybkie zidentyfikowanie i  usprawnienie 
problemów w procesie, co przyczynia się do 
zwiększenia efektywności i oszczędności fi-
nansowych. Model symulacyjny umożliwia 
wirtualne przeprowadzenie procesów bez 
konieczności wykonywania rzeczywistych 
działań. Dzięki temu możliwe jest szybkie 
i  bezpieczne testowanie różnych scenariu-
szy, a także prognozowanie wyników i pla-
nowanie optymalnych strategii. 
Współpraca firmy Metroplan i  Silekol to 
jeden z  doskonałych przykładów na to, 

Niepozorny, a jednak potężny - Model  
symulacyjny instalacji produkującej  
wysokospecjalistyczne żywice

w  jaki sposób można czerpać z  technolo-
gicznych zdobyczy XXI wieku. Stworzenie 
modelu symulacyjnego instalacji produk-
cji wysokospecjalistycznych żywic poka-
zuje, że symulacje z powodzeniem można 
wykorzystywać w procesach produkcji, nie 
ograniczając się jedynie do procesów lo-
gistycznych. Sukces projektu był możliwy 
przede wszystkim dzięki zaangażowaniu 
obu stron, a także doświadczeniu i otwar-
tości na innowacje. 
Metroplan od wielu lat angażuje się w  in-
nowacyjne projekty i  świadczy komplek-
sowe usługi z  zakresu projektowania roz-
wiązań dla logistyki, budownictwa czy 
architektury. Tym, co wyróżnia firmę bez 
wątpienia jest holistyczne podejście – spe-
cjaliści przeprowadzają swoich klientów 
przez każdy etap realizacji, a także predyk-
cja odnośnie do wpływu istotnych czynni-
ków na przebieg realizacji. 
Firma Silekol, podobnie jak Metroplan, ot-
wartość na innowacje ma wpisaną w swo-
je biznesowe DNA. Bazując na 25-letnim 
doświadczeniu produkcyjnym, wspartym 
przez najnowocześniejsze instalacje, Sile-
kol oferuje systemy klejące (żywice i utwar-
dzacze) zapewniające uzyskanie wymaga-
nych parametrów ekologicznych, wyrobów 
drewnopochodnych przy utrzymaniu 
wydajności linii produkcyjnych i  spełnie-
niu wymagań fizyko-mechanicznych pro-
duktów. Firma posiada również Centrum 

badawczo-aplikacyjne, które zapewnia 
wsparcie techniczne i rozwojowe dla part-
nerów biznesowych, którzy poszukują no-
wych wyzwań rynkowych i produktowych. 
Zbliżone wartości obu firm pozwoliły na 
owocną współpracę, a  ostatecznie dały 
zadowalające rezultaty, a  także ogromne 
szanse na dalszy, optymalny rozwój insta-
lacji produkcji żywic.
Głównym celem modelu symulacyjnego 
instalacji produkcji wysokospecjalistycz-
nych żywic była diagnoza elementów pro-
cesu, które wymagały poprawy wydajności 
produkcyjnych, a  także znalezienie spo-
sobów na optymalizację procesu. Model 
symulacyjny umożliwił przeanalizowanie 
procesów wewnętrznych firmy w bezpiecz-
nym środowisku, znalezienie i rozwiązanie 
problemów, zwanych "wąskimi gardłami" 
oraz dostosowanie procesów sprzedaży 
oraz obsługi klienta do optymalnych wa-
runków.
Twórcy modelu określają go jako niepozor-
ny, a jednak potężny. Chociaż inżynierowie 
firmy Metroplan skupili się tylko na frag-
mencie ogromnej instalacji, to model symu-
lacyjny pozwolił na osiągnięcie znaczących 
oszczędności finansowych oraz na optyma-
lizację najważniejszych działań co dopro-
wadziło do zwiększenia zysku o prawie 10%. 
Podejście oparte na użyciu powtarzających 
się czynników i procesów jako zmiennych 
dających szerszy ogląd na sytuację okazało 
się być strzałem w dziesiątkę. Model symu-
lacyjny pomógł w  identyfikacji krytycz-
nych elementów procesu, które wymagają 
modyfikacji oraz określeniu, na których 
etapach dochodzi do nieefektywności. 
Model pozwala również na oszacowanie 
kosztu 1 godziny przestoju konkretnego 
elementu instalacji, bez względu na przy-
czynę (np. awaria, inne czynniki). 
Model 3D otworzył przed firmą Silekol 
wiele nowych możliwości, jednak projekt 
wiązał się również z dużymi wyzwaniami. 
Przygotowanie modelu, wraz z  ustawie-
niem wszystkich parametrów oraz strategii 
jest dosyć czasochłonne, ponieważ mamy 
możliwość ustawienia bardzo wielu para-
metrów w  tym dokładnych planów pro-

dukcji, czasów załadunków lub chociażby 
szybkości nalewaka itd. 
Dzięki wykorzystaniu modelu symulacyj-
nego jesteśmy w  stanie przewidzieć jakie 
korzyści przyniesie zwiększenie szybkości 
załadunku cysterny na poziomie wydajno-
ści. Gotowy model wymagał też weryfika-
cji i odpowiedniego sprawdzenia – dopiero 
po tych działaniach było możliwe pełne 
wykorzystanie jego potencjału. 
Specjaliści z  firmy Metroplan zadbali 
o  kompleksową realizację – od momentu 
przygotowania modelu, przez dokładne 
testy jego funkcjonalności, aż po przeszko-
lenie pracowników firmy Silekol.
Testowanie modelu, mimo że czasochłon-
ne, pozwoliło na oddanie projektu, który 
stanowił szczegółowy plan produkcji, wraz 
ze wszystkimi niezbędnymi elementami, 
zmiennymi i  parametrami. Pracownicy 
firmy Silekol mają dostęp do danych na 
bieżąco, dzięki czemu mogą reagować na 
zmiany w czasie rzeczywistym. 
Już na wczesnym etapie model symulacyj-
ny pozwolił na wyłonienie wąskiego gardła 
– okazało się, że przedłużał się moment 

oczekiwania na transport, jako punkt wy-
magający optymalizacji wskazany został 
również nalewak. Kiedy żywica była goto-
wa do transportu, należało wezwać samo-
chód, który dowoził surowce do klientów. 
Czas w  przypadku żywicy jest niezwykle 
istotny, ponieważ okres jej przydatności 
do użytku jest ograniczony i  wynosi 48 
godzin. 
Dzięki modelowi nastąpiła całkowita opty-
malizacja produkcji ze wzrostem na pozio-
mie 12%, co w skali roku oznacza ogromne 
korzyści finansowe. Obecnie firma Silekol 
korzysta z  modelu symulacyjnego jako 
głównego i jedynego narzędzia planowania.
Symulacja 3D zakładała, że będzie to mo-
del symulacyjny, który odwzorowuje cały 
proces produkcji wysokospecjalistycznych 
żywic. Zakres symulacji obejmował nie 
tylko aktualny stan systemu, ale także jego 
przewidywaną sporą formę – rozbudowaną 
o nowo powstającą instalację produkcyjną. 
Całkowity zakres prac symulacyjnych wy-
magał wielu czynności przygotowawczych, 
bez których projekt nie miałby szans na 
powodzenie. Działania rozpoczęto od ze-
brania i analizy danych, a także od przygo-
towania danych wsadowych do programu. 
Następnie, w  postaci modelu symulacyj-
nego została odwzorowana instalacja pro-
dukcyjna żywic. Model uwzględniał logikę 
procesu i przepływu. 
Kolejnym krokiem było połączenie w jeden 
system aktualnej instalacji produkcyjnej 
z  instalacją nowo powstającą. Następnie 
należało sparametryzować wybrane ele-
menty modelu, wykonać jego walidację. 
Etap sprawdzenia poprawności działania 
realizacji był niezwykle istotny, ponieważ 
to właśnie od niego zależało powiedzenie 
projektu. Specjaliści z  firmy Metroplan 
przeprowadzili również badanie symula-
cyjne, które obejmowało różne scenariusze 
pracy układu, ocenę wydajności, a  także 
identyfikację wąskich gardeł. 
Z  symulacji powstały raporty w  postaci 
wykresów i  tabel, które obejmował róż-

Fragment instalacji Silekol do produkcji wysokospecjalistycznych żywic

Fragment modelu instalacji wysokospecjalistycz-
nych żywic Silekol w środowisku symulacyjnym

Fragment modelu symulacyjnego – napełnianie 
cysterny z gotowym produktem w środowisku 
symulacyjnym

Jeden z  reaktorów, który jest częścią zespołu specjalistycznych reaktorów, zapewnia możliwość produkcji 
wysokospecjalistycznych żywic zarówno w środowisku symulacyjnym, jak i rzeczywistym

ne warianty i  scenariusze. Wreszcie, po 
upewnieniu się, że model działa popraw-
nie, przyszedł czas na szkolenie z  obsługi 
modelu dla pracowników firmy Silekol. 
Zakres prac został podzielony na 4 podsta-
wowe fazy:
1. Dane oraz wymagania 
Faza obejmowała zebranie i  analizę da-
nych, przygotowanie danych i  parame-
trów pracy urządzeń. Specjaliści z  firmy 
Metroplan zapoznali się również z obecną 
technologią produkcji, a  także z  nowymi 
wymaganiami. 
2. Wizualizacja procesów
Utworzono modele trójwymiarowe linii 
produkcyjnych żywicy impregnacyjnej, 
dzięki czemu możliwe jest przedstawienie 
rzeczywistego procesu produkcji.
3. Symulacja 3D
Przeprowadzono badanie trójwymiarowe-
go modelu symulacyjnego oraz jego ocenę 
i  walidację. Celem było zweryfikowanie 
poprawności działania modelu oraz jego 
zgodności z rzeczywistymi procesami pro-
dukcyjnymi. 
4. Obsługa modelu
Firma Metroplan przeprowadziła specja-
listyczne szkolenie dotyczące obsługi mo-
delu. Dzięki temu każdy operator uzyskał 
odpowiednie kompetencje. Aby uzupełnić 
szkolenie z  instrukcją obsługi, zarówno 
w  formie tekstowej, jak i video, przygoto-
wano materiały, które pozwoliły na szybką 
naukę i efektywne korzystanie z modelu.
Modele symulacyjne 3D mogą być wyko-
rzystywane na szeroką skalę w  szeroko 
pojętym przemyśle logistycznym oraz pro-
dukcji. Przeniesienie procesów produkcji 
na grunt wirtualny, a  następnie badanie 
w  bezpiecznych warunkach różnych sce-
nariuszy w  połączeniu z  możliwością sta-
łej obserwacji zmian, a  także szybkiego 
reagowania na poszczególne czynniki to 
ogromna szansa na optymalizację pro-
cesów, kosztów, ale przede wszystkim na 
zrównoważony rozwój produkcji.
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ZUS od dłuższego czasu jest przygotowa-
ny do marcowej waloryzacji świadczeń 
emerytalno-rentowych. Waloryzacja 
przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, 
że nie trzeba składać żadnego wniosku. 
Świadczenia emerytalno-rentowe wypła-
cane przez ZUS co roku są waloryzowane. 
1 marca wzrosły o 14,8 proc. W tym roku 
waloryzacja będzie kwotowo-procentowa 
z  zastosowaniem gwarantowanej kwoty 
podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Na 
przykład osoby, których świadczenie wy-
nosi 1338,44 zł, po waloryzacji otrzyma-
ją 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali 
roku oznacza to podwyżkę w  wysokości 
3000 zł. Emerytura w  wysokości 2000 zł 
wzrośnie o  296 zł do kwoty 2296 zł, co 

oznacza dodatkowe 3552 zł w skali roku. 
Emeryci pobierający świadczenie w  wy-
sokości 3 tys. zł po waloryzacji dostaną 
3444 zł (wzrost o 444 zł). Przełoży się to 
na 5328 zł podwyżki w skali roku. Każdy 
emeryt i  rencista otrzyma decyzję z ZUS 
z  informacją o  nowej wysokości swojego 
świadczenia. Tak jak w  ubiegłym roku 
decyzję o  nowej wysokości emerytury 
lub renty po waloryzacji oraz o przyzna-
niu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają 
w  jednej przesyłce pocztowej. Waloryza-
cja emerytur, rent i innych świadczeń dłu-
goterminowych z  ZUS, KRUS i  systemu 
mundurowego w  2023 r. obejmie łącznie 
około 10,3 mln osób. Będzie się składać 
z trzech komponentów: cenowego, płaco-

wego i  kwotowego. Wskaźnik waloryza-
cji wyniesie 14,8 proc., bo tyle wyniosła 
średnioroczna inflacja dla gospodarstw 
domowych emerytów i  rencistów (14,4 
proc.). Od marca wzrosną najniższe gwa-
rantowane kwoty świadczeń emerytalno-
-rentowych. Minimalna emerytura będzie 
wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł 
więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają 
osoby, które osiągnęły wymagany staż 
ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 
20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). 
Do kwoty 1588,44 zł brutto wzrośnie rów-
nież minimalna renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy, renta rodzinna 
i renta socjalna. Minimalna renta z  tytu-
łu częściowej niezdolności do pracy od 
marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, 
a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł 
brutto. Podwyżką objęte będą również 
dodatki i świadczenia pieniężne.

Priorytety ZUS
Najważniejszym celem na najbliższe lata 
będzie dalsza elektronizacja Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Większość 
spraw nasi klienci mogą załatwić on-line, 
bez wychodzenia z  domu. Będziemy kon-
tynuować ten kierunek rozwoju. Zakład 
w  2023 roku dalej realizuje zadanie za-
bezpieczenia socjalnego obywateli. W tym 
celu do obywateli trafią miliardy złotych 
z  tytułu świadczeń społecznych. Łączne 
wydatki na emerytury i renty z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych w  2023 r. wy-
niosą ok. 270 miliardów złotych, a  pozo-
stałych świadczeń z tego funduszu, w tym 
zasiłków chorobowych, macierzyńskich, 
opiekuńczych - ponad 30 miliardów zło-
tych. Liczba osób, którym co miesiąc ZUS 
wypłaca świadczenia długoterminowe, to 
ponad 8,5 miliona. Wypłacamy też około 
5 milionów zasiłków rocznie. Od lat ZUS 
rozwija jeden z  najbardziej zaawansowa-
nych technologicznie systemów informa-
tycznych z  bazą danych o  wielkości 170 
terabajtów i przetwarzający 900 mln doku-
mentów rocznie. Redukuje dług technolo-
giczny, przechodzi na rozwiązania chmu-
rowe, automatyzuje obsługę spraw, rozwija 

analitykę big data i wykorzystanie sztucz-
nej inteligencji w  analizach i  kontrolach. 
Podnosi także poziom integracji z rejestra-
mi innych instytucji publicznych.

Platforma Usług  
Elektronicznych ZUS
Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik 
składek ma obowiązek posiadać profil na 
Platformie Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS. Wynika to z uchwalonych przez par-
lament przepisów. Jeśli płatnik składek do 
30 grudnia 2022 r. nie założył samodziel-

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

Centrala ZUS

nie konta na Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS lub nie upoważnił nikogo do do-
stępu do profilu, ZUS utworzył mu profil 
techniczny do 31 stycznia tego roku. Zrobi 
to, jeśli w ZUS są zapisane dane dotyczące 
adresu e-mail lub numeru telefonu płatni-
ka. Jeśli ZUS ma w swojej bazie e-mail lub 
telefon płatnika, to po założeniu profilu 
technicznego płatnik otrzyma powiado-
mienie e-mail lub SMS. Należy pamiętać, 
że profil utworzony przez ZUS nie jest ak-
tywny do czasu dokończenia przez płatni-
ka procesu rejestracji. Aby móc się zalogo-
wać na swoje konto płatnika na PUE ZUS, 
trzeba uzyskać dane do logowania – login 
PUE oraz jednorazowe hasło. Aktualnie 

taką informację można uzyskać podczas 
wizyty w placówce ZUS lub podczas e-wi-
zyty, po potwierdzeniu swojej tożsamości.

Jako płatnik składek można składać do 
ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w  for-
mie papierowej lub elektronicznie. Zależy 
to od tego, za ile osób rozlicza składki. Je-
śli za 5 lub mniej osób, to wówczas moż-
na przekazywać do Zakładu dokumenty 
ubezpieczeniowe w  formie papierowej. Je-
żeli natomiast płatnik rozlicza składki za 
więcej niż 5 osób, to ma obowiązek prze-
kazywać do ZUS dokumentów ubezpiecze-
niowych elektronicznie.

Rekordowa    waloryzacja emerytur i rent
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PKP CARGO jest ważnym elementem 

systemu bezpieczeństwa energetycznego 

Polski. Widać to było zwłaszcza w  2022 

roku, gdy Europa i  Polska zostały do-

tknięte kryzysem energetycznym.

W  miksie energetycznym Polski najwięk-

sze znaczenie ma węgiel i  jeszcze długo 

tak pozostanie. Co prawda unijna polityka 

klimatyczno-energetyczna dąży do dekar-

bonizacji, ale jest to proces, który potrwa 

jeszcze kilkadziesiąt lat. Węgiel ma duże 

znaczenie zwłaszcza jako paliwo do ogrze-

wania setek tysięcy domów jednorodzin-

Bezpieczeństwo energetyczne     – PKP CARGO nie do zastąpienia

nych i  mieszkań w  blokach wielorodzin-

nych. 

Zamiast węgla z Rosji 

Problem zaopatrzenia stał się palący po 

wybuchu wojny na Ukrainie, gdy na rosyj-

skiego agresora spadły zachodnie sankcje 

ekonomiczne. Jedną z  nich było embargo 

na rosyjski węgiel. Taki krok, który był 

oczekiwany przez polskie społeczeństwo, 

spowodował konieczność poszukiwania 

innych dostawców węgla. Był to duże wy-

zwanie, gdyż w  latach przed wybuchem 

wojny na Ukrainie Polska importowała 

około 8-9 mln ton węgla z Rosji. Nie było 

technicznych możliwości, żeby zwiększyć 

krajowe wydobycie węgla i dlatego premier 

Mateusz Morawiecki nakazał państwo-

wym spółkom PGE Paliwa i  Węglokoks 

sprowadzenie węgla z  innych kontynen-

tów. PKP CARGO zostało zobowiązane 

do przewiezienia tego węgla z  portów do 

odbiorców w całym kraju. 

To poważne wyzwanie stało się prioryte-

tem dla PKP CARGO zwłaszcza w drugim 

półroczu ub. roku, gdy nastąpiła kumula-

cja dostaw węgla z Australii, RPA, Kolum-

bii i  innych państw do polskich portów. 

Prezes spółki Dariusz Seliga od początku 

deklarował, że PKP CARGO poradzi so-

bie z  zadaniem wyznaczonym przez rząd 

i premiera. – Mamy odpowiednią ilość wę-

glarek i  lokomotyw, aby zrealizować 

te przewozy. Nie powinno być 

też problemów z zapewnie-

niem obsady drużyn trakcyjnych – twier-

dził Dariusz Seliga. 

I  tak też się stało: węgiel zaczął być suk-

cesywnie dostarczany do dużych składów 

opału, gdzie był sortowany i wysyłany do 

punktów sprzedaży. W szczytowym okre-

sie przewozowym z  portów wyjeżdżało 

nawet 50 pociągów PKP CARGO z węglem 

i  dzięki wysiłkowi spółki zabezpieczone 

zostały potrzeby opałowe polskich rodzin. 

- Jestem dumny z  tego, że dzięki wysił-

kom naszej spółki, naszych pracowników, 

zapewniliśmy ciepło w  polskich domach 

w  okresie zimowym. Jednocześnie reali-

zowaliśmy wcześniej zawarte umowy na 

przewozy węgla z polskich ko-

palń do elektrowni i elek-

trociepłowni oraz do 

innych odbior-

ców – wy-

jaśnia 

Dariusz Seliga. – Udowodniliśmy tym sa-

mym, że PKP CARGO jest istotnie bardzo 

ważnym elementem systemu bezpieczeń-

stwa energetycznego państwa – podkreślił 

prezes Dariusz Seliga. 

Prezes PKP CARGO wskazuje, że spół-

ka jest przygotowana do kontynuowania 

przewozów węgla z  portów. Nawet gdyby 

doszło do szybkiego zakończenia wojny na 

Ukrainie, to raczej nie będzie już powro-

tu do importu węgla rosyjskiego – na stałe 

ten surowiec zastąpi paliwo z  Azji, Afry-

ki, Australii czy Ameryki Południowej. 

Utrzymane więc zostaną „portowe” trasy 

transportu kolejowego węgla.

Węgiel jednak  
w odwrocie 

Mimo węglowego prio-

rytetu, PKP CARGO 

przywiązuje ogromną 

wagę do rozwijania 

innych, bardziej per-

spektywicznych segmentów 

towarowych przewozów kolejo-

wych. Udział węgla będzie bowiem 

stopniowo malał, w  to miejsce trzeba na-

tomiast rozwijać przewozy różnych towa-

rów przemysłowych. Przyszłościowy jest 

zwłaszcza segment intermodalny, gdyż 

w  kontenerach przewozi się coraz więcej 

ładunków, nawet tych zaliczanych do kate-

gorii „masowe”. 

Z  tych powodów PKP CARGO inwestuje 

spore środki w  rozwój swoich kompeten-

cji logistycznych. W  tym roku zakończy 

się realizacja dużego programu zakupu 

taboru intermodalnego (lokomotywy wie-

losystemowe i  platformy kontenerowe). 

Pod koniec roku zostanie zaś wybudo-

wany Centralny Terminal Multimodalny 

w Zduńskiej Woli - Karsznicach. – Chcemy 

zwiększyć naszą aktywność przewozową 

i logistyczną w Polsce oraz w całym obsza-

rze Trójmorza. Ekspansja w  tym regionie 

to przyszłość Grupy PKP CARGO – mówi 

prezes Dariusz Seliga. I jako przykład uda-

nych działań w tym obszarze prezes poda-

je działalność PKP CARGO INTERNA-

TIONAL, operatora terminala w  czeskiej 

Ostrawie, który prowadzi także regularne 

połączenia kolejowe z portem (Słowenia). 

Dariusz Seliga prezes zarządu PKP Cargo
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W ubiegłym roku Małopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa obchodzi-
ła 20-lecie istnienia. Podczas uroczystej 
Gali w  Operze Krakowskiej, Mirosław 
Boryczko, przewodniczący Okręgowej 
Rady Izby, przypomniał, że zjazd zało-
życielski Izby Inżynierów Budownictwa 
w  Małopolsce miał miejsce 26 czerwca 
2002 r.
Dwie dekady temu Małopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa przejęła od 
administracji państwowej cały proces na-
dawania uprawnień budowlanych i rzeczo-
znawstwa. Przez 20 lat prawo do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie uzyskało ponad 8900 inżynie-
rów.
Samorząd zrzeszający inżynierów budow-
nictwa jest jednym z  najmłodszych sa-
morządów zawodowych w  Polsce, ale też 
najliczniejszym – zrzesza ponad 122 tys. 
osób, z czego prawie 12 tys. to inżynierowie 
z Małopolski.
- Doskonalenie zawodowe to jedno z pod-
stawowych zadań samorządu zawodowego 
– mówił „Kapitałowi Polskiemu”, Miro-
sław Boryczko, przewodniczący Okręgo-
wej Rady Izby. - Tylko zawody zaufania 

Inżynier budownictwa stale 
musi się dokształcać

publicznego mają przywilej ustawowego 
tworzenia samorządu zawodowego, który 
ma prawo nadawania uprawnień do wyko-
nywania zawodu, ale również pozbawiania 
tych uprawnień swoich członków. Ustawa 
o  samorządzie zawodowym inżynierów 
budownictwa z grudnia 2000 r. powierzyła 
izbom ochronę interesu publicznego, jakim 
jest zapewnienie bezpiecznego użytkowa-
nia wznoszonych przez inżynierów obiek-
tów budowlanych. Ten cel realizujemy 
przez bardzo rygorystyczne przestrzeganie 
„Kodeksu etyki inżyniera budownictwa”, 
dbanie o  jakość oraz ustawiczne kształce-
nie. Szeroko rozumiane budownictwo jest 
bardzo dynamiczną dziedziną gospodarki. 
Kto nie jest na bieżąco z nowinkami, ten się 
cofa.
Przedstawiciele wszystkich zawodów za-
ufania publicznego mają obowiązek ciągłe-
go dokształcania.
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa prowadzi bardzo intensyw-
ną działalność szkoleniową. Jednym z  or-
ganów izby jest Zespół ds. Ustawicznego 
Doskonalenia Zawodowego, a  szkolenia 
prowadzone są przez stowarzyszenia na-
ukowo-techniczne współpracujące z izbą.

O  roli i  znaczeniu zawodu inżyniera bu-
downictwa najlepiej świadczą obiekty 
wzniesione w  danym regionie. Dziełem 
małopolskich inżynierów są, między in-
nymi, Tauron Arena, Centrum Kongre-
sowe ICE, most im. Kardynała Franciszka 
Macharskiego, czy też ostatnio oddana do 
użytku Trasa Łagiewnicka i tunel na trasie 
S7 do Zakopanego. Praktycznie co roku 
Małopolska zdobywa najwyższe nagrody 
w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie 
„Budowa Roku”. 
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa realizuje na co dzień zada-
nia, które nakłada na nią ustawa o samo-
rządzie zawodowym. Oprócz egzamino-
wania, działalności szkoleniowej, ochrony 
interesów inżyniera, stara się integrować 
środowisko. Ważne jest, aby inżynierowie 
silniej utożsamiali się ze swoim samorzą-
dem zawodowym. To z  myślą o  nich or-
ganizowane są takie imprezy, jak zawody 
narciarskie i snowboardowe o puchar prze-
wodniczącego MOIIB, bal karnawałowy, 
zawody strzeleckie, turniej tenisa ziemne-
go, czy też piknik rodzinny.
Trudno nie wspomnieć o  doskonałej 
współpracy z  Małopolską Okręgową Izbą 
Architektów RP, innymi zawodami zaufa-
nia publicznego oraz stowarzyszeniami na-
ukowo-technicznymi i Radą FSNT NOT.

Położony na pograniczu Polski 
i  Białorusi Kanał Augustowski to jeden 
z  najpiękniejszych i  najcenniejszych za-
bytków polskiej kultury hydrotechnicz-
nej. Jest nie tylko obiektem unikatowym 
ze względu na walory historyczne, ale 
również perełką dla miłośników żeglugi, 
turystyki wodnej i pięknych krajobrazów.
Kanał Augustowski to dziedzictwo kul-
turowe i  historyczne naszego kraju. Uni-
katowy obiekt w  skali europejskiej, który 
aktualnie łączy drogą wodną tereny Pol-
ski i  Białorusi. Łączy pokolenia, pozwala 
na aktywne spędzanie czasu w  otoczeniu 
wody i  przyrody z  licznymi atrakcjami, 
gdzie każdy może przekonać się, jak wy-
gląda przeprawa przez zabytkowe śluzy, 
których mechanizm działania nie zmienił 
się od blisko 200 lat – podróż Kanałem Au-
gustowskim jest jak podróż w czasie.
To jedna z  najdłuższych sztucznych dróg 
wodnych w  Polsce, administrowana 
przez Wody Polskie. Jego długość wynosi 
101,3 km, z czego 82 km przebiegają w gra-
nicach Rzeczypospolitej. Znajduje się na 
nim 18 śluz – 14 po stronie polskiej, jedna 
w pasie granicznym, a trzy po stronie bia-
łoruskiej. Różnice poziomów wód pomię-
dzy poszczególnymi zbiornikami wynoszą 
od 0,8 do 9,8 m. 
Kanał żeglowny, podziałowy łączy dopływ 
Narwi - Biebrzę z Niemnem poprzez jezio-
ra augustowskie oraz rzeki - Nettę i Czar-
ną Hańczę. Na jego szlaku znajduje się aż 

Kanał Augustowski – perełka 
północno-wschodniej Polski 
ma już 200 lat

12 jezior. Kanał jest unikatowym obiektem 
nie tylko ze względów czysto zabytkowych, 
ale również turystycznych. Z  uwagi na 
urokliwy krajobraz wokół, piękno Puszczy 
Augustowskiej co roku przyciąga tysiące 
turystów.
Zbudowany w  pierwszej połowie XIX w., 
kanał był największą inwestycją hydrotech-
niczną Królestwa Polskiego. Inicjatywa 
budowy narodziła się w  czasie wojny cel-
nej między zależnym od Rosji Królestwem 
Polskim a  Prusami, polegającej m.in. na 
nakładaniu zaporowych ceł na spławia-
ne Wisłą towary. Kanał, łącząc dopływy 
Wisły z Niemnem, a ten z Bałtykiem, miał 
stać się sposobem na ominięcie pruskich 
opłat celnych. 
Historia rozpoczyna się w  roku 1823, 
w którym zaprojektowanie kanału powie-
rzono gen. Prądzyńskiemu. Budowa ru-
szyła rok później. Zatrudniono przy niej 
blisko 6 tys. robotników, którzy większość 
prac wykonywali ręcznie. Droga wodna 
została oddana do użytku w 1839 r. 
Zakończenie wojny handlowej z  Prusami 
oraz rozwój kolei sprawiły, że Kanał 
Augustowski nie spełnił pokładanych 
w nim ekonomicznych nadziei. Z naszego 
punktu widzenia ma to pozytywne aspek-
ty, ponieważ kanał utrzymał swój orygi-
nalny, dziewiętnastowieczny charakter. 
Śluzy zachowane są w większości w orygi-
nalnej formie i wciąż wykorzystywane do 
pokonywania różnic wysokości pomiędzy 

poszczególnymi odcinkami. Niezmiennie 
funkcjonowanie tej drogi wodnej odbywa 
się według założeń opracowanych przez 
gen. Prądzyńskiego.
Kanał Augustowski jest atrakcją turystycz-
ną o  randze międzynarodowej. Tworzy 
wraz z  otaczającym go krajobrazem inte-
gralną całość. Jego fenomen polega na har-
monijnym połączeniu naturalnych, wyjąt-
kowo cennych na tym obszarze, walorów 
przyrodniczych z  zabytkową strukturą 
historycznego obiektu hydrotechnicznego. 
Atrakcyjność trasy pod względem krajo-
brazowym i  jej krajoznawczy charakter 
sprawiają, że jest on jednym z  najciekaw-
szych wodnych szlaków turystycznych 
w  Polsce. Z  roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością motorowodnia-
ków, kajakarzy i turystów. W rekordowym, 
z uwagi na liczbę prześluzowanych jedno-
stek, roku 2020 wody kanału pokonało po-
nad 46 tys. jednostek!
Obiekt został wpisany do Rejestru 
Zabytków MKiDN, od 2007 r. stanowi 
pomnik historii. Kandyduje także do 
wpisania na listę światowego dziedzictwa 
kultury UNESCO. W  roku 2021, 
podczas Kongresu Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-
Środowiskowych, europejscy hydrolodzy 
uhonorowali go nagrodą Regional 
Hydro-Environment Heritage Award jako 
skarb inżynierii hydraulicznej.
Administratorem Kanału Augustowskiego 
jest Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, które odpowiada za re-
monty śluz, utrzymanie drożności drogi 
wodnej oraz dba o  otoczenie kanału. Hi-
storyczna i  przyrodnicza wartość obiektu 
stawia przed Wodami Polskimi ogromne 
wyzwania. Z  jednej strony konieczne są 
inwestycje, które poprawiają bezpieczeń-
stwo i jakość żeglugi, z drugiej należy nie-
ustannie pamiętać o tym, że mamy do czy-
nienia z cennym zabytkiem. PGW „Wody 
Polskie” dokłada wszelkich starań, aby ta 
wyjątkowa droga wodna była utrzymywa-
na w  dobrym stanie, nie tylko teraz, ale 
również z myślą o kolejnych pokoleniach. 

https://bialystok.wody.gov.pl/kanal-augustowski
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Business Centre Club aktywnie 
uczestniczy w pracach w Radzie Dia-
logu Społecznego, komisjach sejmo-
wych, ministerstwach. Proszę wymie-
nić najważniejsze zagadnienia, które 
są obecnie poruszane przez BCC pod-
czas prac w tych gremiach?

Jest bardzo dużo ważnych kwestii, który-
mi we wspomnianych gremiach zajmują 
się eksperci BCC. Nie sposób wymienić tu 
wszystkich. Przykładowo można wskazać 
sprawy związane z  energetyką, KPO, bu-
downictwem mieszkaniowym, czy walką 
z inflacją.

Podczas styczniowego posiedzenia 
Rady Dialogu Społecznego dyskuto-
wane były m.in. kwestie dotyczące 
były kwestie dotyczące wdrożenia 
systemu ESG (Environmental, Social 
and Corporate Governance).Czy pol-
ska gospodarka jest przygotowana na 
raportowanie ESG?

Wydaje się, że niestety nie jest. A wynika 
to w  dużej mierze z  braku konkretnych 
działań ze strony rządu. Działań mających 
na celu przygotowanie polskich przedsię-
biorców do wdrożenia dyrektywy CSRD. 
Dlatego należy stworzyć jednolitą europej-
ską matrycę standardów w  raportowaniu 
ESG, umożliwiającą pełną porównywal-
ność pomiędzy przedsiębiorstwami z  po-
szczególnych krajów jak i przedsiębiorstw 
z  różnych branż we wszystkich obszarach 
ESG. Trzeba też budować świadomość ko-
rzyści i zagrożeń jakie niesie raportowanie, 
wśród członków organów spółek oraz pra-
cowników. Należy wreszcie stworzyć me-
chanizmy oceniania istotności kryteriów 
w ramach poszczególnych modułów. Pracy 
jest więc bardzo dużo, a czasu coraz mniej.

Jak należy oceniać szanse na odblo-
kowanie środków z Krajowego Planu 
Odbudowy? Czy wymagania stawia-
ne przez Komisję Europejską są pró-
bą ingerencji w suwerenność naszego 
kraju?

Business Centre Club jest prestiżo-
wym klubem przedsiębiorców oraz 
reprezentatywnym związkiem pra-
codawców. Proszę wymienić korzyści 
dla przedsiębiorcy wynikające z przy-
należności do BCC. 

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć 
o  praktycznym wsparciu i  konkretnej po-
mocy firmom członkowskim, które to za-
dania Klub traktuje priorytetowo. Oprócz 
spotkań o  charakterze networkingowym, 
proponujemy wiele spotkań szkoleniowych 
i doradczych, także w formule on-line, dzię-
ki którym członkowie zyskują możliwość 
poznania nowych narzędzi biznesowych, 
strategii budowania przewag konkuren-
cyjnych czy sprawnego poruszania się 
w świecie zawiłości gospodarczo-prawnych. 
Każdy członek BCC otrzymuje także Poli-
sę Bezpieczeństwa, gwarantującą pomoc 
wówczas, gdy zagrożone są jego interesy za-
wodowe lub osobiste. Wielokrotnie, dzięki 
naszym interwencjom, zmieniane były nie-
korzystne przepisy, a  firmy członkowskie 
uniknęły bankructwa i ciągnących się lata-
mi procesów. Pomagamy rozwiązywać kon-
flikty z urzędami skarbowymi, windykować 
należności, znaleźć pracę. Poprzez sztab 
ponad stu klubowych ekspertów z różnych 
dziedzin, działających w  ok. 30 komisjach 
tematycznych i gremiach staramy się wpły-
wać na rządzących na rzecz kształtowanie 
przyjaznego przedsiębiorcom otoczenia 
gospodarczego. Cel ten realizujemy także 
w ramach Rady Dialogu Społecznego, której 
przewodniczymy od października ub. roku

Jak wielu członków liczy sobie BCC, 
jakiego rodzaju są to firmy? 

Business Centre Club liczy ok. 2 tys. 
członków. Do BCC należą przedstawiciele 
wszystkich branż, międzynarodowe kor-
poracje, instytucje finansowe i  ubezpie-
czeniowe, firmy telekomunikacyjne, naj-
więksi polscy producenci, uczelnie wyższe, 
koncerny wydawnicze i  znane kancelarie 
prawne. W  Klubie spotykają się różne 
światy: środowiskowe, branżowe, politycz-
ne, pokoleniowe. Nasza siła tkwi w  klu-
bowej solidarności, ale także w różnorod-

dr Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club

ności i  czerpanej z  niej wiedzy, świeżego 
spojrzenia i  ciągle nowych doświadczeń 
oraz inspiracji. Członkami Klubu są także 
prawnicy, dziennikarze, naukowcy, dyplo-
maci, lekarze, wojskowi i studenci.

Proszę wymienić najważniejsze cele 
stojące przed BCC w 2023 roku. 

Pod koniec 2022 roku, jak już wspomina-
łem, Business Centre Club przejął przewod-
nictwo w Radzie Dialogu Społecznego - naj-
ważniejszej instytucji dialogu społecznego 
w Polsce. Od razu nasze zaproszenia do oso-
bistego udziału w obradach przyjęli Prezy-
dent Andrzej Duda i premier Mateusz Mo-
rawiecki. Przed nami, szczególnie w  roku 
wyborczym, czas merytorycznej debaty 
o  kluczowych problemach w  trudnym dla 
gospodarki okresie. Z pewnością będziemy 
często gościć przedstawicieli poszczegól-
nych partii oraz rządu i przekonywać ich do 
rozwiązań zgodnych z  ideami naszej orga-
nizacji i postulatami naszych członków. Nie 
bez przyczyny BCC uznawany jest w kolej-
nych badaniach opinii za organizację naj-
lepiej reprezentującą interesy firm, a  także 
najbardziej użyteczną i skuteczną. Chcemy 

dr Łukasz Bernatowicz, prezes ZP Business Centre Club, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego

Absolutnie nie. Jako przykład można cho-
ciażby podać często przywoływaną kwe-
stię konieczności zmiany regulaminu Sej-
mu. Warto pamiętać, że RDS, a także BCC 
od wielu lat domaga się takiej zmiany. 
Zwracaliśmy na to uwagę na długo przed 
KE. Wynika to z  faktu, że w  obecnym 
kształcie regulamin Sejmu nie przewi-
duje obligatoryjnych konsultacji społecz-
nych ważnych projektów ustaw. A  RDS 
jest ofiarą tego stanu prawnego, ponieważ 
mimo bardzo mocnego mandatu wynika-
jącego z  Konstytucji oraz z  ustawy, była 
i  jest wielokrotnie pomijana w  procesie 
konsultacyjnym. Zdajemy sobie sprawę, 
że są ekstraordynaryjne sytuacje, kiedy 
jakiś projekt ustawy trzeba przeprowadzić 
błyskawicznie. Ale u  nas stało się to pa-
tologiczną wręcz normą. Dlatego postrze-
gamy ten kamień milowy jako bardzo po-
żyteczny. Podobnie zresztą jak pozostałe. 
Niestety jednak jednocześnie widząc jak 
przebiegają prace nad realizacją poszcze-
gólnych kamieni milowych ciężko być 
optymistą co do szybkiego pozyskania 
środków z  KPO. A  szkoda, ponieważ są 
one niezbędne polskiej gospodarce.

Na czym polega projekt nowelizacji 
ustawy o  Radzie Dialogu Społeczne-
go? Jakie są szanse na realizacje tych 
zmian?

Nowelizacja ustawy o  RDS ma uspraw-
nić jej działanie i  przywrócić status jaki 
Rada powinna mieć na mocy Konstytucji 
i  ustawy. Przede wszystkim chodzi nam 
o konsultacje społeczne, których miejscem 
prowadzenia w naturalny sposób powinna 
być Rada, a które są często fikcją. Dlatego 
z  nadzieją patrzymy na wspomnianą no-
welizację regulaminu Sejmu. Chcemy też 
zwiększenia środków na Biuro Rady, któ-
re jest niedofinansowane. Postulujemy też 
wyodrębnienie Biura RDS, które podlega 
dziś Ministerstwu RiPS oraz wzmocnienie 
roli WRDS.

ponadto zaktualizować nasze usługi dla 
przedsiębiorców, szczególnie w  obszarze 
newtworkingu, współpracy między człon-
kami oraz wiedzy i informacji. 

Jakie znaczenie będzie miała dla 
przedsiębiorców Ustawa o  fundacji 
rodzinnej? Jakie jest wkład BCC w jej 
powstanie?

W  Klubie od lat działa komisja „BCC dla 
Rodzinnych” - nasi eksperci od począt-
ku uczestniczyli w  pracach nad ustawą. 
Właśnie Prezydent PR ją podpisał, co po-
zwoli na powołanie pierwszych fundacji 
prywatnych w  Polsce. W  ostatnich mie-
siącach skupiliśmy się na ocenie prawnej 
propozycji projektu, poprawek sejmowych 
i senackich. Nadszedł czas na szeroką edu-
kację przedsiębiorców, zarówno tych już 
zainteresowanych strukturyzacją sukce-
sji w oparciu o fundację, jak i  tych którzy 
o niej nie wiedzą. Takich jest nadal bardzo 
wielu. Przyszli fundatorzy powinni znać 
np. podstawowe różnice między struktury-
zacją sukcesji w oparciu o fundację, spółkę 
prawa handlowego, czy fundusz inwesty-
cyjny zamknięty. 
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LEK-AM inwestuje w      projekty badawcze

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-
-AM jest jednym z  największych i  najno-
wocześniejszych krajowych wytwórców 
produktów leczniczych i suplementów die-
ty. Produkcja odbywa się wg. wytycznych 
dobrej praktyki wytwarzania GMP. Zakład 
w  Zakroczymiu jako jeden z  nielicznych, 
był budowany od samego początku przy 
wsparciu wyłącznie polskiego kapitału. 
Obecnie wyposażony jest w  ultranowo-
czesne linie do wytwarzania zarówno sta-

łych doustnych form tj. tabletek, kapsułek 
twardych ale także proszków do inhalacji. 
Kontrola jakości odbywa się w  nowoczes-
nych laboratoriach posiadających zaawan-
sowaną aparaturę do kontroli substancji 
czynnych, pomocniczych, materiałów 
opakowaniowych i  wyrobów gotowych. 
System zapewnienia jakości podlega okre-
sowej kontroli przez Główny Inspektorat 
Farmaceutyczny oraz częste audyty prowa-
dzone przez zewnętrzne firmy. 
W  Zakroczymiu znajduje się także Dział 
Badawczo-Rozwojowy Spółki posiadają-
cy odrębne laboratoria, w których pracuje 
około 30-tu wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów, nierzadko z tytułem doktora. 
Spółka inwestuje rocznie około 30 milio-
nów złotych w projekty badawcze, których 
głównym celem jest wprowadzanie in-
nowacji produktowej i  procesowej. Część 
z  nich dotyczy procesów wewnętrznych, 
istotnych dla podniesienia efektywności 
produkcji ale niektóre z nich są pionierskie 
w skali europejskiej a nawet światowej. Są 
to np. badania kliniczne związane z  tera-
pią zaburzeń snu i regulacją wewnętrznego 
rytmu wydzielania hormonu melatoniny, 
badania skuteczności i bezpieczeństwa no-
wych leków podawanych drogą wziewną 
w postaci proszku do inhalacji lub aerozo-
lu, czy badania w  kierunku opracowania 
spersonalizowanej terapii w  niektórych 
schorzeniach, gdzie poza odpowiednio 
dobraną dawką leku, pacjent otrzyma 

skuteczne i  tanie narzędzie diagnostyczne 
oraz specjalny aplikator ułatwiający poda-
nie odpowiedniej dawki leku. Opracowane 
rozwiązania są na bieżąco patentowane, 
a  wyniki badań publikowane są w  czaso-
pismach naukowych o  wysokim wskaź-
niku cytowań (tzw. impact factor). Prace 
badawcze prowadzone są we współpracy 
z  uczelniami medycznymi, technicznymi 
oraz ekspertami klinicznymi. 
 Warto wspomnieć, że firma prowadzi sze-
roką akcję promocyjną oraz wiele działań 
reklamowych, zarówno w  telewizji, jak 
i  w  radiu oraz prasie. Jest tez uznanym 
w  środowisku mecenasem sztuki, wspie-
ra: koncerty, wydanie płyt jazzowych oraz 
przedstawienia teatralne. Od kilku lat in-
tensywnie działa edukując na szkoleniach 
farmaceutów, oraz publikując artykuły 
w  prasie medycznej, farmaceutycznej i  do 
konsumentów. Wszystkie działania pro-
wadzone są zgodnie z obowiązującym pra-
wem farmaceutycznym.
Czy LEK-AM znalazł receptę na sukces. Od 
początku istnienia firmy jej strategia była 
prosta – intensywny rozwój. Wydaje się, 
że bez strategii zorientowanej na rozwój, 
żadna firma, szczególnie działająca na tak 
trudnym i konkurencyjnym rynku, jak ry-
nek farmaceutyczny w Polsce - nie ma szans. 
Wiele organizacji, którym wydawało się, że 
utrzymując to, co mają, osiągną biznesowy 
sukces – już nie ma. LEK-AM jest i  dalej 
rozwija się z pożytkiem dla pacjentów. 

fot. Lekam fot. Lekam fot. Lekam

fot. Lekam

fot. Lekam

fot. Lekam
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Lubelska Akademia WSEI to najwięk-
sza niepubliczna uczelnia we wschodniej 
Polsce otwarta nie tylko na wdrażanie 
nowoczesnych, innowacyjnych progra-
mów kształcenia, ale i na wyzwania sferze 
kształcenia dyplomowego, podyplomo-
wego oraz organizacji pracy.

Mury Uczelni od 2000 roku opuściło po-
nad 47 tysięcy absolwentów studiów licen-
cjackich i  magisterskich oraz słuchaczy 
studiów podyplomowych, którzy są obecni 
w życiu społecznym, politycznym i gospo-
darczym.

Akademia WSEI to uczelnia zarządzana 
w sposób biznesowy i elastycznie prowadzą-
ca rozwój swojej działalności, która wciąż 
buduje pozycję Uczelni dbającej o  każdy 
element oferty dydaktycznej i  działalności 

badawczo-naukowej. Szczególnym jej atu-
tem jest wszechstronność w edukacji. Aka-
demia od wielu lat zajmuje wysokie miejsca 
w  rankingach, otrzymuje liczne nagrody 
i wyróżnienia oraz certyfikaty.

Już w marcu 2023 r. swoją działalność roz-
pocznie Szkoła Doktorska. Uczelnia będzie 
prowadziła studia doktoranckie w  2. dy-
scyplinach naukowych, w  których Lubel-
ska Akademia WSEI ma prawo nadawania 
stopnia doktora: w  dyscyplinie „Informa-
tyka techniczna i  telekomunikacja” oraz 
“Ekonomia i  Finanse”. Studia doktoran-
ckie to niezwykła podróż do świata nauki 
- szansa na rozwój osobisty, zdobywanie 
nowej wiedzy i doświadczeń, 

ale także wielkie wyzwanie. W  ramach 
Szkoły Doktorskiej Uczelnia będzie realizo-

wała m.in. program doktoratów wdrożenio-
wych wzmacniając w ten sposób współpra-
cę z otoczeniem społeczno–gospodarczym. 
Przedmiotem programu jest kształcenie 
doktorantów przy udziale zatrudniających 
ich pracodawców oraz wsparcie w przygo-
towaniu rozprawy doktorskiej, której wyni-
ki będą miały zastosowanie w działalności 
danego przedsiębiorcy.

W 2022 roku Uczelnia otrzymała również 
pozytywną ocenę po ewaluacji instytucjo-
nalnej w Europejskim Stowarzyszeniu Uni-
wersytetów jako jedna z 6 uczelni w kraju, 
w tym jako jedyna niepubliczna w Polsce.

Do oferty Akademii WSEI wprowadzono 
również studia MBA skierowane do kadry 
menedżerskiej przedsiębiorstw prywat-
nych, publicznych i  samorządowych oraz 
sektora ochrony zdrowia, w  trzech spe-
cjalnościach: „Innowacyjne zarządzanie 
przedsiębiorstwem”, „Zarządzanie w  sek-
torze Publicznym i  Samorządowym” oraz 
„Zarządzanie Służbą Zdrowia”. 

Uczelnia skomercjalizowała Laboratorium 
Cyberbezpieczeństwa - najnowocześniej-
sze i  jedyne tego typu laboratorium we 
wschodniej Polsce. Rozbudowała utwo-
rzone w  2019 r. Monoprofilowe Centrum 
Symulacji Medycznej, które wiernie od-
zwierciedla sale szpitalne, w  których jest 
wszystko, z  wyjątkiem prawdziwych pa-
cjentów. Stworzyła prywatną chmurę ob-
liczeniową wraz z  wirtualnymi laborato-
riami. W  2021 r. utworzyła Akademickie 
Centrum Bezpieczeństwa Publicznego, 
a w 2022 r. Akademickie Centrum Psycho-
profilaktyki i Terapii - niepubliczną porad-
nię psychologiczną. 

Twoja wiedza i umiejętności 
są dla nas najważniejsze.

Od 10 lat Uczelnia jest organem prowadzą-
cym dla Akademickiego Liceum Mistrzo-
stwa Sportowego i  Liceum Ogólnokształ-
cącego. Szkoła o  profilu sportowym daje 
szansę uczniom z całej Polski na rozwijanie 
swoich zainteresowań sportowych, dosko-
nalenie swoich umiejętności poprzez upra-
wianie wybranej przez siebie dyscypliny 
sportowej pod opieką wykwalifikowanych 
trenerów oraz równoczesne zdobywanie 
wiedzy na poziomie liceum ogólnokształ-
cącego przy pomocy doświadczonych 
nauczycieli oraz kadry akademickiej Aka-
demii WSEI. Przez ostatnie lata szkoły wy-
chowały wielu doskonałych sportowców, 
zdobywających medale na najważniejszych 
ogólnopolskich i  międzynarodowych im-
prezach

Obecnie Akademia WSEI kształci na 25 
kierunkach, w  tym na 7 w  języku angiel-
skim, studiów licencjackich, inżynierskich 
i  magisterskim oraz podyplomowych 
i  doktoranckich,. Na studiach studiuje 
ponad 1450 cudzoziemców z  24 krajów 
świata. Studia w  Lubelskiej Akademii 
WSEI odbiegają od skostniałych form stu-
diów akademickich. Zamiast tradycyjnych 
przedmiotów student wybiera moduły, 
które nad tradycyjnymi akademickimi 
formami, przeważają zmniejszeniem licz-
by egzaminów i zaliczeń. Uczelnia oferuje 
nie tylko rzetelną wiedzę, ale i umiejętno-
ści cenione przez pracodawców i ma realny 
wpływ na wzrost przedsiębiorczości oraz 
rozwój regionu.

Tylko w  roku 2022 oferta studiów Aka-
demii WSEI poszerzyła się o  2 nowe kie-
runki - „Terapia zajęciowa z rehabilitacją” 
i  „Fizjoterapia”. Od 1 września 2022 roku 
rozpoczęła działalność Filia Lubelskiej 
Akademii WSEI w  Warszawie z  kierun-
kiem kształcenia „Pielęgniarstwo” w języ-
ku polskim i angielskim. Akademia WSEI 
od 2007 roku wykształciła już prawie 5 
tys. pielęgniarek i pielęgniarzy. W Warsza-
wie dysponujemy bazą dydaktyczną oraz 
infrastrukturą zapewniającą pełną reali-
zację efektów uczenia się zaplanowanych 
w programie studiów na kierunku Pielęg-
niarstwo. Uczelnia przygotowuje kolejne 
kierunki, które od roku akademickiego 
2023/24, będą realizowane w Filii w War-
szawie.

Solidna i  nowoczesna edukacja, odważne, 
biznesowe działanie i  myślenie perspek-
tywiczne – wszystko to oferuje Lubelska 
Akademia WSEI. 
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Kierunek prawo należy do flagowych 
w  bogatej ofercie kształcenia Uczel-
ni. Dlaczego warto studiować prawo 
w Humanitas?

Dobry prawnik ma dziś bardzo szerokie 
możliwości zatrudnienia, i  to niekoniecz-
nie w zawodach takich jak adwokat, sędzia 
czy prokurator. Oczywiście, po ukończe-
niu studiów można wybrać jedną z aplika-
cji i uzyskać uprawnienia do wykonywania 
danego zawodu prawniczego. Ale można 
też, bez ścieżki aplikacji, z  powodzeniem 
realizować się w  firmach, instytucjach 
publicznych czy samorządzie. Słowem 
wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wie-
dza prawnicza, umiejętność analizowania 
przepisów i  stosowania prawa w  prakty-
ce. Większość młodych prawników swoją 
przyszłość w  zawodzie widzi w  kancelarii 
prawnej, najlepiej dużej i  międzynarodo-
wej. Tymczasem kariera znana z „Chyłki” 
czy „Skazanej” to tylko jedna z możliwych 
dróg po studiach. Równie ciekawa może 
być praca poza salą sądową, w firmie pro-
dukcyjnej czy urzędzie miasta, gdzie absol-
went prawa odpowiada np. za negocjacje 
z kontrahentami, przygotowywanie umów, 
windykację należności czy projektowanie 
uchwał rady miasta. Współczesny system 
prawny nieustannie się zmienia, nowe-
lizacje rozmaitych przepisów, od prawa 
cywilnego, przez podatkowe, po karne, są 
na porządku dziennym. Do tego dochodzi 
rozwój takich sektorów jak e-commerce 
czy e-administracja, co też pociąga za 
sobą wyzwania prawne, bo przecież ktoś 
w firmie musi opracować regulamin skle-
pu internetowego zgodny z  aktualnymi 
przepisami o  ochronie praw konsumenta. 
To wszystko sprawia, że na prawników jest 
i będzie zapotrzebowanie, a wykształcenie 
w  tej dziedzinie to wciąż świetny kapitał 
na rynku pracy. Znam wielu absolwentów 
prawa, którzy zostali adwokatami i proku-
ratorami, ale równie wielu realizujących 
się w  korporacjach, firmach rodzinnych, 
administracji publicznej czy w  ramach 
własnej działalności gospodarczej. Prawo 
to kierunek dający interdyscyplinarną wie-
dzę oraz znakomicie rozszerzający hory-
zonty. Jego absolwent jest dla pracodawcy 
cennym nabytkiem, zwłaszcza jeśli po-
siada umiejętności praktyczne połączone 

Prawo poszerza horyzonty
Z  prof. ucz. dr. hab. Michałem Kaczmarczykiem rektorem 
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, wykładowcą Insty-
tutu Nauk Prawnych WSH, rozmawia Tomasz Burek

z wiedzą ogólną, nie tylko z prawa, ale też 
z  socjologii, politologii czy zarządzania. 
Takich prawników kształcimy w Humani-
tas. 

Jakie możliwości dalszego kształce-
nia w  Humanitas ma absolwent pra-
wa?

Może wybierać z  szerokiej oferty studiów 
podyplomowych, np. z  zakresu prawa fi-
nansowego i rachunkowości, prawa pracy, 
prawa medycznego, zamówień publicznych 
czy mediacji sądowych i  gospodarczych, 
Nasza uczelnia, jako jedna z  nielicznych 
w  Polsce, oferuje również studia Master 
of Laws, czyli odpowiednik studiów MBA, 
ale dla prawników. Kierunek ten realizu-
jemy w  partnerstwie z  Izbą Adwokacką 
w  Katowicach. Program LLM pozwala na 
wyspecjalizowanie się w  wybranej dzie-
dzinie prawa, pod okiem wybitnych wy-
kładowców-praktyków. Studia te cechuje 
warsztatowy charakter zajęć i praca meto-
dą case study: nastawienie na praktyczne 
ćwiczenie umiejętności w  odniesieniu do 
realnych przypadków. 

Z  kolei na osoby zainteresowane ka-
rierą naukową czeka w  Humanitas 
oferta seminarium doktorskiego 
w dziedzinie prawa…

Tak, od 2020 roku posiadamy uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora w  dyscy-
plinie „nauki prawne”. Pierwsi doktorzy 
opuścili mury uczelni w  ubiegłym roku. 
Obronione w WSH doktoraty zostały bar-
dzo wysoko ocenione przez recenzentów. 
To świetne, praktyczne i  aplikacyjne pra-
ce z zakresu prawa cywilnego i procedury 
karnej. 

W  2019 roku w  Wyższej Szkole Hu-
manitas w  Sosnowcu powstała Po-
radnia Prawa Akademickiego, która 
pomaga zarówno studentom, jak 
i pracownikom naukowym. Co zdecy-
dowało o jej utworzeniu?

Dostrzegliśmy, że wielu studentów, dokto-
rantów i  nauczycieli akademickich z  całej 
Polski boryka się z  rozmaitymi proble-
mami prawnymi w swoich uczelniach. Ich 
rozpiętość jest ogromna: od kwestii sty-
pendialnych, przez plagiaty, po przejawy 
dyskryminacji czy hejtu, np. na egzami-

nach. Postanowiliśmy stworzyć Poradnię, 
która specjalizuje się w  prawie o  szkolni-
ctwie wyższym i  nauce, świadcząc bez-
płatną pomoc osobom związanym ze śro-
dowiskiem akademickim, od Gdańska po 
Kraków. Eksperci Poradni doradzają, in-
terpretują przepisy, pomagają pisać pisma 
procesowe czy odwołania, np. od decyzji 
uczelni o skreśleniu z listy studentów. Jed-
nak najwięcej spraw, które do nas trafiają, 
to różne przypadki dyskryminacji w szko-
łach wyższych. 

Czy przejawy dyskryminacji na uczel-
niach są zjawiskiem marginalnym 
czy powszechnym? 

Niestety, nie są to zjawiska incydentalne. 
Jednakże ostatnio, dzięki mediom i nagłoś-
nieniu kilku akademickich skandali, uczel-
nie zaczynają coraz skuteczniej reagować 
na przypadki dyskryminacji, molestowa-
nia czy inne zachowania patologiczne, jak 
plagiaty czy kupowanie prac. Studenci od-
ważniej zgłaszają podobne sytuacje, a wła-
dze uczelni rozumieją, że takich spraw nie 
wolno zamiatać pod dywan, bo ich szkod-
liwość społeczna jest ogromna. Pamiętam, 
jak dwa lata temu zgłosił się do Poradni 
student, którego jeden z  wykładowców 
prześladował za symbol Strajku Kobiet 
przypięty do marynarki. Ale mieliśmy też 
przypadek dziewczyny dyskryminowa-
nej na egzaminie za łańcuszek z krzyżem. 
W obu sprawach skutecznie pomogliśmy. 
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Polski Kongres Klimatyczny
Polski Kongres Klimatyczny to międzysek-
torowe i  interdyscyplinarne wydarzenia 
dla praktyków, zajmujących się działania-
mi mającymi wpływ na przyspieszenie 
transformacji klimatyczno- energetycznej 
kraju. Inicjatywa utworzenia niezależnego 
wydarzenia łączącego biznes z  sektorem 
publicznym w obszarach wskazanych przez 
środowisko naukowe powstała w  roku 
2018. Wydarzenie odbywa się raz do roku 
razem z  uroczystą galą rozdania nagród 
Liderów Transformacji Energetycznej. Za-
gadnienia, jakie obejmuje wydarzenie, to 
ochrona klimatu i  środowiska, oferta in-
stytucjonalna, strategie klimatyczne oraz 
finansowanie inwestycji i  perspektywy 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla 
przyspieszenia transformacji klimatyczno- 
energetycznej. 

„Jesteśmy jedynym w Polsce wydarzeniem 
o  tej tematyce, które nie jest finansowane 
przez Rząd, a  więc jesteśmy całkowicie 
niezależni politycznie. – podkreśla Kamila 
Król, inicjator Kongresu- W  ostatnich la-
tach pojawia się wiele inicjatyw konferen-
cyjnych o  tematyce związanej z  ochroną 
klimatu. Brakuje jednak wydarzenia ho-
listycznie podejmującego te zagadnienia, 
z perspektywy aspektów praktycznych, dla 
samorządów i firm realizujących inwesty-
cje transformujące gospodarkę. Politycy 
odpowiadają za działania strategicznie, 
ale operacyjne zarządzanie zmianą reali-
zują podległe im instytucje oraz samorzą-
dy, banki finansujące inwestycje, a przede 
wszystkim firmy prywatne. Dlatego tak 
ważna jest dostępność platformy, która 
umożliwi każdemu interesariuszowi udział 
w dyskusji i promowanie najlepszych prak-
tyk wynikających z  jego doświadczenia, 
niezależnie od tego jakiej wielkości pod-
miot reprezentuje.” 

Wymiana opinii ma na celu populary-
zowanie innowacyjnych rozwiązań oraz 
optymalizację jakości realizowanej po-
lityki zrównoważonego rozwoju miast, 
gmin i większych jednostek terytorialnych 
w  rozwiązywaniu ważnych problemów 
środowiskowych mających wpływ na kli-

mat. Istotnym aspektem jest również po-
pularyzowanie nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych i  ekonomicznych oraz 
upowszechnianie najlepszych praktyk 
w zakresie realizacji ekologicznych projek-
tów związanych z klimatem.

Polski Kongres Klimatyczny skierowany 
jest do biznesu, sektora publicznego, jed-
nostek samorządowych, instytucji finan-
sujących, przedstawicieli przedsiębiorstw 
komunalnych, spółek skarbu państwa, 
przedstawicieli firm oferujących rozwią-

zania technologiczne, ubezpieczycieli 
inwestycji, ekspertów, pracowników na-
ukowych i  innowatorów, inwestorów, 
dziennikarzy i  innych osób zainteresowa-
nych tą tematyką. 

Rejestracja uczestników:  
www.polskikongresklimatyczny.pl

Współpraca i kontakt do organizatora: 
biuro@polskikongresklimatyczny.pl  
Tel. +48 888 770 651
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Ostatnie lata to okres wdrażania w Grupie 
Kapitałowej GPW wielu nowych inicjatyw. 
Jedną z nich jest strategiczny projekt znany 
pod nazwą Polski Cyfrowy Operator Logi-
styczny (PCOL). Jest on efektem prac zespo-
łu „Synergia” działającego przy Minister-
stwie Aktywów Państwowych. Działania 
tego zespołu to istotny element patriotyzmu 
gospodarczego, będącego jednym z  waż-
nych przejawów rozwoju dojrzałych gospo-
darek. Realizowana przez GPW inicjatywa, 
ma na celu dzięki efektowi synergii w obsza-
rze logistyki i  transportu przynieść szereg 
korzyści zarówno dla załadowców (w  tym 
między innymi strategicznych spółek skar-
bu państwa), jak i  przewoźników oraz in-
nych uczestników łańcuchów dostaw.

Dwie ścieżki rozwoju
Należy zauważyć, że inicjatywa realizowa-
na jest m.in. poprzez dwie ścieżki działania. 
Pierwsza z nich obejmuje przeprowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych w  zakresie 
opracowania i  wdrożenia narzędzi opar-
tych na sztucznej inteligencji, służących 
automatyzacji i  cyfryzacji procesów dla 
branży TSL (transport-spedycja-logistyka) 
oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obiegu 
dokumentów transportowych. Jest ona re-
alizowana dzięki wsparciu Narodowego 
Centrum Badań i  Rozwoju. Wartość pro-

GPW Logistics, czyli sukces 
tkwi w „Synergii”

jektu w tej ścieżce, wynosi ponad 9,3 mln zł, 
w  tym wysokość dofinansowania ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Operacyj-
nego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 
wynosi 5,4 mln zł. Zatem mamy tu do czy-
nienia z pracami B+R i rozwojem oprogra-
mowania, bazującego na metodach uczenia 
maszynowego i sztucznej inteligencji, ana-
lityki Big Data, teorii grafów czy deep lear-
ning (uczenia głębokiego. Tak zbudowane 
narzędzie będzie wykorzystywać innowa-
cyjne algorytmy pozwalające na optyma-
lizację parametrów czasu i  kosztów usług 
transportowych. Wdrożenie rezultatów 
projektu pozwoli na cyfryzację i automaty-
zację procesów obsługi kontraktów i zleceń 
transportowych. Zakończenie tej części 
działania zaplanowane jest do końca 2024 
roku. Należy jednak pamiętać, że osiąg-
nięte rezultaty to nie koniec rozwoju opro-
gramowania, ponieważ to wymagać będzie 
ciągłego rozwoju zgodnie z  wymaganiami 
rynku i  realizacji dalszych integracji roz-
wiązaniami z funkcjonującymi na rynku.

GPW Logistics S.A.
Kolejną bardzo ważną decyzją związaną 
z realizacją inicjatywy strategicznej PCOL, 
było powołanie nowej spółki w  ramach 
Grupy Kapitałowej GPW, która może rea-
lizować działalność operacyjną związaną 
z  obsługą i  zaspokajaniem potrzeb trans-
portowych oraz logistycznych naszych 
partnerów biznesowych. Spółka GPW Lo-
gistics S.A. pełną zdolność do rozpoczęcia 
działalności uzyskała pod koniec 2022 roku 
i już od pierwszych dni wypracowuje zysk, 
osiągając przychody ponad oczekiwania. 
Każdy miesiąc przynosi nowe kontrakty 
i  realizację kolejnych zleceń transporto-
wych. Spółka zaangażowała się również we 
wsparcie realizacji programu dostarczania 
węgla opałowego do gmin w województwie 
dolnośląskim. Bardzo udana współpraca 
z  Polską Grupą Górniczą otwiera możli-
wości na poszerzenie współpracy w innych 
lokalizacjach i  innych obszarach. GPW 
Logistics w  pierwszej kolejności stawia 
na transport samochodowy i  kolejowy, 
ale strategia przewiduje również wejście 
w inne gałęzie transportu.

Cyfrowa rewolucja w transporcie
Spółka już dziś posiłkuje się wykorzysta-
niem cyfrowych narzędzi dostępnych na 
rynku. To właśnie maksymalne wykorzy-

stanie najnowocześniejszych rozwiązań 
pozwala budować GPW Logistics S.A. 
przewagę konkurencyjną. Ważnym kro-
kiem milowym będzie uruchomienie wer-
sji MVP platformy PCOL, która umożliwi 
lepsze skalowanie biznesu realizowanego 
przez spółkę. Dziś nikogo nie trzeba prze-
konywać, że w  cyfryzacji leży przyszłość. 
GPW Logistics ma plany budować narzę-
dzia nie tylko na własne potrzeby. Bacz-
nie przyglądamy się pracom toczącym się 
w  Digital Transport & Logistics Forum, 
które wypracowuje wytyczne dotyczące 
budowy platform eFTI - umożliwiających 
cyfrową wymianę danych transportowych. 
Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 roku 
w  sprawie elektronicznych informacji do-
tyczących transportu towarowego, każdy 
kraj już w  sierpniu 2025 roku musi udo-
stępnić platformy spełniające w rozporzą-
dzeniu i powstających wytycznych warun-
ki. GPW Logistics posiadając odpowiednie 
kompetencje, ma plany budować krajowy 
punkt dostępowy dla platform eFTI, a tak-
że we współpracy z wybranymi partnerami 
biznesowymi i technologicznymi stworzyć 
pierwszą platformę eFTI w Polsce.

Korzyści dla grupy
Na koniec warto dodać, że realizacja ini-
cjatywy strategicznej Polskiego Cyfrowego 
Operatora Logistycznego i  rozwój spółki 
GPW Logistics S.A. to nie tylko czysto fi-
nansowe korzyści dla Grupy Kapitałowej 
GPW. Transport i  logistyka są kluczowe 
dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. 
Udowodniły to chociażby kryzysowe lata 
pandemii, gdy przerwaniu ulegały łańcu-
chy dostaw, uniemożliwiając produkcję 
czy funkcjonowanie wielu branż. Można 
zatem uznać inicjatywę w pewnym zakre-
sie za misyjną. Z innej strony transport jest 
też doskonałym barometrem gospodar-
czym. Wzrost lub spadek zleceń transpor-
towych z dużym wyprzedzeniem wskazują 
czy w kolejnych miesiącach czy kwartałach 
będziemy mieć do czynienia z recesją, spo-
wolnieniem czy ożywieniem gospodar-
czym. Zatem dla Giełdy Papierów Wartoś-
ciowych w Warszawie, wiedza i informacje 
płynące z  GPW Logistics mogą być klu-
czowe dla przewidywań, analiz i  prognoz 
rynkowych. 

Marcin Wolak, Wiceprezes zarządu GPW 
Logistics S.A.
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KGHM Metraco S.A. należy do grona 

strategicznych spółek Grupy Kapitałowej 

KGHM Polska Miedź S.A. Działalność fir-

my od wielu lat związana jest z założeniami 

gospodarki o  obiegu zamkniętym, a  silny 

komponent prośrodowiskowy determinuje 

dalsze plany rozwojowe i  zaangażowanie 

na rzecz recyklingu metali i  materiałów 

poprodukcyjnych.

W toku kooperacji z hutami KGHM setki 

tysięcy ton odpadów generowanych pod-

czas produkcji miedzi przekształcane są 

w  wartościowe produkty. Wytwarzane 

z  żużli pomiedziowych kruszywa trafiają 

jako surowiec budowlany na największe 

Rozwój KGHM Metraco powiązany      z ideą gospodarki cyrkularnej
inwestycje drogowe w kraju. Pozyskiwany 

ze ścieków kwaśnych ren znajduje zastoso-

wanie w  produkcji części turbin silników 

odrzutowych, turbin gazowych czy osłon 

pojazdów kosmicznych. Z  kolei odzyski-

wane z  wymurówki koncentraty miedzi 

i srebra zawracane są do powtórnego prze-

topu w KGHM. 

Niezależnie od silnego powiązania pro-

dukcji i handlu z ochroną środowiska spół-

ka podejmuje kroki na rzecz pozyskiwania 

energii z  odnawialnych źródeł energii. 

W  najbliższym czasie ma to zaowocować 

budową instalacji fotowoltaicznej na tere-

nie jednego z zakładów.

Wzorcowym przykładem realizacji za-

łożeń gospodarki cyrkularnej jest syste-

matycznie rosnący udział złomów miedzi 

w  produkcji hutniczej KGHM. Globalny 

wzrost zapotrzebowania na miedź stymu-

luje spółkę do dalszego rozwoju. W  ra-

mach zdywersyfikowanego procesu dostaw 

KGHM Metraco pozyskuje złomy mie-

dzi i  materiały miedzionośne w  Europie, 

Ameryce Północnej i  na Bliskim Wscho-

dzie. Nabywa także strategiczne produkty 

chemiczne wykorzystywane w technologii 

produkcji miedzi oraz obsługuje Magazyn 

Kwasu Siarkowego w  Szczecinie, którego 

jest właścicielem od 2012 roku. 
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Przedsiębiorstwo Hermex jest obecne 
na polskim rynku od czasów trans-
formacji gospodarczej, w  2020 roku 
obchodziło jubileusz 30 lecia działal-
ności. W tym też czasie firma została 
zakwalifikowana do grona wystaw-
ców Polskiej Wystawy Gospodarczej. 
Jakie osiągnięcia firmy zdecydowały 
o udziale w tej prestiżowej wystawie?

Przyjęcie nas do grona wystawców Polskiej 
Wystawy Gospodarczej zawdzięczamy 
właśnie 30-letniej działalności firmy HER-
MEX i opracowaniu wielu innowacyjnych 
technologii, wcześniej nieznanych w  Pol-
sce jak i  zagranicą, potwierdzonych licz-

Od skupu złomu  
do patentów i wynalazków 
na zagospodarowanie  
odpadów metalurgicznych 
Z Adamem Czechem prezesem firmy Hermex rozmawia Agata Garstecka

nymi patentami uzyskanymi przez nas na 
całym świecie. 
Są to technologie przerobu zgarów alumi-
niowych. W produkcji aluminium w pro-
cesie termicznego przetwarzania czyli 
przetapiania, rafinacji i  odlewania na po-
wierzchni ciekłego metalu powstają od-
pady w postaci żużli, tzw. zgary. Stanowią 
one 12% topionego metalu. Zgary zawie-
rają różnego rodzaju substancje, które ze 
względu na swój skład i  właściwości che-
miczne czynią je nieprzydatnym, a  nawet 
niebezpiecznym odpadem. W swoim skła-
dzie mają one jednak także pewne ilości 
cennego metalu, który przy użyciu odpo-

wiedniej technologii może być odzyskany 
i przywrócony do obiegu gospodarczego. 
Na pierwszy rzut oka jest to oczywiste, ale 
w praktyce okazuje się, że taki proces czę-
sto jest trudny do przeprowadzenia i bar-
dzo kosztowny. W firmie Hermex opraco-
wano pionierskie i  zarazem unikatowe na 
skalę światową rozwiązanie, które pozwala 
bezodpadowo wyprodukować ze zgarów 
aluminium różnego rodzaju produk-
ty znajdujące zastosowanie w  przemyśle 
metalurgicznym. Obecnie firma zajmuje 
się również odpadami wolframu, które są 
mielone, a powstałe w  ten sposób proszki 
utleniane.
W  tym sensie nasze osiągnięcie jest wie-
lowymiarowe. Na bazie wielu ekspery-
mentów technicznych i badań naukowych 
opracowano korzystną dla środowiska 
i  Eko nomicznie opłacalną technologię 
zagospodarowania odpadów przemysło-
wych. 
Hermex działa na polskim rynku już od 30 
lat. Pragnę jednak wyraźnie podkreślić, że 
wszystko to było możliwe dzięki naszym 
pracownikom. Firma zatrudnia ok. 50 osób 
i to dzięki ich zaangażowaniu możliwe było 
zrealizowanie wszystkich pomysłów i roz-
wiązań technologicznych. Szczególną rolę 
pełnią także pracownicy działu handlo-
wego, dzięki którym utrzymujemy bardzo 
dobre długoletnie relacje z  partnerami 
handlowymi w Polsce oraz w wielu krajach 
europejskich, a  także podejmujemy próby 
sprzedaży naszych produktów do USA. 
Działalność firmy Hermex to bowiem nie 
tylko własna technologia i know-how, lecz 
także unikatowe kompetencje interperso-
nalne naszych pracowników 

Powróćmy do początków działalności 
firmy.

Wszystko zaczęło się w  roku 1990. Po-
czątkowo firma zajmowała się wyłącznie 
skupem i sprzedażą złomów metali. Pozy-
skiwany surowiec po wstępnym przesor-
towaniu trafiał do hut i odlewni w Polsce. 
Dostarczając złom do Hutmenu we Wroc-
ławiu zauważyłem kiedyś zalegające tam 
duże ilości żużla. Były to zgary mosiądzu 
i brązu. Okazało się, że z tych żużli meto-
dą mechaniczną można odzyskać całkiem 
duże ilości cennego stopu metali zawie-
rającego miedź. Pierwsze próby przerobu 
przeprowadziłem przy użyciu zwykłej ma-
łej betoniarki. Można więc powiedzieć, że 
to we Wrocławiu narodziła się idea przero-
bu tych odpadów.
W następnym etapie podobne próby prze-
prowadziliśmy ze zgarami aluminium. Po-
jawił się jednak problem, bo okazało się, że 
w  czasie przerobu tych odpadów powsta-
ją duże ilości pyłów bardzo trudnych do 
zagospodarowania. Rozpoczęliśmy serię 
prób i  eksperymentów zmierzających do 
znalezienia metod ich wykorzystania. Tym 
oto sposobem działalność firmy zmieniła 
trochę kierunek z handlu na badania zmie-
rzające do tego, aby pozyskać z  odpadów 
metalurgicznych metal, a  w  następnym 
etapie z  pozostałości wytworzyć jeszcze 
inne produkty. 
Współpraca z wieloma ośrodkami nauko-
wymi w Polsce zaowocowała licznymi wy-
nalazkami i patentami. Posiadanie własnej 
technologii pozwoliło nam z  powodze-
niem konkurować z firmami zagraniczny-
mi działającymi w tej branży. Dzięki nieźle 
działającej w  firmie logistyce wypraco-
waliśmy również dobre stosunki z  wielo-
ma firmami za granicą, co spowodowało 
w ostatnim czasie kilkakrotne zwiększenie 
sprzedaży na te rynki. 

W jaki sposób posiadane patenty, wy-
nalazki, współpraca z nauką, wpłynę-
ły na ofertę produkcyjną i  usługową 
HERMEXU?

HERMEX jest obecnie przedsiębiorstwem 
prowadzącym recykling odpadów meta-
lurgicznych oraz producentem materiałów 
pomocniczych dla hutnictwa i  odlewni-
ctwa. Do hut i odlewni dostarczamy przede 
wszystkim odtleniacze w postaci granula-

tów i gąsek aluminium. Produkujemy rów-
nież zasypki izolujące i egzotermiczne oraz 
granulowany żużel syntetyczny służący do 
rafinacji stali. Wszystko na bazie opaten-
towanej technologii, o której cały czas jest 
tu mowa. Oferujemy też usługi przerobu 
i  recyklingu innych odpadów zawierają-
ce inne metale nieżelazne, w tym również 
wolfram. 

Jak HERMEX stał się pionierem 
w  procesach ponownego zagospoda-
rowania odpadów powstałych w  hu-
tach i odlewniach w Polsce?

Przedsiębiorstwo prowadzi własne bada-
nia, a  także współpracuje z  ośrodkami 
naukowo-badawczymi. Opatentowaliśmy 
w Polsce wiele rozwiązań i sposobów zago-
spodarowania odpadów. Najnowsze z nich 
polegało na skonstruowaniu urządzenia do 
czyszczenia i  separacji drobnoziarnistych 
odpadów metalurgicznych. Przebadaliśmy 
pozyskane frakcje i  złożyliśmy wniosek 
patentowy. Otrzymaliśmy patent na to roz-
wiązanie w  Polsce i  w  większości krajów 
europejskich, a także w USA, Japonii, Chi-
nach, Rosji i innych. 

Biuro i zakład:
42-290 Blachownia
ul. 1 Maja 5
tel./fax +48 (34) 320 51 87
tel. +48 (34) 320 50 11
hermex@hermex.pl

Siedziba:
42-284 Herby
ul. Zielona 2
tel./fax +48 (34) 357 40 15

Należy wyraźnie podkreślić, że współpra-
ca z ośrodkami naukowymi była motywa-
cją do rozwoju firmy i to właśnie tej współ-
pracy zawdzięczamy wynalezienie naszych 
technologii. Od wielu lat współpracujemy 
z  jednostkami badawczo-rozwojowymi 
i  naukowymi, między innymi z  Akade-
mią Górniczo-Hutniczą w  Krakowie, In-
stytutem Metalurgii Żelaza w  Gliwicach, 
Instytutem Ceramiki i Materiałów Budow-
lanych oddział Materiałów Ogniotrwałych 
w Gliwicach, Politechniką Śląską, Politech-
niką Częstochowską.
Z drugiej strony, Hermex ma pewien wkład 
w  badania nad wykorzystaniem odpadów. 
W dobie kurczenia się zasobów naturalnych 
i  rosnących cen surowców opracowanie 
technologii, pozwalających wykorzystać 
odpady i  uzyskać z  nich pełnowartościo-
we materiały zdatne do użytku ponownie 
w  różnych procesach produkcyjnych jest 
bardzo ważne. Tym samym firma HERMEX 
stała się pionierem w procesach ponownego 
zagospodarowania odpadów powstałych 
w  hutach i  odlewniach. Mamy więc swój 
mały wkład w rozwój polskiej gospodarki.
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Rok 2022 był bardzo udany dla Centrum 
Produkcji Uszczelnień Technicznych 
Kedarix. W  listopadzie ub.r. podczas 
IX Kongresu Przedsiębiorczości 15 li-
stopada 2022 w  Krakowie, firma została 
uhonorowana Polską Nagroda Jakości 
2022 za najwyższą jakość usług i  wyro-
bów oraz kompleksową obsługę klienta. 
Z kolei, w czerwcu 2022 r. Kedarix został 
laureatem nagrody Made In Poland na III 
Kongresie Made in Poland w Berlinie.
- Polską Nagrodę Jakości nie jest łatwo 
otrzymać , to jest ogrom pracy włożony 
przez cały sztab ludzi wewnątrz firmy jak 
i firm zewnętrznych oraz lata pracy w na-
szym wypadku to już ponad dwadzieścia. 
– komentowała dla „Kapitału Polskiego” 
Agnieszka Szewczyk prezes Kedarix.- Pod-
czas tego długiego okresu stykaliśmy się 
z  różnymi problemami naszych klientów, 
ale zawsze staramy się znaleźć jak najlep-
sze rozwiązanie. Myślę, że nasi odbiorcy są 
zadowoleni z  długoletniej współpracy za 
co im bardzo dziękuję, bo dzięki nim się 
rozwijamy i podejmujemy kolejne wyzwa-
nia. Również wprowadzenie po raz kolejny 
certyfikacji jakości ISO TUV dało dalsze 
możliwości rozwoju i  potwierdziło jakość 
firmy. 
Sukces na III Kongresie Made in Poland 
w Berlinie w czerwcu 2022 r. pomógł firmie 
na zaistnienie na rynku niemieckim. Choć 
Kedarix istnieje na polskim rynku uszczel-
nień technicznych już ponad 20 lat, to jed-
nak najbardziej kluczowe dla jego rozwoju 
były ostatnie cztery lata. Paradoksalnie, 
w trudnych czasach pandemii nastąpił naj-
większy rozwój firmy. Jak powiedziała nam 
Agnieszka Szewczyk, trzeba było zmierzyć 
się z  nowymi realiami zacząć myśleć ina-
czej, wyciągnąć markę na światło dzien-
ne pokazać ją całemu światu popracować 
z nią, być rozpoznawalną. 
Te śmiałe działania oparte są na solidnych 
podstawach. Główną specjalizacją firmy 
jest kompleksowe zaopatrzenie zakładów 
przemysłowych w  uszczelnienia technicz-
ne, a to zawsze wiąże się z permanentnym 
rozwojem i  udoskonalaniem produkcji. 
Zawsze czegoś brakuje i powstaje potrzeba 
uruchomienia kolejnej odnogi produkcji, 

Szybki rozwój  
w trudnych czasach

wdrożenia nowej technologii. Kolejnym 
wyzwaniem jest wprowadzenie robotyza-
cji, do czego firma już się przygotowuje. 
Kedarix produkuje uszczelnienia tech-
niczne, dla przemysłu stoczniowego, ma-
szynowego, rolnictwa, hutnictwa, lotni-
ctwa i  innych branż. Wykorzystuje wiele 
technik m.in. Seal-Jet, technikę produk-
cji wtryskowej, czy produkcji formowej. 
Technika Seal-Jet umożliwia wytworzenie 
każdego produktu sprawnie, dokładnie 
i bardzo szybko. Nie wymaga przygotowy-
wania matryc, które stosowane są w  tra-
dycyjnej technologii. Metoda Seal-Jet to 
także ekonomiczny sposób na produkty 
specjalistyczne. Ogranicza znacznie koszt 
wytworzenia i skraca czas naprawy. Dzięki 
zastosowaniu tej metody firma może wy-
konywać wyroby na indywidualne zamó-
wienie takie jak np.: uszczelnienia tłokowe, 
tłoczyskowe, obrotowe, pierścienie zgar-
niające, prowadzące i podporowe. 
Stosowane również przez Kedarix for-
mowanie wtryskowe jest procesem for-
mowania tworzyw sztucznych, poprzez 
wtryskiwanie odpowiednio podgrzanego 
tworzywa do specjalnie do tego przygo-
towanej formy. Dzięki zastosowaniu od-
powiednich maszyn i  form, cykl wtrysku 
może być zdecydowanie krótszy i  tańszy, 
niż inne procesy wytwarzania/formowania 
tego samego detalu.
W firmie produkowane są też wyroby for-
mowe na bazie kauczuków nitrylowych, 
chloroprenowych, fluorowych, silikono-
wych, EPDM i  wielu innych. Wyroby te 
w  zależności od zastosowanych materia-
łów i  procesu produkcji charakteryzują 
się niską lub wysoką elastycznością, róż-
ną twardością, odpornością na substancje 
chemiczne, wytrzymałością na niskie i wy-
sokie temperatury. Kedarix może łączyć 
gumę z różnymi materiałami z metalu lub 
tworzyw sztucznych. Produkując wyroby 
gumowe może wykonać zarówno małe jak 
i wielkogabarytowe elementy w/g zgłoszo-
nego zapotrzebowania i  specyfikacji do-
starczonej przez klienta. Uszczelnienia są 
wykonane zgodnie z normami ISO.
Ponad 90 proc. produktów Kedarix wyko-
nuje samodzielnie w oparciu o rozbudowa-

ny park maszyn, który gwarantuje ciągłość 
dostaw. Stosowane technologie produkcji 
pozwalają na krótki czas realizacji zamó-
wień - do 24 godzin, możliwość produkcji 
nietypowych uszczelnień, czy wykonanie 
uszczelnienia z dostarczonego wzoru.
W  ofercie handlowej, Kedarix posiada 
szeroką gamę uszczelnień z całego świata. 
Może zaproponować odbiorcom ponad 
milion pozycji dostępnych w magazynach 
znajdujących się na terenie zakładu w Woli 
Zabierzowskiej.
Magazyn produktów rozbudowywany jest 
stale od 20 lat prowadzenia działalności. 
- Do tej pory działaliśmy w większości na 
rynku polskim od ponad dwóch lat wycho-
dzimy dalej i  z  coraz lepszymi wynikami 
rośniemy w  silę na skale globalną – pod-
sumowuje Agnieszka Szewczyk prezes 
Kedarix.
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DTiQ POLAND spółka z  o.o. znalazła 
się w gronie 17 firm w Polsce wyróż-
nionych nagrodą specjalną w  pro-
gramie „Odpowiedzialny i Przyjazny 
Pracodawca”. Przedstawiciele spół-
ki odebrali nagrodę podczas V edycji 
gali tego wydarzenia. 

W ten sposób wyróżniono przedsiębiorców, 
którzy wykazali się szczególnym zaanga-
żowaniem we wdrażaniu Pracowniczych 
Planów Kapitałowych w  swoich firmach, 
wykorzystując PPK jako element systemu 
benefitów pracowniczych i osiągając wysoką 
partycypację w programie. Laureatów wska-
zują instytucje finansowe prowadzące PPK.

Pracownik z pasją
DTiQ POLAND tworzy inteligentne sy-
stemy monitorowania i analizy danych dla 
klientów na całym świecie. Realizuje zdalne 
audyty z wykorzystaniem najnowocześniej-
szych technologii wideo i  przetwarzania 
danych napędzanych sztuczną inteligencją.

Rozwój i innowacje
W firmie pracują eksperci z wielu dziedzin 
branży IT: Data Science, Software Deve-
lopment, Cloud Architecture oraz  wsparcia 
klienta i audytów. Pracownicy mają ogrom-
ne możliwości rozwoju na płaszczyźnie oso-
bistej i zawodowej. Wymieniają się wiedzą 
wewnątrz firmy poprzez spotkania, szkole-
nia się, a także starają się inspirować innych, 
również poza strukturami firmy. 

DTiQ to nie tylko miejsce pracy, ale rów-
nież miejsce spotkań ludzi z  pasjami. Po 
pracy spotykają się na zajęciach z jogi, wie-
czorach planszówkowych, grają w  koszy-
kówkę, mają swój zespół muzyczny. Orga-
nizują cykliczne wycieczki  rowerowe. 

Innowacja produktowa  
na światową skalę
Firma realizuje wiele innowacyjnych 
przedsięwzięć. Dla przykładu, w  ramach 
Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju, 
DTiQ realizuje projekt, którego celem jest 
rozbudowa autorskiego systemu informa-
tycznego 360iQ, wspierającego zespoły 

audytorów, którzy realizują usługi firmy 
w  zakresie zapobiegania stratom i  moni-
torowaniu jakości obsługi w  restauracjach 
szybkiej obsługi (Quick Service Restaurant 
– QSR, pot. „Fast Food”). Efektem projektu 
będzie innowacja produktowa na światową 
skalę w  postaci nowej usługi bieżącego 
i  zautomatyzowanego monitorowania 
wskaźników jakości bez udziału audyto-
rów, w  tym powiadamianie o  przekrocze-
niach wartości standardowych wskaźników 
oraz nieprawidłowościach procesu obsługi. 
Nowe narzędzia, dzięki wykorzystaniu me-
tod nauczania maszynowego, pozwolą na 
jednoczesne przetwarzanie danych trans-
akcyjnych i  obrazu wideo w  celu automa-
tycznego tworzenia wskaźników istotnych 
pod kątem procesu zarządzania tego typu 
restauracjami. 

Na bazie doświadczeń zdobytych w projek-
cie firma rozwija swój portfel rozwiązań, 
które pozwalają monitorować i analizować 
w  sposób ciągły m.in.: szybkość obsłu-
gi, liczenie klientów, czystość stolików, 
bezpieczeństwo szuflad kasowych a  nawet 
drożność drzwi ewakuacyjnych. Najnow-

szym produktem firmy, który lada dzień 
ujrzy światło dzienne jest pakiet analityczny 
dla restauracji z  obsługą zamówień klien-
tów zmotoryzowanych tzw. Drive Thru, 
gdzie managerowie znajdą szereg metryk 
które pomagają zarządzać tym obszarem 
np. średni czas obsługi, liczba oczekujących 
na obsługę samochodów czy całkowitąś 
liczbę obsłużonych samochodów w  godzi-
nach pracy restauracji.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej archi-
tektury systemu właściciele restauracji 
będą mogli wybrać, gdzie chcą oglądać 
dane: na platformie webowej, na aplika-
cjach w  smartfonach albo nawet na ekra-
nach, znajdujących się w samych restaura-
cjach.

Historycznie DTiQ udowodniło spraw-
ność w  dostarczaniu rozwiązań analitycz-
nych wykorzystujących zaawansowana 
technologie wizji komputerowej, które 
wspierały ich Klientów w  okresie pan-
demii COVID-19. Occupancy Tracking, 
bo tak nazywa się to innowacyjne roz-
wiązanie, pozwala nie tylko na znacznie 
efektywniejszy monitoring restauracji, ale 
również zwiększa bezpieczeństwo samych 
klientów. Co więcej, projekt udowodnił, 
że dla entuzjastycznych, żądnych wyzwań 
zespołów nawet krótkie terminy nie są 
straszne. Pierwszą, operacyjną wersję 
produktu wprowadzono na rynek już po 
6 tygodniach od rozpoczęcia prac. Wkrót-
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ce potem, projektem zainteresował się je-
den z  największych klientów – właściciel 
sieci gastronomicznych operujących na 
kilkudziesięciu lotniskach w USA.

Eksperci w DTiQ
Pracownicy DTiQ stale uczestniczą w wie-
lu ważnych wydarzeniach branży IT 
np.  w  Data Science Summit – największej 
konferencji Data Science w  regionie CEE, 
która skupia się na zagadnieniach z zakresu 
analizy i  przetwarzania danych (big data), 
zagadnieniach implementacyjnych, wizua-

lizacji (BI), tematach zarządczych, czy Clo-
ud Excellence. 

W  strategicznych sesjach Cloud Excellen-
ce uczestniczy wyselekcjonowana grupa 
ekspertów, którzy mają wpływ na kieru-
nek rozwoju chmury obliczeniowej w Pol-
sce. Jest to świetna przestrzeń do wymiany 
poglądów oraz wiedzy z  zakresu adopcji 
chmury oraz strategii chmurowych i wielu 
innych wydarzeniach biznesowych.

Nasi eksperci nie tylko uczestniczą w  tego 
typu spotkaniach, ale często są prelegenta-
mi i dzielą się swoją wiedzą z innymi. 
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Początki Silesia Film w  Katowicach 
sięgają połowy lat 40. XX wieku. Jaki 
jest obecnie zakres działalności SF 
i jej miejsce na kulturalnej i filmowej 
mapie Górnego Śląska?

Ewa Sadkowska: Jesteśmy instytucją kul-
tury Samorządu Województwa Śląskiego: 
jedyną tego typu instytucją, która w kom-
pleksowy sposób zajmuje się kulturą fil-
mową na terenie naszego województwa. 
Działamy na wielu polach: w zakresie kine-
matografii, ochrony dziedzictwa filmowego 
oraz promocji i upowszechniania sztuki fil-
mowej. Na kino staramy się patrzeć zawsze 
w szerokich kontekstach i z trzech perspek-
tyw: przeszłości – zachowując i  przypo-
minając widzom to, co ważne w  naszym 
filmowym dziedzictwie; teraźniejszości – 
zapewniając dostęp do najnowszego reper-
tuaru filmowego i  organizując spotkania 
z twórcami oraz przyszłości – za pośredni-
ctwem Silesia Film Commission wspierając 
produkcję filmową i  popularyzując Górny 
Śląsk wśród filmowców.
Prowadzimy pięć kin studyjnych. W  Ka-
towicach są to: Kino Światowid, gdzie po-
kazujemy kino artystyczne; Kino Kosmos, 
w którym prezentujemy szeroki repertuar 
klasyki filmowej i  unikatowy Kinoteatr 
Rialto. Na terenie województwa śląskie-
go mamy jeszcze dwa obiekty: Kino Bał-
tyk w Raciborzu i Kino Janosik w Żywcu, 
w których prezentujemy najnowsze popu-
larne premiery filmowe i kino artystyczne. 
Zarządzamy Filmoteką Śląską: jedynym 
regionalnym archiwum filmowym w  kra-
ju, która jest fascynującym źródłem wiedzy 
o kinie i historii naszego regionu. Bardzo 
szeroko współpracujemy z  innymi insty-

tucjami kultury w  regionie, staramy się 
wspierać studentów i absolwentów uczelni 
artystycznych. 
Działania kierujemy do szerokiego grona 
odbiorców: od dzieciaków, które dopie-
ro stawiają pierwsze kroki w  kinie, przez 
rodziny, opiekunów z  małymi dziećmi, 
młodzież aż po publiczność seniorską, dla 
której organizujemy specjalne pokazy. Bar-
dzo mocno stawiamy na edukację filmową. 
Dbamy o kinomanów ze szczególnymi po-
trzebami, wprowadzamy w  kinach takie 
rozwiązania jak pętla indukcyjna czy sy-
stem AudioMovie. Chcemy, by każdy widz 
znalazł coś dla siebie, a przede wszystkim 
czuł się u nas filmowo zaopiekowany.

W  tym roku obchodzony jest jubi-
leusz 15 lat działalności Śląskiego 
Funduszu Filmowego. Czym jest ten 
Fundusz i jaka jest jego rola we wspie-
raniu produkcji filmowej w Polsce?

ES: Śląski Fundusz Filmowy uruchomiony 
został w 2008 roku jako drugie tego typu 
narzędzie w Polsce, ale jako pierwszy objął 
swoim działaniem teren całego wojewódz-
twa. Fundusz wspiera finansowo produkcje 
filmowe realizowane na terenie wojewódz-
twa śląskiego albo powiązane z nim tema-
tycznie. Jego rolą jest przyciągnięcie do 
regionu jak największej liczby projektów 
filmowych: krajowych, ale także między-
narodowych, których obecność w  danym 
miejscu niesie za sobą nie tylko walory 
promocyjne i marketingowe, ale także ma 
bezpośrednie przełożenie na lokalną go-
spodarkę. Filmowcy coraz chętniej sięgają 
po nowe, mniej eksploatowane miejsca na 
realizację swoich projektów, a  działalność 
regionalnych funduszy filmowych jest do 
tego dodatkową motywacją. Dzięki środ-
kom ŚFF w naszym regionie powstało już 
ponad 80 tytułów. Część z  nich była te-
matycznie związana z województwem ślą-
skim, jak np. filmy „Jesteś Bogiem” Leszka 
Dawida, „Jestem mordercą” Macieja Pie-
przycy czy nagradzany dokument Łukasza 
Kowalskiego „Lombard”. Inne uzyskały 
wsparcie Funduszu dzięki wykorzystaniu 
przy realizacji zdjęć lokacji na terenie wo-
jewództwa śląskiego – jak w  przypadku 
nominowanej do Oscarów „Zimnej wojny” 
Pawła Pawlikowskiego czy „Obywatela Jo-
nesa” Agnieszki Holland. Instytucja Fil-
mowa Silesia Film, udzielając wsparcia ze 
środków Funduszu, staje się koproducen-
tem wybranych w drodze konkursu filmów 
i wnosi do ich produkcji wkład finansowy, 
dzięki czemu środki uzyskane z eksploata-

cji koprodukowanych filmów zasilają Fun-
dusz, który dzięki temu w kolejnych latach 
może się powiększać.

Proszę wymienić najważniejsze wy-
darzenia i przedsięwzięcia kulturalne 
planowane przez Silesia Film w 2023 
roku.

ES. Rok 2023 to oczywiście jubileusz Ślą-
skiego Funduszu Filmowego. Za nami dwie 
premiery koprodukowanych przez nas fil-
mów: inaugurująca jubileusz podwójna 
premiera „Niebezpiecznych dżentelme-
nów” Macieja Kawalskiego z  Andrzejem 
Sewerynem, Tomaszem Kotem, Marcinem 
Dorocińskim i  Wojciechem Mecwaldow-
skim oraz premiera jednego z  najgłoś-
niejszych polskich debiutów filmowych 
ostatnich lat, nagrodzonego na festiwalu 
w  Wenecji filmu „Chleb i  sól” Damiana 
Kocura. W planach mamy kolejne premie-
ry filmów wspartych przez ŚFF, wystawę 
plenerową kadrów z  filmów dofinanso-
wanych przez ŚFF zrealizowanych na te-
renie Miasta Katowice, plenerowe pokazy 
filmowe w  miejscach wyróżnionych tytu-
łem Śląskiej Lokacji Roku, dwa Plebiscyty 
skierowane do mieszkańców regionu: ko-
lejną edycję Plebiscytu na Śląską Lokację 
Filmową oraz Plebiscyt na Ulubiony Film 
15-lecia Śląskiego Funduszu Filmowego. 
Jubileusz zakończymy galą w  Kinoteatrze 
Rialto. We wszystkich działaniach zwią-
zanych z  jubileuszem ŚFF wspierają nas 
nasi Partnerzy: Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna oraz ON Lemon, a obchody 
zostały objęte Honorowym Patronatem 
Marszałka Województwa Śląskiego.
Bardzo dużo dzieje się też w  naszych ki-
nach. W  Kinie Kosmos zainaugurowali-
śmy całoroczny cykl poświęcony klasyce 
kina science fiction. Do Kina Światowid 
zapraszamy na pierwszą, ale już cieszącą 
się ogromną popularnością, edycję cyklu 
„Człowiek na pierwszym planie”, w  któ-
rym łączymy warsztaty psychoedukacyjne 
z seansami filmowymi. Kinoteatr Rialto to 
kontynuacja cyklu Rialto DOCumentalnie, 
spotkania ze sztuką na dużym ekranie, no 
i  oczywiście Scena Muzyczna Rialta. Już 
teraz zapraszam też na Festiwal Adrenali-
nium do Kina Janosik oraz na kolejną ślą-
ską edycję najważniejszego festiwalu kina 
dokumentalnego, czyli 20. MDAG, który 
w  maju w  Kinie Światowid. No i  oczywi-
ście – najlepsze filmy codziennie w reper-
tuarach naszych kin, wydarzenia, spotka-
nia z gośćmi, warsztaty dla najmłodszych, 
stałe cykle filmowe. Zapraszam serdecznie.

Z Ewą Sadkowską dyrektorką Instytucji Filmowej Silesia Film, rozmawia Marcin Prynda

Widz filmowo zaopiekowany

fot. Piotr Muschalik
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Nikt nie lubi „śmieci”, ale ktoś musi się 
nimi zająć w  trosce o  komfort naszego 
życia i  życia przyszłych pokoleń, pamię-
tając o  ochronie środowiska naturalnego. 
Chemeko-System realizuje te wytyczne 
w  swojej działalności biznesowej wyko-
rzystując najlepszą wiedzę technologiczną 
i  organizacyjną, by minimalizować nega-
tywny wpływ odpadów na lokalne społecz-
ności i środowisko naturalne. Mieszkańcy 
Wrocławia oraz wielu dolnośląskich gmin 
z  łatwością rozpoznają już charaktery-
styczne biało zielone śmieciarki odbierają-
ce odpady komunalne z ich nieruchomości. 
To właśnie firma Chemeko – System dba 
o czystość naszych miast i wsi.

Nie tylko odbiór odpadów
Początki działalności Chemeko-System to 
budowa zakładu przetwarzania odpadów 
w Rudnej Wielkiej w gminie Wąsosz. Spół-
ka od pierwszego dnia stawia na rozwój 
i wdraża nowe technologie z zakresu eko-

Lider gospodarki odpadami 
na Dolnym Śląsku

logii. Buduje instalację do mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania odpadów, 
która pozwala produkować paliwa alterna-
tywne RDF, a tym samym chroni i oszczę-
dza surowce naturalne. Z powstającego na 
składowisku odpadów biogazu wytwarza 
energię elektryczną, następnie inwestuje 
w  fotowoltaikę, chcą zyskać niezależność 
energetyczną i  w  pełni korzystać tylko 
z odnawialnych źródeł energii. 
W 2022 roku Chemeko-System oddaje do 
użytku nowoczesną halę do sortowania 
odpadów wyposażoną w  system filtrów 
i  oczyszczaczy powietrza, dzięki którym 
przetwarzanie odpadów nie generuje nie-
przyjemnych zapachów i  zanieczyszczeń, 
a  odzysk surowców wtórnych jest jeszcze 
bardziej efektywny. Dzięki temu, że pro-
ces sortowania toczy się w zamkniętej hali 
ograniczone zostało ewentualne roznosze-
nie zapachów czy proces wywiewania od-
padów. 
Chcąc odbierać odpady w  sposób najbar-
dziej przyjazny środowisku, Chemeko-
-System kupuje ponad 100 wyspecjalizo-
wanych pojazdów spełniających najwyższe 
normy emisji spalin, niektóre z nich zasila-
ne gazem ziemnym CNG.
Nasze inwestycje są tak planowane by ogra-
niczyć ich negatywny wpływ środowisko. 

Wszechstronność  
świadczonych usług
Takie całościowe spojrzenie na gospodarkę 
odpadami pozwala firmie dostosowywać 
działania do potrzeb nie tylko mieszkań-
ców, ale również przedsiębiorców, zakła-
dów produkcyjnych i  fabryk. Również dla 
nich firma przygotowała profesjonalną 
ofertę zagospodarowania odpadów prze-
mysłowych.
Na podstawie przeprowadzanych audytów 
zespół doświadczonych i  wykwalifiko-
wanych specjalistów dopasowuje indywi-
dualne rozwiązania dla przedsiębiorców. 
Chemeko – System dostarcza pojemniki 
i  kontenery do gromadzenia odpadów, 
a  także specjalistyczne urządzenia jak 
belownice i  prasokontenery służące do 
przygotowania odpadów do transportu. 
Projektuje także procesy gospodarowania 

odpadami obejmujące logistykę wewnętrz-
ną zakładów przemysłowych, miejsca 
i  sposoby magazynowania, logistykę ze-
wnętrzną, a także sprawozdawczość środo-
wiskową i szkolenia z zakresu prawidłowe-
go sposobu postępowania z odpadami.
Chemeko – System w  pełni kontroluje 
przebieg świadczonych usług, jednocześ-
nie gwarantując najwyższą jakość oraz 
dbałość o  środowisko naturalne zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Spółka 
posiada także certyfikowany system zarzą-
dzania jakością i  środowiskiem ISO 9001, 
ISO 14001.

Społecznie odpowiedzialni
Od początku swojej działalności Spółka 
angażuje się w pomoc innym. Wraz z roz-
wojem firmy również rośnie skala inwesty-
cji w  projekty ważne dla społeczeństwa, 
a także środowiska naturalnego.
Chemeko – System jest silnie związany 
z  Wrocławiem, skąd pochodzi ponad 300 
pracowników naszej firmy i  gdzie od lat 
prowadzimy działalność biznesową. To 
tu stawiamy przede wszystkim na sport, 
który promuje zdrowy styl życia. Cheme-
ko-System jest partnerem największych 
klubów sportowych w  mieście. Wspiera 
między innym Śląsk Wrocław, obecną dru-
żynę koszykówki – aktualnego Mistrza 
Polski oraz sekcję piłki ręcznej. Pod swoje 
skrzydła Chemeko-System wzięło Spartę 
Wrocław, ta współpraca trwa już 9 lat. 
Chemeko uczestniczy także w licznych wy-
darzeniach promujących wiedzę z zakresu 
gospodarowania odpadami takich jak pik-
niki ekologiczne, akcje sprzątania świata 
czy święto Dnia Ziemi. Pracownicy spółki 
wyjaśniają za pomocą gier i  konkursów 
jak prawidłowo segregować odpady. Dużą 
atrakcją dla dzieci są także pokazy pracy 
śmieciarki.
Wieloletnie doświadczenie oraz stosowa-
nie nowatorskich i  proekologicznych roz-
wiązań w  zakresie gospodarki odpadami 
pozwoliło Chemeko - System stać się jedną 
z  największych polskich firm przetwarza-
jących odpady w sposób najlepszy dla śro-
dowiska, a  przez to również najlepszy dla 
każdego z nas.
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15 krajów, ponad 160 oddziałów i 1,6 mln 
m kw. powierzchni magazynowej, ponad 
11 tys. pracowników i flota liczące 13 500 
pojazdów – te liczby robią wrażenie. Dys-
ponując takim zapleczem i  przy obecnej 
skali, Grupa Raben jest w  stanie opleść 
siecią połączeń drobnicowych praktycz-
nie całą Europę. Jednak jej plany są bar-
dziej dalekosiężne. 

„Realizujemy strategię biznesową, zgodnie 
z którą każdy kraj ma codzienne połączenia 
drobnicowe nie tylko z  innymi w  ramach 
Grupy, ale także ze wszystkimi członka-
mi Unii Europejskiej, ponadto Szwajcarią, 
Norwegią i Wielką Brytanią. Można śmiało 
powiedzieć, że nie ma zakątka na świecie, 
do którego nie bylibyśmy w  stanie dostar-
czyć przesyłek drobnicowych. Tam, gdzie 
nie mamy własnej sieci, współpracujemy ze 
sprawdzonymi partnerami, którzy świad-
czą usługi odbioru i  dostawy przesyłek”– 
mówi Łukasz Lubański, Trade Lane Deve-
lopment Director. 

Europejska pajęczyna

Głównym obiektem zainteresowania fir-
my pozostaje Europa, zaś istotą działalno-
ści jak najszybsze dotarcie z  przesyłkami 
klienta przy wykorzystaniu własnej sieci 
połączeń drobnicowych w  całej Europie 
(obecnie ponad 600 linii międzynarodo-
wych). Ta jest rozbudowywana wieloto-
rowo: poprzez akwizycje przedsiębiorstw 
logistycznych na nowych rynkach, przeję-

Transport w sieci połączeń
cia kolejnych spółek na dotychczasowych 
i kontynuację ich działalności, a także in-
westycje i otwieranie zupełnie nowych po-
łączeń między oddziałami. Kiedy na mapie 
Raben pojawia się nowy kraj, lokalna sieć 
dystrybucyjna zostaje niemal natychmiast 
połączona z  pozostałymi krajami Grupy 
poprzez bezpośrednie linie międzyna-
rodowe. W  2021 roku do rodziny Raben 
dołączyła Grecja, a  na początku 2022 r. – 
Austria, czyli czternasty i piętnasty rynek 
w Grupie. Grecki dostawca usług logistycz-
nych Intertrans jest mocnym wsparciem 
dzięki swojej infrastrukturze i aktywności 
na rodzimym rynku, jak również europej-
skiej sieci transportowej. Z  kolei austria-
cki Bexity to sprawdzony partner – jest 
cennym członkiem Grupy ze względu na 
wcześniejszą współpracę z Raben i podob-
ne „zielone” podejście do logistyki: wiele 
jego terminali oferuje bezpośrednie połą-
czenia kolejowe. 

Porządki na zachodzie, ekspansja 

na wschód i południe

Ambitne i szeroko zakrojone przedsięwzię-
cie jakim jest rozwój połączeń międzyna-
rodowych na terenie kilkunastu państw 
Starego Kontynentu wymaga specjalnej 
koordynacji. Dlatego powołano w  Grupie 
Raben zespół doświadczonych manage-
rów ds. rozwoju połączeń międzynaro-
dowych, których głównym zadaniem jest 
najbardziej optymalne połączenie oczeki-

wań klientów, możliwości operacyjnych 
oraz różnorodności wszystkich spółek. 
W  pierwszej kolejności skoncentrowano 
się na rynku niemieckim, który od lat cie-
szy się statusem najważniejszego partnera 
handlowego wielu europejskich krajów. Od 
2018 r. Grupa Raben poświęca temu rynko-
wi szczególnie dużo uwagi, czego efektem 
jest ponad 130 połączeń na linii Niemcy-
-Polska. 

„Oczywiście tak rozbudowany system nie 
powstał w  miesiąc ani nawet rok, ale jest 
efektem wieloletniej pracy. W czasie ostat-
nich czterech lat poświęciliśmy sporo uwagi 
rozwojowi biznesu w  Niemczech oraz co-
dziennych połączeń pomiędzy największy-
mi oddziałami naszej firmy. Dysponując 
własną siecią drobnicową i bazą ponad 38 
oddziałów przeładunkowych na terenie 
Republiki Federalnej Niemiec oraz 24 po-
dobnych obiektów w  Polsce stworzyliśmy 
siatkę 130 codziennych, bezpośrednich linii” 
– mówi Łukasz Lubański, Trade Lane De-
velopment Director w Grupie Raben.

W  ciągu ostatnich czterech lat inwestycje 
na tym kierunku zaowocowały wzrostem 
liczby przesyłek o ponad 70%. Dla porów-
nania – według oficjalnych danych Fede-
ralnego Urzędu Statystycznego w  Wies-
baden w  tym samym okresie wymiana 
handlowa pomiędzy Polską a  Niemcami 
wzrosła o 34%. W wyniku bardzo dobrych 
doświadczeń na wspomnianym kierunku 
Grupa Raben planuje podobną rozbudowę 
sieci połączeń pomiędzy Niemcami a Cze-
chami.

Po reorganizacji połączeń pomiędzy Pol-
ską a  Niemcami przyszedł czas na kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej, które zy-
skują na znaczeniu. Na początku 2021 r. 
do projektu włączono dziewięć państw: 
Bułgarię, Rumunię, Węgry, Czechy, Sło-
wację, Polskę, Litwę, Łotwę i  Estonię, 
i od tego czasu dynamicznie rozwijają się 
kolejne linie drobnicowe. Wymiana po-
między Polską a Czechami plasuje się na 
drugim miejscu za Niemcami – liczy już 
26  codziennych linii (16 eksportowych 
i  10 importowych), co jest odzwiercied-
leniem blisko 30-procentowego wzrostu 
wolumenu, który odnotowano w  ciągu 

zaledwie roku. Coraz większy potencjał 
prezentują Bułgaria i  Rumunia, na tych 
kierunkach można zaobserwować dwu-
cyfrowe wzrosty wolumenów zarówno 
z Polski, jak i z Czech. Kluczowe znacze-
nie dla całego tego regionu, a w szczegól-
ności dla Węgier, ma centrum dystrybu-
cyjne w Dunaharaszti.

O jedną oś przed konkurencją

Taka polityka daje realną przewagę konku-
rencyjną w  postaci krótszego czasu i  lep-
szej jakości dostaw oraz niższych kosztów 
z racji mniejszej odległości dystrybucyjnej. 
Dzięki właściwej lokalizacji magazynów 
oraz odpowiedniej siatce połączeń drob-
nicowych, towar może być dostarczo-
ny w  czasie 24-48 godzin od podjęcia go 
u  klienta. Jakość jest każdego dnia mo-
nitorowana w  ramach programu Service 
Excellence, a margines błędów jest spowo-
dowany głównie różnego rodzaju wyda-

rzeniami losowymi na drogach, na które 
Raben nie ma wpływu (wypadki, remonty 
dróg, korki).

Do tak dobrych wyników przyczyniają się 
również nowoczesne rozwiązania IT, które 
wspomagają klientów i pracowników firmy 
w  doskonaleniu procesów. Warto wymie-
nić tutaj własny system do zarządzania 
przesyłkami czy udostępnioną klientom 
platformę myRaben, która w wielu obsza-
rach wspiera wymianę informacji. Obsłu-
ga zleceń, fakturowanie, statystyki, pełny 
track&trace z  certyfikowanym przez SAP 
statusem „dostarczono”, wreszcie ETA, 
czyli parametr pokazujący szacowany czas 
dostawy do finalnego odbiorcy w  prze-
dziale 2 godzin i z pełną aktualizacją GPS 
w  przypadku jakichkolwiek zmian – to 
wszystko sprawia, że współpraca z  Raben 
staje się czytelna i  prosta, co jest nie do 
przecenienia w  obecnej sytuacji rynkowej 
i przy braku zasobów ludzkich.

Warto podkreślić, że Raben organizuje po-
łączenia międzynarodowe tak, by sprostać 
potrzebom różnorodnych klientów, ale 
równocześnie z dogłębną wiedzą o mecha-
nizmach rynku, biorąc pod uwagę zjawi-
ska i  trendy dotyczące całego sektora TSL 
w tym także tak istotny czynnik jakim jest 
troska o środowisko, przejawiająca się m.in. 
bardziej efektywnym wykorzystaniem 
przestrzeni ładunkowej (bez „pustych ki-
lometrów”) czy zastosowaniem transportu 
intermodalnego. W  tych warunkach reali-
zacja planów dotyczących rozwoju drobni-
cowej sieci międzynarodowej na najbliższe 
lata wydaje się wielkim wyzwaniem, jednak 
osiągnięcie wyznaczonych celów w tym za-
kresie będzie tym bardziej satysfakcjonują-
ce. To wszystko jest spójne z  wartościami 
Grupy Raben i przekazem nadrzędnym – że 
świat dookoła nieustannie się przekształca, 
ale firma jest otwarta na te zmiany, gotowa 
na przełamywanie rutyny i  każdego dnia 
pracuje nad usprawnieniami. 
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2022 rok należał do Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. „INVEST-
-PARK” pod względem wartości nakła-
dów inwestycyjnych i  nowych miejsc 
pracy stał się liderem wśród wszystkich 
Specjalnych Stref Ekonomicznych w Pol-
sce. WSSE w  minionym roku pozyskało 
łącznie 27 inwestycji wartych przeszło 
7,16 mld zł. Mimo popandemicznego 
okresu, w  czasie gwałtownych przemian 
geopolitycznych, toczącej się wojny 
w Ukrainie i braku stabilnych cen nośni-
ków energii, WSSE okazała się najlepszą 
Strefą w Polsce pod względem deklarowa-
nych nakładów inwestycyjnych. 

- Jubileusz WSSE zakończyliśmy rekor-
dowym wynikiem w  historii spółki - po-
zyskaliśmy łącznie 27 inwestycji wartych 

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna uwolniła swój 
potencjał w 2022 roku

przeszło 7 miliardów zł. Przez ostatni rok 
nasz zespół sprawił, że „INVEST-PARK” 
nie jest już tylko jedną z  najlepszy stref 
w  Polsce - staliśmy się numerem jeden 
w skali całego kraju - podkreśla Prezes Za-
rządu WSSE Piotr Wojtyczka. 

Historyczna inwestycja

Mercedes zbuduje w  Jaworze nową 
fabrykę samochodów elektrycznych. 
Będzie to inwestycja warta ponad mi-
liard euro i  przyniesie 2500 nowych 
miejsc pracy, tym samym stając się jedną 
z  największych inwestycji w  historii Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK”. Zakład będzie jednym 
z  najnowocześniejszych tego typu obiek-
tów na świecie.

- Jest to jedna z największych w historii 
inwestycji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Jawor na Dolnym Śląsku 
stanie się częścią sieci produkcyjnej Mer-
cedes Benz w Europie. To kamień milowy 
na drodze Mercedesa do osiągnięcia pełnej 
elektrycznej mobilności w  segmencie aut 
dostawczych. Jesteśmy szczególnie dum-
ni, że jako WSSE staliśmy się partnerem 
dla tak globalnej firmy - opowiada Prezes 
WSSE Piotr Wojtyczka. 

Lokalne Centra Biznesu oraz cen-

trum szkoleniowe

Spółka w celu uzupełnienia swojego port-
folio biznesowego stale podejmuje się 
realizacji dodatkowych przedsięwzięć in-
westycyjnych. W  lutym 2022 roku WSSE 
zainaugurowała program budowy hal 
produkcyjno-magazynowych zakładający 
budowę 7 nowoczesnych centrów bizne-
sowych. Dwie hale (w  tym pierwsza już 
otwarta przy ul. Villardczyków) powsta-
ną w  Wałbrzychu, kolejne dwie w  Ząb-
kowicach Śląskich i  Jaworzynie Śląskiej. 
Pozostałe zlokalizowano na terenie woj. 
opolskiego (Nysa i  Brzeg) i  woj. wielko-
polskiego w  Chociczy. Kolejne hale mają 
zostać oddane do użytku już pod koniec 
2023 roku. 

Centrum Szkoleniowe INNOVATION 
PARK powstało w 2022 roku w hali prze-
mysłowej Wałbrzyskiej Strefy, która mieści 
się w  Wałbrzychu przy ulicy Villardczy-
ków. W  obiekcie znajdują się nowoczesne 
sale konferencyjne, pomieszczenia biuro-
we, przestrzeń przemysłowa i  wystawien-
nicza oraz strefa VR wyposażona w  sześć 
stanowisk do wirtualnej rzeczywistości. 
Dzięki goglom VR uczestnicy mogą prze-
nieść się w realia nowoczesnych zakładów 

produkcyjnych i wczuć się w rolę operato-
rów maszyn i  urządzeń przemysłowych. 
Linia szkoleniowa posłuży zatem przedsię-
biorcom strefowym do wdrażania nowych 
pracowników oraz podnoszenia kompe-
tencji już zatrudnionych, co ważne - bez 
konieczności angażowania w  ten proces 
własnych zasobów sprzętowych, co bywa 
bardzo kosztowne. 

- Jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna wsłuchujemy się w  głosy inwe-
storów i kładziemy nacisk na innowacje — 
jedyny skuteczny sposób wyrwania Polski 
z pułapki średniego dochodu. Jako region 
nie chcemy oferować niskich kosztów pra-
cy a  wykwalifikowanych pracowników 
i  zaawansowane produkty. Właśnie dla-
tego stworzyliśmy miejsce, w  którym na-
uka spotka się z  nowoczesną technologią, 
a  edukacja z  przedsiębiorczością — prze-
strzeń, która wpisze się w standardy i roz-
winie trendy przemysłu 4.0 – mówi Prezes 
WSSE Piotr Wojtyczka.

Fundacja oraz działania CSR

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
"INVEST-PARK" to nie tylko biznes, ale 
również jego społeczna odpowiedzialność. 
W  ramach działań CSR podejmowanych 
przez Spółkę wspierane są akcje charyta-
tywne, inicjatywy lokalnych społeczności 
i  wydarzenia sportowe. Departament Ko-
munikacji i  CSR Wałbrzyskiej Specjalnej 

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia Centrum Szkoleniowego INNOVATION PARK

To był historyczny rok la Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Prezes Zarządu WSSE Piotr Wojtyczka

Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK", 
prowadzi intensywne działania pod szyl-
dem „Invest Park Team" wspierając zarów-
no sportowców indywidualnych, jak i sport 
drużynowy, a także najważniejsze z punk-
tu widzenia regionu - wydarzenia sporto-
we. W 2022 roku wsparcie otrzymało 113 
podmiotów na ponad 640 232,06 złotych. 

Strefa Talentów — właśnie pod taką na-
zwą swoją społeczną działalność prowadzić 

będzie Fundacja Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Nadrzędnym ce-
lem organizacji będzie budowanie kultu-
ry sprzyjającej odkrywaniu, rozwojowi 
i  wspieraniu młodych talentów. Strefa Ta-
lentów to także przestrzeń dla inspirują-
cych warsztatów, spotkań, wystaw i targów, 
a  przede wszystkim — współpraca z  na-
uczycielami i  wsparcie rodziców w  proce-
sie kształtowania podopiecznych Fundacji. 
Fundacja ma budować świadomość moc-
nych stron i talentów wśród dzieci, ułatwiać 
młodym ludziom start w  lepszą przyszłość 
i tym samym wejść na rynek pracy.

WSSE „INVEST-PARK” jest jedną z naj-
prężniej działających specjalnych stref 
ekonomicznych w  Polsce. Spółka, na co 
dzień, wspiera działalność ponad 260 
krajowych i  międzynarodowych przed-
siębiorców zrzeszonych w  Strefie, będąc 
również operatorem programu pomoco-
wego „Polska Strefa Inwestycji” obejmu-
jącego południowo-zachodnią Polskę.

Trzeba podkreślić, że WSSE to nie tylko 
marki rozpoznawalne na całym świecie 
(np. Toyota, Mercedes Benz, Volkswagen, 
Faurecia). Ponad połowa firm, które tu za-
inwestowały reprezentuje polski kapitał, 
o  dużym potencjale eksportowym i  pro-
duktach, które znajdują uznanie w  więk-
szości branż przemysłowych na świecie. 
Lokalni przedsiębiorcy z  sukcesem eks-
portują wyroby produkowane w WSSE na 
praktycznie każdy kontynent.
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Legnicka strefa z ofertą w nowych 
parkach przemysłowych
Ponad 900 mln zł pozyskane jako wspar-
cie dla samorządów, kolejne miliony 
przeznaczone na inwestycje infrastruk-
turalne. Ośmiu nowych przedsiębiorców 
z innowacyjnymi projektami. Tak wyglą-
dał 2022 r. w Legnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej, która świętowała 25-lecie 
swojej działalności. Bieżący rok w  LSSE 
zapowiada się równie ambitnie, bo spół-
ka wspólnie z rządowymi agendami i sa-
morządami planuje rozwój trzech par-
ków przemysłowych. To kolejne ponad 
1000 ha wolnych terenów inwestycyjnych.

25 lat funkcjonowania LSSE
W  ciągu 25 lat powierzchnia terenów na-
leżących do Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej zwiększyła się prawie czte-
rokrotnie! W  1997 r. wynosiła 381,69 ha, 
teraz to aż ponad 1500 ha. W  tym czasie 
liczba podstref z  3 urosła do 18, wydano 
blisko 200 zezwoleń i decyzji wspierających 
biznes, dzięki którym przedsiębiorcy zain-
westowali ponad 12 mld zł. 
– Obserwujemy zmiany na rynku, ana-
lizujemy i  wyciągamy wnioski z  danych 
społeczno-gospodarczych, a  te pokazują, 
że subregion legnicko-głogowski ma duży 
potencjał do rozwijania swojego biznesu. 
My nie gonimy, tylko wyznaczamy trendy. 
Zatrudnienie w  firmach strefowych obec-
nie wynosi blisko 20 tysięcy osób. W LSSE 
zainwestowały do dziś aż 82 podmioty. To 
przedsiębiorstwa z wielu branż, m.in. auto-
motive, spożywczej, chemicznej, techniki 
grzewczej, a  wśród nich znane koncerny 
m.in. Volkswagen Motor Polska, Viess-
mann, Brose Sitech, Winkelmann, czy 
BASF. Aktualnie trwają mocno zaawanso-
wane prace budowlane, związane z ponad 
miliardową inwestycją w  Środzie Śląskiej 
– proekologicznym zakładem globalnego 
potentata PepsiCo – mówi Przemysław 
Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.
W  ubiegłym, jubileuszowym roku LSSE 
wydała 8 decyzji o wsparciu dla przedsię-
biorców z terenu działania strefy z zakresu 
pomocy publicznej na realizację nowych 
inwestycji. Łączna suma nakładów z decy-
zji o wsparciu to blisko 116 mln zł. Na tym 
nie koniec, bo jedną z najważniejszych wia-
domości 2022 r. była również historyczna 
inwestycja firmy VIESSMANN, która na 
terenie Legnickiej Strefy zbuduje nowy 
zakład produkcyjny pomp ciepła. Spółka 

deklaruje imponujące nakłady inwestycyj-
ne w wysokości 1 mld zł oraz zatrudnienie 
1700 osób.

Rekordowe wsparcie dla samorzą-
dów i nowe parki przemysłowe
Dolny Śląsk, w tym miasta i gminy z terenu 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, to najwięksi beneficjenci piątej edycji 
Rządowego Programu Inwestycji Strate-
gicznych dla samorządów w zakresie Roz-
woju Stref Przemysłowych. Dolnośląskie 
samorządy otrzymały na rozwój stref prze-
mysłowych 1 mld 300 mln zł. Samorządy 
z  LSSE otrzymały z  programu rekordowe 
917 mln zł.
Podczas jubileuszowej konferencji z okazji 
25-lecia działalności, Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna wspólnie z  Agencją 
Rozwoju Przemysłu i  samorządami pod-
pisały porozumienie o  współpracy przy 
utworzeniu parku przemysłowego na te-
renach Gminy Kotla oraz Gminy Wiej-
skiej Głogów. Podobne nowoczesne parki 
przemysłowe LSSE współtworzy również 
w Lubinie i Środzie Śląskiej/Miękini. Łącz-
na powierzchnia przeznaczona na parki to 
ponad 1000 ha (Głogów – 330 ha, Lubin – 
400 ha, Środa Śląska/Miękinia – 300 ha). To 

tereny, na których strefa chce zgromadzić 
przedsiębiorstwa oraz placówki naukowo-
-badawcze wspierające rozwój technologii 
i przedsiębiorczości. 

Wielowymiarowa współpraca LSSE
LSSE nieustannie współpracuje z podmio-
tami zewnętrznymi w  celu zwiększenia 
atrakcyjności oferty, która prowadzi do 
zrównoważonego rozwoju polskiej gospo-
darki i naszego regionu.
– Jako Legnicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna stawiamy na nowe technologie. Za 
nami wiele działań związanych z  sekto-
rem kosmicznym, energii przyszłości czy 
elektromobilności. Przykładami mogą być 
m.in.: podpisane porozumienia z  Hyundai 
Engineering i Ultra Safe Nuclear Corpora-
tion, dotyczącego technologii modułowych 
reaktorów jądrowych (MMR), Last Energy 
i DB Energy czy Platformą Przemysłu Przy-
szłości, powołanie Klastra Technologii 
Kosmicznych „Silesian Space Valley”, który 
zrzesza firmy z branży kosmicznej i nowych 
technologii: SatRev, Saule Technologies, 
Columbus Energy i  TUATARA – dodaje 
Ryszard Wawryniewicz, wiceprezes LSSE.
To wszystko wyraźnie pokazuje, że zarzą-
dzający wcielają w życie hasło LSSE – Strefa 
Twoich Możliwości.

Historyczna inwestycja firmy VIESSMANN zostanie zrealizowana w Legnicy. Na terenie LSSE powstaje super-
nowoczesny zakład produkcyjny pomp ciepła

nowoczesny kampus
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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 prob-
lemów. 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 społeczno-
-gospodarczego. Innowacje mają najwięk-
szą 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  oświet-
lenia 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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Podsumowując ubiegły rok. Jaką, jed-
ną, zmianę w prawie wskażesz, która 
będzie miała wpływ na funkcjonowa-
nie branży prawnej w roku 2023?

Rozmawiamy na łamach Kapitału więc na-
wiązując do Waszego tytułu uważam, że 
przygotowanie ustawy o fundacji rodzinnej. 
Co prawda samo jej uchwalenie i ogłoszenie 
w  Dzienniku Ustaw nastąpiło już w  roku 
bieżącym, ale w mojej ocenie, stanie się ona 
ważną instytucją prawną dla wielu przed-
siębiorców, udziałowców i akcjonariuszy. 

Dlaczego?
Fundacja rodzinna zgodnie z jej podstawo-
wym założeniem ma ułatwić gromadze-
nie majątku i zarządzanie nim w interesie 
beneficjentów fundacji oraz spełnienia 
świadczeń na ich rzecz. Upraszczając, fun-
dator wniesie do fundacji majątek a bene-
ficjenci (których wyznaczy fundator) będą 
czerpać korzyści z majątku w sposób i na 
zasadach określonych przez niego. Celem 
powołania fundacji może być np. zabezpie-
czenie sukcesji firmy prowadzonej przez 
fundatora dla przyszłych pokoleń, ale z za-
strzeżeniem, że fundacja będzie miała rów-
nież zapewnić środki na pokrycie bieżą-
cych potrzeb członków rodziny fundatora 
w tym jego samego. Pozostając przy sukce-
sji częstym problemem przy jej planowaniu 
jest to, że naturalni beneficjenci np. dzieci 
niekoniecznie są zainteresowane kontynu-
owaniem działalności osoby przekazującej 
majątek, nawet nie musi to być prowadze-
nie przedsiębiorstwa, ale mogą to być inne 
przedsięwzięcia zapoczątkowane i realizo-

wane przez niego. Często też nie są zdolne 
do tego ze względu na wiek, doświadczenie, 
ale nie tylko. Fundator chciałby jednak za-
bezpieczyć źródło jego majątku bez pozba-
wiania korzyści z tego majątku osób, które 
nie będą uczestniczyć np. w  prowadzeniu 
firmy. Dotyczy to też samego fundatora, 
który choćby ze względu na wiek chciałby 
się wycofać z  bieżącej działalności bizne-
sowej. Fundacja zabezpieczy te wszystkie 
osoby choćby poprzez pokrycie kosztów 
ich wykształcenia, finansowanie pomocy 
medycznej, czy realizacji innych przedsię-
wzięć np. artystycznych, albo np. spłaci ich 
zobowiązania przy jednoczesnym zabez-
pieczeniu samego przedsięwzięcia, które 
będzie generowało kapitał. 
Dla wielu osób będzie to ważna instytucja, 
która umiejętnie wykorzystana pozwoli na 
efektywną kumulację majątku, albo jego 
źródeł i  zabezpieczenie go tak w  chwi-
li tworzenia fundacji jak i  na przyszłość. 
I  mówimy tu o  instytucji, która będzie 
służyć planowaniu w  perspektywie dekad 
a  nie lat. Choć z  uwagi na korzystne roz-
wiązania podatkowe przewidziane dla tej 
instytucji pewnie będzie służyć również 
optymalizacji bieżących przedsięwzięć. 

Posłużyłeś się pojęciami fundacji ro-
dzinnej, fundatora i  beneficjentów. 
I  pewnie każdy intuicyjnie wyczuwa 
jak je definiować, ale jakbyś mógł 
w paru zdaniach je podsumować.

Fundacja to podmiot, który po wpisie do 
rejestru fundacji rodzinnych uzyska oso-
bowość prawną. Fundację można porów-
nać do spółek kapitałowych wpisywanych 
do Krajowego Rejestru Sądowego, z tą róż-
nicą, że w fundacji nie będzie wspólników. 
Fundator to osoba, która ustanowi fun-
dację i  wniesie do niej majątek. Fundacja 
może mieć więcej niż jednego fundatora, 
chyba, że zostanie ustanowiona w  testa-
mencie. Beneficjenci to natomiast osoby, 
które wskaże fundator. Fundator wskazuje 
również zakres przysługujących im upraw-
nień. Beneficjenta można będzie wymie-
nić imiennie, ale można go będzie wska-
zać inaczej np. poprzez opisanie kategorii 
osób, które mogą zostać beneficjentami np. 
zstępni fundatora, którzy ukończą wskaza-
ny wiek. Co ważne beneficjentem może być 
sam fundator. 

Dla kogo jest więc fundacja?
Można by stwierdzić, że fundacja jest dla 
każdego kto będzie w stanie zapewnić po-
krycie funduszu założycielskiego o warto-
ści nie niższej niż 100.000 zł jednak w prak-
tyce fundację rodziną powinni brać pod 
uwagę przede wszystkim: przedsiębiorcy, 
właściciele firm rodzinnych lub właściciele 
znaczącego majątku chcący zabezpieczyć 
sukcesję firmy, udziały lub akcje przed roz-
proszeniem, możliwość realizacji celów ro-
dzinnych zgodnie z wolą fundatora.

Czy fundacja będzie mogła prowa-
dzić działalność, czy tylko będzie słu-
żyć jako instytucja do kumulowania 
kapitału i stanowić platformę dla za-
planowanej przez fundatora sukcesji 
w oparciu o wniesiony majątek?

Fundacja może wykonywać działalność 
gospodarczą, w  ograniczonym zakresie 
np. sprzedaży zgromadzonego mienia, 
jego wynajmu albo dzierżawy, nabywania 
udziałów w innych podmiotach, udzielanie 
pożyczek. W  przypadku prowadzenia in-
nej działalności pojawi się konieczności jej 
opodatkowania 25% stawką CIT.

To na koniec, wiele tego typu pomy-
słów okazuje się świetnych prawnie, 
ale okazuje się, że koszty podatkowe, 
które musi ponieść np. przedsiębiorca 
w  związku z  wykorzystaniem takiej 
instytucji są zbyt wysokie. Jak to bę-
dzie z fundacją?

Tu z założenia jest inaczej. Wniesienie ma-
jątku do fundacji jest neutralne podatkowo 
tak w podatku CIT jak i PIT. Fundacja jako 
podatnik podatku CIT korzysta ze zwol-
nienia podmiotowego, w  związku z  czym 
otrzymany przez fundację majątek nie 
będzie powodował powstania zobowiąza-
nia podatkowego. Fundacja rodzinna nie 
zapłaci więc podatku od uzyskiwanych 
zysków kapitałowych (dywidendy, przy-
chodów ze zbycia akcji i  udziałów) oraz 
odsetek od pożyczek udzielonych spółkom 
powiązanym lub beneficjentom. Zwolnie-
nie oznacza, że zyski z jej działalności będą 
opodatkowane podatkiem CIT jedynie 
w  momencie ich przekazania beneficjen-
tom stawką 15%, czyli podobnie jak przy 
ryczałcie od dochodów ze spółek. 
Natomiast wypłaty świadczeń będą wolne 
od podatku PIT dla fundatora oraz bene-
ficjentów fundacji z  tzw. grupy zerowej 
w  stosunku do fundatora, tj. jego mał-
żonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 
rodzeństwo, ojczyma i  macochy. Wszyscy 
beneficjenci spoza tej grupy zapłacą poda-
tek PIT według stawki 15%, liczony od uzy-
skanego przychodu. Tym samym nastąpi 
jednokrotne opodatkowanie wypłacanych 
świadczeń do ww. osób wyłącznie 15% CIT 
płatny przez fundację. 

Fundacja rodzinna 
i jej znaczenie
Z mec. Dominikiem Putzem rozmawia Marcin Prynda
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Są kompleksy, które sprawiają, że wy-
cofujemy się z życia i nie wykorzystuje-
my swojego potencjału. Doktor Artur 
Kierach, założyciel KIERACH MEDICAL 
CLINIC, na co dzień pomaga swoim pa-
cjentom odzyskać wspaniałe włosy oraz 
wysoką samoocenę i uśmiech.

Dlaczego zainteresował się Pan zawo-
dowo przeszczepami włosów?

Jako student medycyny zastanawiałem 
się, z  jaką dziedziną związać swoją przy-
szłość. Szukałem przestrzeni, która mnie 
zainteresuje i w której będę mógł być naj-
lepszym specjalistą. Wiedziałem, że musi 
to być dziedzina, która w Polsce jest jesz-
cze nieznana. Przyglądałem się rozwojowi 
medycyny u naszych zachodnich sąsiadów 
i moją uwagę zwróciła właśnie transplanta-
cja włosów. Ta dziedzina medycyny wów-
czas dopiero raczkowała w  naszym kraju. 
Skusiło mnie to, że będzie w niej sporo do 
zrobienia.

Co dała Panu zagraniczna praktyka?
Wyjazd do Norwegii i Francji by najlepszą 
decyzją, jaka mogłem podjąć. Pojechałem 

Przywracam uśmiech i wiarę 
w siebie

tam, żeby zdobyć wiedzę i  doświadczenie 
w największych klinikach zajmujących się 
transplantacją włosów. Przez ponad sześć 
lat pracowałem z  najwybitniejszymi leka-
rzami między innymi z Norwegii, Francji, 
Kanady, Japonii, Stanów Zjednoczonych. 
To doświadczenie pomogło mi stworzyć 
w  Polsce klinikę, która reprezentuje naj-
wyższy, międzynarodowy standard. Dzię-
ki moim pacjentom z Norwegii czy Paryża 
dziś Kierach Medical Clinic odwiedzają 
osoby z zagranicy, które szukają doświad-
czonego zespołu.

Jak to się stało, że klinika Hair Center 
Kierach w  2022 roku przekształciła 
się w Kierach Medical Clinic?

Na prośbę pacjentów polecałem lekarza 
bądź klinikę, w której pacjent mógł zwal-
czyć inne problemy. Polecałem zaufane 
miejsca, dobrych lekarzy, ale nie miałem 
pewności, czy to standard medyczny, któ-
ry reprezentuje ja i  moja klinika. Wte-
dy powstał pomysł stworzenia miejsca, 
w  którym pomożemy pacjentowi niemal 
kompleksowo. Klinika odpowiada na po-

Z lek. med. Arturem Kierachem założycielem Kierach Medical Clinic, rozmawia Marcin Prynda

trzeby pacjentów w zakresie transplantacji 
włosów, chirurgii plastycznej, ginekologii 
estetycznej czy medycyny estetycznej.

Z czego czerpie Pan w pracy najwięk-
szą satysfakcję?

Transplantacją włosów zajmuję się od po-
nad jedenastu lat, wykonałem więcej niż 
trzy tysiące zabiegów. Największa satysfak-
cja przychodzi wtedy, gdy pacjent po prze-
szczepie czy leczeniu wypadania włosów 
pojawia się na wizycie kontrolnej i  opo-
wiada, jak bardzo zmieniło się jego życie. 
Te historie są niesamowite i  zawsze mają 
jeden wspólny mianownik — kompleks 
związany z  łysieniem, który negatywnie 
wpływał na jakość życia w wielu aspektach, 
teraz zniknął.

Jakie najbardziej spektakularne 
zmiany w  życiu Pana pacjentów na-
stąpiły po zabiegu?

Jeden pacjent po przeszczepie włosów po-
znał miłość swojego życia. Wcześniej miał 
psychologiczną barierę w  umawianiu się 
na randki, uważał się za nieatrakcyjne-
go. Inny przyznał, że większa pewność 
siebie zauważalnie wpłynęła na rozwój 
jego biznesu, ponieważ ma większą śmia-
łość w podejmowaniu decyzji. Pacjentka, 
u której wykonałem zabieg obniżenia linii 
włosów, odzyskała spokój i  równowagę, 
dzięki pozbyciu się kompleksu wysokiego 
czoła.

Jakie wyzwania podejmuje Pan jako 
prezes Polskiego Towarzystwa Trans-
plantacji Włosów i Trychologii?

Misja Polskiego Towarzystwa Transplan-
tacji Włosów i  Trychologii jest przede 
wszystkim edukacja. Chcemy uczyć lekarzy 
i trychologów, jak skutecznie i bezpiecznie 
pomagać pacjentom w  problemach zwią-
zanych z  łysieniem. Druga, równie ważna 
grupa, którą chcemy edukować, są pacjen-
ci. Przy łysieniu, jak w każdym schorzeniu 
czy zaburzeniu równowagi organizmu, 
należy najpierw wykonać badania i  zna-
leźć przyczynę problemu. Czas podjęcia 
leczenia jest ważny, jeśli chcemy zachować 
zdrowe włosy, a edukacja pacjenta jest klu-
czowa, aby wprowadzić kodeks dobrych 
praktyk.

GRUPA MOKATE 

W ciągu ostatnich 30 lat Grupa Mokate 
stała się jednym z największych pro-

ducentów kawy i herbaty w Europie Środ-
kowej, z ponad miliardem złotych przycho-
du. Jest również jednym z liderów na rynku 
specjalistycznych surowców dla przemysłu 
spożywczego. Mokate obsługuje dzisiaj po-
nad 70 rynków zagranicznych i zdecydowa-
nie należy do czołówki, jeśli chodzi o rynek 
mleczno-tłuszczowych baz w proszku, tj. za-
bielacze do kawy, śmietanki w proszku, bazy 
tłuszczowe. Stworzone przez Mokate aplika-
cje są szeroko wykorzystywane w przemyśle 
spożywczym na całym świecie. Współczesne 
oblicze firmy to ponad 20 linii napojów ka-
wowych (miksów kawowych, cappuccino), 
kaw ziarnistych, a także herbat czarnych, 
zielonych, owocowych i ziołowych. Uzu-
pełnieniem oferty są wafle, ciastka i pierniki 
własnej produkcji.
Mokate jest firmą rodzinną. Jako czwar-
te już pokolenie, dr Adam Mokrysz wraz 
z żoną, dr Katarzyną Mokrysz, z sukcesem 
zarządzają firmą. Ich celem od wielu lat jest fot. Archiwum Mokate

– solidny partner w branży FMCG 
obecny na ponad 70 rynkach

tworzenie markowego, międzynarodowego 
przedsiębiorstwa. Siłę Mokate chcą budować 
na solidnych fundamentach, wartościach 
takich jak: praca, odpowiedzialność, wiedza 
i umiejętności, a także otwartość, wiarygod-
ność i życzliwość. Mokate od wielu lat gosz-
cząc na międzynarodowych rynkach zyskało 
grono lojalnych konsumentów, dla których 
udoskonala produkty, tworzy innowacje, 
a także wspiera rodzime marki działaniami 
strategicznymi w zakresie marketingu. Do 
najbardziej znanych marek Mokate należą: 
Mokate, Loyd, Minutka, NYCoffee, Marila, 
Marizzi, Mokate Ingredients, Alpino, Babcia 
Jagoda.
Grupa Mokate została wyróżniona zaszczyt-
nym tytułem „Firmy Rodzinnej Roku” 
magazynu „Forbes”. Nagrodę przyznano za 
stworzenie i prowadzenie wielopokolenio-
wego biznesu zgodnego z wyznawanymi ro-
dzinnymi wartościami, a także za wyjątkowe 
osiągnięcia w zakresie zarządzania biznesem 
rodzinnym oraz ekspansji na rynki zagra-
niczne.•
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Rafex jest przedsiębiorstwem budowlanym 
o wyspecjalizowanym profilu działalności. 
Specjalizuje się w wykonawstwie wszelkie-
go rodzaju instalacji. Wykonujemy insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, centralnego 
ogrzewania, wentylacje, a  także klimaty-
zację. Wszystkie instalacje realizowane są 
zgodnie z oczekiwaniami klienta, zgodnie 
ze sztuką budowlaną, a  także zaleceniami 
producentów.
Rafex od kilku lat działa w województwie 
śląskim oraz w okolicach. Zrealizował już 
znaczną ilość bardzo zróżnicowanych in-
westycji. To, co nas charakteryzuje firmę, 
to przede wszystkim profesjonalne wyko-
nawstwo, począwszy od projektu, poprzez 
realizację, aż do odbioru technicznego. Te 
kompleksowe działania pozwalają zmniej-
szyć koszty inwestycji ponoszone przez 
klienta. Rafex natomiast całą odpowie-
dzialność za instalacje w budynku bierze-
my całkowicie na siebie.

Adres Salonu Drzwi: 
Gaikowa 32, 43-220 Bojszowy. 
Zapraszamy do kontaktu i do zapo-
znania się z naszą ofertą.
https://drzwi-bojszowy.pl/
http://www.rafex1.pl/ 
Telefon: 513 512 212; 509 163 889

Firma Rafex zaprasza do nowo otwartego 
Salonu Drzwi w  Bojszowach. Bojszowy 
położona jest w  pobliżu takich miejsco-
wości jak: Tychy, Oświęcim, Bieruń, Lę-
dziny, Chełm Śląski, Imielin, Pszczyna, 
Wolna i inne.
W  Salonie znajdziemy tam ogromny wy-
bór drzwi wewnętrznych i  zewnętrznych, 
od klasycznych, wyszukanych, ze wzorem, 
jak i nowoczesnych.
Doradcy pomogą klientom wybrać drzwi 
do ich wnętrz.
Drzwi wewnętrzne oferowane są w  wielu 
wariantach. W Salonie znajdziemy:
• Drzwi przesuwne
• Drzwi łamane
• Drzwi ukryte i bezprzylgowe
• Drzwi przylgowe
Drzwi zewnętrzne kupimy do domu jedno-
rodzinnego lub mieszkania w  bloku. Mo-
żemy wybierać wśród drzwi: metalowych, 
drewnianych, pasywnych. 
Firma wykonuje pomiar oraz montaż 
u  klienta. Dodatkowo, oferuje możliwość 

Ogromny wybór drzwi w nowym 
Salonie w Bojszowach  

wymiany drzwi jak wykończenia na przy-
kład poprzez malowanie. 
W  ofercie firmy znajdziemy drzwi ze-
wnętrzne i  drzwi wewnętrzne nastepują-
cych marek:
• DRE
• PORTA
• WEKĘD
• PARMAX
• DRE SUPREME
• MIKEA TYCHY
Firma Rafex powstała, aby świadczyć usłu-
gi z  zakresu budownictwa od wykończeń 
domów , mieszkań po remonty starych do-
mów. Wszystkie prace wykonuje w oparciu 
o  nowe technologie przy wykorzystaniu 
najnowszych narzędzi oraz najlepszych 
materiałów od wiodących na rynku pro-
ducentów. Długo letnia praktyka sama 
podyktowała takie wymagania. Jeżeli coś 
ma być dobrze zrobione to musi składać 
się z dobrych komponentów i  to wszystko 
składa się na dobry wynik.

Rafał Kaleta

Cudowny świat 
 w miniaturze

Przekraczając progi Kolejkowa przenosisz się do świata powstałego z marzeń
powołanych do życia. Wyrusz w podróż po znanych miejscach Śląska i Dolnego Śląska,
które są na wyciągnięcie ręki. 
Gwar ulic, jeżdżące samochody, tramwaje, pływające statki. To wszystko w
towarzystwie stukotu pociągów kursujących pomiędzy kolejnymi stacjami. 

Wrocław
Sky Tower I piętro

ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław

tel. +48 880 008 004

Gliwice
CH Europa Centralna

ul. Pszczyńska 315
44-100 Gliwice

tel. +48 880 006 001

jeżdżące pociągi,
auta, tramwaje 

pływający statek 

burza 

ikoniczne miejsca
regionuinteraktywne scenki

zjawisko dnia oraz
nocy
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Samorządy

Mniej pieniędzy, więcej zadań

Osłabione finansowo samorządy muszą się zmagać z  wysoką inflacją, szybko rosnącymi kosztami realizacji 
zadań obsługi mieszkańców. Zmiany w podatku PIT z lat 2019-2022, zmniejszyły wprawdzie obciążenia podat-
kowe obywateli, ale ubytek bieżących dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z PIT był bardzo 
znaczący. Do tego doszło jeszcze wiele innych wyzwań związanych z wojną na Ukrainie, kryzysem energetycz-
nym itd. Nie brakowało też jednak dobrych wieści z samorządów. 
W 2022 roku Powiat Wrocławski został liderem w ogólnopolskim Rankingu Spójności. Przypomnijmy, że kilka 
miesięcy wcześniej Powiat Wrocławski, po raz trzeci z rzędu, wygrał coroczny Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego w Polsce. Budżet Powiatu Wrocławskiego sięgnął już poziomu 200 mln złotych. Dla porówna-
nia, przed ośmioma laty, gdy Roman Potocki obejmował stanowisko starosty wrocławskiego, budżet ten był 
o połowę mniejszy. Jak często podkreśla starosta - budżet powiatu rośnie wraz z mieszkańcami i ze stale zwięk-
szającą się ich liczbą, która według oficjalnych statystyk przekroczyła już 178 tysięcy.
Jak powiedział nam Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, w  2022 roku do Krajowego Planu 
Odbudowy zgłoszono 27 projektów. Jednym z priorytetowych projektów jest Dolina Rolnicza 4.0. To przedsię-
wzięcie unikalne w skali Polski, Europy, a nawet świata. Powstał ambitny pomysł na rozwój gospodarczy wo-
jewództwa w oparciu o największe zasoby regionu: silny przemysł rolno-spożywczy, rolnictwo indywidualne, 
wyspecjalizowane uczelnie oraz innowacyjne przedsiębiorstwa. Współpraca biznesu, nauki oraz samorządu 
województwa sprawi, że już wkrótce w Podlaskiem powstawać będą wysokie technologie umożliwiające rozwój 
rolnictwa przyszłości. 
Dużo pisaliśmy w „Kapitale Polskim” o Katowicach, które stały się symbolem udanej transformacji. Jak mówił 
Marcin Krupa prezydent Katowic, jeszcze kilkanaście lat temu wielu osobom Katowice kojarzyły się wyłącznie 
z szarością, kopalniami i węglem. Dziś ciekawa i zróżnicowana oferta kulturalna, sportowe wydarzenia, kon-
gresy i konferencje przyciągają nie tylko mieszkańców Katowic, ale też tysiące turystów z całego kraju i zagra-
nicy. 
Trzy kwestie, kluczowe z punktu widzenia kolejnych pokoleń, to konieczność przełamania negatywnych tren-
dów demograficznych, walka ze smogiem oraz zapobieganie skutkom zmian klimatycznych. Przestawienie 
miasta z profilu przemysłowego na miasto kultury, ale też innowacji i high tech pozwoli na podjęcie skutecznej 
walki z tymi wyzwaniami.
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Panie Marszałku, w jaki sposób w Mało-
polsce realizowane jest wsparcie proce-
su rozwoju gospodarczego regionu?
Posiadamy wiele instrumentów wsparcia 
rozwoju małopolskiej gospodarki. Równole-
gle realizujemy kilka projektów, które mają 
przyczynić się do wzrostu innowacyjności 
małopolskiej gospodarki oraz pomóc mało-
polskim przedsiębiorcom w rozwoju ich biz-
nesu. Są to inicjatywy związane ze wsparciem 
ekspansji zagranicznej, pozyskaniem nowych 
inwestycji, organizacji wydarzeń, które mogą 
przyczynić się do rozwoju gospodarczego  
i wzrostu rozpoznawalności Małopolski, jako 
regionu innowacyjnego przedsiębiorczego  
i otwartego na nowe wyzwania. 

Mógłby Pan przedstawić konkretny przy-
kład?                                                         
Obecnie największą wagę przywiązujemy do 
organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-
Małopolska, które odbędą się już w połowie 
czerwca. To ogromne wyzwanie, ale przede 
wszystkim szansa. Dzięki wsparciu polskiego 
rządu możliwe są wielomilionowe inwestycje 
infrastrukturalne i sportowe. Igrzyska będą 
impulsem dla małopolskiej turystyki. Dzięki 
bezpośredniej transmisji telewizyjnej o Kra-
kowie i Małopolsce usłyszą mieszkańcy całej 
Europy. Chcemy wprowadzić Małopolskę na 
salony europejskich regionów. Nie zrobimy 
tego za pomocą nawet najpiękniejszych kub-
ków, długopisów czy koszulek.

A czy oprócz  wydarzeń światowej skali, 
które w oczywisty sposób wpływają na 
rozwój regionu posiadają państwo wła-
sne narzędzia pobudzające rozwój gospo-
darczy? 
Zależy nam przede wszystkim na pobudzaniu 
aktywności mieszkańców w dziedzinie przed-
siębiorczości, dlatego przykładowo rokrocz-
nie organizujemy Program „Małopolska – tu 
technologia staje się biznesem”. Program po-
wstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie 
ze strony lokalnej społeczności start-upowej, 
organizującej oddolnie szereg inspirujących 
wydarzeń technologicznych i networkingo-
wych, w których uczestniczą rocznie tysiące 
osób. Celem Programu jest wsparcie mało-

MAŁOPOLSKA  JEDNYM  Z  NAJSZYBCIEJ  
ROZWIJAJĄCYCH  SIĘ  REGIONÓW  W  POLSCE

Marszałek Witold Kozłowski 

polskiego środowiska start-upowego poprzez 
wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań 
technologicznych służących m.in. pozyskiwa-
niu wiedzy i nawiązywaniu kontaktów biz-
nesowych. Dofinansowanie można uzyskać 
również na organizację wydarzeń i aktyw-
ności służących rozwojowi sektora kreatyw-
nego w regionie, które mają charakter m.in. 
warsztatów tematycznych i spotkań dotyczą-
cych branż kreatywnych, designu i rzemio-
sła. Budżet tegorocznej edycji programu to aż  
1,5 mln zł. 

Porozmawiajmy o innowacjach. Czy są 
jakieś konkretne działania, kluczowe dla 
zarządu województwa, które mogą przy-
czynić się rozwoju gospodarczego Mało-
polski? 
Ogromna wagę przywiązujemy do  inicjatyw, 
które mogą przyczynić się do poprawy ener-
getycznego bezpieczeństwa przedsiębiorstw 
w Małopolsce. Przykładów jest wiele. Przy-
stąpiliśmy do Stowarzyszenia Śląsko-Mało-
polska Dolina Wodorowa, które rozwija tech-
nologie wodorowe. Realizujemy działania 
pilotażowe dotyczące technologii wodoro-
wych w ramach międzynarodowej inicjatywy 
„Awangarda”. Powołaliśmy Małopolską Re-
gionalną Grupę ds. Rozwoju Technologii Wo-
dorowych, aby móc rozwijać właśnie tą ga-
łąź przemysłu. Z innych obszarów, patrząc na 
potencjał szkół wyższych i zainteresowania 
przedsiębiorców, jako region przystąpiliśmy 
do Sieci Regionów Europejskich Wykorzystu-
jących Technologie Kosmiczne NEREUS. Tak-
że aktywnie szukamy swoich szans na arenie 
międzynarodowej.   

Dlaczego akurat w obszarze wodoru upa-
truje Pan taką szansę dla Małopolski?
Wielkie inicjatywy, najczęściej rodzą się z po-
trzeby chwili a temat wodoru, pojawił się 
w kontekście przyspieszenia transformacji 
energetycznej naszego kraju oraz samej Ma-
łopolski. 
Wojna w Ukrainie zintensyfikowała działa-
nia związane z koniecznością pozyskania no-
wych, czystych źródeł energii. Wodór jest 
tematem nowym a wykorzystanie tradycyj-
nych odnawialnych źródeł energii nie zaspo-
kaja w dłuższej perspektywie zapotrzebo-
wania energetycznego regionu, stąd wła-
śnie zainteresowanie wodorem. Obecnie 
naukowcy pracują nad takimi rozwiązania-
mi, które umożliwią wykorzystanie zielo-
nego wodoru w szerszej skali. Badania nad 
produkcją przyspieszają i w Małopolsce 
ten proces wspieramy. Mamy nadzieję, że  
w powyższym procesie dużą rolę odgrywać 
będą fundusze europejskie, które przezna-
czać będziemy m.in. na wsparcie techno-
logii produkcji nowoczesnych źródeł ener-

gii. Już teraz Polska jest liderem produkcji 
wodoru, na razie jednak jeszcze nie zielo-
nego. 

Wspomniał Pan o funduszach unijnych, 
czy Małopolska ma przygotowany plan 
wydatkowania środków z kasy Unii Euro-
pejskiej? 
Tak, nazywa się Strategia Rozwoju Woje-
wództwa „Małopolska 2030”. W oparciu  
o ten dokument powstał program „Fundusze 
Europejskie dla Małopolski 2021-2027”, któ-
ry już konkretnie wskazuje kluczowe obszary,  
w które przez najbliższe lata będziemy in-
westować unijne środki, a mówimy tu o ok.  
13 miliardach złotych. Dzięki nim Małopolska 
będzie mogła nadal wzmacniać swój poten-
cjał gospodarczy i społeczny, pobudzać kon-
kurencyjność firm i ich innowacyjność oraz 
stymulować rozwój we wszystkich dziedzi-
nach.
Środki unijne wesprą małopolską przedsię-
biorczość, rynek pracy, badania, zadbają  
o dobry klimat i środowisko w wojewódz-
twie, poprawią także dostępność transporto-
wą. Przeznaczone zostaną także na inwesty-
cje w kapitał ludzki, włączenie społeczne, jak 
również będą stymulować rozwój zrównowa-
żony terytorialnie.

Znajdzie się przestrzeń na wsparcie 
przedsiębiorczości w Małopolsce?  
Rozmawiamy o wsparciu rozwoju gospodar-
czego, a właśnie w tym priorytecie zaplano-
waliśmy aż 312 mln euro na wsparcie w ta-
kich obszarach jak: projekty badawczo-ro-
zwojowe przedsiębiorstw bony na innowa-
cje dla MŚP, wsparcie infrastruktury badaw-
czo-rozwojowej przedsiębiorstw wsparcie in-
frastruktury badawczej sektora nauki, syste-
mowe wsparcie transferu wiedzy i zarządza-
nia innowacjami, wsparcie inwestycji rozwo-
jowych przedsiębiorstw czy cyfryzacja MŚP. 
Dla mnie osobiście kluczowe będzie wdraża-
nie wyników prac B+R w przedsiębiorstwach, 
wsparcie dla firm we wczesnej fazie rozwoju 
oraz wsparcie procesu umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki. 

Na czy konkretnie polega działalność 
Centrum Business in Małopolska? 
Centrum Business in Małopolska jest part-
nerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, 
prowadzi zintegrowany system obsługi inwe-
storów (one – stop – shop), w ramach któ-
rego współpracują Województwo Małopol-
skie, Małopolska Agencja Rozwoju Regional-
nego SA oraz Krakowski Park Technologicz-
ny. W jednym miejscu podejmowane są dzia-
łania mające na celu kompleksowe przygo-
towanie oferty inwestycyjnej regionu Mało-
polski oraz Krakowa. Głównym zadaniem jest 

wspieranie inwestorów zarówno zagranicz-
nych jak i krajowych zainteresowanych loko-
waniem nowych inwestycji na terenie Mało-
polski oraz wspieranie eksportu i ekspansji 
zagranicznej małopolskich przedsiębiorstw. 
Centrum jest źródłem aktualnych danych 
o gospodarce regionu, posiada największą 
bazę terenów inwestycyjnych w Małopolsce, 
a także wspiera rozwój przedsiębiorczości  
w regionie i skutecznie buduje pozytywny 
wizerunek polskich firm za granicą. Cen-
trum promuje ponadto małopolski biznes 
oraz  posiada wiedzę i doświadczenie by 
pomóc małopolskim przedsiębiorcom za-
istnieć na rynkach zagranicznych. Obsłu-
ga inwestora w Centrum polega przede 
wszystkim na opracowaniu oferty obejmu-
jącej sugerowane lokalizacje inwestycji, in-
formacje na temat warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej, kosztów pracy, 
możliwości pozyskania pracowników czy 
możliwości skorzystania z funduszy wspar-
cia inwestycji lub przedsiębiorczości. Cen-
trum umożliwia dostęp do największej w re-
gionie bazy nieruchomości inwestycyjnych 
oraz bazy danych przedsiębiorstw eksporto-
wych i kontrahentów zagranicznych.

Wspomniał Pan o wsparciu procesu po-
zyskiwania nowych inwestycji. Wiado-
mo, że inwestycje są najbardziej efek-
tywnym motorem rozwoju gospodarcze-
go. Jak proces inwestycyjny przebiega  
w Małopolsce? 
W tej materii mamy powody do ogromnej 
radości. Pomimo, pandemii korona wirusa 
oraz sytuacji międzynarodowej, mówię tu-
taj o wojnie w Ukrainie, poziom nakładów in-
westycyjnych w Małopolsce jest nadal wyso-
ki. Tylko w 2022 roku w Małopolsce wyda-
no aż 47 decyzji o wsparciu na łączną kwotę  
1,7 miliarda złotych deklarowanych nakła-
dów inwestycyjnych. Te inwestycje przyczy-
nić się mają do utworzenia ok. 400 nowych 
miejsc pracy w Małopolsce. 

Dodać należy, iż wiele nowych projektów to 
tzw. reinwestycje. Reinwestycje dokonywa-
ne są przez przedsiębiorców, którzy już zain-
westowali w Małopolsce i robią to ponownie, 
zachęcone warunkami prowadzenia biznesu, 
profesjonalną obsługą i możliwościami jakie 
daje region. Świetnym przykładem zagranicz-
nych reinwestycji jest działalność firmy MAN 
Track&Bus, która właśnie intensywnie roz-
budowuje swoją linię montażową samocho-
dów ciężarowych. Nakłady tej firmy przekra-
czają100 mln euro. Wspomnę tylko, że doce-
lowo z fabryki w podkrakowskich Niepołomi-
cach wyjeżdżać będzie 300 ciężarówek dzien-
nie. To rzeczywistość, która dzieje się w Ma-
łopolsce.  

Małopolska jednym z najszybciej ro    zwijających się regionów w Polsce
Z Witoldem Kozłowskim marszałkiem województwa małopolskiego, rozmawia Marcin Prynda
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W ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na 2023 rok, Mało-
polska otrzyma niemal 192 miliony 
złotych. Jak Pan ocenia wielkość tych 
środków, na jakie przedsięwzięcia 
będą one przeznaczone?

Są to środki, które pozwolą na dalszy 
rozwój infrastruktury drogowej w  Mało-
polsce. Polski rząd pod przewodnictwem 
Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, 
bardzo mocno akcentuje potrzebę rozwo-
ju dróg, zwłaszcza tych lokalnych, które są 
oknem na świat dla Mieszkańców mniej-
szych miast i  wsi. To szansa na szybszy 
dojazd do pracy, szkoły lub w  przypad-
kach szczególnych także do szpitala. Dobre 
szlaki komunikacyjne to również szansa 
na powstawanie firm i  zakładów pracy 
w mniejszych ośrodkach, które pozwolą ich 
Mieszkańcom podejmować pracę blisko 
miejsca zamieszkania, a same gminy dzię-
ki pozyskiwanym z tego tytułu dochodom, 
będą mogły szybciej się rozwijać. Pragnie-
my więc, Małopolski równych szans, także 
w wymiarze infrastruktury drogowej.

W  2022 roku Koleje Małopol-
skie przewiozły rekordową liczbę 
7  051  280 pasażerów. Jakie były naj-
ważniejsze czynniki wpływające na 
ten sukces?

Spółka „Koleje Małopolskie” to regionalny 
przewoźnik, który został utworzony przez 
Samorząd Województwa Małopolskiego 
2 grudnia 2013 r. w celu świadczenia usług 
użyteczności publicznej w  zakresie trans-
portu publicznego.
Od uruchomienia pierwszego kursu mi-
nęło ponad 8 lat. Przez ten czas Koleje 
Małopolskie nie tylko rozwinęły swoją 
działalność, ale również zmieniły oblicze 
kolei w regionie. Pierwsze kursy przewoź-
nik realizował na trasie Wieliczka Rynek-
-Kopalnia – Kraków Główny – Wieliczka 
Rynek-Kopalnia. W  kolejnych latach Ko-
leje Małopolskie rozwinęły swoją ofertę 
przewozową o połączenia do Portu Lotni-
czego Kraków-Balice, Bochni, Tarnowa, 
Miechowa, Sędziszowa, Nowego Sącza, 
Jasła, Zakopanego, Trzebini, Oświęcimia, 
Skawiny, Przeciszowa oraz Krynicy-Zdrój. 
Co więcej, dzięki współpracy ze stroną 
słowacką w  2018 r. uruchomione zostały 
weekendowe połączenia między Muszyną 
a Popradem. 
W ubiegłym roku nasze pociągi przejecha-
ły prawie 3 mln kilometrów, czyli o 21,5% 
więcej niż w  roku ubiegłym. W  2022 r. 

2022 rekordowym rokiem      Kolei Małopolskich
przewieźliśmy także rekordową liczbę pa-
sażerów, wynosiła ona - 7 051 280.
Ważnym elementem działalności Spół-
ki są Autobusowe Linie Dowozowe, które 
odegrały dużą rolę w  organizacji przewo-
zów autobusowych dla mieszkańców ca-
łego Województwa Małopolskiego. ALD 
obsługują 22 linie autobusowe, natomiast 
długość siatki wynosi obecnie 1001 kilo-
metrów. Z połączeń ALD mogą skorzystać 
mieszkańcy 72 gmin na terenie wojewódz-
twa małopolskiego, co daje nam ponad 
1000 przystanków, które obsługuje 40 po-
jazdów. W minionym roku w ramach ALD 
przewieźliśmy 753 617 podróżnych - to 
rekordowy wynik w ramach dotychczaso-
wej autobusowej działalności Kolei Mało-
polskich!
Krokiem milowym dla rozwoju transpor-
tu kolejowego w Małopolsce było otwarcie 
zaplecza technicznego do obsługi taboru 
kolejowego na terenie stacji kolejowej Kra-
ków Towarowy. Dzięki działalności punk-
tu możliwe będzie terminowe i  planowe 
wykonywanie czynności utrzymaniowo 
– serwisowo − naprawczych i obrządzania 
pojazdów kolejowych i przekazywanie ich 
do eksploatacji w  celu realizacji założo-

2022 rok okazał się rekordowy – Koleje 
Małopolskie obsłużyły 7 051 280 pasaże-
rów, czyli o  2 606 273 więcej niż w  roku 
ubiegłym. Duży wpływ na lepszy wynik 
miał rozwój linii SKA2 Kraków Główny 
– Skawina – Przeciszów. 13 marca rozpo-
częliśmy obsługę nowych przystanków: 
Skawina Zachodnia oraz Podbory Skawiń-
skie, natomiast do Przeciszowa kursujemy 
od 1 października 2022 r. Pozwoliło nam 
to na obsługę nowych gmin jak Brzeźnica, 
Spytkowice, Zator oraz Przeciszów.

Ważna dla przewozów pasażerskich była 
również stabilna sytuacja związana z pan-
demią. Dzięki powrotowi mieszkańców 
małopolski do prac, szkół i na studia, nasze 
pociągi miały coraz lepszą frekwencję. Naj-
lepsze miesiące to lipiec i  sierpień, w któ-
rych przewieźliśmy kolejno 684 074 oraz 
686 275 pasażerów.

Jak duże wsparcie z  funduszy unij-
nych otrzyma Małopolska w perspek-
tywie finansowej 2021 – 2027?

Małopolska będzie miała do dyspozy-
cji  około 2,7 miliarda euro. Będą to 
środki przeznaczone na rozwój naszego 
województwa. Program Fundusze Eu-
ropejskie dla Małopolski 2021-2027 jest 
realizowany w  oparciu o  3 fundusze: Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
- 1 738 609 486 euro, Europejski Fundusz 
Społeczny - 687 130 160 euro, Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji - 264 558 697 
euro. Pozyskane w ten sposób środki mają 
na celu zniwelowanie różnic pomiędzy re-
gionami. Będą kierowane przede wszyst-
kim tam, gdzie potrzebne są największe 
inwestycje i  działania, w  celu zapewnie-
nia całemu województwu równomiernego 
oraz dynamicznego rozwoju.

W  jaki sposób w  najbliższych latach 
Małopolska będzie walczyła z wyklu-
czeniem komunikacyjnym? Jak duża 
jest skala tego zjawiska?

Dzięki rządowemu funduszowi rozwoju li-
nii autobusowych w Małopolsce z każdym 
rokiem zwiększa się liczba połączeń i prze-
wożonych pasażerów. W tym roku plano-
wane jest uruchomienie przejazdów na 
nowych trasach. Służyć ma temu w najbliż-

szych latach Fundusz Rozwoju Przewozów 
Autobusowych, który został  stworzony 
z  myślą o  tym, by dzięki nowym liniom 
komunikacyjnym mieszkańcy przede 
wszystkim z mniejszych miejscowości mie-
li możliwość dotarcia środkami transpor-
tu publicznego do pracy, szkół, placówek 
zdrowia i instytucji kultury. Inicjatywa ma 
też stworzyć możliwość znalezienia pracy 
w miejscowościach, do których dojazd był 
do tej pory utrudniony lub niemożliwy. 

Z każdym rokiem zwiększa się liczba osób 
przewiezionych dzięki połączeniom uru-
chomionych w  ramach wspomnianego 
powyżej Funduszu. W  2019 roku było to 
tylko 3 714 pasażerów, ale już w ubiegłym 
roku 799 828. W  złożonym w  listopadzie 
2022 r. do Wojewody Małopolskiego wnio-
sku o dofinasowanie w ramach Funduszu, 
zgłoszone zostały kolejne linie, których 
realizacja pozwoli na dalsze niwelowanie 
zjawiska wykluczenia komunikacyjnego. 
Naszym celem jest zlikwidowanie wszyst-
kich „białych plam” na mapie komunika-
cyjnej województwa. Małopolska dobrze 
skomunikowana, to Małopolska prężnie 
się rozwijająca. 

Czy w  perspektywie kilku lat będzie 
można powiedzieć o  Małopolsce, że 
stała się regionem inteligentnym, 
z  czystym powietrzem i  nowymi in-
westycjami?

Celem Samorządu Województwa Mało-
polskiego jest tworzenie nowych inwestycji 
połączonych z  działaniami mającymi na 
celu ochronę środowiska. Naszym wspól-
nym zadaniem jest przeprowadzenie pro-
cesu transformacji ekologicznej i cyfrowej 
oraz budowanie odporności w  oparciu 
o liczne atuty województwa małopolskiego. 
Dlatego w ramach Funduszy Europejskich 
dla Małopolski na lata 2021-2027 na cele 
klimatyczne przeznaczymy bezpośrednio 
23% środków, czyli ponad 646 milionów 
euro, a  działania związane z  cyfryzacją 
administracji oraz rozwojem umiejętności 
cyfrowych to kolejne ponad 79 milionów 
euro. Te działania pozwolą nam konty-
nuować dotychczasową ścieżkę rozwoju 
regionu, przy uwzględnieniu troski o stan 
naszego środowiska naturalnego.

nych zadań eksploatacyjnych na potrzeby 
własne spółki, bez konieczności dojazdu 
do odległych punktów, a  także docelowo 
możliwe będzie świadczenie usług innym 
przewoźnikom kolejowym w  zakresie ob-
sługi technicznej pojazdów kolejowych 
oraz pozostałych usług.
Obiekt ten przyczyni się do wzmocnienia 
kolejowych regionalnych przewozów pasa-
żerskich poprzez zwiększenie wykorzysta-
nia transportu kolejowego w  Małopolsce 
a także poprawy bezpieczeństwa i komfor-
tu podróży pasażerów w przewozach kole-
jowych na terenie województwa.
Rok 2022 był pełen wyzwań dla spółki 
„Koleje Małopolskie”, ale udane przedsię-
wzięcia oraz liczby pokazują, że przewoź-
nik zmierza w dobrym kierunku. 
Pan Tomasz Warchoł, prezes zarządu 
spółki „Koleje Małopolskie” podkreśla, że 
„wszystkie działania w  spółce są nakiero-
wane na pasażera, który korzystając z na-
szych usług powinien czuć się bezpiecznie 
i  komfortowo. Często pociągi Kolei Ma-
łopolskich to pierwsze miejsce po szko-
le i  pracy, gdzie można chwilę odpocząć 
i przygotować się na drugą część dnia. Dla-
tego nasz tabor składa się z  najnowocześ-
niejszych pojazdów wyposażonych w  kli-
matyzację, WiFi, miejsca na rowery oraz 
udogodnienia dla osób z  niepełnospraw-
nościami i rodzin z dziećmi. Cieszymy się, 
że w  2022 r. zaufało nam 7 milionów Pa-
sażerów i wierzymy, że w 2023 r. pobijemy 
kolejny rekord”.

Z Łukaszem Smółką Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego, rozmawia Marcin Prynda

Prezes Zarządu Tomasz Warchoł
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
Łukasz Smółka
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– Myśli Pan czasami o  tym, jaki będzie 
Kraków za 10-20 lat?
– Nie lubię wróżyć z  fusów. Mam jednak 
nadzieję, że wciąż będzie najszybciej roz-
wijającym się miastem w  Polsce, które 
umiejętnie łączy tradycję i  nowoczesność 
i  skutecznie wykorzystuje swój potencjał. 
Zarówno turystyczny, jak i biznesowy. Kra-
ków to chyba jedyne miasto w Polsce, przy 
którym nie trzeba dodawać słowa Poland. 
Nie możemy jednak spocząć na laurach. 
Rozwój miasta to czasami żmudna praca. 
Niezależnie od okoliczności, które raz są 
bardziej sprzyjające, a raz mniej. W każdej 
sytuacji trzeba po prostu robić swoje. 
– Co w takim razie robi Agencja Rozwoju 
Miasta Krakowa? 
– Budujemy Krakowskie Centrum Muzy-
ki. To w tej chwili jedna z najważniejszych 
miejskich inwestycji, nie tylko na kultu-
ralnej mapie Krakowa. Przy czym nie cho-
dzi tylko o  nowoczesną salę koncertową, 
w  której będzie można słuchać znakomi-
tych koncertów i  do której będą chętnie 
przyjeżdżać artyści z  całego świata, ale 
także o  przyjazną dla mieszkańców prze-
strzeń, w której będą po prostu lubili być, 
przestrzeń, która znakomicie wpisuje się 
w nową filozofię miasta.
– Czyli?
– Czyli miasta dostępnego, oferującego 
pełen wachlarz możliwości do odpoczyn-
ku, rekreacji i  rozwoju. Miasta, w  którym, 
nawiązując do Strategii Rozwoju Krakowa 
– po prostu chce się żyć. Nie na darmo Kra-
ków jest jednym z niewielu polskich miast, 
w którym systematycznie przybywa miesz-
kańców. Krakowskie Centrum Muzyki po-
wstaje w niezwykle urokliwym miejscu. Tuż 
przy Błoniach – jedynej w Polsce tak dużej, 
bo 48-hektarowej łące w  centrum miasta, 
która jest wpisana do Rejestru Zabytków. 

Kraków stawia na szybki      i zrównoważony rozwój
Z dr Janem Pamułą, prezesem Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, rozmawia Radosław Nosek

– Dużo tych „naj”...
– Taki właśnie jest Kraków. Nic na to nie 
poradzę. Miejsce, gdzie powstaje Krakow-
skie Centrum Muzyki jest wyjątkowe. 
Bardzo lubiane przez krakowian. Od lat 
przychodzą tu na spacery, odpoczywa-
ją, biegają, jeżdżą na rowerach i  rolkach... 
I patrzą na Wawel. Proszę mi wierzyć, wi-
dok z Błoń na Stare Miasto jest niecodzien-
ny. Wraz z budową KCM dojdzie jeszcze je-
den powód, by tu bywać - muzyka i sztuka. 
– Czyli Kraków stawia na kulturę?
– Kraków stawia na zrównoważony rozwój, 
a kultura odgrywa w nim ważną rolę.
– Zrównoważony rozwój miast to dziś 
bardzo modne hasło.
– W  Krakowie konsekwentnie realizowa-
ne. Chociażby na Wesołej. Miasto odku-
piło od Szpitala Uniwersyteckiego, który 
przeprowadzał się do nowoczesnej siedziby 
w  innym miejscu, nieco ponad 9-hektaro-
wą działkę wraz z  zabytkowymi budynka-
mi byłych klinik. Naszym zadaniem jest 
wprowadzenie tu nowej jakości, przekształ-
cenie tego terenu w przyjazną i ciekawą dla 
mieszkańców przestrzeń. Chcemy zagospo-
darować Wesołą tak, aby to było miejsce 
godne swojego położenia. Mówimy przecież 
o  centrum historycznego miasta. To jedno 
z  ciekawszych miejsc w  Krakowie do pro-
wadzenia bardzo różnej działalności dla 
mieszkańców i  do inwestowania. Po Wa-
welu, Rynku Głównym i  Kazimierzu jest, 
moim zdaniem, właśnie Wesoła.
– Nie boi się Pan tych porównań?
– Nie. Wawel niektórzy już znają na pa-
mięć, Rynek zawsze był, jest i  będzie cie-
kawy, Kazimierz od wielu lat jest ważnym 
punktem na mapie Krakowa z  rozpozna-
walnym na całym świecie Festiwalem Kul-
tury Żydowskiej. A  teraz obok powstaje 
nowe miejsce, które – mam nadzieję – zdo-
będzie serca mieszkańców i tych, którzy do 
Krakowa przyjeżdżają.
– Jaka zatem będzie Wesoła? 
– Obiecaliśmy mieszkańcom, że Wesoła 
będzie zielona. I będzie. Połowa tego tere-
nu to właśnie zieleń. Zagospodarujemy ją 
na nowo, pamiętając, że w  XVIII wieku 
w ogrodach, które tu powstały, dobrze było 
bywać. Tu bowiem toczyło się modne życie 
Krakowa. Część dzielnicy, którą tworzy-
my na nowo, musi także być dostosowa-
na do charakteru całego kwartału, który 
w  związku z  inwestycjami PKP i  planami 
miasta, chcącymi stworzyć zielone prze-
strzenie pod estakadami na Grzegórzkach, 
Zabłociu i Kazimierzu, także się zmieni. 

– A budynki?
– Do tak zwanej Czerwonej Chirurgii 
przeniesie się Krakowskie Biuro Festiwa-
lowe – znana doskonale krakowianom 
instytucja kultury, która ma na swoim 
koncie rozpoznawane także w Polsce festi-
wale. Dzięki KBF na Wesołej zacznie tętnić 
kulturalne życie miasta, czego najlepszym 
przykładem są już organizowane wystawy, 
chociażby w ramach projektu Sanatorium 
Sztuka. KBF będzie także współpracować 
z  organizacjami pozarządowymi i  fun-
dacjami, które swoje działania przeniosą 
na Wesołą. Budynek dawnej Kliniki Le-
karskiej zajmie Biblioteka Kraków, która 
także organizuje najróżniejsze spotkania, 
warsztaty edukacyjno-literackie czy zaję-
cia plastyczne. Słowem – ma bogatą i  cie-
kawą ofertę, z  której krakowianie będą 
mogli korzystać zarówno w  zabytkowym 
budynku, jak i  nowoczesnym pawilonie 
edukacyjno-medialnym, który mam na-
dzieję także powstanie, a  który ma wy-
glądać jak palmiarnia. W  miejscu dawnej 
kliniki urologii będzie kompleks restau-
racyjny z daniami kuchni polskiej i potra-
wami regionalnymi. Na Wesołej będą też 
mieszkania, ale dosłownie w  niewielkiej, 
bardzo reprezentacyjnej formie. Projekt 
Wesoła nie jest pomysłem zamkniętym. 
Tworzy się cały czas i cały czas jest dużym 
wyzwaniem.
– Wyzwaniem, które daje sporo nowych 
możliwości.
– Rozwój miasta to zawsze stwarzanie no-
wych możliwości. W perspektywie krótko- 
i  długoterminowej. Tak jak w  przypadku 
Nowego Miasta i  Airport City, kolejnych 
strategicznych projektów, nad którymi 
pracuje ARMK.
– Nowe Miasto, czyli krakowski Manhat-
tan?
– Przede wszystkim mająca powstać na 677 
hektarach nowa dzielnica, w której będzie 
kiedyś mieszkać nawet 100 tysięcy ludzi. 
Dzielnica o bardzo nowoczesnym charak-
terze. Faktycznie, wysokość niektórych bu-
dynków może sięgać nawet do 150 metrów. 
Pozwala na to plan zagospodarowania te-
renu, który czeka na uchwalenie. Dopiero 
wtedy ruszy realizacja. Chociaż trzeba pa-
miętać, że to kompleksowy projekt rozpi-
sany na dekady. 
– A Airport City?
– Muszę przyznać, że to szczególnie bliski 
memu sercu projekt. 
– Trudno się dziwić, przez osiem lat był 
Pan przecież prezesem zarządu Kraków 

Airport im. Jana Pawła II. 
– Kiedy przychodziłem do spółki w poło-
wie 2008 roku obsługiwaliśmy 4 linie lot-
nicze, w 2016 roku, gdy z niej odchodziłem 
mieliśmy umowy z  29 liniami. Dobowa 
liczba połączeń wzrosła z 17 do 97. Takiej 
dynamiki wzrostu nie miało lotnisko żad-
nego polskiego miasta. Port został zmo-
dernizowany, powstał 7-piętrowy parking 
na ponad 2 tys. aut, przebudowaliśmy cały 
układ komunikacyjny, powstało pięć rond, 
dzięki czemu trzykrotnie zwiększyła się 
przepustowość wjazdu samochodów na te-
ren lotniska. Oczywiście korzystaliśmy też 
z unijnych pieniędzy. 
– A jak wiadomo rozwój transportu lotni-
czego ma duży wpływ na rozwój miast... 
– Stąd projekt Airport City. Będzie to swo-
jego rodzaju miasteczko przeznaczone dla 
osób, które często podróżują samolotami 
i zamiast jechać do centrum Krakowa będą 
mogły zamieszkać w  tym miejscu, sko-
rzystać z  różnego rodzaju usług, sklepów, 
odnowy biologicznej itp. Obecnie przy 
samym lotnisku nie ma takich obiektów, 
dlatego ta część Krakowa także wkrótce się 
rozwinie i zmieni nie do poznania.

Krakowskie Centrum Muzyki. Nowa sala koncertowa, nowe możliwości 

Na 3 ha działce przy ul. Piastowskiej powstaje nowoczesna sala koncertowa z widownią na 1000 miejsc, wyposażona w scenę dla 120 muzyków i balkon, 
mogący pomieścić 80-osobowy chór. Będzie też aula na 300 osób, wielofunkcyjne sale prób, garderoby, biura miejskich orkiestr oraz przestrzeń kreatywna 
z miejscem na edukację muzyczną i studio nagrań, jakiego pod Wawelem jeszcze nie było. Krakowskie Centrum Muzyki powstaje według projektu Jarosława 
Kutniowskiego, Marka Dunikowskiego, Aleksandry Dzienniak i Mateusza Dudka z grupy BE DDJM Architekci, który zwyciężył w międzynarodowym konkursie 
architektoniczno-urbanistycznym.

Czytelnia pod palmami

Nowoczesny pawilon medialno-konferencyjny Biblioteki Kraków na Wesołej będzie mógł pomieścić na-
wet 200 osób. Wstępna koncepcja pawilonu opracowana przez Biuro Architektoniczne V Projekt, które 
przygotowało także projekt dostosowania zabytkowego budynku dawnej Kliniki Lekarskiej do potrzeb 
Biblioteki Kraków, zakłada, że będzie on nawiązywał charakterem do palmiarni z Ogrodu Botanicznego, 
który znajduje się nieopodal.
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To hasło, które zostało przyjęte przez 
podlaski samorząd w  strategii rozwoju. 
Przyświeca ono działaniom Zarządu Wo-
jewództwa Podlaskiego, skierowanym na 
dalszy wzrost konkurencyjności regionu 
i  rozwój gospodarczy. I  to z  sukcesem. 
Podlaskie jest liderem w rankingach pod 
względem inwestycji i  wykorzystania 
funduszy europejskich. Staje się dosko-
nałym miejscem do życia i  prowadzenia 
działalności gospodarczej.
– Podążamy konsekwentnie szybką ścieżką 
wzrostu. Mamy wytyczony kierunek roz-
woju i on przyświeca naszym działaniom. 
Ten kierunek to konkurencyjna gospodar-
ka, a co za tym idzie – rosnąca jakość życia 
– mówi marszałek Artur Kosicki.
Rozwój gospodarki pociąga za sobą rozwój 
innych sfer. Powstały w regionie strefy eko-
nomiczne, które oferują przedsiębiorcom 
wiele ulg i tereny inwestycyjne. A warunki 
do rozwoju firm są coraz lepsze. I to przy-
nosi efekty. Świetnie rozwija się przemysł 
rolno-spożywczy, podlaskie przedsiębior-
stwa są liderami w przetwórstwie mleka na 
świecie. Prężnie działa przemysł maszyno-
wy, branża IT. 

Efekty funduszy unijnych
Jednym z  narzędzi do realizacji celów są 
fundusze unijne. Do tej pory obecny za-
rząd województwa skierował 2,3 mld zł 

Ambitne Podlaskie

z tej puli do podlaskich firm, samorządów, 
organizacji pozarządowych. Dzięki finan-
sowemu wsparciu powstały nowe miejsca 
pracy, firmy mogły inwestować w innowa-
cje, zbudowano drogi, zmodernizowano 
szpitale, szkoły i  przedszkola, odnowiono 
wiele cennych zabytków. Coraz więcej go-
spodarstw wykorzystuje też odnawialne 
źródła energii.
– Realizacja projektów dofinansowanych 
ze środków unijnych, rozdysponowywa-
nych przez podlaski samorząd, dosłownie 
zmieniła nasz region. Całości dopełniły 
dotacje z  budżetu województwa. Efekty 
tych działań widać na każdym kroku – za-
znacza Artur Kosicki.

Wsparcie dla podlaskiego biznesu
Jakość życia w  regionie warunkuje dyna-
miczna gospodarka. Podlascy przedsię-
biorcy są dla zarządu województwa nie-
zwykle ważną grupą i zawsze mogą liczyć 
na jego wsparcie. W czasie kadencji, w ra-
mach funduszy europejskich, otrzymali 
ponad 500 mln zł dotacji i blisko 170 mln 
zł pożyczek na bardzo preferencyjnych wa-
runkach. W kolejnym unijnym programie 
regionalnym ta kwota będzie jeszcze wyż-
sza i wyniesie ok. 170 mln euro.
– Od początku kadencji aktywnie wspie-
ramy biznes. Rozmawiamy o  potrzebach 
przedsiębiorców i wychodzimy im naprze-

ciw. Zdajemy sobie sprawę, że im lepsze 
wyniki naszych firm, tym większe zatrud-
nienie w regionie, tym lepsze płace dla pra-
cowników i tym samym – wyższy poziom 
życia – mówi marszałek.
W  ramach dużego projektu ze środków 
unijnych „Podlaskie – Naturalna Droga 
Rozwoju” podlaski samorząd zorganizo-
wał dla przedsiębiorców cztery misje za-
graniczne: do Dubaju (na Expo 2020), do 
Wielkiej Brytanii, Francji i  Belgi. Brali 
oni udział w  seminariach, targach, spot-
kaniach, które przełożyły się na rozwój 
współpracy gospodarczej i  zwiększenie 
eksportu podlaskich firm.
A  w  tym roku samorząd zorganizował 
w Białymstoku I Podlaskie Forum Ekono-
miczne, poświęcone współpracy gospodar-
czej Polski z Azją. Ideą forum, którą będzie 
rozwijana w  kolejnych latach, jest kon-
centracja na wybranym regionie świata, 
którego przedstawiciele zostaną zaprosze-
ni w danym roku do Białegostoku. W ten 
sposób tworzone są warunki do nawiąza-
nia konkretnej współpracy gospodarczej. 
– Nasz region jest idealnym miejscem do 
rozwijania biznesu. Z  jednej strony, jest 
bramą na duże rynki Wschodu aż do dale-
kiej Azji. Z drugiej strony, mamy też świet-
ne połączenie z Zachodem. Nasze uczelnie 
modelowo współpracują ze światem bi-
znesu i  kształcą kadrę, która zasila nasze 
przedsiębiorstwa – wymienia marszałek. – 
A nasze przedsiębiorstwa to firmy rodzime, 
z polskim kapitałem. Tworzone i prowadzo-
ne z  pasją. Ich właściciele udowadniają, że 
tu, w Podlaskiem, są doskonałe warunki do 
rozwoju na międzynarodową skalę. 

Lepsze drogi, większa dostępność
W  województwie jest coraz gęstsza sieć 
dróg, istniejące trasy zyskują lepsze para-
metry. Tylko na inwestycje infrastruktu-
ralne zarząd przeznaczył przez minione 
4 lata przeszło 900 mln zł. Przebudowane 
zostały m.in. trasy Nowogród-Łomża, Za-
błudów-granica gminy, Łomża-Śniadowo 
czy Markowszczyzna-Łapy. Przywrócono 
także wiele połączeń kolejowych oraz uru-
chomiono nowe, np. pociąg z Białegostoku 
do Hajnówki. W Sokółce zbudowano wia-
dukt, na który mieszkańcy czekali kilka-
dziesiąt lat. 
– Dobre drogi w regionie, sprawna komu-
nikacja to podstawa do dalszych działań. 
To zaproszenie zarówno dla przedsię-
biorców, jak i  turystów, by tu przyjechać, 
inwestować, poznawać, spędzać czas, ko-

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki

rzystając z oferty lokalnych firm – dodaje 
marszałek.

Inwestycje w środowisko i zdrowie
Podlaskie inwestuje też w  środowisko. Na 
tego typu działania, w  tym odnawialne 
źródła energii, w  programie Fundusze Eu-
ropejskie dla Podlaskiego (FEdP) 2021–
2027, zarezerwowanych zostało blisko 370 
mln euro. Pozwoli to na uniezależnienie re-
gionu od zewnętrznych dostawców energii.
– Zwłaszcza teraz, w  dobie kryzysu ener-
getycznego wywołanego przez Rosję, takie 
rozwiązania są konieczne – akcentuje mar-
szałek.
Jednym z obszarów, na jakie zarząd kładzie 
szczególny nacisk, jest ochrona zdrowia. 
Stąd sukcesywne inwestowanie w jednost-
ki medyczne regionu. Dzięki podejmowa-
nym decyzjom zrealizowane zostały takie 
przedsięwzięcia, jak chociażby budowa 
Centrum Psychiatrii Dzieci i  Młodzieży 
w  Białymstoku, na którą podlaski samo-
rząd przekazał 17 mln zł z  funduszy eu-
ropejskich czy inwestycje w  Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku, 
gdzie m.in. wyremontowano kompleksowo 
Oddział Neurologii z Pododdziałem Uda-
rowym i oddziały: ortopedyczno-urazowy 
oraz urologii onkologicznej i  ogólnej. Za-
rząd województwa podjął też działania 
zmierzające do uruchomienia przez Biało-
stockie Centrum Onkologii wyspecjalizo-
wanego ośrodka mającego zapewnić kom-
pleksową diagnostykę oraz indywidualny 
proces leczenia onkologicznego dla pacjen-
tek z rakiem piersi. 
– Zdrowie naszych mieszkańców jest prio-
rytetem. Dlatego wychodzimy naprzeciw 
potrzebom nie tylko placówek samorządo-
wych, ale i  tych, które po prostu tego po-
trzebują. Zmian na takim poziomie, jakie 
by nas satysfakcjonowały, nie da się zrea-
lizować bez nowoczesnych, innowacyjnych 
technologii, wykształconej kadry i  odpo-
wiedniego zaplecza finansowego – mówi 
Artur Kosicki.

Oddolne inicjatywy
Polepszanie jakości życia mieszkańców to 
nie tylko te sztandarowe, duże przedsię-
wzięcia. Ważne są także lokalne, oddolne 
inicjatywy. Aby je wspierać, utworzony 
został autorski program pomocowy sa-
morządu województwa Fundusz Wsparcia 
Gmin i Powiatów. Tylko w ubiegłym roku 
na przedsięwzięcia o  różnym charakterze 
– m.in. remonty i  przebudowy lokalnych 
dróg, modernizacje szkół, termomoderni-
zacje budynków, tworzenie miejsc pamię-
ci, odrestaurowywanie zabytków, budowę 
miejsc do rekreacji – 45 gmin i powiatów 
otrzymało blisko 30 mln zł. W roku bieżą-
cym na ten cel zarezerwowano 25 mln zł 
w budżecie województwa.

– Te pieniądze są bardzo dobrze wyko-
rzystywane, z  ogromnym pożytkiem dla 
mieszkańców. Dzięki nim materializuje się 
idea zrównoważonego rozwoju – mówi szef 
podlaskiego samorządu.
W  planach zarządu jest też powrót do 
inicjatywy Budżetu Obywatelskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego. W  jego ramach 
mieszkańcy sami zdecydują o realizacji in-
westycji, które uznają za najważniejsze dla 
ich społeczności.

Rekordowy budżet w programie re-
gionalnym
Przyszłość Podlaskiego rysuje się am-
bitnie, ale będzie to też intensywny czas. 
Województwo ma do rozdysponowania 
rekordowy budżet, wynoszący blisko 1,3 
mld euro. To o prawie 90 mln euro więcej 

niż w perspektywie 2014-2020. Zwiększo-
na pula środków w  programie to sukces 
samorządu województwa. Tylko cztery 
województwa w kraju mogą się pochwalić 
takim dokonaniem. 
W  programie Fundusze Europejskie dla 
Podlaskiego przewidziane jest wsparcie dla 
wszystkich kluczowych obszarów życia. 
– Przygotowaliśmy program, dzięki które-
mu w Podlaskiem powstaną nowe miejsca 
pracy, a przy wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł będą niższe rachunki za energię. 
Region stanie się bardziej przyjazny środo-
wisku i  lepiej skomunikowany. Wesprze-
my turystykę, ochronę zdrowia, zadbamy 
o  zabytki i  zatroszczymy się o  naszych 
przedsiębiorców. Rozwiniemy też szkol-
nictwo od zawodowego po przedszkola, 
zaopiekujemy się osobami wykluczonymi, 

z  niepełnosprawnościami – zapowiada 
marszałek. – Chciałbym podkreślić, że 
tak naprawdę beneficjentami tego progra-
mu będą mieszkańcy Podlaskiego. To oni 
skorzystają z inwestycji i różnych przedsię-
wzięć społecznych, które zostaną zrealizo-
wane dzięki tym funduszom. 
Unijnego wsparcia będzie więcej. Dzię-
ki dobrej współpracy polskiego rządu 
i  wschodnich województw udało się wy-
negocjować rekordowe 2,6 mld euro (ok. 
40 mln euro więcej) na program dla Polski 
Wschodniej. 
– Cieszę się, że udało się osiągnąć ten cel, 
ponieważ program jest dla naszych regio-
nów ogromnym wsparciem w  realizacji 
ważnych inwestycji oraz wzmacnianiu 
konkurencyjności i innowacyjności gospo-
darki – podkreśla Artur Kosicki.

Rozwój rolnictwa przyszłości
Przed władzami województwa także reali-
zacja jednego z  priorytetowych projektów 
sfinansowanych przy wsparciu środków 
europejskich. Mowa o  Dolinie Rolniczej 
4.0. Jest to pomysł na rozwój gospodar-
czy na podstawie największych zasobów 
regionu: silny przemysł rolno-spożywczy, 
rolnictwo indywidualne, wyspecjalizo-
wane uczelnie oraz innowacyjne przed-
siębiorstwa. Współpraca biznesu, nauki 
oraz samorządu województwa sprawi, że 
w  Podlaskiem powstawać mają wysokie 
technologie umożliwiające rozwój rolni-
ctwa przyszłości.
– Nasz cel jest prosty – chcemy z  woje-
wództwa podlaskiego uczynić najlepsze 
miejsce do życia – zapewnia marszałek Ar-
tur Kosicki.
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Obecnie nie ma innej drogi rozwoju 
w  energetyce, niż neutralność klima-
tyczna i  ograniczenie zużycia zasobów 
naturalnych. Ten kierunek zdecydowa-
nie przyjęło Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energii Cieplnej S.A., które nie tylko mo-
dernizuje i  rozbudowuje sieć ciepłowni-
czą w odpowiedzi na rosnące zapotrzebo-
wanie na energię w Lublinie, ale poprawia 
również parametry ekologiczne jej funk-
cjonowania.
– Miasta mają do odegrania zasadniczą 
rolę w przeciwdziałaniu zmianom klima-
tu i ograniczaniu nadmiernej emisji dwu-
tlenku węgla. Strategia Lublin 2030 za-
kłada podjęcie szeregu działań mających 
na celu zmniejszenie zużycia surowców 
naturalnych oraz zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych, wykorzystując do tego istniejące za-
soby i potencjały. Działania podejmowane 
przez LPEC S.A. wpisują się w  założenia 
na rzecz neutralności klimatycznej oraz 
naszą wizję zielonego miasta przyszłości 
– mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta 
Lublin. 
Zgodnie z  Polityką Energetyczną Polski 
2040 (PEP 2040), od 2040 r. potrzeby ciep-
lne wszystkich gospodarstw domowych, 
jak również przemysłu, usług, obiektów 
komercyjnych i  biurowych mają być po-
krywane przez ciepło systemowe oraz 
przez zero- lub niskoemisyjne źródła cie-
pła. Zakładane jest również zwiększenie 
udziału gospodarstw domowych korzysta-
jących z ciepła systemowego w miastach do 
70% w 2030 roku. Zgodnie pakietem roz-
porządzeń FIT FOR 55, do 2030 roku pla-
nowana jest 55% jest redukcja emisji CO2 
w porównaniu do 1990 roku. 

Transformacja energetyczna  
w lubelskim systemie ciepłowniczym

- W  kontekście europejskich i  krajowych 
dokumentów strategicznych, najważniej-
szym zadaniem dystrybutorów ciepła na 
najbliższe lata będzie: poprawa dostępno-
ści do ciepła systemowego, zapewnienie 
odbiorcom czystego ciepła o  określonych 
parametrach ekologicznych, poprawa efek-
tywności systemów ciepłowniczych, pro-
jektowanie i  budowa inteligentnych sieci, 
które z  jednej strony zapewnią elastyczne 
regulowanie podaży ciepła, dostarczane-
go do sieci przez zróżnicowane podmioty, 
z  drugiej strony zagwarantują komfort 
cieplny odbiorcom przy jak najniższym 
poziomie zużycia energii – podkreśla Ma-
rek Goluch, Prezes Zarządu LPEC S.A.
Kluczowym projektem inwestycyjnym 
LPEC S.A. w nowej perspektywie finanso-
wania 2022 – 2027 jest budowa inteligen-
tnej sieci ciepłowniczej. Projekt wynika 
wprost z celu strategicznego nakreślonego 
w  „Strategii rozwoju LPEC S.A. na lata 
2022 – 2027”, którym brzmi: „Rozwój in-
teligentnego i  efektywnego systemu cie-
płowniczego zapewniającego możliwie 
największą dostępność czystego ciepła sy-
stemowego dla mieszkańców Lublina". Pla-
ny Spółki obejmują też budowanie dodat-
kowych kompetencji w  zakresie rozwoju 
technologii OZE, a konkretnie w zakresie 
fotowoltaiki – w tym obszarze dostrzegany 
jest obecnie olbrzymi potencjał, szczegól-
nie biorąc pod uwagę skalę zużycia energii 
elektrycznej niezbędnej do pracy urządzeń 
ciepłowniczych.
„Inteligentna Sieć Ciepłownicza” to pro-
jekt, którego celem jest wsparcie i  udo-
skonalenie procesu zarządzania siecią 
ciepłowniczą w  Lublinie. W  ramach in-
westycji sieć zostanie wyposażona m.in. 

w  infrastrukturę do monitorowania efek-
tywności przesyłu ciepła, optymalizacji 
jej pracy oraz zintegrowanego zarządza-
nia poszczególnymi elementami na odle-
głość. System będzie również wyposażony 
w  aplikacje wspierające proces decyzyjny. 
Zastosowane rozwiązania umożliwią do-
bór czynnika grzewczego w źródłach i ste-
rowanie urządzeniami tak, aby przesył cie-
pła odbywał się z minimalnymi stratami. 

Program inwestycyjny  
na lata 2017 - 2023
Sprostanie wyzwaniom stale rozwijającego 
się miasta będzie możliwe m.in. dzięki uru-
chomionym na niespotykaną dotąd skalę 
projektom inwestycyjnym LPEC S.A., które 
wystartowały na przełomie roku 2017 i 2018 
i wszystkie zostaną ukończone pod koniec 
2023 roku. Cały program obejmuje trzy 
projekty dotyczące rozbudowy i  komplek-
sowej modernizacji lubelskiego systemu 
ciepłowniczego. Swoim zasięgiem obejmuje 
dzielnice: Czuby, Konstantynów, Rury, Ka-
linowszczyzna, Rudnik, Hajdów-Zadębie, 
Wrotków, Czechów Północny, Ponikwoda, 
Felin, Kośminek, Bronowice, Węglin Połu-
dniowy, Dziesiąta, Śródmieście. Planowana 
rozbudowa, przebudowa i  wymiana sieci 
ciepłowniczej dotyczy łącznie około 57 km 
rur, wymiany 10 węzłów grupowych i budo-
wy 183 indywidualnych. 
W  efekcie realizacji wszystkich projektów 
stworzona zostanie nowoczesna infra-
struktura ciepłownicza, która zapewni 
mieszkańcom niezawodną dostawę ciepła 
przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Zmniej-
szą się również znacząco straty ciepła w ca-
łym systemie, co oznacza mniejsze zużycie 
paliw, ograniczenie emisji pyłów i  gazów 
cieplarnianych, a tym samym poprawę wa-
runków życia mieszkańców Lublina. 

Lubelski system ciepłowniczy
Na lubelski system ciepłowniczy składa się 
sieć ciepłownicza zarządzana przez Lubel-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
S.A. (LPEC S.A.) oraz dwie elektrociepłow-
nie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elek-
trociepłownia w Lublinie Wrotków i Elek-
trociepłownia MEGATEM EC-Lublin Sp. 
z o.o. LPEC dostarcza ciepło do prawie 75% 
gospodarstw domowych w Lublinie, ogrze-
wając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. 
Firma eksploatuje obecnie 465 km sieci cie-
płowniczych i 2350 węzłów cieplnych. 

Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin Marek Goluch prezes zarządu Lubelskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
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Firma  
odpowiedzialna
społecznie

Jakie najważniejsze osiągnięcia 
przedsiębiorstwa zdecydowały 
o  przyznaniu tak zaszczytnego wy-
różnienia?

RST Roztocze od 32 lat konsekwentnie 
buduje wizerunek nowoczesnego i  inno-
wacyjnego przedsiębiorstwa: inwestujemy 
w  rozwój nowych technologii, systema-
tycznie powiększamy park maszynowy, 
testujemy prototypy produktów we włas-
nym Centrum Badawczo – Rozwojowym 
i  nieustannie kształcimy kadrę. Jednak 
w  XXI wieku, w  definicji „nowoczesnego, 
odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa” 
zawiera się jeszcze jedno, bardzo waż-
ne pojęcie: społeczna odpowiedzialność. 
W  RST Roztocze głęboko wierzymy, że 
aby móc posługiwać się terminami „no-
woczesność” i „innowacyjność” w kontek-
ście firmy, inwestycje w maszyny i rozwój 
technologii muszą iść w  parze z  wrażli-
wością na potrzeby społeczności lokalnej, 
w której funkcjonujemy. Dlatego też firma 
zdecydowała się powołać do życia Fun-
dację Parasol Roztocza, której celem jest 
wspieranie mieszkańców małych miejsco-
wości, często osób zagrożonych różnymi 
formami wykluczenia. Fundacja działa na 
wielu obszarach, zawsze uważnie wsłuchu-
jąc się w potrzeby regionu. Zdarza się, że są 
to problemy nieznajdujące odbicia w skali 
kraju, a co za tym idzie niemające wielkie-
go wsparcia agend rządowych, ale zawsze 

istotne z punktu widzenia społeczności lo-
kalnych. Wierzymy, że wypełniamy w ten 
sposób pewną niszę dajemy głos mieszkań-
com niewielkich wsi i miast. 

RST Roztocze jest największą i naj-
bardziej doświadczoną w Polsce i li-
czącym się w  Europie producentem 
zamknięć przemysłowych. Jak jest 
obecnie skala działalności przedsię-
biorstwa, jak bardzo rozbudowane 
jest portfolio produktowo-usługo-
we, ilu jest zatrudnionych pracow-
ników?

Na ponad 30 000 m2 znajduje się 5 hal pro-
dukcyjnych w których wytwarzane są na-
sze produkty. Portfolio na chwilę obecną 
zawiera ponad 7000 tyś. detali standardo-
wych jak i  niestandardowych, a  ta liczba 
stale rośnie. Produkowane zamki i zawiasy 
stosowane są w energetyce, telekomunika-
cji, klimatyzacji, kolejnictwie, przemyśle 
motoryzacyjnym i  maszynowym. Skala 
działalności naszej firmy jest bardzo szero-
ka. Posiadamy ponad 2800 kontrahentów 
w  kraju i  zagranicą. Exportujemy nasze 
produkty do ponad 40 państw. Działając 
w  jednej grupie z  WSK Tomaszów Lubel-
ski (firma produkcyjna z branży lotniczej) 
zatrudniamy łącznie 1100 pracowników. 
Łączne inwestycje w  latach 2021-2022 to 
około 30 mln zł.

W  jaki sposób pandemia, a  obecnie 
niekorzystne uwarunkowania ma-
kroekonomiczne, w  tym spowolnie-
nie gospodarcze odbijają się na funk-
cjonowaniu RST Roztocze?

Czas pandemii to bardzo trudny okres 
w  życiu firmy. Absencja pracowników 
dochodziła do 30% a ilość zamówień pro-
dukcyjnych wzrosła. Jednak poczynione 
inwestycje w  latach 2020-2021 pomogły 
w dużym wzroście obrotów firmy. 
Mimo niekorzystnych uwarunkowań 
makroekonomicznych i  spowolnienia 
gospodarczego firma RST Roztocze lata 
2020-2021 zalicza do najbardziej udanych 
w 32-letniej historii istnienia.

RST Roztocze jako firma odpowie-
dzialna społecznie prowadzi Funda-
cję Parasol. Jak wygląda jej działal-
ność?

Za realizację celów społecznych RST Roz-
tocze przedsiębiorstwa odpowiada, utwo-
rzona w 2015 roku Fundacja Parasol Roz-
tocza. Organizacja wspiera kształtowanie 
odpowiednich relacji z  pracownikami 
firmy ściśle współpracując z  jednostkami 
struktury organizacyjnej. Fundacja po-
wstała z  inicjatywy właściciela oraz pra-
cowników firmy, wyrosła z  chęci pomocy 
osobom znajdującym się w  trudnej sytu-
acji życiowej, a  członkowie zarządu będą-
cy również pracownikami RST Roztocze 

swoje funkcje w fundacji pełnią pro bono. 
Dzięki ich ciężkiej pracy, uporowi i  pasji 
kiełkująca fundacja zamieniła się w  roz-
poznawalną na terenie całego wojewódz-
twa lubelskiego markę o  wysokim pozio-
mie zaufania społecznego. Od początku 
swojej działalności Fundacja przekazała 
ponad 2  miliony złotych na pomoc oso-
bom chorym i  potrzebującym, promocję 
szkolnictwa i  wyrównywanie szans osób 
pochodzących z  mniejszych miejscowości 
i wywodzących się z rodzin o niższym sta-
tucie społeczno-ekonomicznym. Parasol 
Roztocza jest obecnie jedyną instytucją 
w regionie zajmującą się promocją i ochro-
ną zdrowia na tak szeroką skalę. Instytucja 
posiada blisko 30 stałych podopiecznych, 
każdego roku pozytywnie rozpatruje kil-
kadziesiąt wniosków o przyznanie pomocy 
na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji 
osób chorych i potrzebujących z regionu.
Siłą fundacji jest duża różnorodność 
działań, wśród najważniejszych inicja-
tyw i projektów należy wyróżnić:
1. Wolontariat pracowniczy.
2. Programy prozdrowotne i wellbeingo-

we. 
3. Promocja szkolnictwa zawodowego 

(patronat klas o profilach Technik Me-
chanik Specjalizacja - Obróbka Skra-
waniem oraz Operator Obrabiarek 
Skrawających).

4. Program Wielka Mała Zmiana, które-
go celem jest aktywizacja pracowników 
RST Roztocze wokół różnych działań 
o  charakterze dobra wspólnego, pro-
mowanie zachowań proekologicznych.

5. Współpraca z Polską Szkołą w Nowym 
Rozdole na Ukrainie – wypłaca stypen-
dia na pokrycie kosztów edukacji mło-
dzieży z Ukrainy pochodzenia polskiego 
uczącej się w Polsce.

6. Adopcja na odległość dwójki dzieci 
z Madagaskaru.

7. Angażowanie się w  walkę ze skutka-
mi pandemii COVID-19 – wyposaża 
w  sprzęt ochronny i  środki medyczne 
szpitale i  placówki medyczne w  Lubli-
nie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, 
Łabuniach, Krasnobrodzie czy Suścu.

RST Roztocze
L O C K I N G S O L U T I O N S

Z prezesem zarządu RST Roztocze Romanem Rakiem, roz-
mawia Marcin Prynda

8. Wraz z  wybuchem wojny w  Ukrainie 
nastąpił nowy rozdział w  aktywności 
firmy i fundacji. Była to pomoc w znale-
zieniu mieszkania, zatrudniono 18 osób, 
wysłano żywność, ubrania, w tym buty 
dla wojska, wysłano 10 agregatów prą-
dotwórczych, piecyki polowe, elementy 
optyczne karabinów, elementy opasek 
zaciskowych dla rannych i  lekarstwa. 
Zakupiono również używany samochód 
dla armii ukraińskiej. 



92 93Kapitał POLSKI Kapitał POLSKI

KP: Za nami już ponad cztery lata 
obecnej kadencji. Panie Starosto pro-
szę o  kilka słów podsumowania tego 
czasu. 

Krzysztof Rymuza: Ostatnie lata były bar-
dzo dynamiczne. Mimo trudności –wyni-
kających z  wybuchu pandemii, a  później 
wojny w  Ukrainie – udało nam się zrea-
lizować liczne cele inwestycyjne i  proroz-
wojowe, które wyznaczyliśmy sobie na 
początku kadencji w 2018 roku. Cały czas 
pracujemy nad powiększaniem katalogu 
e-usług, poszerzaniem szeroko pojętej cy-
fryzacji i digitalizacji oraz nad dostępnoś-
cią budynku Starostwa Powiatowego dla 
osób z  niepełnosprawnościami. Minione 
cztery lata samorządu powiatu pruszkow-
skiego to również osiągnięcia kulturalne, 
inicjatywy społeczne i prozdrowotne. Edu-
kacja, ochrona zdrowia i  dbanie o  grupy 
społeczne, najbardziej potrzebujące insty-
tucjonalnego wsparcia, czyli osoby starsze 
i  z  niepełnosprawnościami, to filary, na 
których opiera się działanie Zarządu Po-
wiatu Pruszkowskiego. Rozwój infrastruk-
tury w tych dziedzinach, poprawia dobro-
stan i  jakość życia mieszkańców naszego 

Inwestujemy w naszych 
mieszkańców!

powiatu. Trwa realizacja czterech, dużych 
i  kosztownych inwestycji kubaturowych: 
przebudowy liceum im.  T.  Kościuszki 
w Pruszkowie, budowa Zespołu Szkół Spe-
cjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Prusz-
kowie, budowy pływalni w  Pruszkowie 
oraz nowoczesnego Powiatowego Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego w  Brwinowie 
Niedawno otworzyliśmy także nowy Pawi-
lon D w  Szpitalu Powiatowym, w  którym 
znajduje się nowoczesny blok operacyjny, 
trakt porodowy oraz pracownie badań en-
doskopowych i pomieszczenia do diagno-
styki obrazowej. Realizacja tych inwestycji 
nie byłaby możliwa bez wyjątkowo efek-
tywnego modelu finansowania: fundusze 
zewnętrzne pozyskiwane skutecznie przez 
nasz powiat, zmniejszyły udział środków 
własnych, które mogły zostać skierowane 
na inne cele. W  wielu rankingach samo-
rządowych w  ostatnich latach zajmujemy 
bardzo wysokie lokaty. W  2020 roku po-
wiat pruszkowski został finalistą konkursu 
„Innowacyjny Samorząd” w kategorii „Po-
wiaty”, który był organizowany przez ser-
wis samorządowy PAP, rok później rów-
nież otrzymaliśmy wyróżnienie. W  2020 
roku zajęliśmy także wysokie – 9 miejsce 
w  rankingu finansowym samorządu tery-
torialnego w Polsce, a w roku 2021 – w tym 
samym rankingu, uplasowaliśmy się na 
2  pozycji wśród 314 powiatów ziemskich! 
Tak wysoka lokata jest potwierdzeniem 
tego, że trafne decyzje finansowe podej-
mowane przez Zarząd i Radnych Powiatu 
Pruszkowskiego prowadzą do powięk-
szenia majątku jednostki, co wpływa na 
zwiększenie możliwości działań inwesty-
cyjnych. Wszystkie te wyróżnienia są dla 
nas motywacją do jeszcze wydajniejszej 
i  efektywniejszej pracy na rzecz naszych 
mieszkańców. 

KP: Coraz częściej samorządowcy 
podnoszą kwestię kompleksowej re-
formy samorządu terytorialnego, 
a szczególnie finansowania JST. Jakie 
jest Pana zdanie na ten temat?

KR: Niewątpliwie, wszyscy samorządowcy 
czekają na kompleksową reformę finanso-
wania JST. Dla nas problemem jest m.in. 
podatek tzw. ,,janosikowy”, który sprawia, 
że blisko 40 mln zł odprowadzimy w tym 
roku do budżetu państwa. Przypomnę, że 
jest to formalnie część równoważąca sub-
wencji ogólnej, którą otrzymują gminy 
i  powiaty z  wpłat, które do budżetu pań-
stwa odprowadzają zamożniejsze samo-
rządy. Zatem będzie trudno odejść od tego: 
jest zbyt wielu beneficjentów tego podatku, 
aby realnie myśleć o jego likwidacji. Nato-
miast, niewątpliwie konieczny jest odwrót 
od polityki rządu, który umieszcza kolejne 
zadania w  portfelu usług samorządowych 
bez odpowiedniego zabezpieczenia finan-
sowania tych zadań. 

KP: Czy zamierza Pan startować 
w  2024 r. w  wyborach samorządo-
wych do Rady Powiatu Pruszkow-
skiego i kontynuować pracę na rzecz 
Powiatu Pruszkowskiego i  jego 
mieszkańców?

KR: Przede wszystkim dziękuję Zarządowi 
i Radnym Powiatu Pruszkowskiego, a tak-
że wszystkim pracownikom Starostwa 
i jednostek powiatowych za ich wkład i de-
terminację w systematyczny rozwój powia-
tu. Tak, mam zamiar wystartować w nad-
chodzących wyborach samorządowych do 
Rady Powiatu Pruszkowskiego w  2024 r. 
i kontynuować wszystkie rozpoczęte dzia-
łania, o których wcześniej wspominałem.

KP: W  2023 roku Kapitał Polski bę-
dzie świętować 10-lecie istnienia wy-
dawnictwa. 

KR: Z okazji 10-lecia działalności Kapita-
łu Polskiego na naszym rynku, składam 
w  imieniu swoim oraz całego Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego wyrazy uznania 
i  jak najlepsze życzenia na kolejne 10 lat 
działalności. Wszelkiej pomyślności i  sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy!

Z Krzysztofem Rymuzą Starostą Pruszkowskim, rozmawia Marcin Prynda

Szanowni Państwo, Drodzy Sołtysi
Dzień Sołtysa przypadający rokrocznie 11 
marca, to doskonała okazja, żeby nie tyl-
ko podziękować wszystkim pełniącym tę 
funkcję, ale również podkreślić ich ogrom-
ny wkład w  integrowanie oraz aktywizo-
wanie lokalnej społeczności. 
Jesteście Państwo najbliżej ludzi. Na co 
dzień spotykacie się z  ich problemami 
i  najlepiej rozumiecie oraz potraficie zde-
finiować oczekiwania mieszkańców swo-
ich sołectw. Stanowicie Państwo naturalną 
awangardę samorządu lokalnego. Na prze-
strzeni lat staliście się zarówno strażni-
kami tradycji, jak i  inspiratorami zmian. 
Dzięki Waszej kreatywności, zaangażowa-
niu i wiedzy rola sołtysa ciągle zyskuje na 
znaczeniu, a inicjatywność służy poprawie 
jakości życia na wsi i  w  sposób naturalny 
wyznacza jej rozwój.

Dzień Sołtysa
Pragnę Państwu serdecznie podziękować 
za pracę na rzecz lokalnej samorządności. 
Dziękuję za czas poświęcony rozwiązywa-
niu dużych i małych problemów mieszkań-
ców. Jestem głęboko wdzięczna za wszyst-
ko co robicie Państwo dla swojej „małej 
ojczyzny”. Bardzo wysoko oceniam naszą 
współpracę i  wierzę, że nadal będziemy 
wspólnie pracować na rzecz rozwoju na-
szego powiatu.
W ten szczególny dzień życzę Państwu siły, 
wytrwałości i  cierpliwości. Niegasnącej 
aktywności, pomysłowości oraz mądrości 
w  budowaniu lokalnej wspólnoty. Życzę 
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Małgorzata Matusiak
Starosta Powiatu Trzebnickiego

Siedziba Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
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Gmina Narol znajduje się w podkarpackiej 
części Roztocza. Niewątpliwie obfituje 
w wyjątkowo urokliwe i zróżnicowane ga-
tunkowo tereny leśne, rezerwaty przyrody, 
stawy z  bogatą fauną, malownicze rzeki, 
co daje możliwość relaksu i  odcięcia się 
od zgiełku miasta. Osoby odwiedzające tą 
część Roztocza mogą nacieszyć się wielo-
barwnością tutejszych krajobrazów, inną 
o każdej porze roku.

Turyści odwiedzający gminę Narol mogą 
spędzić wolny czas na odkrywaniu tej ma-
lowniczej krainy w  różny sposób, m. in. 
wybierając się na przejażdżkę rowerową po 
sieci tras rowerowych, zaprojektowanych 
w  taki sposób, by umożliwić odwiedzenie 
wszystkich najciekawszych miejsc i zabyt-
ków. Zwiedzić można tu m. in. Pałac Łosiów 
ze znajdującą się tuż za nim kilometrową 
aleją kasztanową, drewniane cerkwie, czy 

Schrony Linii Mołotowa. Szlaki są bardzo 
dobrze oznakowane, głównie o  szutrowej 
i asfaltowej nawierzchni, wiodące po dość 
płaskim terenie umożliwiające poruszanie 
się nawet najmniej doświadczonym fanom 
dwóch kółek. Przez gminę Narol przebiega 
także fragment Wschodniego Szlaku Ro-
werowego Green Velo. Amatorzy rowero-
wych wycieczek mają do dyspozycji około 
150 km tras.

Na miłośników historii czeka jedna z naj-
większych atrakcji tej części Roztocza – 
bunkry dawnej Linii Mołotowa, w których 
zachowały się nawet elementy oryginal-
nego wyposażenia. Znajdujące się na zbo-
czach wzgórza Wielki Dział 14 schronów 
bojowych powstało w  latach 1940 – 1941 
w  celu obrony granicy pomiędzy Związ-
kiem Radzieckim a III Rzeszą. Jeden z nich 
jest unikalny w  skali kraju i  jako jedyny 
obiekt ma zachowany zestaw forteczny 
Ł-17. Pod koniec ubiegłego roku w posiada-
nie gminy Narol przeszedł schron bojowy 
WD12, dzięki czemu został zrobiony duży 
krok ku nowej atrakcji turystycznej Rozto-
cza. Aktualnie opracowywana jest koncep-
cja zagospodarowania dwukondygnacyj-
nego schronu oraz terenu wokół niego, aby 
przybliżyć historię naszych terenów.

Dzięki bogatej ofercie kulturalnej, gmina 
Narol nazywana jest Kulturalną Stolicą 
Roztocza. Narolska Majówka w  majowy 
weekend, Cesarsko - Królewski Jarmark 
Galicyjski w  drugim tygodniu lipca, re-
konstrukcja historyczna „Śladami Jana 
III Sobieskiego” w  sierpniu, Festiwal 
„Arts of Narol” na początku września, 
czy całoroczny cykl koncertów Narolskie 
Spotkania, to tylko część wydarzeń pod-
kreślających niezwykłość tego urokliwego 
miejsca na Roztoczu. 

Oprócz oferty rozrywkowej odbywa się tu 
wiele wydarzeń sportowo – rekreacyjnych 
takich jak Bieg po Wielkim Dziale, które-
go trasa prowadzi przez tereny leśne z naj-
ciekawszymi miejscami wzgórza „Wielki 
Dział”, Bieg Bobra prowadzący korytem 
rzeki Tanew, a  także rajdy rowerowe: od-
bywający się w maju „Narolska Majówka 

NAROL – zabunkruj     się na Roztoczu

„W Gminie Narol czas płynie wolniej,  
a organizm regeneruje się szybciej”

na Rowerze” oraz we wrześniu „Rowero-
wy Rajd Pamięci Bohaterów Ziemi Narol-
skiej”.

Gmina Narol jest jedną z bardziej tajemni-
czych i niezagospodarowanych części Roz-
tocza, przyciągająca z  roku na rok coraz 
większe rzesze turystów. Wpływ ma na to 
przede wszystkim zrównoważony rozwój, 
na który stawia gmina, reagując na zmie-

niające się trendy i  kierunki w  turystyce 
oraz niewątpliwie stawiając na rozwój in-
frastruktury turystycznej, a także w budo-
wę miejsc przyjaznych zarówno dzieciom, 
dorosłym, jak i osobom starszym. W bie-
żącym roku planowana jest budowa wieży 
widokowej, miejsc obsługi rowerzystów 
wraz z grillem oraz budowa profesjonalne-
go kamperowiska w  miejscowości Jędrze-
jówka. Każdego roku powstają także nowe 
miejsca noclegowe w agroturystykach czy 
domkach.

Narolszczyzna słynie z  dobrej, lokalnej 
kuchni. Znaleźć tu możemy tradycyjne, 

często ekologiczne produkty: świeże sery, 
oleje tłoczone na zimno, naturalnie wy-
twarzane miody, swojskie wędliny z  ro-
dzinnych masarni – podtrzymujących 
wieloletnie tradycje. W okolicy są też stawy 
rybne, w  których hoduje się ryby słodko-
wodne takie jak: karp, szczupak, tołpyga, 
amur, czy sum. Ryb można posmakować 
w  lokalnych restauracjach, które oferują 
je w postaci wędzonej, smażonej, zup ryb-

nych, a także w bułce jako fishburger. Dla 
amatorów rybnych przetworów dostępne 
są również ryby w formie past w estetycz-
nych słoiczkach. 

Gmina Narol dba o  tworzenie infrastruk-
tury, która zwiększa komfort życia miesz-
kańców.

W 2022 r., m. in. otwarta została nowa re-
miza strażacka dla OSP w Narolu, do użyt-
ku oddano również obwodnicę Narola, 
która pozwoliła odciążyć ruch ciężarowy 
w  samym mieście, a  także ułatwić dojazd 
potencjalnym inwestorom. Kolejną rzeczą 

było stworzenie niekomercyjnej i  ogól-
nodostępnej infrastruktury turystycznej 
poprzez budowę ścieżki rekreacyjnej z wy-
posażeniem w elementy małej architektury 
jako miejsca przyjaznego turystyce pieszej 
i rowerowej w miejscowości Lipsko – Lipie. 
Natomiast w  tym roku zostanie wybudo-
wane i  przebudowane 28 odcinków dróg 
gminnych, co pozwoli w  przyszłości na 
jeszcze większy napływ turystów, a  także 
rozwijanie różnego rodzaju form turysty-
ki. To wszystko sprawia, że ta część Rozto-
cza jest doskonałym miejscem nie tylko na 
inwestycję biznesową, ale także jest ideal-
nym miejscem na wypoczynek.
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Średzki Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Spółdzielczej ze środków UE

Środa Śląska - małe miasto, 
duże sukcesy
Z burmistrzem Adamem Rucińskim o  inkubatorze przedsiębiorczości, średzkiej komunikacji 
publicznej i rozwoju dzięki inwestycjom oraz środkom UE, rozmawia Radosław Nosek

otrzymujemy ponad 1 mln zł wsparcia 
z  rządowego Funduszu Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych. Średzka Komunikacja 
Publiczna to strzał w dziesiątkę.

Oba projekty są dowodem, że inwe-
stycje, innowacje i rozwój to kluczowe 
atuty Gminy Środa Śląska, którą Pan 
Burmistrz kieruje. Jakie są perspek-
tywy?

Uważam, że zarówno Średzka Komuni-
kacja Publiczna, jak i  Średzki Inkubator 
Przedsiębiorczości to kamienie milowe 
w  rozwoju miasta i  gminy Środa Śląska 
i subregionu wrocławskiego, ale też impuls 
do kolejnych sukcesów. Nie byłoby ich bez 
naszej determinacji, odwagi oraz duże-
go napływu inwestycji w  średzkich pod-
strefach LSSE przez ostatnich kilkanaście 
lat. Zainwestowały już u  nas m.in: Vitro, 
BASF, XEOS, HMT, Voestalpine, Vibraco- 1 marca to open day Średzkiego Inku-

batora Przedsiębiorczości, utworzo-
nego dzięki środkom UE. Jaką ofertą 
przyciągnie on przedsiębiorców?

Inkubator to instytucja otoczenia bizne-
su, której celem jest rozwój mikro i  ma-
łej przedsiębiorczości poprzez wsparcie 
dla początkujących firm, start-upów. To 
preferencyjne warunki dostępu do loka-
li biurowych, IT oraz usług doradczych 
i  szkoleniowych. Będzie to miejsce wyda-
rzeń biznesowych, promujących lokalnych 
i  subregionalnych przedsiębiorców np. 
Strefy dla Biznesu organizowane przez 
LSSE w  Legnicy. Będą też coworkingowe 
powierzchnie, mentoring, budowanie sieci 
kontaktów. Naszymi partnerami w  roz-
woju oferty średzkiego inkubatora będą 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
i Wrocławski Park Technologiczny. 

W 2018 powstała Średzka Komunika-
cja Publiczna, co było swoistą rewolu-
cją komunikacyjną w Środzie Śląskiej 
i okolicach. Jak do tego doszło?

- To był pomysł z  wyborów samorządo-
wych w  2014, który udało się wdrożyć na 
początku 2018 r. Flota Średzkiej Komu-
nikacji Publicznej składa się z  autobusów 
elektrycznych Ursus Bus, pojazdów elek-
trycznych Frugal oraz busów Euro 6 marki 
Iveco i  Karsan. Zatrudniamy kilkunastu 
kierowców. Praca przewozowa to ponad 
450 tys. wzkm rocznie. Dzięki temu już od 
5 lat zapewniamy naszym mieszkańcom 
stabilna i  tanią komunikację publiczną, 
w granicach miasta i 27 miejscowości wiej-
skich. Dowozimy mieszkańców na 30 par 
pociągów w kierunku Wrocławia i Legni-
cy. Ogromną rolę w  tym projekcie miały 
środki unijne, prawie 8 mln  zł. Co roku 

Podpisanie aktu erekcyjnego fabryki Frito Lay koncernu PEPSICO w średzkiej podstrefie LSSE

Nowoczesny niskoemisyjny tabor Średzkiej Komunikacji Publicznej ze środków UE

ustic, Eldisy, Fiuka, Rotom. Aktualnie trwa 
końcowa faza budowy największego w Eu-
ropie i najbardziej zrównoważonego środo-
wiskowo zakładu produkcji chipsów kon-
cernu PESICO, pod który kamień węgielny 
wmurowywali Premier Mateusz Morawie-
cki i Prezes PESICO EUROPE Silvio Popo-
vici. Środa Śląska to bardzo ważny punkt 
na mapie Dolnego Śląska i Polski. Wyzwa-
nia są ogromne, ale i  szanse bardzo duże. 
Uważam, ze przed nami dalszy rozwój.

Jakie są atuty atuty średzkiego budże-
tu na 2023 rok ?

Atutem jest nadwyżka operacyjna 4,1 mln 
zł oraz inwestycje na 63 mln zł. Nasz bu-
dżet po stronie wydatków to 166 mln zł, 
a po stronie dochodów 130 mln zł. Wydatki 
Gminy wzrosną o 12 mln zł, ale jednocześ-
nie o 13,2 mln zł wzrosną nam dochody.

 Ponad 63 mln na  
inwestycje w średzkim 
budżecie na 2023 

- Uważam, że budżet Środy Śląskiej na 
2023 rok ma kilka walorów. Pierwszym jest 
na pewno nadwyżka operacyjna, co jest 
bardzo ważne w  budżetach samorządów, 
a  coraz rzadziej występujące w  tym roku 
w  Polsce. Drugim ważnym walorem, są 
wydatki inwestycyjne. To drugi rok z rzę-
du, który pokazuje, że spinając się mocno 
w  wielu aspektach, jesteśmy w  stanie wy-
generować strumień środków inwestycyj-
nych na poziomie ponad 60 mln zł

Największą średzka inwestycją jest kon-
tynuacja budowy szkoły podstawowej na 
Winnej Górze, na której realizację w  br. 
przeznaczono ponad 20,2 mln zł. Do zna-
czących inwestycji należą Obwodnica Pół-
nocna Miasta z Programu Polski Ład tj. bu-
dowa Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 
z rondem im. Bohaterów Bitwy Warszaw-
skiej – 5,6 mln zł oraz rozpoczęcie budowy 
ul. Jabłkowej w Środzie Śląskiej – 5 mln zł, 
a także termomodernizacja Przedszkola 
nr  1 i Szkoły Podstawowej nr 3 - łącznie 
8 mln zł ze wsparciem środków UE..

Rynek Dolny w Środzie Śląskiej z widokiem na zabytkowy Ratusz Miejski
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Podwrocławska gmina Strzelin umiejętnie 
korzysta ze swoich atutów i  dynamicznie 
się rozwija. W ostatnich latach stawia m.in. 
na rozwój turystyki, ale aktywnie zabiega 
również o nowych inwestorów i mieszkań-
ców. 

Dolnośląskie miasto oraz ziemia strzeliń-
ska słyną głównie z  wydobywanego tutaj 
znakomitego granitu, wykorzystywanego 
m.in. przy szczególnie wymagających in-
westycjach np. budowie autostrad, lotnisk 
itp. Warto podkreślić, że ponad 20-ty-
sięczną gminą miejsko-wiejską zarządza 
nieprzerwanie od trzech kadencji ten sam 
burmistrz - Dorota Pawnuk. 

Nowy ratusz  
odmienił centrum 
Strzelina
Niezaprzeczalnym atutem gminy jest po-
łożenie przy istotnych węzłach komuni-
kacyjnych - autostradzie A4, drodze wo-
jewódzkiej nr 395, drodze wojewódzkiej 
nr 396 i  drodze krajowej nr 39. Rozwojo-
wi sprzyja również bliskość Wrocławia 
(37 km) i najbliższego, wrocławskiego lot-
niska (40 km). Przez Strzelin przebiega też 
magistrala kolejowa w  kierunku czeskiej 
Pragi.

Korzystna lokalizacja, ale także przyja-
zna inwestorom polityka lokalnych władz 
sprawiły, że należące do gminy atrakcyjne 
grunty inwestycyjne już wcześniej znala-
zły nabywców. Jednak na terenie gminy 
są jeszcze atrakcyjne tereny przemysłowe 
należące m.in. do Skarbu Państwa i właś-
cicieli prywatnych. Warto przypomnieć, 
że przyległy do Podstrefy Strzelin Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park” teren inwestycyjny zdobył 
kilka lat temu prestiżowy tytuł „Gruntu 
na Medal”. Obecnie trwają tam działania 
związane z przygotowaniem bardzo dużej 
inwestycji. W  bliskim sąsiedztwie są zlo-
kalizowane prywatne tereny przemysłowe, 
które w  niedalekiej przyszłości również 
powinny zostać zagospodarowane. Przy 
wjeździe do miasta od strony Wrocławia 
zaplanowano też budowę nowoczesnego 
parku handlowego ze stacją paliw oraz ga-
stronomią.

Działające w gminie przedsiębiorstwa suk-
cesywnie się rozwijają, czego potwierdze-
niem są m.in. rozbudowy kilku zakładów 
o nowe hale. Coraz więcej lokalnych przed-
siębiorstw unowocześnia swoją działalność 
wpisując się przy okazji w  ekologiczne 
trendy. Przy lokalnych zakładach powsta-
ją m.in. instalacje fotowoltaiczne, które 
sprzyjają środowisku. 

Gmina dynamicznie się rozwija głównie 
poprzez liczne inwestycje w infrastrukturę 
drogową, wodno-kanalizacyjną, sporto-
wą, kulturalną i edukacyjną. Niewątpliwie 
mocną stroną strzelińskiego samorządu 
jest pozyskiwanie środków zewnętrznych 
na inwestycje, a w centrum Strzelina trwa 
odbudowa ratusza, która powinna się za-
kończyć późną wiosną 2023 r. Obiekt ma 
pełnić rolę administracyjną i będzie nową 
siedzibą lokalnych władz samorządowych. 

- Odbudowa ratusza kończy bardzo istotny 
etap rewitalizacji naszego Starego Miasta. 
Tę rewitalizację od początku postrzegamy 
jako kompleksowy proces, którego odbudo-
wa ratusza jest jednym z  etapów. Mówiąc 
o  rewitalizacji historycznego centrum na-
szego miasta mam również na myśli inne 
wcześniej zrealizowane zadania: przebudo-
wę ulic sąsiadujących z rynkiem oraz dwóch 
rynkowych pierzei. Do zagospodarowania 
pozostała jeszcze północna pierzeja nasze-
go rynku, ale decyzje w tej kwestii, niestety 
nie zależą od nas. Te tereny są bowiem w rę-
kach spółdzielni mieszkaniowej i prywatne-
go właściciela – informuje Dorota Pawnuk, 
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin. 

Po odpowiednim zagospodarowaniu od-
tworzone piwnice ratusza mają szansę stać 
się lokalną atrakcją kulturalną i  turystycz-
ną. Ratuszowe podziemia dodatkowo wzbo-
gacą turystyczny potencjał gminy Strzelin, 
która już teraz ma w  tej sferze sporo do 
zaoferowania. Bo ziemia strzelińska to nie-
zwykle ciekawy region z tradycjami, bogatą 
historią i licznymi legendami. Te walory są 
eksponowane m.in. dzięki różnym interesu-
jącym projektom. Ciekawą i  bardzo orygi-
nalną atrakcją jest park skalny przy dworcu 
kolejowym, nawiązujący do kamiennego 
dziedzictwa miasta i ziemi strzelińskiej. Na 
pasjonatów historii czeka Miejski Szlak Hi-

storyczny. Szlak tworzą mosiężne postacie 
związane z historią lub tradycją ziemi strze-
lińskiej. Po skorzystaniu z czytnika kodów 
QR można odsłuchać nagrań profesjonal-
nych lektorów prezentujących każdą postać.

Znaczna część gminy Strzelin jest malow-
niczo położona, a rzesze turystów przycią-
ga zmodernizowany Ośrodek Wypoczyn-
kowy „Nad Stawami” w  Białym Kościele 
oraz konsekwentnie rozbudowywana sieć 
Singletracków Wzgórz Strzelińskich, z któ-
rych chętnie korzystają pasjonaci jazdy ro-
werowej z  terenu Dolnego Śląska i  sąsied-
nich województw. 

Warto podkreślić, że Gmina Strzelin oferu-
je atrakcyjne tereny mieszkaniowe, zloka-
lizowane na jednym z najbardziej malow-
niczych strzelińskich osiedli. W aktualnej 

gminnej ofercie jest kilkadziesiąt działek 
przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową, zlokalizowanych w  malowniczej 
i  spokojnej części strzelińskiego Osiedla 
Na Skarpie. Działki w tej okolicy Strzelina 
cieszą się w  ostatnich latach bardzo du-
żym zainteresowaniem, a do największych 
atutów tych nieruchomości należą m.in. 
piękne widoki, bezpieczna okolica, a także 
bliski dostęp do sieci infrastruktury tech-
nicznej. W sąsiedztwie osiedla funkcjonuje 
bardzo atrakcyjny i nowoczesny kompleks 
rekreacyjno-sportowy.

- Szukającym spokojnego i wygodnego miej-
sca do życia mogę z  pełną odpowiedzial-
nością polecić właśnie naszą gminę. Mamy 
bardzo dobrze rozwiniętą edukację przed-
szkolną, podstawową oraz szkolnictwo śred-
nie, bogatą i stale rozwijaną infrastrukturę 

sportową, kulturalną i rekreacyjną, a także 
wiele zakładów pracy. Od kilku lat prowa-
dzimy Strzelińską Komunikację Publiczną, 
która obsługuje teren całej gminy, a lokalny 
samorząd dofinansowuje połączenia kole-
jowe nowoczesnej Kolei Dolnośląskiej, co 
bardzo ułatwia dojazd do stolicy naszego 
regionu. Dojazd do Wrocławia pociągiem 
zajmuje nieco ponad 30 minut, a  z  myślą 
o  osobach podróżujących koleją niedawno 
oddaliśmy do użytku infrastrukturę parkin-
gową Park&Ride. – mówi szefowa gminy, 
wyliczając kolejne atuty ziemi strzelińskiej. 
– Gorąco polecam naszą gminę zarówno 
nowym mieszkańcom, inwestorom, jak i tu-
rystom. Serdecznie zapraszam do Strzelina 
– dodaje Dorota Pawnuk. 

www.strzelin.pl 
www.facebook.com/GminaStrzelin

Dorota Pawnuk burmistrz Strzelina
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W Gminie Tarnowo Podgórne mieszkańcy 
zadecydowali o  inwestycjach realizowa-
nych przez Gminę –zakończyło się głoso-
wanie na propozycje Planu Rozwoju Lokal-
nego 2023-2028. 
– Tworzymy dokument, który stanie się 
konstytucją inwestycyjną naszej Gminy 
– wyjaśnia Wójt Tarnowa Podgórnego Ta-
deusz Czajka. – Powstaje on przy szerokim 
udziale mieszkanek i mieszkańców Gminy, 
bo to oni powinni mieć największy wpływ 
na zmiany w  ich bezpośrednim otoczeniu. 

W Tarnowie Podgórnym 
postawili na swoim
– rozmowa z Tadeuszem Czajką, wójtem gminy Tarnowo Podgórne

Dlatego w kampanii promocyjnej zachęca-
liśmy, by postawili na swoim.
Najpierw swoje propozycje zgłaszali rad-
ni Gminy, sołtysi, rady sołeckie, ale także 
indywidualnie mieszkanki i  mieszkańcy 
Gminy. Wpłynęło blisko 200 potencjal-
nych zadań, z których powstały dwie listy 
inwestycji: ogólnogminne i lokalne. Przed-
sięwzięcia ogólnogminne to takie, które co 
prawda realizowane są w konkretnej miej-
scowości, ale ich oddziaływanie dotyczy 
całej Gminy – tu jest np. budowa budynku 
dla tarnowskiego Liceum, powstanie nowej 
plaży nad Jez. Lusowskim czy budowa Za-
kładu Aktywności Zawodowej. Natomiast 
zadania lokalne to takie, które są ważne 
z  punktu widzenia mieszkańców danej 
miejscowości – tu znajdują się zgłoszone 
przez nich budowy dróg lokalnych, pla-
ców zabaw, boisk sportowych czy ścieżek 
pieszo-rowerowych. 
Konsultacje wieloletnich planów inwe-
stycyjnych w  Gminie Tarnowo Podgórne 
były prowadzone już wcześniej – wówczas 
nad zgłaszanymi propozycjami pochylali 
się członkowie powołanego w  tej sprawie 
Zespołu Konsultacyjnego, który tworzy-

li radni, sołtysi i  przedstawiciele różnych 
lokalnych grup i  organizacji społecznych. 
Tym razem to mieszkańcy stawiali na swo-
im – w głosowaniu.  
Głosować można było na dwa sposoby: 
w  dniach 14 – 17 listopada elektronicznie 
lub 20 listopada w  punktach głosowania 
otwartych w  godz. 8.00-20.00 w  każdej 
miejscowości. 
– W  głosowaniu elektronicznym wykorzy-
staliśmy system „uszyty” dla nas na miarę 
– wyjaśnia Wójt Tadeusz Czajka. – Z kolei 
nad przebiegiem glosowania tradycyjnego 
czuwały komisje złożone z  pracowników 
Urzędu Gminy oraz sołtysów i rad sołeckich. 
W konsultacjach społecznych udział wzię-
ło 20 % uprawnionych do głosowania 
mieszkańców.
Wśród inwestycji ogólnogminnych naj-
więcej – jedną trzecią głosów – uzyskał 
projekt budowy Liceum Ogólnokształcą-
cego w  Tarnowie Podgórnym. Na drugiej 
pozycji jest budowa plaży nad Jeziorem Lu-
sowskim (blisko 30 %), na trzeciej – budo-
wa Centrum Kultury Tarnowo Podgórne 
(ponad 14,2 %). Po 12 % otrzymały budowa 
zbiornika retencyjnego na Szuminie oraz 
budowa Zakładu Aktywności Zawodowej.
Wyniki głosowania stanowią podstawę do 
opracowania ostatecznego projektu Pla-
nu Rozwoju Lokalnego 2023-2028. – Nie-
stety, ze względu na niepewność finansów 
samorządowych, najnowszy Plan Rozwoju 
Lokalnego nie będzie określał konkretnego 
roku realizacji poszczególnych zadań, a  je-
dynie wyznaczy ich kolejność – podkreśla 
Wójt Tadeusz Czajka.
Nad zapisami projektu na początku 2023 
roku pochylą się Radni Gminy – w Tarno-
wie Podgórnym ten dokument przyjmowa-
ny jest w formie Uchwały Rady. 
Więcej informacji na temat Planu Rozwoju 
Lokalnego dostępne są na gminnej stronie 
internetowej: 
www.tarnowo-podgorne.pl/prl 

Gmina Tarnowo Podgórne 
ul. Poznańska 115 
62-080 Tarnowo Podgórne 
www.tarnowo-podgorne.pl 
ug@tarnowo-podgorne.pl Jedną z inwestycji zrealizowanych w ramach gminnego Planu Rozwoju Lokalnego jest budowa Zespołu Szkół 
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 - Witold Kozłowski, marszałek Małopolski

    Od 21 czerwca do 2 lipca będziemy świadkami 
największego wydarzenia sportowego na świecie! 

Zapraszam do Małopolski na III Igrzyska Europejskie!


