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październikowym wy-
daniu dział „Biznes” 
otwiera szeroko rozwi-
nięty wywiad z Piotrem 

Ostromęckim i Łukaszem Per-
kowskim założycielami spółki 
BFI, którzy wyjaśniają, że zmia-
ny w gospodarce mają znaczą-
cy wpływ na to, jak wyglądają 
globalna logistyka i transport. 
W kolejnej rozmowie Mateusz 
Kusznierewicz zaznacza, że na 
sukces pracuje wiele czynni-
ków, najważniejsze, aby jasno 
wyznaczyć cel i trzymać się ob-
ranego kursu, zawsze pamięta-
jąc, że o wyniku decyduje praca 
zespołu. Zapraszam również do 
przeczytania historii miejsca 
„Przystanek – Crêpes&Wine” 
w Pruszczu Gdańskim, ponie-
waż gdy inne lokale gastrono-
miczne pozostawały zamknię-
te, ten akurat sięgnął po swoje 
marzenia. Warto zapoznać się 
nie tylko z wyżej wspomniany-
mi wywiadami, ale i z aktual-
nościami z zakresu nierucho-

mości, gospodarki oraz pracy 
samorządów, których w najnowszym wydaniu Expressu Biznesu 
również nie brakuje. Uwadze polecamy między innymi artykuł do-
tyczący V Kongresu Sekretarzy organizowany po dwóch latach 
przerwy spowodowanej pandemią przez Fundację Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Ogólnopolskie wydarzenie 
dotyczyło bieżących i najważniejszych aspektów funkcjonowania 
samorządu terytorialnego. Jesień w pełni, myślę, że czas najwyższy 
na lekturę naszego najnowszego numeru!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Jeśli chcesz iść 
szybko, idź sam.

Jeśli chcesz doJść 
daleko, idźcie razem

Zmiany w gospodarce mają znaczący wpływ na to, jak wyglądają globalna logistyka 
i transport. Według wszystkich danych obecny wolumen ładunkowy stale rośnie, jednak 

nie jest to wyłącznie wynik pandemicznego otoczenia. Na kondycję branży nakładają 
się również braki kadrowe oraz wyraźne dysproporcje na rynku stawek frachtowych 

w stosunku do kosztów łańcucha logistycznego, które w konsekwencji powodują nie 
lada kłopoty, gdy towary nie docierają na czas. Czy nowa rzeczywistość docelowo nie 
pogrąży całego sektora? Nie, o ile ten wyrazi gotowość do zmiany są przekonani Piotr 

Ostromęcki i Łukasz Perkowski założyciele spółki BFI.
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dy część przedsiębiorców 
w pandemii załamywa-
ła ręce, branża trans-
portu i spedycji stanęła 

przed wielką szansą. Udało się Wam z niej 
skorzystać?

Piotr Ostromęcki: Z perspektywy cza-
su takie założenie jest możliwe, jednak 
w przypadku naszej firmy nowe realia spo-
wodowały mobilizacje do zmiany modelu 
funkcjonowania, widocznego na wielu 
płaszczyznach. Przede wszystkim musie-
liśmy rozszerzyć światopogląd biznesowy 
kierunkując go na potrzeby klientów, które 
ewoluowały wymuszając na świadczących 
usługi transportowe natychmiastowe do-
pasowanie oferty do nowych oczekiwań. 
Równolegle dokonaliśmy przeformato-
wania niektórych koncepcji, szczególnie 
dotyczących pracy zespołów w obszarach 
komunikacji i współpracy między stano-
wiskami. Czas na reorganizację był krót-
ki, a dodatkowym utrudnieniem potrzeba 
wyniesienia organizacji na wyższy poziom 
umożliwiający realizację zleceń bez utra-
ty efektywności, jednocześnie dbając, aby 
wdrożenia nie stały się słabym ogniwem 
prowadzonej działalności. Z pewnością 
dzięki pandemii przyspieszyliśmy tem-
po rozwoju spółki w zakresie organizacji 
pracy własnej, co bezpośrednio przeło-
żyło się na produktywność w kontaktach 
z klientami. 

Brzmi prawie, jak złoty środek

Piotr Ostromęcki: Złotym środkiem jest 
umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby 
klientów, jak również poszukiwanie i wdra-
żanie rozwiązań, które są odpowiedzią na 
ich oczekiwania. Dziś działamy w nowym 
obszarze biznesowym, więc mówiąc o szan-
sie dla branży darowanej przez pandemię ja 
raczej nie określiłbym jej jako danej wprost. 
Otworzyły się drzwi, ale aby przez nie wejść 
należało wykonać przemyślaną pracę. 

Na ile konieczność zmiany wpłynęła na 
transformację założeń BFI?

Łukasz Perkowski: Zmiana w spedycji jest 
czymś całkowicie stałym i oczywistym. 
Podlegamy jej w każdym roku, miesiącu, 
a czasami nawet w dniu naszej pracy. Glo-
balnie pandemia wywołała potrzebę trans-
formacji, jak chociażby ekspansywności 
w obszarze komunikacji i relacji z klientami, 
z którymi nie mogliśmy się spotykać. Jed-
nak to, co się wydarzyło nie miało wpływu 
na misję i wizję BFI. My od początku trzy-
mamy się założeń, wyznaczyliśmy drogę, 
która jest skuteczna - modyfikujemy ją na 
bieżąco, ale nie decydujemy się na radykal-
ną zmianę koncepcji, bo w ślad za tym tra-
cilibyśmy wiarygodność. Specyfika spółki 
opiera się na jednolitych wartościach – je-
steśmy rodzinną firmą, w której najważ-
niejsi są ludzie, więc wszelkie działania 
biznesowe prowadzimy w zgodzie z ideą, 
która przyświecała nam 10 lat temu, gdy 
wchodziliśmy na rynek. Jesteśmy po ty, by 
dowozić rezultaty dla klientów, znajdować 
dla nich i dla naszych współpracowników 
optymalne rozwiązania spedycyjne i trans-
portowe. Nadrzędnym zadaniem niezależ-
nie od czasów jest utrzymanie wysokiego 
poziomu świadczonych usług i pewnie to 
powoduje, że nie mamy poczucia rewolu-
cji. Pewnie nie zaskoczę stwierdzeniem, że 

zmiana, jakakolwiek by nie była jest nieod-
łącznym towarzyszem życia prywatnego 
i zawodowego. 

Skoro nie doszło do rewolucji, to czym i na 
jaką skalę zakończyła się transportowa 
ewolucja?

Piotr Ostromęcki: Niezmiennie gotowo-
ścią na nowe perspektywy i ciekawością, 
co przyniesie przyszłość. Od lat konse-
kwentnie dążymy do jednego celu, aby 
w sposób relacyjny i profesjonalny obsłu-
giwać naszych klientów, stanowiąc dla 
nich partnera pierwszego wyboru w trans-
porcie. Jak wiadomo w dziedzinie mocno 
konkurencyjnej, dlatego zależy nam, aby 
współpracować z kontrahentami przez 
wiele lat. Nam się to się udaje - ci którzy 
z nami kooperują widzą w jaki sposób pra-
cujemy, jak te działania optymalizujemy 
i że ich biznes nie odczuł skutków pande-
mii dlatego, że nasza usługa nie przemie-
ściła się w nieakceptowalny obszar, tylko 
odwrotnie. Poprawiliśmy komunikację, 
a w ślad za nią łatwiej realizowaliśmy ich 
potrzeby. Nasz sposób myślenia się nie 
zmienił, rozumiemy, że zadaniem jest tak 
dowozić, aby komplementarna usługa 

G
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transportu, którą świadczymy powodo-
wała rozwój biznesu partnerów. Pomagają 
nam brak egoizmu i ześrodkowania na ob-
serwacji własnych zysków, oraz utrzyma-
nie kursu na kolejne rozwiązania korzystne 
dla klientów. Zamysłem jest dojście do po-
ziomu współpracy, gdzie żaden z naszych 
partnerów nie musi myśleć o szukaniu 
lepszych metod, bo wie, że BFI spełni ich 
oczekiwania i zrobi wszystko, by ich trans-
porty dojechały o czasie i na miejsce.

Zdaniem analityków branża transportowa 
jest na fali. Jak długo utrzyma się ta ten-
dencja?

Łukasz Perkowski: Zmiany gospodarcze 
mają znaczący wpływ na to, jak wygląda-
ją globalna logistyka i transport. Według 
wszystkich danych obecny wolumen ła-
dunkowy stale rośnie, niemniej jednak to 
nie jest wyłącznie wynik pandemicznego 
otoczenia. Należy zwrócić uwagę na różne 
sytuacje na świecie, jak choćby brak pali-
wa w Wielkiej Brytanii, który pokazuje, że 
Brexit i szereg innych nakładających się 
czynników wpłynął na problemy z dystry-
bucją i logistyką paliwa, które nie docie-
ra na czas. Stąd nacisk na firmy z TSL-u, 
które stają na głowie, aby obsłużyć klien-
tów i większe wolumeny ładunkowe. Jed-
nak nikt nie posiada szklanej kluli, więc 
trudno przewidzieć przyszłość. Aktualnie 
jesteśmy w czasie przedświątecznym, 
wszystkie dostawy stanowią pewnego 
rodzaju zapas magazynowy na różne wy-
darzenia. Mamy przed sobą listopadowe 
promocje, czyli czas zawsze intensywny 
dla branży. Staramy się być przygotowani 
na każdy scenariusz, który może wydarzyć 
się w przyszłym roku – panujemy, ale jed-
nocześnie optymalizujemy pewne ryzyka 
zakładając dalszy rozwój, pomimo zróżni-
cowania na rynku.

Są dane, które wskazują kierunek wydarzeń 
i każą myśleć o czarnym scenariuszu?

Łukasz Perkowski: Ciężko powiedzieć, oce-
na sytuacji zwyczajowo jest subiektywna.

Piotr Ostromęcki: Łukasz doskonale okre-
ślił rynek jako rozgrzany punktowo z tytu-
łu okresu w roku, ale też i z chęci rozwoju 
biznesów po okresie pandemii. Nie zawsze 
jednak ten czas rozwoju wiąże się z okre-
sem sukcesów biznesowych, bo bezpośred-
nio za wzrostem idzie szereg problemów 
wpływających na cały sektor. Nie można 
zapomnieć o dysproporcjach pomiędzy za-
potrzebowaniem rynku, a możliwościami 
dostarczenia usługi transportowej, czy też 
pomiędzy rosnącymi kosztami i globalnie 
ustalonymi stawkami w zakresie transpor-
tu, jakie funkcjonują w ramach przetargów 
i umów długoterminowych. Przestrzeń 
do odnoszenia sukcesów nie jest jedno-
znaczna z dużym zapotrzebowaniem na 
transport, rynek dystrybucji się zmienia 
i wszystkie przepływy, które następowa-
ły w Europie, czy pomiędzy kontynentami 
mają dziś zupełnie inną postać. Tylko fir-
my nastawione na zmiany będą w stanie 
triumfować. Całej reszcie tego wyścigu 
peleton ucieknie i może się zdarzyć, że na 
metę wjadą poturbowani. 

Jak to rozumieć?

Piotr Ostromęcki: Takie okresy to nie tyl-
ko wygrana dla wszystkich, ale też i szereg 
problemów, w zderzeniu z którymi mniejsze 
firmy oraz te, które zapomniały o rozwoju 
mogą się pogubić.

Piotrze, wspomniałeś o zmienionych ocze-
kiwaniach klientów – jak było, a jak jest?

Piotr Ostromęcki: Cale środowisko bizne-
sowe w którym znajdowali się klienci sta-
ło się miejscem zmian i braku pewności. 
Nabywcy szukają stałych i bezpiecznych 
punktów, my odczuwamy ich potrzeby, jako 
chęć współpracy ze sprawdzonymi partne-
rami. Funkcjonując w tych realiach mogli-
byśmy na tym zyskiwać, ale oczekiwania 
w zakresie logistyki są bardzo szerokie, 
więc z jednej strony stajemy przed szansą 
rozwoju współpracy, a z drugiej przed wid-
mem niesprostania oczekiwaniom, by na 
bieżąco być z ich potrzebami

Z czym się to wiąże?

Piotr Ostromęcki: Klienci wchodzą w nowe 
obszary, w e-commerce i nasza usługa po-
winna w ślad za tym podążać. I tu pojawia 
się problem, bo jeśli obsługujemy firmy 
globalne i rozmach działania jest duży to 
dla nas, jako firmy z sektora MŚP oznacza 
to wyzwanie, by sprostać stałej chęci glo-
balizacji partnerów. Dlatego staramy się 
ramię w ramię oferować to, co pozwoli im 
się realizować. 

Łukasz, mówią o Was, że jesteście mistrza-
mi stawiania na jedną kartę. Wyłącznie 
z zamiłowania do ryzyka?

Łukasz Perkowski: Tak poważnie o nas mó-
wią? Dziękujemy za miłe słowa, ale myślę, że 
Piotr się w tym ze mną zgodzi, że absolutnie 
nie. Bez dozy ryzyka biznes nie istnieje i pew-
nie we wstępnej fazie dojrzałości BFI podej-
mowaliśmy większe ryzyko, ale wynikało ono 
z sytuacji, w której byliśmy. Nie posiadaliśmy 
kapitałów zewnętrznych, tylko finansowa-
liśmy działania z własnych środków i po-
mysłów, co samo z siebie podnosi poziom 
adrenaliny, gdy rezygnuje się w wygodnego 
miejsca i podejmuje drogę przedsiębiorcy. 
Trochę Samuraja (śmiech). Wraz ze wzrostem 
kompetencji i możliwości, które kreowaliśmy 
zaczęliśmy świadomie zarządzać ryzykiem. 
Pokonaliśmy długą drogę, aby mierzyć nie-
pewność przedsięwzięć, tam, gdzie ona jest 
do zmierzenia, ale oczywiście dalej towarzy-
szą nam emocje, spontaniczność w działaniu, 
ambicja i serducho do rezultatów. Stawianie 
na jedną kartę kojarzy mi się z nieposiada-
niem innych możliwości – my te mamy, zawsze 
typujemy najlepszą i najbardziej efektywną 
dla klientów i dla naszego zespołu. 

Jaka jest opłacalność ryzyka w transporcie 
i spedycji?

Piotr Ostromęcki: Cytując klasyka, to 
zależy (śmiech). To co widać zewnętrznie 
może sugerować, że decyzje podejmujemy 
na granicy ryzyka. Każde działanie popar-
te jest szeregiem rozmów i analiz, uzgod-
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nienia oparte są o wiedzę, więc myślę, że 
w biznesie transportowym podejście, aby 
posiadać jak największy zasób wiadomo-
ści, który pozwala minimalizować poziom 
ryzyka jest potrzebny, ponieważ transport 
jest usługą masową, którą cechuje niska 
marżowość. Podjęte decyzje kumulują się, 
co może spowodować, że stracimy kontro-
lę nad przedsiębiorstwem, a dwa możemy 
jednym nietrafionym postanowieniem po-
grzebać wieloletnie efekty. To, co trzeba 
robić na pewno, to posiadać umiejętności, 
ale nie unikać ryzyka, bo samo wejście 
w biznes i prowadzenie firmy jest skaza-
niem siebie na szereg działań poza strefą 
komfortu, które nie zawsze przynoszą po-
zytywne efekty. Jesteśmy tego najlepszym 
przykładem.

Nauki na błędach?

Piotr Ostromęcki: Tak, podejmowaliśmy 
kilkanaście przymiarek tworzenia w orga-
nizacji nowych kierunków i usług, a ofer-
ta wygląda tak, że dziś jesteśmy mocni 
w trzech dziedzinach transportu mimo 
podjętych prób, co pokazuje, że nawet je-
żeli przećwiczysz temat, znajdziesz dane, 
jesteś prawie pewna, że się uda to biznes 
często może dać ci pstryczka w nos.

Historia Waszej firmy mogłaby być kanwą 
filmu. Zaczynaliście w małym pokoju Łuka-
sza, pierwsza oferta przetargowa tworzona 
była na materacu, a cele finansowe spisane 
na kartce A4 przyklejonej do sufitu, tak aby 
oglądać je zaraz po przebudzeniu.

Łukasz Perkowski: O, to były czasy! Nie 
zamieniłbym ich za żadne skarby, bo taka 
próba charakteru scementowała nasze re-
lacje biznesowe i prywatne. Obecnie BFI 
tworzy 50 osób zaangażowanych w pracę 
w transporcie i w spedycji drogowej, ale 
również w usługach wspierających naszych 
przewoźników w uzyskiwaniu lepszych wa-
runków cenowych paliwa i w obsłudze księ-
gowej, co znacznie wykracza ponad klasykę 
w transporcie, jednak naszym zdaniem jest 
dobrym połączeniem. Flota kontraktowa 
w specjalizacjach transportu towarów syp-
kich, spaletyzowanych oraz odwozów kon-
tenerowych liczy około 150 samochodów 
przemierzających drogi w kraju i na terenie 
Unii z ładunkami naszych klientów.

Jakie rynki obsługujecie i w którą stronę 
pojedziecie?

Piotr Ostromęcki: My świadcząc usługi 
transportowe jedziemy tam, gdzie klient 

potrzebuje. Obecnie mocno zaznaczamy 
się w kraju i u sąsiadów oraz w Skandyna-
wii i na południu Europy w kierunku Grupy 
Wyszehradzkiej. Widząc potrzeby klientów 
w oparciu o realizację naszych celów krót-
ko o i długoterminowych szukamy rozwoju 
w kierunku budowania jednostek tereno-
wych. Planujemy otwarcie kilku oddziałów, 
które realizować będą usługi komplemen-
tarne do tych, które świadczymy. Oznacza 
to Europę Zachodnią i starania w pozyska-
niu partnerów nie tylko z polskim NIP-em, 
bo współpraca z partnerami zagranicznymi 
przebiega w naszej ocenie bardzo dobrze.

Co zyskacie tworząc kolejne oddziały?

Piotr Ostromęcki: Rozwój oddziałów zwią-
zany jest z naszą filozofią skupiania w BFI 
talentów. Poza tym mamy ambitny plan 
powiększenia zespołu w Gdyni. Szukamy 
synergii pomiędzy tym, co udało się nam 
osiągnąć na bazie szkieletu firmy rodzin-
nej, a pozyskaniem osób, które w sposób 
świadomy będą chciały korzystać z tego, 
co stworzyliśmy i co chcielibyśmy w takiej 
atmosferze kultywować. Teraz kładziemy 
nacisk na rozwój zespołu, każda osoba, 
która do nas dołączy z pewnością zagości 
u nas na dłużej.

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: Karol Makurat - Tarakum Photography
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TomAsZ PoDsIADły
Reżyser teatralny związany z trójmiejskimi scenami.
Ściśle współpracujący z Gdyńskim Centrum Kultury,
gdzie prowadzi Bałtycki Teatr Różnorodności.
Konferansjer i moderator, zatrudniany przez
największe firmy i agencje eventowe w Polsce.

Ucieczka w teatr, 
czyli terapia dramą

ako społeczeństwo sukcesywnie bo-
gacimy się, uczymy się konsumpcji 
dóbr – nie tylko materialnych. Także 
sztuki i kultury. To widać doskonale 

na przykładzie coraz większej rzeszy odbiorców 
spektakli, wystaw czy koncertów. Wyrabiamy swój 
smak, powoli zaczynamy orientować się, co dobre, 
a co mierne. Jednocześnie, jak grzyby po deszczu, 
powstają przeróżne uczelnie, szkoły, kursy uczą-
ce amatorów fachu aktorskiego. Z początku tego 
typu instytucje, firmy i firemki celowały głównie 
w klienta młodego, którego marzeniem były stu-
dia na wydziałach aktorskich szkół teatralnych. 
Z czasem jednak oferta poszerzyła się i dzisiaj 
w samym Trójmieście znajdziemy kilka miejsc, do 
których po naszych zwykłych obowiązkach mo-
żemy, przebrawszy się w wygodny ubiór, pobiec 
uczyć się podstaw sztuki aktorskiej. I wielu z tej 
oferty korzysta. 

Mnie natomiast zadziwia skąd w człowieku w ogó-
le jest taka potrzeba. Wszak mowa tu o publicz-
nych występach, a powszechnie wiadomo, że lęk 
przed nimi jest mniejszy tylko od strachu przed 
śmiercią. Mimo to kursy aktorskie i warsztaty 
teatralne dla dorosłych cieszą się popularnością. 
Zazwyczaj popołudniami i wieczorami, zazwyczaj 

panie, gdyż panowie mniej garną się do takiej 
rozrywki, przygotowują pod okiem instruktorów 
najróżniejsze formy teatralne. Czasem oglądam 
gotowe spektakle tych zapaleńców i muszę przy-
znać, że nierzadko są to formy bardzo ciekawe. 
Często brak warsztatu rekompensowany jest 
wielką pasją i potężną chęcią osiągnięcia suk-
cesu. Cóż, siła wyobraźni i wiara w siebie są nie 
do przecenienia. Jedno jest pewne: osoby biorą-
ce udział w takich teatralnych eksperymentach 
przeżywają silne emocje. 

A co na to psycholog? Zapytałem.

– Skąd taka potrzeba u człowieka, przecież to 
trudne? 

– To często imperatyw realizacji idei, na którą nie 
było zgody w dzieciństwie, możliwości lub zwy-
czajnie czasu. Może być to też głęboko skrywana 
pasja. Czasem mam wrażenie, że najważniejsza 
jest transformacja, bycie kimś innym. Oczywiście, 
to także potrzeba przybrania maski, stania się in-
nym bytem. Innym od kogo? Innym od siebie. To 
jest kluczowe. I tutaj także są dwie drogi. Jedni po-
trzebują po prostu odejść od siebie, a drudzy będą 
robić to, aby być widocznymi, zauważalnymi. 

Polecam tę formę spędzania wolnego czasu 
wszystkim, którzy pragną przeżyć przygodę, 
wyjść ze strefy komfortu, dokopać się do głębo-
ko skrywanych emocji. Drama, bo o niej mówię, 
jest doskonałą zabawą, resetem czy nawet tera-
pią. Umiejętnie prowadzona i dobrze wykonywa-
na może mieć znakomity wpływ na nasze życie. 
Czasem też pozwala zajrzeć głęboko w duszę. 
A efektem końcowym jest gotowe dzieło, z któ-
rego możesz być dumny.

Drodzy, jeśli chodzi wam po głowie uczestnic-
two w takiej zabawie, to zasięgnijcie informacji 
o prowadzącym. Należy pamiętać, że dotykając 
materii tak delikatnej jak emocje, dobrze być 
w rękach instruktora, który po pierwsze posiada 
wiedzę psychologiczną i nie zrobi wam krzywdy, 
a po wtóre ma pojęcie o teatrze i reżyserii. Sa-
mozwańczych „pedagogów” jest niestety sporo. 
Namawiam wszystkich do realizacji marzeń, 
nawet jeśli marzenia są tak abstrakcyjne jak 
zostanie aktorem czy tancerzem. Zwróćcie tyl-
ko uwagę, w czyje ręce oddajecie swoją wrażli-
wość, swoje emocje. I pamiętajcie, że amatorska 
sztuka bywa ciekawsza niż ta profesjonalna. 
Wszak „amator” znaczy „miłośnik”.

J
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Twarde dane zamieniła na zapierającą dech w piersiach płaskorzeźbę, która wita już od progu 
recepcji. Alicja Rudzińska twórczyni hotelu Beethoven udowadnia, że gościnność jest sztuką, której 

oblicza oczarowują gości odwiedzających to wyjątkowe miejsce. 

Gościnność również 
Jest sztuką



 16    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

ak podsumujesz sezon? Turyści nie zawiedli?

Dla Hotelu Beethoven był to sezon porównywalny do wy-
ników jak podczas Euro 2012. Wspaniali goście, z całkowi-

cie inną energią, spragnieni wyjazdów, otwarci na nasze propozycje 
spędzania czasu wolnego w Gdańsku. Czas pandemii spowodował 
zmianę w nastawieniu – ludzie stali się dla siebie cieplejsi i bardziej 
uprzejmi w relacjach z obsługą, którą doceniali na każdym kroku. Po 
miesiącach beznadziei, niepewności i lęku, miód na serce!

Stworzony i prowadzony przez Ciebie hotel wyłamuje się z konwencji 
typowego miejsca do nocowania. Wokół króluje sztuka, Ty przekonu-
jesz do szeroko rozumianej kultury, a do tego w najtrudniejszym dla 
Was czasie zespół stanął za Tobą murem. Znajdujemy się w krainie 
czarów Alicji?

Źródło nietypowości wynika z tego, że bardzo lubię ludzi. Od po-
czątku istnienia hotelu zakładałam, że budowany przeze mnie 
zespół będzie współtworzyć miejsce przez kolejne lata. Splot wy-
darzeń spowodował, że najbardziej dramatyczne dla branży chwi-
le nałożyły się na końcówkę mojej ciąży – starałam się zachować 
zimną krew, nie dać się porwać histerii, którą poturbowałabym 
morale zespołu. Zdawałam sobie sprawę, że w ich głowach ko-
łaczą się myśli, co z nami będzie, czy hotel zostanie zamknięty 
i gdzie znajdziemy pracę. Był to dla mnie największy czas próby, 
gdy robiąc dobrą minę do złej gry przekonywałam pewnością sie-

bie i optymizmem, że zaraz wrócimy do normalności. Sprzyjała 
nam sztuka, funkcjonowanie w takim otoczeniu pozwala oderwać 
się od szarej rzeczywistości, jednocześnie wyzwalając inspiracje 
do mniej typowych działań. Tak stało się w Beethovenie i na tej 
fali rozpoczynamy realizacje, którym daleko do klasycznego no-
cowania (śmiech). 

Co zaplanowaliście?

Szereg działań, dzięki którym zbliżymy się do sztuki w nieco inny 
sposób, niż na wystawach. Pokażemy, że jest ona nierozerwalnie 
związana z wieloma aspektami życia i mam nadzieję, że zadziwi-
my, jak szybko można się w niej zakochać. Dla nas wysoki sezon 
już się zakończył, więc najbliższe miesiące tworzą przestrzeń dla 
tych pomysłów. 

Zespół zadowolony, czy myślą sobie po co to nam?

Naszą artystyczną historię, która mocniej wybrzmiała w pande-
mii rozpoczyna parkingowa galeria cenionego gdańskiego arty-
sty Wojciecha Sęczawy rzeźbiarza i profesora Akademii Sztuk 
Pięknych. Przy jego pomocy zabierzemy gości może nie do krainy 
czarów, ale do artystycznej współczesności opartej na pięknych 
tradycjach miasta. Koncepcja została przygotowana wraz z ze-
społem, który mało, że natychmiast zapalił się do tematu, to jesz-
cze co wskazała nam zaprzyjaźniona agencja Komunikacji Mar-
ketingowej ma do tego dar i wielkie wyczucie poparte talentami 
artystycznymi. 

Tak kolorowo nie było, gdy rząd ogłosił lockdown dla hoteli. Waha-
łaś się, czy iść w to dalej?

Potrzebowałam niespełna dwóch tygodni, aby się pozbierać i za-
stanowić nad przyszłością. Rozumiałam obawy zespołu, dlatego 
postanowiłam, że w każdej minucie muszę pokazać im, że mam 
plan, traktując przymusową przerwę na prace, na które zwycza-
jowo nie było czasu. Na wysokości zadania stanął mój zastępca 
Michał Chmielewski, który bez słów zgadywał, co jest do zrobie-
nia, inicjował kolejne działania i rozumiał, że mój świat od chwili 
narodzin syna podzielił się na pół zmieniając listę priorytetów. 
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych – bzdura, bez zespołu 
Beethovena mogłabym jedynie usiąść i gorzko płakać. A tak, gdy 
z synkiem w nosidełku przekraczałam drzwi hotelu uderzała mnie 
niesamowicie dobra energia powodująca chęci do działania. 

Czym się zajmowaliście w przerwie od gości?

Wykonywaliśmy ręcznie upominki, karki okolicznościowe, po-
rządki od piwnicy po strych, doczyszczaliśmy przysłowiowy jedy-
ny kłaczek na wykładzinie. Poukładaliśmy social media, otworzy-
liśmy pole do artystycznej współpracy, dzięki której przybliżymy 
sztukę niezależnie od wieku odbiorcy.

J
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Jak długo byliście zamknięci?

Od połowy marca do maja. Regulacje zmieniły się o tyle, że mogli-
śmy otworzyć się dla gości biznesowych, pracownicy przychodzili 
do pracy, chcieli zrobić śniadanie, zanieść do pokoju, ale nie było 
dla kogo. Przekonywałam, że maj minie, a wraz z nadejściem lata 
wszystko wróci do normy. Nadzieje okazały się płonne, ponieważ 
ludzie bali się jeździć, goście ze Skandynawii, którzy meldowali 
się u nas od kwietnia do późnego października także nie docierali. 
Zaczęłam przeliczać i wraz z drugim lockdownem główkowałam 
nad planem B.

Czyli od początku uzbroiłaś się w alternatywę?

Mało precyzyjną, opartą wyłącznie na rozeznaniu, na co będzie 
gotowy rynek. Myślałam o wynajmie na biura czy inne usługi, ale 
gdy pomysły zaczynały się krystalizować zdałam sobie sprawę, 
jak bliskie są mi hotelarstwo i misja gościnności.

Świadczą o tym opinie i powracający klienci. Na czym polega feno-
men hotelu?

Na otwartości wobec ludzi, sympatii, traktowaniu ich z uwa-
gą. Tworząc Beethovena widziałam go jako miejsce kameralne, 
w którym zdołam zadbać o gościa. Gdy chwalą pobyt w konkret-
nym pokoju, przy kolejnym proponujemy ten sam. Wiemy, kto lubi 
kawę sypaną, dla kogo plaster cytryny powinien mieć pół centy-
metra grubości i jaką gazetę chciałby poczytać pan od wielu lat 
przyjeżdżający do nas z Niemiec. To uważność obsługi daje nam 
unikatową wiedzę o potrzebach gości, dzięki którym ta gościn-
ność z serca rozkłada na łopatki.

Ty też zawodowo poszłaś za głosem serca

Tak, porzucając świetną pracę w firmie leasingowej, gdzie głów-
nie pracowałam na liczbach i procedurach. Firma rodzinna to był 
głos serca. 

Kobieta biznesu, mama, mecenaska sztuki. Sporo!

Naprawdę? Hotel wpisuje się w mój styl życia, macierzyństwo 
uskrzydla, a sztuka fascynuje. Pandemia nauczyła mnie obiek-
tywnej oceny sytuacji, w której ja od siebie wymagam, aby stać 
twardo na ziemi. Już osiągnęłam życiowy sukces – mam wspania-
łego syna i robię, to co lubię, bez poczucia, że pracuję, pomimo 
zarwanych nocy i klientów, którzy nie zawsze mówią, że jest su-
per. Od momentu powstania hotelu trzy pierwsze lata całkowicie 
wycięły się z mojego życiorysu. To był bardzo wymagający czas, 
gdzie misja moich wyobrażeń dodawała siły w nadzorowaniu bu-

dowy, pracy u tak zwanych podstaw, czyli sprzątaniu pokoi, przy-
gotowaniu śniadań a po nocach pisaniu sławetnych procedur. Ale 
opłacało się!

Zamiast Alicji w krainie czarów kobieta pracująca, co żadnej pracy 
się nie boi

Łączę w sobie obie (śmiech)! W krainie czarów pomaga wyczucie 
do ludzi i przekonanie, że się spełniłam zawodowo, wyciągając 
wnioski, gdy zachwiał się rynek. Moja droga jest dowodem, że 
w życiu warto być uważnym – gdy stanął na niej profesor Sęczawa 
nie przypuszczałam, że tak się wszystko potoczy. To on nadał ho-
telowi na gdańskim Suchaninie artystycznego blasku, dzięki ak-
centom, jak pylon reklamowy z żywicy z bursztynowym podświe-
tleniem, płaskorzeźba w recepcji, ręcznym oznaczeniom pokoi 
i breloków do kluczy w kształcie klawiszy fortepianowych. Gdy 
pojawiły się pierwsze prace, wszystko nabrało tempa – gościmy 
przedstawicieli impresariatów, muzyków, aktorów, kabarety. I tu 
znów czary, bo jestem pasjonatką muzyki, uwielbiam koncerty, 
a nazwa hotelu nie mogłaby inna, ponieważ znajdujemy się na uli-
cy Beethovena. To zatem pewien dar od losu wraz z którym sta-
ram się zabierać moich gości do świata sztuki niejednoznacznie 
fascynującego.

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: Marta Dębska i Paweł Klein
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W biznesie jest jak w sporcie. Chociaż na sukces pracuje wiele czynników, najważniejsze, aby jasno 
wyznaczyć cel i trzymać się obranego kursu, zawsze pamiętając, że o wyniku decyduje praca zespo-

łu – ma pewność Mateusz Kusznierewicz, Mistrz Olimpijski, biznesmen, ambasador marki Giorgio 
Armani i inicjator nowych technologii z „szóstym zmysłem” do startupów.

rozważny 
i romantyczny
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d wielu lat swoim zaan-
gażowaniem w zróżnico-
wane aktywności udo-
wadniasz, że doba jest 

jednak pojęciem względnym. Czym w tej 
chwili zajmuje się mistrz?

Myślę, że dobrze zarządzam swoim cza-
sem. Ostatnio wykonywałem test Gallupa 
i przekonałem się, że jednym z pięciu mo-
ich najmocniejszych talentów jest bycie 
tzw. aktywatorem. To dobra wiadomość, 
ponieważ pracując nad własnym rozwo-
jem koncentruję uwagę na predyspozy-
cjach, nie tracąc czasu na aspekty trudne 
lub niemożliwe do poprawienia. Z resztą 
praca nad mocnymi stronami od wielu 
lat jest dla mnie kluczem do sukcesów 
i szczęścia w życiu, w którym dziś wciąż 
jako aktywny sportowiec wprowadzam 
sport do biznesu.

W jaki sposób?

Prowadzę wykłady, dzieląc się ze słucha-
czami teorią i praktyką opartą na kon-
kretnych metodach i przykładach z życia 
wziętych. Staram się nie tylko inspirować, 
ale także sprawić, by to o czym opowiadam 
udało się przełożyć na wymierne działania. 

Drugim obszarem, którym zajmuję się za-
wodowo jest Komunikacja – specjalizuję 
się w promocji, sponsoringu i działaniach 
sprzedażowych. Współpracuję z markami 
bazując na storytellingu i przygotowaniu 
treści (tzw. contentu), za pomocą które-
go docieramy z ciekawym przekazem do 
określonych grup odbiorców. Klamrą mo-
ich aktywności biznesowych są pomysły 
związane z nowymi technologiami.

Dość nietypowe zamiłowanie, jak na żegla-
rza. Przyszłość tak bardzo Cię fascynuje?

Technologia towarzyszy mi od najmłod-
szych lat.  Rodzice łączyli talenty inżynier-
skie z pasją do dyscyplin artystycznych, 
co w moim przypadku zaowocowało wła-
śnie ciekawością przyszłości. Dziś żyjemy 
w czasach, w których otaczające nas inno-
wacje są na porządku dziennym – z zainte-
resowaniem odkrywałem je podczas wy-
jazdów zagranicznych, powodowały moc 
inspiracji, a towarzysząca temu ciekawość 
pchała do chęci wdrażania. Nie czułem się 
więc zaskoczony, gdy we wspomnianym 
teście wybrzmiało, że technika, aplikacje, 
rozwiązania systemowe są dla mnie pasjo-
nujące. To dowód na to, że startupy mam 
we krwi (śmiech).

Jako inwestor czy osoba udzielająca wspar-
cia? Czym startup jest Cię w stanie przeko-
nać do zaangażowania?

Wspieram, jeśli nałożą się na siebie cieka-
wy temat, w którym widzę nie tylko poten-
cjał do rozwoju, ale też i szansę, że ujrzy on 
światło dzienne, a ja będę mógł odegrać 
w nim jakąś rolę oraz ciekawi ludzie wśród 
których dobrze się czuję.

Masz „szósty zmysł” do raczkujących bizne-
sów? Przeczucie i wiarę w powodzenie po-
mysłu uważasz za wystarczające, aby wejść 
w temat? 

Myślę, że szósty zmysł to nic innego, jak 
składowa wiedzy, doświadczenia, pewnej 
wizji i wyczucia oczekiwań i przyszłości 
rynku. Siebie określiłbym jako wizjonera, 
który czując dany temat potrafi zapalić 
do niego kolejne osoby i wspólnie z nimi 
pokonać drogę nie dookoła, a w sposób 
umożliwiający wykonanie koniecznych 
działań. 

Mistrz poszukiwania usprawnień zawsze 
wyprzedza trendy?

Wydaje mi się, że tak, jak w przypadku no-
wej odzieży żeglarskiej sprawdzającej się 
w najbardziej trudnych warunkach. Jest 
wyposażona nie tylko w membranę gra-
fenową, ale co stanowi spore novum ma 
wbudowany na stałe w rękaw wyświetlacz 
ciepłokrystaliczny, który można gnieść na 
wszystkie sposoby. Stale szukam nowych 
past polerskich, które przyspieszą moją 
łódkę, innowacyjnych kształtów żagli 
i kolejnych wdrażanych przeze mnie no-
watorskich rozwiązań, które już widzę, że 
przynoszą efekty.

Rozumiem, że dużą frajdę sprawia Ci już 
sama możliwość sprawdzania nowości?

Tak, szczególnie na początkowym etapie, 
gdy wpadnę na jakiś pomysł i końcowym, 
gdy widać efekt. Środkowa mniej (śmiech).

O
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TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: Archiwum Mateusza Kusznierewicza

Jak się mają łożyska do kampanii perfum 
Aqua Di Gio, której jesteś twarzą?

Innowacyjne rozwiązanie w łożyskach 
Kusznierewicza nie wymaga smarowania 
żadną cieczą (śmiech). Łożyska są bizne-
sem rodzinnym, a współpraca z Giorgio 
Armanim to działania promocyjne i wspie-
rające kampanię reklamową znanej marki.  
Zdecydowanie dwa różne światy, których 
pomimo, że jestem łącznikiem, to wyma-
gają ode mnie funkcjonowania na zupełnie 
innych poziomach.

Czy w tej chwili żeglarstwo jest dla Cie-
bie wyłącznie dodatkiem, a może widzisz 
w nim potencjał na biznes? Jak bardzo 
zmieniła się Twoja perspektywa od czasu 
olimpijskiego złota?

Dziś uprawiam sport wyłącznie dla przy-
jemności i utrzymania dobrej formy. Jest 
motywacją do bycia zdrowym, aktywnym 
i do podróży po świcie. Natomiast w bizne-
sie zarabiam pieniądze potrzebne na sport. 
Moim hasłem przewodnim jest wprowa-
dzanie sportu do biznesu, więc dla wszyst-
kiego, co robię zawodowo bazą jest moja 
przeszłość. Pozwala mi to również dzielić 
się wiedzą i oferować kolejnym przyszłym 
mistrzom sprawdzone metody. Mam wielką 
przyjemność, że gdy wracam z regat potrze-
buję jednego dnia, aby się przeorganizować, 
ubrać garnitur i zawiązać krawat. Nieustan-
nie myśląc, jak czynny sportowiec.

Taka dualność nie jest uciążliwa w skali co-
dziennych zadań?

Mogłaby być uciążliwa dla osoby, która jej 
nie chce lub nie jest na nią gotowa. Ja opie-
ram się na moich rutynach, przyzwyczaje-
niach, sposobie myślenia i działania, które 
tak ustawiłem, że nie wyobrażam sobie 
innego modelu. Po 3-4 tygodniach inten-
sywnej pracy wręcz potrzebuję oderwać się 
od rzeczywistości i wejść do świata sportu, 
który nie dosyć, że ładuje mnie pozytywną 
energią, to pozwala czerpać z niego kolejne 
biznesowe pomysły. I odwrotnie, gdy przy-
jeżdżam na regaty bardzo często sięgam do 
działań zawodowych.

Jakiej rady udzieliłbyś przedsiębiorcom? Co 
takiego jest w stanie spowodować, że wyda-
rzy się punkt zwrotny?

Przede wszystkim powinniśmy zdawać so-
bie sprawę, że nigdzie nie zajdziemy nie wie-
dząc gdzie zmierzamy, nie mając wyznaczo-
nego konkretnego celu. Powinien być jasny 
i zapisany, ponieważ tylko w ten sposób uda 
się go zrealizować niezależnie, czy dotyczy 
on tygodnia, miesiąca, a nawet lat. 

Drugą radą jest przypomnienie, że nigdy 
nie pracujemy sami, bo za sukcesem stoi 
zespół. Pamiętam, gdy po raz pierwszy pły-
nęliśmy z Dominikiem Życkim na dwuoso-
bowej łódce, a ja jako sternik wykonałem 
nagle zwrot bez uprzedzenia. Co się stało? 
Dominik wylądował w wodzie, nie mając 
pojęcia, że planuję jakikolwiek manewr. 
Dokładnie to samo dzieje się w biznesie 
- jeśli nie będzie wymiany informacji, bo 
nie dbamy o dobrą komunikację z załogą, 
pozbawimy zespół, gdzie, po co i w jakim 
czasie powinniśmy wspólnie dotrzeć.

Funkcjonujesz w rutynowym, katorżniczym 
trybie. Zapisane cele, zawsze dokładnie 
wiesz co zrobisz – czy jest miejsce, w którym 
pozwalasz sobie na odrobinę luzu i spon-

tanu, aby dać się zapamiętać, jako polski 
Steve Jobs?

Katorżniczy? Ja sobie ułatwiam życie! 
Robię to po to, by mieć więcej spontanu 
i swobody. Gdybym wciąż kładł w różne 
miejsca klucze, co często zauważam u in-
nych, straciłbym mnóstwo energii biorąc 
sobie na głowę nadmiar problemów i do-
datkowe zadanie. Tak przynajmniej wiem 
co, gdzie, kiedy i o której, każdego dnia 
mając wiele zadań i poznając wielu ludzi 
spontaniczności pojawia się dużo. Ale 
dzięki ustalonym zasadom mogę sporo 
poukładać, przewidzieć i zaplanować, co 
powoduje większą efektywność w połą-
czeniu z dawką spokoju.

W przepisie na sukces pojawia się ryzyko?

Gotowość do podejmowania ryzyka dziś 
wygląda u mnie inaczej, chociaż przyzna-
ję, że zdarzają mi się decyzje podejmowa-
ne bez chłodnej kalkulacji.  Zdecydowanie 
zmieniły się kryteria, robię wszystko, aby 
ryzyko nie zagroziło moim bliskim. Mam 
46 lat i na życie patrzę z innej perspekty-
wy. Najważniejsze stały się dla mnie spokój 
i bezpieczeństwo, a to znak, że jestem bar-
dziej rozważny i romantyczny.



 22    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 23    

Zapach świeżo mielonej kawy, ciepłe croissanty, crêpes, 
muzyka i uśmiechnięci ludzie. Dawid Tarkowski, właściciel 
lokalu „Przystanek – Crêpes&Wine” w Pruszczu Gdańskim, 
dokonał niemożliwego. Gdy inne lokale gastronomiczne 
pozostawały zamknięte, on sięgnął po swoje marzenia. 

na Przystanku
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awidzie, dlaczego stwo-
rzyłeś „Przystanek – 
Crêpes&Wine”? Znaj-
dujemy w zabytkowym 

dworku, który przez wiele lat stał pusty. 
Bałam się, że nigdy go nie odnowią, a tu 
taka niespodzianka. Jak to się stało, że tutaj 
trafiliście?

Dworek był wystawiony na wynajem w ra-
mach miejskiego przetargu na lokal ga-
stronomiczny, który znajdzie się w jednej 
z części budynku. Nasz pomysł przypadł 
do gustu komisji. Wybrano moją koncepcję, 
według której ma to być miejsce spotkań, 
do którego ludzie będą chcieli wracać, 
gdzie będą „czuli się swobodnie”, co z resz-
tą jest zgodne z naszym hasłem. 

Jak sprawić, aby ludzie czuli się swobodnie? 

Tworząc przestrzeń, która sprzyja i staje 
się często wybieranym miejscem przez 
mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Wy-
chodzimy z inicjatywą, dokładamy sta-
rań, które poprawiają humor i wzbudzają 
uśmiech. Obsługa pamięta gości, chce 
doradzać – myślę, że sam bym chętnie wra-
cał do takiego miejsca (śmiech). Poważnie 
mówiąc, udało się nam zbudować małą 
społeczność, która nie musi wyjeżdżać 
z Pruszcza, aby spędzić dobrze czas. 

Czym przyciągnęliście pierwszych gości?

Dobrą kawą, której brakowało w Prusz-
czu. Nie było miejsca, gdzie chciałoby się 
spędzić czas dłużej niż tylko przy jednym 
piwie. Chciałem stworzyć coś innego, cze-
go nie było wcześniej na mapie gastrono-
micznej miasta.

Nazwa „Przystanek” też pewnie nie jest 
przypadkowa?

Miejsce, jak łatwo się domyślić wzięło 
nazwę od przystanku, bo znajdujemy się 
obok głównego przystanku autobusowego 
w Pruszczu. Stwierdziliśmy, że to najlep-
szy argument, aby zatrzymać się i spędzić 
z nami wolny czas.

Pierwszy biznes, czy kolejna przedsiębior-
cza realizacja? 

Przez 15 lat pracowałem w gastronomii, 
spędzając prawie całe zawodowe życie 
na gdańskiej starówce. Zaczynałem od 
najniższych stanowisk, pracowałem za 
barem, jeździłem na różne eventy, współ-
organizowałem wesela, pokazy barmań-
skie – tak się wkręciłem i upewniłem, że 
to mój świat. Pewnie Cię zaskoczę, ale 
pomimo, że przeszedłem przez wszystkie 
szczeble kariery, tak naprawdę lockdown 
stworzył mi szansę. 

Co się wydarzyło?

Lockdown spowodował, że restauracja, 
w której pracowałem została czasowo 
zamknięta. Zacząłem szukać alternaty-
wy, a w konsekwencji uznałem, że czas na 
coś swojego. Do działania skłoniło mnie 
doświadczenie mojego brata, który w tym 
samym czasie otwierał w Gdańsku re-
staurację. Powiedziałem sobie tak: „Wy-
korzystam ten czas na remont i dostoso-
wanie lokalu do otwarcia, a jak zdejmą 
obostrzenia to będę gotowy, żeby ruszyć 
z pełną parą”. 

Przedsiębiorczy optymista! 

Chyba tak! Nie wiedziałem, czy się otwo-
rzymy, a wynająłem lokal, wziąłem wszyst-
kie swoje oszczędności, nawet te z wesela 
(śmiech). Wszystko, co mieliśmy z żoną na 
starcie zainwestowaliśmy w Przystanek, 
odliczając czas do otwarcia. 

Los sprzyjał, czy pojawiły się przeszkody?

Było kilka miesięcy rozpaczy, bo mógłbym 
już zacząć zarabiać, a nie było jak. Musiałem 
płacić za media, a przecież nie generowałem 
przychodów. Tu wielkie słowa uznania dla 
mojej żony, która we wszystkim pomogła, 
a gdy miałem gorsze momenty przypomina-
ła, że realizuję największe marzenie. I tak za-
częliśmy wypiekać nasze croissanty, do tego 
kawa i desery w słoiczkach. Z tym wycho-
dziliśmy do ludzi, opowiadając im, że lada 
chwila powstanie Przystanek. Duży nacisk 
postawiliśmy na social media, które były je-
dyną perspektywą na skuteczną reklamę.

 Kilka tysięcy lajków i obserwujących w na-
prawdę krótkim czasie. Gwiazdy sieci?

Postawiliśmy na profesjonalizm, przeko-
nani, że to jedyna droga, aby obserwujący 
przekonali się, że nasz produkt jest unikal-
ny. Wciągnęliśmy ich do naszego świata, 
który wydał się im ciekawy, chcieli w nim 
z nami być. Podejrzewam, że cały Pruszcz 
o nas słyszał już przed samym otwarciem. 
Wszyscy na to czekali, budowałem wszyst-
ko pół roku przed otwarciem. 

Duża odwaga! Myślisz, że osoby, które 
otwierają własny biznes muszą mieć w so-
bie jej pierwiastek? 

Musimy być odważni. Przystanek by nie 
powstał, gdybym nie był odważny. Wie-
działem, że muszę dobrze zbadać rynek ga-
stronomiczny. Wiedziałem, że są szczegóły, 
w których, powiem wprost, mógłbym być 
najlepszy. Ciężko by było gdybym chciał ro-

D
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TEKST: Zofia Przybysz ZDJĘCIA: Dawid Tarkowski

bić pizzę czy burgery, dlatego wpadliśmy na 
inny pomysł. Wiedziałem, że w Pruszczu bra-
kuje czegoś otwartego we wczesnych godzi-
nach, gdzie ludzie przyjdą na świetną kawę. 
Wymyśliliśmy, że będziemy piec francuskie 
croissanty i crêpes z różnymi dodatkami, jak 
widzisz, ludzie je pokochali. Wiemy, że nasz 
Przystanek to coś wielkiego, wiążemy z tym 
przyszłość i pójdziemy jeszcze dalej. 

A ludzie, których poznaliście na swojej dro-
dze? Macie „przyjaciół Przystanku”?

Słuchaj, to jest hit. Założenie było takie, nie 

przyjmujemy gości na baczność z zawiąza-
nym po szyję krawatem. Tutaj moi kelne-
rzy wiedzą, że mają starać się witać gości 
inaczej niż zwykłe „dzień dobry”. Tutaj każ-
dego traktujemy jednakowo. Wiadomo, do-
stosowujemy to do gości. Starsze małżeń-
stwo przywitamy: „Witajcie, zapraszamy”. 
A jeżeli są ludzie młodzi i koło 40, mówimy: 
„Cześć, jak tam się czujecie? Wejdźcie”. 

To minimalizuje dystans. 

Dokładnie, bariera znika. Naprawdę za-
przyjaźniamy się z naszymi gośćmi. Odkąd 

otworzyłem Przystanek, razem z moją żoną 
poznaliśmy tylu ludzi, przez to, że jesteśmy 
otwarci, ale przede wszystkim chcemy 
z nimi rozmawiać. Bardzo dużo znajomości 
nawiązało się między ludźmi, którzy wcze-
śniej ze sobą nie rozmawiali, a mieszkają 
obok siebie. Właśnie takie miejsce stwo-
rzyliśmy. Tak jak wiesz, w weekendy letnie 
mieliśmy DJ-a i ogródek, który mieścił 100 
osób. Ludzie spędzali ze sobą czas i po-
znawali. Stworzyliśmy im do tego szansę. 
Ja z moją żoną sami jesteśmy najlepszy-
mi przyjaciółmi. Nasza relacja jest oparta 
na przyjaźni, a właśnie ostatnio mieliśmy 
rocznicę ślubu. Agnieszka bardzo mi poma-
ga w restauracji, kiedy ja szukam czegoś 
nowego w Gdańsku, już mogę Ci to zdra-
dzić. Stworzyliśmy to razem, moja żona to 
moje największe wsparcie i gdyby nie ona, 
otwarcie Przystanku byłoby niemożliwe. 
Jest sukces i są kolejne wielkie plany. Jesz-
cze nie odkryliśmy wszystkich kart, ale dziś 
już wiem, że miejsca tworzą ludzie.

fot. Jędrzej Traczyk Rocker Media
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W Jubileusz
60-lecia Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Gdyni

Sentymentalna POdróż dO „ePOki 
zaŁatwiania”

W roku Jubileuszu 60-lecia OPEC, 31 sierp-
nia br. w Teatrze Miejskim w Gdyni odbyło 

się uroczyste spotkanie emerytów i renci-
stów OPEC. Seniorzy po miesiącach izola-
cji mieli okazję spotkać się w gronie daw-
nych kolegów z pracy i przypomnieć sobie 
najważniejsze wydarzenia z historii przed-
siębiorstwa. Gospodarzami wydarzenia 
byli: Tomasz Kuplicki, Dyrektor MPGC/
OPEC w latach 1970-1991, Aleksander 
Wellenger, Prezes Zarządu OPEC w latach 
1991-2012 oraz obecny Prezes Zarządu Ja-
nusz Różalski. 

Po części historycznej, wybranym osobom, 
zostały przekazane Złote Medale XXX-
lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Pomorski oraz odznacze-
nia przedstawicieli Związku Piłsudczyków 
Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z tym, że w 2020 roku gdyńskie 
przedsiębiorstwo przeszło proces rebran-
dingu została również odświeżona Złota 
Honorowa Odznaka OPEC, którą otrzymali 
wszyscy nagrodzeni wcześniej Seniorzy. 

Prezentem, przygotowanym specjalnie 
na to wydarzenie, była książka, zawiera-
jąca historię powstania i rozwoju ośrodka 
wypoczynkowego MPGC/OPEC w latach 
1971-1991. Jest to sentymentalna podróż do 
epoki załatwiania, poczucia wspólnoty i ra-
dości tworzenia.

 „Nad jeziorem w Kłącznie” opowiada o tru-
dzie budowy ośrodka wypoczynkowego 
z perspektywy pomysłodawców i uczest-
ników tego przedsięwzięcia. Kłączno było 

ciepło
w dobrych

rękach
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niewątpliwie sukcesem tamtego pokole-
nia. Obecnie, w dobie pandemii, patrząc na 
niewyraźnie zdjęcia, których nie oszczędził 
czas można trochę zazdrościć tamtej wol-
ności, bliskości i związku z naturą.

miaSta w Obliczu glObalnegO 
OciePlenia

Podczas kolejnej uroczystości, 14 września 
br. kontynuowano obchody Jubileuszu 60-
lecia przedsiębiorstwa, w gronie właścicie-
li Spółki, klientów, partnerów biznesowych 
oraz kadry kierowniczej OPEC. Tym razem 
tematem przewodnim była przyszłość 
i wyzwania jakie stoją przed branżą ener-
getyczną. W seminarium pn. „Miasta w ob-
liczu globalnego ocieplenia” prelegentami 
byli: profesor Piotr Stepnowski - Rektor Uni-
wersytetu Gdańskiego, Beata Rutkiewicz - 
Zastępca Prezydenta Wejherowa, profesor 
Adam Cenian z Polskiej Akademii Nauk, 
Bartosz Frankowski – Pełnomocnik Prezy-
denta Gdyni, Elżbieta Kowalewska - Dyrek-
tor Oddziału Wybrzeże PGE EC oraz Janusz 
Różalski – Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. 

Szczególnym wydarzeniem była premiera 
strony internetowej z mapami termowizyj-
nymi miast. Dzięki inicjatywie OPEC i samo-
rządów powstała strona , na której można 

odnaleźć swoje budynki, a potem szybko 
i łatwo ocenić ich izolację termiczną. Mapy 
termowizyjne, obejmujące obszary zabu-
dowane Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, 
zostały opracowane na podstawie kilku-
nastu tysięcy zdjęć pozyskanych w czasie 
nocnych nalotów, które odbyły się w marcu 
tego roku. 

Prezes OPEC Janusz Różalski podkreślił, 
że „Dzięki mapom termicznym możliwa 

jest identyfikacja ewentualnych wycieków 
i strat ciepła na sieci ciepłowniczej i pre-
cyzyjne wyznaczenie obszarów do remontu, 
a także identyfikacja miejsc strat ciepła 
w budynkach w miastach. To pozwoli nam 
na: wytyczenie priorytetów przyszłych 
termomodernizacji i dociepleń, obniżenie 
kosztów ogrzewania, ograniczenie śladu 
węglowego miast, a także pozyskamy wie-
dzę na temat możliwości odzysku ciepła 
odpadowego”.
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AuTOR : OPEC

Prezes OPEC w imieniu Załogi odebrał gra-
tulacje z okazji Jubileuszu z rąk wicewoje-
wody Pomorskiego, Mariusza Łuczyka. 

Nie zabrakło też urodzinowego tortu i pre-
zentu dla gości, którym była książka pt. 
„Ciepło w dobrych rękach” (Wydawnictwo 
Kosycarz Foto Press KFP).

W książce znajdziemy dynamiczne kadry 
współczesności i codzienną pracę ciepłow-
ników: trudną, różnorodną, czasami kapry-
śną, ale też potrzebną i satysfakcjonującą. 
Na tle opisanych wydarzeń, aktywności 
i działań, wyłaniają się sylwetki ciekawych 
ludzi, zaangażowanych profesjonalistów, 
oddanych swojej odpowiedzialnej pracy. 

Z okazji Jubileuszu podziękowania i ser-
deczne gratulacje dla wszystkich ciepłow-
ników z Gdyni, Rumi i Wejherowa!
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Monaco Yacht Show to najbardziej presti-
żowe superjachtowe targi na świecie. Za-
prezentowany po raz pierwszy 80 Sunreef 
Power Great White wzbudził duże zaintere-
sowanie wśród odwiedzających targi.  Zo-
stał on uznany za najlepszy katamaran przez 
magazyn „Robb Report”. Jest to spersonali-
zowany jacht motorowy z innowacyjnym ga-
rażem rufowym, prywatnym, opuszczanym 
balkonem w kabinie właściciela i strefami 
wypoczynkowymi na pokładzie słonecznym. 

Jacht posiada 4 komfortowe kabiny, w któ-
rych może ugościć 8 gości. W sypialni 
właściciela znajduje się garderoba, sofa, 
wysuwany z sufitu telewizor i prywatny, 
rozkładany balkon. Ponadto w prawym 
kadłubie mieszczą się też kabina dla gości 
i kwatera załogi. W lewym kadłubie uloko-
wano kuchnię oraz dwie przestronne kabi-
ny gościnne. W umieszczonym na głównym 
pokładzie jachtu salonie znajdują się dwie 
duże sofy tworzące strefę wypoczynkową 
przy kokpicie rufowym. W sąsiedztwie ta-
rasu dziobowego jest jadalnia dla 8 osób 
wyposażona w dwa 77-calowe telewizory. 

Na samym tarasie zaaranżowano dodat-
kowe miejsce do wypoczynku. Posiłki 
można spożywać także na osłoniętym od 
wiatru i słońca kokpicie rufowym. Pod 
sofą w kokpicie jest garaż rufowy, w któ-
rym znajduje się skuter i sprzęt wodny 
oraz dodatkowe miejsce do tankowania. 
Na pokładzie słonecznym do dyspozycji 
gości jest zewnętrzna strefa wypoczynko-
wa, bar, miejsce do opalania i wysuwany 
telewizor. Jacht jest wyposażony w dwa 
silniki o mocy 1200 KM każdy, co pozwala 
na osiągnięcie maksymalnej prędkości 23 
węzłów i prędkości rejsowej 16 węzłów.

Drugą jednostką Sunreef, jaką można bę-
dzie zwiedzić podczas targów, będzie ża-
glowy katamaran Sunreef 80 Double Hap-
piness. To personalizowany 80-stopowy 
jacht należący do nagradzanej wielokrot-
nie linii katamaranów żaglowych Sunreef 
Yachts. Wyróżnia się spektakularnym sa-
lonem i obszernym pokładem słonecznym. 
Aranżacja wnętrz Sunreef 80 obejmuje 
trzy pięknie urządzone kabiny gościnne, 
a także luksusową kabinę właściciela 

z sofą, toaletką, garderobą i przestronną 
łazienką. 

Bar karaoke, stoliki koktajlowe i obszerna 
rozkładana sofa na pokładzie słonecznym 
Double Happiness stwarzają świetne wa-
runki do wypoczynku na świeżym powie-
trzu. Katamaran wyposażono w grot o po-
wierzchni 200 m², gennaker o powierzchni 
340 m², genuę o powierzchni 135m² i sztak-
sel o powierzchni 70 m². Jednostka posiada 
także dwa silniki o mocy 280 KM każdy.

Sunreef na Monaco Yacht Show

Podczas Monaco Yacht Show 
stocznia Sunreef Yacht zaprezen-
towała dwa luksusowe katama-
rany - 80 Sunreef Power Great 
White należący do światowej 
gwiazdy tenisa Rafaela Nadala 
oraz żaglowy katamaran Sunreef 
80. Podczas targów z klientami 
gdańskiej stoczni spotkali się 
ambasadorzy marki, Rafael Na-
dal i Nico Rosberg.

80 Sunreef Power Great White

Sunreef 80 Double Happiness

TEKST: Wit Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Zmiany mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości podczas wyprzedaży. 
Sklepy tradycyjne oraz internetowe obniżając ceny towarów będą miały obowiązek 

podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni 
przed wprowadzeniem obniżki. Zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza 

lokalem sprzedawcy, czyli podczas tak zwanych pokazów lub wycieczek. 

wielkie zmiany 
w ochronie PraW 

konsumenta
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omisja Europejska doko-
nuje cyklicznych prze-
glądów obowiązujących 
regulacji i tak podczas 

przeglądu w 2018 r. przyjęto tak zwaną 
dyrektywę Omnibus. Wszystko w trosce 
o wysoki poziom ochrony prawnej kon-
sumentów. Państwa członkowskie zobo-
wiązane są do przyjęcia i opublikowania 
przepisów niezbędnych do wykonania tej 
dyrektywy do dnia 28 listopada 2021 r. 
oraz stosowania tych przepisów od dnia 
28 maja 2022 r. W Polsce zakończył się 
już etap konsultacji publicznych projektu 
nowelizacji ustawy o prawach konsumen-
ta oraz niektórych innych ustaw. Projekt 
wdraża przepisy dyrektywy. 

Projekt wprowadzający zmiany w ustawie 
o prawach konsumenta zakłada przede 
wszystkim uregulowanie zasad infor-
mowania przez sprzedawców towarów 
i usług o obniżkach cen. Istotnym jest, że 
w każdym przypadku, gdy cena towaru lub 
usługi zostanie obniżona przedsiębior-
ca będzie miał obowiązek wskazać obok 
informacji o obniżonej cenie także infor-
mację o najniższej cenie tego towaru lub 
usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 
dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli 
produkt będzie w sprzedaży krócej niż 30 
dni, wówczas obok informacji o obniżonej 
cenie będzie trzeba również uwidocznić 
informację o najniższej cenie tego produk-
tu obowiązującej od dnia jego oferowania 
do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia 
obniżki. W przypadku towarów ulegają-
cych szybkiemu zepsuciu albo posiadają-
cych krótki termin przydatności, wówczas 
obok obniżonej ceny należy zamieścić in-
formację jaka była cena sprzed pierwsze-
go zastosowania obniżki. 

Wprowadzenie wyżej wskazanych zasad 
informowania o obniżkach cen ma na celu 

wyeliminowanie tak zwanych fałszywych 
promocji, czyli nieuczciwych praktyk po-
legających na sztucznym zawyżaniu ceny 
towarów lub usług przed zastosowaniem 
obniżki. Konsumenci niezwykle często 
narażeni są na tego rodzaju działania. 
Ma to miejsce w szczególności w okre-
sie sezonowych wyprzedaży. Zasady te 
będą obowiązywać zarówno w przypadku 
przedstawiania cen w miejscu sprzeda-
ży, a więc bezpośrednio przy produktach 
w sklepach stacjonarnych lub interneto-
wych, ale również w reklamach, w których 
prezentowana jest cena towaru.  

Ważną kwestią dla przedsiębiorców są 
ewentualne sankcje za niedostosowanie 
się do zmian. Niewykonanie obowiązków 
może skutkować nałożeniem dotkliwych 
sankcji finansowych. W razie stwierdzenia 
naruszenia przepisów Wojewódzki Inspek-
tor Inspekcji Handlowej nałoży na przed-
siębiorcę karę pieniężną w wysokości do 
20 tysięcy złotych. W przypadku dopusz-
czenia się przynajmniej trzykrotnie za-
niedbań w okresie dwunastu miesięcy od 
pierwszego naruszenia, kara wynosić bę-
dzie do 40 tysięcy złotych. Nienależyte in-
formowanie o obniżkach cen w niektórych 
okolicznościach może również stanowić 
nieuczciwą praktykę rynkową naruszają-
cą zbiorowe interesy konsumentów, która 
zagrożona jest karą pieniężną w wysoko-
ści do 10% obrotu. 

Projekt nowelizacji ustawy o prawach 
konsumenta zawiera również propozycje 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów wynikające już spoza dyrektywy 
Omnibus. Jedna z propozycji zakłada zmia-
ny w zakresie zawierania umów o świad-
czenie usług finansowych poza lokalem 
przedsiębiorstwa. Zakazane byłoby za-
wieranie takich umów podczas pokazów 
czy wycieczek rozumianych jako spotka-

nie konsumentów zorganizowane w celu 
promocji, złożenia oferty sprzedaży lub 
sprzedaży towarów lub usług. Taka umowa 
będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie 
wywoływać jakichkolwiek skutków dla 
konsumenta. Zakaz dotyczy także umów 
związanych bezpośrednio z ofertą złożoną 
podczas pokazu w celu realizacji sprzeda-
ży produktu. Ma to na celu zabezpieczenie 
konsumentów przed podmiotami, które 
wykorzystując element zaskoczenia i pre-
sji proponują szybkie sfinalizowanie umo-
wy konsumentom, często nieświadomym 
handlowego charakteru spotkania. 

Zmiany wiążą się z szeregiem nowych obo-
wiązków dla przedsiębiorców, którzy będą 
zmuszeni stale monitorować ceny, żeby 
móc określić tę najniższą, obowiązującą 
w okresie 30 dni przed zastosowaniem 
obniżki. Z drugiej strony zmiany są skut-
kiem problemów często sygnalizowanych 
przez konsumentów, stąd ich wprowadze-
nie uznane zostało za konieczne. Nowe 
rozwiązania w istotny sposób wpłyną na 
stosunki gospodarcze między przedsię-
biorcami, a konsumentami, dlatego warto 
zaznajomić się ze zmianami przed ich wej-
ściem w życie. 

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego

K
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ejmik Województwa Pomorskiego apeluje do Pre-
zydium Sejmu RP o niezwłoczne rozpoczęcie, na 
posiedzeniu plenarnym, pierwszego czytania pro-
jektu Ustawy o związku metropolitalnym w woje-

wództwie pomorskim wniesionego przez Senat RP - decyzją pomor-
skich radnych wojewódzkich, uchwała tej treści zostanie przekazana 
Pani Elżbiecie Witek, Marszałek Sejmu RP.

- Nasza metropolia rozwija się dynamicznie pod wieloma względami - 
podkreślał Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Plano-
wania Regionalnego. - Z badań wynika, że to ważny ośrodek, który ma 
duży potencjał, żeby stać się ważnym graczem w hierarchii metropolii 
w Europie. Do tego jednak są potrzebne instrumenty, ramy instytucjo-
nalne, rozwiązania ustawowe. Metropolia to klucz do zrównoważonego 
rozwoju całego regionu. Współpraca związkowa powinna być jednak 
bardziej sformalizowana. Zyska na tym całe Pomorze. 

- Metropolia to nie jest duże miasto - to wsie i małe miasteczka, to 
powiązania funkcjonalne, to dostęp do usług. Metropolia to dobro 
wspólne, a nie korzyści tylko rdzenia. Metropolia to ustrojowe narzę-
dzie służące podwyższaniu życia mieszkańców, to dodatkowe środki 
na realizację zadań publicznych, na budowę infrastruktury, na świad-
czenie usług publicznych. To doskonałe narzędzie porządkowania ist-

niejących form współpracy samorządów - mówił dr Jakub Szlachetko, 
prezes Instytutu Metropolitalnego.

W dyskusji zabrali głos także samorządowcy z OMGGS, licząc, że 
poparcie lokalnego parlamentu wzmocni głos Pomorza w sprawie 
ustawy metropolitalnej, o którą zabiegają już od wielu lat. 

pomorscy radni
“na tak” dla ustaWy 

metroPolitalnej dla 
pomorza

Pomorscy radni wojewódzcy apelują do 
marszałek Sejmu Elżbiety Witek o niezwłoczne 
rozpoczęcie prac nad projektem ustawy 
metropolitalnej dla Pomorza. Uchwała w tej 
sprawie została podjęta na sesji Sejmiku 
w poniedziałek, 27 września. To odpowiedź 
na rok bezczynności Sejmu. Mimo licznych 
apeli i głosów poparcia, projekt od września 
ubiegłego roku leży w sejmowej “zamrażarce”.

S
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- Czujemy się jako mała gmina równoprawnymi członkami metropolii 
- tłumaczyła Bogusława Engelbrecht, wójt gminy Linia. - Jesteśmy 
od początku w metropolii, korzystamy z niej, umiemy współpracować, 
znamy swój potencjał, walory, które możemy wykorzystać budując 
strategię rozwoju, silne projekty międzygminne. Sami nie mamy siły 
przebicia. Widzimy potrzebę kontynuowania tych działań. Ustawa me-
tropolitalna spowoduje rozwój Pomorza, z którego wszystkie gminy, 
małe i większe skorzystają. 

-Katalog zysków jest ogromny. Wspólne zakupy energii, gazu, szkoła, 
którą zbudowaliśmy wspólnie z Gdańskiem i Kolbudami - to tylko kilka 
przykładów - poinformowała Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański. - Doszliśmy jednak do ściany możliwości. Potrzebu-
jemy rozwiązań formalnych, które dadzą nam możliwość między inny-
mi koordynowanie planów zagospodarowania przestrzennego, stwo-
rzenia wspólnego systemu transportu publicznego.

Głos zabrali również parlamentarzyści.

- Dyskusja w tym gronie jest niepotrzebna - mówił senator Ryszard 
Świlski. - Jak sądzę, wśród nas nie ma nikogo, kogo trzeba przekony-
wać do słuszności tej inicjatywy. Żaden z mieszkańców Pomorza nie 
zrozumie osób, które nie wesprą nas w tym, żeby ta ustawa została 
przyjęta pod obrady Sejmu.

Poseł Marek Rutka zaapelował do radnych o wsparcie uchwały 
w imię “rzeczywistego patriotyzmu lokalnego. - Metropolia jest fak-
tem. Mieszkańcy Lęborka, Wejherowa, Pelplina podróżują między 
trójmiejską aglomeracją i swoimi miejscowościami - trzeba im w tym 
pomóc, a nie przeszkadzać.

Utworzenie metropolii na Pomorzu deklarują wszyscy pomorscy po-
słowie opozycyjni oraz kilku posłów koalicji rządzącej. Poparcie wy-
razili również m.in.: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, Unia Metro-
polii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, 
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, a podczas prac 
senackich również Ministerstwo Rozwoju. 

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: UMWP
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a terenie Pomorza funkcjo-
nują cztery takie placówki, 
a ich lokalizacje w Gdyni, 
Sopocie, Gdańsku i Prusz-

czu Gdańskim nie są przypadkowe. Okazu-
je się, że choć mówi się, że rynek pracy po 
pandemii nie stoi już na głowie, mieszkań-
com tych aglomeracji wciąż potrzebne jest 
kompleksowe wsparcie.

PracOwnik kOmPletny

- Obraz po pandemii nie pozostawia złudzeń. 
Diametralnie inna rzeczywistość przełożyła 
się na naszą kondycję psycho-fizyczną, któ-
rej odzwierciedleniem jest, jak radzimy sobie 
na otwartym rynku pracy. Centra Integracji 

Społecznej przeznaczone są dla osób, które 
z jakiegoś powodu utraciły pracę i mają trud-
ność w pozyskaniu kolejnej często z uwagi na 
trudności obszarze funkcjonowania w życiu 
społecznym. U nas uzyskują kompleksowe 
wsparcie psychologa, doradcy zawodowe-
go, trenera pracy i instruktorów warsztatów 
zawodowych. Proces przygotowania trwa 

pół roku i w tym czasie uczestnicy odbywa-
ją szkolenia zawodowe i staż, uzupełniane 
cyklicznymi konsultacjami ze specjalistami. 
Równolegle w budują poczucie bezpieczeń-
stwa, nawiązują nowe znajomości i pracują 
nad przełamywaniem lęku przed zmianą - 
wyjaśnia Lena Jaroszewska kierowniczka 
Centrum Integracji Społecznej w Gdyni.

Reintegracja zawodowa 
i społeczna jest celem, jaki na 
otwartym rynku pracy przy-
świeca Centrom Integracji 
Społecznej prowadzonym 
przez Towarzystwo Pomocy 
im. św. Alberta Koło Gdańskie. 
Oznacza to, że współpracują-
ce z CIS-ami firmy z Pomorza 
mogą liczyć na odpowiednio 
wykwalifikowanych i spraw-
dzonych pracowników.

Pomocna dłoń 
pomorskich 

pracodawców

N
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Warsztaty, w trakcie których uczestnicy 
uzupełniają i podnoszą kompetencje za-
wodowe odbywają się bezpośrednio w CI-
S-ach. Kolejnym etapem są staże w po-
morskich firmach funkcjonujące w oparciu 
o zawarte porozumienie zgodnie z którym 
decyzję o wyborze przyszłego pracodaw-
cy warunkują możliwości i predyspozycje 
zawodowe uczestnika. W przypadku osób 
zgłaszających odmienne potrzeby, najczę-
ściej z uwagi na szczególne kwalifikacje 
zawodowe CIS poszukuje dla niego ofert 
adekwatnych do oczekiwań, nawiązując 
wcześniej relację z nowymi podmiotami go-
spodarczymi.

POmOrSki PracOdawca 
najczęściej na medal

Pomorscy pracodawcy do współpracy 
podchodzą z entuzjazmem. Są zaintere-
sowani kandydatami i zaciekawieni nie-
typowością projektu. Chętnie przyjmują 
stażystów i coraz częściej zatrudniają po 
jego zakończeniu. 

- Zakończeń z umową o pracę jest coraz 
więcej. Cieniem na całościowy obraz współ-
pracy z pomorskim biznesem kładą się incy-
denty świadczące o mało poważnym podej-
ściu do pracownika. Zgłaszana gotowość do 
zatrudnienia nie dochodzi do skutku, staż 
jest przedłużany do maksimum i kończy go 
informacja, że jednak brakuje wakatów lub 
kandydat się nie nadaje. Szczęśliwie dzieje 
się tak coraz rzadziej – przyznaje Lena Jaro-
szewska. 

Zapotrzebowanie na nowych pracowni-
ków najczęściej zgłasza branża usługowa 
poszukując kandydata, który sprawdzi 
się w ochronie, konserwacji powierzchni, 
sprzedaży, produkcji i w zawodzie drukarza. 
Przedstawiciele firm pytani, co powoduje 
chęć współpracy zgodnie podkreślają, że 
spod skrzydeł CIS-ów wychodzą pracowni-
cy kompleksowo przygotowani za których 
ręczą prowadzący ich w czasie przygoto-
wań specjaliści. A to minimalizuje ryzyko 

zatrudnienia – praca wykonywana jest part-
nersko i obie strony mają z niej korzyści. Na 
liście obaw, jak przyznają jest niepewność 
związana z prywatnym życiem uczestni-
ków, przez które zdarzyła się utrata zatrud-
nienia. Weryfikacją, czy wydarzyło się to na 
skutek uzależnienia jest staż, który rozwie-
wa wszelkie wątpliwości. 

- Firmy, z którymi podpisujemy porozumienia 
cechuje otwartość głów i serc. Rozumieją 
założenia ekonomii społecznej, od lat po-
magają potrzebującym, nie traktują oferty 
wsparcia jako elementu budowania wizerun-
ku. Wyciągają tak po ludzku pomocną dłoń, 
dają szansę i wierzą w powodzenie. Takie 
podejście sprawia, że nasi uczestnicy odbu-
dowują siebie, zostając w tych organizacjach 
na długi czas, jak w przypadku trudnego 
kandydata wymagającego szczególnego 
procesu reintegracji, który u nowego praco-
dawcy nie tylko doczekał emerytury, ale po 
jej uzyskaniu zdecydował się kontynuować 

współpracę. Dziś jest cenionym pracowni-
kiem, pod adresem którego słyszymy same 
pochwały - opowiada kierowniczka Centrum 
Integracji Społecznej w Gdyni.

Bywa, że przeszkodą w realizacji zawodo-
wej szansy jest wiek, bo wciąż pokutuje 
stereotyp młodego z dużym doświadczenie. 
Centra Integracji Społecznej metodycznie 
starają się go przełamywać, udowadnia-
jąc, że w przypadku starszych kandydatów 
kompetencje uzupełniają zaangażowa-
nie i podejście do pracy, jakim cechuje się 
„srebrne” pokolenie. 

- Przełamanie stereotypu wymaga czasu. 
Spotykając się z pracodawcami zawsze pod-
kreślam, że rekomendowana osoba oprócz 
niezbędnych kwalifikacji posiada również 
usposobienie i umiejętności interperso-
nalne, które wpisują się w DNA organizacji 
w ocenie wystawianej przez nas specjalistów 
– podsumowuje Lena Jaroszewska.

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Z Centrami integraCji SpołeCZnej 
wSpółpraCują międZy innymi:

KADOK ■

Cleanbud ■

KORINA Sp. z o.o.  ■

LPP ■

Ikea ■

Hotel Mariott z Gdyni ■

Hotel Sofitel Grand  ■
Sopot

Sopot Tennis Club ■

Danex studio graficzne ■

Wojewódzki Zespół  ■
Reumatologiczny 
z Sopotu

Courtyard by Marriott ■

Agencja B52 ■

Zakład Utylizacyjny  ■
Szadółki
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aka była idea powstania Forum 
Przedsiębiorstw?

Pierwsze Forum, wtedy jeszcze 
Przedsiębiorczości odbyło się 

16 lat temu. Wydarzenie początkowo kie-
rowane nie tylko do przedsiębiorców, ale 
również do urzędników zajmujących się.
tematami biznesowymi oraz wspieraniem 
osób planujących założyć działalność 
gospodarczą. Kilka lat temu doszliśmy 

do wniosku, że formuła jest za szeroka – 
zdecydowaliśmy się skoncentrować na 
potrzebach ludzi biznesu tworząc kon-
ferencję, która umożliwiając wymianę 
doświadczeń stanie się źródłem wiedzy 
i inspiracji dla tego środowiska. W każdej 
kolejnej edycji Forum dokładamy starań, 
aby wskazywać przedsiębiorcom kluczo-
we tematy i prezentować nowości dostęp-
ne na rynku. 

Lekcja przedsiębiorczości w pigułce?

Nie określiłabym Forum Przedsiębiorstw 
w ten sposób, ponieważ uczestnikami są 
zarówno osoby bardzo doświadczone w biz-
nesie, jak i początkujący przedsiębiorcy. 
Dlatego program układany jest tak, aby za 
każdym razem przedstawić typowo twarde 

obszary, które dotyczą bieżącej działalno-
ści, jak eksport, bezpieczeństwo firmy i fi-
nanse uzupełniając je wiedzą o prowadze-
niu firmy w szerszej perspektywie.

Tegoroczna edycja przeszła do historii jako 
jedno z najbardziej oczekiwanych wyda-
rzeń. Jak udało Ci się dobrać gorące te-
maty? Pandemia mocno zmieniła kryteria 
Twoich decyzji?

Faktycznie, pandemia spowodowała, że te-
matów, o których mogliśmy rozmawiać po-
wstało wiele. Zadaniem zespołu organiza-
cyjnego była selekcja, wyłowienie tego, co 
najważniejsze z perspektywy przedsiębior-
ców. Program został przygotowany w spój-
ności z projektami aktualnie prowadzonymi 
przez Agencję Rozwoju Pomorza.

Nie tylko głód spotkań, ale 
przede wszystkim potrzeba 
inspiracji, wiedzy i możliwości 
wymiany doświadczeń spo-
wodowały, że XVI edycja Fo-
rum Przedsiębiorstw wyraźnie 
zapisała się w historii regionu. 
Klamrą dyskusji o gospodarce 
i polityce zagranicznej w służ-
bie dla obywatela okazał się 
„zielony alfabet” oraz widmo 
nadciągającej katastrofy klima-
tycznej, której próba zatrzyma-
nia leży zdaniem Katarzyny La-
skowskiej Zastępcy Dyrektora 
Działu Rozwoju Przedsiębior-
czości w Agencji Rozwoju Po-
morza S.A. w gestii każdego 
świadomego przedsiębiorcy.

zielona lekcja 
WymaGa odrobienia

J
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TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: Tomasz Nowicki

Jakie projekty masz na myśli?

Spektrum, czyli Pomorski System Usług 
Doradczych, którego celem jest bieżąca 
pomoc poprzez specjalistyczne doradz-
two, jak również szansa na poszerzenie 
horyzontów biznesowych i wejście na 
nowe rynki. Drugim jest SB Well i dotyczy 
zrównoważonej turystyki oraz idei well-
being w firmach na Pomorzu. 

Czyli pomoc dla pomorskiego biznesu, któ-
ra tworzy nowe perspektywy?

Niezależnie od hamulca, jaki wcisnął 
wirus musimy zdawać sobie sprawę, że 
pandemia spowodowała w naszym życiu 
wiele zmian. W mojej ocenie istotne jest, 
aby przedstawiciele biznesu jako piguł-
kę, o której mówisz otrzymali rzetelny 
ogląd na sytuację dookoła nich. Z taką 
myślą zbudowaliśmy sesję główną – Fo-
rum otworzył wykład profesora Jerzego 
Hausnera z przemawiającym do przed-
siębiorców komentarzem dotyczącym 
ekonomii. Bezpośrednio po nim bieżące 
wydarzenia geopolityczne przybliżył dr 
Piotr Łukasiewicz tłumacząc wagę poli-
tyki zagranicznej, która wywiera ogromny 
wpływ na prowadzenie działalności go-
spodarczej dla wszystkich firm, a zwłasz-
cza tych eksportujących swoje produkty 
zagranicę.

Nie pominęliście też kwestii kryzysu kli-
matycznego – miałaś obawy, aby zaprosić 
Katarzynę Jagiełło, aktywistkę, która do tej 
pory raczej kojarzyła się z blokadą harwe-
sterów w Puszczy Białowieskiej, czy dachu 
Ministerstwa Środowiska, niż konferencja-
mi dla biznesu? 

Moja wizja konferencji polega na tym, że 
poruszamy tematy aktualne, zapraszając 
osoby niebędące z tzw. jednej bańki in-
formacyjnej. Uczestnicząc przez ostatnie 
miesiące w wielu wydarzeniach dostrze-
gam uwagę, z jaką traktowany jest kryzys 
klimatyczny. Uznałam, że przekonać do 
zmiany może jedynie osoba stricte zwią-

zana z walką o klimat, która ma poważne 
podejście do tego, co się dzieje. Katarzyna 
na co dzień jest związana z organizacjami 
pozarządowymi, równolegle wspiera po-
lityków w projektach konstrukcji ustaw, 
dzięki którym powinniśmy próbować za-
trzymać zbliżającą się katastrofę. Jej wy-
stąpienie korelowało z naszym założeniem 
wprowadzenia pewnego rodzaju zdrowego 
niepokoju u naszych przedsiębiorców.

Udało się?

Tak, i podkreślali, że prelekcja była intere-
sująca. Półgodzinny komentarz stworzony 
przez Kasię w formie alfabetu nakreślił 
aspekty, jak się okazało niespecjalnie 
dotychczas traktowane jako problemy. 
Prezentacja wzbudziła szereg refleksji, co 
cieszy, tym bardziej że od samego począt-
ku chcieliśmy, aby tzw. temat zielony nie 
był traktowany pobocznie, tylko zostawił 
w głowach przedsiębiorców przekonanie, 
że od nich również zależy, co z nami będzie. 
Nie tylko rządy i korporacje mają lekcje do 
odrobienia, my obywatele powinniśmy tak-
że brać odpowiedzialność za planetę. 

Po sesji głównej rozpoczęły się panele te-
matyczne. W nich też przedsiębiorcy do-
strzegli zysk?

Z pewnością każdy znalazł coś dla siebie. 
Pierwszy panel dotyczył eksportu, bez-
pieczeństwa w IT i reklamy w internecie. 
W trakcie tego bloku przedsiębiorcy mie-
li okazję przekonać się, że w kontekście 
przekazanej dawki wiedzy warto by otwie-
rali się na nowe możliwości, które stwarza 
dla nich projekt Spektrum. Drugi z paneli 
związany był z projektem SB Well, ponie-
waż od kilku lat ARP podejmuje w swoich 
-aktywnościach tematy zielone. Chcemy 
pokazać, że ważna dla Pomorza turystyka 
może być prowadzona w sposób zrówno-
ważony. Budowaniu oferty turystycznej 
i propozycji z sektora czasu wolnego po-
winny przyświecać well-being i zrówno-
ważony rozwój, które umożliwią ograni-
czanie do minimum negatywnego wpływu 

na środowisko.bo wtedy cele nie będzie 
negatywnie wpływał na środowisko. Słu-
chając prelegentów uczestnicy przekonali 
się, że taki rodzaj turystyki przyciągnie in-
nego klienta – zaciekawionego tym, co re-
gion oferuje w smakach, lokalnej kulturze, 
z pamiątką wykonaną przez rękodzielnika, 
a nie z plastikowym statkiem chińskiej 
produkcji, który przez lata stał się symbo-
lem Pomorza.

Jednym słowem turysta „zanurzony” 
w pięknie i tradycji Pomorza?

Oczywiście. Wystarczy spojrzeć na mniej-
sze miejscowości – w hotelach czuć ducha 
regionu. Dlatego my stawiamy na tradycję 
i pokazujemy wartość powrotu do korzeni. 
Te nowe dla nas trendy na dobre zagości-
ły już w Skandynawii, dlatego panelistami 
były osoby, które tak jak my promują wspo-
mnianą ideę.

Podzielisz się wnioskami i zdradzisz, czego 
możemy spodziewać się w kolejnej edycji?

Udział przedsiębiorców w konferencjach 
takich jak nasza wynika z potrzeby inspi-
racji, wiedzy i możliwości nawiązania kon-
taktów. My takiego kierunku niezmiennie 
trzymamy się od lat i pod takim kątem 
budujemy partnerstwa – kolejny raz mamy 
przyjemność współpracować z Open Eyes 
Economy, bo blisko nam do idei tego ruchu, 
w którym ludzie biznesu są zachęcani do 
solidarnego rozwoju i patrzenia na firmę 
pod kątem nie tylko jednej wartości, jaką 
jest zysk, ale odpowiedzialnego rozwoju 
związanego nie tylko z marketingiem firmy 
w martwej strategii CSR, tylko z rozważ-
nym rozwojem, który dba o pracownika, lo-
kalną społeczność, środowisko i takie nie-
materialne kwestie podkreśla. Pomysłów 
na kolejną edycję mamy wiele, a satysfak-
cja z udziału, o której mówią nam przed-
siębiorcy napawa chęcią do działania. Po 
pandemii widoczny jest głód kontaktów, 
więc myślę, że projektując program poło-
żymy nacisk na przestrzeń, będącą warto-
ścią dodaną kolejnego spotkania.
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Polski łańcuch dostaw dla 
branży offshore obejmuje dziś 
ponad 400 przedsiębiorstw 
– podaje Ministerstwo Klima-
tu i Środowiska. Branżowi 
eksperci oceniają, że udział 
krajowych firm w projektach 
pierwszej fazy rozwoju mor-
skich farm wiatrowych będzie 
sięgał 20–25 proc., ale po-
tencjał krajowego przemysłu 
w tym obszarze jest nawet 
dwukrotnie większy. 

orskie farmy wiatro-
we na Bałtyku mają 
być jednym z filarów 
polskiej transfor-

macji energetycznej. Zgodnie z rządowymi 
planami na koniec tej dekady moc zainsta-
lowana w offshore ma sięgnąć ok. 5,9 GW, 
a w 2040 roku – już 11 GW. Pierwsze prace 
instalacyjne mają się rozpocząć w 2024 
roku, zaś pierwsze przyłączenia do sieci 
zaplanowano dwa lata później, na 2026 
rok. Wart ok. 130 mld zł projekt budowy 
farm wiatrowych na Bałtyku ma się stać 
kołem zamachowym dla całej gospodarki. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, 
aby jak największy udział miały w nim pol-
skie firmy.

– Jako armator jesteśmy żywo zaintere-
sowani, żeby posiadać statki, które będą 
odpowiadały deweloperom, ale i takie, 
które będą zajmowały się badaniami, ob-
sługą i załogami pracującymi przy farmach 
wiatrowych na Bałtyku. Offshore jest też 
wielką szansą dla naszych konstruktorów, 
inżynierów, stoczni, armatorów, marynarzy, 
właściwie dla wszystkich serwisantów. To 
jest branża, o którą powinniśmy dbać i po-
dejmować jak najszybciej słuszne decyzje, 
abyśmy zaistnieli nie tylko w stawianiu i re-
montowaniu samych farm wiatrowych, ale 
również w ich obsłudze. Jako armator chce-
my obsługiwać farmy wiatrowe nie tylko na 
Bałtyku, ale żeby otworzyły się przed nami 
drzwi również na całym świecie – mówi Do-

rota Arciszewska-Mielewczyk, prezes za-
rządu spółki Polskie Linie Oceaniczne.

Jak podaje MKiŚ, już w tej chwili polski 
łańcuch dostaw dla branży offshore obej-
muje ponad 400 przedsiębiorstw. 120 
z nich – w tym spółki z udziałem Skarbu 
Państwa, m.in. PGE i PLO – podpisało się 
pod zawartym 15 września br. porozumie-
niem sektorowym na rzecz rozwoju mor-
skiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jego 
stronami są też organy administracji rzą-
dowej i kluczowe ministerstwa, podmioty 
z sektora oświaty i nauki, inwestorzy oraz 
organizacje branżowe (łącznie ponad 200 
podmiotów). Porozumienie ma stanowić 
platformę współpracy między nimi. 

morskie Farmy 
WiatroWe – realny 
proJekt czy Utopia?

M
Porozumienie sektorowe jest pierwszym konkretnym krokiem ku realizacji morskich farm wiatrowych na Bałtyku
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To drugi tego typu dokument na świecie, 
wzorowany na brytyjskim Offshore Sector 
Deal. Ma się przyczynić do maksymalizacji 
tzw. local content, czyli udziału polskich 
przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla 
morskich farm wiatrowych, które będą po-
wstawać w polskiej wyłącznej strefie eko-
nomicznej na Bałtyku.

W kolejnej dekadzie udział lokalnych 
przedsiębiorstw w rozwoju morskich farm 
może osiągnąć nawet 45–50 proc. Z kolei 
w optymistycznym scenariuszu do 2050 
roku w Polsce mogłoby zostać zainstalowa-
nych nawet ok. 28 GW w morskich farmach 
wiatrowych, osiągając poziom nawet 65 
proc. udziału lokalnego łańcucha dostaw 
w całości dostaw dla sektora offshore.

Podpisując Polish Offshore Wind Sector 
Deal, minister klimatu i środowiska Michał 
Kurtyka zapowiedział, że Polska ma ambi-
cje i możliwości, aby stać się jednym z lide-
rów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
na Bałtyku, a nawet w Europie. Jednocze-
śnie przypomniał, że w lutym tego roku 
weszła w życie długo wyczekiwana przez 
branżę tzw. ustawa offshore’owa, której 
celem jest m.in. zapewnienie ram prawnych 
i wieloletniego wsparcia dla podmiotów za-
interesowanych rozwojem sektora offshore 
wind w Polsce. Branża wskazuje, że mimo to 
procedury administracyjne związane z bu-
dową farm wiatrowych na Bałtyku wciąż się 
przedłużają. Dlatego rząd szuka kolejnych 
ułatwień, żeby przyspieszyć ten proces. 

Według zapowiedzi pełnomocnika rządu ds. 
OZE Ireneusza Zyski, w Polsce do 2040 roku 
ma powstać od 60 do nawet 77 tys. nowych 
miejsc pracy związanych bezpośrednio i po-
średnio z programem budowy morskich farm 
wiatrowych na Bałtyku. Jak wynika z tego-
rocznego raportu „Energia (od)nowa”, opra-
cowanego przez ILF Consulting Engineers 
– Polska ma szansę, aby do tego czasu stać 
się już dojrzałym rynkiem w branży offshore, 
wiodąc prym w basenie Morza Bałtyckiego. 
Warunkami są jednak dostosowanie zaple-
cza portowego, rozwój innowacji oraz infra-
struktury logistycznej i obsługowej, a także 

budowa kadr dla tego sektora, których na 
dzisiaj też brakuje.

Strona rządowa podaje, że pierwsze pol-
skie morskie farmy wiatrowe mają zyskać 
podłączenie do sieci energetycznej w roku 
2026, ale zdecydowana większość eks-
pertów twierdzi, że data ta jest nierealna, 
a wszystko to, co aktualnie dzieje się wokół 
projektu to tylko plany obudowane marke-
tingiem i pr-em. Podkreślają jednak, że to 
i tak duży krok do przodu dla branży, która 
wreszcie ma jakiś punkt zaczepienia. 

- Porozumienie sektorowe jest pierwszym 
konkretnym krokiem ku realizacji morskich 
farm wiatrowych na Bałtyku. Jest wola poli-
tyczna i to cieszy, ale jako branża obawiamy 
się, że po pierwsze projekt rozbije się o nie-
wydolny aparat decyzyjny i organizacyjny, 
po drugie, gdy poznamy realne koszty całej 
transformacji energetycznej, okaże się, że 
tych pieniędzy nie ma i nie będzie szans na 
ich pozyskanie, szczególnie w perspektywie 
napiętych stosunków z Unią Europejską – 
mówi Expressowi Biznesu anonimowo je-
den z sygnatariuszy porozumienia. 

Branża podkreśla też, że udział krajowych 
firm w procesach inwestycyjnych sektora 

morskie energetyki wiatrowej z jednej stro-
ny cieszy, ale jest mało realne, aby farmy 
były budowane przez polskie firmy, gdyż 
tylko międzynarodowe konsorcja posiadają 
wiedzę i doświadczenie w tego typu budo-
wach. O tych wykonawców trzeba będzie też 
walczyć i kusić ich atrakcyjną ceną, gdyż na 
całym świecie trwa boom na morską ener-
getykę wiatrową i jeszcze przez wiele lat ten 
sektor będzie w fazie wzrostów. 

Jaka będzie przyszłość morskich farm wia-
trowych na Bałtyku? Bez wątpienia, jest to 
projekt fundamentalny dla bezpieczeństwa 
energetycznego kraju i w interesie wszyst-
kich jest jak najszybsze przejście od słów 
do czynów. O korzyściach płynących z ener-
getyki wiatrowej nikogo nie trzeba przeko-
nywać. Na wyobraźnię działa niedawno uru-
chomiona u wybrzeży Danii farma Kriegers 
Flak. To największa tego rodzaju inwesty-
cja na Morzu Bałtyckim a jej koszt wyniósł 
około 1,3 mld euro. Energię wytwarzają 72 
turbiny wiatrowe o łącznej mocy 604 MW, 
rozlokowane w odległości od 15 do 40 km 
od brzegu na łącznej powierzchni około 132 
km2. Farma Kriegers Flak ma moce przero-
bowe pozwalające na pokrycie zapotrzebo-
wania na energię 23 procent gospodarstw 
domowych w Danii. 

TEKST: Wit Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe

PGE planuje wybudować trzy morskie farmy wiatrowe w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Bałtyku
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Brak odpowiedniego wsparcia ze strony systemów IT, niedobór wykwalifikowanej kadry oraz zbyt 
wysokie koszty logistyki to główne hamulce rozwoju logistyki w Polsce i wyzwania, z jakimi mierzą 
się firmy działające w tym obszarze. Ich zdaniem przyszłością branży są automatyzacja i robotyza-
cja w magazynach, rozwiązania z obszaru Big Data Analytics i autonomiczne wózki AGV. To tylko 
niektóre wnioski płynące z opublikowanego dziś raportu „Logistyka w Polsce”, przygotowanego 

przez Manpower we współpracy z Łukasiewicz - Instytutem Logistyki i Magazynowania.

bszar logistyki 
w Polsce ulega 
obecnie bardzo dy-
namicznym prze-

kształceniom. Z jednej strony na jego roz-
wój pozytywnie wpływa intensywny wzrost 
e-commerce, z drugiej – musi on mierzyć 
się z wyzwaniami związanymi z dużą 
dozą niepewności na rynku, niedobo-
rem talentów oraz postępującą rewolucją 
technologiczną, wymagającą od przedsię-

biorstw błyskawicznego wdrażania inno-
wacyjnych rozwiązań, które usprawniają̨ 
funkcjonowanie organizacji i pomagają̨ 
utrzymać jej konkurencyjność na rynku. 

czŁOwiek VS nOwOczeSne 
tecHnOlOgie

W logistyce niezmiennie obserwujemy zma-
gania typu „człowiek vs technologia”. Z jed-
nej strony widoczna jest rosnąca potrzeba 

firm w zakresie rozwoju nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych wspierających 
procesy logistyczne, z drugiej jednak stro-
ny niezmiennie słychać o niemalejącym 
zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych 
pracowników w magazynie, spedycji oraz 
w innych obszarach. 

Zgodnie z odpowiedziami specjalistów lo-
gistyki kluczowym hamulcem dla rozwoju 
branży staje się brak wykwalifikowanej 

loGistyka
– wyzwania 

i przyszłość

O
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kadry. Zwraca na to uwagę ponad 1/3 an-
kietowanych. Jednocześnie więcej niż po-
łowa badanych jako najważniejszy obszar 
inwestycji w tym roku wskazuje pozyska-
nie nowych pracowników, mniejszą wagę̨ 
przywiązując do wdrażania nowoczesnych 
technologii. Człowiek pozostaje więc klu-
czowym zasobem organizacji, a automa-
tyzacja nie wpłynie znacząco na poziom 
zatrudnienia w firmach. Prawie 2/3 firm 
wprowadziło lub zamierza wprowadzić do-
datkowe szkolenia i rozwijać u swoich pra-
cowników kompetencje. Blisko 40% godzi 
się na dalszy wzrost wynagrodzeń. 

- Ważnym sygnałem jest to, że 54% firm chce 
w tym roku inwestować w nowych pracow-
ników. Co ciekawe, dla polskich firm równie 
ważne są kompetencje miękkie, jak odporność 
na stres, umiejętność adaptacji, współpraca, 
jak i kompetencje twarde jak obsługa maszyn, 
uprawnienia, znajomość języków obcych – 
mówi Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz 
- Instytutem Logistyki i Magazynowania.

kaPitaŁ ludzki PriOrytetem

Z raportu wynika, że ponad połowa przed-
siębiorców z obszaru logistyki (54%) w naj-

bliższym roku chce inwestować́ w pozyski-
wanie nowych talentów. Wynik ten nie dziwi, 
ponieważ potrzeby w zakresie zatrudniania 
pracowników znacznie przewyższają̨ obec-
nie możliwości rynkowe. Branża logistycz-
na, dynamicznie rozwijająca się podczas 
pandemii i planująca dalszy wzrost, już dziś 
mocno odczuwa braki kadrowe na każdym 
poziomie kompetencji. 

Poszukiwani są zarówno podstawowi pra-
cownicy manualni, jak i specjaliści. W ob-
liczu wdrażania nowych technologii, które 
firmy wskazują jako drugi z najważniejszych 
obszarów inwestycji (42%), przedsiębiorcy 
będą̨ potrzebować́ w swoich zespołach co-
raz większej liczby osób z rozwiniętymi kom-
petencjami cyfrowymi – dlatego też na rynku 
pracy można się spodziewać rosnącej kon-
kurencji o kadry z takimi umiejętnościami. 

Brak wykwalifikowanej kadry to jed-
no z kluczowych wyzwań w obszarze logi-
styki, z jakimi borykają̨ się̨ firmy. Przyczyną 
trudności w obsadzaniu miejsc pracy no-
wymi pracownikami są głównie zbyt wy-

sokie oczekiwania finansowe kandydatów, 
o czym wspomina 61% firm, brak dostęp-
nych kandydatów (58%) oraz brak wystar-
czającego doświadczenia zawodowego 
(44%). Według oceny pracodawców, jedna 
trzecia kandydatów nie posiada wymaga-
nych kompetencji twardych, co piaty nie 
jest otwarty na zmianę pracy w pandemii.

- Wraz ze znaczącym wzrostem sektora 
e-commerce w Polsce oraz idącym z nim 
w parze rozwojem logistyki i magazynowa-
nia obserwujemy większe zapotrzebowanie 
pracodawców z tych branż na pracowników 
wysoko wykwalifikowanych. Poszukiwani są 
specjaliści o profilu technicznym i inżynie-
ryjnym, z doświadczeniem we wprowadzaniu 
optymalizacji oraz automatyzacji łańcucha 
dostaw. Rosnący popyt na powierzchnie 
magazynowe przekłada się na rywalizację 
o ekspertów z obszaru leasingu nieruchomo-
ści oraz property managementu. Pracodaw-
cy z sektora logistyki nieustannie poszukują̨ 
również osób na stanowiskach spedycyjnych 
i liderskich – mówi Katarzyna Pączkowska, 
dyrektor Manpower.

Branża logistyczna mocno odczuwa braki kadrowe na każdym poziomie kompetencji
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wyzwania w lOgiStyce

Respondenci zapytani o innowacyjne kon-
cepcje i rozwiązania, które w największym 
stopniu przyczynią się do rozwoju logisty-
ki w najbliższych latach, niemal jednogłośnie 
wskazali na automatyzację i robotyzację – 
potwierdza to aż 75% firm, natomiast 63% 
badanych chce inwestować w takie rozwią-
zania. Na kolejnym miejscu znajdują się roz-
wiązania z obszaru Big Data Analytics z wy-
nikiem 35%, w które chce inwestować 24% 
respondentów. Podium zamykają autono-
miczne wózki AGV (34%) a inwestycję w to 
rozwiązanie planuje 24% badanych. Tech-
nologiczna przyszłość logistyki to także au-
tonomiczne pojazdy w dystrybucji, sztuczna 
inteligencja, czy sharing economy. 

- Zdecydowana większość badanych wska-
zuje, że w największym stopniu do rozwoju 
logistyki przyczyni się automatyzacja i ro-
botyzacja w magazynie. Takie odpowiedzi 
nie dziwią, szczególnie wobec wzrostu e-c-
ommerce, który wymusza konieczność pod-
noszenia wydajności procesów magazyno-
wych dotyczących kompletowania i wysyłki 
dużej liczby relatywnie niewielkich zamó-
wień. W tym wyzwaniu automatyka jest zde-

cydowanym sprzymierzeńcem – mówi Marta 
Cudziło, kierownik Centrum Logistyki In-
stytutu Łukasiewicz. 

kluczOwe PrOblemy

Kluczowe problemy, z jakimi borykają się 
firmy w obszarze logistyki to brak odpo-
wiedniego wsparcia działań logistycznych 
ze strony systemów IT (38%), brak wykwa-
lifikowanej kadry (34%) oraz zbyt wysokie 
koszty logistyki (31%). Wiele organizacji 
wspomina również o trudnej współpracy 
z przewoźnikami (25%), nieefektywnej or-
ganizacji pracy magazynu (17%), nietermi-
nowości dostaw (16%), czy też o problemach 
obsługą rozdrobnionych zamówień e-c-
ommerce (13%). 

Jednocześnie, badania wskazują, że tyl-
ko 80 procent firm monitoruje na bieżąco 
efektywność działań logistycznych. 

- Ten kto monitoruje procesy i podejmuje de-
cyzje w oparciu o dane, jest skuteczniejszy, 
tańszy, szybszy. Aby mieć towar dla klientów 
na czas i nie „przepalać” pieniędzy na obsłu-
gę, musimy monitorować sytuację oraz re-
agować tam, gdzie są zakłócenia. Zwłaszcza 

w firmach, gdzie logistyka stanowi znaczny 
udział w kosztach. Wśród firm widzimy pro-
blemy z szybkim wprowadzaniem zmian na 
podstawie monitorowanych procesów. Czyli 
wiemy, co się dzieje, nawet wiemy, co i jak 
chcemy zmienić, ale „rozbijamy” się o przy-
zwyczajenia, czy konflikty między działa-
mi. Przewidujemy, że najskuteczniejsze 
w obszarach logistyki będą te firmy, które 
szybko zrobią użytek z zaawansowanych 
algorytmów bazujących na sztucznej inteli-
gencji. Te narzędzia w prosty sposób można 
wykorzystać zarówno w małej firmie, jak 
i w międzynarodowej korporacji – twierdzi 
Mikołaj Dramowicz, prezes Datapax i eks-
pert zarządzania procesami i przepływem 
informacji w firmach produkcyjnych i dys-
trybucyjnych.

TEKST: Wit Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe

Wiele organizacji wspomina o trudnej współpracy z przewoźnikami

10 STANOWISK 
W OBSZARZE LOGISTYKI  
NAJTRUDNIEJSZYCH DO 
OBSADZENIA 

1. Magazynier 
2. Operator wózka (widłowego, 
bocznego, wysokiego składu) 
3. Inżynier (ds. procesów 
logistycznych, automatycy) 
4. Kierownik (brygadzista, project 
manager, kierownik oddziału) 
5. Ekspert ds. logistyki (spedytor, 
specjalista ds. zarzadzania 
stockiem, zarzadzania 
jakością, eksportu, gospodarki 
magazynowej) 
6. Technik (technik utrzymania 
ruchu, technik operator, 
mechanik, elektryk) 
7. Wykwalifikowany pracownik 
produkcji (operator produkcji 
i maszyn, systemów VMS) 
8. Kierowca (wszystkich kategorii) 
9. Przedstawiciel handlowy
10. Pracownik fizyczny 
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W Trójmieście powstaje pierwsza 
na świecie stacja “na kółkach” do 

tankowania małych ilości LNG
W trakcie przygotowań jest ab-
solutna nowość na trójmiejskim 
rynku paliw. 3,5 tonowy innowa-
cyjny pojazd stanowiący mobilną 
stację tankowania skroplonego 
biogazu (bio-LNG) lub gazu ziem-
nego (LNG) umożliwi zastoso-
wanie LNG jako alternatywnego 
źródła energii na dużo szerszą 
skalę, między innymi w trans-
porcie publicznym, zakładach 
produkcyjnych i biurowcach. 

Prototypowa stacja paliw “na kółkach zo-
stanie zbudowana na zamówienie Instytutu 
Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdy-
ni, lidera unijnego projektu Liquid Energy. 
Projekt jest realizowany przez 8 partnerów 
z Polski, Niemiec i Litwy, w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Interreg 
Południowy Bałtyk 2014-2020. Mobilna 
stacja tankowania paliw LNG to jedna 
z czterech pilotażowych inwestycji powsta-
jących w ramach projektu. 

- To absolutna nowość na rynku dystrybucji 
ciekłego metanu jako alternatywnego źró-
dła energii - mówi Paweł Warszycki z Han-
zeatyckiego Instytutu Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Regionalnego przy Uniwersy-
tecie w Rostocku, jednego z niemieckich 
partnerów projektu Liquid Energy. - W po-
jeździe o dopuszczalnej masie całkowitej 
3,5 tony zostanie zastosowany pojemnik 
kriogeniczny nowej generacji (bezpróżnio-
wy). Powstanie mobilna stacja tankowania 
skroplonego metanu o temperaturze -163 
°C, powstałego z gazu ziemnego (LNG) lub 
biogazu (bio-LNG). 

Dzięki tej innowacyjnej technologii możliwe 
będzie zastosowanie LNG jako źródła ener-
gii na dużo szerszą skalę - poprzez sprzedaż 
i dostarczanie małych ilości tego alterna-
tywnego paliwa lokalnym, detalicznym od-
biorcom, jak np. transport publiczny, małe 
jednostki pływające, małe zakłady produk-
cyjne czy biurowce.  

Obecnie LNG lub bio-LNG są transporto-
wane ogromnymi statkami, a następnie 
klasycznymi cysternami do przewożenia 
LNG, co wiąże się z dużymi ograniczeniami 
formalnymi i biznesowymi.  Mobilna stacja 

ma zmienić system dystrybucji LNG i my-
ślenie o nowych modelach biznesowych. 
Dzięki temu niewielkie ilości skroplonego 
bio-LNG lub LNG (do kilkuset litrów) będą 
mogły być przewożone od wytwórcy - bez-
pośrednio z biogazowni, która ma skra-
plarnię lub ze stacji tankowania - do lokal-
nego odbiorcy.

Mobilna stacja będzie nie tylko innowa-
cyjną i funkcjonalną formą dostarczania 
niskoemisyjnego, alternatywnego źródła 
energii, ale przyczyni się też do realiza-
cji strategii energetycznej Polski, która 
zakłada między innymi wzrost udziału 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) we 
wszystkich sektorach gospodarki oraz 
gazu w miksie energetycznym (do 17-33% 
w 2030 r.). 

Stacja zostanie zbudowana w połowie 
przyszłego roku na zamówienie Instytutu 
Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdy-
ni, lidera unijnego projektu Liquid Energy.  
Przetarg na stworzenie tego innowacyj-
nego pojazdu do dystrybucji paliw LNG 
wygrało konsorcjum dwóch firm - Baltic 
Engineering Flare GmbH oraz Ferdinand 
Schultz Nachfolger Fahrzeugbau GmbH. 
Właścicielem stacji będzie Instytut Morski 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jednakże 
będzie ona wykorzystywana w szerokim 
zakresie jako prototyp służący demon-
stracji możliwości technicznych. Prototyp 
mobilnej stacji tankowania paliw LNG ma 
powstać do końca czerwca 2022 r.

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: unsplash.com
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Mieszkańcy powiatu starogardzkiego dostrzegają 
korzyści płynące z kształcenia ustawicznego 
i poza podstawową usługą oferowaną przez 

urząd pracy, jaką są szkolenia dla bezrobotnych, coraz 
chętniej biorą udział w szkoleniach organizowanych 
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które 
przewidziane są dla pracodawców i ich pracowników.

Finansowe wsparcie dla pracowników i pracodawców
Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie za-

trudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji 
nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej 
się gospodarki - jest to możliwe dzięki ciągłemu podno-
szeniu kwalifikacji kadr. Na przestrzeni lat wsparciem ze 
środków KFS objęci mogli być pracownicy i/lub praco-
dawcy określeni w informacji o priorytetach wydatkowania 
w/w środków przyjętych przez Ministerstwo ds. pracy lub 
ustalanych przez Radę Rynku Pracy. Priorytety te każdego 
roku dotyczyły różnych grup pracowników, umożliwiając 
osobom zatrudnionym wsparcie w zakresie kształcenia 
ustawicznego z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na 
rynku pracy. W formułowaniu priorytetów wydatkowania 
środków KFS na rok obecny, podobnie jak w latach po-
przednich, kluczową rolę odegrała konieczność zapobie-
gania coraz bardziej widocznym na rynku pracy lukom 
kompetencyjnym, utrudniającym rekrutację pracowników 
w wielu dziedzinach działalności gospodarczej. Dlatego 
też na przestrzeni lat zarówno Minister ds. pracy, jak i Rada 
Rynku Pracy ustalały między innymi niżej wymienione prio-
rytety, w ramach których mogło być udzielane wsparcie 
i z których najczęściej korzystały osoby chcące realizować 
kształcenie ustawiczne:

kształcenie osób po 45. roku życia;• 
kształcenie w zawodach deficytowych zidentyfikowa-• 

nych w danym powiecie lub województwie;
rozwój w firmach nowych technologii i zastosowanie • 

wprowadzanych przez firmy nowych narzędzi pracy;
kształcenie osób, które nie posiadają świadectwa • 

ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
kształcenie osób z orzeczonym stopniem niepełno-• 

sprawności;
nabywanie kompetencji cyfrowych;• 
wsparcie pracodawców zatrudniających cudzoziem-• 

ców (priorytet obowiązujący od roku 2021).

W 2021 ROKU POWIATOWY URZĄD 
PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

POZYSKAŁ PONAD MILION ZŁOTYCH 
NA FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO OSÓB PRACUJĄCYCH 
W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU 

SZKOLENIOWEGO

Globalna i regionalna sytuacja związana z epidemią 
COVID-19 wymusiła dopasowanie definiowanych kate-
gorii wsparcia także do realiów rynku pracy w pande-
micznej rzeczywistości. Na 2021 rok przewidziano zatem 
nowe priorytety umożliwiające podnoszenie kwalifikacji 
kadr z uwzględnieniem epidemii:

kształcenie osób zatrudnionych w firmach, które na • 
skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
choroby COVID-19 musiały ograniczyć swoją działalność;

kształcenie pracowników służb medycznych, pra-• 
cowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, 
pracowników domów pomocy społecznej, zakładów 
opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz 
innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełno-
sprawnych, którzy bezpośrednio pracują z osobami cho-
rymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego 
przebiegu tej choroby.

Starogard wśród najlepSzych 
Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim 

każdego roku pozyskuje znaczące środki finansowe na 
kształcenie ustawiczne osób pracujących i jest jednym 
z liderów w województwie pomorskim w zakresie ich 
wydatkowania. W 2021 roku na ten cel w powiecie staro-
gardzkim przeznaczono aż 1 026 660 zł!

Lata Liczba osób objętych wsparciem

2014 182

2015 519

2016 655

2017 706

2018 341

2019 582

2020 691

2021 (I półrocze) 841

Suma 4 517

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie 
Gdańskim zaprasza pracodawców do 
korzystania z możliwości podniesienia 
kompetencji kadr w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego i składania wnio-
sków podczas cyklicznie prowadzonych 
naborów ogłaszanych na stronie interne-
towej starogardgdanski.praca.gov.pl oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

BliSko 5 milionów złotych na Szkolenia dla oSóB zatrudnionych, 
4,5 tySiąca zadowolonych pracowników

powiatowy urząd pracy
w Starogardzie gdańSkim
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TOmASZ LImON
Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”. Propagator 
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowany w rozwój ekono-
mii społecznej. Uczestnik prac organów przedstawicielskich, m.in. Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości, Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, Sztabu Pomorskich 
Przedsiębiorców. Członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG, Kon-
wentu Gospodarczego PG, Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania PG, Rady 
Fundacji Gdańskiej, Rady Fundacji Parkowisko. 

Można odnieść wrażenie, że cały program 
nasycony jest olbrzymią ilością obietnic 
i propozycji, których celem jest przede 
wszystkim przypodobanie sobie wybor-
ców i poprawienie sondaży. Niestety nic 
spektakularnego się nie stało i pomimo 
szerokiej promocji programu poparcie dla 
rządzących jest cały czas na podobnym 
poziomie oscylując wokół elektoratu swo-
ich stałych zwolenników. Być może wyni-
ka to z faktu, że wiarygodność polskiego 
rządu jest wyraźnie zachwiana. Wszyscy 
pamiętają o wielu niespełnionych obiet-
nicach i nie do końca rozliczonej Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Ratowanie 
narodowego przemysłu okrętowego za-
kończyło się olbrzymią klapą a państwowe 
stocznie mają nieciekawą sytuację finan-
sową. Zanotowano nikłe wyniki rządowe-
go programu „mieszkanie plus” budowy 
nowych i tanich mieszkań. O zapowiedzia-

nym milionie samochodów elektrycznych 
krążą jedynie złośliwe anegdoty.

Biorąc pod uwagę wiele niespełnionych 
obietnic rządzący sprawiają wrażenie zde-
terminowanych, aby wdrożyć „Polski Ład”, 
który w opinii wielu ekonomistów i komen-
tatorów jest źle przygotowany i wymaga 
wydłużenia procesu legislacyjnego z po-
szanowaniem szerokich konsultacji spo-
łecznych. Stanowisko większości związków 
pracodawców jest jednoznacznie, wszyscy 
sprzeciwili się drastycznej podwyżce podat-
ków dla przedsiębiorców i pracowników, nie 
tylko związanej z wprowadzeniem nalicza-
nej od dochodu i nie odliczanej od podatku 
składki zdrowotnej. Zwrócono uwagę na 
ryzyka gospodarcze, jakie wiążą się z za-
proponowanym istotnym, skokowym wzro-
stem ciężaru podatkowego nakładanego na 
małych i średnich przedsiębiorców oraz na 
samozatrudnionych budujących polską kla-
sę średnią. Zmiany proponowane w ramach 
Polskiego Ładu spowodują także istotny 
wzrost obciążeń publicznoprawnych dla 
przedsiębiorstw. Niestety gros uwag przed-
stawionych przed organizacje biznesowe nie 
zostało nawet rozpatrzona. Dodatkowo za-
trważające jest tempo jakie zostało narzu-
cone przez rządzących, aby wdrożyć Polski 
Ład w życie. Tak obszerne i istotne zmiany 
wprowadzane do wszystkich kluczowych 
ustaw podatkowych oraz ingerujące w inte-
resy praktycznie wszystkich przedsiębior-

ców, nie mogą być uchwalane w pośpiechu. 
Nawet Rządowe Centrum Legislacji poin-
formowało, że z uwagi na objętość projekto-
wanej ustawy oraz skomplikowany charak-
terem rozwiązań w nim zawartych - nie jest 
możliwe dokonanie jej oceny prawno-legi-
slacyjnej w tak krótkim czasie i odmówiło 
pochylenia się nad dokumentem. Aktualnie 
mamy jeden z najbardziej skomplikowanych 
systemów podatkowych na świecie a dalsza 
ingerencja w niego może wyrządzić więcej 
szkody niż pożytku. 

Z roku na rok płacimy coraz wyższy poda-
tek inflacyjny, płacimy podatek bankowy, 
podatek od sprzedaży detalicznej, podatek 
cukrowy, podatek mocowy w cenach prą-
du i wiele innych danin i opłat. Zauważalna 
jest powszechna drożyzna wielu towarów 
i usług w tym paliw i gazu.

Dlatego też zapowiedź tak szybko wpro-
wadzanego Polskiego Ładu w okresie wy-
chodzenia gospodarki z pandemicznego 
kryzysu potwierdza całkowity brak roz-
tropności polskiego rządu. 

Niestety wszystkie te argumenty ukazują 
Polski Ład jak również sposób jego pro-
cedowania jako program polityczno – spo-
łeczny zawierający głównie przedwybor-
cze obietnice. Pytanie czy społeczeństwo 
jest na to gotowe i da się przekupić. Na 
pewno przedsiębiorcy są innego zdania. 

W ostatnich miesiącach ma miej-
sce zorganizowana na szeroką 
skalę akcja promocyjno-propa-
gandowa polskiego rządu pod 
nazwą Polski Ład. Kilka tygodni 
temu projekt ustawy po konsul-
tacjach społecznych trafił pod 
obrady parlamentarne. 

„Wątpliwy Polski ład”
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trategicznym celem forum jest wskazanie rozwiązań, 
które mają otworzyć polską gospodarkę morską na 
światową rewolucję cyfrową i ułatwić polskim fir-
mom rozwój technologii niezbędnych do skuteczne-

go konkurowania na rynkach zagranicznych. 

- Myślę, że to, co jest zupełnie nowego, to programy rządowe, które 
będą miały znaczący i długofalowy wpływ na kondycję gospodarki 
morskiej. Myślę tutaj o programie budowy farm wiatrowych na morzu, 
programie „Miecznik”, czyli budowie trzech fregat dla polskiej Mary-
narki Wojennej, myślę też o programie „Batory”, którym jest budowa 
promów, bardzo zaawansowana technologia i duże wyzwanie dla prze-

mysłu. Wszystkie projekty są długoterminowe, wymagające i takie, 
które dałyby stabilność naszej branży stoczniowej, czego tak bardzo 
potrzebujemy – podkreślał Sławomir Kalicki, prezes Inter Marine Sp. 
z o.o., współorganizator Forum Gospodarki Morskiej Gdynia.

Forum podzielono na kilka paneli tematycznych. W ramach pane-
lu „Porty i Logistyka”, rozmawiano m.in. na temat projektu budowy 
portów zewnętrznych w Gdyni, Gdańsku i Świnoujściu. Przy zało-
żeniu, że wszystkie zostaną zrealizowane do 2028 roku, możliwości 
przeładunkowe polskich terminali wzrosną do 11 mln TEU, czyli nie-
mal 100% w stosunku do roku bieżącego. Ważnym elementem tego 
projektu jest rozwój sieci transportowej, w szczególności transpor-
tu multimodalnego, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności 
i efektywności funkcjonowania całej branży TSL. W związku z tym, 
duży nacisk kładzie się na znaczne zwiększenie roli kolei i śródlądo-
wych dróg wodnych w transporcie towarów, w którym transport dro-
gowy ma obecnie 75% udziału. To z kolei wiąże się z koniecznością 
usprawnienia systemu zarządzania koleją i żeglugą śródlądową oraz 
zwiększenie ich potencjału przewozowego. 

Z panelu „Edukacja Morska” płynie wniosek, że konieczne jest do-
stosowanie kształcenia do wymogów współczesnej żeglugi. Do tego 
dochodzi rozwój morskich farm wiatrowych w Europie i w Polsce oraz 
związane z tym szkolenie kadr dla tego typu projektów. Polska Stra-
tegia Wodorowa do roku 2030 roku z perspektywą do 2040 r. oraz 
prace nad Polskim Porozumieniem Wodorowym to tematy przewod-

różne oblicza 
GosPodarki morskieJ

Morskie farmy wiatrowe, wodór jako paliwo 
przyszłości, perspektywy rozwoju polskiego 

przemysłu okrętowego, optymalizacja 
transportu morskiego, rozbudowa infrastruktury 
portowej i rozwój branży żeglarskiej i jachtowej 
– to główne tematy poruszane podczas Forum 

Gospodarki Morskiej. Impreza już po raz 20 
odbyła się w Gdyni. 

S

Gdynia Sailing Days
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nie poruszone podczas panelu „Energia Odnawialna”. Sygnatariusze 
Polskiego Porozumienia Wodorowego zobowiązali się do podjęcia 
działań mających na celu wzmocnienie roli wodoru w budowaniu 
polskiego bezpieczeństwa energetycznego, wdrożenie wodoru jako 
paliwa transportowego oraz przygotowanie nowych regulacji na po-
trzeby gospodarki wodorowej.

Z kolei zupełnie nowym zagadnieniem jest biznes żeglarski. Polska 
to jeden ze światowych liderów w tej dziedzinie. Cały sektor produ-
centów jachtów oraz łodzi żaglowych i motorowych w naszym kraju 
to około 1000 firm, które zatrudniają blisko 45 tys. osób, a coroczny 
wzrost produkcji wynosi około 10%. Według danych Polskiej Izby 
Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych zamówienia składane 
w naszych stoczniach będą w tym roku o 30% wyższe niż w 2019 r. 
Polski eksport jachtów stanowi ok. 60% ogólnej wartości eksportu 
w tym segmencie w Unii Europejskiej, a w okresie 2014-2018 podwo-
ił się (ze 184,8 mln euro do 395,8 mln euro). 

Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego i lider pa-
nelu „Biznes w żeglarstwie” zwrócił uwagę na trzy obszary ważne 
dla rozwoju biznesu żeglarskiego w obszarze gospodarki morskiej 
- jachting i przemysł budowy jednostek, sportowe imprezy żeglar-
skie i żeglarska infrastruktura. Marek Łucyk, wiceprezydent Miasta 
Gdyni podkreślił rolę takich imprez jak Gdynia Sailing Days w życiu 
i rozwoju miasta. Jeroen Van Der Toolen, dyrektor zarządzający Ghe-
lamco, sponsora głównego Gdynia Sailing Days wyraził przekonanie, 
że dalszy rozwój takich imprez powinien być połączony z wysiłkiem 
miasta, dla stworzenia przestrzeni z ofertą ciekawą przez cały rok.

- Nie tylko w żeglarstwie, bo jest trend ogólny, wiele miast dąży do 
tworzenia dynamicznych przestrzeni, gdzie dzieje się coś codziennie, 
a nie tylko kilka dni w tygodniu. My jako firma zaczęliśmy realizować 
takie zintegrowane projekty w Belgii, w których skupiamy różne funk-
cje. Tak, aby te miejsca były aktywne przez siedem dni w tygodniu, 
gdzie chętnie przychodzą młodzi ludzie, dzieci, rodziny. Można to uzy-
skać także w przypadku portu jachtowego, tworząc miejsce oczywi-
ście dla jachtów i żeglarstwa, ale też dla ludzi, którzy chętnie przyjdą 
tam spędzać czas. A do tego musi być ciekawa oferta dostępnej, żywej 
przestrzeni. Takie miejsce, będzie mogło oczywiście realizować duże 
imprezy, zasilane budżetami od sponsorów, ale też będzie mogło ge-
nerować dochód z codziennej działalności i samemu się utrzymywać. 
Gdynia już zaczyna to realizować i to jest bardzo duży potencjał, po 
który warto sięgnąć – powiedział Jeroen Van Der Toolen.

TEKST: Wit Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe

Port Gdynia

Port Gdańsk
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Rynek NFT eksplodował 
w tym roku, ogólna wartość 
sprzedaży tokenów NFT 
w pierwszej połowie 2021 
roku wyniosła równowartość 
2,5 miliarda dolarów.

CZym JesT NFT?

NFT, czyli Non-Fungible Token (niezamien-
ny token), to cyfrowa wartość, której nie-
powtarzalność oraz unikalność zapewnia 
technologia Blockchain. Skąd wziął się ten 
fenomen, czym tak naprawdę jest i przede 
wszystkim – dlaczego w niektórych przy-
padkach za pojedynczy NFT trzeba zapła-
cić setki tysięcy, jeśli nie miliony złotych? 
NFT zaczynają dominować w świecie sztu-
ki i gier komputerowych, które dzisiaj nas 

artyści rynków nFt

konrad kirpluk art director 
i ilustrator zmienia świat 
produktów i brandingu w kreskówkę! Na swoim koncie 
ma liczne kampanie reklamowe oraz imponujące portfolio 
klientów. Pracował m.in. dla Nike, Adidas, Microsoft, 
McDonalds’s, Foot Locker, Popular Mechanics Magazine NY, 
Onet, BV Sport.
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przenoszą do wirtualnego świata. Wszyst-
ko to dzięki rozwojowi gospodarki opartej 
o Blockchain. 

Największa popularność niezamiennych 
tokenów wynika z ich potencjału inwesty-
cyjnego oraz długofalowego zysku.

Rynek tokenów NFT może potencjalnie 
na nowo zdefiniować cyfrowe prawa wła-
sności. Technologia ta niemalże na pewno 
wejdzie do stałego użytku, a jej dostęp-
ność dla przeciętnego użytkownika za-
cznie zwiększać się wraz z czasem.

W kolejnych publikacjach napiszemy czym 
dokładnie jest NFT, jak to działa, ile to 
kosztuje, jak twórcy multimedialni tworzą 
generatywne obiekty, które dzisiaj podbi-
jają świat.

Dzisiaj poprosiliśmy o krótką wypowiedź 
artystę ilustratora, który otworzył swoją 
nową drogę twórczą w przestrzeni gene-
ratywnego projektowania i podpisywania 
swoich utworów cyfrowym certyfikatem 
NFT.

KONRAD KIRPLuK - ThE SImPLES 
- mY STORY 

Cześć, rzadko coś publikuje bo mam mało 
czasu i jak każdy mam gorsze i lepsze dni. 
Swoje emocje często nazywam blokadą 
artystyczną „Artblock”. On jest wynikiem 
strachu przed porażką. Ale ironia polega 
na tym, że te uczucia nie przekładają się na 
moje zaangażowanie i zdolność czerpania 
radości z twórczego procesu rysowania. 

Możliwości rozwoju i eksperymentowania 
jako artysta daje mi paliwo żeby każdego 
dnia startować z nową, świeżą energią, 
a strach przed porażką jest właśnie tym pa-
liwem. I tak się stało teraz, po kilku latach 
rysowania swoich The Simples ponownie 
zakochałem się w procesie twórczym. 
Znalazłem inny sposób, inne otoczenie. 

Postanowiłem odwrócić kolejność, wpierw 
zacząłem rysować detale a potem zaczą-
łem składać z nich swoje Simples. 

GrAFIkA - DeTAle + sImPle 

Tymi detalami były codzienne emocje, 
zdarzenia, chwile, którymi wyklejałem mo-
nitor komputera, tak jak positami wykleja 
się tablicę korkową na ścianie.

Tak powstała koncepcja generatywnej 
kolekcji The Simples Emotion and Real 
Heroes. Dostrzegłem w Simples pewnego 
rodzaju kod. Kod który można zaprogramo-
wać, który jest wynikiem moich codzien-
nych zdarzeń, chwil które się pojawiają 
i znikają. Nasze otoczenie, to naturalne 
środowisko, które inspiruje do działania. 
Dostrzegłem w nim nowe narzędzia i nowe 
możliwości swojego procesu twórczego 
który mogę uwierzytelnić niewymienial-
nym tokenem NFT. To dzięki technologii 
blockchain otwierają się nowe perspek-
tywy i możliwości przed artystami którzy 
do tej pory byli zdani głownie na pracę na 
zlecenie.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia oraz 
własnego kompletnego dzieła / projektu, 
zaprosiłem do współpracy i pomocy hub 
NFT, który mi pomógł dopracować projekt 
i wyznaczyć drogę na najbliższe miesiące 
/ lata.

Zapraszam wszystkich do wspólnej przy-
gody - zostań bohaterem i kolekcjonuj swo-
je emocje. Warto się zanurzyć w świecie 
wirtualnej sztuki, zostać jej twórcą i ko-
lekcjonerem. Wirtualnym rynkiem sztuki 
interesują się największe galerie, domy 
aukcyjne, kolekcjonerzy, artyści i gwiazdy.

Zapraszam na stronę mojego projektu 
www.thesimples.art

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i trzy-
mam kciuki za Artystów rynku NFT.
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hińskie zakłady przemysłowe, w tym fabryki, w któ-
rych odbywa się produkcja ubrań dla LPP i innych 
światowych marek muszą zmagać się z regularnymi 
ograniczeniami w dostawach prądu. Niektóre z nich 

pracują tylko przez dwa, trzy dni w tygodniu, a co za tym idzie, nie są 
w stanie zrealizować wszystkich zamówień. 

Na dodatek normą stały się już opóźnienia w transporcie morskim 
i kolejowym. Efektem jest mocno ograniczony asortyment, nie tylko 
w polskich sklepach, ale w całej sieci LPP w Europie. Dla przykładu, 
główna dostawa strojów kąpielowych planowana była na początek 
lipca, ale kontenery dotarły we wrześniu, już po sezonie. Aktualnie 
w sklepach powinny być już kurtki zimowe, ale jeszcze ich nie ma. 

Opóźnienia w transporcie morskim, rosnące koszty dostaw kontenerowych 
i wzrost cen produkcji – wszystko to sprawia, że LPP bada możliwości prze-

niesienia znacznej części produkcji z Chin do Turcji. Dzisiaj na czas do centrów 
dystrybucyjnych firmy przychodzi zaledwie 30 procent towaru. 

lPP przeniesie 
prodUkcJĘ do tUrcJi?

C
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- W 2019 roku, przed pandemią 85 proc. 
dostaw drogą morską zawsze przychodziło 
na czas. Teraz na czas przychodzi 30 proc. 
dostaw. Notujemy trzytygodniowe opóźnie-
nia w dostawach towarów z Azji. Również 
kolej sobie nie radzi, bo wzrosło dynamicz-
nie zainteresowanie tą alternatywą dostaw. 
Część zakładów z Chin sygnalizuje o od-
cięciach prądu, więc dodatkowo wpływa to 
na opóźnienia w dostawach. Jak na razie, 
nie mamy sygnałów związanych z energią 
z innych krajów w Azji, a w samych Chinach 
różni się to w zależności od regionu. Myślę. 
że Turcja może być dużym beneficjentem 
przesunięcia produkcji z Azji. My również 
prowadzimy rozmowy z tamtejszymi produ-
centami - mówi Przemysław Lutkiewicz, 
wiceprezes LPP.

Inny problem to nawet pięciokrotnie wyższe 
koszty transportu. Rok temu za transport 
kontenera z Azji do Europy trzeba było za-
płacić 2,5 - 3 tys. dolarów, a dziś koszt ten 
wynosi 14 - 15 tys. dolarów za jeden kontener. 

- Widzimy także duże wzrosty cen produkcji, 
rzędu 10-20 proc. Ta inflacja producencka 
będzie nam doskwierać. Do tego musimy 
dodać brak materiałów do budowy, czy np. 
sprzętu komputerowego – to wszystko powo-
duje, że kolejne kwartały będą trudniejsze. 
W przyszłym roku marże mogą być niższe. 
Zamówienia na kolejne sezony są realizowa-
ne po wyższych cenach, więc będzie presja 
na marże handlowe – dodał wiceprezes.

Problemy te nie wpłynęły jeszcze na wyniki 
grupy LPP za pierwsze półrocze. Przycho-
dy w tym okresie wyniosły prawie 6 mld zł 
wobec nieco ponad 3 mld zł w tym samym 
okresie rok wcześniej. Zysk wyniósł 481 
mln zł wobec poniesionej straty w wysoko-
ści 393 mln zł rok wcześniej. 

– Trzeci kwartał zaczął się bardzo dobrze. 
Sierpień stał pod znakiem bardzo silnej 
dynamiki sprzedaży związanej m.in. z efek-
tem powrotu do szkół. Z kolei we wrześniu 
dynamika sprzedaży była już mniejsza niż 
w sierpniu i podobnie jest w październiku – 
mówi Przemysław Lutkiewicz. 

Jak LPP radzi sobie z tymi problemami? 
Wzmacnia model sprzedaży wielokanało-
wej rozwijając sieć sklepów stacjonarnych 
i wchodząc na nowe rynki z e-commerce. 
Aktualnie sieć LPP to już 2021 sklepów 
o łącznej powierzchni 1 616,5 tys. mkw. 
w 25 krajach. Online firma jest obecna na 
31 rynkach. Pod koniec września gdań-
ska spółka zadebiutowała w Macedonii – 
w Skopje otwarto pierwszy salon Reserved, 
a niedługo na tym rynku uruchomione będą 
sklepy pozostałych marek LPP. Firma pod-
trzymuje też kontynuację dwucyfrowego 
wzrostu powierzchni handlowej w bieżą-
cym roku obrotowym. 

– Duże nadzieje pokładamy w Rosji, gdzie 
widzimy zwiększoną sprzedaż. Również nasz 
nowy magazyn pod e-commerce w Bułgarii 
bardzo ładnie sprzedaje. Stąd m.in. nasze 
większe zainteresowanie tamtymi kierunka-
mi rozwoju – dodał wiceprezes. 

LPP zarządza markami modowymi Rese-
rved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spół-
ka jest notowana na GPW w Warszawie od 
2001 roku. W sieci stacjonarnej LPP najwię-
cej jest sklepów Sinsay (558), Reserved 
(440) oraz Cropp (386). Liczba pozostałych 
sklepów innych brandów LPP to House - 354 
i Mohito - 281 (stan na koniec lipca 2021 r.).

TEKST: Wit Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe

WYniki sprzedażY marek Lpp

W I półroczu 2021 r. sprzedaż z podziałem na marki wyniosła: 
Reserved - 2 396 mln zł (1 493 mln zł rok wcześniej), Cropp - 
700 mln zł (391 mln zł), House - 578 mln zł (356 mln zł), Mohito 
- 491 mln zł (308 mln zł) i Sinsay  - 1 773 mln zł (709 mln zł). 
W I półroczu sprzedaż w kanale online sięgnęła 1 781 mln zł 
wobec 1 005 mln zł w I półroczu 2020. W samym II kwartale było 
to 793 mln zł wobec 621 mln zł rok temu.
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Pomimo, że wraz z postępem technologicznym 
coraz częściej otaczają nas maszyny, są opty-
miści, którzy, jak Grzegorz Borowski twórca 
Akademii i konferencji Infoshare wierzą, że 
człowiek i budowane przez niego relacje będą 
nie do zastąpienia. Sztuczna inteligencja jest 
tworzona przez ludzi i dla ludzi, my jej wpływ 
będziemy odczuwać coraz mocniej, co jeszcze 
bardziej zmieni rynek pracy.

Pamiętasz, co spowodowało Twoją fascynację nowymi technologiami?

Pierwszy komputer. Namówiłem rodziców, aby kupili mi za dewizy 
w sieci Baltona przedmiot pożądania każdego chłopaka w moim 
wieku, czyli Commodore 64. Kolejnym była Amiga, a zaraz po niej 
wyjechałem do Niemiec, aby zapracować na PC-ta. W 1995 zetkną-
łem się z raczkującym internetem korzystając z portalu Yahoo, a na-
stępnie katalogu stron Wirtualnej Polski, którą po kilku latach, jako 
jej pracownik miałem przyjemność rozwijać. Zaczynaliśmy na etapie 
garażu, a właściwe kawałka willi w Gdańsku przy ulicy Uphagena 2. 
Pod tym adresem mieściło się nomen omen Centrum Nowych Tech-
nologii, przekształcone później w WP, gdzie zarządzałem zespołami 
deweloperów i programistów rozwijając największy w Polsce system 
darmowej poczty elektronicznej, usługi wyszukiwarki (m.in. w ra-
mach współpracy z Google) i technologię adservera, czyli tym, co 
serwuje reklamy na portalu. 

Twoje doświadczenie tłumaczy sukcesy konferencji?

Konferencję wymyśliliśmy z przyjaciółmi z WP: Tomkiem, Andrze-
jem i Marcinem. Zależało nam, aby prezentowała wiedzę od prak-
tyków i dla praktyków. Zadebiutowaliśmy w 2007 roku robiąc event 
po godzinach pracy, pierwsza edycja odbyła się na Politechnice 
Gdańskiej na wydziale Zarządzania i Ekonomii, dzięki otwartości 
profesora Cezarego Orłowskiego. Gdy liczba uczestników zaczęła 
oscylować ok. 1000 stwierdziliśmy, że się już nie mieścimy – wte-

dy żaden z nas nie przypuszczał, że wokół tego projektu zbudu-
jemy firmę Infoshare. Chcąc rozwijać konferencję zatrudniliśmy 
pierwszą osobę, pogłębiliśmy relacje z Miastem Gdańsk, które nas 
wspierało i przenieśliśmy Infoshare do nowo wybudowanej siedzi-
by Międzynarodowych Targów Gdańskich w Amber Expo, gdzie do 
dziś odbywa się wydarzenie. 

Przyszłość 
realizUJe siĘ poprzez 

technoloGię
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Doświadczenie pozwala Ci nadal widzieć przyszłość świata w IT?

Przyszłość w dużej mierze realizuje się poprzez technologie. Dwa-
dzieścia lat temu postrzegaliśmy ją jako start internetu, następnie 
nadejście social mediów, za pomocą których zaczęliśmy przez sieć 
odwzorowywać relacje interpersonalne. Teraz idziemy dalej, wszyst-
ko akceleruje, technologia jest obecna w każdym aspekcie życia, 
więc globalnie zbliżamy się do modelu technokracji.

Co on oznacza?

Obecność technologii, która w przypadku Google, Facebooka i Ama-
zona, czyli firm z sektora Big Tech wywiera bardziej istotny wpływ na 
nasze życie, niż państwa w których żyjemy.

Nie boisz się wyparcia przez sztuczną inteligencję? 

Jestem optymistą, który wierzy w ludzi. Nie wieszczę czarnych sce-
nariuszy rodem z Terminatora, w którym maszyny przejęły panowa-
nie nad światem. Sztuczna inteligencja jest tworzona przez ludzi i dla 
ludzi, ale faktycznie jej wpływ będziemy odczuwać coraz mocniej, co 
jeszcze bardziej zmieni rynek pracy. Proste i powtarzalne czynności 
zostaną zautomatyzowane, natomiast tam, gdzie mamy do czynienia 
z kreacją i kontaktem osobistym, jak w relacji nauczyciel-uczeń, fi-
zjoterapeuta– pacjent tu z uwagi na potrzebę emocji nie widzę możli-
wości zastąpienia. Maszyna nie odda ciepła, uśmiechu i interakcji.

Zgodzisz się, że sektor IT trzęsie światową gospodarką?

Każdy kraj ma swoją specyfikę, jeden żyje z turystyki, inny z usług. 
Patrząc globalnie wystarczy porównać kapitalizację największych 
firm na świecie. O ile 30 lat temu w pierwszej dziesiątce dominowały 
przemysł wydobywczy i banki, to teraz w czołówce są spółki techno-
logiczne. Zmiana, dokonała się po cichu – Netflix, Microsoft, Google, 
Amazon, Tesla i Apple, te firmy w oparciu o innowacje zawłaszczy-
ły spory kawałek rynku. Wywierają olbrzymi wpływ na nasze życie, 
z czego osobiście się nie cieszę, bo jak w przypadku każdego mono-
polisty, my klienci jesteśmy skazani na korzystanie z ich usług, nie 
mając alternatywy.

Skąd takie przekonanie?

Obserwowałem próbę walki z Applem, który przyjął model pobiera-
nia 30 % od każdej opłaty w aplikacjach w App Store. Epic Games, 
wydawca gry Fortnite wytoczył proces, który niedawno zakończył 
się dla niego pyrrusowym zwycięstwem - sąd nakazując Applowi wy-
cofanie się z pomysłu mało jednoznacznie uchylił furtkę, ponieważ 
dla Epic’a, który podjął rękawicę de facto żadne korzyści nie płyną.

Odwaga nie ma ceny

Myślę, że to wyzwanie gigantów, których było stać na podjęcie 
walki. Mniej różowo wygląda próba ograniczeń antymonopolowych 
wytoczonych przez poszczególne kraje wobec Google i Facebooka. 
We Francji i Hiszpanii reklamy Googla zostały dodatkowo opodatko-
wane – Google przerzucił opłaty wprost na klientów, czyli zakładając 
reklamę dostajesz informację, że jeśli prowadzisz działania w tych 
krajach doliczają ci 2% do wydatków. Podoba mi się porównanie, któ-
rego w książce „The Four” używa Scott Galloway opisując sposoby 
funkcjonowania i modele biznesowe największych firm. Facebook, 
namawiał firmy do zakładania profili i zdobywania obserwatorów, 
tłumacząc to jako sposób na nowe kanały dystrybucji i promocji. 
Początkowo wartościowe, bo klienci mieli styczność z tym, co firmy 
publikują na Facebooku. Treści, które trafiały do nich jako organicz-
nie po zmianie algorytmów spowodowały zmniejszenie zasięgu do 
poziomu 5 procent, co oznacza, że tylko do nielicznych fanów trafia-
ły informacje. Chcąc dotrzeć do reszty należy teraz zainwestować 
spore pieniądze w kampanie komercyjne. Zdaniem Galloway’a to, jak 
wybudować dom, który potem nie jest twój i jeszcze musisz płacić 
za jego najem.

Infoshare 2021 spełnił oczekiwania? 

Tak. Zobaczyć po tylu latach prawie 4 tysiące osób rozmawiających, 
śmiejących się, odświeżających stare i nawiązujących nowe relacje 
to dla mnie niesamowite przeżycie, sprawiających, że moje baterie 
ponownie się naładowały. Jeszcze bardziej je wzmocnił pozytywny 
feedback od licznych uczestników i partnerów. Bardzo się cieszę, że 
mogliśmy wrócić z tym świętem technologii w stacjonarnej formie!

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: Tomek Kamiński
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aport jest przekrojową analizą sytuacji na rynku 
nieruchomości handlowych widzianej z perspek-
tywy trzech stron – właścicieli obiektów, najem-
ców oraz konsumentów. Badania potwierdzają, że 

klienci nie chcą rezygnować z zakupów stacjonarnych w centrach 
i parkach handlowych, natomiast ich preferencje uległy pewnym 
zmianom. 

PUNkT WIDZeNIA WłAŚCICIelI CeNTrÓW HANDloWyCH

W połowie marca 2020 r. rynek nieruchomości, a w szczególności ry-
nek powierzchni handlowych, dosłownie zatrzymał się. Z dnia na dzień 
wprowadzono ograniczenia pandemiczne, galerie handlowe i więk-
szość sklepów zamknięto. Gdy zniesiono obostrzenia, szybko okazało 
się, że obawy branży o to, czy klienci wrócą, są bezpodstawne.

rynek powierzchni 
handlowych odbija się 

po lockdownie

Powrót klientów do centrów i parków 
handlowych, nowe międzynarodowe 
marki na polskim rynku i nowe obiekty 
w budowie – to optymistyczne wnioski, 
które można wysnuć z raportu „Rynek 
powierzchni handlowych – powrót 
optymizmu?” przygotowanego przez 
ekspertów Cushman & Wakefield. Są też 
wnioski mniej optymistyczne, za którymi 
kryje się konieczność przemodelowania 
niektórych obiektów handlowych. 

R
Centrum Riviera w Gdyni



LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

 63    

- Szybki powrót konsumentów do centrów handlowych po pandemii 
napawa dużym optymizmem, ale absolutnie nie zwalnia wszystkich 
uczestników rynku od szukania nowych rozwiązań oraz badania 
i analizowania danych, tak aby podążać za zmianami i pracować 
nad zwiększaniem satysfakcji konsumentów, co wydaje się być je-
dynym gwarantem sukcesu. Dla osiągnięcia tych celów niezbędna 
jest współpraca pomiędzy wynajmującymi i najemcami – przekonu-
ją autorzy raportu.

To ważne, tym bardziej, że sektor powierzchni handlowych cały czas 
się rozwija. Łącznie w pierwszej połowie 2021 r. oddano do użytku 
prawie 200 tys. mkw. powierzchni handlowej. Jednocześnie w wyni-
ku zamknięć placówek Tesco, 70 000 mkw. wycofano z rynku. Ponad 
420 tys. mkw. powierzchni handlowej jest obecnie w trakcie budowy 
z terminem otwarcia zaplanowanym na 2021-2022 r. Prawie połowa 
budowanej obecnie powierzchni handlowej zostanie dostarczona na 
rynki mniejszych miast o populacji poniżej 100 000 mieszkańców. 
Jak szacują autorzy raportu, w dalszym ciągu będziemy też obser-
wować dynamiczny rozwój formatu parków handlowych, które sta-
nowią 50% budowanej obecnie powierzchni handlowej. 

WskAŹNIk PoWIerZCHNI NIeWyNAJĘTeJ

Na koniec sierpnia 2021 r. średni wskaźnik powierzchni niewynajętej 
w centrach handlowych ośmiu największych rynków w Polsce wy-
niósł 5,3% (wzrost o 0,5 pp. w stosunku do sierpnia 2020 r.). Naj-
więcej powierzchni niewynajętej odnotowano w Poznaniu (8,6%), 
Wrocławiu (7,1%) i Trójmieście (5,9%). W pięciu z ośmiu analizowa-
nych miast poziom pustostanów wzrósł w ciągu dwunastu miesięcy 
od ostatniego badania, przy czym najwyższy wzrost odnotowano we 
Wrocławiu (o 2,1 pp.), w Trójmieście (o 2 pp.) i w Poznaniu (o 1,8 pp.). 

Przy okazji pandemii powrócił temat ulic handlowych jako alterna-
tywnego do centrów handlowych miejsca robienia zakupów. W wy-
niku wprowadzonych przez rząd ograniczeń w działalności obiektów 
o powierzchni powyżej 2 000 m kw., w trakcie kolejnych lockdow-
nów, wielu najemców mogło prowadzić działalność jedynie w pla-
cówkach zlokalizowanych poza galeriami, przy ulicach handlowych. 
Prawie 40% ankietowanych stwierdziło, że obecność ich ulubionych 
marek (odzieżowych, obuwniczych, kosmetycznych itp.) w lokalach 
na ulicach handlowych skłoniłaby ich do ograniczenia wizyt w cen-
trach handlowych na rzecz tych miejsc. 

PuNKT WIDZENIA KONSumENTA

Podczas pierwszych wizyt w obiektach handlowych, po ich po-
nownym otwarciu, klienci zauważyli znaczny wzrost cen (55% od-
powiedzi), a także zniknięcie niektórych sklepów z oferty znanych 
i odwiedzanych przez nich centrów handlowych (26%). Dla 1/4 an-
kietowanych negatywnym zjawiskiem okazał się brak promocji, któ-
rych się spodziewali. Znaczna część badanych (ok. 20%) odnotowała 
też ograniczenia w ofercie swoich ulubionych marek, braki w rozmia-

rówkach, a także mniejszą liczbę personelu, co często negatywnie 
wpływało na odbieraną przez klienta jakość obsługi w sklepie. 

Do centrów handlowych klientów przyciągają też marki. Rossmann, 
CCC, Pepco, Empik, RTV Euro AGD, Media Markt, Deichmann, H&M, 
Jysk i Reserved to 10 najczęściej wymienianych przez ankietowanych 
marek będących magnesem zachęcającym do odwiedzenia centrum 
czy parku handlowego. Klienci ciekaw są też nowości. W pierwszej 
połowie tego roku działalność w Polsce oficjalnie zainaugurowa-
ło też kilka znanych marek, jak Lego, Rolf Benz, Dental Pro Clinic, 
Yargici, Half Price, Camicissima, Duxiana. Kilka znanych marek też 
zniknęło: Stefanel, Salamander, Camaieu, czy Promod. 

Jeden z ważniejszych elementów w funkcjonowaniu branży handlo-
wej w czasach pandemicznych to zapewnienie klientowi poczucia 
bezpieczeństwa przez zachowanie reżimu sanitarnego w obiek-
tach handlowych. Do najważniejszych elementów w tym zakresie 
należą: częste czyszczenie powierzchni wspólnych (55% odpowie-
dzi), dostępność płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu do każdego 
sklepu i na terenie powierzchni wspólnych (52% odpowiedzi) oraz 
możliwość otrzymania maseczki, kiedy jej zapomnimy (51% odpo-
wiedzi). Bardzo ważne dla konsumentów jest również prawidłowe 
noszenie maseczek przez innych klientów, a także pracowników 
sklepu i ochronę.

PUNkT WIDZeNIA NAJemCÓW

Co oczywiste, w przypadku większości najemców, pandemia CO-
VID-19 wpłynęła negatywnie na ich działalność – odpowiedziało tak 
85% badanych. Najczęściej skutkowało to spadkiem obrotów – 70%, 

Galeria Bałtycka w Gdańsku
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zmniejszeniem liczby pracowników – 33%, ograniczeniem liczby 
sklepów – 25% i problemami wynikającymi z załamania łańcucha 
dostaw – 20%.

W czasie lockdownu aż 73% najemców korzystało ze sprzedaży 
w kanale internetowym, 11% korzystało z usługi click & collect, 9% 
prowadziło sprzedaż poprzez media społecznościowe, tymczasowe 
mobilne punkty sprzedaży lub w trybie take away i delivery. Spośród 
tych sklepów, których działalność objęta była zakazem, 7% najem-
ców nie prowadziło działalności w ogóle. 

Pomimo niepewnej sytuacji na rynku, zdecydowana większość, 
bo aż 92% badanych, zamierza kontynuować plan ekspansji sieci. 
Wszyscy najemcy z tej grupy zdecydowanie stawiają na kanał sta-
cjonarny, jednocześnie ponad połowa z nich (51%) zdecydowała do-
datkowo o rozwoju lub wzmocnieniu istniejącego już internetowego 
kanału sprzedaży.

Dane o obrotach w centrach handlowych pokazują, że dzisiaj sytu-
acja powoli wraca do normy. Poziom sprzedaży w maju 2021 r. był 
wyższy o 36% niż w roku ubiegłym, a jednocześnie o 8% niższy niż 
w analogicznym miesiącu 2019 r. W czerwcu 2021 r. poziom sprzeda-
ży był wyższy o 9% niż w roku ubiegłym i niższy o 11 % niż w analo-
gicznym miesiącu 2019 r. W lipcu 2021 r. obroty w centrach handlo-
wych były wyższe o 5% niż w roku ubiegłym, a jednocześnie niższe 
o 7% niż w analogicznym miesiącu 2019 r. 

e-CommerCe roŚNIe

Zagrożeniem dla zakupów w centrach handlowych może być rosną-
cy rynek e-commerce. Czas pandemii oraz całkowitego zamknięcia 
punktów handlowych spowodował, że udział sprzedaży internetowej 
w sprzedaży detalicznej w Polsce osiągnął najwyższy w historii po-
ziom. Jednocześnie odsetek zwrotów produktów zakupionych online 
wyniósł w zależności od branży nawet do 30%. 

Ponad połowa ankietowanych przyznała, że w okresach, kiedy handel 
stacjonarny był ograniczany, częściej dokonywała zakupów online. 
Aż 90% z tych osób planuje pozostać przy tym zachowaniu. Główne 
kategorie produktów, które badani kupowali przed pandemią zwykle 
w centrach handlowych lub sklepach stacjonarnych, a w ostatnim 
roku zamawiali online to: obuwie (41% badanych), kosmetyki i perfu-
my (41%), odzież i bielizna (39%), urządzenia RTV AGD (34%), meble 
i wyposażenie domu (33%) oraz książki i multimedia (33%). 

JAkA BĘDZIe PrZysZłoŚĆ BrANŻy?

Pandemia nieodwracalnie zmieniła zachowania konsumentów, dla-
tego zarówno wynajmujący jak i najemcy muszą skorygować dzia-
łania. Autorzy raportu podkreślają, że wynajmujący z pewnością 

skupią się na dodatkowych udogodnieniach dla klientów, takich 
jak systemy lojalnościowe, aplikacje ułatwiające poruszanie się po 
obiektach czy też parkowanie, jak również rozwiązaniach w kierun-
ku convenience, czyli ułatwiania klientom zaspokajania potrzeb. 
Nieodzownym elementem budżetu będą środki przeznaczane na 
digitalizację. 

Jeśli chodzi o najemców, to najbliższe miesiące powinny zostać po-
święcone na dopasowanie formatów, wielkości, ale również rozwią-
zań, które będą wspomagały sprzedaż. Klient, który wielokanałowo 
zaspokaja swoje potrzeby, nadal będzie przychodził do centrum 
handlowego, natomiast jego zakupy będą celowe. Naturalnym wy-
daje się w takim przypadku skrócenie pobytu na korzyść częstotli-
wości. Zwiększeniu częstotliwości będą również sprzyjać programy 
lojalnościowe. 

Zmiany jakościowe i ewolucja rynku powierzchni handlowych w Pol-
sce rozpoczęła się już przed wybuchem pandemii. Ona jedynie przy-
spieszyła cały proces, a jednocześnie wpłynęła na wytworzenie się 
zupełnie innego środowiska, w którym na nowo muszą odnaleźć się 
wszyscy uczestnicy sektora retail – właściciele obiektów handlo-
wych, najemcy, a także konsumenci.

Konkludując, zakupy stacjonarne absolutnie nie są przeżytkiem, zaś 
ogromną rolą wynajmujących jest inspirowanie, mobilizowanie, czy 
też pomaganie najemcom w pracy nad ich biznesami, ale również 
wsłuchiwanie się w pomysły i potrzeby najemców.

Centrum Riviera w Gdyni

TEKST: Wit Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Nowy biurowiec 
w Gdańsku Wrzeszczu

Blisko 13 tys. mkw. powierzchni 
dostarczy na trójmiejski rynek 
Punkt - kameralny biurowiec 
z sześcioma kondygnacjami 
nadziemnymi i jedną podziemną. 
Powstaje on we Wrzeszczu, a in-
westorem jest firma Torus, która 
wybudowała kompleks Alchemia 
na Przymorzu. 

Budynek certyfikowany będzie w systemie 
LEED v4. Spełniać będzie więc najwyższe 
standardy środowiskowe związane m.in. 
z energooszczędnością czy niskim zuży-
ciem wody pitnej obniżając przy tym kosz-
ty eksploatacyjne, jak również użyciem 
przyjaznych dla człowieka materiałów bu-
dowlanych. Będzie również certyfikowa-
nym „Obiektem bez barier”, przystosowa-
nym do swobodnego poruszania się osób 
niepełnosprawnych.

W budynku nie zabraknie technologicz-
nych innowacji - jedną z nich jest zmo-
dyfikowany niedawno system central 
wentylacyjnych, dzięki czemu w praktyce 
zlikwidowano możliwość rozprzestrzenia-
nia się różnego rodzaju patogenów, takich 
jak bakterie czy wirusy. Wyróżniać będą go 
także: 3-metrowa wysokość pomieszczeń 
biurowych, uchylne okna, system indywi-

dualnej kontroli temperatury, aplikacja bu-
dynkowa z szeregiem praktycznych funkcji 
(ułatwiająca m.in. dostęp do budynku) oraz 
pełna infrastruktura dla rowerzystów.

Na parterze znajdą się lokale usługowe, 
które służyć będą potrzebom nie tylko pra-
cowników. Z kolei na czwartej kondygnacji 
zaprojektowano taras, który będzie miej-
scem relaksu i odpoczynku dla pracowni-
ków. W inwestycji zaplanowano 283 miej-
sca parkingowe, w tym 83 podziemne. 

Punkt jest świetnie zlokalizowany – tuż 
przy popularnych galeriach handlowych 
(Bałtyckiej i Metropolia), i skomunikowa-
ny - nieopodal Dworca PKP/Szybkiej Kolei 
Miejskiej/Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
Gdańsk Wrzeszcz, w pobliżu licznych przy-
stanków autobusowych i tramwajowych. 
Dojazd do centrum Gdańska Głównego 
zajmuje z tego miejsca zaledwie kilka mi-
nut, z kolei w kwadrans dotrzeć można do 
Sopotu czy Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy.

Kameralny biurowiec w tak wielofunkcyj-
nym otoczeniu będzie świetnym miejscem 

do pracy i rozwoju biznesu. Wprowadzi biz-
nesową funkcję i uzupełni ofertę tej części 
miasta, bogatej w usługi i handel. Będzie 
też kolejnym punktem centralnego dys-
tryktu biznesowego kształtującego się od 
wielu lat pomiędzy dzielnicami Wrzeszcz 
i Oliwa, wzdłuż głównego ciągu komunika-
cyjnego Trójmiasta.

Projekt budynku przygotowała pracownia 
APA Wojciechowski Trójmiasto. Plano-
wany termin zakończenia inwestycji to II 
kwartał 2023 roku.
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Co trzecie mieszkanie kupowane 
w celach inwestycyjnych

Według raportu Metrohouse i Gold Finance 34 proc. 
zakupów na rynku wtórnym mieszkań ma podłoże 
inwestycyjne. Boom zakupowy trwa w najlepsze, 
mimo zapowiedzi podwyżek stóp procentowych.

II kwartał 2021 r. na rynku nieruchomości upłynął pod znakiem wciąż 
rosnącego popytu na mieszkania. Niskie stopy procentowe kredytów 
hipotecznych i nadwyżki finansowe zachęciły klientów do inwestycji 
na rynku nieruchomości. Coraz mniejsza liczba ciekawych ofert 
przesądziła także o wzroście cen i ożywionej decyzyjności klientów.

JAkIe mIesZkANIA sPrZeDAJą sIĘ NAJlePIeJ?

Jak podaje najnowszy Barometr Metrohouse i Gold Finance za II kw. 
2021 r. w dalszym ciągu widoczne jest zwiększone zainteresowanie 
domami i działkami, ale na pierwsze miejsce wciąż wysuwają się 
mieszkania w przedziale 35-50 m kw. Biorąc pod uwagę największe 
miasta w Polsce, lokale te były udziałem aż 36 proc. wszystkich 
transakcji zrealizowanych w II kw. br. Na drugie miejsce, z wynikiem 
29 proc. wyłaniają się transakcje z udziałem nieruchomości 
pomiędzy 50-65 m kw. 

Co ciekawe, w tym samym kwartale ubiegłego roku udział 
w transakcjach lokali o tych samych parametrach wynosił 
38 proc. Widać wyraźnie, jaki wpływ na preferencje klientów 
kupujących mają podwyżki cen nieruchomości. Trzecie miejsce 
wg Barometru Metrohouse i Gold Finance należy do mieszkań 
znacznie większych, pomiędzy 65-100 m kw. To 18 proc. wszystkich 
transakcji. Natomiast popularne dotychczas kawalerki wzbudzają 
zainteresowanie głównie inwestorów, i należy do nich 14 proc. 
transakcji.

ZA Ile kUPUJemy?

Ceny mieszkań są coraz wyższe. Najwyższy wzrost cen odnotowano 
w stolicy, gdzie aż 36 procent wszystkich transakcji dotyczy 
mieszkań, których cena przekracza 12 tys. zł za m kw. W pozostałych 
największych miastach Polski, w tym w Trójmieście 21% transakcji 
to przedział cenowy 8-9 tys. zł za m kw. Zaraz na drugie miejsce 
wyłaniają się transakcje pomiędzy 6-7 tys. zł za m kw. Na trzecim 
miejscu pojawiają się transakcje o parametrach cenowych 7-8 tys. 
zł za m kw. 

Jeśli chodzi natomiast o całkowite ceny transakcji, w których Polacy 
najczęściej kupują mieszkania, znaczną większością transakcji, bo 
w 64% to kwoty w granicach 200-400 tys. zł. Koresponduje to ze 
średnimi kwotami kredytów na mieszkanie. Według danych Gold 
Finance w największych miastach (oprócz Warszawy) pożyczamy na 
mieszkanie średnio 311 tys. zł. 

Prym WIoDą Cele INWesTyCyJNe

Nadal znaczny odsetek zakupów ma związek z potrzebą ulokowania 
gotówki na rynku nieruchomości. Zakupy inwestycyjne występują 
w 34 proc. transakcji na rynku wtórnym. Są to jednak tylko deklaracje 
klientów. W rzeczywistości obserwacje pośredników pozwalają 
przypuszczać, że tego rodzaju transakcji może być znacznie więcej. 
O dobrej kondycji finansowej gospodarstw domowych świadczy fakt, 
że zakupy większego mieszkania występują znacznie częściej niż 
zakup lokalu o mniejszym niż poprzednio metrażu. Zakup większego 
M deklaruje 17 proc. nabywców, podczas gdy tylko 1 proc. transakcji 
dotyczy przeniesienia się do mniejszej nieruchomości.

W dalszym ciągu wśród nabywców mieszkań na rynku wtórnym 
prym wiodą osoby z przedziału wiekowego 30-40 lat. Tacy kupujący 
występują w 41 proc. transakcji i kupują statystycznie jedne 
z najdroższych mieszkań, o czym świadczy średnia 462 tys. zł. za 
mkw. O ile taka cena nie jest szokująca w największych miastach, 
to należy pamiętać, że przy jej wyliczaniu Metrohouse bierze pod 
uwagę transakcję ze wszystkich lokalizacji w całej Polsce.

Apartamenty w Sea Towers często kupowane są w celach inwestycyjnych

TEKST: Wit Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe
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1 . czytnik ebooków al l-new kindle oasis  3

To strzał w dziesiątkę dla najbardziej wymagających użytkowników! Za-
awansowany czytnik okazuje się być jednym z najciekawszych urządzeń 
oferowanych przez Amazona. Wyposażony w 7-calowy wyświetlacz E 
Ink Carta o rozdzielczości 1680x1264px, dzięki zastosowaniu podświe-
tlenia ekranu umożliwia czytanie także po zmroku. Dużym plusem jest 
kolorystyka – wykorzystanie ciepłych barw znacznie mniej męczy wzrok. 
Czytnik jest wodoodporny i zgodnie z przeznaczeniem jest w stanie 
przetrwać godzinę na głębokości 2 metrów. Całość uzupełnia lekka 
i poręczna konstrukcja, zgodność z wszystkimi popularnymi formatami, 
łączność Wi-Fi, obudowa dostosowana dla osób prawo i leworęcznych 
i czas pracy nawet do 6 tygodni.

2. słuchawki nauszne beats by 
dr. dre solo Pro anc

Słuchawki Beats by DR. Dre gwarantują spo-
kojną pracę nawet w najbardziej gwarnym 
biurze. O komfort w zależności od oczeki-
wań „zadbają” dwa tryby - aktywnej redukcji 
szumów ANC i kontaktu, dzięki którym 
słuchamy muzyki, tak jak lubimy najbardziej. 
Pure ANC pozwoli nam całkowicie zatopić 
się w dźwięku i oddać twórczej pracy. Za to 
włączony tryb kontakt umożliwia słyszalność 
tego, co dzieje się wokół. Całość uzupełniają 
intuicyjny sposób włączania i wyłączania 
poprzez składanie, ergonomiczna konstruk-
cja, wyrazisty design i bateria z gotowością 
nawet do 22 godzin słuchania.

1

2

3

Gadżety
EB poleca

3. Xiaomi mi11

Xiaomi nie zwalnia tempa, a na dodatek modelem Mi 11 
wskakuje na trzecie miejsce rankingu smartfonów ustę-
pując jedynie kolejnej gwieździe od Appla. Na co możemy 
liczyć tym razem? Na znakomity telefon w rozsądnej 
cenie, który pod obudową skrywa topowe podzespoły. 
Napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 888, 
działa z 8 GB pamięcią RAM. Prawie 7 calowy ekran 
z rozdzielczości 1440 × 3200 px i panelem AMOLED 
z dodatkowym odświeżaniem, trzema aparatami i baterią, 
która umożliwia długi czas pracy na jednym ładowaniu 
jest tym, czego fani nowinek potrzebują najbardziej.
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AuTOR : Urząd Gminy w Cedrach Wielkich

Mieliśmy swoją paraolimpiadę
Takiej imprezy w Cedrach Wielkich jeszcze nie było! Swoją miniparaolimpiadę w hali sportowej zorganizował 

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu. W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyli także nasi paraolimpijczy-
cy – Rafał Lis (Ateny, Rio de Janeiro, Tokio) oraz Ernest Gardynik (Sydney), ale nie oni byli głównymi bohatera-
mi dnia. W imprezie „Uśmiechnij się jesteś w Cedrach” mogły uczestniczyć osoby niepełnosprawne – przede 

wszystkim te, które nie mają na co dzień żadnego kontaktu ze sportem.

Na gości sobotniej imprezy czekało wiele, nie tylko, sportowych 
atrakcji. Od rana do zmagań przystąpili tenisiści stołowi.
– Nasi zaproszeni goście pokazali jak grają mistrzowie. Warto po-
wiedzieć, że Rafał Lis jest pierwszym polskim sportowcem, który 
na igrzyskach olimpijskich grał na wózku inwalidzkim – mówi wójt 
Janusz Goliński. – Wybudowana niedawno hala sportowa ma służyć 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy – również niepełnosprawnym. 
Podobne imprezy będziemy organizować często, aby osoby niepeł-
nosprawne mogły próbować swoich sił w różnych dyscyplinach 
sportowych. Jest to też dobra okazja do ich rehabilitacji oraz inte-
gracji z lokalną społecznością. Dla niektórych osób było to być może 
pierwsze spotkanie ze sportem.
Poza zmaganiami tenisowymi uczestnicy sobotniej imprezy mo-
gli spróbować swoich sił w piłce nożnej, wspinaczce i boccie, czyli 
odmianie gry w bulle dla niepełnosprawnych. Na chętnych czekała 
także siłownia.

– Przygotowaliśmy także inne atrakcje. Odbyły się chociażby pokazy 
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz prezentacja działalno-
ści gdańskiego Stowarzyszenia Szansa-Start i Ośrodka Rewalida-
cyjno-Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach. Dla 
tych, którzy spalili kalorie podczas wysiłku fizycznego KGW Cedry 
Małe przygotowało specjalne stoisko ze słodkościami oraz gorący-
mi napojami. Patrząc na uczestników sobotniej imprezy doszliśmy 
do wniosku, że takie wydarzenia powinny odbywać się częściej, a my 
będziemy chcieli sprostać temu wyzwaniu – dodaje Łukasz Żarna, dy-
rektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. 
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Przekształcenie hydroforni ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody, 
zapewnienie ciągłości dostaw wody po-
przez pełne zautomatyzowanie procesów 
produkcyjnych, poprawę jakości wody, 
pełną kontrolę procesów produkcyjnych 
wody poprzez monitoring stacji, zwiększe-
nie możliwości produkcyjnych wody a także 
pełen monitoring wody pozyskanej ze śro-
dowiska. Projekt obejmie również wymianę 
przez spółkę komunalną Eco Probe 47 hy-
drantów i 115 zasuw na sieci wodociągo-
wej zasilanej z hydroforni w Pszczółkach, 
co w efekcie przyczyni się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
uniknięcia częstych wyłączeń hydroforni 

w Pszczółkach, oraz utworzenia sektorów 
wodnych w celu zminimalizowania odcięć 
wody w przypadku awarii.

Dodatkowo na terenie hydroforni w przyszłym 
roku planowane jest powstanie pilotażowej 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 33 kW.

Wartość strategicznej inwestycji, stano-
wiącej punkt zwrotny w historii gminnej 
sieci wodociągowej opiewa na kwotę 3 mi-
lionów złotych, z czego 1.500.000 złotych 
to dofinansowanie otrzymane z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą będzie 
Konsorcjum Firm: E.B.I. GreenSky Sp. z o.o. 
i Veder Tech Sp. z o.o.

Umowa na przebudowę hydroforni 
w Pszczółkach podpisana!

Na początku października Wójt 
Gminy Pszczółki Maciej Urbanek 
oraz prezes konsorcjum Sławo-
mir Kalinowski podpisali długo 
wyczekiwaną umowę na przebu-
dowę hydroforni. W ramach reali-
zacji zaplanowano modernizację 
w zakresie branży technologicz-
no-sanitarnej, ogólnobudowlanej 
i elektroenergetycznej.

AuTOR : Urząd Gminy w Pszczółkach
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Przystań 
kajakoWa

na rzece redzie 

Mieszkańcy Wejherowa oraz 
turyści mogą już korzystać 
z nowoczesnej przystani 
kajakowej, która będzie 
kolejną atrakcją w mieście.

rzystań wybudowano na 
rzece Redzie przy mo-
ście na ul. Ofiar Piaśnicy. 
Miejska inwestycja jest 

współfinasowana ze środków unijnych, 
które pozyskały władze Wejherowa.

- Rzeka Reda płynąca na północnych obrze-
żach Wejherowa zawsze wzbudzała zain-
teresowanie amatorów kajakarstwa tury-
stycznego ze względu na rzadko spotykane 
meandrowanie rzeki – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta – Stąd decyzja miasta  
o budowie w tym miejscu nowoczesnej przy-

stani kajakowej, na której można bezpiecznie 
zwodować i wyciągnąć z wody kajaki i sko-
rzystać z infrastruktury m.in. wiat. 

jeden  z PrzyStanków POmOrSkicH 
Szlaków kajakOwycH

Inwestycja zrealizowana została w ramach 
programu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, 
który jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Koszt całej inwestycji 
to 350 tys. zł. 

P
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W ramach inwestycji wybudowano pomost 
o długości 20 m oraz pochylnię do wodo-
wania i wyciągania kajaków z wody.  Są 
zadaszone wiaty, wyposażone w ławkosto-
ły i kosze. Nowe zagospodarowanie terenu 
objęło również przebudowę parkingu leśne-
go, dzięki czemu powstały miejsca posto-
jowe dla samochodów osobowych, w tym 
dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo 
pomiędzy parkingiem a pomostem znajdu-
ją się stojaki na rowery wraz z zestawem 
naprawczym dla jednośladów. Cały teren 
został zagospodarowany dzięki współpra-
cy z Nadleśnictwem Wejherowo, które jest 
właścicielem tego terenu. 

dla kajakarzy, rOwerzyStów, 
SPacerOwiczów i … mOrSów

- Miejsce to powinno spodobać się również 
miłośnikom turystyki rowerowej oraz wszyst-
kim mieszkańcom uprawiającym sporty tere-
nowe np. biegi rekreacyjne i nordic-walking – 
mówi Dorota Chodubska, radna Wejherowa. 

- Są tu stojaki do rowerów oraz zestaw do ich 
naprawy. Musimy tylko pamiętać o tym, że 
jest to nasze wspólne miejsce i wszyscy mu-
simy o nie dbać. 

Radny Paweł Formela dodaje, że z przystani 
będą korzystać także wejherowskie Morsy. 

- Bardzo cieszę się, że to miejsce zostało 
tak zagospodarowane ku wielkiej uciesze 
kajakarzy – mówi Paweł Formela – Dla mnie 
dodatkowym powodem do radości jest to, że 
będę mógł z tego miejsca  i zejścia do wody 
korzystać razem z grupą Wejherowskiego 
Klubu Morsów, do której należę. 

- Ten teren do tej pory był leśnym parkin-
giem nad rzeką, z której korzystali kajaka-
rze, ale warunki były spartańskie – mówi 
Bartłomiej Frey, radny Wejherowa. – Na 
domiar złego był tu bardzo niebezpieczny 
zjazd z drogi wojewódzkiej. Dzięki tej inwe-
stycji powstała przystań kajakowa z praw-
dziwego zdarzenia, z łagodnym zjazdem, 

parkingiem, z którego korzystać mogą nie 
tylko kajakarze, ale rowerzyści, a także oso-
by spacerujące.

Inwestycja zrealizowana została w ramach 
programu „Pomorskie szlaki kajakowe”, 
który jest współfinansowany ze środków 
europejskiego Funduszu rozwoju regio-
nalnego w ramach regionalnego Progra-
mu operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020.

AuTOR : UM Wejherowo
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Od ponad 100 lat Rzuce-
wo jest ważnym miejscem 
na mapie archeologicznej 
Pomorza. Stało się tak za 
sprawą odkrycia osady łow-
ców fok pochodzącej z epoki 
kamienia (V-II tys. p.n.e.). 
Obecnie na terenie osady 
znajduje się Park Kulturo-
wy — Osada Łowców Fok 
z wyznaczoną ścieżką dy-
daktyczną, na której znajdują 
rekonstrukcje dawnej zabu-
dowy i warsztaty. W „cha-
cie kaszubskiej” zobaczyć 
można wystawy muzealne. 
Park otwarto w 2013 roku. 
Prace sfinansowano z Pro-
gramu Operacyjnego „Zrów-
noważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007 
– 2013” oraz środków wła-
snych Gminy Puck. Park 
Kulturowy Osada Łowców 
Fok w Rzucewie jest zarzą-
dzany przez Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki w Gminie 
Puck.

1894 roku, nauczy-
ciel Meyrowski 
z Rzucewa znalazł 
w pobliżu brzegu 

morskiego fragmenty naczyń glinianych 
i narzędzia z krzemienia, które przekazał 
do Muzeum Prowincjonalnego w Gdań-
sku. W tym samym roku dyrektor Muzeum 
Hugo Conwentz przeprowadził w tym 
samym miejscu pierwsze, rozpoznawcze 
badania wykopaliskowe. Uzyskał bogaty 
zbiór naczyń glinianych wyróżniających 
się bogatym zdobnictwem oraz precyzyjnie 
wykonane drobne narzędzia z krzemienia 
i kamienia. W tej samej warstwie zalegały 
liczne kości zwierzęce. Uwagę H. Conwent-

za zwróciły szczątki różnych gatunków 
fok. Uznał, że mieszkańcy odkrytej osady 
byli rybakami i łowcami. Trzydzieści lat 
później, na odkrycia w Rzucewie zwrócił 
uwagę profesor Józef Kostrzewski. Syste-
matyczne badania wykopaliskowe podjął 
w 1927 roku. Wyniki badań stały się dla J. 
Kostrzewskiego podstawą do wprowadze-
nia do literatury archeologicznej terminu 
„kultura rzucewska”. Oznacza on zespół 
zabytków archeologicznych, takich jak: 
ceramika, wyroby krzemienne i kamienne, 
a także charakterystyczną zabudowę osad, 
typowych dla plemion rybacko-łowieckich 
żyjących w III i II tysiącleciu p.n.e. nad Zato-
ką Pucką, Gdańską i Zalewem Kurońskim.

park kUltUrowy 
osada łoWcÓW
Fok w rzUcewie

W
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Od 1984 roku badania wykopaliskowe 
w Rzucewie podjęło Muzeum Archeologicz-
ne w Gdańsku z archeologiem wiodącym 
Danutą Król.

Osada Łowców Fok zajmuje dziś teren bez-
pośrednio przylegający do Zatoki Puckiej, 
nazywany Cyplem Rzucewskim lub Krusz-
wicą. Pierwsza osada założona została na 
stoku kępy, opadającym łagodnie w kierun-
ku jeziora, które niegdyś istniało na terenie 
obecnej Zatoki Puckiej. 

Łagodny stok pozwalał na terasowe rozpla-
nowanie osady, uformowane stopnie miały 
ok. 5 m szerokości. Na nich stawiano domy 
słupowe. Przestrzeń między wbitymi w zie-
mię palami drewnianymi uszczelniano ga-
łęziami. Szerokość domów nie przekraczała 
3 metrów, a długość przystosowana była do 
wielkości terasy. Paleniska były wewnątrz 
domów. W osadzie wyróżnia się tzw. część 
mieszkalną. W jej obrębie obrabiano krze-
mień, bursztyn i kości, kamień zaś w części 
osady przylegającej bezpośrednio do brze-
gu jeziora.

Odkryto m.in. pracownię wytwarzania sie-
kier kamiennych — na dużych głazach szli-
fowano drobne i średnie kamienie, z któ-
rych powstawały siekiery. Rozplanowanie 
głazów i duże ilości drewna wskazują na 
prowadzoną w tym miejscu obróbkę łodzi-
dłubanek. Jest to jedyne takie miejsce od-
kryte w obrębie osad z epoki kamienia nad 
południowym Morzem Bałtyckim.

Zdobywanie pożywienia ułatwiało miesz-
kańcom Rzucewa dogodne położenie osa-
dy. W pobliskim jeziorze łowiono duże ilości 
ryb. Zachowane ości i łuski świadczą, że 
były to szczupaki, dorsze, sandacze, płocie 
i węgorze. Mieszkańcy Rzucewa wyprawiali 
się też dłubankami na dalsze łowy morskie, 
po foki, zabierając kościane i rogowe harpu-
ny. Duże ilości kości tych ssaków wskazują, 
że stanowiły one podstawę wyżywienia 
mieszkańców osady. Znano też podstawy 
prymitywnego chowu zwierząt, głównie 
świń i bydła. Bogaty zbiór naczyń glinia-
nych z charakterystycznym zdobnictwem 
świadczy, że plemiona okolic Rzucewa 
znajdowały się w zasięgu kontaktów kul-
turowych z plemionami obszarów Europy 
Środkowej i Zachodniej. Wśród tych naczyń 

znajdują się duże zasobowe do przechowy-
wania zapasów, małe w kształcie rynienki 
pełniące funkcje lampek, misy, wazy i am-
fory. Wyróżnikiem dla naszej osady są duże 
naczynia zasobowe, na których, w miejscu 
uszu naklejono tzw. rożki.

Badania wykopaliskowe w Rzucewie po-
twierdzają, że jest to jedna z nielicznych 
osad kultury rzucewskiej, w której zacho-
wały się ślady pozwalające odtwarzać róż-
ne aspekty życia jej mieszkańców: od spo-
sobu zdobywania pożywienia, do „tajemnic” 
dawnej obróbki krzemienia i obrządku po-
grzebowego.

Utworzenie Parku Kulturowego miało na 
celu ochronę wartości archeologicznych, 
kulturowych, krajobrazowych i stworze-
nie atrakcyjnej oferty turystycznej oraz 
edukacyjnej… Bogata też jest nowożytna 
historia Cypla Rzucewskiego. Do dziś za-
chowały się zabudowania osady rybac-
kiej z początku XIX, przydrożne kapliczki 
i krzyże. Walorem jest położenie Parku 
nad brzegiem Zatoki Puckiej, z widoczną 
panoramą Półwyspu Helskiego. Wytyczo-
na ścieżka dydaktyczna na terenie Parku 
skomunikowana jest ze ścieżką rowerową 
biegnącą obok brzegu zatoki. 

TEKST: Danuta Król ZDJĘCIA: arch. OKSiT
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Po dwóch latach przerwy 
spowodowanej pandemią 
odbył się bardzo oczekiwany 
V Kongres Sekretarzy orga-
nizowany przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego. 
Ogólnopolskie wydarzenie 
dotyczyło bieżących i naj-
ważniejszych aspektów 
funkcjonowania samorządu 
terytorialnego.

Oprócz sekretarzy i ekspertów w Kongre-
sie wzięli udział również przedstawiciele 
rządu. Blisko 400 osób uczestniczyło w kil-
kudziesięciu debatach i panelach wymiany 
doświadczeń oraz w spotkaniach eksperc-
kich odbywających się równolegle stacjo-
narnie w Warszawie i online. 

SamOrządy w Pandemii

Podczas Kongresu nie zabrakło tematu 
wpływu pandemii koronawirusa na funk-
cjonowanie JST. Cezary Trutkowski, Pre-
zes Zarządu FRDL zaprezentował wyniki 
z badania ponad 2000 sekretarzy. Wynika 

z nich, że pandemia zakłóciła realizację 
zaplanowanych działań w większości gmin 
(60%). Ponad ¾ badanych odpowiedziało, 
że część zatrudnionych w ich urzędach pra-
cowników musiała wykonywać dodatkowe 
zadania związane z przeciwdziałaniem 
skutkom zagrożenia. 

Ważnym elementem V edycji wydarzenia 
była debata poświęcona oczekiwanym 
zmianom ustawy o pracownikach samo-

rządowych i rozporządzeniach ws. wyna-
gradzania pracowników JST. To właśnie 
niedobór wykwalifikowanych pracowników 
i rosnące wymagania płacowe są coraz po-
ważniejszym problemem dla samorządów. 
– Zawsze można powiedzieć, że jest pewne-
go rodzaju niedosyt, ale uważam, że zmiany 
i urealnienie wynagrodzeń w administracji 
samorządowej, również w zakresie odpływa-
jącej kadry, jest niezmiernie ważne – przeko-
nywał Minister Michał Cieślak.

V konGres 
sekretarzy po 

dwóch latach przerwy
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Z kolei Wójt Gminy Zagnańsk Wojciech 
Ślefarski podkreślał, że praca w admi-
nistracji samorządowej jest obciążana 
olbrzymią odpowiedzialnością i wymaga 
coraz większych kompetencji. – Każdy sa-
morząd boryka się z podobnymi problema-
mi, JST od wielu lat nie są konkurencyjnym 
zakładem pracy – podsumował Andrzej 
Wojewódzki, sekretarz miasta Lublina. 
Za największy problem, z którym w swojej 
pracy mierzą się sekretarze, ankietowani 
uznali niestabilność przepisów prawa. Tak 
wynika z raportu Skuteczny urząd samo-
rządowy, przeprowadzonego przez FRDL 
wśród samych sekretarzy. Z dokumentu 
wybrzmiewa również potrzeba szkoleń 
i wiedzy eksperckiej dla kadr samorządo-
wych. Dlatego też organizatorzy Kongresu 
zapewnili uczestnikom możliwość osobi-
stego i wirtualnego kontaktu z eksperta-
mi z najważniejszych dziedzin. Uczestnicy 
wydarzenia mogli zapoznać się m.in. z pla-
nowanymi działaniami Urzędu Zamówień 
Publicznych w związku z elektronizacją 
zamówień prezentowanymi przez Huberta 

Nowaka, Prezesa UZP, czy też przedyskuto-
wać kwestie związane ze zmianą Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego w zakre-
sie doręczeń elektronicznych. Równoważ-
nym tematem było też prawo pracy, w tym 
zagadnienia pracy zdalnej, o których mówili 
przedstawiciele PIP i eksperci FRDL.

Nagrody dla najlepszych samorządów

Tradycyjnie już podczas Kongresu uhono-
rowano najlepiej zarządzane samorządy, na 
których ręce przekazano statuetki ELoGE - 
Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania 
w Samorządzie Terytorialnym z ramienia 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego, która otrzymała 
oficjalną akredytację od Rady Europy na 
przyznawanie tych wyróżnień. W tym roku 
otrzymały je Urząd Miejski w Andrychowie, 
Urząd Miejski w Dzierzgoniu oraz do Sta-
rostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
i Urząd Gminy Skrzyszów.

Podczas V Krajowego Kongresie Sekretarzy 

wystąpiło ponad 50 prelegentów. Podczas 
wydarzenie kompleksowo omówiono wielu 
aspektów działalności instytucji samorzą-
dowych. Sekretarze mieli możliwość zapo-
znania się z praktycznymi rozwiązaniami 
i trendami w zakresie zarządzania w tak 
trudnym dla samorządów czasie.

– Pandemia zmieniła wszystko, musieliśmy 
w jednej chwili dostosować się do całkowicie 
nowych warunków. To jest pouczające, żeby-
śmy wyciągnęli z tej sytuacji wnioski na ju-
tro. Takich zdarzeń w naszej rzeczywistości 
może być więcej. Dlatego takie spotkania jak 
Kongres Sekretarzy są niezwykle potrzebne 
– podsumowała Kongres, Magdalena Maj-
kowska, sekretarz Wielunia.

Współorganizatorem wydarzenia była Kra-
jowa Rada Forów Sekretarzy – Dziękuję 
wszystkim sekretarzom. Nie ma takiego dru-
giego podobnego wydarzenia realizowanego 
tak ściśle we współpracy z samymi sekreta-
rzami – podkreślił Marcin Smala, Wicepre-
zes Zarządu FRDL.

TEKST: materiały prasowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ZDJĘCIA: Konrad Lechański, Rafał Laskowski
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Gala Rankingu Gmin 
Województwa Pomorskiego

Już 18 listopada br. przekona-
my się, która z gmin zwyciężyła 
w Rankingu Gmin Województwa 
Pomorskiego.

Ideą rankingu jest wyłonienie i promowanie 
gmin wyróżniających się pod względem 
rozwoju społecznego i gospodarczego oraz 
najlepszych praktyk przez nie stosowa-
nych. Pozycja gminy w rankingu stanowi 
syntetyczny wynik kilkunastu wskaźników 
obrazujących różne sfery życia wspólnot 
lokalnych w naszym regionie - wskaźniki te 
są zróżnicowane i mają w swoim zamierze-
niu pokazywać jakość życia w poszczegól-
nych częściach regionu. 

- Czołówkę stanowią te gminy, które spraw-
nie realizują swoje zadania własne i wy-
korzystują dane im potencjały rozwojowe. 
Ranking odpowiada między innymi na pyta-
nia: jak sobie radzą gminy, co wpływa na ich 

kondycję i czy mieszkańcom Województwa 
Pomorskiego żyje się coraz lepiej. Zesta-
wienie zostało przygotowane na podstawie 
danych z Urzędu Statystycznego w Gdań-
sku, partnera naszej inicjatywy– wyjaśniają 
organizatorzy. 

Podczas Gali pierwszej edycji Rankingu 
laureaci otrzymają pamiątkowe statuetki 
w kategoriach gmin wiejskich; miejsko-
wiejskich; miejskich oraz liderów powiato-
wych. Nagrody wręczą Mieczysław Struk 
Marszałek Województwa Pomorskiego, Ce-
zary Trutkowski Prezes Zarządu Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 
Regulskiego oraz Jerzy Auksztol Dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Drugą część wydarzenia w Hotelu Scan-
dic w Gdańsku uświetnią wystąpienia 
eksperckie. Otworzy je Mieczysław Struk 
- Marszałek Województwa Pomorskiego 
przedstawiając „Inwestycje w nowym okre-
sie programowania”. Bezpośrednio po nim 
o „Finansowaniu projektów komunalnych” 
opowie Pan Mariusz Denkiewicz - Dyrektor 
Biura Analiz i Strukturyzacji Transakcji 
w Departamencie Sektora Samorządowego 
BGK. Na zakończenie „Europejski Zielony 
ład a finansowanie zrównoważonych inwe-
stycji” omówi Pan Przemysław Wilkiewicz 
Menedżer ds. sektora Paliwowego i Infra-
struktury z Departamentu Analiz i Wspar-
cia Sektorowego BGK. 

Otwarcie i wręczenie nagród będą transmi-
towane online, natomiast wystąpienia eks-
pertów przewidziane zostały dla uczestni-
ków obecnych na sali. Gala, podobnie jak 
Ranking dla Gmin jest bezpłatna. Organiza-
torem rankingu jest Fundacja Rozwoju De-
mokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 
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