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POPRZEDNIE WYDANIA:

wielkim entuzjazmem od-
dajemy w Państwa ręce 
kolejne wydanie „Expres-
su Biznesu”. Jednym z naj-

bardziej gorących tematów 
nowego roku jest oczywiście 
Polski Ład. W najnowszym nu-
merze szczegółowo przedsta-
wia go podczas spotkań Biuro 
Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Kolejną po-
ruszaną kwestią jest Consul-
ting. W jaki sposób pomaga 
w biznesie i dlaczego taki 
partner to dziś skarb, a na-
wet konieczność, wyjaśnia dr 
Anna Sperska założycielka 
firmy Lograd. Również w dzia-
le „Biznes” Pomorska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna 
prezentuje historyczny rekord 
dotyczący nakładów inwe-
stycyjnych, które przyczynią 
się min. do powstania nowych 
miejsc pracy. Jednak świat nie 
kręci się tylko wokół biznesu, 
odwiedzając pozostałe działy 
takie jak „Gospodarka” czy „Li-

festyle” znajdziecie w nich Państwo szeroką tematykę dotyczącą 
Trójmiasta. Miejsce poświęcamy również jak zawsze sprawom sa-
morządowym. W obecnym wydaniu mogą Państwo zapoznać się 
z planami inwestycyjnymi rozbudowy bazy sportowo – rekreacyj-
nej w Pucku a także dowiedzieć się jaki był miniony rok dla Gminy 
Zblewo. Zapraszam do lektury!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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iepubliczna Szkoła Rze-
miosła im. św. Józefa 
w Wejherowie jest ewe-
nementem w skali kraju. 

Skąd pomysł i na jakie potrzeby młodych 
chce w ten sposób odpowiedzieć Powia-
towy Cech Rzemiosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw?

Inicjatorem szkoły jest Brunon Gajewski, 
mój poprzednik na stanowisku Starszego 
Cechu, a pomysł zakiełkował w okresie na-

rastającej tendencji do likwidacji placówek 
zawodowych. Zdawaliśmy sobie sprawę, 
że młodzież na starcie w dorosłość nie ma 
przygotowania praktycznego – osoba po 
maturze posiada wykształcenie ogólne, 
jednak brakuje jej ukierunkowania zawo-
dowego. Cech Rzemiosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw zrzesza rzemieślników 

wielu profesji, w każdej z nich potrzebni 
są następcy, dlatego naturalną rzeczą jest 
potrzeba przekazywania wiedzy. Podobnie, 
jak Pan Gajewski wszyscy byliśmy przeko-
nani, że szkoła jest bardzo potrzebna. Dziś 
działa, a my z dumą obserwujemy młodych, 
którzy wykazują zaangażowanie i predys-
pozycje zawodowe.

Jest ewenementem w skali 
kraju nie tylko z uwagi na 

wysokiej klasy wyposażenie 
poszczególnych pracowni 

zawodowych i kompetencje 
kadry pedagogicznej. 

Niepubliczną Szkołę 
Rzemiosła im. św. Józefa 

powstałą z inicjatywy 
Cechu Rzemiosł śmiało 

można określić kuźnią 
talentów. (..) Tych nam 
trzeba, bo dziś szkoły 

zawodowe są gwarantem 
fachu, a więc pewnego 

zatrudnienia na dynamicznie 
zmieniającym się rynku 

pracy – opowiada Ryszard 
Pionk Starszy Powiatowego 

Cechu Rzemiosł Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 

w Wejherowie.

N

Kuźnia talentów

Ryszard Pionk Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 7    

Jak duże jest zainteresowanie szkolnictwem 
zawodowym? W przypadku pokolenia dzi-
siejszych 40-latków szkoły przezywały roz-
kwit. Potem zainteresowanie wyhamowało 
na rzecz placówek kształcenia ogólnego. 
Obecnie jest inaczej?

Dziś szkoły zawodowe są gwarantem fa-
chu, a co za tym idzie zatrudnienia na dy-
namicznie zmieniającym się rynku pracy. 
W 2006 bezpośrednio po otwarciu Niepu-
blicznej Szkoły Rzemiosła (początkowo 
wynajmowaliśmy klasy w szkole w Bolsze-
wie) w 2006 roku dostępne były dwa zawo-
dy – stolarstwo i fryzjerstwo. Później dzięki 
przychylności Prezydenta Miasta Wejhero-
wo, Krzysztofa Hildebrandt obiekt szkolny 
wynajmujemy od miasta Wejherowo i mie-
ści się na ul. Kalwaryjskiej. Aktualnie szko-
limy w dwudziestu jeden profesjach cie-
sząc się, że uczniów wciąż przybywa. Trend 
obrazuje liczba absolwentów, w ubiegłym 
roku wręczyliśmy świadectwa ukończenia 
ponad 140 osobom. Z kolei w przypadku na-
boru liczba kandydatów wzrosła o ok. 100, 
w ławkach usiadło 240 uczniów, których 
we wszystkich rocznikach jest ponad 750.

Jakie zawody najbardziej interesują mło-
dzież? Zdarza się, że chcą uczyć się tych 
dawnych, które dziś określilibyśmy jako ni-
szowe czy związane z tradycją regionu?  

Najliczniejsza grupa młodzieży uczy się 
zawodu fryzjera, następnie stolarza, spe-
cjalizacji mechanicznych oraz z branży 
spożywczej, czyli cukiernictwa, kuchar-
stwa i piekarstwa. W przypadku chętnych 
kształcimy w zawodach zanikających i są 
to obecnie kaletnictwo i krawiectwo. Odda-
jąc nowy budynek dydaktyczny założyliśmy, 
że priorytetem staną się zawody budowla-
ne, stolarstwo, oraz ślusarstwo połączone 
z spawalnictwem. Dla tych profesji przygo-
towujemy pracownie, które na chwilę obec-
ną są w trakcie wyposażania w nowoczesny 
sprzęt typu obrabiarki CNC i im podobne. Dla 
nas najważniejsze jest, aby model kształce-
nia w oparciu o wyposażenie spowodował, 
że absolwenci opuszczają mury, jako dobrze 
przygotowani na rynek pracy fachowcy.

Na czym polegały trudności związane z wy-
posażeniem placówki?

Dużym problemem dla nas były rosną-
ce ceny materiałów i urządzeń. Na każde 
ogłoszone postępowanie oferenci przed-
stawiali kwoty przewyższające nasze 
możliwości. Pod koniec listopada wystą-
piliśmy z prośbą do Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysława Struka 
z prośbą o zwiększenie dofinansowania. 
Odpowiedź była pozytywna. Otrzymaliśmy 
dodatkowe wsparcie w kwocie niespełna 
780 tys. W tym miejscu w imieniu Zarządu 
składam serdeczne podziękowania panu 
Mieczysławowi Strukowi Marszałkowi Wo-
jewództwa Pomorskiego za zrozumienie 
wagi problemu i przychylność w realizacji 

projektu, który zmierza do oczekiwanego 
zakończenia.

Jak Pan ocenia rozwój szkolnictwa zawodo-
wego? Czy udało się Państwu zainspirować 
kolejne Cechy do tworzenia szkół?

Po przedstawionych danych widać, że szkol-
nictwo zawodowe się rozwija. Uważam, że 
dopóki będą chętni uczniowie do nauki za-
wodu szkolnictwo będzie się rozwijało. My 
jesteśmy skupieni nad kształceniem naszej 
młodzieży od strony praktycznej i teore-
tycznej. Mistrzowie zrzeszeni w Cechu uczą 
młodzież w swoich zakładach w części prak-
tycznej. Wiedzę otrzymują w Niepublicznej 
Szkole Rzemiosła od nauczycieli, którzy po-
trafią dotrzeć do umysłu każdego ucznia.

Pracownia rysunku technicznego

Pracownia komputerowa

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: archiwum cechu, Rafał Laskowski
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Wizja przełożona na rzeczyWistość

Niepubliczna Szkoła Rzemiosła jest słusznie określana jako ewene-
ment w skali kraju. Do dyspozycji uczniów zainteresowanych nauką 
zawodu są specjalistyczne maszyny, urządzenia i nowoczesne opro-
gramowanie. Jednak kilka dobrych lat wstecz przed kandydatami 
na zawodowców jawił się tok edukacji oparty o wyraźne braki w po-
mieszczeniach i ich wyposażeniu, jak również śladową ilość godzin 
przeznaczoną na praktyczne przygotowanie do zawodu.

- Uczniowie Niepublicznej Szkoły Rzemiosła branży meblarskiej 
i budowlanej przygotowanie zawodowe odbywają u pracodawców, 
w małych zakładach, gdzie nie mają możliwości zapoznania się 

z nowoczesnymi technologiami. W kontekście ciągłego postępu 
technologicznego, istniała zatem wyraźna konieczność dodatko-
wego wsparcia uczniów poprzez stworzenie sal dydaktycznych wy-
posażonych w nowoczesny sprzęt tj. obrabiarka CNC do pracowni 
stolarskiej, czy też symulatory spawania i inne – wyjaśnia Mariola 
Kwaśniewska Dyrektor Biura Powiatowego Cechu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.

Koncepcja rozbudowy szkoły rzemiosła zrodziła się na początku 
2014 roku, a jej inicjatorem był honorowy prezes Powiatowego Ce-
chu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstwa, Brunon Gajew-
ski. Początkowo zaplanowany został budynek z podpiwniczeniem 
i z większym metrażem na terenie znajdującym się przy istnieją-

Jedyna taKa sZkoła
Szkoły kształcenia zawodowego przeżywają swój renesans. Coraz więcej młodych decyduje się 
kształtować ścieżkę edukacji w oparciu o zawód, który w dzisiejszych czasach jest gwarantem 
stabilnego zatrudnienia. Z taką świadomością funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Rzemiosła (NSR) 

oferując swoim uczniom najwyższą jakość kształcenia pod kierunkiem doświadczonej kadry, 
w pracowniach wyposażonych w sprzęt, którego pozazdrościć może niejeden zakład. To, jak 
przyznają pomysłodawcy jest jedyna droga, aby przy ul. Kawaleryjskiej w Wejherowie tworzyć 

kuźnię talentów w najbardziej pożądanych specjalnościach.

Zarząd Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców w Wejherowie w składzie: Z lewej pierwszy rząd z dołu: Podstarszy Cechu – Woj-
ciech Nowicki, Środek – Starszy Cechu/ Prezes: Ryszard Pionk, Prawa – Podstarszy Cechu – Gerard Pobłocki, Góra: Członek Zarządu – Piotr Błaszkowski, Członek Zarządu, Skarbnik 
– Hubert Meyer, Ostatni góra: Członek Zarządu, Sekretarz – Janusz Labuda, Członek Zarządu – Adam Stuba
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cym budynku Domu Rzemiosła. Jednak już po chwili zastanowienia 
okazało się, że warto myśleć o trochę innej koncepcji, która w tym 
przypadku zbiegła się z możliwościami ubiegania się o środki z pro-
gramów unijnych na podstawie wniosków o poszerzenie oferty pro-
wadzonego kształcenia ustawicznego w tym rozwijania kompetencji 
instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz budowy budynku dy-
daktycznego wraz z jego wyposażeniem.Projekty otrzymały łączne 
dofinansowanie w kwocie 8.838.317,29 zł. 

- Od 2020 roku zrealizowaliśmy 12 postępowań dotyczących wyposa-
żenia pracowni dydaktycznych. W chwili obecnej jesteśmy po wszyst-
kich planowanych zamówieniach wyposażenia, czyli na ostatniej 
prostej kończącej projekt, przewidywanej na koniec II kwartału 2022 
roku. Do dostawy i montażu pozostały tylko dwie specjalistyczne ma-
szyny dydaktycznych. Przez te 7 lat realizacji projektu napotkaliśmy 
na wiele problemów, które swoim siłami staraliśmy się niwelować. 
W tym ogromy wzrost cen usług budowlanych czy też specjalistycz-
nych maszyn dydaktycznych i problemy z dostawami czy nie wspo-
mnę tu o pandemii, która towarzyszy nam od 2019 roku i nie ułatwiała 
nam pracy – podkreśla Pani Mariola Kwaśniewska.

Kuźnia talentóW

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw to 
stowarzyszenie pracodawców, rzemieślników, które nie zawahało 
się wziąć na swoje barki ogromnego projektu, bez dużego zaplecza 
kadrowego, sztabu osób zajmujących się przygotowaniami dofinan-

sowań, zamówieniami publicznymi, czy też działami budowlanymi 
kontrolującymi prawidłowość budowy. Dzięki odważnej wizji i deter-
minacji w Niepublicznej Szkole Rzemiosła młodzież uczy się fachu 
w doskonale wyposażonych pracowniach dydaktycznych.

- Pracownia Stolarska będzie  wyposażona min. w: 5 osiową obrabiar-
kę CNC do drewna i materiałów drewnopochodnych, obrabiarkę CNC 
tzw. ploter. Mamy tu frezarki i inne podstawowe zestawy narzędzi 
z stołem stanowiskowym. Z kolei do dyspozycji adeptów ślusarstwa 
przygotowaliśmy frezarki, tokarki, sprężarki, stoły stanowiskowe 
z podstawowymi narzędziami. W pracowni budowlanej znajdują się 
agregaty tynkarskie, przecinarki, szlifierki, zgrzewarki, gientarki 
i inne narzędzia niezbędne do nauki zawodów tj. dekarz, monter sieci 
i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, murarz – tynkarz – wylicza Mariola Kwaśniewska.

Oprócz nich na terenie szkoły znajdują się pracownia spawalnicza 
z symulatorami spawania, pracownie komputerowe i kreślarskie ba-
zujące na najnowocześniejszym sprzęcie IT.

Stanowiska spawalnicze

Szlifierka taśmowa

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: archiwum cechu, Rafał Laskowski
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W ostatnich tygodniach Polski 
Ład był w przestrzeni publicz-
nej odmieniany przez wszyst-
kie przypadki. Trudność tkwi 
w tym, że w przeważającej 
liczbie odmiana ta dotyczyła 
jego negatywnych aspektów. 
W przestrzeni tworzącego nie-
zliczone komplikacje prawno-
podatkowe poligonu doświad-
czalnego jakim jest ta reforma, 
szczególną frustrację mogą 
odczuwać przedsiębiorcy 
budujący sektor MŚP, w tym 
ich działy kadrowo-płacowe 
zmuszone do działań ad hoc.  

Dla ich potrzeb Pracodawcy Pomorza przygotowali dwa spotkania, 
w Sopocie oraz Wejherowie, z Rzecznikiem Małych i Średnich Przed-
siębiorców Adamem Abramowiczem, radcą prawnym i doradcą po-
datkowym Pawłem Chrupkiem z wydziału interwencyjno-proceso-
wego Biura Rzecznika oraz Agnieszką Majewską, Pełnomocniczką 
oddziału terenowego Rzecznika w Gdańsku. Spotkania te miały po-
móc rozszyfrować zagadki Polskiego Ładu, wyjaśnić narosłe nieści-
słości, a przy tym ułatwić zrozumienie, z jakim poziomem sprawczo-
ści i skuteczności, tzw. statystyczny polski przedsiębiorca, powinien 
wiązać funkcję Rzecznika MŚP. 

Spotkania miały miejsce dzień po dniu – 3 lutego w sopockim Cen-
trum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania Uniwer-
sytetu Gdańskiego oraz 4 lutego w Pałacu Przebendowskich w Wej-
herowie, szerzej znanemu jako Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej. Oba wydarzenia otworzył Tomasz Limon, 

nowy ład oczami 
Biura rzeczniKa mŚP 

AdAM AbRAMoWiCZ NA SPoTKANiACh Z TRóJMieJSKiMi 
i WeJheRoWSKiMi PRACodAWCAMi i PRZedSiębioRCAMi

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz

Sopockie Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego 
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Prezes Pracodawców Pomorza, organizacji przynależącej do utwo-
rzonej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców. Podczas piątko-
wego spotkania do uczestników zwróciła się ponadto Gabriela Li-
sius, starosta wejherowska. 

Rzecznik Adam Abramowicz rozpoczął od aspektów, które w efek-
cie wdrażanej reformy podatkowej powinny pozostać niezmienne, 
a takim elelementem, w jego opinii, jest przekładający się na szybki 
rozwój ekonomiczny podatek liniowy. Jak podkreślił, Polski Ład nie 
może być wprawdzany kosztem polskich przedsiębiorców z sek-
tora MŚP, w szczególności rozliczających się podatkiem liniowym: 
- Nasz główny postulat dotyczył zbyt wczesnego wprowadzenia, co 
najmniej o rok, reformy – poinformował Abramowicz. Bieżące dane 
wskazują, że podatkiem liniowym rozlicza się blisko 700 tys. firm.

Adam Abramowicz zaprezentował skróconą listę ostatnich kluczo-
wych propozycji wystosowanych przez Biuro Rzecznika i adreso-
wych do rządu: 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – składka zdrowotna 9% • 
od dochodów, która nie jest płacona od dochodów powyżej około 
160 tys. zł rocznie;

Podatek liniowy – stała składka rozliczana od podatku stanowią-• 
ca, równowartość 9% od średniego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej (w 2022 roku 533 zł);

Podatek od przychodów ewidencjonowanych – stała składka • 
zdrowotna odliczana od podatku, stanowiąca równowartość 9% od 
średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2022 roku 
533 zł);v

Minimalny podatek CIT – wyłączenie z płacenia podatku wszyst-• 
kie firmy sektora MŚP (do 50 mln Euro obrotu rocznie);

Vacatio legis – 1 stycznia 2023. • 

Następnie z merytorycznie wyczerpującym wystąpieniem zapre-
zentował się radca prawny i doradca podatkowy Paweł Chrupek, 
poruszając zagadnienie CIT-u Estońskiego. Jak wiemy, to obowiązu-
jąca od 2021 roku w Polsce nowa forma opodatkowania podatkiem 
dochodowym przedsiębiorstw i innych osób prawnych. CIT Estoński 
jest tą propozycją składową Polskiego Ładu, która ma, w założeniu 
Ministerstwa Finansów, zaskarbić sobie największe zaufanie pośród 
przedsiębiorców. Wraz z 2022 rokiem nie ma już konieczności płace-
nia podatku od różnic między wynikiem podatkowym a bilansowym 
– pod warunkiem, że zostanie w tym systemie przynajmniej przez 4 
lata. Nie płaci się też podatku, tak długo, jak nie wypłaci się zysku 
w w formie dywidendy. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą aktywnie działającego od-
działu terenowego Rzecznika MŚP w Gdańsku. Pomoc prawna jest 
bezpłatna, jeśli działalność gospodarcza dotyczy mikro, małego lub 
średniego przedsiębiorstwa, a zgłoszona sprawa dotyczy postępo-
wania przed organem administracji publicznej:

terenowe Biuro rzecznika
Małych i średnich przedsiębiorców w Gdańsku
ul. Żabi Kruk 16 lok.04
80-822 Gdańsk
tel.: +58 350 21 70
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl
Pełnomocnik Rzecznika: Agnieszka Majewska

Prezes Pracodawców Pomorza Tomasz Limon
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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. 

Początek roku nie jest przychylny dla 
przedsiębiorców z wielu względów. Przede 
wszystkim z końcem 2021 roku wdrożo-
no rządowy program reformy podatkowej 
pod nazwą „Polski Ład”, do którego społe-
czeństwo w tym przedsiębiorcy musieli się 
dostosować w niezwykle krótkim terminie. 
Prośba o odroczenie terminu obowiązy-
wania nowych przepisów o kolejny rok 
zapewniając im tym samym vacatio legis 
nie została spełniona pomimo wielu apeli 
środowiska gospodarczego w tym Polskiej 
Rady Biznesu. Postulat wydłużenia okresu 
przejściowego największej od 30 lat refor-
my podatkowej był konieczny biorąc pod 
uwagę niezrozumiały pośpiech a w konse-
kwencji bylejakość tego procesu. Konse-
kwencje tego zobaczyliśmy gołym okiem 
na początku roku, kiedy to wyszły błędy źle 
przeprowadzonej reformy. W obliczu wielu 
innych aktualnych problemów społeczno-
gospodarczych dziwi brak rozsądnej decy-
zji wobec tego tematu. Przesunięcie w cza-
sie reformy dałoby społeczeństwu, w tym 
przedsiębiorcom trochę oddechu, aby lepiej 

się przygotować na zmiany. Szczególnie te-
raz w obliczu szalejącej w Polsce i Europie 
inflacji z drożejącymi paliwami kopalnymi 
wprowadzanie tak dużych zmian, które ze 
sobą niesie „Polski Ład” jest niewskazane.  
W styczniu tego roku Pracodawcy Pomorza 
przeprowadzili ankietę badającą wpływ 
wzrostu cen gazu i energii elektrycznej 
na firmy zrzeszone w organizacji. Badanie 
potwierdziło docierające informacje, że 
kilkuset procentowe podwyżki mają zna-
czący wpływ na dalsze funkcjonowanie 
wielu przedsiębiorstw. Oznacza to dla wie-
lu eskalację kosztów prowadzenia działal-
ności co w konsekwencji przyczyni się do 
podniesienia cen ich produktów i usług. 
Może się okazać, że w krótkim okresie 
nasze firmy przestaną być konkurencyjne 
wobec innych producentów importowa-
nych towarów a dla wielu z nich produkcja 
w Polsce przestanie być opłacalna.
W przeciągu ostatnich 6 miesięcy cena 
niebieskiego paliwa na międzynarodo-
wych giełdach gazu wzrosła o 118 %. Jed-
ną z przyczyn zmian jest ogólnoświatowy 
popyt na ten surowiec. W Polsce i Europie 
produkcja przemysłowa oparta w dużej 
części na gazie dużym łukiem ominęła 
kryzys wywołany Covid-19, tak dokuczli-
wy dla innych sektorów gospodarki głów-
nie związanych z usługami. W ostatnich 
latach z roku na rok odnotowujemy rekor-
dy sprzedaży produkcji przemysłowej na 
naszym kontynencie.  Jedną z przyczyn ro-
snącego popytu na gaz w Europie jest też 
polityka dekarbonizacji. Gaz ziemny, który 
pozwala na zmniejszenie emisji CO2 oraz 
tlenków azotu oraz siarki może również 
być paliwem przejściowym na drodze do 

neutralności klimatycznej w najbliższych 
latach. 
W tym samym czasie Rosja, która odpowiada 
za 43% europejskich dostaw tego surowca 
przykręciła kurek z jego dostawami nie wni-
kając w szczegóły tej decyzji. Wielu eksper-
tów przewidziało, że podwyżki cen gazu będą 
nieuniknione choć można było się do tego le-
piej przygotować. Kiedy światowe ceny gazu 
wzrosły znacząco to w tym samym okresie 
ceny tego gazu w Polsce wzrosły o 370%. To 
pokazuje, że wzrost na światowych rynkach 
nie koresponduje z rzeczywistym wzrostem 
cen tego surowca w Polsce. Przyczyn jest 
wiele, ale jedną z najbardziej prawdopodob-
nych jest to, że państwowy sprzedawca gazu 
w Polsce rekompensuje sobie kosztem firm 
straty poniesione z tytułu uregulowanych 
cen gazu dla odbiorców indywidualnych. 
W tym roku Urząd Regulacji Energetyki za-
łożył podniesienie cen niebieskiego paliwa 
dla gospodarstw domowych o 54 % co siłą 
rzeczy zwiększa stratę z tego tytułu dla pań-
stwowego sprzedawcy gazu. Brak znaczącej 
konkurencji w obrocie gazem sprawia, że 
w Polsce praktycznie nikt nie jest w stanie 
konkurować ceną surowca w obliczu zmono-
polizowanej jego sprzedaży. 
Kilka lat temu doprowadzono do zmiany 
ustalania stawek za dostawy gazu do Pol-
ski. Uznano, że skomplikowana metoda 
średniej ceny gazu z kilku ostatnich miesię-
cy jest dla Polski niekorzystna i zaskarżono 
zapisy kontraktu z Gazpromem do Trybu-
nału Arbitrażowego. W opinii wielu korzyści 
przynieść miał Polsce zakup surowca po 
cenach bieżących na otwartym rynku. Oka-
zało się, że to co było wtedy niekorzystne, 
obecnie byłoby ratunkiem.

Kiedy rozpoczynał się ubiegły rok 
2021 i gospodarka przeżywała 
zawirowania związane z kryzysem 
wywołanym pandemią koronawi-
rusa tylko co poniektórzy wróżyli, 
że prawdziwe problemy mogą 
spotkać nas rok później. Czy tak 
rzeczywiście będzie?

niebieskie paliwo
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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.

Witaj, 2022 roku.
i bądź kulturalny!

uk petard, podskoki w rytm Zen-
ka, wystrzały korków od szam-
pana, życzenia wszystkiego, co 
tylko najlepsze mamy za sobą. 

I mimo iż szampan ten koło szampana nawet nie 
stał, nikt nie gardzi gazowanym słodkim winem 
o północy. Koncerty telewizyjne przyciągnęły tłu-
my przed ekrany i zostały okrzyknięte sukcesem. 
Każda stacja jest przekonana o wyższości swo-
jego show nad konkurencją. Plenerowe występy 
w centrach miast także cieszyły się wielką po-
pularnością… chyba że mowa o miastach już zbyt 
ubogich na takie zbytki. Jasna sprawa, w dobie 
kryzysu zaciskamy pasa.  Ale pozostały jeszcze 
bale, prywatki czy domówki.

A, zapomniałbym, były jeszcze ośrodki kultury. 
Tam też nieliczni witali nowy rok. I tak oto część 
z nas przywdziała eleganckie toalety i udała się 
do teatrów, oper czy filharmonii, aby celebrować 
zakończenie starego i nadejście nowego roku.

W Operze Bałtyckiej w Sylwestra publiczność wy-
pełniła salę po brzegi. Z tego, co wiem, w Teatrze 
Muzycznym było podobnie. W przerwie, kiedy dy-
rekcja zaprosiła gości na kieliszek szampana, ze 
zdumieniem przyglądałem się przybyłym. Pierw-
szy raz od prawie dwóch lat legalnie, gdyż do to-
astu wszyscy zdjęliśmy maseczki.  Towarzystwo 
było w bardzo różnym wieku, uśmiechnięte, życz-
liwe, sympatyczne. Spotkanie z tak wielką grupą 
przyjaznych osób dało mi porządny zastrzyk pozy-
tywnej energii.

Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Teatr chyba 

także. To może w nowym roku zróbmy sobie prezent. 
Zainwestujmy w bilet na dobre wydarzenie kultu-
ralne (błagam, dobre, nie warszawską objazdową 
chałturkę). Spędźmy przynajmniej jeden wieczór 
w objęciach Melpomeny lub jednej z jej kumpelek – 
Polihymnia, Talia czy Terpsychora też są cool.

Wprawdzie kultura łatwo mieć w tym roku raczej 
nie będzie. Środowisko artystyczne aż huczy od in-
formacji o drastycznym obcięciu dotacji gdyńskim 
instytucjom kultury. I tak będzie na co się wybrać, 
chociaż niestety bardziej do Gdańska niż do Gdyni. 

Rok z przytupem rozpoczęła Filharmonia Bałtyc-
ka. Seria ciekawych koncertów związanych z po-
czątkiem roku i karnawałem, a także planowane 
interesujące koncerty abonamentowe. Śmiałe de-
cyzje władz tej instytucji pozwoliły zaproponować 
widowiska nie tylko dla słuchaczy, ale także dla 
oglądaczy. Okazało się, że estrada na Ołowian-
ce, poza składem orkiestrowym, pomieści także 
całkiem rozbudowanego kankana.  I proszę nie 
krytykować, bo uśmiechnięte twarze publiczności 
świadczyły o sukcesie pomysłu. 

Natomiast w teatrach na wiosnę wysyp premier. 
Teatr Wybrzeże zaprasza na „Bunbury. Kome-
dia dla ludzi bez poczucia humoru” Oscara Wil-
de’a w reżyserii Kuby Kowalskiego oraz „Sceny 
z egzekucji” Howarda Barkera w reżyserii Adama 
Orzechowskiego. Na wiosnę Teatr Miejski w Gdy-
ni zaproponuje premierę „Czar molekuły” Petra 
Zelenki, którą wyreżyseruje Krzysztof Rekowski. 
I mimo iż do kwietnia jeszcze sporo czasu, wypa-
da wspomnieć o planowanej „Aidzie” na gdańskiej 

scenie operowej z udziałem Małgorzaty Walew-
skiej w roli Amneris. Pozostaje tylko mieć nadzieję, 
że realizatorzy zaproponują przedstawienie, jakie-
go publiczność gdańska oczekuje. Jako anegdotę 
i ponury teatralny żart przypomnę realizację tego 
tytułu z przed wielu lat, kiedy to reżyser zapro-
ponował zakończenie  niezgodne z oryginalnym 
librettem.  W ostatniej odsłonie tej opery Radames 
zostaje zamknięty w grobowcu i spotyka Aidę, któ-
ra to postanowiła umrzeć z ukochanym. Połącze-
ni uściskiem, spokojnie oczekują na śmierć. Nad 
grobowcem zrozpaczona Amneris błaga bogów 
o ukojenie serca. Patetyczne? Cóż, w operach tak 
bywa. Ale to oryginalna, zgodnie z librettem wersja 
twórców tego działa. Natomiast w realizacji, którą 
wspominam, tytułowa bohaterka miała umrzeć 
przez…. utopienie się w basenie. W zasadzie nie za 
bardzo wiadomo dlaczego. Po prostu miało skoń-
czyć się na mokro. Na potrzeby tego szalonego 
pomysłu przebudowano scenę w operze, naru-
szono konstrukcję jej fundamentów i wkompono-
wano w jej sam środek basen znacznych rozmia-
rów. Śpiewaczka po przedstawieniu do ukłonów 
wychodziła owinięta ręcznikiem kąpielowym….  
A basen jedyny raz, kiedy zrobił wrażenie, to na 
pokazach Miss Polonia, które w tamtym okresie 
odbywały się w gmachu opery. Piękne, długonogie 
Poliki przechadzały się po mostku przewieszonym 
nad miejscem kaźni biednej Aidy.

Miejmy nadzieję, że przed takimi realizatorami 
teatralnymi opaczność uchroni trójmiejskie sce-
ny, a my z początkiem roku, w dobrych nastrojach 
spotkamy się na jednym z wydarzeń artystycznych 
pamiętając, że muzyka i sztuka łagodzą obyczaje.

H



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 15    

Biznes



 16    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 17    

zym dokładnie jest consulting 
i jak w praktyce rozumieć jego 
rolę?

Samo słowo consulting oznacza szeroko 
rozumiane doradztwo, w kontekście bizne-
sowym - doradztwo innym podmiotom go-
spodarczym. W praktyce biznesowej jest 
to pojęcie ogromnie szerokie, obejmujące 
wiele dziedzin i wiele poziomów współpra-
cy. Usługi consultingowe mogą być świad-
czone w różnych obszarach związanych 
z zarządzaniem strategicznym, sprzedażą, 
marketingiem, zagadnieniami finansowy-
mi, doradztwem podatkowym, wdrożenia-

mi systemów IT oraz wielu, wielu innych. 
Warto nadmienić, że historycznie consul-
ting w większym niż współcześnie stopniu 
opierał się o dostęp do wiedzy i pewnych 
narzędzi. Współcześnie ich przystępność 
jest nieporównywalnie łatwiejsza, co zde-
terminowało zmiany w działalności firm 
consultingowych. Ten dzisiejszy consul-
ting to w mniejszym stopniu rola dostawcy 
wiedzy, a w większym stopniu rola partne-
ra, który na bazie swojego zróżnicowanego 
doświadczenia i unikatowych kompetencji 
wspólnie z klientem wypracowuje konkret-
ne rozwiązania, a co ważne coraz częściej 
angażuje się również we wdrożenie tych 

rozwiązań. Myślę, że ta zmiana współcze-
śnie najsilniej determinuje kierunek ewo-
lucji usług doradczych i pokazuje, jakie 
obecnie klienci mają oczekiwania wobec 
consultingu.

Kiedy jest najlepszy moment, aby zdecydo-
wać się na taką formę wsparcia? 

Wsparcie firmy consultingowej potrzeb-
ne jest przede wszystkim w dwóch sytu-
acjach: wystąpienia problemów, z którymi 
przedsiębiorstwo nie radzi sobie we wła-
snym zakresie oraz gotowości do dalsze-
go rozwoju, wymagającego określonych 

Consulting 
Partnerem w Biznesie

Podają na tacy unikatową 
kombinację wiedzy i doświad-
czenia w oparciu o kompeten-
cje analityczne i planowania 
strategicznego. Tworzą nie 
tylko możliwości porównania 
z najlepszymi wzorcami na 
rynku, ale co ważne umożli-
wiają poznanie sprawdzonych 
praktyk i zaimplementowanie 
ich do własnej działalności. 
Czym jest consulting, w jaki 
sposób pomaga w biznesie 
i dlaczego taki partner to dziś 
skarb, a nawet konieczność 
tłumaczy dr Anna Sperska 
założycielka firmy Lograd.

C
Zdjęcia z biura Zbigniew Skupiński
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kompetencji, których dane przedsiębior-
stwo aktualnie nie posiada. To oczywiście 
pewne uproszczenie. Sytuacji, w których 
wsparcie zewnętrznych konsultantów 
może przynieść wartość firmie jest wie-
le. Wszystkie łączy jednak jedna cecha 
wspólna - współpraca z firmą consultingo-
wą to z jednej strony możliwość uzyskania 
spojrzenia „z zewnątrz”, rzetelnej opinii 
i wskazówek od osób spoza naszej wła-
snej firmy, a tym samym możliwość kon-
frontacji z najlepszymi wzorcami z innych 
firm czy branż. Z drugiej strony to możli-
wość dostępu do pewnych unikatowych 
kompetencji - informacji, wiedzy, doświad-
czenia, których aktualnie nie posiadamy 
w firmie. Bardzo często zdarza się też, że 
z usług firm konsultingowych korzystają 
przedsiębiorstwa stabilne, zadowolone 
ze swoich wyników - wówczas najczęściej 
proszą one właśnie o taką zewnętrzną 
opinię, czy coś w ich działaniach można 
jeszcze usprawnić, udoskonalić, proszą 
o porównanie do najlepszych wzorców 
rynkowych. Ta otwartość na współpracę 
z zewnętrznym konsultantem jest wyra-
zem ich stałego dążenia do doskonałości 
w swoim biznesie, stałego poszukiwania 
usprawnień na wielu płaszczyznach.

Gdy pojawią się kłopoty kołem ratunko-
wym powinien być telefon do konsultanta?

Problemem jest to, że w trudnej sytuacji 
przedsiębiorstwa często w pierwszym 
odruchu koncentrują się na dokonywaniu 
oszczędności. To oczywiście zrozumiałe 
i do pewnego stopnia pożądane działa-
nie, niemniej jednak często powoduje, 
że problem, który mógłby zostać szybko 
i sprawnie rozwiązany we wcześniejszej 
fazie, urasta w międzyczasie do rangi 
poważnego kryzysu. Dlatego czasem nie 
warto bronić się przed tą współpracą, 
tylko sięgnąć do tych zewnętrznych zaso-
bów wiedzy i doświadczeń odpowiednio 
wcześniej. Sam proces naprawy sytuacji 
będzie wówczas krótszy i łatwiejszy.

Co zyska firma zdecydowana na consul-
ting?

Jak już wspomniałam wcześniej, przede 
wszystkim dostęp do unikatowej kombina-
cji wiedzy i doświadczenia, a także określo-
nych kompetencji, choćby analitycznych, 
czy w zakresie planowania strategicznego. 
To również dostęp do benchmarków, moż-
liwość porównania się z najlepszymi wzor-
cami na rynku, możliwość poznania spraw-
dzonych praktyk i zaimplementowania ich 
do naszej działalności. Nie można też pomi-
nąć zagadnień związanych z interdyscypli-
narnością, w szczególności w odniesieniu 
do zespołów większych firm konsultingo-
wych, w których dzięki doskonałej współ-
pracy konsultanci mogą ocenić daną firmę 
kompleksowo, z głębokim zrozumieniem 
powiązań i wzajemnego wpływu różnych 
obszarów biznesu. Ta interdyscyplinarność 
jest szczególnie istotna w sytuacjach - a ta-
kich jest naprawdę wiele - kiedy kwestie 
wdrożenia pewnych twardych, konkret-
nych, narzędziowych zmian, powiązane są 
z aspektami miękkimi, psychologicznymi, 
wymagają przeprowadzenia zespołu przez 
zmianę, pracy nad motywacją zespołu, 
nad komunikacją wewnętrzną. Niejedno-
krotnie zdarzało się w mojej praktyce, że 
największą barierą okazywało się właśnie 
nie wdrożenie konkretnego biznesowego 
rozwiązania, ale przeprowadzenie zespołu 
przez proces zmiany. Wsparcie firmy con-
sultingowej to również dostęp do najnow-
szej wiedzy, do informacji o najnowszych 
trendach.

W takim razie, jakie zadania zdejmie z bar-
ków przedsiębiorcy?

Ten może liczyć na dokonanie rzetelnej 
analizy bieżącej sytuacji w ich przedsię-
biorstwie, wskazanie ewentualnych słabo-
ści, zagrożeń, obszarów do doskonalenia. 
Z tą analizą najczęściej powiązane jest 
przygotowanie strategii, a w kolejnym kro-
ku planu działania - czy to naprawczej, czy 

rozwojowej. Coraz większą rolę odgrywa 
też wsparcie konsultantów na etapie wdra-
żania proponowanych rozwiązań.

Dostrzega Pani gotowość firm do współpra-
cy? Jaka jest skala?

Na polskim rynku widoczna jest coraz 
większa otwartość przedsiębiorstw na 
współpracę z zewnętrznymi konsultantami. 
Wydaje się, że covid, po okresowym spo-
wolnieniu, jeszcze przyspieszył ten trend. 
Wiele firm zdecydowało się szukać pomocy 
na zewnątrz, by szybko i sprawnie przysto-
sować swoje biznesy do nowych wyzwań.

Oprócz blasków są pewnie i cienie?

Niestety problemem wciąż pozostaje brak 
jakiejkolwiek regulacji rynku usług konsul-
tingowych, co przekłada się na bardzo nie-
równy poziom usług. Funkcjonują zarówno 
duże i doświadczone międzynarodowe 
firmy doradcze, duże polskie firmy konsul-
tingowe, jak i przedsiębiorstwa butikowe, 
mniejsze, często ukierunkowane za węższy 
obszar działania, a także indywidualni kon-
sultanci. O ile taka charakterystyka rynku 
nie jest niczym złym, a wręcz to zróżnico-
wanie jest bardzo pożądane, bo pozwala 
klientom wybrać najlepszego partnera do 
realizacji projektu doradczego, to więk-
szym problemem staje się zróżnicowanie 
poziomu kompetencji poszczególnych, 
zwłaszcza mniejszych firm i osób indywi-
dualnych. Są na rynku butikowe firmy do-
radcze i indywidualni konsultanci o ogrom-
nym doświadczeniu, mający za sobą setki 
zrealizowanych z sukcesem projektów, 
ogromną i stale aktualizowaną wiedzę, ale 
niestety pojawiają się też firmy zakładane 
przez osoby o niewielkim doświadczeniu 
i niewielkiej wiedzy, bazujące na bardzo 
ograniczonym zestawie metod i narzędzi. 
Negatywne doświadczenia klientów z mniej 
kompetentnymi konsultantami niestety bu-
dują ich nieufność do dalszej współpracy 
z branżą doradczą i brak wiary w możliwe 
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do uzyskania efekty. To zagadnienie jest 
trudne, bo z jednej strony zapewne ciężko 
byłoby wypracować ramy regulujące usługi 
doradcze tak, by zapewnić ich odpowiedni 
poziom i odpowiednią etykę pracy konsul-
tantów, a z drugiej strony przerzucanie peł-
nej odpowiedzialności co do oceny meryto-
rycznej danego konsultanta na klienta jest 
dla klientów po prostu trudne. 

Czym się kierować przy wyborze partnera 
od consultingu?

Osobiście zawsze sugeruję klientom, by 
szukając firm doradczych do współpracy 
zwracali uwagę na trzy kluczowe elemen-
ty: formalne wykształcenie i zasób wiedzy 
posiadany przez konsultantów, doświad-
czenie zawodowe konsultantów, w tym na 
stanowiskach menedżerskich i w realizacji 
projektów dla różnych przedsiębiorstw oraz 
twarde, mierzalne efekty ich poprzednich 
prac doradczych. Pomimo wspomnianych 
wyżej trudności, ja osobiście pozosta-

ję optymistką. Widząc jak wiele korzyści 
może przynieść praca z dobrą firmą dorad-
czą, wierzę, że otwartość przedsiębiorstw 
na taką współpracę będzie coraz większa 
- zwłaszcza jeśli firmy będą widziały kon-
kretne, wymierne efekty tych prac.

Jakie branże już korzystają?

To trudne pytanie. Myślę, że ciężko jed-
noznacznie powiązać gotowość do współ-
pracy z firmami doradczymi z konkretnymi 
branżami. To raczej kwestia postawy wła-
ścicieli, zarządów czy kadry menedżerskiej 
firm. Można byłoby stwierdzić, że z usług 
doradczych chętnie korzystają między 
innymi firmy oparte o nowe technologie, 
szybko rozwijające się, prowadzące inten-
sywną ekspansję zagraniczną, ale z drugiej 
strony ta ich dynamika i otwartość powią-
zana jest najczęściej właśnie z określonym 
profilem osób zarządzających. Z drugiej 
strony mam przykłady szeregu klientów 
z branż bardziej tradycyjnych - budowlanej, 
medycznej, transportowej. Co ciekawe, 
coraz częściej z usług doradczych korzy-
stają też firmy z sektora MSP, w tym małe 
przedsiębiorstwa - i to nie tylko w obsza-
rze, w którym tradycyjnie doradztwo było 
wykorzystywane np. doradztwa podatko-
wego, ale też w zakresie kwestii choćby 
związanych z zarządzaniem. Dla wielu 
mniejszych firm współpraca z firmami do-
radczymi stała się doskonałym sposobem 
na szybkie uzupełnienie brakujących im 
w danym momencie kompetencji, co bar-
dzo przyspiesza ich rozwój.

W czym w niepewnej biznesowo rzeczywi-
stości pomaga Lograd?

Nie chciałabym wskazywać tu tylko mojej 
firmy. Mamy na rynku i krajowym i lokalnie 
trójmiejskim, wiele doskonałych, bardzo 
silnych merytorycznie firm doradczych. 
Niektóre z nich specjalizują się w zagad-
nieniach związanych z rozwojem działań 
sprzedażowych, kompetencjami handlo-
wymi, pomagają budować zespoły sprze-

dawców skutecznie budujących zdrowe 
i trwałe relacje w świecie, w którym więk-
szość z nas odczuwa „przesyt sprzedaży”. 
Inne specjalizują się w zagadnieniach 
miękkich, wchodząc głęboko w aspekty 
psychologiczne zarządzania zespołami. 
Jeszcze inne koncentrują się na optyma-
lizacji kosztowej i zarządzaniu finansami. 
Mamy też przykłady świetnych polskich 
firm doradczych w obszarze marketingu. 
Ogromnym obszarem jest też wsparcie 
doradcze w sferze wdrożenia narzędzi 
i systemów IT wspierających zarządzanie 
przedsiębiorstwem. Mamy też szereg ce-
nionych indywidualnych konsultantów. Nie 
sposób wymienić tu wszystkich uznanych 
i szanowanych nazwisk, żeby nikogo nie 
pominąć, ale chciałabym tylko podkreślić, 
że chylę czoła przed pracą wielu moich 
kolegów i koleżanek z branży doradczej. 
My jako Lograd, koncentrujemy się przede 
wszystkim na trzech kluczowych obsza-
rach: zarządzanie strategiczne, strategie 
marketingowe i sprzedażowe przedsię-
biorstw, w tym w biznesie międzynarodo-
wym; controlling, w tym bardzo wiele pro-
jektów realizujemy w obszarze controllingu 
sprzedaży; a także badania marketingowe 
i analizy rynku. Oczywiście w ramach re-
alizowanych projektów często pojawiają 
się dodatkowe elementy, jak choćby wła-
śnie kwestie miękkie, komunikacyjne, do 
których zapraszamy zaufanych, współpra-
cujących z nami konsultantów. Jesteśmy 
niewielkim zespołem, a obszar naszej spe-
cjalizacji wynika bezpośrednio z naszych 
wcześniejszych doświadczeń zawodowych 
oraz z obszaru naszej aktywności nauko-
wej, ponieważ nasi kluczowi konsultanci to 
osoby łączące wieloletnie doświadczenie 
praktyczne w biznesie z pracą naukową. 
Mówiąc o rynku usług doradczych, chcia-
łabym też zaprosić pomorskich przedsię-
biorców do udziału w programie Spektrum, 
prowadzonym przez Agencję Rozwoju Po-
morza. W ramach tego programu możliwe 
jest otrzymanie dofinansowania na usługi 
doradcze realizowane przez akredytowa-
nych przez ARP doradców.

Zdjęcia z Morfologii (konferencja) – Konferencja 
Morfologii Sprzedaży



 20    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

ączne zadeklarowane na-
kłady inwestycyjne prze-
kroczyły 2,96 mld zł. In-
westycje przyczynią się do 

powstania 633 nowych miejsc pracy, a po-
nad 8,8 tys. stanowisk zostanie utrzyma-
nych. Ubiegłoroczne wyniki Spółki plasują 
ją na drugim miejscu wśród Specjalnych 
Stref Ekonomicznych w Polsce pod wzglę-
dem wydanych decyzji o wsparciu. 

- Jeśli porównamy wynik do tego sprzed pan-
demii, czyli do 2019 roku, to widzimy wzrost 
o 120% liczby wydanych decyzji w Pomor-

skiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz 
o 102% w całej Polskiej Strefie Inwestycji. 
To świadczy o atrakcyjności inwestycyjnej 
naszego kraju, sile polskich przedsiębiorców 
oraz celowości nowej ustawy, która niewąt-
pliwie spełnia swoje zadanie . To co wyróż-
nia naszą Spółkę wśród pozostałych spółek 
strefowych to struktura wydanych decyzji. 
Zdecydowaną większość decyzji wydaliśmy 
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
i co najważniejsze z polskim rodzinnym kapi-
tałem. – powiedział Przemysław Sztandera 
Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej.

2021 roKieM seKtora Mśp

Ze zwolnienia podatkowego na nowe in-
westycje coraz chętniej korzystają polskie 
firmy z sektora MŚP. Wśród wydanych 
przez Pomorską Specjalną Strefę Ekono-
miczną decyzji o wsparciu w 2021 roku, aż 
85% trafiło do firm z polskim kapitałem, 
z czego 76% do małych i średnich przed-
siębiorstw. 

- Niewątpliwie zmienia się postrzeganie 
Stref, jako wsparcia niedostępnego dla sek-
tora MŚP. W ubiegłym roku w całym kraju 

Pomorska Specjalna Strefa ekonomiczna wydała w 2021 roku 90 decyzji o wsparciu w ramach 
Polskiej Strefy inwestycji. W porównaniu do poprzedniego roku stanowi to prawie 100 procen-

towy wzrost liczby nowych projektów. 

PomorsKa sPecjalna 
strefa ekonomiCZna 
z historycznym reKordem

Ł
PoLSKA STRefA iNWeSTyCJi PRZyCiągA fiRMy Z SeKToRA MŚP
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pomoc Polskiej Strefy Inwestycji otrzymało 
aż 427 projektów inwestycyjnych. Wpływ 
na to w dużej mierze ma także dostępność 
wsparcia na terenie całego kraju – podkreśla 
Przemysław Sztandera. 

Od momentu powstania Polskiej Strefy In-
westycji, czyli gdy Polska stała się jedno-
litym obszarem inwestycyjnym, zwolnienia 
podatkowe dostępne są na terenie całego 
kraju. Do największych zmian ustawy zali-
cza się większą dostępność dla firm z sek-
tora MŚP, dostępność do ulgi bez koniecz-
ności przenoszenia przedsiębiorstwa do 
poszczególnych Stref i inwestowania z dala 
od swojego obszaru działania. Ponadto 
prostsze, bardziej dostępne i elastyczne 
wymagania dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb, a także nacisk na dobrze 
płatne, rozwojowe i stabilne miejsca pracy. 

psse WyKorzystuje potencjał 
roBotyzacji 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
realizując działania mające na celu wsparcie 
edukacji branżowej realizuje autorski projekt 
Centrum Programowania Robotów Przemy-
słowych. Funkcjonujący w Gdańskim Parku 
Naukowo – Technologicznym ośrodek stano-
wi edukacyjne wsparcie dla przemysłu 4.0. 

- Mamy już jedno Centrum w Gdańsku, w tym 
roku planujemy otwarcie dwóch następnych 
– we Włocławku i Grudziądzu. Widzimy duże 
zainteresowanie zajęciami nie tylko wśród 
szkół, ale także przedsiębiorców, którzy 
chcą razem z nami tworzyć to miejsce – mówi 
Przemysław Sztandera. 

W Centrum Programowania Robotów Prze-
mysłowych organizowane są praktyczne za-
jęcia z obsługi robotów przemysłowych oraz 
innych nowoczesnych technologii obecnych 
w wielu branżach. Oferta Centrum skierowa-
na jest nie tylko do uczniów szkół ponadpod-
stawowych, studentów i nauczycieli. Z Cen-
trum mogą skorzystać także firmy, które są 
zainteresowane podniesieniem kompetencji 
swoich pracowników. 

oze szansą na Wzrost noWych 
projeKtóW inWestycyjnych 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na jako jedna z 14 Spółek zarządzających 
Polską Strefą Inwestycji ma przed sobą 
nowy cel – dostępność do zielonej energii. 
Inwestorzy, szczególnie zagraniczni, poszu-
kujący odpowiedniej lokalizacji na nowe in-
westycje, kierują się nie tylko terenem z do-
stępną infrastrukturą drogową i mediami, 
ale także dostępnością do odnawialnych 
źródeł energii. 

- To najwyższy czas, aby pójść krok dalej 
i zainwestować w odnawialne źródła energii. 
Wspólnie z podmiotami specjalizującymi się 
w tej dziecinie oraz samorządami lokalnymi, 

rozpoczęliśmy już prace nad przygotowaniem 
modelu, który zapewni energię potrzebną do 
rozwoju przedsiębiorców. Pozwoli to stawić 
czoła wyzwaniom, jakie stoją przed naszą 
gospodarką, czyli zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne, a także zwiększyć konkuren-
cyjność naszego kraju. 

noWy roK przyniósł zMiany dla 
przedsięBiorcóW

Od roku 2022 w życie weszły nowelizacje 
przepisów dotyczących Polskiej Strefy In-
westycji. Wynikają one zarówno z Polskie-
go Ładu, jak i rozporządzeń Rady Ministrów 
dot. PSI. Skorzystają na tym w dużej mierze 
duże i średnie firmy, które planują rein-
westycje. Przede wszystkim zmieniła się 
mapa pomocy regionalnej. W wojewódz-
twie pomorskim pomoc została obniżona 
o 5 punktów procentowych, natomiast dla 
przedsiębiorców z województwa kujawsko 
– pomorskiego, pomoc w formie zwolnienia 
z podatku dochodowego wzrosła o 5 p.p.

Oprócz nowej mapy pomocy regionalnej, 
uległy zmianie także kryteria jakościowe, 
które musi spełnić inwestor. Katalog tych 
kryteriów rozszerzył się, między innymi 
o warunki związane z robotyzacją i automa-
tyzacją, odnawialnymi źródłami energii, czy 
tworzeniem przedszkoli przyzakładowych. 

TEKST: PSSE ZDJĘCIA: PSSE

 Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku PSSE
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azwa Przepiórcza Farma 
wiąże się z jakąś szczególną 
historią?

Jest związana z początkiem naszej dzia-
łalności, którą była hodowla przepiórek. 
Sama historia miejsca faktycznie nie jest 
oczywista. W tamtym czasie oboje z mę-
żem pracowaliśmy zawodowo, w pracy 
układało się nam doskonale. Przeważył 
charakter – mieliśmy dość niespokojne 
dusze, więc niezależnie od stopnia poukła-
dania świata gdzieś nas ciągnęło, dlatego 
gdy pojawiła się możliwość wydzierżawie-
nia farmy nie wahaliśmy się. Miejsce nas 
urzekło, od początku wiedzieliśmy, jak ma 
wyglądać – gdzie powstanie agroturysty-
ka, gdzie będziemy hodować przepiórki 
i króliki, oraz jak usytuujemy stawy rybne. 
Zależało nam agroturystyce proekolo-
gicznej, funkcjonującej na szeroką skalę 
i nastawionej na rodziny z dziećmi. Nazwa 

Przepiórcza Farma całkowicie nasze ma-
rzenie odzwierciedlała.

Początki były trudne?

Zaczynaliśmy od 5 pokoi z łazienkami 
i hodowli przepiórek. Działalność bizneso-
wa była dla nas nowością, jesteśmy z wy-
kształcenia leśnikami. Ja bardzo parłam, 
aby jak najszybciej urzeczywistnić plany, 
tym bardziej, że większość decyzji jakie 
zapadały opierałam na doświadczeniach 
z dzieciństwa. Urodziłam się w Gdyni, jed-
nak większość mojej rodziny pochodzi 
z Półwyspu Helskiego, gdzie tradycją jest, 
że latem domy zamieniają się w letniska. 
Podczas wakacji u cioci w Jastarni nauczy-
łam się, że ci sezonowi goście oprócz rybo-
łówstwa są głównym źródłem utrzymania 
mieszkańców. Od drugiej babci zamieszku-
jącej w lesie odebrałam za to lekcję gościn-
ności – nie wynajmowała pokoi, ale wszyst-

kich przechodniów, którzy szli nad jezioro 
Bieszkowickie, czy Wyspowo raczyła wodą 
i jakimś przysmakiem w przysłowiowym 
gratisie. Zapamiętałam to bardzo dobrze 
i gdy pojawiła się szansa na własną agrotu-
rystykę nie miałam wątpliwości, że to jest 
moja zawodowa i życiowa droga.

Czyli gen gościnności jest jednak silnym ar-
gumentem w biznesie?

Niezmiernie ważnym. W moim przypadku 
była to klasyczna gościna, taka od serca, 
która powoli przekształciła się w oczeki-
waną usługę kompleksowo wyświadczaną 
odwiedzającym Farmę.

Nie bała się Pani ryzyka, jakie niesie za 
sobą prowadzenie agroturystyki całkowicie 
uzależnionej od oceny klientów i pogody?

Zupełnie nie. Jesteśmy na rynku od 22 lat 

Są miejsca do których przez całe lata wraca się z wielką przyjemnością. Stworzone z marzenia 
i budowane na mocnych podstawach, a także przekonaniu, że sukces w biznesie jest możli-

wy, jeśli poprowadzimy go w oparciu o kompromis i w zgodzie z samym sobą. W Przepiórczej 
farmie w Trzcinnie Koło Miastka, jak podkreśla Zofia dopke właścicielka nie dzieją się cuda. 

Rozwój proekologicznej agroturystyki to nagroda za zaangażowanie całej rodziny. Jak również 
nadzieja, że stanie się skarbem przekazywanym z pokolenia na pokolenie.

PrZePiórCZa Farma

N
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i przez wszystkie towarzyszył nam entu-
zjazm. Gdy rozpoczynaliśmy działalność 
nasze dzieci, chociaż wtedy były małe an-
gażowały się w prace. Nie stanowiło dla 
nich kłopotu, że po remoncie ruiny, jaką 
początkowo była Farma my sypialiśmy po 
kątach oddając pierwszeństwo gościom. 
Tym zyskiwaliśmy biznesowo, z drugiej 
strony tracąc jako rodzina. Kuchnia, która 
była dla nas zawsze sercem domu straciła 
swoją intymność. Ratował nas pewien dar 
– lubimy ludzi i zaprzyjaźniamy się z nimi, 
więc po chwili funkcjonowaliśmy już, jak 
nieco większa rodzina.

Pamięta Pani pierwszych gości?

Tak, dwóch panów, którzy zdecydowali się 
na rekonesans i zastanawiali, czy mogą 
przyjechać z rodzinami. Opowiadali o dzie-
ciach, swoich zwyczajach, w pewnym mo-
mencie padło pytanie co, jak będą głodni. 
Odruchowo odpowiedziałam, jakie dania 
im zaserwuję począwszy od ryb, przez mię-
so, a także mniej typowe potrawy. Nawet 
gdy trzeba o godzinie 20.00. Przyjeżdżają 

do nas kilka razy w roku i śmiało mogę ty-
tułować ich przyjaciółmi.

Przy takiej specyfice działalności zaanga-
żowanie członków rodziny wydaje się nie-
odzowne

Oczywiście, ale jednocześnie wymaga 
umiejętności pójścia na szereg kompro-
misów. Współdziałanie jest możliwe tylko 
w zgodzie i przy wzajemnym zrozumieniu, 
pamiętając również o własnych potrze-
bach. To był dla nas wszystkich trudny 
czas wymagający samozaparcia – myśląc 
o rozwoju pokonywaliśmy deficyty finan-
sowe łącząc prowadzenie Farmy z pracą 
na etacie. W tym wszystkim na pierwszym 
miejscu były dzieci, które wymagały na-
szej uwagi i zaangażowania w zajęcia do-
datkowe w szkole muzycznej i w sporcie. 
Opanowanie całości wymagało ogromu 
zrozumienia i chęci ze wszystkich stron. 
Dziś dzieci są dorosłe - najstarsza 36 let-
nia córka Iga jest mamą Aleksandra, więc 
ja cieszę się szczęściem z bycia babcią, 
syn Emil ożenił się w 2020 roku, a naj-
młodsza Justyna, która mieszka w Anglii 
bywa u nas często, dzięki specyfice pracy 
managera muzycznego. Zaangażowanie 
moich ciężko pracujących dzieci w kuch-
ni, przy sprzątaniu pokoi i podawaniu do 
stołu po latach określam, jako doświad-
czenie, które dało im podstawę do życia 
w zgodzie ze sobą.  Byłam i jestem z nich 
bardzo dumna! Gdy zdarza się, że pytam, 
jak oceniają swoje dziećństwo pod kątem 
obowiązków w Trzcinnie – pada odpowiedź 
mamo, mieliśmy dobre dziecińswto, kon-
takt z ludźmi….

O sukcesie Farmy Przepiórek zadecydo-
wała siła Państwa rodziny i wyjątkowość 
miejsca?

Każdy z gości jest pod wielkim urokiem 
miejsca. Wracają do nas, a to najwięk-
sza nagroda za trud i serce. Słyszymy, że 
przyjeżdża się do ludzi – uśmiech, otwar-
tość, chęć rozumienia gości powodują ten 
magnes. 

Dzieci zgłaszają gotowość kontynuowania 
Państwa dzieła? Przepiórcza Farma stanie 
się skarbem przekazywanym z pokolenia na 
pokolenie?

Myślę, że tak. Ja dziś trochę uciekam z Far-
my, ponieważ pomimo wyksztalcenia wyż-
szego potrzebowałam możliwości dalszej 
nauki. Skończyłam Coaching w Biznesie 
i robię doktorat, którego tematem przewod-
nim jest mechanizm transferu władzy w or-
ganizacjach rodzinnych. Temat niezmiernie 
mnie wciągnął, ponieważ w okolicy nasze-
go gospodarstwa wiele firm rodzinnych nie 
miało komu przekazać swojej schedy. To 
duży problem i dylemat dla osób, które z pa-
sją tworzyły te działalności – pewnie trudno 
im pogodzić się z faktem, że potomstwo 
ma całkiem inny pomysł na życie. W toku 
moich rozważań zaczęłam się zastanawiać 
komu ja przekażę Farmę.

Już Pani wie?

Chociaż wszyscy się angażują, to jednak 
nikt się nie deklaruje (śmiech). Dzieci są 
w spójności i zgodzie, gdy ja nie jestem 
w stanie wykonać pewnych działań wiem, 
że mogę na nich polegać. 

Po tylu latach prowadzenia agroturystyki 
to nadal pasja, czy jednak praca?

W tej chwili bardziej kierowałabym się 
w stronę pracy, z uwagi na skalę rozwoju 
Farmy. Dziś oprócz tych pierwszych pięciu 
pokoi mamy nowy budynek noclegowy, 
salę weselną, organizujemy pikniki na ze-
wnątrz dla firm i grup, a także chrzciny, 
wesela i stypy. Przy tak dużym przedsię-
wzięciu zatrudniamy pracowników, do 
których podchodzimy rodzinnie – każdy, 
kto przychodzi staje się członkiem rodzi-
ny. Pomimo pasji i zapału dziś na pierwszy 
plan wysuwa się spory zakres obowiąz-
ków. Dzieci budując swoje życie są w tym 
ze mną, ale ja wiem, że powinnam pozwolić 
im pójść własną drogą. Czy ta doprowadzi 
wszystkich do Farmy? Byłoby to dla mnie 
piękne i zrealizowane marzenie.

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: Przepiórcza Farma
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d czego się wszystko zaczęło? Czy Ancymon to 
wasze wspólne dzieło? 

magda: Mamy dwie firmy, ale prowadzimy salon wspólnie. Moja 
część zajmuje się paznokciami, a część Michaliny jest fryzjerska. 

michalina: Ja dołączyłam do Magdy, dlatego że prowadziła „pa-
znokciowy ancymon” już wcześniej. Poznałyśmy się kilka lat temu 
w salonie, gdzie razem pracowałyśmy. Zaprzyjaźniłyśmy się, a teraz 
jesteśmy jeszcze wspólniczkami.

Myślałyście już wtedy nad rozpoczęciem własnej działalności? 

michalina: Oczywiście, że tak. Wiesz, w karierze każdego fryzje-
ra przychodzi taki moment, że chcesz zacząć coś swojego. Magda 
była też moim motorem, pomogła mi przeskoczyć pewne granice, 
gdzie człowiek się po prostu boi, że coś nie wyjdzie. Magda idzie 
jak burza!

magda: Zawsze wiedziałam, że muszę mieć coś, co zapewni mi de-
cyzyjność w 100%. 

Dlaczego Ancymon? To bardzo oryginalne. 

magda: To był przypadek. Nie sądziłam nigdy, że to będzie taki duży 

O

Magda i Michalina nie wyobrażają sobie biznesu bez przyjaźni. od zawsze zakładały, że chcą 
być najlepsze w swojej branży, a poprzeczkę stawiały bardzo wysoko. dzięki temu powstał salon 

piękności Ancymon w gdyni. 

artystyCZne
dusZe w Biznesie

fot. Natalia Borenko



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 25    

salon. Myślałam, że będę pracować sama. Mój prywatny Instagram 
nazywał się kiedyś Ancymon. Myślałam, jak nazwać swoją firmę. Nie 
chciałam być kolejną „beauty by Magda”. Pomyślałam: „Dlaczego 
nie nazwać jej tak samo jak mój nick na Instagramie?” To był świetny 
pomysł. To polska nazwa, możesz ją łatwo zapamiętać, jest orygi-
nalna i ciekawa. 

michalina: Dokładnie, wiele lokali odchodzi od angielskich nazw. 
Jest trafiona i to kwintesencja naszego salonu.

Jak wyglądają pierwsze kroki przy zakładaniu własnego biznesu? Jak 
przetrwać początki i na co się przygotować? 

magda: Założenie biznesu to najprostsza rzecz na świecie. Teraz to 
wypełnienie wniosku online w 10 minut i już masz swoją firmę. Każdy 
może założyć biznes. 

michalina: Schody zaczynają się dopiero przy wynajmie lokalu. Ten 
czas, kiedy nie masz za dużo klientów jest najtrudniejszy. Nasz lokal 
łączył się z dużymi kosztami na początku. To jest najbardziej przy-
gniatające. Nie można jednak rezygnować, trzeba iść do przodu i nie 
rezygnować. 

Jakie zasady panują w waszym salonie? Co macie w ofercie? 

magda: Główny filar to przyjaźń. Nigdy się nie pokłóciłyśmy! W na-
szym salonie mamy wszystko co związane z paznokciami i włosami. 
Chcemy jeszcze wprowadzić kosmetykę i stylizację brwi.

michalina: Zawsze motywujemy nasze pracowniczki. Organizujemy 
wyjazdy i imprezy w salonie. Dbamy o miłą, rodzinną atmosferę. Nie 
jesteśmy konwencjonalną firmą. Tutaj czujemy się jak koleżanki. 

Jak zdobywacie klientów? 

magda: Social media. To bardzo, bardzo ważne. Oczywiście mamy 
klientów z okolicy, ale nigdy nie roznosiłyśmy ulotek. Polecamy 
wszelkim biznesom zainwestowanie w platformę booksy.com. To jak 
recepcja online, która ułatwia pracę. 

michalina: Po pierwsze social media, po drugie klienci z polecenia 
innych klientów. Jeśli rozkręcisz swoją markę online, później to już 
tylko zależy od pracowników. Od tego jaką energię mają i czy potra-
fią zachęcić klientów do powrotu. 

Jak widzicie przyszłość Ancymona? Co was inspiruje do działania?

magda: Żeby być najlepszym. Chęć zmiany branży beauty. Planuje-
my otwarcie drugiego punktu w Gdańsku. To nasze marzenie i wie-
my, że się spełni. Im więcej się o tym mówi, tym bardziej prawdopo-
dobne, że się spełni. 

michalina: Marzę o tym, żeby nasz salon był po prostu najlepszy. Je-
śli nie najlepszy, to niech będzie chociaż jednym z najlepszych. Wie-
rzymy, że się uda i nic nas nie powstrzyma. 

Czy artystyczna dusza odnajdzie się w biznesie? 

magda: Zdecydowanie! To nasza wielka zaleta. Brakuje nam arty-
stycznych dusz w biznesie. Szczególnie liczy się obserwowanie tren-
dów. Zmieniają się bardzo szybko, co wymaga dużo wysiłku. To co 
widzę w sieci, proponuję później w salonie. Zachęcamy wszystkich 
ludzi z pasją do działalności na artystycznym rynku. 

michalina: Brakuje osób, które bardziej niż rzemieślnikami, są po 
prostu artystami. Wydaje mi się również, że jesteśmy same dla siebie 
artystyczną i biznesową inspiracją. 

TEKST: Zofia Przybysz
fot. Magdalena Cymańska

fot. Michalina Kaszuba
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Nie zmienia to jednak faktu, że w otoczeniu 
cechującym się dużą zmiennością, niepew-
nością, złożonością i niejednoznacznością 
(tzw. VUCA: Volatility, Uncertainty, Comple-
xity, Ambiguity), wielu osobom, firmom i in-
stytucjom – także w Polsce – coraz trudniej 
jest podejmować odważne decyzje, prowa-
dzące do opuszczenia swojej strefy kom-
fortu. Jak przerwać to błędne koło, podjąć 
ryzyko i wykorzystać nasz potencjał, w tym 
również innowacyjny, do wejścia na tory 
zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju 
społeczno -gospodarczego?

SPójRZmY NA EKOSYSTEmY SZERZEj

Żyjąc w erze pandemii należy być wraż-
liwym na fakt, że obecny kryzys miał ne-
gatywny wpływ na sytuację finansową 
różnych grup społecznych i branż. Rośnie 
liczba podmiotów gospodarczych, które 
z trudem wytrzymują kolejne lockdowny, 
wzrost kosztów, załamania rynkowe czy 
skutki zmian klimatu. Równocześnie pro-
cesy transformacji cyfrowej w ramach 
czwartej – a być może niebawem już piątej 
– rewolucji przemysłowej zmieniają sposób 
tego, jak pracujemy, konsumujemy i żyjemy, 
co przekłada się na zamieranie niektórych 
zawodów i pojawianie się nowych. Należy 
rozważyć, jak podejść do procesu polaryza-
cji, w którego efekcie powoli zanikać będzie 
grupa osób zarabiających średnio -wysoko 

(klasa średnia), a powiększać się będą gru-
py specjalistów o wysokich zarobkach oraz 
– wykonujących podstawowe czynności 
oraz krótkoterminowe usługi – osób zara-
biających niewiele.

Oznacza to, że powinniśmy patrzeć na rolę 
ekosystemów innowacji w szerszym kon-
tekście – nie tylko jako środowisk, w któ-
rych powstają rozwiązania podbijające 
świat, lecz również jako miejsca, w których 
opracowywany jest know -how dla wyzwań 
społecznych, środowiskowych i organiza-
cyjnych, przed którymi stoi polskie społe-
czeństwo.

Powinniśmy patrzeć na ekosystemy jako 
na środowiska, w których powstają nie 
tylko rozwiązania podbijające świat, lecz 
także gdzie opracowywany jest know -how 
dla wyzwań społecznych, środowiskowych 
i organizacyjnych, przed którymi stoi pol-
skie społeczeństwo.

CZy JesTeśmy goTowI oPuśCIć 
sTrefĘ komforTu?

Poziom gotowości społeczeństwa do opusz-
czenia strefy komfortu wynikać może 
w dużym stopniu z priorytetów systemu 
edukacji. W Polsce wciąż jest on nastawio-
ny przede wszystkim na przygotowywanie 
dzieci i młodzieży do egzaminu ósmokla-
sisty oraz do matury. Znacznie gorzej jest 
z uczeniem ich radzenia sobie ze stresem 
oraz promowaniem kreatywności, przed-
siębiorczości i myślenia pozaschematowe-
go. W efekcie, chcąc zbyt bardzo zapew-
nić młodemu pokoleniu bezpieczeństwo, 
stabilność i przewidywalność, betonujemy 
je w strefie komfortu. Za mało zachęcamy 
do jej opuszczenia, do eksperymentowania. 
Powoli zabijamy też w ten sposób przedsię-
biorczy gen polskiego społeczeństwa.

Chcąc zbyt bardzo zapewnić młodemu 
pokoleniu bezpieczeństwo, stabilność 
i przewidywalność, betonujemy je w strefie 
komfortu. Za mało zachęcamy do jej opusz-
czenia, do eksperymentowania. Powoli za-
bijamy w ten sposób przedsiębiorczy gen 
polskiego społeczeństwa.

Podobną sytuację obserwujemy w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, w których 
pracownicy mają zapewnione dobre i bez-
pieczne warunki pracy. Pozostawiono im 
jednak mało przestrzeni do współkreowa-
nia, do zgłaszania swoich pomysłów, do po-
dejmowania odpowiedzialności.

globalny wyścig technologiczny zżera kolejne miliardy euro, dolarów i juanów. Kraje starają się 
nie wypaść z gry w walce o silną pozycję na arenie technologii przyszłości – sztucznej inteli-
gencji, internetu rzeczy, technologii blockchain, 5g, wytwarzania przyrostowego, zaawanso-

wanych samodzielnych robotów, autonomicznych pojazdów, modyfikowania genów, nanotech-
nologii czy fotowoltaiki.

czas oPuŚcić
strefę komfortu
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Z kolei na poziomie zarządzania firmą, 
wielu szefów i menedżerów woli nieraz 
pozostawić wszystko „po staremu”, niż 
podjąć rękawicę i spróbować wprowa-
dzić potrzebne zmiany. Wynikać to może 
tak z niechęci do podejmowania ryzyka, 
jak również z problemu komunikacyjne-
go związanego z brakiem umiejętności 
przekazywania załodze informacji o pla-
nowanych procesach zmian, np. odnośnie 
inwestycji w technologie cyfrowe. A od ni-
skiej jakości komunikacji, wzmagającej 
nieufność, bliska już droga do protestów, 
obstrukcji czy nawet sabotażu, których 
przedsiębiorcy woleliby uniknąć.

Można również obserwować sytuacje, 
w których przedsiębiorstwa nie podejmą 
działań badawczych, zmian organizacyj-
nych czy technologicznych tak długo jak 
klient lub klienci nie będą się tego doma-
gali. To podejście reaktywne (pasywne) 
pojawia się przede wszystkim wśród firm 
współpracujących z ograniczoną liczbą 
stałych klientów, w działalnościach gospo-
darczych o niskiej marżowości (przekła-
dającej się na ograniczony kapitał własny 
na ryzykowne przedsięwzięcia), czy też 
w sektorach, w których kilku dużych gra-
czy ustala globalne standardy i domaga 
się wiernego dostosowywania się do nich. 
Podejście to jest także często spotykane 
wśród przedsiębiorstw skupionych przede 
wszystkim na produkcie lub usłudze, a nie 
na kompetencjach swoich kadr, ich wzbo-
gacaniu i rozwijaniu. Wśród wielu polskich 
przedsiębiorców można zaobserwować też 
przekonanie, że ryzyko porażki jest większe 
od szansy na osiągnięcie sukcesu – a zatem 
nie warto próbować dokonywać zmian.

Nieraz „ratunkiem” dla wyżej opisanych 
typów firm jest włączenie ich w działania 
innowacyjne, chociażby dzięki współpracy 
w ramach klastrów, gdzie mają możliwość 
podpatrzenia innych lub dzięki kontaktom 
z podmiotami publicznego sektora nauko-
wego. Jednym ze sposobów rozszerzania 
horyzontów i pobudzania szefów firm 
do refleksji na temat projektów innowa-

cyjnych jest też ich udział w spotkaniach, 
warsztatach i konferencjach. Za wyraz 
gotowości do opuszczenia strefy komfor-
tu można traktować angażowanie w pracę 
firmy doradców, coachów, pośredników 
i naukowców, np. na etapie oceny sytu-
acji, przygotowania strategii czy oceny 
opłacalności działań. Szczególnie jeśli 
ich rolą nie jest jedynie potakiwanie, lecz 
przeciwnie – dostarczanie innych, nowych 
punktów widzenia.

Bo tak naprawdę podstawą do stawienia 
przez nas czoła wyzwaniom społecznym, 
ekologicznym, ekonomicznym i technolo-
gicznym, przed którymi stoi Polska i świat 
są ludzie – zarówno cechujący się otwarty-
mi umysłami szefowie firm, politycy i na-
ukowcy, jak również całe społeczeństwa, 
które będą gotowe do eksperymentowania 
i otwierania się na nowości, a nie jedynie 
skupione na monotonnym trwaniu.

Podstawą do stawienia przez nas czoła 
wyzwaniom społecznym, ekologicznym, 
ekonomicznym i technologicznym, przed 
którymi stoi Polska są ludzie – zarówno 
cechujący się otwartymi umysłami szefo-
wie firm, politycy i naukowcy, jak również 
całe społeczeństwa, które będą gotowe 
do eksperymentowania i otwierania się 

na nowości, a nie jedynie skupione na mo-
notonnym trwaniu.

o AuTorZe

Luk Palmen – współzałożyciel i Prezes Za-
rządu InnoCo. Prowadzi usługi doradcze 
i coachingowe w zakresie strategii rozwoju 
i zarządzania innowacjami w przedsiębior-
stwach oraz w jednostkach naukowych. 
Jest członkiem rad nadzorczych spółek 
technologicznych. Od ponad 10 lat zajmu-
je się doradztwem i coachingiem w zakre-
sie zarządzania innowacjami, zarządzania 
MŚP, zarządzania klastrami oraz komercja-
lizacji technologii. Prowadził w tym okresie 
ponad 100 konferencji, seminariów i warsz-
tatów. Angażuje się w promowanie innowa-
cyjnych modeli współpracy w gospodarce. 
Jest autorem i współautorem praktycznych 
przewodników w zakresie foresightu, ko-
mercjalizacji technologii oraz klastrów. 
Jest menedżerem ds. innowacji i koopera-
cji Klastra Silesia Automotive & Advanced 
Manufacturing. W funduszu zalążkowym 
Akcelerator Technologiczny Gliwice jest 
ekspertem odpowiedzialnym za weryfika-
cję zgłoszonych projektów B+R we wcze-
snych fazach rozwoju i doprowadzenie ich 
do gotowości inwestycyjnej. Członek Rady 
Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Luk PALmen
Prezes Zarządu InnoCo, Członek Rady 
Programowej Kongresu Obywatelskiego 

Nie wskoczymy na tory innowacyjnego rozwoju bez opuszcze-
nia naszych stref komfortu – i to zarówno jako społeczeństwo, 
gospodarka, nauka i administracja. Po trudnych doświadcze-
niach komunizmu i transformacji ustrojowej zapewniliśmy 
już sobie wystarczający poziom bezpieczeństwa, by zamiast 
skupiać się głównie na przetrwaniu, zacząć myśleć przede 
wszystkim o rozwoju. Otwórzmy zatem nasze głowy, ekspe-
rymentujmy, podejmujmy większe ryzyko. W innym wypadku 
skażemy się na monotonne trwanie. 

Tekst pochodzi z "Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego" (www.ppg.ibngr.pl), którego wydawcą jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku.
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To, że polska gospodarka nie należy do naj-
bardziej innowacyjnych w skali świata 
jest oczywiste. Już sam ten fakt sugeruje, 
że mamy wiele mankamentów, w których 
musimy się poprawić. Ze swojej strony 
wskazałabym na cztery – moim zdaniem 
kluczowe – których niwelacja w sporym 
stopniu mogłaby przyczynić się do uwolnie-
nia polskiego potencjału innowacyjnego.

BrAk ZAufAnIA

Po pierwsze – brak zaufania. Mówi się o nim 
zazwyczaj – i słusznie – w kontekście niskiego 
poziomu współpracy pomiędzy firmami oraz 
między przedsiębiorstwami a instytucjami. 
Zwróciłabym też jednak uwagę na to, że brak 
zaufania, czy właściwie: brak założenia do-
brej woli drugiej strony, jest źródłem wielkiej 
tzw. papierologii, którą generujemy niejako 
na własne życzenie na poziomie urzędowym. 
Dotyczy to zarówno procesów administracyj-
nych, jak i obsługi innowacyjnych projektów 
finansowanych z różnych unijnych i publicz-
nych źródeł. Większość owych „papierów” 
nie jest wymagana przez Unię Europejską, 
są one tylko i wyłącznie naszym wymysłem, 
który blokuje i zniechęca do podejmowania 
działań innowacyjnych, ponieważ jest ode-
rwany od potrzeb biznesowych, a wręcz ob-
ciąża biznes zbędnymi aktywnościami.

Brak zaufania to nie tylko brak czy utrud-
nienie przełomowych innowacji. To także 
brak prawdziwej transformacji cyfrowej 
w gospodarce i administracji. Cyfryzujemy 
procesy i transakcje, które są przestarzałe, 
złożone i skomplikowane, bez przemyśle-
nia, czy ten nadmiar kontroli „na wszelki 
wypadek” jest nam rzeczywiście potrzeb-
ny. Sama cyfryzacja bowiem posługuje się 
narzędziami tożsamości i uwierzytelnienia, 
które w połączeniu z rozwiązaniami sys-
temowymi i bazodanowymi powinny wy-
starczyć do uproszczenia, zabezpieczenia 

i przyspieszenia każdego procesu. Jednak 
cyfryzacji też nie ufamy – dlatego na re-
strykcyjne rozwiązania analogowe nakła-
damy cyfrowe protezy i wyspowe rozwią-
zania, nie rozwiązując problemów w sposób 
rzeczywiście całościowy i nowoczesny.

Brak zaufania to nie tylko brak czy utrud-
nienie przełomowych innowacji. To także 
brak prawdziwej transformacji cyfrowej 
w gospodarce i administracji.

nIeDoCenIenIe osTATnIeJ fAZy

Po drugie – nie doceniamy ostatniej fazy 
łańcucha tworzenia wartości dodanej, czyli 
najogólniej mówiąc: sprzedaży. Nieraz wsty-
dzimy się wręcz nie tylko sprzedawania, ale 
też działań marketingowych, PR-owych, na-
wiązywania kontaktów ułatwiających dys-
trybucję finalnego produktu. Koncentrujemy 
się przede wszystkim na produkcji, tkwi ona 
w naszym DNA. Tymczasem to ogniwo łańcu-
cha wartości jest zazwyczaj znacznie mniej 
marżowe od jego początkowych i końcowych 
fragmentów, a efektem i zarazem sprawdzia-
nem B+R powinna być szeroka dystrybucja 
produktu i jego rynkowa weryfikacja.

W oferowanych przez państwo produk-
tach wspierających innowacje, szczególnie 
w postaci dofinansowania, brakuje myśle-
nia o innowacjach jako procesie od pomysłu 
do przemysłu – finansujemy tylko odcinek 
B+R, a potem produkt ma się sam obronić. 
W rzeczywistości często przełomowy pro-
dukt jest następnie sprzedawany za bezcen 
do inwestora (zwykle zagranicznego) lub 
w ogóle nie znajduje rynkowego sukcesu, 
ponieważ na B+R kończy się wsparcie.

W oferowanych przez państwo produktach 
wspierających innowacje brakuje myślenia 
o innowacjach jako procesie od pomysłu 
do przemysłu – finansujemy tylko odcinek 
B+R, a potem produkt ma się sam obronić.

Wsparcie B+R także nie jest optymalnie 
rozwiązane, gdyż zbyt często o realiach 
biznesu decyduje mniemanie urzędników. 
Przykładem mogą być wynagrodzenia pra-
cowników, gdzie świadomość komisji oce-
niających całkowicie rozmija się z realiami 
rynku pracy, przykładowo specjalistów IT.

Odrębnym tematem mieszczącym się w za-
gadnieniu finansowania debiutu i rozwo-
ju rynkowego są nasi polscy inwestorzy, 
szczególnie fundusze VC, które decydując 
się na skorzystanie ze środków publicz-
nych jako źródła kapitału, podpisały nie-
korzystne zobowiązania do nieinwestowa-
nia na Mazowszu, inwestowania w spółki 
mające już przychody, ale nieprowadzące 
sprzedaży swojego produktu, i szeregu 
innych absurdów. W efekcie nie tylko szu-
kają spółek spełniających takie warunki, 
ale i z uwagi na terminy wykazania aktyw-
ności – często inwestują w łatwe i oczywi-
ste rozwiązania niemające nic wspólnego 
z innowacjami, w dodatku dysponując ma-
łymi ticketami inwestycyjnymi i oczekując 
w zamian sporej części kapitału. Ponieważ 
oferta bankowa dla innowatorów jest wręcz 
zerowa, od dawna mówi się o większym 
sensie szukania inwestorów poza granica-
mi kraju. A to brzmi jak wyrok na polską in-
nowacyjność, ponieważ nie zatrzymuje ona 
wartości w Polsce.

Fragmentaryzacja Po trzecie – i w zasadzie 
to podstawa wszystkich pozostałych błę-
dów – nasze łańcuchy tworzenia innowacji 
są bardzo sfragmentaryzowane, pocięte 
na kawałki. Oddzielnym kawałkiem jest po-
mysł, koncepcja rozwiązania, oddzielnym 

To, że polska gospodarka nie należy do najbardziej innowacyjnych w skali świata jest oczywi-
ste. Już sam ten fakt sugeruje, że mamy wiele mankamentów, w których musimy się poprawić.

cztery grZeChy główne
PoLSKieJ iNNoWACyJNoŚCi
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finansowanie, oddzielnym faza badawcza, 
oddzielnym wdrożenie, oddzielnym sprze-
daż. Brakuje nam holistycznego spojrzenia 
na cały proces – tymczasem o jego sile de-
cyduje całość łańcucha, a nie jego pojedyn-
cze fragmenty. 

Nasze łańcuchy tworzenia innowacji są bar-
dzo sfragmentaryzowane. Oddzielnym ka-
wałkiem jest pomysł, koncepcja rozwiąza-
nia, oddzielnym finansowanie, oddzielnym 
faza badawcza, oddzielnym wdrożenie, 
oddzielnym sprzedaż. Brakuje holistyczne-
go spojrzenia na cały proces – tymczasem 
o jego sile decyduje całość łańcucha, a nie 
jego pojedyncze fragmenty.

Państwo wspierając innowacje powinno 
co najmniej kwalifikować do całościowego 
wsparcia te, które mają przełomowy cha-
rakter. Zainwestowaliśmy jako kraj w liczne 
parki technologiczne, służby wspierające 
innowacje, fundusze VC i CVC. To wszystko 
publiczne pieniądze, nasze pieniądze. Prze-
łomowe innowacje powinny być objęte in-
kubacją aż do momentu osiągnięcia świato-
wego sukcesu. Nawet jeśli mają zamożnych 
sponsorów, to międzynarodowa promocja 
często wymaga rozmów na najwyższym 
szczeblu, także o warunkach regulacyjnych, 
standardach międzynarodowych i innych 
ważnych dla sukcesu kwestiach. Państwo 
polskie powinno być ambasadorem każdej 
polskiej przełomowej innowacji i prowadzić 
rozmowy, które spowodują, że będziemy 
eksportować innowacje, a nie innowato-
rów. Zbytnia zachowawczość, a zarazem 
podatność na mody i buzzwordy Po czwarte 
– zbytnia zachowawczość. Objawia się ona 
niechęcią do podejmowania ryzyka, podą-
żaniem za panującą aktualnie modą, ogra-
niczaniem aspiracji, gdyż jest to podejście 
zwyczajnie bezpieczniejsze. Wynika też ono 
z naszej ogólnej niskiej tolerancji dla popeł-
niania błędów i gotowości płacenia za nie. 
Tymczasem w procesie tworzenia innowa-
cji błędy i ich koszty są czymś naturalnym 
– nieakceptowanie ich jest równoznaczne 
z tym, że nie rozumiemy tego, w jaki spo-
sób powstają naprawdę nowoczesne roz-
wiązania i nie dojrzeliśmy do tego, aby je 
tworzyć. Trudno mi wymienić chociaż jeden 

przykład, gdy nasze państwo zdecydowało 
się uczestniczyć w przełomowej innowacji, 
nie oglądając się na ryzyko ani na bezpo-
średnie korzyści budżetu, tak aby polski 
produkt zawojował świat i wyciągnął nas 
z roli „dawców krwi” w innych światowych 
gospodarkach. 

W procesie tworzenia innowacji błędy i ich 
koszty są czymś naturalnym – nieakcepto-
wanie ich jest równoznaczne z tym, że nie 
rozumiemy tego, w jaki sposób powstają 
naprawdę nowoczesne rozwiązania i nie 
dojrzeliśmy do tego, aby je tworzyć.

Z drugiej strony jesteśmy podatni na mar-
ketingowe mody. Potrafimy ekscytować 
się polskimi jednorożcami, kosmicznymi 
wycenami, ale nie potrafimy dostrzec inno-
wacji, które powstawały latami i za którymi 
stoją bardzo konkretne, czasem wręcz ma-
terialne, ale zawsze bardzo konsekwentne 
inwestycje i długa marszruta, często sa-
modzielna, często bez żadnego wsparcia, 
przełamująca regulacyjne i eksportowe ba-
riery. Mam na myśli polskiego Blika, InPost, 
Solaris, i wiele innych projektów z różnych 
branż, których nie postrzegamy jako inno-
wacje, bo przywykliśmy ekscytować się 
zupełnie innymi projektami – sztuczną inte-
ligencją czy blockchainem, w których nie-
wiele jeszcze mamy do powiedzenia w skali 
świata i dajemy się wyprzedzać. Rzadko 
widać polską promocję rozwiązań, które 
rozwiązują poważne problemy produkcyjne, 
biznesowe, systemowe. A przecież to one, 
działając w tle, popychają uporczywie na-
szą gospodarkę i społeczeństwo do przodu 
i powodują, że praca, życie, są łatwiejsze, 
zdrowsze, bardziej zrównoważone. Wszel-
kiego typu serwisy e-commerce’owe to po-
wierzchowne korzyści, miłe, przyjazne, ale 
nie zmieniające w żaden sposób naszego 
świata i nie decydujące o naszym miejscu 
w globalnej gospodarce. Krajowe Inteli-
gentne Specjalizacje powinny wyznaczać 
cele innowacji w Polsce, ale jest ich obec-
nie tak dużo, że nie gwarantują żadnego 
skupienia, a więc także żadnego efektu. 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje powin-
ny wyznaczać cele innowacji w Polsce, ale 

jest ich obecnie tak dużo, że nie gwaran-
tują żadnego skupienia, a więc także żad-
nego efektu.

O autorce Anna Streżyńska – Prezes Zarzą-
du spółki informatycznej MC² Innovations. 
W latach 2015-2018 Minister Cyfryzacji, 
przewodnicząca Rady Architektury Mini-
sterstwa Cyfryzacji oraz Komitetu Rady Mi-
nistrów ds. Cyfryzacji. Wcześniej, w latach 
2006-2012 Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. Z wykształcenia prawnik. 
W 2008 r. uhonorowana Nagrodą im. An-
drzeja Bączkowskiego (przyznaną za zwal-
czanie monopolu na rynku telekomunika-
cyjnym), a w 2010 r. otrzymała Odznakę 
Honorową Bene Merito (za sławienie imie-
nia Polski w świecie) z rąk Prezydenta RP. 
W 2017 r. CIONET Polska przyznał Ministro-
wi Cyfryzacji i jego zespołowi nagrodę Digi-
tal Excellence Awards 2017 za transforma-
cję cyfrową. Członkini Rady Programowej 
Kongresu Obywatelskiego. 

AnnA sTreżyńskA
Prezes Zarządu, 
MC² Innovations, b. Minister 
Cyfryzacji, Członkini Rady 
Programowej Kongresu 
Obywatelskiego.  

Niski poziom zaufania, niedocenianie 
ostatniej fazy łańcucha tworzenia wartości, 
nadmierne sfragmentaryzowanie procesu 
tworzenia innowacji oraz zbytnia zacho-
wawczość – to największe bariery hamujące 
rozwój innowacji w Polsce. Co zrobić, by je 
przełamać?

Tekst pochodzi z "Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego" (www.ppg.ibngr.pl), którego wydawcą jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku.



 30    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 31    



 32    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Organizatorem I Międzynarodowych Tar-
gów Medycznych są Międzynarodowe 
Targi Gdańskie. W ramach nowej impre-
zy, która ma się stać marką Pomorza, za-
powiadane są m.in. dwa dni konferencji 
i spotkań, zlot pacjentów bariatrycznych 
i rozmowy o walce z otyłością, konsultacje 
z zagranicznymi specjalistami dotyczące 
rehabilitacji pocovidowej.

noWe horyzonty W pocovidoWej 
rzeczyWistości

Jak zapowiadaja organizatorzy, Międzyna-
rodowe Targi Turystyki Medycznej i Profi-
laktyki Zdrowotnej poświęcone tematyce 
turystyki medycznej, uzdrowiskowej, beau-
ty i wellness, mają otworzyć nowe horyzon-
ty dla rozwoju i promocji usług medycznych 
na rynku krajowym i zagranicznym. Ma to 
byc odpowiedź na rosnące zapotrzebowa-
nie osób szukających informacji o dostęp-
nych możliwościach leczenia się w kraju 
oraz zagranicą.

Curatio ma stać się nową marką Między-
narodowych Targów Gdańskich promującą 
turystykę medyczną. 

- Dziś nie jest dobry czas dla takich wydarzeń, 
ale musimy wybiegać w przyszłość i plano-
wać kolejne przedsięwzięcia. Nie ma lepszego 
rozwiązania niż odbudowywanie po pandemii 
relacji społecznych i biznesowych wpisują-
cych się w tak ważną tematykę społeczną jak 

szeroko pojęte zdrowie. Turystyka medyczna 
z pewnością może być specjalnością Polski, 
a my możemy być platformą spotkań z waż-
nymi podmiotami zagranicznymi działającymi 
w tej dziedzinie. - powiedział Paweł Orłowski, 
wiceprezes zarządu MTG SA. 

Nie ukrywał, że liczymy na to, że Targi Cu-
ratio staną się ważnym, międzynarodowym 
spotkaniem, które stanie się cykliczne i na 
stałe wpisze w kalendarz podobnych wy-
darzeń.

dBałość o zdroWie to nasilający 
się trend

- Życie w zdrowiu, stawianie na profilaktykę, 
powrót do aktywności zawodowych i reha-
bilitacja po covidzie to kluczowe zagadnie-
nia dla dobrostanu Polaków, mieszkańców 
Europy i świata po pandemii. Wpisująca się 
w obecne trendy turystyka medyczna może 
być specjalności Polski, a nasz kraj może być 
platformą spotkań z graczami międzynaro-
dowymi - podkreślił Marcin Różycki, wice-
prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jak dodał, turystyka medyczna to bardzo 
ważna działka.

- Polska jest atrakcyjna jeśli chodzi o ceny 
i poziom świadczeń. Mamy nadzieję na wzbo-

gacenie budżetu naszego kraju o turystów 
zagranicznych, którzy przyjadą też w celach 
medycznych - wyjaśnił. 

Z kolei Marta Chełkowska, prezes Pomor-
skiej Regionalnej Organizacji Turystycz-
nej, dyrektor departamentu turystyki 
w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego podkreśliła, że nie było 
dotychczas w europejskiej tradycji wy-
darzeń gospodarczych tak szerokiego 
spotkania łączącego potrzeby pacjentów, 
lekarzy i przedsiębiorców działających 
w branżach medycznej, uzdrowiskowej, tu-
rystycznej, SPA i wellness - dodała . 

- Trend dbałości o zdrowie, szczególnie 
w obecnych czasach, bardzo się nasila - za-
uważyła.

Targi zaplanowano na 23-24 września 2022 
roku w Centrum Wystawienniczo-Kongre-
sowym AmberExpo w Gdańsku.

W organizację i przygotowanie Targów 
Curatio zaangażowane są także Polska 
Regionalna Organizacja Turystyczna, 
Fundacja ProTurMed, Stowarzyszenie 
Pacjentów Bariatrycznych, Pomorska Or-
ganizacja Turystyczna oraz agencja Ima-
geMed specjalizująca się w marketingu 
medycznym. 

Pomorze stawia na turystykę medyczną
O turystyce medycznej na Po-
morzy mówi się już od kilkunastu 
lat. Przyszedł czas, by postawic 
kolejny, mocny krok w rozwój 
związanych z tą dziedziną biz-
nesów. Pierwsze w Polsce targi 
dedykowane turystyce medycznej 
Curatio odbędą się we wrześniu 
2022 roku w Gdańsku. 

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIe: MTG
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szystko zaczęło się od grup-
ki kilku znajomych, Dziś to 
marka, która zatrudnia po-
nad tysiąc osób. Mająca swą 

centralę w Gliwicach, POWSTAŁA W 2000 
roku firma Future Processing jest jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się form 
technologicznych w kraju. Tworzy rozwią-
zania technologiczne dla klientów z bran-
ży finansowej, handlowej, transportowej, 
turystycznej, medycznej, motoryzacyj-
nej i NGO. Profil technologiczny firmy to 
przede wszystkim: .Net, Java, Node.js, PHP, 
Python, React, Angular, iOS, Android, Mi-
crosoft Azure, Amazon Web Services. Z jej 
usług korzystają przedsiębiorstwa z Nie-
miec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Belgii, 
Danii, Szwajcarii, USA, Francji, Polski czy 
Szwecji. Wśród nich są m.in.: wydawnictwo 
Cambridge University Press, Marston Hol-
dings, Steamship Mutual, Zest, Flowbird, 
Solaris, Tauron, Time Care, KMD, Autono-
mus Systems czy Demica.

nIeBAwem swoJe CenTrum usług 
oTworZy w gDynI 

– Uznaliśmy, że biuro w Gdyni daje najwięk-
sze możliwości. Oddział trójmiejski będzie 
miał charakter delivery centre. Oznacza to, 
że nie będzie zajmował się ani marketin-
giem, ani sprzedażą – te funkcje pozosta-
ną skupione wokół Gliwic - mówi Tomasz 
Ciapała, chief people officer w Future 
Processing.

Jak dodaje Ewa Ebelewicz-Plaza, head of 
people z Future Processing, firma chciała-
by, aby pierwsza osoba zatrudniona do na-
szego trójmiejskiego zespołu pojawiła się 
w marcu 2022 roku. 

- Nie liczymy tutaj oczywiście osób z Trójmia-
sta i okolic, które już pracują w FP zdalnie. 
Wcześniej konieczne będzie zatrudnienie 
osób do różnych ról serwisowych realizo-
wanych na miejscu: między innymi do rekru-
tacji. Liczymy na to, że do końca 2022 roku 
w naszym trójmiejskim oddziale będzie pra-
cowało 40 FPowiczów. Rekrutacja startuje 
właściwie już teraz – mówi. 

mIAsTo Z morZA, mArZeń I... BIZnesu

Miasto z morza i amrzeń tym samym zy-
skać ma nowe miejsca pracy oraz kolejny 
punkt na biznesowej mapie, który będzie 
korzystnie stymulował jego dalszy rozwój 
w mieście.

lider dBałoŚci 
o PracowniKów otwiera 

PlaCówkę w Gdyni

Znalazła się w gronie firm, 
które najlepiej na świecie 
dbają o rozwój pracowników. 
Uhonorowana prestiżowym 
certyfikatem Kincentric 
best employer firma future 
Processing będzie działać 
w gdyni.

W
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– Jako młode i dynamiczne miasto chcemy 
tworzyć w Gdyni jak najwięcej miejsc, które 
mają pozytywny wpływ na rozwój biznesu. 
Cieszy nas fakt, że cenione, polskie i świato-
we marki, chętnie decydują się na lokowanie 
swojej działalności w naszym mieście. Za 
każdym razem jest to dla nas wielkie wyróż-
nienie, które utwierdza nas w przekonaniu, 
że Gdynia oferuje komfortowe warunki do 
prowadzenia działalności w obszarze wy-
sokich technologii – komentuje Katarzyna 
Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdy-
ni Gdyni ds. gospodarki.

gLIwICkA fIrmA „PrZyJeDZIe” 
Do gDynI Z PresTIżowym 

CerTyfIkATem

Jeszcze przed otwarciem gdyńskiego biu-
ra na Wybrzeże nadeszła doskonała wia-
domość. Future Processing wyróżniono 
certyfikatem Kincetric Best Employers. 
Tym samym Future Processing dołącza do 
organizacji, które najlepiej na świecie dba-
ją o rozwój pracowników. To wyróżnienie 
przyznawane od ponad 20 lat firmom, które 
w szczególny sposób stawiają na rozwój ka-
pitału ludzkiego.

„Jesteśmy niezwykle dumni, bo otrzymali-
śmy Certyfikat Kincentric Best Employers!

Warto dodać, że tytuł został przyznany 
w oparciu o coroczne wewnętrzne i anoni-
mowe badanie pracowników - Happy Team. 
To oznacza, że dzięki wiarygodnemu gło-

sowi naszego zespołu (95% frekwencji) 
uzyskaliśmy wysoki wynik - 67% zaanga-
żowanych pracowników - który plasuje nas 
w ścisłej czołówce firm najlepiej dbających 
o swój zespół. 

Tegoroczny rezultat stawia nas powyżej 
średniej krajowej (ze wszystkich branż 
w Polsce) (+15 p. p.), a także w branży IT 
w Europie (+13 p. p.). Znaleźliśmy się rów-
nież blisko europejskiej czołówki Najlep-
szych Pracodawców, notując zaledwie 9 p. 
p. straty. Zdecydowanie mamy powody do 
radości, nie tylko z powodu przyznanego 
tytułu, ale po prostu dlatego, że FPowicze 
dobrze się tu czują!” - napisali przedstawi-
ciele Future Processing. 

Future Processing otworzy swoje gdyńskie 
biuro wiosną w budynku Łużycka Plus przy 
ul. Łużyckiej 3C. Powstanie tam centrum 
usług. Biuro będzie duże, wygodne i w pełni 
wyposażone. Ma również spełniać najnow-
sze standardy pracy hybrydowej. Delivery 
centre zatrudni m.in. programistów, któ-
rzy są ekspertami domenowymi. Do końca 
2022 roku ma tam pracować 40 osób. 

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: UM Gdynia
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PrzeKoP 
mierZei wiślaneJ 

Ponad 2,8 tys. osób zaangażowanych było w 2021 roku w prace przy przekopie Mierzei 
Wiślanej. Urząd Morski w gdyni podsumował właśnie miniony rok na terenie inwestycji. 

Prace w ramach pierwszej części budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
gdańską mają się zakończyć jeszcze w tym roku, a cała inwestycja w 2023 roku. 

PodSUMoWANie RoKU 2021
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owstały dwa unikatowe w skali kraju mosty obroto-
we. Na Falochronie Wschodnim i Zachodnim, gdzie 
po raz drugi na świecie wykorzystuje się betonowe 
bloki „x-block plus”, zakończono pogrążanie ścianek 

szczelnych. W śluzie, która stanowi serce inwestycji, zrealizowano 
większość prac żelbetowych i zamontowano dwie bramy. Prowa-
dzone były także prace m.in. przy budowie sztucznej wyspy, kanału 
żeglugowego czy budynku Kapitanatu Nowy Świat. Tak zamknął się 
rok 2021 na budowie Przekopu Mierzei Wiślanej.

PIerwsZy eTAP PrAwIe nA ukońCZenIu

Na koniec 2021 roku inwestor osiągnął 86 proc. realizacji pierwszej czę-
ści budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 

- Trwają również prace przy części drugiej, gdzie wykonawca, firma 
Budimex S.A., kontynuuje prace zbrojarskie na podporze mostu w No-
wakowie, roboty kafarowe związane z obudową brzegów na pięciu 
odcinkach rzeki Elbląg oraz prace instalacyjne i drogowe. Na chwilę 
obecną zaawansowanie na drugiej części zadania to 11,5 proc. Na trze-
cią część zadania, a mianowicie pogłębianie toru wodnego na odcinku 
10,2 km na Zalewie Wiślanym, trwa obecnie postępowanie przetargo-
we. Dokonaliśmy już otwarcia ofert, teraz są one analizowane przez 
komisję przetargową – mówi Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu 
Morskiego w Gdyni. 

Dzięki budowie Kanału na Mierzei Wiślanej jednostki o zanurzeniu 
do 4,5m, długości do 100m oraz szerokości do 20m będą mogły prze-
pływać z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Inwestycja rozpoczęła 
się w październiku 2019 roku i jej pierwszy etap zakończy się w tym 
roku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a generalnym wyko-
nawcą pierwszej części inwestycji jest konsorcjum NDI/Besix.

- Zakres prac obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zato-
ki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć 
wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki i Zalewu, a także 
nowy układ drogowy z obrotowymi mostami, które umożliwią przejazd 
nad kanałem przed śluzą i za śluzą oraz budowę sztucznej wyspy – wy-
licza Jacek Szymański, dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix. 

JAk wygLąDA BuDowA w LICZBACh?

Dotychczas pogrążono około 98 proc. wszystkich ścianek szczel-
nych, czyli 17,5 km. Zrealizowano też 96 proc. zakresu prac ziemnych 
do poziomu „0”, 59 proc. robót czerpalnych z zakresu kanału żeglu-
gowego (czyli prawie 574,5 tys. m3) oraz 52 proc. z zakresu toru wod-
nego (ponad 413,1 tys. m3). Wykonano też wszystkie mikropale.

- Dostarczono już także ponad 519 tys. ton kamienia, co daje 94 proc. 
założonej ilości. Wyprodukowano 97 proc., czyli około 9,9 tys. sztuk 

P
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prefabrykatów betonowych „x-block plus”. Dzięki nim zmniejsza się 
ilość betonu na falochronach, skraca się czas montażu i zwiększa od-
porność na zmiany klimatyczne - relacjonuje Jacek Szymański. 

Przypomnijmy, tego typu prefabrykaty po raz pierwszy zastosowano 
na zaporze wodnej Afsluitdijk – Tamie Osłonowej, będącej główną 
tamą i groblą w Holandii. Przekop Mierzei jest więc drugą budową 
w Europie i na świecie, gdzie się je wykorzystuje.

mosTy Złożone JAk kLoCkI

O wyjątkowości inwestycji świadczą też m.in. mosty obrotowe - jedne 
z najdłuższych tego typu obiektów w Polsce. Każdy z tych mostów 
składa się z 44 elementów, które wytworzone zostały w zakładzie 
prefabrykacji konstrukcji stalowych, dowiezione na budowę i jak 
klocki złożone w całość. Najcięższy z pojedynczych elementów wa-
żył ponad 48 ton. Mimo tak specyficznej konstrukcji i masy, mosty 

zostały zmontowane co do milimetrów i wyważone co do kilogramów. 
Oba mosty, północny i południowy, mają już pozwolenie na użytko-
wanie. Od czerwca ubiegłego roku ruch odbywał się po moście połu-
dniowym, obecnie kierowcy korzystają z mostu północnego. 

CZTery BrAmy w śLuZIe I mILIon Ton PIAsku

Postęp prac jest widoczny również m.in. w rejonie śluzy i kanału że-
glugowego, czyli w miejscach newralgicznych dla tej inwestycji. Ślu-
za zapewnia bowiem bezpieczną żeglugę w warunkach zmiennych 
stanów wody po obu stronach Mierzei Wiślanej. W śluzie zrealizo-
wano większość prac żelbetowych. Zamontowano dwie bramy w kie-
szeni południowej. Łącznie w ramach budowy śluzy powstaną cztery 
bramy służące do jej zamykania. Każda z nich złożona jest z sześciu 
segmentów, a każdy segment z 730 elementów. Jedna brama waży 
około 160 ton, a najcięższy z jej elementów 33,56 ton.

Duże wrażenie robi ogrom prac wykonanych przy budowanej od zera 
sztucznej wyspy, którą już teraz chętnie odwiedzają ptaki. W przy-
szłości wyspa ma być ich miejscem lęgowym. Wyspa ma kształt 
elipsy o wymiarach 1906 na 1166 m, obwodzie 4,9 km i łącznej po-
wierzchni 180 ha.

- Powierzchnia stalowych ścianek szczelnych służących do nadania 
wyspie kształtu i utrzymania jej wypełnienia piaskiem z pogłębiania 
dna toru wodnego wynosi niemal 112,5 tys. m2, co oznacza, że pokry-
łyby one prawie 16 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Do zasypu 
grobli użyte zostanie milion ton piasku, co wypełniłoby ok. 37 tys. sa-
mochodów ciężarowych - mówi Wojciech Czyżewski z firmy NDI.

Pojemność całkowita wyspy to 9,2 mln m3. Do jej budowy użyte zo-
stanie ok. 140 tys. ton kamienia hydrotechnicznego, co wypełniłoby 
3,5 tys. wagonów kolejowych.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: Urząd Morski w Gdyni
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Wejherowo rozkwita pod względem przed-
siębiorczości. Z czego Pana zdaniem wyni-
ka tak wyraźny rozwój?

Uważam, że należy rozpatrywać łącznie 
Miasto Wejherowo oraz Gminę Wejherowo, 
gdyż dobrze się uzupełniają w ofercie dla 
przedsiębiorców i ich pracowników. Więcej 
terenów dla rozwoju biznesu znajduje się 

Wejherowo i malownicze oko-
lice coraz częściej stają się 
miejscem pierwszego wyboru 
dla prowadzonych działalność 
gospodarczą. Nic dziwnego, 
bo gmina Wejherowo oferuje 
atrakcyjne zachęty w zakresie 
podatku od nieruchomości 
dla nowych inwestycji, po-
dobnie, jak miasto, które do 
dyspozycji przedsiębiorczych 
oddaje szereg instytucji oraz 
podmiotów wspierających co-
dzienną obsługę i pracę biz-
nesów. Ręka w rękę z Regio-
nalną izbą Przedsiębiorców 
NoRdA, która jak podkreśla 
jej Prezes Marek Kwiatkowski 
w tej chwili koncentruje się na 
wspieraniu przedsiębiorstw 
odczuwających Polski Ład, 
jako trzęsienie ziemi.

Poradzić soBie 
z „trZęsieniem Ziemi”
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TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

na terenie Gminy, ale nowe inwestycje dro-
gowe na obszarze administracyjnie podle-
głym Miastu już wkrótce pozwolą również 
tu na uruchomienie nowych terenów in-
westycyjnych. Gmina Wejherowo oferuje 
atrakcyjne zachęty w zakresie podatku 
od nieruchomości dla nowych inwestycji. 
W mieście natomiast mamy szereg instytu-
cji oraz podmiotów wspierających codzien-
ną obsługę i pracę przedsiębiorców.

W którym z sektorów gospodarki działalno-
ści jest najwięcej?

Wśród dominujących rodzajów działalności 
mamy szereg firm o różnej skali i różnej spe-
cjalności w szeroko rozumianym sektorze 
„Budownictwo” zarówno przemysłowym, 
infrastrukturalnym jak i mieszkaniowym. 
Mam na myśli firmy oferujące różnorodne 
usługi i produkty, takie jak projektowanie, 
wykonawstwo, nadzór, wykończenie i wy-
posażenie.  Historyczne lokalizacje zarzu-
conej budowy atomówki w Żarnowcu oraz 
nadal działającej fabryki mebli w Gości-
cinie przyczyniły się do licznej obecności 
firm z branży elektro-energetycznej oraz 
meblarskiej. Przedsiębiorcy z branży pro-
dukcji okien i drzwi należący do ekstraklasy 
w skali Polski i Europy jak PORTA i WIKĘD to 
jedni z największych pracodawców w okoli-
cy Wejherowa. Firma GRAAL posiadająca 
siedzibę Zarządu oraz centrum operacyjne 
w Wejherowie jest największym w Polsce 
podmiotem z branży przetwórstwa i dystry-
bucji ryb – choć dzisiaj już nie tylko ryb.

Lista dużych firm, które właśnie tu mają 
siedzibę pozwala założyć pewien trend 
związany z lokalizacją. Czy się mylę?

Decyzje firm wspiera demografia oraz sys-
tematyczna poprawa infrastruktury drogo-
wej.  Jedną z gmin najszybciej zwiększającą 
liczbę mieszkańców na Pomorzu jest Gmina 
Wejherowo. Za 2-3 lata osiągnie liczbę 30 
tysięcy mieszkańców. Znaczną część wzro-

stu liczby mieszkańców stanowią młodzi 
ludzie- potencjalni pracownicy lokalnych 
firm i konsumenci- w tym usług lokalnych 
firm działających na terenie miasta i gminy. 
Miasto Wejherowo zapewnia z kolei wiele 
atrakcji m.in. kulturalnych i rekreacyjnych 
na spędzanie czasu wolnego przez pracow-
ników a ich wysoki poziom wywołuje pozy-
tywną zazdrość także wśród gości spoza 
naszego terenu. Podkreślić należy też za-
chęcający do lokowania firm wpływ lokal-
nego szkolnictwa: od wielokierunkowego 
zawodowego do wyższego włącznie. Trasa 
Kaszubska przyśpieszy rozwój południo-
wej części Gminy Wejherowo a planowana 
obecnie budowa ze środków centralnych 
droga „domykająca” objazd centrum Wej-
herowa na linii północ-południe od strony 
zachodniej, stworzy także szanse na pozo-
stałym terenie.  

Wobec tego, jak ocenia Pan dynamikę biz-
nesowego rozwoju Wejherowa?

Obecna sytuacja nakazuje dużą ostrożność 
w formowaniu prognoz. Trudno progno-
zować biznes przy tak dużej amplitudzie 
zmian. Wprowadzenie Polskiego Ładu może 
być groźne dla mniejszych firm nieposiada-
jących silnej marki i wykazujących niski 
poziom marż. Wzrost kosztów pracy, wzrost 
quasi podatku w postaci składki zdro-
wotnej, obecne i trudne do przewidzenia 
w przyszłości koszty nośników energii oraz 
inflacja to bardzo niebezpieczna mieszanka. 
Przedsiębiorcy zderzają się z bardzo znacz-
nym wzrostem kosztów swojej działalności 
i pytanie brzmi czy będą w stanie przenieść 
je w całości do cen i na klientów oraz czy 
klienci nie zareagują spadkiem popytu. 
Branża budowlana szeroko reprezentowa-
na w Wejherowie i okolicach dzisiaj nadal 
przeżywa „Eldorado” ale dalszy wzrost stóp 
procentowych może „schłodzić” branżę, 
a jest ona kołem zamachowym całej gospo-
darki w naszym regionie i szerzej w Polsce. 
Reasumując jest całkiem dobrze, jednak za 

rogiem czają się zagrożenia. Każda z firm 
musi na nowo dokonać analizy SWOT i czę-
sto skorygować strategię, która obowiązy-
wała do tej pory.

W czym przedsiębiorczych wspiera NOR-
DA i z jakich propozycji można skorzystać 
w bieżącym roku?

Izba NORDA skupia się na ułatwieniu 
przejścia przez przedsiębiorców obecne-
go okresu, który śmiało można nazwać 
trzęsieniem Ziemi.  Głęboki zakres i nie-
jasne prawo związane z Polskim Ładem, 
skrajnie wysokie koszty gazu i energii 
elektrycznej, różnorodne problemy i ogra-
niczenia związane z pandemią wzmocniły 
na przykład częstotliwość profesjonalnych 
i zindywidualizowanych szkoleń z zakresu 
podatków. Doradzamy w zakresie rynku 
energii elektrycznej i gazu a dla zaintere-
sowanych przedsiębiorców uzgodniliśmy 
jednolitą, istotnie niższą niż obecna, cenę 
energii elektrycznej na 2022 rok. Konty-
nuujemy reprezentowanie interesów i po-
mysłów przedsiębiorców podczas spotkań 
z lokalnymi władzami samorządowymi oraz 
instytucjami z poziomu województwa jak 
np. PROT. Głos NORDY i jej członków wi-
doczny jest w pracach Sztabu Pomorskich 
Przedsiębiorców do którego należymy od 
jego powstania. Aktywnie uczestniczymy 
w działalności Powiatowej Rady Przed-
siębiorczości oraz mamy przedstawiciela 
w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości. 
Pozwala nam to na dialog z władzami sa-
morządowymi o potrzebach, koniecznych 
inwestycjach i strategii wspierającej przed-
siębiorców i Region. Nie zaniedbujemy two-
rzenia możliwości wzajemnego poznawania 
się członków Izby. W bieżącym roku obcho-
dzić będziemy jubileusz 25-lecia powstania 
Izby NORDA i będzie to dobry moment na 
podsumowanie tego co osiągnęliśmy, ale 
przede wszystkim na rozważenie dodatko-
wych form wspierania rozwoju lokalnych 
przedsiębiorców.
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Na jakich zasadach funkcjonuje obecnie fo-
towoltaika? 

W tej chwili i do końca marca obowiązują 
zasady, że całą energię wykorzystywaną 
na bieżąco z produkcji paneli mamy w 100 
% za darmo łącznie z przesyłem. Nadwyżkę 
przesłanej energii możemy sobie wirtualnie 
zmagazynować w zakładzie energetycz-
nym. Polega to na tym, że wyprodukowaną 
z wiosny i lata energię z instalacji o mocy 
do 10 kW możemy wykorzystać w 80% nie 
płacąc także za przesył. Dla instalacji od 10 
kW do 50 kW jest to 70%. 

W kwietniu zasady ulegną zmianie. Na co 
powinniśmy być przygotowani?

Dotyczą tzw. Net billingu funkcjonującego 
identycznie, jak przed zmianą regulacji – to 
co wyprodukujemy i zużyjemy stworzy na 
bieżąco naszą oszczędność. Natomiast nie 
jesteśmy w stanie wirtualnie zmagazyno-
wać nadwyżki, która przeszłaby na mie-
siące o słabszym nasłonecznieniu. Tym sa-
mym będziemy musieli sprzedać energię po 
cenie hurtowej i odkupić ją w wartościach 
detalicznych. W uproszczeniu oznacza to, 
że opłata za przesył zmienny zwiększy się 
nam z 80% ulgi na 15%, co stanowić będzie 
bardzo istotny czynnik na fakturze.

Co jeszcze oznacza to dla klientów?

Z pewnością dużo firm wróci do swojej po-
przedniej działalności i to nie wydaje się 
złe, ponieważ spotkaliśmy się z wieloma 
instalacjami wykonanymi bardzo niepro-

fesjonalnie. W roku 2020 przez instalacje 
fotowoltaiczne odnotowano ponad 800 po-
żarów w Polsce. Co do skali zmiany to trud-
no o szacunki – różnicę w opłacalności od 1 
kwietnia odczują tak, że czas zwrotu insta-
lacji wydłuży się co najmniej o 50%.

Czy Pana zdaniem to przysłowiowy ostatni 
dzwonek, aby zdecydować się na fotowolta-
ikę na starych zasadach?

Zdecydowanie tak. Na nowych zasadach 
mało stracą jedynie klienci wykorzystują-
cy energię elektryczną głównie latem, jak 
przykładowo nadmorskie hotele. 

Podejrzewa Pan, że wraz ze zmianą zainte-
resowanie fotowoltaiką zacznie słabnąć?

Obawiam się, że tak. My naszym klientom 
będziemy proponować instalację o mocy 
50% ich rocznego zapotrzebowania. Tak, 
aby mogli w pełni wykorzystać wytworzo-
ną energię, natomiast za drugie 50% będą 
musieli i tak zapłacić. Spadek zamówień 
szacuję na czas 6-8 miesięcy, który unor-
muje się po kolejnych podwyżkach cen 
prądu. Przewiduję, że jeszcze w tym roku 
faktury pójdą o co najmniej 20% i to nie 
tylko sama cena prądu będzie grała rolę, 
ale także wszystkie inne związane z nią 
opłaty, które widzimy na fakturze. Ważna 
jest jeszcze kwestia dopłat do magazynów 
energii. Jeżeli będą niskie raczej niewielu 
zdecyduje się na zakup, jedynie w obawie 
przed przerwami w dostawach prądu. Dla-
tego założenie, że, że ktoś kupi taki ma-
gazyn, żeby mieć prąd zimą uważam za 
absurd. Wyjaśnię na przykładzie - dodaje-
my 15 tys. zł do instalacji tylko po to, żeby 
mieć 5,4 kW magazynu. Mając 10 kW pane-
li napełnimy go w jakieś 40 minut. Zużycie 
przy grzałce 6 kW wyczerpie nam maga-
zyn w niecałą godzinę. Magazyny energii 
mają sens wtedy, gdy są duże i znajdują 
się przy każdej farmie fotowoltaicznej, co 
umożliwi kontrolowanie napięcia dużo tań-
szego w przeliczeniu na kW. W przypadku 
magazynów energii dla małych instalacji 
odradzam, ponieważ mamy do czynienia 
z systemem energii rozporoszonej. A to 
oznacza, że jeżeli ja nie skonsumuję tego 
co wyprodukowałem to dokonają tego moi 
sąsiedzi.

Fotowoltaika na nowych zasadach
Zainteresowanie fotowoltaiką w nie maleje. Możliwość oszczędzania bez konieczności zaciskania pasa, jest tym co 

Polacy lubią najbardziej. Jednak wszystko co dobre, najprawdopodobniej nagle się kończy, ponieważ od kwietnia 
umowy, które zawierają klienci odbędą się na zmienionych zasadach. Czego dotyczą oraz jak przełożą się bizneso-

we i domowe budżety wyjaśnia Rafał Kosianowicz właściciel firmy Starbud specjalizującej się w fotowoltaice.
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ort serwisowy stano-
wi centrum zarządzania 
operacjami eksploatacji 
i utrzymania morskich 

farm wiatrowych. Na jego terenie zloka-
lizowane będą m.in. obiekt biurowy, ma-
gazyn części zamiennych oraz warsztat. 
Łącznie na miejscu pracować będzie mo-
gło nawet 50 osób odpowiedzialnych za 
utrzymanie i eksploatację morskiej farmy 
wiatrowej. Do najważniejszych zadań ope-
rujących z bazy techników będzie należało 
utrzymanie prawidłowej pracy farmy m.in. 

poprzez cykliczne przeglądy turbin wia-
trowych. Zaplanowano także wdrożenie 
systemu informatycznego do zarządzania 
produkcją, który w czasie rzeczywistym 
będzie monitorował pracę farmy, a także 
wskazywał turbiny lub ich elementy wy-
magające interwencji, np. wymiany.

W ramach wygranego przez Baltic Power 
przetargu spółka zabezpieczyła teren 
o powierzchni ok. 1,1 hektara. Kluczowy 
element inwestycji to wchodzące w skład 
kompleksu nabrzeże, które wymagać bę-

Port łeBa oBsłuży 
farmę wiatrową 

Baltic Power
W Łebie powstanie port 
serwisowy dla morskiej farmy 
wiatrowej baltic Power, którą 
w ramach wspólnej inwestycji 
budować będą grupa olen 
i Northland Power. Realiza-
cja infrastruktury portowej 
rozpocznie się w przyszłym 
roku, zakończy w roku 2024. 
Szacunkowy koszt budowy 
portu serwisowego w Łebie 
to 20-30 mln zł.

P
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dzie przebudowy w celu dostosowania do 
parametrów pozwalających na realizację 
operacji logistycznych. Zgodnie z założe-
niami, baza serwisowa farmy Baltic Power 
będzie obsługiwała 3-4 jednostki CTV 
przeznaczone do transportu personelu 
serwisowego. 

Budowa farmy wiatrowej na Bałtyku roz-
pocznie się w 2024 roku. Farma składać 
się będzie z około 100 morskich wiatraków 
o wysokości do 270 m i sumarycznej mocy 
1,2 GW. Zakończenie tej inwestycji zapla-
nowano na rok 2026. Obszar inwestycji, 
o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlo-
kalizowany jest ok. 23 km na północ od 
linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wy-
sokości Łeby i Choczewa.

Jednym z najważniejszych działań zmierza-
jących do rozpoczęcia tej strategicznej dla 
sektora energetyki inwestycji jest też bu-
dowa silnego łańcucha dostaw. Niedawno, 
z inicjatywy Baltic Power odbyła się bran-
żowa konferencja on-line, w której udział 
wzięło niemal 600 osób reprezentujących 
369 firm i instytucji zainteresowanych 
współpracą przy realizacji projektu Baltic 
Power. Oprócz aktualnego harmonogramu, 
informacji na temat procedur zakupowych 
i planu łańcucha dostaw, uczestnicy spo-
tkania poznali szczegółowe plany i wyma-
gania wszystkich siedmiu tzw. pakietów 
instalacyjnych. Każdy z nich dotyczy jed-
nego z kluczowych komponentów morskiej 
farmy wiatrowej (turbiny, fundamenty, 
logistyka, baza serwisowa, kable, morska 
i lądowa stacja elektroenergetyczna), za 
których realizację będą odpowiedzialne 
firmy wybrane w nadchodzących postępo-
waniach przetargowych.

- Projekt wchodzi w decydującą fazę przy-
gotowań, a to oznacza, że przed nami klu-
czowy z punktu widzenia harmonogramu 

okres wyboru dostawców. W ciągu najbliż-
szych 6 miesięcy podpiszemy kluczowe dla 
projektu umowy, a zakontraktowani główni 
wykonawcy rozpoczną wybór i współpracę 
m.in. z lokalnymi dostawcami. Temu służą 
również nasze konferencje - to platforma 
nawiązywania relacji biznesowych między 
potencjalnymi głównymi wykonawcami, 
a dostawcami, jakich szukają w Polsce. To 
ważne, bo jako Baltic Power będziemy dąży-

li do zaangażowania polskich firm na pozio-
mie od 20 do 30% kosztu inwestycji – mówi 
Jarosław Broda, prezes zarządu Baltic 
Power.

Morska farma wiatrowa Baltic Power 
o mocy zainstalowanej do 1200 MW bę-
dzie w stanie docelowo dostarczać czystą 
energię dla około miliona gospodarstw do-
mowych rocznie przez ponad 25 lat.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Centrum Offshore to specjalistyczny ośro-
dek Uniwersytetu Morskiego, który pozwo-
li na prowadzenie kompleksowych prac 
badawczych i rozwojowych związanych 
z przemysłem morskim. Centrum ma być 
niezbędnym zapleczem badawczo-eduka-
cyjnym dla krajowego sektora energetyki 
wiatrowej na morzu. Inwestycja realizowa-
na jest w Gdańsku, w bezpośrednim są-
siedztwie Twierdzy Wisłoujście. Powstaną 
tam dwa budynki, w których swoje miejsce 
znajdą certyfikowane laboratoria Instytutu 
Morskiego UMG - Laboratorium Geotech-
niczne Zakładu Geotechniki Morskiej, La-
boratorium Zakładu Ochrony Środowiska 
(analizy chemiczne) oraz Laboratorium 
Elektroniki Morskiej (monitoring zagrożeń 
środowiskowych). 

Kluczowym atutem lokalizacji jest bezpo-
średni dostęp do Nabrzeża Wisłoujście, 
które umożliwi postój i obsługę statków 
badawczych, szkoleniowych oraz serwiso-
wych, zarówno dla Uniwersytetu, jak i jego 
kontrahentów.

- Chcemy uczestniczyć w tworzeniu lokalne-
go, polskiego łańcucha dostaw dla branży 
offshore. Robimy wszystko, aby Centrum 
stało się zalążkiem większego organizmu 
„Polskiej Doliny Offshore” – mówi prof. dr 

hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Prace budowlane są już zaawansowane. 
Z uwagi na słabą nośność gruntów, wyko-
nane zostało wzmocnienie podłoża poprzez 
zastosowanie 775 betonowych kolumn. 
Kilka tygodni temu zakończono też proces 
kładzenia fundamentów, przy realizacji 
których użyto 820 m3 betonu oraz 80 000 
kg stali zbrojeniowej. Równolegle były re-
alizowane prace związane z izolacją fun-
damentów, zasypkami z pospółki wewnątrz 
obiektu, a także prace związane z wykona-
niem kanalizacji sanitarnej podposadzko-
wej. W listopadzie rozpoczęła się realizacja 
ścian żelbetowych. Inwestycja ma zostać 
oddana do użytku w 2023 roku. 

Do oferty kształcenia gdyńskiej uczelni do-
łącza też kolejny kierunek związany z nową 
branżą. Tym razem mowa o studiach MBA 
(Master of Business Administration). W ten 
sposób uczelnia wykształci przyszłych me-
nedżerów związanych z szeroko pojętymi 
projektami offshore, a nie tylko samymi 
morskimi elektrowniami wiatrowymi. Uni-
wersytet współpracuje w tej kwestii z dwie-
ma zagranicznymi uczelniami: University of 
Applied Sciences Bremerhaven i Business 
Academy South West.

W tej chwili trwa rekrutacja do nowego 
programu Executive Offshore Wind MBA. 
Prowadzi ją uczelniane Centrum Morskiej 
Energetyki Wiatrowej. Przyszłych studen-
tów czekają cztery semestry nauki, które 
rozpoczną się już w marcu tego roku.

Program jest przeznaczony dla menedże-
rów sektora offshore wind i osób planu-
jących rozwój kariery zawodowej w tej 
branży. Mogą w nim uczestniczyć zarówno 
ci, którzy już mają doświadczenie w pracy 
w branży morskiej energetyki wiatrowej, 
jak i osoby dopiero rozpoczynające aktyw-
ność zawodową w tym sektorze.

Kim będzie absolwent nowych studiów? Pro-
fesjonalnym i skutecznym menedżerem 
z wiedzą o zarządzaniu organizacjami i pro-
jektami sektora offshore. Studenci zdobę-
dą „unikalne kompetencje poszukiwane na 
krajowym i europejskim rynku offshore oraz 
prestiżowy, honorowany na świecie dyplom 
Executive Offshore Wind MBA”. Wszystkie 
zajęcia będą miały charakter praktyczny.

Przypomnijmy, że niedawno gdyńska 
uczelnia rozpoczęła też nabór na studia 
podyplomowe. Chodzi o zarządzanie ryzy-
kiem w morskim przemyśle wydobywczym 
i energetyce wiatrowej.

Uniwersytet Morski stawia
na morską energetykę wiatrową

Uniwersytet Morski w Gdyni wy-
chodzi naprzeciw oczekiwaniom 
rozwijającego się sektora morskiej 
energetyki wiatrowej. Niedawno 
rozpoczęła się budowa uczelnia-
nego Centrum Offshore, trwa 
też rekrutacja na nowe kierunki 
kształcące przyszłych menedże-
rów i pracowników morskich farm 
wiatrowych.  

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIe: Uniwersytet Morski

Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego powstaje w sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście
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Prowadzą działania z zakresu poszukiwań osób zaginionych w terenie otwartym, 
bezinteresownie angażują się w lokalne działania społeczne, wspierają instytucje 

i służby w sytuacjach kryzysowych, niosą pomoc potrzebującym na terenie całego 
Pomorza. Z członkami Pomorskiej grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej gryf 

z siedzibą w Wejherowie rozmawia Magdalena Chmielewska.

PomorsKa GruPa 
PoszuKiwawczo - 
ratownicza GryF 

w akCJi

fot. Sławek Dorochowicz
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C ałkiem niedawno bo na 
początku grudnia 2021 
roku świętowaliście 
3-lecie powstania gru-

py, zdradźcie czytelnikom jak powstał po-
mysł: „zajmiemy się poszukiwaniem ludzi, 
będziemy pomagać”?

michał Parzych - Prezes PgPr gryf: Od za-
wsze szukaliśmy jakiegoś miejsca dla sie-
bie, w końcu pojawiła się idea, która miała 
na celu próbę zrealizowania się w jakimś 
nowym obszarze. Nie będę ukrywał, że ten 
pomysł już w tamtym czasie czyli ponad 
3 lata temu nas interesował. Praktycznie 
każdy z nas brał udział w różnego rodzaju 
działaniach społecznych, charytatywnych. 
Doszliśmy do wniosku, że na terenie na-
szego powiatu nie ma takiej grupy, o takiej 
właśnie specjalizacji.

Ilu członków obecnie liczy Wasz zespół?

m.P.: W tej chwili jest 15 osób i zgłaszają się 
kolejne, dopytują jak wygląda służba. Zazna-
czam, że my nie robimy oficjalnych naborów 
i to jest aspekt, który nas też myślę w pewien 
sposób wyróżnia. Chętni zgłaszają się do nas 
sami, tylko ci którzy faktycznie chcą

Kto głównie zawiadamia Was o tym, że po-
trzebna jest Wasza pomoc?

wiktor Borysionek – ratownik PgPr gryf: 
Najczęściej policja, to jest jakby klucz do-
stępu do naszej dyspozycji. Natomiast straż 
pożarna bardzo często wysyła nam powia-
domienia dotyczące tego, że coś się dzieje. 

Wtedy mamy trochę więcej czasu np. na to 
żeby zebrać myśli albo się zorganizować. 
Czasem kontaktują się z nami bliscy i zna-
jomi osób zaginionych jednak dyspozycja 
do wyjazdu zawsze musi wyjść od policji. 

Jakie umiejętności trzeba posiadać żeby 
móc dołączyć do Gryfa? I jakie cechy po-
winien posiadać potencjalny kandydat na 
ratownika?

m:P: Przede wszystkim liczy się chęć bez-
interesownego pomagania, bez oczekiwań. 
Oczywiście ma znaczenie dobry stan zdro-
wia, który będzie pozwalał np. na to aby 
móc maszerować czasami dłuższe odcin-
ki po lasach. Nie zawsze leśny teren jest 
łatwy i przyjazny – trzeba się nachodzić 
w różnych warunkach.

karolina weiss – ratownik PgPr gryf: 
Myślę, że również dyspozycyjność jest 
bardzo ważna, ponieważ jesteśmy ochotni-
kami, którzy po prostu pracują, mają swoje 
sprawy i rodziny. Wezwania są zazwyczaj 
w takich porach kiedy trzeba przeorgani-
zować swoje życie.

w.B: Umiejętność integracji drużyny i pra-
ca zespołowa to także istotna sprawa, cho-
ciaż czasami ta nutka indywidualizmu jest 
też ważna, ponieważ np. będąc w terenie 
w trzyosobowym składzie trzeba zadecy-
dować jakie podejmujemy dalsze kroki.

marcin kołodziejski - ratownik PgPr gryf: 
Wytrwałość, nierzadko cierpliwość, do-
kładność, opanowanie i spostrzegawczość 

to także opis osoby, która jest dobrym kan-
dydatem na ratownika.

Szeregi grupy zasilają również jak już wie-
my kobiety, czy prowadzą takie same dzia-
łania ratownicze?

k.w.: Kobiety mają takie same zadania 
w grupie, czyli są prowadzącymi w tere-
nie, nawigatorami. Odpowiadają również 
za np. rozstawienie i przygotowanie sprzę-
tu. Bardzo rzadko zdarza się, że mamy ta-
ryfę ulgową.

Kim na co dzień są ludzie, którzy należą do 
zespołu?

m.P.: W team’ie mamy ludzi w różnym wie-
ku, zainteresowaniach i profesjach zawodo-
wych. Mamy strażaków, dostawców i przed-
siębiorców. Zgłaszają się także policjanci 
czy też ratownicy medyczni. Wykształce-
nie, wiek, płeć, zawód nie definiuje tego czy 
ktoś się nadaje czy nie. Trzeba mieć tę iskrę 
chęci bezinteresownego pomagania innym 
i przy okazji w ciekawym towarzystwie.

Jakiego rodzaju sprzęt pomaga Wam w pro-
wadzonych działaniach?

m.k.: Bardzo dużą pomocą są quady, któ-
re umożliwiają szybki dojazd w trudno do-
stępne miejsca. Sprzęt nawigacyjny, dzięki 
któremu znamy naszą lokalizację w terenie. 
Tego akurat nie posiada policja czy straż. 
Wiadomo, że proste rzeczy takie jak latar-
ki, dobra odzież ratownicza, która musi być 
wygodna abyśmy mogli się w niej komfor-
towo czuć często przez kilka godzin i w róż-
nych warunkach atmosferycznych. Po pro-
stu dobrze wyposażony i ubrany ratownik 
to jednak podstawa.

m.P.: Warto też wspomnieć, że po jednej 
z akcji, która trwała łącznie 3 dni, przy 
niemal stałych opadach deszczu, zosta-
ły podjęte decyzje, że nie możemy dłużej 
działać bez nagrzewanego namiotu, który 
pozwoliłby ratownikom wracającym z te-
renu osuszyć odzież i zregenerować siły. 

fot. Maciek Wróblewski
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Dodałbym jeszcze komunikację radiową, 
oprogramowanie, które umożliwia zbiera-
nie danych z przeszukanych obszarów, bie-
żące monitorowanie lokalizacji ratowników 
i po zakończeniu akcji tworzenie raportów. 
Ogromne możliwości dają urządzenia ter-
mowizyjne, dzięki którym możemy zauwa-
żyć osobę w całkowitej ciemności.

Co czuje i o czym myśli ratownik, który je-
dzie na poszukiwania?

w.B.: Na pewno trzeba wspomnieć o tym, 
że w momencie gdy wyruszamy na poszu-
kiwania pojawia się zastrzyk adrenaliny 
i to taki dosyć potężny, który w sumie trzy-
ma w napięciu do końca akcji. I oczywiście 
stres, ponieważ nie wiadomo co napotka-
my na swojej drodze, jaki będzie finał tego 
wszystkiego.

A co dzieje się w Waszych głowach gdy nie 
uda się kogoś odnaleźć?

m.P.: Założeniem jest odnalezienie oso-
by i z takim zamiarem pojawiamy się na 
akcjach. Oczywiście okoliczności niektó-
rych zaginięć nie zawsze pozwalają odna-
leźć zaginionego i choć nasza obecność 
w jakimś stopniu podnosi szanse to nie 
daje pełnej gwarancji. My zawsze robimy 
wszystko z pełnym poświęceniem i zaan-
gażowaniem, najlepiej jak potrafimy. Jeśli 
działania nie przynoszą żadnego rezultatu 
to przede wszystkim ogień nadziei na po-
zytywny finał ciągle płonie i to poniekąd 
jest dalej dobra wiadomość. Dopóki są po-
mysły, są siły i możliwości, dopóty walka 
trwa. Bywa, że przy braku postępu trzeba 
działania przerwać, zebrać myśli, odpo-
cząć albo po prostu zaczekać do świtu. Ta-
kich decyzji nigdy nie podejmujemy sami, 
one są zwykle oparte na pracy operacyjnej 
policji i zapadają w sztabie akcji. Nie są ła-
twe ale bywa, że konieczne. 

k.w.: Ja na początku miewałam niedosyt. 
Zastanawiałam się czy gdyby można było 
się jeszcze szybciej zorganizować, zacząć 
poszukiwania wcześniej… więc w głowie 

dzieją się naprawdę różne rzeczy i wszyst-
ko zależy od sytuacji. Zwłaszcza, że to nie 
my decydujemy kiedy ruszyć, my wspiera-
my działania.

Statystyki dotyczące zaginięć w Polsce są 
zatrważające. Najczęstsze przyczyny Wa-
szych wyjazdów to?

m.P.: Niestety trzeba tu powiedzieć ja-
sno, że w 2021 roku najczęstszymi były 
zaginięcia związane z podjęciem prób sa-
mobójczych. W zdecydowanej większości 
byliśmy wzywani do tego typu akcji i jest 
to... przerażające.

w.B.: Giną też dzieci, jednak te najczę-
ściej udaje się odnaleźć. Zaginięcia zwykle 
o podłożu rodzinnych czy szkolnych proble-
mów bądź nieodpowiedniego towarzystwa 
ale też, szczególnie jeśli chodzi o małe dzie-
ci, niedostatecznej opieki rodzicielskiej. 

m.k.: W następnej kolejności moim zda-
niem są osoby starsze, z demencją.

Jaki procent zaginionych udaje się odna-
leźć? Posiadacie takie informacje?

m.P.: Zerknijmy w notatki, na przykładzie 
ostatnich 10 wyjazdów w 2021 roku, 8 osób 
udało się odnaleźć a 2 niestety do dzisiaj 
nie, czyli mamy 80% i 20%.

Czy pandemia w jakiś sposób pokrzyżowała 
plany Waszej działalności?

m.P.: Jeżeli chodzi o same poszukiwania 
to nie, natomiast chcielibyśmy wrócić do 
spotkań, które odbywaliśmy w pierwszym 
roku działalności czyli do zewnętrznych 
szkoleń i warsztatów wyjazdowych. Uczy-
liśmy się wtedy dużo od bardziej doświad-
czonych i specjalistów np. o psychologii 
osób zaginionych, tego właśnie przez CO-
VID nam brakuje.

Podkreślmy ponownie, że aby móc skutecz-
nie prowadzić działania poszukiwawcze 
musicie być wyposażeni w sprzęt, dlatego 
cały czas uruchomiona jest zrzutka.pl i pa-
tronite.pl a czego życzyć Wam na kolejne 
lata pracy?

m.k.: Niegasnącego zaangażowania, chęci 
do przyswajania i poszerzania nowej wiedzy.

m.P.: Energii tego, żebyśmy czuli cały czas to 
wszystko, nie opadali z sił. Żeby nie zabrakło 
nam pomysłów na nowe rozwiązania.

k.w.: Myślę, że także jak najwięcej szczę-
śliwych rozwiązań.

w.B.: Dalszego rozwoju naszej wielozada-
niowości bo przecież nie zamykamy się tyl-
ko na same poszukiwania.

Zatem najserdeczniejsze życzenia dla Was. 
Dziękuję za tą ciekawą rozmowę, było mi 
bardzo miło.

m.P.: My również bardzo dziękujemy.

TEKST: Magdalena Chmielewska

fot. PGPR Gryf
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dy zakończyła się I woj-
na światowa, narodziło 
się niepodległo państwo 
polskie. Narodziło się 

instytucjonalnie, ale do ukształtowania 
granic wciąż było daleko. Nie było to łatwe 
– na stole pojawiały się bowiem różne ar-
gumenty: polityczne, etniczne, historyczne 
i gospodarcze. Czasami były one sprzecz-
ne, w innym przypadku ze sobą współgrały. 
Przebieg części granic – przede wszystkim 
na Wschodzie – wykuwał się w walce zbroj-
nej. Inne – przede wszystkim te z Niemcami 
– ustalano podczas obrad konferencji poko-
jowej w Paryżu. Rozpoczęła ona swoje ob-
rady już w styczniu 1919 r., a jej najważniej-
szym efektem było wypracowanie pokoju 
z Niemcami.

potrzeBa Morza

Spośród polskich postulatów na czoło wy-
suwał się problem uzyskania przez Polskę 
dostępu do morza. Nie było to dziwne. Je-
dynie wolny dostęp do portów morskich 

dawał szansę na prowadzenie swobodnego 
handlu międzynarodowego. 

Bałtyk od wieków był dla ziem polskich 
oknem na świat. Do położonych na jego 
brzegów portów w Gdańsku, Elblągu i Bra-
niewie płynęły Wisłą barki ze zbożem. Stąd 
na statkach trafiały one do odbiorców na 
Zachodzie Europy. Gdy w końcu XVIII w. 
Pomorze Gdańskie zajęły Prusy, zniknął 
swobodny dostęp do rynków zewnętrznych. 
Przedsiębiorcy rolni z należącego do Rosji 
Królestwa Polskiego musieli się teraz li-
czyć z nową granicą celną, która przecinała 
Wisłę. Bywało, że nałożone przez państwo 
pruskie cła sięgały nawet 50%, co sku-
tecznie zniechęcało do tej drogi eksportu. 
Ujemnie wpłynęło to też na gospodarkę 

samego Gdańska, którego port tracił naj-
lepszych klientów. 

przeMysł stocznioWy 

Za to z czasem w mieście rozwinął się prze-
mysł stoczniowy, dając zatrudnienie tysiąc-
om przybyszów. Przed wybuchem I wojny 
światowej w Gdańsku istniały już 122 za-
kłady przemysłowe, a w mieście mieszkało 
190 tys. osób. Dzięki pojawieniu się połączeń 
kolejowych, ożywił się też port. W ostatnim, 
przedwojennym roku (1913) obsłużyło on 
prawie 3 tys. statków, przeładowując 2112 
tys. ton ładunków. Nie było to jednak szcze-
gólne osiągnięcie – nawet w położonym 
w głębi lądu Szczecinie przeładowywano 
więcej towarów.

10 lutego 1926 r. Rada Mini-
strów ogłosiła rozporządze-
nie, zgodnie z którym gmina 
wiejska gdynia otrzymywała 

z dniem 4 marca 1926 r. 
status miasta. gdynia liczyła 

wówczas 12 tys. miesz-
kańców, a jej powierzchnia 

wynosiła 14 km kw. 

Gdynia: Polskie
okno na morze

G
Widok na budowę portu w kierunku Kamiennej Góry. Rok 1929
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Kończyła się Wielka Wojna, nadchodził 
czas rozstrzygnięć. O przyszłym państwie 
polskim ze swobodnym dostępem do morza 
mówił już amerykański prezydent Woodrow 
Wilson w swoim czternastopunkowym pro-
gramie pokojowym, ogłoszonym w styczniu 
1918 r. Nie dziwne więc, że wśród polskich 
postulatów przedłożonych na konferencji 
pokojowej w Paryżu pojawiło się włączenie 
w skład Polski Pomorza wraz z Gdańskiem 
i jego portem. Podkreślano to argumentami 
historycznymi (wielowiekowa przynależ-
ność miasta do Rzeczpospolitej) i gospo-
darczymi. 

Niestety nie sposób było sięgnąć po  argu-
menty etniczne. Zdecydowana większość 
mieszkańców Gdańska – ok. 90 proc. – uwa-
żała się bowiem za Niemców, w przeciwień-
stwie do mieszkańców pozostałych terenów 
okolicznego Pomorza. W tej sytuacji obra-
dujące w Paryżu zwycięskie mocarstwa po-
stanowiły wydać salomonowy wyrok. Polska 
otrzymała fragment Pomorza Gdańskiego, 
choć bez samego miasta i jego portu. Rów-
nocześnie postanowiono utworzyć Wolne 
Miasto Gdańsk – samorządny organizm ad-
ministracyjny pod bezpośrednim zwierzch-
nictwem Ligi Narodów. Oprócz samego mia-
sta obejmowało ono najbliższe okolice. Jego 
terytorium wytyczono w taki sposób, aby 
uniemożliwić Polakom ewentualne przeko-
panie kanału, którym Wisła ominie miasto.

KłopotliWe „udziały” W GdańsKu

Choć Wolne Miasto Gdańsk nie było częścią 
państwo polskiego, to zostało włączone 
w skład polskiego obszaru celnego. Polskie 
Koleje Państwowe otrzymały swobodny do-
stęp do tamtejszej sieci kolejowej. Kwestia 
korzystania przez Polskę z portu w Gdań-
sku także została uregulowana. Powołano 
do życia Radę Portu i Dróg Wodnych. W jej 
skład wchodziło pięciu przedstawicieli 
Polski i pięciu Wolnego Miasta Gdańska. 
Oznaczało to, że droga z Polski do portu 
pozostanie otwarta. Dla Gdańska była to 
szansa na znaczne zwiększenie portowych 
przeładunków.

Niestety, Niemcy na wszelkie sposoby utrud-
niali Polakom korzystanie z gdańskiego por-
tu. Już latem 1920 r., a więc jeszcze przed 
formalnym powstaniem Wolnego Miasta, 
blokowali przeładunek broni dla walczącego 
wówczas z bolszewikami polskiego wojska. 
Gdańszczanie nie śpieszyli się także z bu-
dową urządzeń do przeładunku węgla – a to 
miał być właśnie jeden z głównych polskich 
towarów eksportowych. Dość szybko sta-
ło się więc jasne, że Polska musi posiadać 
całkowicie własny port morski. Na otrzyma-
nym decyzją mocarstw wybrzeżu bałtyckim 
istniały jedynie niewielkie porty rybackie. 
Trzeba było więc wybudować od podstaw 
nowy port – służący nie tylko handlowi, ale 
także Marynarce Wojennej i połączeniom 
pasażerskim. Myślano o ulokowaniu go m.in. 
w Pucku, Rewie czy Helu. Ostatecznie spo-
śród kilku możliwych lokalizacji zdecydowa-
no się na Gdynię – wieś położną kilkanaście 
kilometrów na północ od Gdańska, ale już na 
polskim terytorium. 

decyzja o BudoWie portu W Gdyni

Gdy decyzja ta zapadała, w Gdyni mieszka-
ło ok. 1,3 tys. osób – przede wszystkim ry-

bacy i ich rodziny. Latem dołączali do nich 
nieliczni letnicy, przybywający do Domu 
Kuracyjnego. Decyzja o budowie portu 
w Gdyni zapadła już w 1920 r., wkrótce po 
odparciu bolszewickiej agresji. Prioryte-
tem miało być stworzenie portu wojenne-
go i miejsca cumowania dla okolicznych 
rybaków. Przedsięwzięcia doglądać miał 
urzędnik Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
Tadeusz Wenda – to on wybrał lokalizację 
nowego portu. W kolejnym roku rozpoczęto 
pierwsze prace, a w 1923 r. port oficjalnie 
otwarto i przyjęto w nim pierwszy pełno-
morski statek. 

Jednak określenie „port” było nieco na 
wyrost. Gdynia dysponowała bowiem je-
dynie drewnianym, krótkim łamaczem fal 
i półkilometrowym molem. W tym czasie 
było jednak już jasne, że to tymczasowe 
rozwiązanie, a port w Gdyni zyska znacznie 
większe znaczenie niż planowano w 1920 r. 
We wrześniu 1922 r. kończący właśnie swo-
ją kadencję Sejm Ustawodawczy uchwalił 
Ustawę o budowie portu w Gdyni. Port miał 
mieć już charakter uniwersalny: był dostęp-
ny zarówno dla Marynarki Wojskowej, jak 
statków handlowych i pasażerskich.

Infrastruktura portowa na Nabrzeżu Szwedzkim. Rok 1938
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sanacyjne przyspieszenie

Do budowy zaangażowano konsorcjum, 
w którego skład weszły firmy polskie 
i francuskie. Budowa posuwała się jednak 
bardzo powoli. Zmieniło się to dopiero po 
przejęciu władzy przez skupiony wokół Jó-
zefa Piłsudskiego obóz sanacji. W nowym, 
powołanym w czerwcu 1926 r. rządzie, 
funkcję ministra przemysłu i handlu objął 
Eugeniusz Kwiatkowski. Dla nowego mini-
stra sprawa ukończenia gdyńskiego portu 
stała się jednym z priorytetów. Nie bez zna-
czenia dla tej postawy była międzynarodo-
wa koniunktura – na polski węgiel czekano 
w Skandynawii i innych portach zachodniej 
Europy. Trzeba było spieszyć się, aby tych 
oczekiwań nie zaspokoił inny eksporter. Na 
placu budowy pojawiły się więc nowe firmy 
– z Polski, Belgii i Danii. Już wkrótce prace 
ruszyły ze zdwojoną siłą.

Powstał imponujący port. Jego obszar 
wodny liczył 1414 ha, głębokość przy na-
brzeżach dochodziła do 12 metrów. Łączna 
długość nabrzeży wynosiła niemal 13 km, 
a przylegało do nich 673 ha terenów por-
towych. Na terenie portu wybudowano 55 
magazynów, chłodnie, wędzarnie, łuszczar-
nię ryżu, olejarnię, dojrzewalnię bananów, 
fabrykę konserw. Spośród towarów przeła-
dowywanych na statki dominował węgiel, 
koks, drewno i żywność. Do Gdyni przywo-
żono zaś surowce mineralne, bawełnę, ryż. 
Był to jeden z najnowocześniejszych por-
tów handlowych Europy.

Port wojenny znalazł się na północ od portu 
handlowego – w rejonie dawnej wsi Oksy-
wie, teraz już dzielnicy Gdyni. Choć budowę 
portu ukończono w 1930 r., to już od 1926 
r. była to główna baza polskiej Marynarki 
Wojennej.

WęGiel, poMarańcze z jaffy 
i Banany (W dojrzeWalni)

Gdynia stała się także portem obsługu-
jącym ruch pasażerski. W 1927 r. podnie-
siono bandery na pierwszych polskich 

morskich statkach pasażerskich. Jednak 
prawdziwy rozkwit tego typu transpor-
tu nastąpił dopiero w latach 30. W 1930 
r. utworzono przedsiębiorstwo Gdynia-
Ameryka Linie Żeglugowe S.A. Było to 
przedsięwzięcie polsko-duńskie, choć 
stopniowo władza w spółce przeszła w ca-
łości w polskie ręce. Linia ta obsługiwała 
przede wszystkim połączenia do Nowego 
Jorku oraz portów Ameryki Środkowej 

i Południowej. Oddzielna linia obsługiwała 
połączenie Konstanca-Hajfa, z której ko-
rzystali żydowscy emigranci zmierzający 
do Palestyny. 

W barwach GAL pływało osiem statków, 
w tym nowoczesne transatlantyki „Sobie-
ski”, „Chrobry” oraz „Batory” i „Piłsudski”. 
Na każdy z tych dwóch statków mogło 
wsiąść aż 796 pasażerów oraz 350 osób 

Statek „Gdynia” przy drewnianym molo pasażerskim w Gdyni. Rok 1927

Urządzenia przeładunkowe na Molo Węglowym. Rok 1928
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załogi. Od 1933 r. pasażerowie mogli ko-
rzystać z nowoczesnego i przestronnego 
budynku Dworca Morskiego.

Budowa portu i jego zaplecza przyciągnęła 
do Gdyni kolejne inwestycje. Najważniejsze 
z nich wykorzystywały potencjał portowy. 
Powstały stocznie – zarówno cywilna jak 
wojskowa. W drugiej połowie lat 20. rozpo-
częto budowę magistrali węglowej, którą 
węgiel ze Śląska miał docierać na nadbrze-
że gdyńskiego portu. Inwestycję tę ukoń-
czono w 1937 r.

GdańsKie protesty

Sukces Gdyni nie w smak był sąsiedniemu 
Gdańskowi. Tamtejsi Niemcy przyglądali 
się gdyńskiej inwestycji – najpierw z ironią, 
później z zainteresowaniem, wreszcie ze 
złością. Gdyński port zmniejszał bowiem 

zyski, które z polskiego eksportu i importu 
mógłby czerpać Gdańsk. Doszło nawet do 
tego, że władze Wolnego Miasta Gdańska 
w 1930 r. skierowały pozew przeciwko Pol-
sce do Międzynarodowego Trybunału Spra-
wiedliwości w Hadze. Żądano całkowitego 
zaprzestania gdyńskiej inwestycji, która 
miała jakoby „doprowadzić port w Gdańsku 
do ruiny”. Argumentowano, że skoro Polska 
buduje własny port, nie ma sensu dłużej 
utrzymywać sztucznego statusu Wolnego 
Miasta i Gdańsk powinien wrócić w skład 
Niemiec. W 1931 r. Gdańsk wymówił umowę, 
na mocy której polska Marynarka Wojenna 
mogła korzystać z miejscowego portu. 

W 1932 r. ORP Wicher wpłynął jednak de-
monstracyjnie do gdańskiego portu, wy-
muszając w ten sposób uznanie polskich 
praw w Wolnym Mieście. W końcu zawar-
to porozumienie, dotyczące wzajemnych 

stosunków. Unormowano sprawę polskich 
okrętów wojennych, oraz zagwarantowano 
Gdańskowi udział w polskim handlu mor-
skim na takim samym poziomie, jaki mia-
ła Gdynia. Mimo napięć, jeszcze w 1938 r. 
przez Gdańsk przeszło 23,5 proc. eksportu 
i 7,5 proc. polskiego importu.

Po rozpoczęciu inwestycji do Gdyni zaczęli 
napływać nowi mieszkańcy. Na miejscu nie-
wielkiej wsi zaczęło wyrastać nowoczesne 
miasto. Gdy w 1926 r. Gdynia otrzymywała 
prawa miejskie, mieszkało w niej już około 
12 tys. mieszkańców – czyli dziewięciokrot-
nie więcej niż sześć lat wcześniej. Miasto 
powstawało na podstawie starannie przy-
gotowanych planów, co znakomicie wpły-
wało na jego kształt. Mieszkania budowa-
ło nie tylko lokalne Towarzystwo Budowy 
Osiedli, ale też wiele spośród powstających 
w mieście przedsiębiorstw. Zachętą dla 
inwestorów były ulgi podatkowe. Powsta-
wały też budynki użyteczności publicznej, 
urzędy, biura. W 1938 r. Gdynia liczyła już 
ok. 122 tys. mieszkańców – czyli ponad 90 
razy więcej, niż raptem 18 lat wcześniej!

Gdynia – miasto i port, to obok Centralne-
go Okręgu Przemysłowego, najważniejszy 
symbol sukcesów II Rzeczpospolitej. Jak 
wielki miała ona wpływ na rozwój polskiej 
gospodarki morskiej, niech świadczy cho-
ciażby liczba statków morskich pływają-
cych pod polską banderą. W 1926 r. było ich 
sześć, w 1938 r. – 71. COP i Gdynię łączyła 
osoba Eugeniusza Kwiatkowskiego, które-
go osobisty upór doprowadził zakończenia 
nadmorskiego przedsięwzięcia.

TEKST : Dr hab. Andrzej Zawistowski ZDJĘCIA: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Dźwigi przeładunkowe na nabrzeżu holenderskim. Rok 1932

Autor: Dr hab. Andrzej Zawistowski – 
polski historyk, doktor ekonomii, dok-
tor habilitowany historii, profesor SGH, 
pracownik Instytutu Pileckiego. Autor 
kilkudziesięciu prac naukowych i kil-
kuset publikacji popularnonaukowych. 
Tekst pochodzi z zasobów Muzeum 
Historii Polski i został udostępniony na 
podstawie licencji CC BY 3.0 PL.
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Innowacyjny jacht
z gdańskiej stoczni

Ma 14,5 metra długości, wyposażony jest w inno-
wacyjny napęd, wyróżnia się też nowoczesną linią 
i może się rozpędzić nawet do 45 węzłów - gdańska 
stocznia JP Marine prezentuje nowoczesny jacht 
motorowy Vulcan JP47. Jest to jedna z najbardziej 
innowacyjnych łodzi w Polsce. 

Vulcan JP47 to pierwsza i jak do tej pory jedyna łódź z napędem 
powierzchniowym produkowana w Polsce. Dokładnie taki napęd 
wykorzystywany jest m.in. w militarnych jednostkach pościgowych. 
Napęd powierzchniowy wpływa na wzrost efektywności pędnika, 
a moc generowana przez silnik przekazywana jest do środowiska, 
jakim jest woda, aż w 71%. To znacznie więcej niż przy innych rodza-
jach napędów (45-60%). Dzięki temu rozwiązaniu łódź osiąga wyż-
szą prędkość, wykazując jednocześnie mniejsze spalanie. Kolejnym 
atutem użycia napędu powierzchniowego jest fakt, że pozwala on 
także na wpływanie na bardzo płytkie wody.

Sercem układu są dwa silniki o mocy 570 KM. Jacht wyposażony jest 
w systemy pomocnicze - boczny ster strumieniowy ułatwiający ma-
newrowanie, klapę kotwiczną z wyciągarką (19 m łańcucha plus 70 
m lina) z elektrycznym panelem sterowania. Prędkość maksymalna 
jednostki zależy od warunków na morzu oraz poziomu załadowania 
i waha się od 40 do 45 węzłów. 

Unikalną cechą jachtu, poza niespotykanym designem, jest kom-
binacja kadłuba stopniowanego z napędem powierzchniowym. Ka-
dłub zmniejsza opory hydrodynamiczne aż o około 15% w porówna-
niu z klasycznymi liniami kadłubowymi. Napęd w operacyjnym trybie 
pracy nie generuje oporów (brak części zanurzonej poza śrubą). Pęd-
niki – śruby powierzchniowe charakteryzują się najwyższą sprawno-
ścią – do 70% przy standardowej szacowanej na 50–60%. 

Vulcan JP47 oferuje customizację jednostki w zakresie niewpływa-
jącym na bryłę jednostki. To jej przyszły właściciel może zadecy-
dować o kolorze łodzi, usytuowaniu części sypialnianej, kuchennej 
czy umiejscowieniu łazienki. Opcje wpływu na ostateczny wygląd 
Vulcana są bardzo szerokie – od rozkładu pomieszczeń i ich aran-
żację, poprzez usytuowanie wskaźników na pulpicie, wraz z wybo-
rem ich wyglądu, na możliwości dobrania według własnego gustu 
podłogi, tapicerek, manetki czy detali łazienkowych kończąc. Ele-
menty wnętrza maszyny są regulowane elektrycznie, co pozwala 
przystosować przestrzeń do indywidualnych potrzeb i stworzyć 
wyjątkowe miejsce do spędzania wolnego czasu. Na jachcie Vulcan 
może jednocześnie wypoczywać 10 osób. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Nic dziwnego, bo temat zakupów dzieł 
sztuki jest u nas wciąż nowy, a moje aukcje 
z założenia kierowane są nie tylko do 
doświadczonych kolekcjonerów, ale też 
do wszystkich, którzy swoją przygodę ze 
sztuką dopiero zaczynają. Odpowiadam 
dziś zbiorczo: nieważne, jak duże są twoje 
zasoby finansowe i jak dużo możesz 
zainwestować. Na sztuce nie stracisz. Są 
ku temu trzy ważne powody.

1. WzBoGacasz przestrzeń 
życioWą

Z badań na całym świecie wynika, że 
pierwsze zakupy dzieł sztuki zazwyczaj są 
motywowane potrzebą ozdobienia domu. 
Zaczynamy najczęściej od prac niedrogich, 
które po prostu świetnie pasują nam do 
kanapy, zasłon czy stołu. W miarę, jak 

kupujemy kolejne dzieła sztuki, zaczynamy 
dostrzegać ich ważniejszą rolę i nadawać 
im wyższą rangę. Prawda jest bowiem 
taka, że żaden, najdroższy nawet mebel 
nie ma takiej siły przyciągania, jak dobry 
obraz czy ciekawa rzeźba. Nic nie podnosi 
tak klasy wnętrza, jak praca artysty. Kiedy 
to zauważymy i zaczniemy traktować 
dzieła sztuki z należytym szacunkiem, 
poprawi to wizerunek zarówno wnętrza, 
jak i nas samych.

2. WzBoGacasz się WeWnętrznie

Podobno prawdziwym kolekcjonerem 
człowiek staje się w momencie, kiedy 
kupuje kolejny obraz, choć brakuje mu 
już miejsca na ścianach. Prawdą jest, 
że nabywanie dzieł sztuki to jedno 
z najprzyjemniejszych zajęć. Uwaga – 
to wyjątkowo wciągające hobby! Może 
dlatego, że dzięki niemu doświadczamy 
jedynych w swoim rodzaju przeżyć. 
Poszerzamy horyzonty, wyrabiamy nie 
tylko gust, ale też wrażliwość i empatię. 
Obcowanie ze sztuką uszlachetnia. Poza 
tym wybór dzieła sztuki daje zawsze 
możliwość pokazania sobie i światu, co tak 

naprawdę nam się podoba, kim jesteśmy, 
jakie są nasze prawdziwe marzenia 
i emocje. To swoisty paradoks: dzieło 
innego człowieka definiuje nas samych.

3. WzBoGacasz się finansoWo

Kryzys, inflacja, pandemia szaleją… 
A w handlu sztuką trwa hossa! Sytuacja 
na rynku sztuki nigdy nie była u nas tak 
dobra jak teraz. Według danych Artinfo.
pl wartość obrotów na rynku sztuki 
w 2021 wzrosła aż o 66% względem roku 
poprzedniego. To jest wiadomość zła, gdy 
chcesz coś kupić, ale i bardzo dobra, gdy 
myślisz o późniejszej sprzedaży. Ceny 
prac artystów rosną jak na drożdżach. 
Oczywiście są to wzrosty nierówne, bo 
artyści osiągają sukces w różnym tempie 
i niektóre nazwiska są bardziej, a inne mniej 
„gorące”. Jedno mogę zagwarantować: na 
zakupie dzieła sztuki bardzo trudno jest 
dzisiaj stracić. Inwestowanie w sztukę po 
prostu się opłaca.

Czy to prawda, że na sztuce można dobrze zarobić? Pyta mnie o to wiele 
osób, które odwiedzają wystawy i licytują na aukcjach „Art & Design”. 

Jak się wzbogacić na sztuce?

eWa mierzeJeWska - z wykształcenia – historyk 
sztuki (dyplom na UW). Z zawodu – dziennikarka 
specjalizująca się w tematyce designu i sztuki. Przez 
wiele lat pełniła funkcję redaktora naczelnego w ma-
gazynie “Dom & Wnętrze”. Od kilku lat występuje 
jako ekspert w cotygodniowym cyklu „Odpicowane 
mieszkanie” w Dzień Dobry TVN. Miłośnicy pięknych 
wnętrz pamiętają ją także z autorskich programów telewizyjnych na kanale 
Domo+. Kuratorka wystaw i organizatorka dużych wydarzeń o charakterze targo-
wym (m.in. „Strefa Designu”, „Cenne, bo polskie”). Często pełni rolę prelegenta, 
szkoleniowca, jurora konkursów (m.in. must have na festiwalu Łódź Design). Dora-
dza firmom i osobom prywatnym w zakresie projektowania wnętrz i dekorowania 
ich sztuką. Prowadzi ekspercki blog ewaiwnetrze.pl
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Kompleksowe usługi wydawnicze i poligraficzne
• projektowanie graficzne, skład komputerowy,
• druk nisko- i średnionakładowy, druk offsetowy i cyfrowy,
• oprawa twarda, miękka i zeszytowa, szeroki zakres usług introligatorskich

Drukarnia „Bernardinum” Sp. z o.o.
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin

Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 58 536 43 76��kom. 722 277 260��biuroobslugi@bernardinum.com.pl

www.drukarnia.bernardinum.com.pl
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ekspres Jura e 8

ekspres do kawy Jura e8 to urządzenie, bez którego biuro nie będzie kompletne. Na 
„tak” przemawia nie tylko przystępna cena, ale również gwarancja pysznego smaku 
kawy, którą podkreśla producent kompaktowego sprzętu. i nie jest to tylko obietnica, 
ponieważ za pełnię doznań odpowiada system ekstrakcji pulsacyjnej oraz możliwość aż 
8 poziomów mocy kawy. Ten wariant jest również ukłonem w stronę miłośników cap-
puccino i latte – ulepszona dysza spieniająca sprawia, że napój smakuje i jednocześnie 
cieszy oko swoim wyglądem. ekspres do kawy dostępny jest w trzech wariantach kolo-
rystycznych, a dzięki zastosowaniu dużego kolorowego wyświetlacza, chromowanych 
dodatków i przemyślanego eleganckiego designu natychmiast stanie się najważniejszym 
miejscem w biurowej kuchni.

Plecak na laptopa samsonite Pro – dlX 5

Koniec z przypadkowymi i mało wygodnymi torbami na laptopa. oto nadchodzi plecak Samsoni-
te PRo – dLX 5, o którym zachwyceni użytkownicy mówią, że jest skrojony na miarę wszystkich 
potrzeb. Najnowsza generacja bestsellerowej kolekcji została przygotowana z myślą o częstych 
podróżach biznesowych. dlatego plecak jest lekki, a jednocześnie funkcjonalny dzięki swoje-
mu świetnie zorganizowanemu wnętrzu. Powiększona przednia kieszeń i poprzeczny 
czerwony akcent powodują, że kolekcja choć utrzymana w biznesowych standar-
dach mocno się wyróżnia. W tej wysokiej jakości ochronie laptopa producent zasto-
sował jeszcze jedno ważne rozwiązanie – system easy Pass, który umożliwia wygodne 
przechowywanie urządzeń elektronicznych w plecaku podczas ładowania.

lampka na biurko led

Wszystkim, którym zdarzyło się narzekać na mało funkcjonalną długość kabli piętrzą-
cych się w biurowej przestrzeni polecamy lampkę Led. Z bezprzewodowym ładowa-
niem Qi lub za pomocą USb oraz z możliwością zmiany temperatury światła z ciepłego 
na naturalne czy zimne, jak kto woli. Wśród wielu zalet stylowej lampki wykonanej 
z czarnej imitacji skóry znajdziemy także dotykowe sterowanie, nachylane ramię oraz 
funkcje daty, zegara, termometru i budzika. Plusem jest również zużycie energii – jak 
zapewnia producent lampka Led zapewnia 80 % oszczędność energii w porównaniu 
do klasycznych lampek. Czas na zmiany, bo jeden mały element zrobi z pewnością 
wielką różnicę.

Gadżety
EB poleca

fot. liderlamp.pl



GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

 61    

Samorząd



 62    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

eKoFaBryKa 
w wejherowie – ambitny 

i wZorCowy ProjeKt

ekofabryka, która 
powstała w Wejherowie 
to nowoczesne miejsce 

gospodarowania odpadami, 
pełniące także Centrum 

Edukacji Ekologicznej. 
Zakład Usług Komunalnych 

zdobył unijne środki 
na realizację jednej 

z nowocześniejszych 
w Polsce inwestycji 

ekologicznej. 

owoczesna EkoFabryka powstała na terenie daw-
nych zakładów drzewnych w Wejherowie, w dziel-
nicy Przemysłowej, w rejonie ul. Fabrycznej i Eko-
logicznej. Na powierzchni ok.2 ha znajduje się m.in. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), strefa 
recyklingu gruzu, myjnia do pojemników i pojazdów, a w budynku 
zaadaptowanym w hali dawnej fabryki drzewnej – biblioteka z odzy-
sku, skład rzeczy używanych, strefa recyklingu i upcyklingu, warsz-
taty do naprawy przedmiotów i sprzętów, Centrum Edukacyjne 
oraz Biuro Obsługi Klienta. Centrum otwarte jest dla każdego, kto 
interesuje się ekologią, recyklingiem, odnawianiem przedmiotów, 
naprawą sprzętów i stylem życia zero waste, czyli zero marnowa-
nia. Inwestorem był Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., którego 
właścicielem jest miasto Wejherowo. Dodajmy, że projekt dotyczą-
cy powstania EkoFabryki składa się z dwóch części. Pierwsza to 
właśnie oficjalnie otwarte obiekty w dzielnicy Przemysłowej, druga 
część to powstałe w 2021 roku na terenie Wejherowa podziemne 
gniazda - punkty zbiórki odpadów.

eduKacja eKoloGiczna i Mniej odpadóW na WysypisKu

Projekt „Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na te-
renie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA" został 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowity koszt reali-
zacji Projektu wynosi ponad 26,5 mln zł (brutto), wysokość dofinan-
sowania z UE to ponad 13,4 mln zł. 

- Projekt wejherowskiego Zakładu Usług Komunalnych był bardzo 
ambitny i już na etapie realizacji wzorcowy – powiedział podczas 
otwarcia Dominik Bąk, zastępca prezesa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który za-
rządza środkami unijnymi na cele ekologiczne i ochrony środowiska 
- Podczas naszej pierwszej wizyty w Wejherowie, kiedy zobaczyliśmy 
fabrykę drewna i „z czego” prezes Czerwiński chce zbudować EkoFa-
brykę, nasze uczucia były mieszane. Ale znając jego dokonania, mie-
liśmy do niego w tej kwestii zaufanie. Ten obiekt jest mostem między 
czasami przeszłymi, a tym co przed nami, jest odpowiedzią na to, co 

N
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przed nami. Gospodarka odpadami jest działalnością wymagającą. 
Często przytaczane jest powiedzenie: co najbardziej lubią odpady? 
Odpady lubią porządek. Ten obiekt, jestem o tym przekonany, będzie 
realizował zadania trudne, dotyczące recyklingu i upcyklingu.

- EkoFabryka jest dopełnieniem istniejącego gminnego systemu go-
spodarki odpadami, aby spełniał on wymogi, wynikające z obowią-
zujących dyrektyw unijnych czyli właściwego gospodarowania odpa-
dami dla ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa –Liczymy, że edukacja prowa-
dzona w tym obiekcie, a realizowana poprzez warsztaty, spotkania 
i konferencje, da wymierne efekty tzn. spowoduje, że odpadów, które 
znajdą się na składowisku będzie znacznie mniej. 

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta, ten projekt ma usprawnić selektywną zbiórkę 
odpadów, zachęcić mieszkańców do powtórnego wykorzystania 
przedmiotów, a przede wszystkim zwiększyć wiedzę z zakresu go-
spodarowania odpadami oraz rozwijać postawy proekologiczne. 

„druGie życie” niepotrzeBnych przedMiotóW

- EkoFabryka powstała w miejscu starego, zabytkowego, ale pozosta-
jącego w ruinie budynku, który został całkowicie odnowiony i przy-

wrócony do ponownej świetności – mówi Roman Czerwiński. - EkoFa-
bryka to miejsce, w którym znajduje się składowania niepotrzebnych 
rzeczy, których ludzie już nie potrzebują, a które można przywrócić 
do do użytkowania. Udowodnimy, że nie wszystko jest odpadem. My 
to naprawimy lub przerobimy. 

AuTor : UM Wejherowo
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– Szacunkowa wartość realizacji tych zadań 
opiewa na ok. 6 milionów złotych. Poza dzia-
łaniami drogowymi w niektórych miejscach 
musimy wykonać instalacje wodociągowe, 
co nie kwalifikuje się do dofinansowania. 
Jesteśmy jednak mile zaskoczeni, że nasz 
wniosek został pozytywnie rozpatrzony i bę-
dzie dofinansowany w tak wysokiej kwocie. 
W dobie gospodarczego kryzysu tak znacz-
na pomoc dla naszej gminy jest niezwykle 
cenna – komentuje Janusz Goliński.

Przetarg został już rozstrzygnięty. Podpi-
sane zostały też umowy z wykonawcami. 
Wszystkie działania drogowcy powinni za-
kończyć do końca 2022 roku. Dzięki pozy-
skanym środkom przebudowane będą drogi 
w Wocławach i Miłocinie oraz ulice: Świer-
kowa, Sosnowa i Brzozowa w Koszwałach. 
Ulice zyskają nie tylko nawierzchnię asfalto-
wą. W niektórych miejscach budowana bę-
dzie sieć wodociągowa. Wykonane zostanie 
też oświetlenie oraz chodniki.

Znakomite wieści przed świętami
Takiego prezentu tuż przed świętami Bożego Narodzenia nie spodziewaliśmy się. Wójt Janusz Goliński i Da-

riusz Drelich, wojewoda pomorski podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy aż trzech dróg. Otrzyma-
my 2,7 mln zł. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

AuTor : UG Cedry Wielkie
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3 stycznia 2022 r. w Powiatowym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Pucku odbyła się konferencja prasowa 
zwołana przez Starostę Puckiego Jarosła-
wa Białka, w której uczestniczyli również 
Dyrektor PCKZiU w Pucku Kazimierz Czer-
nicki, Przewodniczący Rady Powiatu Puc-
kiego Adam Zażembłowski oraz Naczelnik 
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowe-
go w Pucku Iwona Domachowska. 

Podczas wywiadu dla mediów pan Staro-
sta przekazał informację o planowanych 
inwestycjach rozbudowy bazy sportowo-
rekreacyjnej przy PCKZiU.

- Od wielu lat, Zarząd i Rada Powiatu Puckie-
go inwestują w edukację ponadpodstawo-
wą i ponadgimnazjalną na terenie powiatu. 
Obiekt, w którym się obecnie znajdujemy, 
został kompletnie odnowiony. Jeszcze do 
niedawna uczyło się w nim ponad czterystu 
uczniów, a dziasiaj, na skutek inwestycji, 
jest ich już ponad tysiąc i zaczynamy szu-
kać miejsca żeby pomieścić kolejnych. Rada 
Powiatu i Zarząd myślą o dalszym rozwoju 
edukacji i w związku z tym o kolejnych in-
westycjach. Pomysłem, który chcielibyśmy 
zrealizować dla naszych uczniów, na terenie 
kompleksu szkół zawodowych w Pucku, jest 
budowa basenu. I nie myślimy tu o wielkim 

Plany inwestyCyJne

Starosta Pucki, Jarosław 
białk zwołał na 3 lutego 
br. konferencję prasową 
w Powiatowym Centrum 

Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pucku. 
Tematem spotkania były 

nowe inwestycje na terenie 
kompleksu przy PCKZiU 

w Pucku. 

RoZbUdoWy bAZy SPoRToWo-ReKReACyJNeJ W PUCKU

Podczas spotkania na ściance stali kolejno (od lewej): Dyrektor PCKZiU w Pucku Kazimierz Czernicki, Przewodniczący Rady Powiatu Puckiego Adam Zażembłowski, Starosta Pucki Jarosław 
Białk, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Pucku Iwona Domachowska
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aquaparku, bo takie są we Władysławowie 
i Redzie. Nasz basen ma być przede wszyst-
kim miejscem edukacyjnym. - powiedział 
Starosta Pucki - Analizując potrzeby powia-
tu pod względem ilości obiektów rekreacyj-
no-sportowych, doszliśmy do wniosku, że 
zamiast budować kolejną salę gimnastyczną 
lepiej zbudować salę z wodą, czyli basen.

Idealnym miejscem na lokalizację base-
nu jest teren znajdujący się przy PCKZiU. 
Basen byłby obiektem niewielkim, 4 lub 6 
torów 25-metrowych z wymaganym zaple-
czem dostosowanym do prowadzenia zajęć 
sportowych w wodzie. Starosta, Dyrektor 
szkoły Kazimierz Czernicki, a także Na-
czelnik Wydziału Edukacji Starostwa Po-
wiatowego w Pucku Iwona Domachowska 
jednogłośnie stwierdzili, że pomoże on roz-
winąć umiejętności sportowe młodzieży, 
a ponadto spełniałby też drugą funkcję.

- Cały czas w Powiecie Puckim mówimy 
o rozwoju żeglarstwa. I okazuje się, że to że-
glarstwo nie jest domeną naszej młodzieży. 
Paradoksalnie, z kursów żeglarskich organi-
zowanych u nas, korzysta więcej osób spoza 

terenu powiatu, a nawet województwa, niż 
naszej młodzieży - mówi Jarosław Białk. - Do-
szliśmy do wniosku, że obiekt przyczyni się 
do zwiększenia obycia z wodą naszej mło-
dzieży. Gdyby taki basen powstał – dodaje 
pan Starosta - to będziemy w stanie zagwa-
rantować naszym uczniom jedne zajęcia 
w tygodniu lub co drugi tydzień. I to by było 
już zupełnie inne podejście do rozwoju mło-
dzieży, i do atrakcyjności naszych szkół.

Obecny na spotkaniu Przewodniczący Rady 
Powiatu Adam Zażembłowski opowiedział 
także o efektach poprzednich powiato-
wych inwestycji i pochwalił decyzję Rady 
i Zarządu Powiatu za ich uzupełnienie po-
przez realizację tak istotnego dla lokalnej 
społeczności przedsięwzięcia.

- Przez ostatnie trzy lata, w ramach dwóch 
dużych programów, zmodernizowano 
wszystkie nasze obiekty na kwotę ponad 
30 ml zł - powiedział Przewodniczący Rady 
Powiatu Puckiego. - Na ostatniej sesji Rada 
przeznaczyła 73 tys zł na kolejny projekt, 
a mianowicie na koncepcję budowy basenu. 
Za tym, mamy nadzieję, pójdą dalsze kroki. 

W ostatniej części spotkania wypowiedział 
się Dyrektor PCKZiU w Pucku Kazimierz 
Czernicki.

- Bardzo się cieszę i dziękuję za taki po-
mysł. Miejsce jest, a pomysł bardzo dobry 
– powiedział Dyrektor PCKZiU. - Jeśli chodzi 
o uczniów naszej szkoły to, w ostatnich 5 la-
tach, podwoiła się ich liczba, więc wzbogaca-
my bardzo ofertę edukacyjną. Pomysł budo-
wy basenu tym bardziej cieszy, że jest jeszcze 
wola żebyśmy wraz z nim wybudowali łącznik 
między warsztatami a szkołą. Łącznik oraz 
nowe pracownie dydaktyczne będą stanowiły 
całość– dodaje pan Dyrektor. - Będzie to bar-
dzo ładny kompleks. I do tego jeszcze basen, 
z którego będzie mogła korzystać młodzież 
powiatu oraz mieszkańcy Pucka.

Koncepcja nowego obiektu o przeznacze-
niu sportowo-edukacyjnym ma być zna-
na, jak zapewniają osoby zaangażowane 
w projekt, jeszcze w 2022 roku. Szacuje 
się, że, po dopełnieniu wszelkich formal-
ności, przygotowaniu dokumentacji i roz-
strzygnięciu przetargów, budowa basenu 
potrwa ok. 2 lat. 

TEKST: Katarzyna Laskowska ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
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dla gminy Zblewo rok 2021 
był, a rok 2022 będzie re-
kordowym pod względem 
wydatków na inwestycje. Jak 
szacuje wójt Artur herold wy-
niosą one ok. 25 mln zł.

Miniony rok Gmina Zblewo zakończyła wy-
datkami na inwestycje sięgającymi ok. 23 
mln zł, co stanowiło ponad 28% dochodów 
ogółem. A w nowym roku 2022 Gmina bę-
dzie kontynuować największe, wieloletnie 
inwestycje, rozpocznie nowe i już planuje 
kolejne. Zapytaliśmy wójta Gminy Zblewo 
o TOP 5 sztandarowych inwestycji Gminy 
Zblewo na rok 2022. Są imponujące!

PRZEDSZKOLE W ZBLEWIE

W 2022 roku zakończy się budowa nowego 
przedszkola „Leśna Przygoda” w Zblewie. 
Znajdzie tu miejsce 177 dzieci, w tym 27 dzie-
ci w wieku 1-3 lat. Obiekt będzie posiadał 7 

sal dydaktycznych wraz z nowoczesnym za-
pleczem. Z pewnością będzie to jeden z naj-
piękniejszych obiektów w woj. pomorskim. 
Władze Gminy zadbały o każdy szczegół 

w aranżacji wnętrz. Na uwagę zasługuje 
montaż finansowy inwestycji, na które Gmi-
na Zblewo zdobyła środki zewnętrzne: dwu-
krotnie z rezerwy premiera RP, z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, z programu Maluch + 
oraz z Unii Europejskiej w ramach RPO WP.

moDernIZACJA osIeDLA

Przebudowa ul. Akacjowej, Modrzewiowej, 
Słonecznej i Różanej w Zblewie, której finał 
nastąpi w tym roku.  Jest to kontynuacja 
rozpoczętej w 2020 roku  kompleksowej 
przebudowy dróg na tzw. osiedlu ks. Kref-
fta. Dzięki temu finalnie na przestrzeni 3 lat 
(2020-2022) przebudowane zostaną tam 
wszystkie ulice wraz z oświetleniem. Osie-
dla zyska nowoczesną, bezpieczną i funk-
cjonalną infrastrukturę. Gmina otrzymała 
na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

to jest czas 
inwestyCJi!

 Budowa nowego przedszkola w Zblewie 

 II etap modernizacji stadionu w Zblewie (budowa szatni) 
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nowoCZesnA gosPoDArkA 
woDno-śCIekowA

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zble-
wie  wraz z przebudową Stacji Uzdatniania 
Wody w Zblewie i w Jeziercach. Inwesty-
cja w tym roku zostanie zakończona. Jest 
to zdecydowanie największa wartościo-
wo inwestycja na terenie gminy Zble-
wo dofinansowana ze środków unijnych 
w ramach  Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Jej koszt wraz 
z przebudową stacji uzdatniania wody w Je-
ziercach i  Zblewie wynosi ok. 19,5 mln zł 
(wraz z realizacją II etapu).

sTADIon mArZeń

Modernizacja stadionu w Zblewie – etap II. 
Jest to kontynuacja inwestycji zakończo-
nej w 2021 r. Przypomnijmy, że na stadionie 
w Zblewie wybudowano wówczas nową 
bieżnię lekkoatletyczną ze sztuczną na-
wierzchnią i skocznią do skoku w dal, odbu-
dowano drenaż boiska wraz z automatycz-
nym nawodnieniem i wymieniono murawę 
boiska, która niewątpliwie jest jedną z naj-
piękniejszych w regionie. Warto wspomnieć, 
że władze wpadły na pomysł, aby stadion 
był bardziej ekologiczny i wybudowały sys-
tem zbierający wodę deszczową z bieżni do 
zbiorników podziemnych, wykorzystując ją 
w pierwszej kolejności do podlewania bo-

iska. W ciągu trzech ostatnich lat stadion 
w Zblewie przybrał całkowicie nowy wize-
runek. W tej chwili trwa budowa nowego 
budynku szatni dla sportowców. Stary bu-
dynek został rozebrany. Łącznie w przecią-
gu trzech lat Gmina na kompleks sportowy 
w Zblewie i Borzechowie  wyda ponad 7 mln 
zł, z czego częściowo otrzymała wsparcie 
z Ministerstwa Sportu (na dwa projekty). 

SALA W BYTONI

Kompleks sportowy w Bytoni wraz budową 
sali gimnastycznej, boiskiem wielofunk-
cyjnym, skocznią do skoku w dal  i placem 
zabaw. Długo oczekiwana inwestycja przez 

mieszkańców Bytoni w końcu zostanie zre-
alizowana. Gmina Zblewo otrzymała na ten 
cel środki finansowe w pierwszej edycji 
Polskiego Ładu. Na początku lutego  zosta-
nie ogłoszony przetarg na to zadanie. Sza-
cowana wartość zadania to około 10 mln zł, 
z czego blisko 8 mln zł pochodzić będzie 
z Polskiego Ładu. Planuje się, że sala zosta-
nie ukończona w 2023 r. 

Jak podkreśla Artur Herold, na koniec 2022 
r. wskaźnik wydatków inwestycyjnych bę-
dzie rekordowy, bo wyniesie ok. 30% w sto-
sunku do dochodów gminy. Wójt planuje, iż 
Gmina Zblewo zrealizuje w tym roku inwe-
stycje za ok.25 mln zł.

AuTor : UG Zblewo

 Kompleksowa modernizacja infrastruktury na osiedlu w Zblewie 

 Nowe przedszkole w Zblewie będzie przestronne i nowoczesne, znajdzie tu miejsce 177 dzieci 
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