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bliżający się ko-
niec roku i po-
czątek nowego 
to zawsze okazja 
do podsumowań 

oraz planów. Jednocześnie 
okres świąteczno-noworoczny 
to czas odpoczynku, refleksji 
i chwili oddechu przed tym, co 
jeszcze przed nami. Najważ-
niejsze zarówno w codzien-
nym życiu, jak i w biznesie – to 
wciąż podejmować nowe wy-
zwania, stawiać przed sobą 
kolejne cele i konsekwentnie 
dążyć do ich realizacji. 
W bieżącym wydaniu Expres-
su Biznesu rozmawiamy z To-
maszem Limonem, prezesem 
Pracodawców Pomorza m.in. 
właśnie o tym, jak radzić so-
bie w tych niełatwych dla 
biznesu i gospodarki czasach, 
dlaczego warto się jednoczyć 
oraz o tym, jak ważną rolę od-

grywają organizację skupiające przedsiębiorców. 
Zachęcamy też do zapoznania się z laureatami i finalistami te-
gorocznej nagrody Gryf Gospodarczy 2020. Wielu osób z pewno-
ścią zainteresuje wywiad Izabelą Jezierską, p.o. dyrektora Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, którego głównym tematem 
jest wsparcie udzielane zarówno pracownikom, jak i przedsię-
biorcom, a inwestorów może zainteresować nowa przestrzeń, 
tworzona z myślą o lokalnych przedsiębiorcach. 
Jak zawsze analizujemy też dynamiczne zmiany na rynku nieru-
chomości a także poruszamy istotne dla całego regionu kwestie 
gospodarcze. W bieżącym numerze można ponadto znaleźć te-
maty związane z motoryzację, a także kulturą i sztuką. 
Zapraszam serdecznie do lektury!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny

/ExpressBiznesu

/Express_Biznesu

POPRZEDNIE WYDANIA:

Z



WYDAWCA: 
PR MEDIA GROUP Sp. z o.o., 

Aleja Zwycięstwa 24,
80-219 Gdańsk,
tel. 58 736 16 92

redakcja@expressy.pl,  
www.expressbiznesu.pl

reDAktor 
nACzelnY

Piotr Ruszewski

ZESPÓŁ: 
Rafał Korbut

(redaktor prowadzący), 
r.korbut@expressy.pl

tel. 606 112 745

Krzysztof Szczepanik
(dziennikarz)

REDAKCJA

reklAMA: 
Rafał Laskowski 

(dyrektor handlowy),
r.laskowski@expressy.pl, 

tel. 791 980 155

Danuta Bieszke 
(doradca ds. reklamy)

d.bieszke@expressy.pl, 
tel. 660 731 138

SekretArz 
DS. ADMiniStrACYjnYCh:

Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155

m.chmielewska@expressy.pl

SkŁad i ŁamaniE
Łukasz Wick

(grafik)
l.wick@expressy.pl

MArketinG / reklAMA / Pr

PARTNERZY EXPRESSU BIZNESU:

NASZ MAGAZYN MONITORIWANY 
JEST PRZEZ INSTYTuT MONITOROWANIA MEdIóW:

B ą d ź 
n a  B i e ż ą c o

/ExpressBiznesu

/Express_Biznesu



W  TYM NUMERZE

30

22

16

86

Biznes
6 Jesteśmy najpotrzebniejsi w trudnych czasach...
14 Laureaci i finaliści – Gryf Gospodarczy 2020
18 Nowa przestrzeń dla lokalnej gospodarki
24 Motywacja online?
26 Jachting – moda i pozytywne emocje
28 By zrobić progres, trzeba dużo wiedzieć
30 Po co komu PPK? Kto jest beneficjentem programu 
emerytalnego?

samorządy
36 Nowy tunel połączył północne i południowe Wejherowo
44 Powiat Wejherowski inwestuje w bazę oświatową
47 Gmina Zblewo - bez podwyżek podatków, blisko ludzi
50 Gmina Puck rytm życia, nowe perspektywy…
54 Oświata przyszłością Gminy Malbork
56 Tczew Inwestuje

Gospodarka
62 CRIST – od pasji do potentata rynkowego
67 Symbol Polskiego sukcesu

nieruchomości
72 Sprzedaż hipotek idzie na rekord
74 Rządowa pomoc na pierwsze mieszkanie?

motoryzacja
81 Przywilej, ale też obowiązki
82 Czym nas zaskoczy 2021 rok?

LifestyLe
86 Potrzeba modernizacji czy modernizacja na potrzeby?
88 Złote Lwy po raz pierwszy dla animacji
89 Pomorska Nagroda Artystyczna



 6    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Jesteśmy 
najpotrZebniejsi 

w trudnych czasach...

jaki sposób organizacja 
Pracodawców Pomorza 
(PP) stara się wspoma-
gać przedsiębiorców?

Na wszelkie możliwe sposoby, poczynając 
od wskazywania możliwości działania i  roz-
woju nawet w branżach, które do niedawna 
miały duże kłopoty…

TEKST: Anna Kłos
ZDJĘCIA: Piotr Zagiel

WRozmowa z Tomaszem Limonem – prezesem Pracodawców 
Pomorza. Nie potrzeba nikomu tłumaczyć, że obecne czasy są 
trudne i przygnębiające przedsiębiorców. Kryzys dotyka bardzo 
wiele firm, bez względu na wielkość i branżę. W tej sytuacji tym 
bardziej należy się jednoczyć, a organizacje przedsiębiorców 
muszą być dobitnym głosem środowiska. Bez silnej reprezentacji 
gospodarki nie ma perspektyw na skuteczne zabiegi o wspar-
cie dla niej i odpowiednie warunki działalności przedsiębiorstw, 
a w konsekwencji poprawę życia całego społeczeństwa.
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Na przykład?

Myślę, że obecnie może być to branża of-
fshore. Województwo pomorskie ma długą 
linię dostępu do morza, co stawia je w ko-
rzystnej sytuacji pod względem korzyści 
z budowy morskich farm wiatrowych jako 
inwestycji służących między innymi reali-
zacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. 
Biorąc pod uwagę możliwość budowy 
obiektów nawet o wysokości około 300 me-
trów, oraz ze względu na siłę wiatru i znacz-
nie wydajniejszą pracę turbin niż w lądo-
wych warunkach, uzyskiwane są znacząco 
lepsze wyniki energetyczne i ekonomiczne.  

Ale polskie firmy nie mają dużych osią-
gnięć w budowie elektrowni wiatrowych 
na morzu...

Tylko w części zgadzam się z tym stwierdze-
niem. Nasze rodzime firmy nie mają doświad-
czenia w prowadzeniu tego typu projektów 
w roli generalnych wykonawców, gdzie liczy 
się nie tylko długoletnie doświadczenie, ale 
również zasoby do realizowania tego typu 
przedsięwzięć. Tutaj niestety przewagę mają  
globalne konsorcja z innych państw Europy 
zachodniej m.in. z Danii, Holandii, Norwegii, 
Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że polskie firmy są obecne już od 
wielu lat na rynku energetyki odnawialnej 
zarówno w Polsce jak i za granicą. Mamy 
świetnie przygotowanych pracowników do 
pracy przy budowie wiatraków. Praktycz-
nie już teraz można wymienić co najmniej 
kilkanaście pomorskich firm biorących 
czynny udział w charakterze kluczowych 
podwykonawców w „łańcuchach dostaw” 
dla generalnych wykonawców w Europie 
Zachodniej. Najbliższe kilka lat pokaże, czy 
sprawdzą się zapowiedzi tak zwanego „local 
contentu”, czyli udziału lokalnych firm w bu-
dowie morskich farm wiatrowych w Polsce.  
Jeżeli tak się stanie, to nasze rodzime firmy 
nie tylko będą mogły odbudować się po 
kryzysie związanym z pandemią, ale nabrać 
jeszcze większego doświadczenia przy reali-
zacji tego typu inwestycji. Mam nadzieję, że 
dzięki temu polskie przedsiębiorstwa będą 
miały szansę realizować w przyszłości duże 
światowe projekty inwestycyjne związane 
z energetyka wiatrową. 

Czy możemy to narzucić obcemu generalne-
mu wykonawcy?

Zgodnie z prawem unijnym nie możemy, 
gdyż wszyscy działamy na tych samych 
prawach wolnego rynku Unii Europejskiej. 
Dlatego też tego typu postulaty należy 
konsultować z Komisją Europejską, która 
może ewentualnie zgodzić się na pewne od-
stępstwa. Jednak lepszą metodą w takich 
sytuacjach są negocjacje i przekonywanie 
inwestorów i generalnych wykonawców, że 
korzystanie z lokalnych przedsiębiorstw bę-
dzie dla całości projektu bardziej opłacalne 
ze względów technicznych, organizacyj-
nych i finansowych. Proces przygotowania, 
budowy i eksploatacji farm wiatrowych na 
morzu wymaga zaangażowania dużej ilości 
specjalistycznych firm i to nie tylko typowo 
produkcyjnych, ale również logistyczno-
transportowych, projektowych i dorad-
czych. Dlatego też zyskają nie tylko przed-
siębiorcy bezpośrednio związani z branżą 
offshore, ale również inne firmy współpra-
cujące z tym sektorem gospodarki. Ponad 
to ze względu na duże zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych specjalistów, znają-
cych się na energetyce odnawialnej i budo-
wie farm wiatrowych, szkolenie kadr może 
być realizowane przez pomorskie uczelnie 
i szkoły branżowe.   

Zatem ten tort offshorowy nie jest poza pol-
skim zasięgiem?

Z całą odpowiedzialnością mogę stwier-
dzić, że nie jest. Oczywiście wszystko zależy 
od procesu inwestorskiego, jak również od 
przygotowania polskich firm do współreali-
zacji tak trudnego zadania, jakim jest ener-
getyka wiatrowa. Aktualnie deweloperzy 
farm wiatrowych na Bałtyku, w tym polskie 
spółki skarbu państwa, rozpoczęły procesy 
inwestorskie. Obecnie trwają prace przygo-
towawcze, takie jak opracowanie projektów 
wykonalności czy oczyszczania dna morza 
z niewybuchów lub innych przeszkód bu-
dowlanych. Niestety na dotychczasowy 
zakres robót przetargi wygrywają firmy 
zagraniczne, ale mam nadzieję, że wkrót-
ce to się zmieni. Z pewnością szansą dla 
polskich, szczególnie zaś dla pomorskich 
przedsiębiorstw, jest realizacja głównego 

przyłącza energetycznego morskich elek-
trowni wiatrowych do ogólnokrajowej sieci 
energetycznej, planowanego w Gminie Cho-
czewo. Tak duża inwestycja automatycznie 
oznacza rozwój gospodarczy najbliższych 
terenów. Naszym podstawowym obowiąz-
kiem, jako organizacji pracodawców, jest 
walka o uwzględnienie pomorskich firm 
przy realizacji tych inwestycji. 

Co zatem stoi na przeszkodzie, aby turbiny 
zaczęły się kręcić?

Warunkiem osiągnięcia tego celu są odpo-
wiednie regulacje prawne oraz plan wspar-
cia dla inwestorów. Ostatnio wiceminister 
klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. 
odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska, 
podczas spotkania zorganizowanego przez 
Pomorską Platformę Rozwoju Energetyki 
Wiatrowej na Bałtyku, poinformował intere-
santów, że projekt ustawy o morskiej ener-
getyce wiatrowej jest na ostatnim etapie 
prac legislacyjnych. Rząd przyjął już projekt 
ustawy, który trafi w ostatnich dniach grud-
nia do Sejmu, więc ustawa ma szansę wejść 
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w życie pod koniec tego lub na początku 
przyszłego roku. Co prawda, zdaniem przed-
siębiorców ustawa nie jest idealna, ale ze 
względu na jej istotną rolę dla rozwoju ener-
getyki, ważne jest, aby była szybko uchwa-
lona. W praktyce okaże się, które zapisy bę-
dzie trzeba nowelizować w przyszłości.

Przejdźmy zatem od szczegółu do ogółu. 
Czym zajmuje się obecnie organizacja Pra-
codawców Pomorza, w tym trudnym pan-
demicznym okresie?

Przede wszystkim jako organizacja Praco-
dawców Pomorza w tym trudnym pande-
micznym roku nie zwolniliśmy swojej ak-
tywności ani na chwilę. Przestawiliśmy się 
błyskawicznie na pracę zdalną, organizując 
wszelkiego rodzaju spotkania i szkolenia on 
– line. Aktywnie walczyliśmy o wsparcie dla 
przedsiębiorców, współpracując z Rzecz-
nikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
oraz działając w ramach Konfederacji Le-
wiatan, Sztabie Kryzysowym Pomorskich 
Przedsiębiorców i Radzie Dialogu Społecz-
nego. Wielokrotnie występowaliśmy do 
rządu lub władz samorządowych zarówno 
w sprawach dotyczących nas wszystkich, 
jak również poszczególnych branż lub nawet 
pojedynczych przedsiębiorstw. Już w marcu 
uruchomiliśmy specjalną stronę interneto-
wą, dedykowaną wszystkim przedsiębior-
com potrzebującym wsparcia w okresie 
pandemii. Zorganizowaliśmy bezpłatne 
porady prawne dla firm członkowskich. 
Tego wymagała potrzeba chwili w związku 
z wdrażanymi wiosną tarczami pomoco-
wymi i ogromną ilością nowych przepisów, 
z którymi firmy musiały się zapoznać, aby 
przygotować odpowiednie wnioski o wspar-
cie. W marcu nawiązaliśmy bliższe relacje 
z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, uczestnicząc w posiedzeniach Rady 
Przedsiębiorców przy w.w. Rzeczniku. Trzeba 
podkreślić, że Rzecznik MŚP Adam Abramo-
wicz i  jego zespół robią świetną robotę na 
rzecz poprawy sytuacji polskich przedsię-
biorstw w tym trudnym okresie. Współpra-
cujemy również z gdańskim biurem Rzecz-
nika, którym kieruje jego pełnomocnik Pani 
Agnieszka Majewska. Poprzez bieżący kon-
takt i dobre wzajemnie relacje uzyskujemy 
pomoc i wsparcie. Oczywiście prowadzimy 

bieżącą działalność statutową organizując 
dla naszych członków szkolenia, spotkania 
i konferencje głównie poprzez webinaria. 
Przyznam, że zainteresowanie i aktywność 
członków jest wyjątkowo duża, co nas oczy-
wiście bardzo cieszy. Nie zmienia to jednak 
faktu, że wszystkim brakuje osobistych spo-
tkań, które muszą być niestety ograniczone. 
Pracodawcy Pomorza są również aktywnym 
członkiem Sztabu Pomorskich Przedsiębior-
ców, który tworzy kilkanaście organizacji 
z całego województwa. Głównym celem 
Sztabu jest wsparcie i pomoc poszkodowa-
nym firmom w okresie pandemii. Wspólnie 
piszemy apele do władz samorządowych jak 
i centralnych, domagając się uwzględniania 
interesów poszczególnych branż gospodarki 
ze szczególnym podkreśleniem najbardziej 
poszkodowanych. Podczas pierwszej, wio-
sennej fali pandemii podjęliśmy szereg akcji 
związanych z finansową i rzeczową pomocą 
służbie zdrowia. Ocenę aktualnych pro-
blemów ochrony zdrowia w województwie 
pomorskim przedstawiał Prezydent Pra-
codawców Pomorza Zbigniew Canowiecki 
dwukrotnie w bieżącym roku, podczas po-
siedzeń plenarnych Wojewódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego.  Biorąc pod uwagę naszą 
społeczną rolę i odpowiedzialność, oraz za-
powiedzi epidemiologów dotyczące drugiej, 
groźniejszej fali epidemii, zorganizowaliśmy 
we wrześniu br. wspólnie z samorządem wo-
jewództwa debatę pt. „Koronawirus oczami 

ekspertów”.  Po omówieniu najważniejszych 
działań prewencyjnych, związanych z walką 
z pandemią, uczestnicy debaty wystosowali 
Apel do Społeczeństwa. Relację z tego wy-
darzenia można było zobaczyć w lokalnych 
mediach oraz w Dzienniku Bałtyckim, który 
jako partner medialny prowadził transmisję 
debaty na żywo. 

Jakie branże najbardziej zabiegają o Waszą 
pomoc?

Bardzo istotne dla Pomorza. Chociażby 
branża turystyczna i gastronomiczna, po-
nieważ są w stanie głębokiej zapaści. Mimo 
poluzowania covidowych zakazów i na-
kazów, sezon letni nie spełnił oczekiwań 
branży. Zabrakło przede wszystkim tury-
stów zagranicznych. Także Polacy ostroż-
nie podchodzili do wakacyjnych wyjazdów. 
W katastrofalnej sytuacji znalazły się firmy 
zajmujące się przewozami autokarowymi, 
hotele, restauracje, muzea i nawet agrotu-
rystyka. Branża eventowa (targi, koncerty, 
konferencje) praktycznie przestała istnieć, 
a ona nakręcała popyt dla współpracują-
cych firm – dostawców, podwykonawców, 
dostarczycieli sprzętu, cateringu. Zaczęła 
działać zasada kuli śnieżnej, która pochła-
nia coraz liczniejsze podmioty. Ponadto 
nie do końca przemyślane i chaotycznie 
decyzje, podejmowane przez rządzących, 
biją w gospodarkę. Uważam, że władze po-
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winny konsultować z biznesem planowane 
obostrzenia, tymczasem praktycznie re-
alizują zasadę prewencyjnego zamykania 
gospodarki, patrząc co będzie się działo. 
Przedsiębiorcy są otwarci na porozumienie 
i chętnie mogliby na drodze dialogu wypra-
cowywać program działań prewencyjnych, 
związanych z ograniczeniem działalności 
poszczególnych branż. Jako organizacja 
wielokrotnie to postulowaliśmy, ale odno-
szę wrażenie, że nasz głos nie jest słuchany. 
Rozumiemy, że aktualnie rządzący muszą 
przede wszystkim zadbać o ochronę zdro-
wia społeczeństwa, ale bez funkcjonującej 
gospodarki dalekosiężne skutki mogą być 
równie tragiczne. Wydaje się, że dialog spo-
łeczny, w tym ten instytucjonalny w ramach 
Rady Dialogu Społecznego, powinien pełnić 
istotniejszą rolę w życiu naszego kraju.   

Z tego wynika, że nastroje przedświąteczne 
są bardzo ponure...

Na pewno niewesołe. Niemniej realizujemy 
akcję przedświąteczną – wsparcie dla bran-
ży gastronomicznej – namawiając przedsię-
biorców do zamawiania dań świątecznych 

poprzez fundowanie voucherów dla pra-
cowników na zakup dań świątecznych – taki 
prezent na wigilijny i świąteczny stół.

Czy w przyszły rok Pracodawcy Pomorza 
wchodzą w minorowym nastroju?

Stanowczo nie. Przedsiębiorcy to ludzie 
z silnymi charakterami, odporni na różne 
przeciwności losu, walczący. Przez okres 
pandemii nasi członkowie nie opuścili nas, 
umożliwiając realizację zadań statutowych 
organizacji w niezwykle szerokim zakresie. 
Z kolei pracownicy naszego biura z niezwy-
kłym poświęceniem i determinacją realizo-
wali kolejne wyzwania. Jestem niezwykle 
dumny, że tyle inicjatyw udało nam się pod-
jąć i przeprowadzić. Warto podkreślić, że dla 
naszej organizacji 2021 to rok jubileuszowy 
30-lecia powstania. W 1989 roku dyrektorzy 
kilkudziesięciu firm w województwie gdań-
skim podjęli decyzję o powołaniu Gdańskiej 
Rady Dyrektorów, która była stowarzysze-
niem nieformalnym. W pierwszej połowie 
1991 roku polski parlament przyjął ustawę 
o organizacjach pracodawców, kilka miesię-
cy później, we wrześniu tegoż roku, niefor-

malna struktura rady przekształciła się z ini-
cjatywy m.in. Jana Klapkowskiego w Gdański 
Związek Pracodawców. Początkowo liczył on 
30 członków, firm prywatnych i spółek skar-
bu państwa. W 2010 roku organizacja pod 
przewodnictwem Zbigniewa Canowieckiego 
zmieniła nazwę na Pracodawców Pomorza 
i uzyskała reprezentacyjną siedzibę przy Al. 
Zwycięstwa 24, która obecnie umożliwia re-
alizację zadań statutowych dla tysiąca firm 
członkowskich zatrudniających ponad 120 
tysięcy pracowników. Daje to nam pierw-
sze miejsce pod względem wielkości regio-
nalnych związków pracodawców w Polsce. 
Jako obecny prezes Pracodawców Pomorza 
czuję wielkie zobowiązanie, aby zaplano-
wane główne uroczystości jubileuszowe we 
wrześniu 2021 roku w Filharmonii Bałtyckiej 
umożliwiły przedstawienie dorobku pomor-
skiego środowiska gospodarczego i naszej 
organizacji oraz naszego wkładu w rozwój 
regionu i kraju. Podczas Gali Jubileuszowej 
niezwykły, okolicznościowy koncert chcemy 
zadedykować pomorskiej ochronie zdro-
wia w podziękowaniu za trud i poświęcenie 
w okresie pandemii, która – mamy nadzieję - 
do tego czasu wygaśnie.     





wie spółki – Polregio oraz Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – będą obsłu-
giwać kolejowe przewozy pasażerskie na terenie województwa pomorskie-
go. Radni zadecydowali o zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z obydwoma przewoźnikami regionalnymi 
jeżdżącymi po pomorskich torach zawarte zostaną wieloletnie umowy. Do końca 
2026 r., z budżetu województwa na transport kolejowy przeznaczonych będzie 
około miliarda złotych. Do tej pory podpisywane były umowy jednoroczne. 

Po pięciu miesiącach prac 
ziemnych, na budowie zakładu 

termicznego przekształca-
nia odpadów komunalnych 

w Gdańsku – Port Czystej Ener-
gii, zaczęły się prace budow-
lane. Niedawno wmurowano 
kamień węgielny. Zakład ma 

być gotowy z końcem 2023 
roku - umożliwi termiczne przekształcanie odpadów 

komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej 
i ciepła. Paliwem będą wyłącznie odpady po proce-

sie sortowania, które nie nadają się do recyklingu 
i nie można ich składować. 

WmuroWAno kAmIeń 
WĘgIelny

Największe pozycje w przy-
szłorocznym budżecie 
województwa pomorskiego 
to transport, ochrona zdro-
wia oraz kultura.. Łącznie 
w 2021 roku Pomorze wyda 
ponad 1,1 mld zł. Z kolei 
deficyt budżetu wyniesie 
ponad 170 mln zł. W dziale 
„Transport i Łączność” 
zawarte jest dofinansowa-
nie kolejowych przewozów 

pasażerskich i dotacje dla przewoźników autobuso-
wych - 469,2 mln zł.

TRANSPORT, 
ZDroWIe I kulturA

Biznes

Pieniądze
na kolej

D
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Współpraca z agencją pracy tymczaso-
wej to nie tylko rekrutacja pracowników. 
To również sposób na radzenie sobie 
z sezonowością bądź z absencją pracow-
niczą związaną z COVID. Poprzez wyko-
rzystywanie pracowników tymczasowych 
wyłącznie na czas realizacji konkretne-
go projektu lub „łatając” braki kadrowe, 
firma zapewnia sobie personel sprawnie 
i w harmonijny sposób, ściśle dopasowa-
ny do aktualnych potrzeb firmy. Elastycz-
ne korzystanie z personelu pracownicze-

go może znacznie obniżyć koszty pracy. 
Z punktu widzenia Pracodawcy użyt-
kownika korzystającego z usług naszej 
Agencji Pracy Tymczasowej to nie tylko 
pracownicy do prac prostych, to także 
dostęp do  wyspecjalizowanych fachow-
ców, gotowych do podjęcia pracy za na-
szym pośrednictwem. Współpraca z nami 
to gwarancja pełnego, kompleksowego 
wsparcia, to również dzielenie się aktual-
ną wiedzą na temat rynku pracy. 
Świadczymy usługi dla wszystkich branż 
i współpracujemy z różnymi przedsiębior-
cami nie tylko w woj. pomorskim. Mamy 
klientów na terenie całej Polski. 
Nasze zaangażowanie, profesjonalizm, fa-
chowe wsparcie doceniają firmy o ugrun-
towanej i renomowanej pozycji na polskim 
rynku, z którymi współpracujemy od lat.  
Zaufanie i zadowolenie naszych klien-

tów, na które pracujemy już blisko 20 lat, 
najczęściej owocuje długofalową współ-
pracą. Bardzo dobra znajomość realiów 
rynku pracy przekłada się na skuteczną 
i partnerską relację biznesową. 
Nasza oferta to tzw. „full service”, po-
cząwszy od rekrutacji a skończywszy na 
wsparciu z dziedziny prawa pracy i BHP. 
Zawsze dopasowana pod realne oczeki-
wania naszego klienta. 
Pozyskujemy również pracowników 
z Ukrainy i Białorusi oraz zajmujemy się 
wszelką dokumentacją związaną z legali-
zacją zatrudnienia cudzoziemców.
Serdecznie zapraszam do współpracy. 
Warto…. 
Korzystając z okazji, wszystkim czytelni-
kom Express Biznesu życzę pełnych cie-
pła i rodzinnej atmosfery Świąt Bożego 
Narodzenia.

Postaw na 
elastyczność 
ZatruDnienia

Współpraca biznesowa 
z agencją pracy tymczasowej 
może być bardzo opłacalna, 
szczególnie w dzisiejszych 
czasach, kiedy wiele firm 
boryka się ze spadkiem 
zamówień bądź sinusoidą 
produkcji. Wsparcie w zarzą-
dzaniu kadrami oraz wza-
jemne zaufanie to tylko jedne 
z nielicznych korzyści, które 
mogą okazać się kluczem do 
osiągnięcia sukcesu.

TEKST: AB Uniservis
ZDJĘCIe: AB Uniservis
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Laureaci i finaLiści – 
Gryf GosPodarczy 2020

Za nami 21. edycja konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2020”. Jest to jedno z naj-
ważniejszych i najwyżej cenionych wyróżnień w środowisku przedsiębiorców naszego regionu, 
przyznawane wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa po-
morskiego. Celem konkursu jest promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przed-
sięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

TEKST: UM Marszakowski
ZDJĘCIe: UM Marszakowski

Do tegorocznej edycji konkursu w 8 kategoriach głównych zgło-
siło się 70 kandydatów z całego obszaru województwa. Spośród 
wszystkich firm, komisja konkursowa po ocenie merytorycznej 
wyłoniła 27 finalistów. Reprezentowane przez nich branże to cały 
przekrój pomorskiej gospodarki: gospodarka morska, ICT, medy-
cyna, transport, budowa maszyn, energetyka, przemysł papierni-
czy, budownictwo, hotelarstwo i branża wypoczynkowa.
Gryf Gospodarczy to nagroda z tradycją, dobrze rozpoznawalna 
i silnie zakorzeniona na Pomorzu. W ciągu minionych lat do finału 
konkursu zakwalifikowało się kilkaset najlepszych pomorskich 
przedsiębiorstw, mających znaczące osiągnięcia na konkurencyj-
nym rynku, a ponad sto z nich zdobyło statuetkę gryfa. Finaliści 
konkursu byli wielokrotnie nominowani do innych prestiżowych 
nagród gospodarczych, takich jak Nagroda Gospodarcza Prezy-
denta RP, czy Nagroda Polskiej Rady Biznesu.
W tym roku ogłoszenie wyników odbyło się inaczej niż zwykle – ze 
względu na trwającą pandemię zamiast na uroczystej gali, spo-
tkaliśmy się przed ekranami komputerów. Relację z wręczenia na-

gród można zobaczyć na Facebooku oraz na stronie internetowej 
konkursu – www.gryfgospodarczy.pl
Jak podkreśla marszałek województwa pomorskiego - pod które-
go honorowym patronatem odbywa się wydarzenie - „za szczegól-
nie ważne w obecnych trudnych czasach uznaliśmy zachowanie 
ciągłości konkursu i promocję postaw biznesowych”. W tych nie-
codziennych warunkach jedno pozostało niezmienne – nagrodzo-
ne zostały najlepsze firmy, o których śmiało można powiedzieć, że 
są ambasadorami marki Pomorza. 
Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczo-
ści pełniąca rolę doradcy marszałka województwa pomorskiego 
w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Patronat honorowy 
nad konkursem sprawuje marszałek województwa pomorskiego. 
Organizacja konkursu była możliwa dzięki wsparciu finansowe-
mu Sponsora Głównego - mBank SA, a także Sponsora - Olivii Bu-
siness Centre. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu do-
stępne są również na stronie internetowej Nagrody Pomorskiej 
Gryf Gospodarczy.
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Lider innowacji podkategoria 
mikro i małe przedsiębiorstwo
Laureat:
PORTMAN LIGHTS sp. z o.o. Gdynia
Wyróżnienia:
PIRXON S.A. Gdańsk
ELDRO TECHNOLOGIE sp. z o.o. 
Żukowo

Lider innowacji podkategoria 
średnie i duże przedsiębiorstwo
Laureat:
AMBIENT-SYSTEM sp. z o.o. Gdańsk

Lider eksportu podkategoria 
mikro i małe przedsiębiorstwo
Laureat:
EURO-WELD Sp. j.  J. Wenerski – M. 
Wenerski Pszczółki
Wyróżnienia:
HeatQ Technology sp. z o.o. Gdańsk
MMI sp. z o.o. Zbyszewo

Lider eksportu podkategoria 
średnie i duże przedsiębiorstwo
Laureat:
DEKPOL STEEL sp. z o.o. Pinczyn

Wyróżnienia:
PPH AMG sp. z o.o. Lębork
DAMEN SHIPYARDS GDYNIA S.A. 
Gdynia
ELHURT sp. z o.o. Gdańsk

Lider inwestycji
Laureat:
CORLEONIS sp. z o.o. S.K.A. Rumia
Wyróżnienia: 
DEKPOL SA Pinczyn
PPH AMG sp. z o.o. Lębork

Lider odpowiedziaLności 
społecznej
Laureat:
UNI-LOGISTICS sp. z o.o. Gdynia
Wyróżnienia:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Gdańsk
SEVENET S.A. Gdańsk

pomorski start-up
Laureat:
QSAR Lab sp. z o.o. Gdańsk
Wyróżnienia:
AronPharma sp. z o.o. Gdańsk

Lider kształcenia zawodowego 
Laureat:
FLEX Poland Tczew
Wyróżnienia:
SEVENET S.A. Gdańsk
UZDROWISKO USTKA sp. z o.o. Ustka

Lider przedsiębiorczości 
młodzieżowej
Laureat:
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców 
Poczty Polskiej w Gdańsku

gmina przyjazna 
przedsiębiorcom
Laureat:
Gmina Miasta Gdyni 
Wyróżnienia:
Gmina Miejska Człuchów 
Gmina Kosakowo 

gryf mediaLny
Laureat:
Pirxon S.A. Gdańsk
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d listopada pełni Pani obowiązki dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ale 
w WUP w Gdańsku pracuje Pani od kilku lat. 
Mając już to doświadczenie jak ocenia Pani 

obecną sytuację na rynku pracy?

Jeszcze na początku roku sytuacja była korzystna i spodziewaliśmy 
się, że trendy sprzyjające rozwojowi gospodarczemu utrzymają się 
również w 2020 roku. Pracodawcy zgłaszali więcej ofert pracy, 

a wzrost zapotrzebowania na pracowników sprawił, że w 2019 r. 
bezrobocie spadło do rekordowo niskiego poziomu 4,4 proc. Ak-
tywność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, który działa 
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, skoncentrowa-
na była w dużej mierze na dostosowaniu kompetencji osób pozo-
stających bez pracy do potrzeb pracodawców. Ten rok przyniósł 
jednak istotne zmiany. Pracodawcy ograniczyli rekrutację, wpraw-
dzie nadal tworzone są nowe miejsca pracy, ale jest ich mniej. 
W okresie od stycznia do listopada bieżącego roku - w porównaniu 

O

O bieżącej sytuacji na 
pomorskim rynku pracy, 

wpływie pandemii na 
stopę bezrobocia i dzia-

łaniach skierowanych 
zarówno do przed-

siębiorców, jak i osób 
poszukujących zatrud-

nienia, z Izabelą Je-
zierską, p.o. dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku, roz-

mawia Rafał Korbut.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIe: WUP Gdańsk

Po Pierwsze: 
wspierać Pracodawców 

i Pracowników
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do analogicznego okresu w ubiegłym roku 
- liczba miejsc pracy zmniejszyła się o 17,5 
tys. W ogólnej ocenie pomorskie firmy re-
latywnie dobrze radzą sobie ze skutkami 
pandemii, co jest wynikiem utrzymujące-
go się od kilku lat wzrostu gospodarczego 
i dobrego klimatu do rozwoju przedsiębior-
czości w naszym regionie. Natomiast kon-
sekwencją osłabionego pandemią popytu 
na pracę jest rosnąca liczba osób bezro-
botnych i wyższa stopa bezrobocia, która 
na koniec listopada wyniosła 5,9 proc. 

Jak obecna sytuacja związana z pandemią 
koronawirusa wpłynęła na rynek pracy?

Negatywne skutki szczególnie odczuwają 
osoby młode, zwłaszcza te, które utrzy-
mują się na studiach z pracy dorywczej 
i krótkoterminowej lub dopiero wchodzą 
na rynek pracy. Jednocześnie pracodawcy 
coraz bardziej cenią pracowników z dużym 
doświadczeniem i uniwersalnymi kompe-
tencjami. W specyficznej sytuacji na ryn-
ku pracy są kobiety, których aktywność 
zawodowa w pierwszym półroczu spadła 
głównie, ze względu na zamkniecie go-
spodarki oraz konieczność sprawowania 
opieki nad dziećmi i osobami starszymi. 
Jednak już w trzecim kwartale, kiedy ob-
ostrzenia gospodarcze zmalały, tendencja 
ta uległa zmianie. Kobiety częściej niż 
mężczyźni wracały do pracy po okresie 
bierności zawodowej lub podejmowały 
pracę po raz pierwszy.

WUP podejmuje wiele działań, mających 
na celu wspieranie przedsiębiorców. Jakiego 
rodzaju są to działania?

- W swoich standardowych działaniach 

oferujemy pracodawcom bezpłatne usłu-
gi, które pozwalają im rozwijać kadrę 
i wzmacniać pozycję firm na rynku pra-
cy. Pracodawcy mogą bezpłatnie korzy-
stać z pomocy naszych doradców EURES 
w procesie rekrutacji pracowników z Euro-
py. Z kolei nasi doradcy zawodowi świad-
czą usługi poradnictwa zawodowego, 
które pomagają określić potencjał firmy. 
Wspierając pracodawców w rozpoznaniu 
m.in.: mocnych stron, talentów pracowni-
ków czy obszarów wymagających rozwo-
ju, co pozwala pracodawcom jeszcze le-
piej zarządzać zespołem. Zachęcamy też 
pracodawców do korzystania ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 
dofinansowanie szkoleń dla pracowników. 
W WUP otrzymają informacje i wskazów-
ki jak pozyskać środki KFS, a w realizacji 
wsparcia pomogą pracodawcom powia-
towe urzędy pracy w całym regionie. Po-
nadto, dzięki realizowanym na Pomorzu 
projektom unijnym przygotowujemy od-
powiednio wykwalifikowaną kadrę dla 
pomorskich firm. Ten rok przyniósł też do-
datkowe zadanie dla wojewódzkich urzę-
dów pracy. Od kwietnia, firmy dotknięte 
kryzysem, mogą ubiegać się o wsparcie, 
w ramach Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, na dofinanso-
wanie do wynagrodzeń pracowników. Do 
tej pory pomocą objętych zostało ponad 
4,3 tys. pomorskich przedsiębiorstw i bli-
sko 133 tysiące pracowników. Przekazano 
im kwotę przekraczającą 576 mln zł. 

Jakie wyzwania stawia przed Panią i ca-
łym zespołem obecna sytuacja? W jakim 
kierunku będą skierowane działania 
WUP i jakie cele stawia sobie Pani na 
najbliższe miesiące?

W najbliższym czasie działania WUP na-
dal będą ukierunkowane na sprawną 
pomoc pracodawcom i ich pracownikom 
w tym trudnym okresie, szczególnie, że 
wchodzą w życie przepisy określające 
nowe instrumenty wsparcia dla wybra-
nych branż. W dłuższej perspektywie 
wyzwaniem będzie podejmowanie dzia-
łań, które powinny zapewnić równowagę 
popytu i podaży na pomorskim rynku pra-
cy. Szczególnie istotne jest wspieranie 
rozwoju kompetencji pracowników, aby 
potrafili dostosować się do zmieniających 
warunków społeczno-gospodarczych 
i nowych modeli pracy, jak również pomoc 
pracodawcom w tworzeniu atrakcyjnych 
i dobrej jakości miejsc pracy. 

Czy patrząc w przyszłość i zastanawiając 
się, jakie są perspektywy dla rynku pracy, 
czy możemy być optymistami, czy raczej 
umiarkowanymi pesymistami?

Trudno jednoznacznie prognozować, jaka 
będzie sytuacja społeczno-gospodarcza 
w regionie w najbliższym czasie. Przed 
rynkiem pracy stoi wiele wyzwań, związa-
nych nie tylko ze spadkiem zatrudnienia 
i konsekwencjami zamknięcia gospodarki, 
ale również ze zmianami demograficzny-
mi, które w przyszłości będą wpływały na 
sytuację na rynku pracy i rozwój regionu. 
Ważne jest zatem monitorowanie zjawisk 
i trendów na rynku pracy, co realizujemy 
poprzez Pomorskie Obserwatorium Rynku 
Pracy i portal wiedzy o pomorskim rynku 
pracy porp.pl. Dzięki temu możemy prze-
kazywać rzetelne dane zainteresowanym 
gremiom, a dostęp do fachowej wiedzy 
umożliwia im podejmowanie działań ade-
kwatnych do aktualnej sytuacji.
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acznijmy może od podsu-
mowania kończącego się 
roku. Czy te 12 miesięcy 
było dobrym czasem, 

jeśli chodzi o rozwój Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego? Czy udało 
się zrealizować założone cele? Które z nich 
uważa Pan za największy sukces?

Myślę, że mijający 2020 rok był specy-
ficzny, trudny i wymagający zarówno 
dla Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo 
Technologicznego  jak dla całej polskiej 
gospodarki. Patrząc na nasze działania 
z jednej strony staramy się jak najlepiej 
realizować naszą misje i służyć lokalnej 
społeczności, z drugiej będąc Instytucją 
Otoczenia Biznesu bacznie obserwujemy 
kondycje i działania lokalnych firm. Ma-
jąc to wszystko na uwadze, twierdzę że 
rok 2020 nie był złym rokiem. Z dzisiej-
szej perspektywy udało się go przejść 
„suchą nogą” , czyli nie nastąpiło jakieś 
większe zachwianie. Do sukcesów Parku 
w minionym roku należy wskazać pozy-
skanie, a następnie realizację projektu ze 

środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego „Wsparcie na starcie, zostań 
przedsiębiorcą” w ramach którego trafi 
bezpośrednio do lokalnej społeczności 
powiatów kwidzyńskiego i tczewskiego 
ponad 5 mln złote na założenie nowych 
90 mikroprzedsiębiorstw. Uważam też za 
sukces zaangażowanie się Parku w po-
moc dla mieszkańców w rozpowszech-
nianiu oraz przygotowywaniu wniosków 
o dofinansowanie w ramach programu 
„Czyste powietrze” na wymianę źródła 
ciepła oraz prace termomodernizacyjne. 
Widzimy tutaj duża zainteresowanie oraz 
potrzeby w tej materii wśród społecz-
ności lokalnej, a te działania przynoszą 
namacalny efekt w postaci poprawy ja-
kości powietrza.

Mówiąc o działalności i rozwoju trzeba 
wziąć pod uwagę, że był (i nadal jest) to 
bardzo trudny okres ze względu na panują-
cą pandemię Covid-19. Jak epidemia wpły-
nęła na działalność KPP-T? 

Nie ma co ukrywać, że pandemia odcisnę-
ła i jeszcze będzie odciskała swoje piętno 
na Park oraz lokalny biznes. Park w swojej 
specyfice musiał się zmierzyć z koniczno-
ścią funkcjonowania w nowej rzeczywisto-
ści, administrujemy infrastrukturą parko-
wą, wynajmujemy powierzchnie (biura, sale 
szkoleniowe i konferencyjne) podmiotom 
zewnętrznym, realizujemy tez projekty. Mu-
sieliśmy z jednej strony zadbać o bezpie-
czeństwo i zdrowie naszych pracowników, 
z drugiej Park nie może się zamknąć ze 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIe: Rafał Laskowski

Z Marcinem Dudą, 
prezesem Kwidzyńskiego 
Parku Przemysłowo-
Technologicznego, 
o sukcesach minionego 
roku i planach na przyszły 
rozmawia Rafał Korbut. 

nowa prZestrZeń 
dla lokalneJ GosPodarki

Z
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względu na firmy znajdujące się na terenie  Parku, które korzysta-
ją z infrastruktury parkowej. Udało nam się to osiągnąć dzięki m.in. 
poprzez podział pracowników i ich lokalizację w dwóch oddalonych, 
niezależnych od siebie przestrzeniach z bardzo ograniczonym kon-
taktem. Dzięki temu, obsada Parku pracuje w tych warunkach w mia-
rę normalnie i udało nam się uniknąć pracy zdalnej. Obserwując wy-
najem powierzchni biurowych, to utrzymuje się on na niezmiennym 
wysokim poziomie, w wiadomych przyczyn spadło wykorzystanie 
sal konferencyjno- szkoleniowych. Namacalnym efektem obecnej 
sytuacji jest duże zainteresowania środkami na założenie działalno-
ści gospodarczej, widzimy, że mieszkańcy potrzebują dzisiaj takich 
środków i widzą swoje miejsce na rynku pracy poprzez zakładanie 
własnych mikrofirm

Z jednej strony pandemia skomplikowała sytuację przedsiębiorstw, 
a z drugiej w pewnym stopniu „wymusiła” pewne zmiany, które są 
korzystne dla firm, które mają siedziby w KPP-T. Przykładowo: 
chodzi o względy sanitarne, techniczne, szybszy internet.

Tak oczywiście musieliśmy dostosować naszą infrastrukturę 
do wymogów sanitarnych, w przypadku organizacji szkoleń (co 
prawda nielicznych), musimy dbać o zachowanie dystansu spo-
łecznego. Na szczęście infrastruktura Parku, duże powierzchnie 
sal szkoleniowych oraz ich dostępność nam to ułatwia. Bardzo 
pożądamy elementem w przypadku obsługi firm wynajmujących 
biura na terenie Parku okazało się zapewnienie szybszego dostę-
pu do internetu, m.in z powodu pracy zdalnej. 

Park dysponuje terenami inwestycyjnymi. Czy inwestorzy są zain-
teresowani tymi terenami, czy chcą prowadzić swoją działalność 
na terenie Parku – a jeśli tak, to czy są jeszcze wolne działki, czy 
wszystkie zostały już wyprzedane?

W ramach powstawania Parku, zostały przygotowane i uzbrojo-
ne tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 18 ha. W poprzednich 
latach zostały sprzedane działki o pow. ok. 13 ha, w roku obec-

nym Park zbył praktycznie wszystkie pozostające do dyspozycji 
działki inwestycyjne. Staramy się bardzo przyglądać zaawanso-
waniu prac przygotowawczych na tych terenach, tym bardzie, ze 
Park jest właścicielem infrastruktury techniczce, a tym samym 
uczestniczy w uzgodnieniach z nowymi właścicielami. Cieszymy 
się, bo w tym roku zostały wydane pierwsze pozwolenia na budo-
wę a pierwsze inwestycje są planowane na rok 2021. 

Czym jest spowodowane tak duże zainteresowanie przedsiębiorstw 
tymi terenami? Jakie udogodnienia oferujecie przedsiębiorcom?

W roku 2016 Rada Gminy Kwidzyn podjęła uchwałę w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, 
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie 
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, w ramach 
której przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienia od 2 do 6 lat 
w zależności od zainwestowanych środków oraz wielkości przed-
siębiorstwa. Aby uzyskać zwolnienie do końca obecnego roku 
należy złożyć stosowny wniosek  wyrażający zapotrzebowanie 
na taką pomoc publiczną w Urzędzie Gminy Kwidzyn. Po złożeniu 
wniosku przedsiębiorca ma 2 lata na rozpoczęcie i kolejne 2 lata 
na zakończenie inwestycji.

A zatem jeśli chodzi o przyszłość i rozwój Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego, to można powiedzieć, że rysuje 
się bardzo optymistyczna? Może Pan zdradzić jakieś plany na 
przyszły rok?

Bardzo by nam zależało, żeby ruszyły pierwsze inwestycje na te-
renach inwestycyjnych, co by pokazało sens tworzenia tej nowej 
przestrzeni dla lokalnej gospodarki. Ważna jest kontynuacja do-
tychczasowych projektów, czy to z zakresu rynku pracy, czy też 
odnawialnych źródeł energii. Bardzo intensywnie przyglądamy 
się też  dostępności środków finansowej w nowej perspektywie 
finansowej, która się rozpocznie już za niespełna kilka dni. 
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andemia szczególnie do-
tknęła branżę turystycz-
ną. Zamknięcie granic, 
odwołanie lotów, zakaz 
podróży, przemieszcza-

nia się- to wszystko doprowadziło do braku 
zainteresowania akcesoriami podróżny-
mi. Finalnie przedsiębiorcy nie osiągnęli 
prawie żadnych przychodów, a jednocze-
śnie zmuszeni są do ponoszenia kosztów 
związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, w tym pensji pracowników 
i należności publicznoprawnych. 

Wraz z ponownym otwarciem galerii han-
dlowych przedsiębiorcy nie są w stanie wy-
generować obrotu ze sprzedaży na poziomie 
sprzed wprowadzenia stanu pandemii. Brak 
osiągania dochodu powoduje zwiększające 
się zobowiązania wobec Wynajmującego. 
Najemcy nie są w stanie regulować czynszu 
w dotychczasowej wysokości. Nie są też 
w stanie złożyć Wynajmującym bezwarun-
kowej i wiążącej oferty. W sytuacji obciąże-
nia wysokim czynszem najmu, ogromnymi 
karami umownymi i obawą skorzystania 
z zabezpieczeń w postaci poddania się do-

browolnej egzekucji konieczne jest podję-
cie kroków prawnych pozwalających zabez-
pieczyć słuszny interes Najemcy.
Najemcy lokali nie są bezsilni w walce 
z Wynajmującymi- galeriami handlowy-
mi. Najemca ma możliwość skierowania 
przeciwko Wynajmującemu pozwu o ure-
gulowanie przez Sąd na podstawie art. 
3571 kodeksu cywilnego stosunków stron 
w ramach umowy poprzez orzeczenie jej 
rozwiązania lub znacznego obniżenia wy-
sokości czynszu najmu i opłat dodatko-
wych. Ta klauzula ma zastosowanie tylko 
wtedy, gdy strony nie mogły przewidzieć 
nadzwyczajnej zmiany stosunków. Jak 
wskazuje orzecznictwo zmiana oznacza 
zdarzenia zewnętrzne względem stron 
o charakterze powszechnym, niezależne 
od woli stron i zupełnie wyjątkowe. Mamy 
do czynienia z wyjątkową sytuacją. Nikt 
nie przewidział pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2 i jej skutków. 
Wniesienie wniosku o udzielenie zabezpie-
czenia jest jednym z dostępnych środków 
ochrony Najemcy. Dzięki niemu możliwe 
jest uregulowanie stosunku prawnego 
stron na czas postępowania sądowego. Ce-
lem wniesienia powództwa Najemca powi-

Pandemia koronawirusa 
SARS-Cov-2 wyrządziła 
szkody na całym świecie 
paraliżując przedsiębiorstwa. 
Zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej 
uległy drastycznej zmianie, 
a zamknięcie centrów 
handlowych doprowadziło do 
kryzysu największych marek.

najemca LokaLu w centrum 
handlowym w Dobie kryZysu

P
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nien zgromadzić stosowną dokumentację. 
Ustalenie przez Sąd stawki minimalnej 
czynszu na czas trwania postępowania 
sądowego zapewnia Najemcy należytą 
ochronę przed poniesieniem rażącej stra-
ty i być może upadłością, jednocześnie nie 
powoduje pokrzywdzenia Wynajmującego. 
W okresie zakazu handlu w galeriach han-
dlowych prowadzone są działalności przed-
siębiorców branży spożywczej, drogeryjnej 
i farmaceutycznej, co powoduje, iż nie są 
one pozbawione w przeciwieństwie do Na-
jemcy, możliwości dalszego zarobkowania. 
W uzasadnieniu do projektu tzw. „Tarczy 
antykryzysowej” wskazano, iż co do zasady 
stan zagrożenia epidemicznego, epidemia 
lub pandemia, jako zdarzenia związane z si-
łami przyrody są uznawane za siłę wyższą. 
W zależności od okoliczności danej spra-
wy mogą być uznawane za nadzwyczajną 

zmianę stosunków między Wynajmującym 
a Najemcą, uzasadniającą co najmniej 
zmianę treści zobowiązania dłużnika albo 
obu stron. Zmiana okoliczności wywołana 
wprowadzeniem zakazu działalności w du-
żych obiektach handlowych, jako nagła 
i całkowicie niezależna od stron, uzasadnia 
znaczące zmniejszenie czynszu w okresie 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii. Najemca posiada interes prawny 
w uzyskaniu zabezpieczenia. Powinien on 
wnosić o udzielenie zabezpieczenia po-
wództwa poprzez unormowanie praw i obo-
wiązków stron na czas trwania postępowa-
nia. Oczywiście zawsze istnieje możliwość 
zmiany czy modyfikacji sposobu zabezpie-
czenia w przypadku radykalnej zmiany oko-
liczności  faktycznych.
Reasumując, przedsiębiorca nie pozostaje 
bez narzędzi prawnych umożliwiających 

mu zmianę istniejącego stosunku prawne-
go z właścicielami galerii handlowych. Ma 
szansę skutecznie stawić czoła Wynajmu-
jącemu poprzez żądanie ustalenia przez 
Sąd nowych warunków mając na uwadze 
nadzwyczajną zmianę okoliczności. Naj-
nowsze orzecznictwo jest dowodem na to, 
iż sądy praktykują opisane w niniejszym 
artykule rozwiązanie dla Najemcy. 

radca prawny 
Ryszard Stopa
Kancelaria Radcy Prawnego
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adania zrobione w Anglii 
w czerwcu przede wszyst-
kim wśród top manage-
mentu  i właścicieli  firm 

małych i średnich pokazały1, iż po pierw-
szych doświadczeniach w pracy zdalnej aż 
81% respondentów wyobraża sobie pracę 
w niedalekiej przyszłości jako mix pracy 
w biurach i zdalnej. Aż 55,3 % uważa, iż pra-
cując zdalnie są bardziej produktywni, jed-
nak dzieje się to kosztem poświęcania dłuż-
szego czasu na pracę 55,2%. W tym samym 
czasie w pracy zdalnej najbardziej brakuje 
nam możliwości spontanicznej współpracy 

motywacja online?

Jak zagrzewać kogoś do 
pracy, będąc teoretycznie 
na drugim końcu świata? 
Z  tym pytaniem mierzy się 
większość managerów, 
których firmy przeszły na 
zdalny tryb pracy już od 
marca. Czy jest możliwe 
szybkie przestawienie się 
z kontaktu bezpośredniego 
na kontakt online nie tracąc 
przy tym efektywności?

B

TEKST: Krzysztof Kalata
ZDJĘCIA: Krzysztof Kalata
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z innymi (63,3%), jednocześnie ciężko  nam 
postawić granic praca-dom (10.3%). Czego 
jednak najbardziej brakuje nam pracując 
z domu to interakcji społecznych (73%).

Nasze doświadczenia gromadzone na ryn-
ku polskim pokazują, iż po 9 miesiącach 
spędzonych w pracy mieszanej większość 
z nas akceptuje takie rozwiązanie – jednak 
silnie akcentując chęć pracy w warunkach 
biurowych „nawet przez krótki czas” w cią-
gu miesiąca , jako sposób na swoiste ode-
rwanie się od pracy z domu. Praca z domu to 
także wyzwanie logistyczne – od stabilnego 
wifi począwszy a na komforcie posiadania 
„nie zakłócanej przestrzeni” skończywszy. 

To jak skutecznie motywować innych, jak 
motywować siebie? Niezwykle istotne, 
aby zacząć od tego drugiego. Jeśli sami 
nie jesteśmy zmotywowani lub przeko-
nani do czegoś, osobom, które nas znają 
wystarczy czasem kilka sekund, aby zo-
rientować się, iż gdzieś brakuje spójności 
w komunikacji …. Szczególnie kiedy kon-
takty online np. przy użyciu telekonferen-
cji stały się obecnie jedną z najpopular-
niejszych form komunikacji. 

Po pierwsze - przygotowanie logistyki spo-
tkania online. Trudność najczęściej polega 
na tym, iż czasem spokojne miejsce trzeba 
sobie „wywalczyć” z innymi domownikami. 
Zachęcam do poszukiwania komfortowej 
przestrzeni, w której komfortowo się siedzi 
(nawet jeśli posiłkuję się łóżkiem nie powi-
nienem na nim leżeć…). Co istotne zapew-
nienie sobie odpowiedniego do sytuacji tła, 
jest jednym z istotnych elementów. Kiedy 
uczestnikom brakuje bodźców, które wcze-
śniej były związane z językiem ciała (w wer-
sji online została twarz, ramiona i czasami 

dłonie) - zwracają baczniejszą uwagę na tło/
otoczenie, z którego można również wie-
le wywnioskować. Dobra wiadomość jest 
taka, iż większość narzędzi przewiduje już 
generowanie tła wirtualnego.

Po drugie przygotowanie treści. To czyn-
ności bardzo często rutynowe, jednak 
w dobie tak dynamicznych zmian war-
to poświęcić właściwemu przygotowa-
niu nieco więcej czasu. To, czego przede 
wszystkim nam brakuje w pracy zdalnej 
to możliwość interakcji i współpracy twa-
rzą w twarz, czasem zwykłej pogawędki, 
swoistego „przegadania” sprawy mniej 
oficjalnie. Obecnie niektórzy manage-
rowie zdając sobie sprawę z wagi braku 
powyższej możliwości, czasem celowo 
organizują oddzielne, krótkie spotkania, 
lub przeznaczają część zwykłych, rutyno-
wych spotkań na omówienie spraw niebiz-
nesowych. Czyli „co u Ciebie słychać do-
brego?”. Jak pokazują opinie uczestników 
takich zajęć – odczuwają  oni zauważalną 
poprawę samopoczucia korzystając z  ta-
kiej „odskoczni” od codziennego biznesu. 
Warto wziąć to pod uwagę tym bardziej, iż 
z założenia sama forma spotkania na wizji 
powinna skupiać się tylko na ważnych rze-
czach i konkretach biznesowych. Jako spo-
łeczeństwo dopiero uczymy się znajdywać 
odpowiedni balans pomiędzy wykorzysty-
waniem dostępnych narzędzi.

Po trzecie przygotowanie tego jak będzie-
my się komunikować. To chyba najtrud-
niejsze zadanie.  Z doświadczeń Mehra-
biana (1967) wynika, iż połączony efekt 
jednoczesnej komunikacji werbalnej, 
wokalnej i mimicznej jest sumą ich nieza-
leżnych efektów – odpowiednio -  7%,38% 
i 55%, z tym, iż w tej sytuacji nie była 

brana pod uwagę komunikacja online. Ile 
z tego podziału w takim razie zostało teraz  
? To pytanie zadajemy naszym Klientom 
podczas warsztatów online. Najczęstsze, 
oczywiście subiektywne wyniki, to odpo-
wiednio treść 25%, ton głosu 50% i język 
ciała 25%. Warto wziąć to pod uwagę przy-
gotowując motywujące wystąpienie lub 
spotkanie online, ponieważ sposób w jaki 
będziemy się wypowiadać jak również mi-
mika jakiej będziemy używać może zna-
cząco wesprzeć nasz motywujący przekaz, 
ale również …osłabić – jeśli nie będzie do-
stosowany do treści, odbiorców i sytuacji.

Po czwarte – pozytywne, zaplanowane 
zakończenie. Ludzie najlepiej pamiętają 
początek i końcówkę prezentacji bądź spo-
tkania – dlatego warto zaplanować wcze-
śniej część, podczas której można powtó-
rzyć najważniejsze ustalenia spotkania jak 
również poświęcić chwilę na podziękowa-
nie za aktywne uczestnictwo i … uśmiech. 
Jeśli założymy, że widząc na ekranie przede 
wszystkim twarz zamiast całej sylwetki 
chcemy skompensować ten brak, to na-
turalnie kierujemy naszą uwagę na wyraz 
twarzy- więc uśmiech na zakończenie! 

Po piąte nie bójmy się eksperymentować.  
Większość aplikacji przeznaczonych to 
videokonferencji ma możliwość nagrywa-
nia prezentowanych materiałów. Jest to 
świetna wiadomość w kontekście popra-
wiania własnej efektywności. Możliwość 
powtórnego obejrzenia wystąpienia zaraz 
po nim – wyciągnięcia wniosków, najlepiej 
na gorąco i zaadresowania ewentualnych 
zmian, to niewątpliwa korzyść z przenie-
sienia spotkań do Internetu.

dr Krzysztof Kalata, Praxeo Group
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Z Pawłem Górskim, Busi-
ness Development Manager 
w firmie Galeon, produkują-
cej luksusowe łodzie i jach-
ty, rozmawia Rafał Korbut.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Galeon

Rok 2020 kończy się, czas zatem na podsu-
mowanie. Jaki to był rok?

- Za nami okres kolejnego sezonu jach-
tingowego w Polsce, który przyniósł nam 
wiele ciekawych niespodziewanych wyda-
rzeń. Z jednej strony patrząc za siebie i na 
zamieszania z pandemią, można by powie-
dzieć, że miniony czas był wyjątkowo trud-
ny, z drugiej strony był obfity w dużą ilość 
niesamowitych zmian, jakich wszyscy by-
liśmy świadkami. Spędzanie czasu w pew-
nym odosobnieniu i w gronie rodzinnym 
jest najlepszym z możliwych rozwiązań 
na wypoczynek po pracy oraz równolegle 
do tego naturalnie powstająca moda na 
spędzanie czasu na wodzie przełożyła się 
na spore zainteresowanie jachtami moto-
rowymi z naszej stoczni i wyjątkowo dużą 
liczbę zamówień. 

Jak ocenia Pan, jaki będzie kierunek w naj-
bliższych latach?

- Szeroko pojęty yachting i spędzanie wol-
nego czasu w Polsce jest bardzo modne 
i wygląda na to że ten trend dopiero się 
rozpoczął i długo się nie zmieni. Skupiamy 
się na dopracowaniu opieki i obsługi po-
sprzedażowej oraz na utrzymaniu najwyż-

szych standardów w kontakcie z Klientami.
Dużym polem do poprawy jest na pewno 
skupienie się na usługach Premium Con-
sierge dla polskich Klientów. Klienci chcą 
odpoczywać na jachtach, ale nie mają cza-
su na dbanie i przygotowanie jednostek 
do użytkowania, dlatego u nas w Stoczni 
kładziemy duży nacisk w najbliższych la-
tach na przygotowanie pięciogwiazdko-
wych usług. Stocznia Galeon jest obecnie 
jednym z wiodących producentów jachtów 
luksusowych w Europie. 

Więc dlaczego Galeon?

- Dlaczego Galeon? To pytanie, które należy 
zadać sobie jeszcze przed zakupem jach-
tu motorowego. Charakterystyczna linia 
kadłuba, innowacyjny design i pasja przy 
wdrażaniu nowych rozwiązań sprawiają, że 
wybór łodzi od samego początku łączy się 
z pozytywnymi emocjami. Nasze jednost-
ki odniosły sukces na rynku Europejskim, 
Amerykańskim, Australijskim oraz Azja-
tyckim. Przychodząc do stoczni Galeon, 

jachting – moda 
i Pozytywne emocJe
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nasi Klienci mają najczęściej zdefiniowaną 
wizję realizacji czasu wolnego lub marze-
nia, za którym chcieliby podążyć. Wydaje 
się im, że wiedzą, jakiej łodzi potrzebują, 
ale nie zawsze tak faktycznie jest. Szeroka 
gama modelowa łodzi rozpoczyna się od 
mniejszych jednostek z silnikami zabur-
towymi, a kończy na jachtach o długości 
25 metrów. To właśnie szeroki wachlarz 
modeli pozwala na wybór łodzi, od której 
można rozpocząć realizację nowej pasji 
lub przejść na jej następny poziom.

Gdzie najczęściej jachty Galeon znajdują 
swoich odbiorców i jakie modele jachtów 
i łodzi są najbardziej cenione przez klien-
tów, które cieszyły się największym powo-
dzeniem w bieżącym roku?

- W Europie nasze jednostki trafiają głów-
nie do odbiorców w Niemczech, Francji, Ro-
sji, UK, Szwajcarii, Włoszech oraz pozosta-
łych krajów basenu Morza Śródziemnego. 
Obecnie nasza marka mocno rozwija się 
również na rynku Skandynawskim. Mię-
dzynarodowy sukces nie byłby również 
możliwy i kompletny bez rozwoju, naszego 
rodzimego rynku, który stanowi jeden ze 
strategicznych elementów rozwoju naszej 
marki. Cena jachtu jasno określa grupę 
odbiorców. Jachty luksusowe zamawiają 
głównie właściciele średnich i większych 
firm. Właściciele jachtów aktywnie uczest-

niczą w personalizacji swoich wymarzo-
nych przyszłych zabawek, celebrują zakup 
i zasypują firmę pomysłami, które mają na 
celu udoskonalenie produktu i spełnienie 
marzenia kupującego. W roku 2020 więk-
szość wyborów padała na modele takie jak 
335 HTS, który doskonale sprawdzał się na 
mazurskich wodach, ale także 360 i 370, 
które znalazły swoich właścicieli na za-
mkniętych akwenach. Kolejnym flagowym 
i jednym z najczęściej wybieralnych mo-
deli był 400 FLY, który posiada wszystkie 
niezbędne rozwiązania. W jego 40stopach 
zostały zamknięte wszelkie popularne roz-
wiązania dot. jednostek 40stopowych, ale 
jednocześnie daje on przedsmak i odczu-

cia jakie towarzyszą spędzaniu czasu na 
większych jednostkach. 

Rozwój technologii pozwala na stosowanie 
innowacyjnych rozwiązań, a co za tym idzie 
także nowych modeli. Jakich nowości mogą 
spodziewać się klienci w przyszłym roku?

- Ceny jachtów i ilość składanych zamó-
wień – mimo obecnej sytuacji - nie uległy 
zmianie. Choć sytuacja wydawałaby się 
niezbyt sprzyjająca, a dla niektórych branż 
jest ona dramatyczna, my wciąż produku-
jemy bardzo dużą ilość jachtów. Nie usta-
jemy również w kreowaniu nowych modeli. 
W nadchodzącym roku planujemy chwalić 
się modelami takimi jak 325 GTO , 405 HTS 
i 410 HTC. Ten ostatni to świetna sportowa 
kontynuacja modelu 400 FLY. W sezonie 
2021 planujemy pokazanie modelu Galeon 
800 FLY, który będzie jak dotąd najwięk-
szym modelem z całej floty rodzimej mar-
ki. Jacht ten to połączenie nowoczesnych 
technologii oraz klasycznego designu.

www.galeon.pl
pawel.gorski@galeon.pl
       /galeon.yachts
       /galeon.yachts
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TEKST: Cezary Maciołek, Wiceprezes Zarządu Grupy Progres 
ZDJĘCIA: Sylwester Ciszek

By zroBić progres, 
trzeBa dużo wiedzieć

d 18 lat jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku 
usług z zakresu HR. Wspieramy przedsiębiorców 
w całym kraju, również tych z woj. pomorskiego, 
z którego się wywodzimy i które jest nam szcze-

gólnie bliskie. Nasz region jest niezwykle różnorodny, każdy powiat 
w województwie pomorskim ma swoją specyfikę ulegającą ciągłym 
zmianom. Podobnie jak jego mieszkańcy, otoczenie biznesowe, in-
frastruktura, wiodące branże, a także rynek pracy – wojewódzki 
i powiatowy. Pracownicy naszych lokalnych oddziałów - wspólnie 
z nami - obserwują te zmiany od wielu lat. Niejednokrotnie mieliśmy 
realny wpływ na ich przebieg – tworząc nowe miejsca pracy i roz-
woju dla mieszkańców Pomorza czy wspierając prowadzone w na-
szym regionie biznesy – zarówno te międzynarodowe, jak i ogólno-
polskie czy lokalne. 

W ubiegłym roku, w ramach pracy tymczasowej, zatrudniliśmy nie-
mal 22 tys. osób, w tym wiele z nich na terenie województwa po-
morskiego, gdzie nasz zespół reprezentują rekruterzy z 7 oddziałów 
zlokalizowanych w Gdyni, Sopocie, Słupsku, Tczewie, Kwidzynie 
i Pruszczu Gdańskim oraz Centrali w Gdańsku. Dzięki ich pracy nasi 
klienci uniknęli niebezpiecznych przestojów oraz braków kadrowych 
i mogli skupić się na rozwoju biznesu. Pracę tymczasową w woj. po-
morskim oferowaliśmy także kandydatom z innych krajów – najczę-
ściej z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii czy Gruzji. Partne-
rom pomagaliśmy nie tylko w procesie rekrutacji międzynarodowej 
kadry, ale też legalizacji pracy obcokrajowców. W sumie, w woj. 
pomorskim, w 2020 r. (styczeń-październik) zatrudniliśmy  4 220 
osoby, w tym obcokrajowców – zasilili oni szeregi wielu firm w re-
gionie. Procesy outsourcowane nam przez pracodawców z Pomorza 
dotyczyły także obsługi kadrowo-płacowej, doradztwa biznesowego 
i szkoleń oraz rekrutacji specjalistów na najwyższe stanowiska. Było 
ich wiele i były niezwykle złożone, jednak za każdym razem kończyły 
się sukcesem powierzonych nam zadań. 

Przełom grudnia i stycznia dla 
przedsiębiorców jest zawsze bardzo 
pracowity. Wiąże się on bowiem z wieloma 
formalnościami, które trzeba wypełnić 
przed zamknięciem jednego i rozpoczęciem 
kolejnego roku podatkowego. Ten czas 
to także moment podejmowania ważnych 
decyzji, które wpływają na przyszłość 
firmy. Coraz więcej przedsiębiorstw 
z naszego regionu zwraca się o wsparcie 
do doświadczonych partnerów 
biznesowych, którzy na co dzień analizują 
funkcjonowanie firm i pomagają unikać 
błędów w zarządzaniu, poprzez wdrożenie 
rekomendowanych rozwiązań.

O
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trZymAć rĘkĘ nA pulsIe

W każdej firmie – również naszej – niezwykle ważne jest przepro-
wadzanie różnego rodzaju audytów, które wykonujemy cyklicz-
nie. O wsparcie w tym zakresie często proszą nas także pomorscy 
przedsiębiorcy, którzy podobnie jak my rozwijają swoją działalność, 
powiększają zakres oferowanych produktów i usług, zwiększają za-
trudnienie oraz zdobywają coraz lepszą pozycję na rynku. Z naszych 
doświadczeń wynika, że firmy z regionu często zmagają się z proble-
mami kadrowymi i organizacyjnymi, dlatego też proszą o eksperckie 
wsparcie. Rozumieją oni bowiem, że każda zmiana w firmie wyma-
ga modyfikacji stylu zarządzania, aby je dobrze dobrać potrzebny 
jest audyt. Jest on bardzo przydatny, gdy zwiększamy zatrudnienie, 
tworzymy nowe działy, wprowadzamy nowe usługi, wchodzimy na 
rynki międzynarodowe czy rozwijamy sprzedaż poprzez innowacyj-
ne kanały komunikacji.  Funkcjonowanie firmy ulega wtedy zmianie 
i nietrudno tutaj o błędy. Nasi klienci, dzięki przeprowadzonemu 
audytowi, zyskują obiektywną opinię nt. działania ich organizacji, 
pozwalającą na uniknięcie kryzysów w zarządzaniu, zdefiniowanie 
słabych stron oraz wskazanie mocnych, a także rekomendacje na 
przyszłość wraz z dobranymi narzędziami zarządczymi. 
W przypadku, gdy zatrudniamy cudzoziemców, musimy mieć świa-
domość, że znalezienie pracownika z zagranicy to tylko połowa 
sukcesu. Wymagana jest także kompleksowa analiza procedur 
i praktyk stosowanych w firmie z zakresu legalizacji pracy obco-
krajowców. Nawet drobne niedopatrzenie może doprowadzić do 
ukarania przedsiębiorcy i skutkować „zablokowaniem” możliwo-
ści zatrudnienia cudzoziemców na okres do 2 lat. Przeprowadzane 
przez nas audyty zawsze kończą się sporządzeniem raportu, który 
zawiera opis zastosowanych procedur i praktyk, wykryte błędy oraz 
sugerowaną metodę ich naprawy. Pokazujemy możliwości optyma-
lizacji i niezbędnych zmian z powodu popełnionych błędów, a także 
z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu zatrudnienia. 
Sam proces budowania strategii zwykle podzielony jest na 3 etapy. 
Pierwszy to weryfikacja dokumentów cudzoziemców (prawo poby-
tu, prawo do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, umowy) pod kątem 
legalności ich pobytu i pracy. Drugi, obejmuje konsultacje i szko-
lenia dla pracodawców w zakresie ustawodawstwa dotyczącego 
pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski. Trzeci 
- pomoc w wyborze najskuteczniejszej procedury mającej na celu 
usprawnienie legalnego zatrudnienia cudzoziemca. 

Co W trAWIe pIsZCZy?

Pomorze to region wielkich możliwości i prężnie rozwijających się 
przedsiębiorstw. Obserwujemy rosnące zainteresowanie audy-
tami potencjału inwestycyjnego, które wykonujemy dla naszych 
lokalnych partnerów biznesowych. Na ich prośbę pozyskujemy 
kompleksowe informacje o rynku i przeprowadzamy rozmowy 
z przedstawicielami lokalnej administracji publicznej, środowi-
skami naukowymi czy wojewódzkimi organizacjami. Analizujemy 
najlepsze źródła pozyskiwania określonych kandydatów, stawki 
oferowane w regionie, motywacje pracowników do zmiany miej-

sca zatrudnienia, przeprowadzamy audyt działania konkurencji 
oraz wskazujemy trendy i określamy prognozy dla lokalnego ryn-
ku pracy, który obejmuje planowana inwestycja.
Mimo odnoszonych sukcesów biznesowych, mamy świadomość, że 
współpraca na najwyższym poziomie wymaga od nas ciągłych zmian 
i realnej wiedzy nt. opinii naszych klientów o świadczonych przez nas 
usługach. Dlatego oprócz stałego kontaktu z partnerami biznesowy-
mi, przeprowadziliśmy także badanie satysfakcji klientów. W nieza-
leżnym audycie osiągnęliśmy ocenę na poziomie 90% zadowolenia. 
Wskaźnik oceny współpracy wyniósł 91%, a oceny kontaktu aż 93%. 
Bardzo wysoka nota, którą nasi klienci wystawili Grupie Progres jest 
dla nas ogromnym wyróżnieniem i potwierdza, że najwyższy poziom 
usług naszej firmy oraz jakość obsługi spełniają oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających partnerów biznesowych.
Dla każdego, poważnego gracza w swojej branży, niezależna oce-
na danej organizacji, procesu, projektu lub produktu musi być 
kluczowym działaniem. Nie powinniśmy bać się złych opinii, bo 
one - paradoksalnie - mogą pomóc we wprowadzeniu kluczowych 
zmian, wyeliminowaniu niedoskonałości, a finalnie wzmocnieniu 
pozycji danej organizacji na rynku. Noworocznym postanowie-
niem przedsiębiorców, którzy do tej pory nie byli przekonani o za-
sadności przeprowadzania audytów, powinno być ich wdrożenie 
do strategii firmy, a w przyszłości przeprowadzenie najlepiej z po-
mocą ekspertów pracujących w Grupie Progres. 
Cezary Maciołek, Wiceprezes Zarządu Grupy Progres.
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ZDJĘCIA: Piotr Zagiel

po co komu ppk?
kto Jest BeneficJentem 
ProGramu emerytalneGo?

o co ta prawie dwuletnia 
batalia ppk? komu jest 
potrzebna i po co?

Dane Komisji Nadzoru Finansowego poka-
zują, że w ubiegłym roku na IKE i IKZE wpła-
ciliśmy 2,1 mld zł, a łącznie mamy tam 11 mld 
zł. Przypomnę, że Indywidualne Konta Eme-
rytalne, czy Indywidualne Konta Zabezpie-
czenia Emerytalnego to odpowiednik PPK 
dla osób indywidualnych. Dla porównania, 
w publicznym systemie emerytalnym (konto 
i subkonto ZUS oraz OFE) łącznie zarejestro-
wano składki o wartości 2 bln zł.
Wynika z tego, że sami oszczędzamy bar-
dzo niewiele tj. ok 0,5% tego co wymusza 
na nas system ubezp. społecznych. Nie 
uwzględniono tu polis oszczędnościowych 
oraz innych sposobów odkładania na czas 
po zakończeniu aktywności zawodowej. 
Pieniądze w miarę systematycznie odkła-
da 565 tys. osób, a pracujących Polaków 
jest aż 11,5 mln. Czyli oszczędza dobrowol-
nie co dwudziesty.
Pierwszym moim zdaniem powodem 
wprowadzenia PPK jest świadomość  ko-

nieczności odkładania części środków na 
przyszłość. Obecnie stopa zastąpienia, 
czyli relacja przeciętnej emerytury do 
przeciętnego wynagrodzenia, wynosi nie-
spełna 54% (dane ZUS). Ta liczba co kilka 
lat maleje to oznacza, że dzisiaj emeryt 
musi funkcjonować za połowę dochodów 

które by miał gdyby pracował. Za kilka-
naście lat szacuje się, że będziemy żyć za 
40%, a później 30% tego co zarabia ktoś 
kto jeszcze pracuje. To problem nie tylko 
nasz, ale też opieki społecznej, zdrowot-
nej gospodarki mieszkaniowej a w konse-
kwencji finansów Państwa. 

1 stycznia ostatnia 
grupa przedsiębiorców 
oraz jednostki sektora 
finansów publicznych 

jest zobowiązana zacząć 
procedurę wprowadzania 

u siebie PPK.

P
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System wprowadzany obecnie jest taką 
hybrydą między dobrowolnym oszczę-
dzaniem, a tym nakazanym umową po-
koleniową. Trochę podobnym do OFE, ale 
z możliwością wycofania środków i przede 
wszystkim z możliwością nie przystąpie-
nia do tego przedsięwzięcia.
Uchwalona przez sejm ustawa o likwida-
cji OFE leży w izbie niższej parlamentu po 
poprawkach Senatu. Ostateczna decyzja 
o terminie w którym ma wejść w życie re-
forma i jej ostateczny kształt nie jest jesz-
cze znana, ale ten dzień nastąpi. Praw-
dopodobnie w przyszłym roku Otwarte 
Fundusze Emerytalne będą musiały prze-
kazać (teoretycznie) nasze środki do ZUS 
lub po potrąceniu opłaty przekształcenio-
wej na nasze konta IKE.
Drugim powodem wprowadzenia PPK jest 
konieczność ulokowania olbrzymich środ-
ków, które są jeszcze dziś na kontach OFE, 
a z którymi coś trzeba będzie zrobić w po-
staci głównie akcji. Jeśli te środki miałyby 
trafić do ZUS, ten je natychmiast zamieni 
je na gotówkę. Bo w takiej instytucji nie 
przechowuje się takich instrumentów fi-
nansowych. Proszę sobie wyobrazić co by 
się stało z notowaniami na giełdzie, gdy-
by naraz pojawiły się oferty sprzedaży ak-
cji za ok 150 mld PLN. Kto miałby je kupić 
i za jaką cenę? To by była zapaść na ryn-
ku papierów wartościowych, a co za tym 
idzie wyceny polskich przedsiębiorstw 
notowanych na GPW. 
Patrząc tak ogólnie na możliwości oszczę-
dzania, bo o tym mowa trzeba brać pod 
uwagę dwa parametry ZYSK i GWARANCJE 
zwrotu zainwestowanych środków.
Tam gdzie mamy gwarancje czyli np. 
w bankach o zysk dzisiaj nie łatwo. Tam 

gdzie mamy atrakcyjny zysk czyli np. in-
westycje w startupy o gwarancje trudno. 
Na akcjach, funduszach opcjach, obliga-
cjach przedsiębiorstw trzeba się choć 
trochę znać i tym na bieżąco interesować. 
Może więc to PPK nie jest takim złym 
wyjściem jeśli sobie uświadomimy, że 
na oszczędzanie nigdy nie ma dobrego 
momentu. Zawsze jest cos ważniejszego, 
pilniejszego.

Wszystkiego dobrego w nadchodzącym 
Roku, udanych decyzji.
tomasz Błoński

Terminy zawarcia umów:

dla jednostek sektora finansów publicznych: 
- umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26.03.2021, 
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.04.2021

dla pozostałych podmiotów: 
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23.04.2021, 
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.05.2021

Nie dotyczy to podmiotów które Nie mieszczą się w defiNicji mikroprzedsiębiorstwa.

Specjalizujemy się nie tylko w PPK, ale 
głównie w ubezpieczeniach biznesowych.
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rzed światem szereg wy-
zwań i dlatego też współ-
cześnie fundamentalnym 
powinno być działanie na 

rzecz globalnych zmian wg globalnych 
celów. W ten sposób mamy szansę poma-
gać w określaniu prawidłowych kierunków 
rozwoju. Wśród nich nadrzędnym powinna 
być dbałość o Ziemię - nasz wspólny dom. 
Dziś kluczowym jest już nie tylko ograni-
czanie naszego wpływu na środowisko, 
ale też jego regeneracja, by powstrzymać 
galopującą katastrofę klimatyczną. JAK? 
Być i działać razem, aby ją powstrzymać? 
Ważnym działaniem podjętym przez Or-
ganizację Narodów Zjednoczonych było 
przyjęcie tzw. Agendy 2030, czyli 17 celów 

zrównoważonego rozwoju. Ich realizacja 
przez biznes, organizacje pozarządowe 
i instytucje publiczne ma szansę przyczy-
nić się do zmniejszenia ryzyka zagłady 
klimatycznej, jak i polepszenia dobrobytu 
jednostek i całych społeczności. Te funda-
mentalne dla ludzkości cele stają się tak-
że możliwością poszukiwania odpowiedzi 
na podstawowe, a zarazem innowacyjne 
pytanie JAK? być i działać razem na rzecz 
ich realizacji i współpracy. Na to pytanie 
starali się odpowiedzieć goście specjalni, 
prelegenci i uczestnicy 9. Forum Inicjo-
wania Rozwoju (9FIR) - spotkania biznesu, 
samorządu i organizacji pozarządowych, 
które odbyło się w formule online. Redak-
cja Expressu Biznesu objęła patronat me-
dialny nad tym wydarzeniem. 
Do dyskusji zaproszono m.in. dr hab. Ada-
ma Bodnara – RPO VII kadencji, Kamila 
Wyszkowskiego – prezesa UN GLOBAL 
COMPACT NETWORK POLAND, Piotra 
Voelkela – założyciela Grupy Kapitałowej 

VOX i SWPS oraz Ewę Sowińską – partne-
ra ESO Audit, członka Rady Programowej 
Open Eyes Economy. Hasłem przewodnim 
spotkania było pytanie „JAK? Być i działać 
razem” w czasie kryzysu społeczno-eko-
nomicznego. Co robić i jak, by rzeczywiście 
odpowiadać na aktualne problemy spo-
łeczne w myśl sentencji „myśl globalnie, 
działaj lokalnie”. Uczestnicy Forum jedno-
głośnie uznali, że niezależnie od pojawia-
jących się trudności występujących “tu 
i teraz”, powinniśmy pamiętać o wyzwa-
niach globalnych. To one, w sytuacji zanie-
dbania, bardzo szybko wracają z jeszcze 
większymi konsekwencjami.  
- Zależało nam, aby w nowej formule spotka-
nia online, uczestnicy podzielili się dobrymi 
praktykami,  z równie dużą otwartością jak 
co roku oraz dyskutowali o rozwiązaniach, 
które mogą nas przybliżać do realizacji 
określonych celów agendy ONZ 2030 – 
mówi Monika Hinc, prezeska UPF. 
Podczas Forum uczestnicy dyskutowali 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIe: Mat. organizatorów 9. FIR

Pandemia, wyzwania środo-
wiskowe, ruchy społeczne, 
walka o równość i godność 
człowieka, niepewność 
gospodarcza - jak być 
i działać razem? Czy part-
nerstwa między biznesem, 
organizacjami społecznymi 
i sektorem publicznym mają 
szansę działać razem w ob-
liczu kryzysu?

 9. forum inicJowania 
rozwoJu

P
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o przykładach dobrych praktyk na rzecz ce-
lów w kontekście natury, człowieka i orga-
nizacji. Mogliśmy usłyszeć, JAK zmniejszyć 
koszty, JAK współpracować na rzecz zmia-
ny wzorując się niedawno podpisanym Pol-
skim Paktem Plastikowym i wreszcie JAK 
sprawić, aby nasze miasta były zero food 
waste. Poruszono też najważniejsze wy-
zwania dzisiejszych czasów, m.in. jak dbać 
o odporność psychiczną w organizacji. 
- Pandemia to „katastrofa niepewności”. 
Wszystkie obszary: dom, praca, relaks, pla-
nowanie przyszłości, własna tożsamość są 
zachwiane. W kryzysie ważne jest, by wie-
dzieć JAK regulować swoje zachowania, 
emocje, jak stawiać sobie cele adekwatne 
do sytuacji. Optymizm i szukanie wsparcia 
społecznego to także kluczowe kompetencje 
w obszarze odporności psychicznej. Otocze-
nie – rodzina, zespół, przyjaciele, organizacja 
są ważnym źródłem nie tylko pomocy, ale 
też wzmacniania naszej jednostkowej od-

porności. Z sytuacji trudnych można wyjść 
wzmocnionym. Była mowa o tym JAK? być 
odważnym liderem, jak projektować rozwią-
zania uwzględniające ograniczone zasoby. 
Czas pandemii jest trudny dla nas wszyst-
kich, była więc mowa również o wsparciu 
przedsiębiorców i inicjatywach lokalnych 
pomagających pomorskim firmom, takich 
jak Pomorski Sztab Przedsiębiorców.
Ważną kwestią jest także komunikacja – 
a zatem zasadnym jest poszukiwanie od-
powiedzi na pytania jak w czasach pracy 
zdalnej budować relacje między ludźmi, 
jak budować kulturę doceniania, jak zaan-
gażować społeczność we wspólne działa-
nia CSR oraz jak szukać równowagi między 
pracą a życiem prywatnym, kiedy wszyst-
ko dzieje się w tej samej przestrzeni. 
Nie zabrakło też części dotyczącej tak 
aktualnego tematu, jakim jest różno-
rodność. Uczestnicy 9. FIR dyskutowali 
o tym, jak przeciwdziałać wykluczeniu ze 

względu na płeć, wiek, niepełnospraw-
ność czy pochodzenie. 
- Padło wiele ważnych słów, motywujących 
nas wszystkich do wspólnego działania, bo 
dziś wyzwaniem jest też to, by być rzeczy-
wiście razem. O współczesnych wyzwa-
niach bez zmiany podejścia do ludzi, świata 
i biznesu nie może być mowy, gdy każdy 
z nas, indywidualnie, nie zdecyduje o swo-
ich metamorfozach – podsumowuje Alek-
sandra Wołodko, członkini Rady Programo-
wej i współorganizator tego wydarzenia. 
- Poza wysokim poziomem merytorycznym 
konferencji, spotkanie to było bogate w ne-
tworking i przykłady partnerstw między-
sektorowych – dodaje Katarzyna Weremko, 
dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Gdańsku. - Pozostaje ufać, że 
tylko dzięki otwartości, rzetelnej współpra-
cy i dwustronnej komunikacji, my ludzie, je-
steśmy w stanie sprostać wyzwaniom  glo-
balnym i lokalnym dzisiejszych czasów.
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Ponad 1,5 tony 
zakrętek udało się 
zebrać w ciągu 10 

miesięcy do kosza-
serca stojącego przy 

Urzędzie Marszał-
kowskim. Koszt 

jednego kilograma 
plastikowych kółek 
to około 90 groszy. 

W ten sposób uzbie-
rano ponad 1400 zł, które trafiły do dzieci z Domu im. 

J. Korczaka w Gdańsku oraz do niepełnosprawnego 
Arturka. Serce-kosz nadal będzie stało przed urzędem 

przy ul. Okopowej w Gdańsku - przed głównym wejściem 
do budynku. Zakrętki może wrzucić każdy.

Dodatkowe środki 
unijne trafią do 
gminy Przywidz na 
realizację projektu 
dotyczącego go-
spodarki ście-
kowej. Wsparcie 
z Unii Europejskiej 
wyniesie ponad 
3,14 mln zł. Za-

planowano budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne. 
Budowę nowej kanalizacji sanitarnej przewidziano też 
w miejscowościach Gromadzin, Jodłowno i Marszew-
ska Góra. Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 
2021 r. Całkowita jego wartość to ponad 34 mln zł.

ZAkrĘtkI ZAmIenIone 
W ZłotóWkI

a unijne pieniądze powstanie aż 20 instalacji produkujących energię z od-
nawialnych źródeł w gminie Bytów i sąsiadującej gminie Studzienice. 
Całkowita wartość projektu to 4,1 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego wynosi prawie 2,7 mln zł. Do końca grudnia 2021 roku na budynkach 
użyteczności publicznej zostanie zamontowanych 19 instalacji fotowoltaicznych 
oraz jedna pompa ciepła. 

kAnAlIZACJA 
I oCZysZCZAlnIA

Sam
orząd
Z

Będzie
ekologicznie
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o ostatni element me-
tropolitalnego węzła 
integracyjnego Wejhe-
rowo (Kwiatowa), w ra-

mach którego za kwotę 40 mln zł wyko-
nano przebudowę skrzyżowań, ulic, drogi 
rowerowe, chodniki i nowe parkingi – m.in. 
duży ogólnodostępny parking dla samo-
chodów i rowerów oraz przystanki MZK 
i PKS pomiędzy torami kolejowymi, a dro-
gą krajową nr 6, wraz całą infrastrukturą 
podziemną. Na realizację tej strategicznej 
inwestycji władze Wejherowa pozyskały 
18,2 mln zł dotacji unijnej w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych, 2,3 
mln zł pochodziło z Funduszu Przeciwdzia-

łania COVID –19, a za 500 tys. zł PEWiK 
przebudował sieci wodociągowe.

W oficjalnym zakończeniu realizacji tej 
jednej z najważniejszych i największych 
miejskich inwestycji uczestniczyli Wojewo-
da Pomorski, Marszałek Województwa Po-
morskiego, Wicestarosta Wejherowski oraz 
wejherowscy radni. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt:

 - Obiecałem, że będziemy zmieniali Wej-
herowo i to robimy. Ta inwestycja jest tego 

najlepszym przykładem. Będzie służyła 
wszystkim mieszkańcom. Nie ustajemy 
w wysiłkach, aby zmieniać nasze miasto 
na lepsze w każdej dzielnicy. Dziś razem 
z mieszkańcami cieszymy się z zakończe-
nia budowy tunelu na ul. Kwiatowej i całego 
węzła Wejherowo.

Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk: 

- Budowa tej inwestycji to piękny przykład 
interwencji środków przyznanych przez 
zarząd województwa pomorskiego, z puli 
środków europejskich. Tunel jest niezwykle 

Tuż przed Mikołajkami władze Wejherowa oddały do użytku 
tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Kwiatowej.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: UM w Wejherowie

nowy tuneL Połączył 
Północne i Południowe 

weJherowo

T
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ważny, bo przecież Wejherowo jest podzie-
lone na pół linią kolejową, a dzisiaj możemy 
bezkolizyjnie przejechać pod torami. Ta 
epokowa inwestycja. Nie jest to ostatnie 
słowo władz miasta, bo przygotowywany 
jest w innym miejscu kolejny tunel.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich: 

- To duże zadanie, a jak się okazało walka 
z epidemią nie wstrzymała tej inwestycji. 
To bardzo ważne, że samorządy realizują 
zgodnie z planem te projekty, które były 
wcześniej przewidziane. Taki właśnie klu-
czowy dla miasta Wejherowa, ale nie tylko, 
jest Węzeł Wejherowo. Tunel będzie służył 
mieszkańcom, ale także odwiedzającym 
miasto turystom. Bardzo mnie cieszy, że 
zostało to uczynione przy wykorzystaniu 
środków z tarczy samorządowej. Gratuluję!

Przewodniczący największych klubów 
radnych wejherowskiej Radzie Miasta 
Wojciech Kozłowski i Jacek Gafka zgodnie 
podkreślają:

- Ta inwestycja to duży sukces koalicji Wolę 
Wejherowo i Platformy Obywatelskiej Po-
nad Podziałami. Udowodniliśmy, że kilka lat 
naszej współpracy przynosi znaczące ko-
rzyści mieszkańcom. To nasi radni, stano-
wiący większość w Radzie Miasta, konse-
kwentnie wspierali budowę tunelu i węzła 
integracyjnego, a przede wszystkim głoso-
wali uchwalając budżety miasta zabezpie-
czające finansowanie inwestycji.

Justyna Ostrowska, radna Wejherowa:

- Jako mieszkanka południowej części 
Wejherowa, wiem jak bardzo ważne jest 
szybkie i bezpieczne połączenie zarówno 
do głównej drogi krajowej, jak i północnej 
części miasta. Powstał  tunel, przez który 
mogą przejechać wszystkie służby ratun-
kowe oraz autobusy. Zdecydowanie popra-
wi się komunikacja oraz bezpieczeństwo 
w tej części Wejherowa.

Rafał Szlas, radny Wejherowa: 

- Chcę powiedzieć, że jest to bardzo ocze-
kiwana inwestycja. Myślę, że wszyscy 
mieszkańcy będą zadowoleni z przejazdu 
tym tunelem, który rozkorkuje Wejherowo. 
Komunikacja miejska nie będzie uzależ-
niona od przejazdu kolejowego. Jestem 
przekonany, że w niedługim czasie czekają 
nas kolejne inwestycje drogowe. Cieszmy 
się z tego, co teraz mamy, bo jest to wielki 
sukces nas wszystkich.

Dorota Chodubska, radna Wejherowa: 

- Jest to bardzo radosny dzień dla miesz-
kańców Wejherowa. Nowo wybudowane 
połączenie bardzo ułatwi życie mieszkań-
com, szczególnie dla mieszkańców dziel-
nicy Przemysłowa, która oddzielona jest 
torami od centrum. Teraz dzięki rozwiąza-
niu bezkolizyjnemu, łatwiej będzie się prze-
mieszczać do centrum miasta. Co ważne, ta  
inwestycja to nie tylko budowa tunelu, ale 
także wiele innych zadań.

Paweł Formela, radny Wejherowa:

- Ta inwestycja jest wielkim świętem dla 
naszego miasta. Jest także wielkim odde-
chem dla komunikacji Wejherowa. Jako 
sympatyk historii naszego miasta chciał-
bym powiedzieć, że obok budowy Kalwarii 
Wejherowskiej ponad 360 lat temu, obok 
budowy dworca kolejowego 150 lat temu, 
ta inwestycja plasuje się na równi z nimi 
pod względem znaczenia i wzrostu komfor-
tu życia mieszkańców.

trudna inwestycja pod ruchem 
pociągów

Z uwagi na skalę inwestycji i konieczność 
zamykania ulic węzeł integracyjny Wejhe-
rowo (Kwiatowa) był realizowany etapami 
od 2017 roku. Najtrudniejszym elementem 
był tunel (fachowo nazwany wiaduktem) 
pod wieloma torami kolejnymi, a do tego 

prowadzony na zakręcie, ukośnie do linii 
torowiska. Inwestycja wiązała się z wybu-
dowaniem nowego układu drogowego pod 
torami kolejowymi, na których przez cały 
czas trwania inwestycji musiał być utrzy-
many ruch pociągów.

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa:

 - Pomimo pierwotnych ustaleń, po doko-
naniu dodatkowych analiz, PKP zwróciła 
uwagę na szereg zagrożeń, jakie mogą wy-
stąpić podczas realizacji prac metodą pier-
wotnie przyjętą. Wspólnie zdecydowaliśmy 
zatem o zmianie technologii na bezpiecz-
niejszą. Spowodowało to wydłużenie termi-
nu realizacji o rok, z uwagi na konieczność 
opracowania i uzgodnienia z PKP zmienne-
go projektu, a przede wszystkim opraco-
wania regulaminu prac torowych i regula-
minu prowadzenia ruchu pociągów, co było 
szczególnie skomplikowane w sezonie wa-
kacyjnym. Dużo wolniejsza była realizacja, 
gdyż tory były wyłączane z ruchu etapami 
i tylko w określonych godzinach.

Węzeł integracyjny Wejherowo - łącznie po-
wstało:

242 miejsca parkingowe/postojowe • 
dla samochodów

80 miejsc dla rowerów• 
2 km nowych dróg• 
2,8 km chodników• 
1,2 km ścieżek rowerowych • 
5 zatok autobusowych• 
 przebudowano 5 skrzyżowań, w tym • 

powstało jedno nowe rondo
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Tak długiego pobytu Mikołaja w naszej 
gminie nikt się nie spodziewał. Gość z bie-
guna północnego tak bardzo zauroczył się 
naszą gminą i jej mieszkańcami, że prze-
dłużył u nas swój pobyt. W sobotę z pomo-
cą świętemu i zaprzęgowi jego reniferów 
przyszli strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Koszwałach, którzy swoim zabyt-
kowym i odświętnie udekorowanym pojaz-
dem wozili całą ekipę po naszych wsiach.
Niektórzy mieszkańcy twierdzili, że nie 

był to prawdziwy Mikołaj, a wójt Janusz 
Goliński, który wcielił się w jego rolę. 
Spieszymy jednak z informacją, że była 
to plotka. Nas odwiedził prawdziwy św. 
Mikołaj z Rovaniemi.
– Doszły nas słuchy, że w gminie Cedry 
Wielkie mieszkają same grzeczne dzieci, 
więc Was odwiedziliśmy. Teraz obdaro-
wywaliśmy maluchy słodkościami, ale na 
święta Bożego Narodzenia każdy może 
spodziewać się ciekawszych prezentów – 
o ile został wysłany do mnie list. Do świąt 

nie pozostało już wiele czasu, więc kto nie 
zdążył jeszcze wysłać listu, musi się po-
spieszyć – mówi nam św. Mikołaj.
Trzeba jednak zaznaczyć, że wizytę nie-
codziennego gościa z Laponii oraz śnieży-
nek i skrzatów koordynował urząd gminy 
z wójtem Januszem Golińskim oraz prze-
wodniczącą Rady Gminy Justyną Słowiń-
ską na czele i niezawodna ekipa Łukasza 
Żarny, dyrektora Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
UG Cedry Wielkie

Mimo bardzo napiętego grafiku aż 
dwa dni spędził w naszej gminie 
św. Mikołaj. W piątek rozdawał 
świąteczne paczki najstarszym 
mieszkańcom, a dzień później 
odwiedził dzieci ze wszystkich 
miejscowości naszej gminy.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: UG Cedry Wielkie

Gość z Laponii odwiedził dzieci
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Niecodzienny gość przekazał im świąteczne paczki. Mikołajowi – 
a jakże – towarzyszyły śnieżynki.
- Dziś w dobie pandemii kontakt z seniorami jest ograniczony, 
ale w tych trudnych czasach pamiętajmy o najstarszych miesz-
kańcach naszej gminy, którzy czasami mieszkają niby blisko nas, 
ale daleko. Zabiegani i zajęci codziennością zapominamy o nich. 
W tym przedświątecznym czasie warto sobie o nich przypomnieć, 
zrobić dobry uczynek. Czasami wystarczy nawet chwila uwagi, 
rozmowa, a nawet samo wysłuchanie – zdradził nam św. Mikołaj.
W naszej gminie mieszkają 23 osoby powyżej 90. roku życia. 
Świąteczne paczki trafiły do wszystkich.
- Zawsze jest to dla nas miły dzień, kiedy możemy obdarować ko-
goś niespodziewanym prezentem. Wzruszenie niektórych osób 
sprawia, że w naszych oczach również kręci się niejedna łezka 
– dodają śnieżynki.
Pierwszy raz świąteczne paczki rozdawane były seniorom w roku 
ubiegłym. Akcja zainicjowana przez wójta Janusza Golińskiego na 
pewno będzie kontynuowana w latach kolejnych.

Mikołaj ze śnieżynkami 

Mimo pandemii koronawirusa nietypowy święty 
Mikołaj również w tym roku pamiętał o seniorach 
mieszkających na terenie naszej gminy. 

odwiedził seniorów
TEKST: UG Rafał Korbut
ZDJĘCIA: UG Cedry Wielkie
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TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Gmina Kosakowo

system koLei 
aGlomeracyJneJ

nformujemy, że Multiconsult Polska sp. z o.o.  przepro-
wadza konsultacje społeczne w związku z realizacją 
kontraktu na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 
na opracowanie doku mentacji przygotowawczej:

„Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo 
w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metro-
polii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Umowy nr 
90/105/0164/19/Z/I z dnia 15 lipca 2019 r. Konsultacje społeczne 
odbywają się w terminie: 3.12.2020 – 31.12.2020
- Najważniejsze założenia tego projektu, to w sumie sześć warian-
tów rozbudowy sieci kolejowej – wyjaśnia Wójt Gminy Kosakowo, 
Marcin Majek, - Najbardziej rekomendowany jest Wariant nr 2 któ-
ry prowadzi do Gminy Kosakowo wraz ze stacją końcową Mosty 
Zachód (Złote Piaski). Wartość tego wariantu to około 825 mln zł. 
Warto tutaj dodać że wartość prac od granicy z miastem Gdynia 
do stacji Mosty Zachód to około 200 mln. Dzięki temu wariantowi 
pojawi się w Gminie Kosakowo w sumie 5 przystanków (Lotnisko 
Gdynia Kosakowo, Kosakowo Szkoła, Kosakowo, Pierwoszyno, 
Mosty Zachód) oraz jeden na granicy z miastem Gdynia czyli 
Obłuże Górne. Spotkanie jest podsumowanie prac które trwają 

intensywnie od ponad roku, a o których wielokrotnie informowa-
łem na wielu spotkaniach z mieszkańcami. W każdym wariancie 
przewidujemy obsługę poprzez stworzenie licznych parkingów 
w systemie Park & Drive. Projekt budowy linii kolejowej jest ściśle 
połączony z wieloma inwestycjami drogowymi Gminy Kosakowo 
takimi jak ( Przebudowa ul. Płk. Dąbka wraz z drugim wiaduktem, 
Przebudowa ul. Derdowskiego, Obwodnica Pierwoszyna czy Układ 
drogowy Złote Piaski).

Trwają konsultacje społeczne dotyczące 
projektu „Włączenie Północnych Dzielnic 
Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo 
w System Kolei Aglomeracyjnej na 
Obszarze Pomorskiej Metropolii”. 

I
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O tym jak ważne jest to rozwiązanie pod 
względem komunikacyjnym nie trzeba ni-
kogo przekonywać. Patrząc na bardzo dy-
namiczny rozwój Gminy Kosakowo i stale 
rosnącą liczbą mieszkańców stworzenie 
możliwości szybkiego połączenia kolejo-
wego do Gdyni i do Trójmiasta jest najlep-
szą alternatywą.
Oficjalnie konsultacje społeczne doty-
czące całego przedsięwzięcia już ruszy-
ły – mówi wójt Małek. - Gorąco zachęcam 
wszystkich mieszkańców do wzięcia 
udziału w konsultacjach i preferowanie 
Wariantu nr 2 jako najbardziej korzystne-
go dla mieszkańców Gminy Kosakowo.
Konsultacje: 
http://konsultacje-pka-gdynia-kosakowo.pl/

wariant nr 2 – modernizacyjny – 
założenia: 

- budowa dwóch bezkolizyjnych torów 
PKA pomiędzy przystankiem Gdynia Sta-
dion, a przystankiem Gdynia Wzgórze Św. 
Maksymiliana
- budowa dwóch bezkolizyjnych torów 
PKA pomiędzy posterunkiem Gdynia Chy-
lonia, a nowoprojektowanym przystan-
kiem Gdynia Pogórze, równolegle do linii 
kolejowej 723
- dobudowa drugiego toru linii kolejowej 
228 między przystankiem Gdynia Pogó-
rze, a Gdynia Port Oksywie
- budowa nowej linii od Gdyni Pogórze do 
Gminy Kosakowo (5 przystanków  w Gmi-
nie Kosakowo: Lotnisko Gdynia Kosako-
wo, Kosakowo Szkoła, Kosakowo, Pierwo-
szyno, Mosty Zachód)
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Nowa stołówka w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

d początku 2020 r. 
Powiat Wejherowski 
przeprowadził w szko-
łach i placówkach 

oświatowo-wychowawczych szereg inwe-
stycji i remontów. 
Wśród zrealizowanych w bieżącym roku 
inwestycji jest budowa łącznika w Powia-
towym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, 
który poprawił bezpieczeństwo uczniów 
i usprawnił komunikację między obecny-
mi segmentami budynku. Łączny koszt 
zadania to blisko 230 tys. zł.
– Ta szkoła jest najlepszym dowodem na 

dynamizm rozwoju szkolnictwa zawodo-
wego w naszym powiecie. Staramy się nie 
tylko regularnie podnosić poziom kształ-
cenia zawodowego w naszych szkołach 
poprzez doskonalenie nauczycieli i inwe-

stowanie w nowoczesną bazę dydaktycz-
ną, ale także systematycznie poprawiać 
warunki do nauki poprzez remonty na-
szych placówek – podkreśla Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 

TEKST: Powiat wejherowski
ZDJĘCIA: Powiat wejherowski

Samorząd Powiatu Wejherowskiego systematycznie inwestuje 
w placówki edukacyjne i oświatowo-wychowawcze, dla któ-
rych jest organem prowadzącym. Każdego roku, dzięki pienią-
dzom z budżetu oraz środkom zewnętrznym, unowocześniane 
są szkoły i ich baza dydaktyczna. To zapewnia kształcenie 
i wychowanie dzieci i młodzieży na wysokim poziomie.

Powiat weJherowski inwestuJe 
w baZę oświatową

O



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 45    

Oddanie łącznika w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi, 
w skład którego wchodzi I Liceum Ogól-
nokształcące im. Książąt Pomorskich, 
zakończyła się dwuletnia inwestycja, 
w ramach której dobudowano dwie nowe 
kondygnacje nad małą salą gimnastycz-
ną. Znalazło się tam pięć pracowni i duże 
pomieszczenie wielofunkcyjne. Wyremon-
towano także pokój nauczycielski, szatnie 
uczniowskie, a także poddasze placówki, 
gdzie usytuowana została nowoczesna 
biblioteka. W przestronnym wnętrzu zna-
lazło się miejsce na cały księgozbiór oraz 
multimedialną czytelnię. Placówka wzbo-
gaciła się także o laboratorium fizycz-
no-chemiczne, które zapewni wysokie 
standardy nauczania i atrakcyjny sposób 
zdobywania wiedzy, poprzez realizowanie 
doświadczeń i eksperymentów.
W Powiatowym Zespole Kształcenia Spe-
cjalnego w Wejherowie przeprowadzono 
remont kuchni i stołówki. Na ten cel Po-
wiat Wejherowski pozyskał dofinanso-
wanie w ramach rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu”. W ramach 
zadania wymieniono instalację kanaliza-
cji sanitarnej i przewody elektryczne wraz 
z oświetleniem, położono nowe podłogi, 
odmalowano ściany i sufity, zamontowa-
no nowe parapety okienne, grzejniki oraz 

drzwi. Ponadto zakupiono krzesła, piec 
konwekcyjny i zmywarkę kapturową z do-
zownikiem na detergenty oraz wykonano 
nowe stoły. Pracami remontowymi objęto 
także zaplecze kuchni, łącznik i korytarz 
kuchni. Całkowity koszt zadania to 270 
tys. zł, z czego 80 tys. zł stanowiło dofi-
nansowanie od wojewody.
Przy Powiatowym Zespole Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznych w Wej-
herowie dobudowano natomiast windę 
zewnętrzną. Inwestycja została dofinan-
sowana ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w kwocie 200 tys. zł. Zadanie 
realizowane było w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami 
III” i miało na celu likwidację barier archi-
tektonicznych i dostosowanie budynku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
– Dodatkowo, ze środków własnych powia-
tu, przeprowadziliśmy remont drugiego 
piętra, dzięki czemu powstały nowe po-
mieszczenia do pracy z klientami poradni. 
Powiat Wejherowski jest coraz liczniejszy, 
mamy coraz więcej mieszkańców, przyby-
wa także uczniów, młodzieży. Wielu z nich 
potrzebuje diagnozy psychologiczno-pe-
dagogicznej – tłumaczy Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Łączny koszt zadania wyniósł około 400 
tys. zł. Ponadto w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 2 w Rumi przeprowadzono na-
prawę elewacji oraz ścian zewnętrznych 
siłowni i położono nowe pokrycie dachu 
na całej powierzchni łącznika. Łączny 
koszt robót to ponad 300 tys. zł. 
Prace realizowane były także w Powiato-
wym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie. 
W szkole wykonano remont dachu budyn-
ku hali sportowej oraz prowadzono prace 
remontowe w budynku głównym. 
Oprócz wymienionych zadań Powiat Wej-
herowski pozyskał 100 tys. zł z projektu 
„Zdalna Szkoła” na zakup komputerów 
dla najbardziej potrzebujących uczniów 
z powiatowych szkół ponadpodstawo-
wych z Rumi, Redy i Wejherowa.
Wypożyczony młodzieży sprzęt, po zakoń-
czeniu nauki zdalnej wróci do placówek 
edukacyjnych, w których będzie wykorzy-
stywany jako pomoc dydaktyczna. 
Wszystkie wymienione inwestycje wpły-
ną z pewnością na jakość nauki i pracy 
w szkołach i placówkach oświatowo-wy-
chowawczych prowadzonych przez Samo-
rząd Powiatu Wejherowskiego.

Laboratorium fizyczno-chemiczne w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 1 w Rumi
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Wtorek 8 grudnia był dobrym dniem dla 
Gminy Zblewo. Najpierw Premier Mateusz 
Morawiecki, a zaraz potem wojewodo-
wie podali bowiem szczegóły dotyczące 
drugiego rozdania RFIL. Projekty, które 
uzyskały dofinansowane z tej transzy fun-
duszu zostały wybrane przez specjalną ko-
misję powołaną przy Premierze. 
W Zblewie wielka radość, bo na liście wy-
branych projektów znalazły się aż dwie 
gminne inwestycje i kwota 3 milinów zł! 
Wójt Artur Herold cieszy się, bo jak mówi 
Gmina Zblewo z wielką determinacją stara 
się pozyskiwać fundusze na rozwój gminy. 
I są tego efekty! 
-  „Rządowy program pomocowy dla samo-
rządów to prawdziwa pomoc. Doceniamy 
ją, bo oznacza to kolejne, ważne dla Miesz-
kańców inwestycje realizowane dzięki ze-

wnętrznemu dofinansowaniu. Środki z fun-
duszu przeznaczone są na realizację dwóch 
konkretnych, inwestycji gminnych tj. budo-
wy przedszkola w Zblewie - 2 miliony zł oraz 
przebudowy ul. Semlińskiej w Pinczynie 
- milion zł. Mimo trudnej sytuacji związanej 
z pandemią nie zmniejszamy inwestycyjne-
go tempa i działamy” – mówi wójt.

Pozyskane dofinansowanie pozwoli m.in. 
na realizację kolejnego etapu budowy 
przedszkola w Zblewie. To obecnie naj-
większa, gminna inwestycja. Właśnie za-
kończył się I etap budowy nowego przed-
szkola, który objął m.in. usuniecie kolizji 
linii napowietrznej SN, makroniwelację 
całej powierzchni działki budowlanej wraz 
z wymianą gruntów oraz wykonanie fun-
damentów, ścian fundamentowych wraz 
z izolacją cieplną i przeciwwilgociową.
Jak podkreśla wójt, realizacja I etapu bu-
dowy była możliwa także dzięki wsparciu 
finansowemu, które Gmina otrzymała od 
Premiera. W lipcu br. Gminie Zblewo przy-
znano bowiem środki z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa, które pozwoliły na roz-
poczęcie budowy przedszkola.

TEKST: UG Zblewo
ZDJĘCIA: UG Zblewo

Wielka radość w Gminie Zblewo, 
która w ramach kolejnego, tym 
razem konkursowego etapu Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych pozyskała aż 3 miliony zł!

kolejne miliony na
inwestycje
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Wójt Gminy Zblewo Artur Herold nie ukrywa, iż w swojej pracy sa-
morządowej od lat kieruje się przekonaniem, iż zawsze należy być 
blisko ludzi, blisko Mieszkańców. I ważne, aby przede wszystkim 
być człowiekiem.
- „Tym bardziej w czasie pandemii, kiedy na każdym kroku miesz-
kańcy odczuwają jej skutki i to nie tylko ekonomiczne. Jestem 
przekonany, iż w tej kryzysowej sytuacji, w której wszyscy obec-
nie żyjemy wsparcie oraz otwartość na potrzeby i problemy dru-
giego człowieka nabiera szczególnej wartości. Dlatego,  mimo że 
i samorządom nie jest łatwo, my nie podnosimy żadnych opłat 
i podatków na 2021 rok. Byliśmy i będziemy blisko spraw naszych 
Mieszkańców. Nie podniesiemy też opłaty za odbiór śmieci – pod-
kreślam to w sposób szczególny, bo o to martwi się najwięcej 
osób. Opłata za śmieci już dziś jest przecież sporym wydatkiem 
i obciążeniem domowego budżetu…” – mówi Artur Herold.
Również Urząd Gminy i podległe wójtowi jednostki zostały przez 
niego zobligowane do tego, by mimo pandemii nie zamykać się 
i nie chować przed mieszkańcami. Jak podkreśla wójt, robi on 
wszystko, by zminimalizować skutki pandemii i tak wielu ograni-
czeń wynikających ze stanu epidemicznego. 
- „Jestem dumny z tego, że nasza gmina potrafiła w tym trudnym 
czasie realizować duże inwestycje, pozyskiwać środki i dofinan-
sowania na kolejne projekty, a jednocześnie – realizować te na po-
zór drobne, małe sprawy. To bardzo ważne, bo te właśnie drobne 
sprawy są najważniejsze. Dlaczego? Bo bezpośrednio wpływają na 
to, jak żyje się naszym mieszkańcom tu i teraz.. . Dlatego w Gminie 

Zblewo staramy się działać tak, jak to tylko możliwe, oczywiście 
z poszanowaniem wszelkich wprowadzonych obostrzeń, ale jed-
nocześnie z wielką troską o to, by zminimalizować ich skutki dla 
mieszkańców. Działa u nas hala sportowa, działają Orliki, a nasz 
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka kreatywnie inicju-
ją wiele konkursów i wydarzeń dla mieszkańców. Tak, to drobne 
sprawy i projekty – ale chodzi o to, by czuć było życie – mimo pan-
demii. Będąc razem, blisko swoich spraw, otwarci na drugiego 
człowieka – przetrwamy. Dla nas wszystkich jest to czas wielkiej 
próby” – tłumaczy wójt Artur Herold i podkreśla, iż według nie-
go najważniejszy jest dziś entuzjazm i optymizm. I tego właśnie 
życzy wszystkim Mieszkańcom, współpracownikom i czytelnikom 
Dziennika Bałtyckiego.

Gmina Zblewo - bez podwyżek 
podatków, blisko ludzi

Sytuacja związana z pandemią jest trudna, dlatego 
Gmina Zblewo wychodzi naprzeciw mieszkańcom 
i zamraża wysokość opłat oraz podatków na 2021 rok.

TEKST: UG Zblewo
ZDJĘCIA: UG Zblewo
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„Sportowa Polska” to program Ministerstwa Sportu, który ma na 
celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiek-
tów sportowych na terenie całej Polski. A że Gmina Zblewo jest 
bardzo aktywną i sportową gminą z wójtem – sportowcem na czele, 
nic dziwnego, że po raz kolejny aplikowała do programu z zakresu 
sportu. I jak się właśnie okazało – z wielkim powodzeniem!
„Zgłosiliśmy do konkursu zadanie polegające na budowie nowocze-
snego zaplecza szatniowo-socjalnego na stadionie w Zblewie. Nasz 
projekt został wysoko oceniony i jako jeden z nielicznych w woje-
wództwie pomorskim uzyskał dofinansowanie! Bardzo wysokie, 
bo wynoszące prawie 600 tysięcy zł.  Dla nas to fantastyczna wia-
domość, bo niebawem finalizujemy całkowitą modernizację płyty 
zblewskiego stadionu, na co również pozyskaliśmy dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu. Stadion będzie jednym z najnowocześniej-
szych w regionie, będzie prawdziwą, sportową wizytówką naszej 
gminy. A teraz dzięki środkom z programu „Sportowa Polska 2020” 
wybudujemy tam także nowoczesne zaplecze. Ten projekt również 
jest kompleksowy, bo oprócz budynku szatniowo-socjalnego zbudu-
jemy także parking oraz ogólnodostępne toalety dla kibiców. Obiek-
ty te będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co jest 
dla nas bardzo ważne, bo zapobiega wykluczeniu tych osób z życia 
społecznego…” – mówi wójt i podkreśla, iż rozwój infrastruktury 
sportowej to dla Gminy Zblewo jeden z priorytetów. Dzięki temu nie 
tylko wspiera się pasję i sportowy talent mieszkańców, ale także – co 
równie ważne – promuje się zdrowy, aktywny tryb życia. 

- „Dla mnie jako sportowca i wójta jest to szczególnie istotne, by 
motywować naszych Mieszkańców do takiego właśnie aktywne-
go trybu życia. W naszej gminie działa kilka klubów sportowych, 
mamy nowoczesną halę sportowo-widowiskową, sale sporto-
we, kort tenisowy, Orliki, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, 
a przede wszystkim – pełnych pasji sportowców i to w różnym wie-
ku: od juniorów po seniorów. Odnosimy sukcesy nie tylko w piłce 
nożnej, ale także m.in. w lekkoatletyce i karate. Dlatego śmiało 
mogę powiedzieć, że Zblewo ma prawdziwie sportowego ducha 
i jestem z tego dumny!” – cieszy się Artur Herold. 
Modernizacja płyty stadionu w Zblewie zakończy się w 2021 roku, 
a budowa zaplecza ze środków „Sportowej Polski 2020” ma być zreali-
zowana do 2022 roku. W budynku szatniowo-socjalnym znajdować się 
będą nie tylko pomieszczenia klubowe, szatnie, ale także m.in. salka 
konferencyjna, magazynki i pełen węzeł sanitarny dla sportowców.
A wójt Artur Herold ma już kolejne plany: „Teraz moim priorytetem jest 
budowa sali gimnastycznej w Bytoni. Mieszkańcy od wielu lat czekają 
na tę inwestycję i nie wyobrażam sobie, aby do końca obecnej kadencji 
sala w Bytoni nie powstała. Zbudujemy ją w optymalnym wymiarze przy 
bytońskiej szkole. Opracowany przez nas wstępny, roboczy harmono-
gram przewiduje, iż w 2021 roku przygotujemy pełną dokumentację 
i projekt oraz przeprowadzimy konsultacje, a w 2022 roku planujemy 
rozpocząć  budowę. Leży mi to głęboko na sercu i zrobię wszystko, aby 
w końcu mieszkańcy Bytoni mieli nowoczesną salę i nasze dzieci mo-
gły ćwiczyć w komfortowych warunkach…” – deklaruje wójt.

TEKST: UG Zblewo
ZDJĘCIA: UG Zblewo

Znane są już wyniki ostatnie-
go w tym roku rozstrzygnięcia 
programu „Sportowa Polska 
2020”. I są to bardzo dobre 
wiadomości dla Gminy Zble-
wo, która zdobyła w konkursie 
kolejne dofinansowanie!

sportowe ZbLewo
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amierzenia rozwojowe 
Gminy Puck uszcze-
góławiają strategię 
rozwoju województwa 

pomorskiego, a przyjęte priorytety bazu-
ją na rozwoju kapitału ludzkiego poprzez 
system edukacji i inicjatywę społeczną, 
poprawę warunków ekologicznych, re-
strukturyzację gospodarki w kierunku 
rozwoju usług, kreowanie wysokiej jako-
ści życia, promocję zdrowia i kultury fi-
zycznej, zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego i udział w tworzeniu kultury…

TEKST: OKSiT
ZDJĘCIA: Arch. OKSiT

Mieszkamy w bardzo atrak-
cyjnym miejscu na ziemi 
pomorskiej, urokliwym i kli-
matycznym… Promujemy 
gminę przyjazną dla miej-
scowych i zewnętrznych in-
westorów, których działania 
gospodarcze przyczyniać 
się będą do rozwoju sfery 
gospodarczej i społecznej. 

gmina puck
rytm życia, 

nowe PersPektywy…

Z

w w w. g m i n a . p u c k . p l
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Obecny zakres oferty inwestycyjnej 
gminy to:

wyznaczenie terenów pod inwesty-• 
cje przemysłowe – Rekowo Górne, Brudze-
wo, Łebcz;

sprawna obsługa inwestora w postę-• 
powaniu administracyjnym;

współpraca inwestycyjna w zakresie • 
tworzenia infrastruktury dla przystani 
nad Zatoką Pucką w Swarzewie, Rzuce-
wie i Osłoninie;

tworzenie produktu w zakresie edu-• 
kacji ekologicznej na bazie rezerwatów 
przyrody (ścieżki dydaktyczne itp.);

budowa infrastruktury tzw. baz spo-• 
czynkowych dla ścieżek rowerowych;

Zachowując naturalnie uwarunko-
wany rolniczy charakter Gminy Puck 
preferowani będą inwestorzy:

z zakresu rolnictwa o wysokim stop-• 
niu specjalizacji, 

usług związanych z przetwórstwem • 
rolnym, ogrodnictwem (rynek wewnętrz-
ny związany z rozwojem turystyki), 

ekologiczne technologie pozyskiwa-• 
nia energii elektrycznej i cieplnej, 

inwestujący w rozwój bazy nocle-• 
gowej i gastronomicznej dla usług tury-
stycznych,

budowę produktów turystycznych • 
z uwzględnieniem specyfiki nadmorskiej, 

twórcy infrastruktury technicznej • 
dla rekreacji i sportów wodnych. 

Ważnym elementem rozwoju tury-• 
styczno-gospodarczego wsi jest agrotu-
rystyka.
Wskazujemy jej nowe perspektywy… 

Zapraszamy do współpracy…

Wójt gminy puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

urząd gminy puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29 
tel.58 673 20 96
fax: 58 673 27 37
e-mail: ugpuck@onet.pl
www.gmina.puck.pl
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TEKST: Starostwo Tczew
ZDJĘCIA: Starostwo Tczew

„wciąż Jest wiele 
Do Zrobienia”

ciągu tych dwóch 
lat ze źródeł ze-
wnętrznych na 

zadania powiatowe samorząd Powiatu 
Tczewskiego pozyskał kwotę ponad 37 
mln zł, w tym: z budżetu państwa ponad 

16 mln zł, ze środków unijnych około 11 
mln zł, z innych źródeł ponad 5,6 mln zł. 
Wszystkie te środki wpłynęły na rozwój 
służby zdrowia, oświaty, drogownictwa, 
pomocy społecznej i na poprawę infra-
struktury samorządowej. Po pierwsze - 

‘’inwestycje drogowe”. Tu Zarząd Powiatu 
Tczewskiego na pierwszy plan wysuwa 
przebudowę i remonty powiatowych dróg 
m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, 
na które Powiat pozyskał środki w kwo-
cie ok. mln zł. 

Starosta Tczewski 
podsumowuje dwa lata 
kadencji 
Drogi, szkoły, szpital 
i opieka społeczna – 
minęły dwa lata obecnej 
kadencji Zarządu 
Powiatu Tczewskiego. 
To był pracowity czas. 
Przedstawiamy co zostało 
zrobione w tym czasie 
przez tczewski samorząd. 

W
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W bieżącej kadencji wychodzimy z zało-
żenia, że w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych chcemy zrealizować konkretne 
zadania w czterech gminach wchodzących 
w skład naszego Powiatu. Pragnę zazna-
czyć, że dofinansowanie udało się uzyskać 
w dużej mierze dzięki wsparciu samorzą-
dów gminnych, które współfinansują nasze 
zadanie. - mówi Mirosław Augustyn, Staro-
sta Tczewski. – Oprócz remontów, komplek-
sowo przebudowaliśmy również w Gminach 
Pelplin, Gniew oraz Tczew. Tylko w dwa lata 
udało nam się odnowić 40 kilometrów dróg, 
a w planach na następny rok mamy zamiar 
wyremontować kolejne 30. 

Wiele wysiłku i emocji pochłonęły również 
zadania związane z realizacją reformy edu-
kacyjnej. Zarząd Powiatu starał się zrobić 
wszystko, aby skutki reformy i kumula-
cja absolwentów jak najmniej obciążały 
uczniów. Dzięki pracy wielu osób udało się 
uruchomić podwójną liczbę klas pierw-
szych i zapewnić miejsca do edukacji dla 
879 uczniów po gimnazjach oraz 805 po 
szkołach podstawowych

Początek kadencji rozpoczęliśmy od reali-
zacji założeń reformy edukacyjnej i wpro-
wadzeniem do naszych szkół podwójnego 
rocznika pierwszoklasistów. Konieczna 
była reorganizacja powiatowej sieci szkół 
aby prawidłowo zareagować na zmiany 
wynikające z drastycznie zmieniającej się 
demografii szkolnej. Oczywiście, jak każ-
da zmiana, jest ona trudna na początku, 
ale w ostateczności udało nam się do niej 
wszystkich przekonać i uporządkować 
oświatową sieć.- przyznaje Starosta. 

Od ośmiu lat trwa w Polsce reforma opie-
ki zastępczej. Jednym z jej podstawowych 
założeń jest zlikwidowanie dużych domów 
dziecka i zastąpienie ich mniejszymi pla-
cówkami liczącymi sobie do 14 wychowan-
ków. Od wprowadzenia tych zmian, samo-
rząd Powiatu Tczewskiego nieustannie 
dążył do uzyskania wymaganych standar-
dów dla placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych. Obecnie, na terenie powiatu tczew-

skiego, warunki te spełniają już placówki 
w Narkowach oraz przy ul. Wyspiańskiego 
2A w Tczewie. Tę ostatnią, Powiat Tczewski 
zakupił w zeszłym roku, jednakże do speł-
nienia ustawowych wymogów, Zarząd Po-
wiatu Tczewskiego musiał zakupić jeszcze 
jeden budynek. Dzięki wspólnym staraniom 
udało się sprostać temu wyzwaniu:

We wrześniu, na potrzeby Domu Dziecka 
została zakupiona nieruchomość w Tcze-
wie przy ul. Wojciecha Kossaka 16. Jest to 
wolnostojący budynek mieszkalny dwu-
kondygnacyjny, podpiwniczony z podda-
szem użytkowym o powierzchni użytkowej 
302,28 m2. Zakup domu to wydatek ok. 
685 tys. zł. Placówka będzie łączyć zada-
nia socjalizacyjne z interwencyjnymi. - mówi 
starosta tczewski, Mirosław Augustyn. - 
Chcemy czternaścioro wychowanków jesz-
cze w tym roku przenieść do zakupionego 
domu. Obiekt wymaga naprawdę niewiel-
kich prac odświeżeniowych. Jestem prze-
konany, że do Świąt będziemy mogli zakoń-
czyć przeprowadzkę. 

Bardzo istotnym krokiem było również 
zwiększenie jakości obsługi klienta w Sta-
rostwie. W pierwszych miesiącach 2019 
roku samorząd Powiatu Tczewskiego sta-
nął przed ryzykiem trwałego zamknięcia 
bardzo ważnej dla swoich mieszkańców 
usługi, jaką jest wyrobienie paszportu. Jed-
nakże, kilka miesięcy intensywnej współ-
pracy z Wojewodą Pomorskim, Dariuszem 
Drelichem umożliwiło na nowo otworzyć 
Biuro Paszportowe, które jest prowadzone 
jako jedno z nielicznych w Polsce przez Sta-
rostwo, eliminując przez to wszelkie ryzyko 
jego ponownego zamknięcia.

W 2020 roku cały świat musiał się zmierzyć 
z tym samym wyzwaniem jakie rzuciło wid-
mo nadchodzącej pandemii. Wprowadzenie 
na obszarze Polski stanu epidemii wywoła-
nej zakażeniami koronawirusem COVID-19 
wiązało się i wciąż łączy się z różnymi ogra-
niczeniami w wielu sferach życia publiczne-
go. Pomimo tej trudnej sytuacji społecznej 
i gospodarczej Powiat Tczewski realizuje 

zaplanowane inwestycje i nie zamyka się 
dla swoich mieszkańców.

- W dobie pandemii koronawirusa należało 
działać szybko i profesjonalnie, aby miesz-
kańcy mogli się czuć bezpiecznie, a insty-
tucje funkcjonowały bez zarzutu. Wprowa-
dziliśmy pewne ograniczenia w dostępie do 
budynku, ale nie zawiesiliśmy działalności. 
Niektóre usługi, które można było załatwiać 
za pomocą środków zdalnej komunikacji, 
były w ten sposób realizowane, jednak 
cały czas pracowaliśmy i przyjmowaliśmy 
interesantów – oczywiście z zachowaniem 
reżimu sanitarnego – kontynuuje Staro-
sta - Obecnie największym wyzwaniem dla 
wszystkich samorządów w Polsce jest mi-
nimalizacja skutków kryzysu, jaki wywołał 
koronawirus. Jest wiele dziedzin, którymi 
się na co dzień zajmujemy, a każda z nich 
stawia przed nami inne wyzwania. 

Starostwo Powiatowe w Tczewie nie prze-
rywa działań, również w zakresie ochrony 
zdrowia. Powiat Tczewski jest właścicielem 
jedynego szpitala działającego na swoim 
terenie, zarządza również aż sześcioma 
domami pomocy społecznej. Bez wszel-
kich wątpliwości można stwierdzić, iż są 
to ośrodki szczególnego ryzyka. Znajdu-
ją się w nich osoby starsze, schorowane, 
najbardziej zagrożone zakażeniem korona-
wirusem. Jeszcze przed wprowadzeniem 
na terenie naszego kraju stanu epidemii, 
dyrektorzy tych placówek podjęli działa-
nia w celu zabezpieczenia się w niezbędne 
środki ochrony. W ramach współpracy, po-
moc zadeklarowały samorządy – Marsza-
łek Województwa Pomorskiego, Wojewoda 
Pomorski oraz samorządy gminne, które 
nieustannie przekazują środki na walkę 
z pandemią.

Przed nami jeszcze 3 lata obecnej kaden-
cji i wciąż jest wiele do zrobienia – pod-
sumowuje Starosta. – Kolejne inwestycje 
drogowe, termomodernizacje, kontynuacja 
projektów edukacyjnych oraz już rozpoczę-
ty regularny wykup obligacji w celu zmniej-
szenia zadłużenia Powiatu Tczewskiego. 
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oświata prZysZłością 
Gminy malBork

Władze Gminy Malbork zainwestowały w swoich najmłodszych mieszkańców. 
Włodarze przez ostatnią dekadę tworzyli i rozbudowywali bazę edukacyjną 

dla dzieci i młodzieży, by uczniowie mogli rozwijać się i doskonalić swoje 
umiejętności w jak najlepszych warunkach. Znacząco rozbudowano 

i gruntownie wyremontowano obie gminne placówki, stawiając przy nich 
nowoczesne wielofunkcyjne sale gimnastyczne wraz z zapleczem socjalnym. 

Plony tych inwestycji już zbierają dyrektorzy szkół, notując wysokie wyniki 
swoich uczniów w egzaminach zewnętrznych oraz zdobywając sportowe laury 

podczas różnego rodzaju zawodów i turniejów.

TEKST: Gmina Malbork
ZDJĘCIA: Gmina Malbork
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ddana do użytku w paź-
dzierniku 2016 roku Szko-
ła Podstawowa w Gminie 
Malbork wzbogaciła się 

o salę gimnastyczną z zapleczem sanitar-
nym oraz sześć nowych sal dydaktycznych. 
Łączny koszt inwestycji to 4,9 mln złotych. 
Nowa infrastruktura pozwoli na kształce-
nie większej ilości uczniów i przedszkola-
ków, a także zwiększy komfort zajęć. Dzięki 
zaangażowaniu władz samorządu lokalne-
go w sprawy oświatowe uczniowie Zespołu 
Szkół będą mieć zapewnione dogodne wa-
runki do nauki oraz sportowej edukacji.

Po ponad rocznej rozbudowie uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Mal-
borskiej mogli w pełni skorzystać z jej za-
sobów już od 1 września 2020 r. Na dzień 
dzisiejszy budynek ma 930 m2 i jest po-
nad dwukrotnie większy niż przed inwe-
stycją. W wyniku rozbudowy powierzch-
nia zwiększyła się o 560 m2. Zbudowano 
4 nowe sale lekcyjne, sanitariaty, szatnie 
i pomieszczenia gospodarcze. W ramach 
zadania wyremontowana została „stara” 
część budynku łącznie z salą gimnastycz-

ną. W całym obiekcie ułożona została 
nowa instalacja elektryczna i grzewcza. 
Zbudowana została kotłownia i zmienio-
ny rodzaj paliwa na bardziej ekologiczne. 
Bardzo istotnym, szczególnie w dobie 
pandemii jest fakt, że obecny budynek 
posiada 7 niezależnych wejść , co umożli-
wi lepszą organizację przemieszczania się 
uczniów i pracowników. Środki finansowe 
na całość inwestycji pochodzą z budże-
tu Gminy Malbork. Wyniosły one łącznie 
3,012 mln złotych.

Nowe inwestycje znacząco wpłynęły na 
komfort i jakość pracy rozbudowanych pla-
cówek. Z roku na rok dynamicznie wzrasta 
liczba mieszkańców Gminy, a atrakcyjna 
infrastruktura dydaktyczna przyciąga wiele 
młodych rodzin. Rozwój oświaty idzie w pa-
rze z rozwojem kultury i sportu, na czym zy-
skują również dorośli mieszkańcy, mogący 
uczestniczyć w wielu organizowanych przez 
placówki uroczystościach. Obie szkoły stały 
się centrum życia społecznego wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

O



 56    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

Miniony rok był bardzo trudny dla wielu 
sektorów gospodarki, jak i samorządów, 
dlatego podwójnie cieszą nowo oddane in-
westycje w naszym mieście.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pozyska-
nie funduszy unijnych, krajowych oraz wkła-
du własnego samorządu. Projekty unijne są 
priorytetem dla miasta Tczewa i muszą być 
zrealizowane zgodnie z harmonogramem. 
W ciągu 16 lat członkostwa w Unii Europej-
skiej miasto Tczew zrealizowało inwestycje 
i działania za ponad 310 mln zł, z tej kwoty 
blisko 190 mln to suma dofinansowania. 
Wśród najważniejszych projektów tych kil-

kunastu lat wymienić należy m.in. budowę 
zintegrowanego węzła transportowego, 
Fabryki Sztuk, nowoczesnego zakładu uty-
lizacji odpadów czy odnowionej starówki. 
Projekty rewitalizacyjne ukierunkowane na 
poprawę jakości życia mieszkańców dwóch 
dzielnic – Starego Miasta i Zatorza. 

Działania miasta ukierunkowane są także 
na poprawę jakości środowiska naturalne-
go. W roku 2020 zakończyła się realizacja 
projektu polegającego na termomoderni-
zacji pięciu obiektów użyteczności publicz-
nej – szkół, przedszkola oraz budynku Za-
kładu Usług Komunalnych. Dodatkowo na 
budynku zakładu zamontowano instalację 
fotowoltaiczną. 
Miasto zrealizowało i realizuje szereg in-
nych zadań z dofinansowaniem ze środków 
zewnętrznych. Wszystkie one prowadzą 
do harmonijnego rozwoju Tczewa na wielu 
płaszczyznach. 

6,4 mln Zł DlA tCZeWA nA BuDoWĘ 
WIADuktu I śCIeżkI roWeroWeJ…

6,4 mln zł ma otrzymać Gmina Miejska 
Tczew w ramach Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

TEKST: UM Tczew
ZDJĘCIA: UM Tczew

Fundusze unijne i środki 
własne są motorem na-
pędowym do inwestycji 

w Tczewie. W tym trudnym 
czasie miasta podejmują się 

inwestycji zaplanowanych 
na długo przed epidemią, 

które nie mogą być zatrzy-
mane, gdyż są ważnym 

elementem polityki rozwoju.

tczew inwestuje
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Samorządy województwa pomorskiego 
otrzymają łącznie ponad 622 mln zł. Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych to program 
bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, 
których przychody zostały uszczuplo-
ne przez pandemię. Pieniądze pochodzą 
z funduszu COVID-19.
Tczewowi przyznane zostały środki na dwa 
zadania, które realizowane będą w 2021 r.:
– przebudowę 5 odcinków 4 publicznych 
dróg gminnych (375 m) wraz z przebudo-
wą wiaduktu drogowego nad linią kole-
jową Warszawa Wsch. – Gdańsk Gł. (w ul. 
Nowy Rynek). Istniejący wiadukt przewi-
dziany jest do rozbiórki i wykonania jako 
nowy, z uwagi na bardzo zły stan tech-
niczny i duży stopień degradacji jego za-
sadniczych elementów. Na tę inwestycje 
przyznano 6 mln zł.
– budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 
Żwirki, na odcinku od ul. Armii Krajowej do 
Alei Kociewskiej. Budowa ścieżki rowero-
wej na ul. Żwirki połączy dwie inne ważne 
drogi rowerowe zapewniając większą spój-
ność infrastruktury rowerowej. Na tę inwe-
stycję przyznano 400 tys. zł.
W poprzedniej transzy Tczew otrzymał 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych ok. 5,8 
mln zł. Środki te przeznaczone zostaną 
na zadania w 2021 – budowę stadionu lek-
koatletycznego (II etap), remont ul. Spół-
dzielczej, budowę segmentu dla Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 2.

ulICA gDAńskA – ZAkońCZony 
CZWArty I ostAtnI etAp remontu

Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa:
- Dzięki inwestycjom dofinansowanym 
z funduszy unijnych, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woj. Po-
morskiego na lata 2014-2020 znacząco 
poprawiła się infrastruktura komunikacyj-
na w Tczewie. Gruntowny remont jednej 
z najważniejszych miejskich arterii – ul. 
Gdańskiej zwiększył nie tylko komfort jaz-
dy samochodem, ale też umożliwił rowe-
rzystom bezpieczne przemieszczanie się 
w tej części miasta. Więcej miejsc parkin-

gowych przy ul. Gdańskiej to także atut dla 
klientów licznych sklepów i punktów usłu-
gowych zlokalizowanych w pobliżu. Nowy 
parking w rejonie dworca kolejowego jest 
odpowiedzią na zapotrzebowanie zmoto-
ryzowanych, którzy zgodnie z ideą węzłów 
transportowych – mają gdzie pozostawić 
samochód, aby dalej podróżować środkami 
komunikacji zbiorowej – np. do Trójmiasta 
lub innych miejsc na terenie Metropolii. 

Przebudowa Gdańskiej rozpoczęła się 
w 2016 r., a rozłożona była na cztery etapy, 
co było niezbędne nie tylko ze względów 
finansowych, ale organizacji ruchu. Przed-
sięwzięcie kosztowało łącznie prawie 25 
mln zł i było największym zadaniem drogo-
wym Tczewa ostatnich lat. Wszystkie czte-
ry etapy były częścią projektu dotyczącego 
rozbudowy węzła transportowego wraz 
z trasami rowerowymi. Łącznie wsparcie 
unijne sięga ok. 8,2 mln zł.

DWupoZIomoWy pArkIng nA WĘźle 
trAnsportoWym Już DZIAłA

Na węźle transportowym w Tczewie moż-
na już parkować na dwupoziomowym, za-
daszonym parkingu na węźle transporto-
wym, na którym znajdują się 103 miejsca 
postojowe. Parking przystosowany jest 
dla osób niepełnosprawnych. Koszt zada-
nia to ponad 13 mln zł. 

ZAInWestuJe W tCZeWIe – teren 
W serCu mIAstA..

NCT – czyli nowe centrum Tczewa kusi po-
tencjalnych inwestorów zainteresowanych 
zabudową centrotwórczą o charakterze 
usługowo-handlowym oraz produkcyjnym. 
NCT to wyjątkowy teren w sercu miasta 
przy drodze krajowej nr 91. Obecnie trwa-
ją dwie inwestycje developerskie (budynki 
mieszkaniowe wielorodzinne). Do zagospo-
darowania pozostało jeszcze około 11 ha. 

Zainteresowanych zapraszamy do kontak-
tu z Wydziałem Gospodarki Mieniem Ko-
munalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie 
tel. 58 77 59 360 e-mail: wgn@um.tczew.
pl Szczegóły dotyczące nieruchomości 
oraz można znaleźć na www.wrotatczewa.
pl/nct-nowe-centrum-tczewa/.
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Zbudowana w najnowszej technologii - ORP Mewa – 
została zwodowana. Mewa służyć będzie Marynarce 

Wojennej do poszukiwania i zwalczania min morskich, 
konwojowania czy rozpoznania torów wodnych. Jest to 

trzecia jednostka tego typu zbudowana dla polskiej 
Marynarki Wojennej. 

Okręt jest kontynuacją 
projektu 258 (Kormoran 
II). Poprzedniczka Mewy, 

o tej samej nazwie, po 52 
latach została w grudniu 

ubiegłego roku wycofana 
ze służby w MW. Nowe 

życie rozpoczyna także 
holownik H-13 Przemko.

Na terenie Portu Lotni-
czego Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy trwa budowa 
biurowca Alpha wcho-
dzącego w skład Airport 
City Gdańsk. W budynku 
zaplanowano biura, strefę 
gastronomiczno-usługową 
oraz sportu i rekreacji. 
Gotowy obiekt ma zostać 
przekazany lotnisku w II 

kwartale 2021 r. Wiecha symbolizująca wybu-
dowanie najwyższego punktu biurowca zawisła 
już nad Alphą. To pierwszy z siedmiu biurowców, 
które będą wchodzić w skład całego kompleksu. 

Pomimo pandemii prace związane z budową pirsu zachodniego w Por-
cie Lotniczym im. Lecha Wałęsy idą zgodnie z planami. Kończy się 
montaż dachu budynku, na którym zawisła tradycyjna wiecha. Budowa 

rozpoczęła się jesienią 2019 r. Terminal rozbudowywany jest, aby szybciej i ła-
twiej obsłużyć pasażerów. Zgodnie z planami zakończenie inwestycji planowane 
jest na IV kwartał 2021 r. Koszt inwestycji to ponad 225 mln zł.

AlphA – JeDen 
Z SIEDmIu

NOWE jEDNOSTKI 
ZWODOWANE

G
ospodarka

p

Wiecha
na lotnisku
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najLepsi z najLepszych

Historia stoczni CRIST zaczyna się mniej 
więcej w latach 70. ub. wieku na tere-
nach produkcyjnych Stoczni Północnej 
im. Bohaterów Westerplatte. Miejsce jest 
o tyle istotne, że Stocznia Północna wy-
różniała się wówczas na tle trójmiejskich 
zakładów. Jej wyjątkowość polegała na 
stosunkowo niewielkim obszarze (co 
determinowało wielkość firmy i liczeb-
ność załogi). Nie będzie wielką przesadą 
powiedzieć, że wszyscy pracownicy się 
tu znali, co w znacznym stopniu elimi-
nowało anonimowość i miało wpływ na 
kształtowanie postaw odpowiedzialności. 
Drugim wyróżnikiem był unikalny cha-
rakter produkcji, na który składały się 

okręty bojowe (ścigacze torpedowe, 
okręty desantowe), pomocnicze okręty 
wojenne (hydrografy, jednostki zwiadu 
elektronicznego) oraz statki rybackie 
(bazy przetwórnie, sejnery tuńczykowe). 
Była to szczególnie wymagająca kom-
binacja: dużej komplikacji technicznej 

budowanych jednostek, wysokiej jakości 
wymaganej przez wojskowego odbiorcę 
oraz krótkich i dotrzymywanych terminów 
produkcji dla odbiorców cywilnych. Kom-
pilacja tych wszystkich wymogów stano-
wiła zatem taki swoisty tygiel, w którym 
kształtowały się fachowość oraz etos 
pracy. Trzecim wyróżnikiem były warunki 
zatrudnienia oferowane przez stocznię, 
znacząco bardziej atrakcyjne w porówna-
niu z jej cywilnym sąsiedztwem – od zwol-
nienia z obowiązkowej wówczas służby 
wojskowej poczynając, poprzez większą 
pulę mieszkań służbowych, a kończąc na 
najwyższych w Trójmieście tzw. „stypen-
diach fundowanych” dla studentów ostat-
nich lat. Dawało to Północnej przewagę 
w przyciąganiu i utrzymaniu talentów.

Stocznia CRIST to 
największy sukces 
w powojennej historii 
prywatnego przemysłu 
okrętowego w Europie. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Crist

crist – od PasJi do 
Potentata rynkoweGo
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W połowie lat siedemdziesiątych pojawiła 
się grupa „młodych wilków”, ściągniętych 
do stoczni lub awansowanych na kierow-
nicze stanowiska. I to właśnie z tej grupy 
wywodziła się czwórka założycieli stoczni 
CRIST. Ci czterej ludzie ekipę do swojej fir-
my rekrutowali spośród wypróbowanych 
współpracowników z Północnej.

ich czterech pod jednym szyLdem

Krzysztof Kulczycki, Ireneusz Ćwirko, An-
drzej Szwarc i Józef Tymuła – to dzięki tym 
czterem mężczyznom powstała stocznia 
CRIST. 

Czwórka pomysłodawców wywodziła się 
z branży okrętowej, dysponowała odpo-
wiednią wiedzą fachową, wieloletnią prak-
tyką i kontaktami. Wszyscy mieli za sobą 
lata wspólnej pracy w Stoczni Północnej, 
a Andrzej Szwarc pracował w niej nadal 
jako szef wydziałów kadłubowych. Ważne 
było doświadczenie zdobyte w prywat-
nych przedsiębiorstwach branży: Kulczyc-
kiego w zagranicznych stoczniach, Ćwirko 
w PPU „Rambit” i Tymuły w PZ „Durainsul”. 
Wszystko to stanowiło masę krytyczną, 
której efektem była decyzja o założeniu 
własnej firmy. I to był moment, kiedy prze-
radzający się w decyzję pomysł przybrał 
tak wyrazisty kształt, że wymagał swojej 
nazwy. Nazwa utworzona została z pierw-
szych liter imion lub nazwisk jej twórców: 
Krzysztofa Kulczyckiego, Ireneusza Ćwir-
ko, Andrzeja Szwarca i Józefa Tymuły 
– a żeby nazwa brzmiała bardziej „świa-
towo”, K zostało zamienione na C. Tak po-
wstała nazwa CRIST.

Umowę spółki podpisało w dniu 9 paź-
dziernika 1990 roku tylko trzech spośród 
pomysłodawców. Kapitał zakładowy wy-
nosił równowartość nominalną dzisiejsze-
go... tysiąca złotych! 50% udziałów objął 
Krzysztof Kulczycki, a pozostali wspólnicy 
po 25%. Jedynie Andrzej Szwarc, który zo-
stał dyrektorem produkcji Stoczni Północ-
nej, nie wszedł do spółki, ponieważ posia-
danie udziałów w firmie będącej dostawcą 
usług dla stoczni powodowało oczywisty 
konflikt interesów. 

małymi krokami do wieLkości

Powstała firma, która w przeciągu jednego 
pokolenia stała się największym sukcesem 
w historii prywatnego przemysłu okrętowe-
go w Europie. Pierwszym klientem została 
Stocznia Północna, dla której firma CRIST 
rozpoczęła prace przy prefabrykacji ruro-
ciągów wentylacyjnych na Wydziale W-3. 
Później dość szybko zaaklimatyzowała się 
na wydziałach kadłubowych. 

Po kilku miesiącach przy zamówieniach 
dla Stoczni Północnej pracowało już oko-
ło 25 spawaczy, a w lipcu 1991 roku do 
grona klientów CRIST dołączyła Gdańska 
Stocznia Remontowa. Działały tam już na 
podobnych zasadach duże, zatrudniające 
po 200 osób firmy, przy których CRIST był 
drobnym, początkującym graczem.

Na początku 1992 roku Józef Tymuła, któ-
ry objął funkcję dyrektora technicznego 
Stoczni Północnej, wycofał się ze spółki 
z powodu konfliktu interesów. Jego udziały 
odkupił Ireneusz Ćwirko, który tym samym 
zwiększył swój stan posiadania do 50% 
udziałów i tak ukonstytuował się tandem 
wspólników: Krzysztof Kulczycki i Irene-
usz Ćwirko. To oni w ciągu następnych 20 
lat poprowadzili CRIST do spektakularne-
go sukcesu.

przełomowy kontrakt

Stocznia stopniowo zdobywała kolejne zle-
cenia, kolejnych klientów i rozwijała swoją 
działalność. Rozpoczęła m.in. współpracę 
ze stoczniami w zakresie montażu kadłu-
bów. Pierwszym większym zleceniem była 
budowa pokładówki na pierwszym odda-
nym przez Gdańską Stocznię Remontową 
„pod klucz” statku, drobnicowcu Sheksna.

Od tego czasu firma skupiła się przede 
wszystkim na budowie kadłubów, 
a w znacznie mniejszym stopniu na pra-
cach remontowych. To pozwoliło otworzyć 
się na większych „graczy” na rynku i się-
gnąć po coraz bardziej wymagające i jed-
nocześnie bardziej dochodowe zlecenia. 
Przełom nastąpił w 1995 roku, gdy pod-
pisano kontrakt na budowę sześciu kom-
pletnych kadłubów pchaczy dla holender-
skiego koncernu Damen. Była to pierwsza 
umowa na dostawę gotowych kadłubów 
zawarta bezpośrednio z zagranicznym od-
biorcą, i to odbiorcą wielkiego kalibru.

konsekwentnie do przodu

Ireneusz Ćwirko i Krzysztof Kulczycki z że-
lazną konsekwencją powiększali możliwo-
ści wytwórcze swojego przedsiębiorstwa. 
Strategia ta była połączona z ciągłym pod-
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noszeniem efektywności procesu produk-
cyjnego oraz delegowaniem odpowiedzial-
ności za wyniki finansowe poszczególnych 
projektów na szczebel operacyjny. Powo-
dowało to, że każdy czuł się gospodarzem 
swojego odcinka prac, odpowiedzialnym 
osobiście za rezultat. Umożliwiło to re-
dukcję do minimum przestojów i odpadów 
materiałowych, a tym samym osiąganie 
wysokich marż, które generowały zasoby 
na kolejne inwestycje. I tak firma rosła jak 
na drożdżach, co było możliwe przy polity-
ce reinwestowania praktycznie całego zy-
sku. A to, że właściciele inwestują w firmę, 
a nie w osobistą konsumpcję, było widocz-
ne dla wszystkich pracowników i kontra-
hentów. Ci ostatni wspominają starą sierrę 
prezesa Ćwirko, którą jeździł, negocjując 
zamówienia i nadzorując produkcję. Da-
nuta Banaszkiewicz, przyjęta wówczas do 
pracy na stanowisko głównej księgowej 
IRKO, wspomina do dziś swoje zdziwienie 
na widok podrdzewiałego peugeota pre-
zesa Kulczyckiego. Takie podejście do za-
rabianych pieniędzy mocno kontrastowało 

z postępowaniem wielu właścicieli innych 
przedsiębiorstw i powodowało, że pracow-
nicy firmy utożsamiali się z wartościami 
i celami wyznaczonymi przez obu partne-
rów. Doceniali i szanowali taką postawę 
szefów, tym bardziej, że wynagrodzenia 
w spółce CRIST zawsze były wysokie jak 
na standardy rynku pracy.

I tak firma wkroczyła w rok 2000, mając 
moce przerobowe w pełni obłożone kon-
traktami ze swoimi dotychczasowymi 
klientami.

kryzys i ryzykowna decyzja

W 2000 roku nastąpiło załamanie na 
rynku nowego tonażu, co przyniosło dra-
styczny spadek nowych zamówień do 
realizacji w następnym. Wdrożono zatem 
strategię elastycznego reagowania na 
zmienny popyt, co umożliwiło pozyskanie 
nowych klientów spoza branży statków 
rybackich.

Hamowanie na rynku trwało, kryzys zaczęli 
odczuwać duzi kontrahenci stoczni CRIST, 
a to spowodowało opóźnienia w realizacji 
płatności. W tej sytuacji właściciele podjęli 
ryzykowną decyzję o rezygnacji z przyjmo-
wania zamówień od krajowych klientów 
i przeorientowania produkcji na eksport.

Reasumując: w trzynastym roku działania 
duża już firma, jaką był CRIST, dokonała 
praktycznie całkowitego przeorientowania 
na rynek eksportowy. Było to majstersz-
tykiem nie tylko sprzedażowym i techno-
logicznym, ale również finansowym – rynki 
zachodnie wymagały znacznie wyższych, 
niż uznane w polskim obiegu gospodar-
czym, standardów gwarancji finansowych.

koLejne Lata rozwoju

Stocznia z roku na rok otwierała kolejne 
zakłady i zwiększała możliwości produk-
cyjne. Efakt tych działań było widać już 
w 2005 roku, w którym to CRIST osiągnął 
przychody w wysokości 235 milionów 
złotych - dwukrotnie więcej niż w roku po-
przednim. Firma po raz szósty z rzędu zdo-

była laur Gazela Biznesu, odzwierciedla-
jący dobrą reputację oraz wiarygodność 
przedsiębiorstw, które dzięki niezwykle 
dynamicznemu rozwojowi doskonale dają 
sobie radę nawet wśród znacznie więk-
szych konkurentów. Aby otrzymać tytuł, 
firma musiała przez trzy lata z rzędu 
zwiększać obroty i osiągać zysk.

Wyniki uzyskane przez przedsiębiorstwo 
świadczyło o słuszności przyjętej przez 
właścicieli strategii intensywnego rozwoju.

czas na offshore

Co prawda w 2006 roku dopisali trady-
cyjni odbiorcy statków rybackich, ale 
to, że stoczni nie brakowało zleceń, nie 
powstrzymało firmy od dynamicznego 
rozwoju w innych segmentach. Stopnio-
wo w produkcyjnym portfolio przeważać 
zaczęły kadłuby o dużym stopniu wyposa-
żenia dla coraz bardziej skomplikowanych 
statków offshorowych. Jednocześnie wła-
ściciele kontynuowali strategię rozwoju 
mocy produkcyjnych.

W 2010 firma przeniosła się do Gdyni 
i zlikwidowała dotychczas wyodrębnione 
terytorialnie, organizacyjnie i majątkowo 
zakłady. Oznaczało to przenegocjowanie 
radykalnego skrócenia okresu najmu oraz 
negocjacje wyceny środków inwestycyj-
nych, trwale zainstalowanych na dzierża-
wionych terenach. Jednocześnie przejmo-
wany był i zabezpieczany majątek Stoczni 
Gdynia, a w niektórych sytuacjach wręcz 
ratowany przed zniszczeniem, powstałym 
na skutek braku koordynacji działań przy 
zamykaniu zakładu. 

6 sierpnia 2010 roku firma została prze-
kształcona w spółkę akcyjną o nazwie 
CRIST Spółka Akcyjna – w skrócie CRIST 
S.A. Spółka zakupiła suchy dok i tereny 
stoczniowe - „serce Stoczni Gdynia”. Ta 
transakcja postawiła stocznię w świetle 
reflektorów opinii publicznej. Zaliczana 
wcześniej do małych i pozostająca w cie-
niu wielkich, upadających zakładów, firma 
niemalże z dnia na dzień stała się wizytów-
ką polskiego przemysłu okrętowego.
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wieLka stocznia

Zakupione tereny stoczniowe obejmowały 
powierzchnię ponad 285 tys. m2, z czego 
ponad 80 tys. m2 zajmowały hale produk-
cyjne wyposażone w 61 suwnic i żurawi. 
Łączna długość nabrzeży wynosiła prawie 
300 metrów. Najważniejszym elementem 
infrastruktury był suchy dok, o długości 
380 metrów, obsługiwany przez suwnicę 
bramową o udźwigu 1000 ton, oraz cztery 
żurawie Kone o udźwigu 150 ton każdy.

Przed właścicielami stanęło nowe, od-
mienne od dotychczasowego wyzwanie. 
Żonglerkę logistyczną pomiędzy poszcze-
gólnymi zakładami zastąpiło zadanie utrzy-
mania i rozwoju wielkiej infrastruktury oraz 
najważniejsze – pozyskanie zamówień dla 
jej pełnego wykorzystania.

Dlaczego porwali się na to przedsięwzięcie? 
Przecież w 2009 roku dysponowali kapita-
łem zapasowym w wysokości 40 milionów 
złotych, który mogli wycofać i przeznaczyć 
na wygodne życie, gdzieś na świecie. Przy-
znają, że zastanawiali się wówczas nad 
tym. Ale ogłoszenie o sprzedaży Stoczni 
Gdynia spowodowało, że pasja tworzenia, 
która ich motywowała przez ostatnie 20 
lat, zwyciężyła. 

Przebudowana została cała struktura za-
rządcza CRIST S.A. Utworzona została 
Rada Nadzorcza, w skład której weszli wie-
loletni pracownicy. Przez kolejne lata firma 
przeprowadziła szereg inwestycji w remont 
i unowocześnienie całej infrastruktury 
stoczni w sposób umożliwiający ich opty-
malne wykorzystanie. 

przeprowadzka biur zarządu

W kwietniu 2013 roku całość biur Zarządu 
przeniesiono z Gdańska do zrewitalizowa-
nego biurowca zwanego „Akwarium”, przy 
ul. Czechosłowackiej w Gdyni. CRIST zaj-
muje dwa piętra w budynku, ale w dłuższej 
perspektywie planuje przeniesienie ich na 
teren stoczni, co ułatwi komunikację z pro-
dukcją. W lutym 2014 roku siedziba CRIST 
S.A. została formalnie przeniesiona pod 
ten adres, a tym samym stocznia stała się 
w pełni gdyńską.

nowe technoLogie, nowe rynki

Profil produkcji wciąż się zmiania w zależ-
ności od potrzeb rynku. W 2018 roku był 
krańcowo odmienny od tego sprzed czte-
rech lat, ze względu na istotną pozycję 
w portfolio zamówień, jaką stanowiły statki 
proekologiczne: obsługi ruchu pasażerskie-
go o zerowej lub zredukowanej emisji spalin 

czy obsługi sektora energetyki wiatrowej. 
Jako przykład można podać budowę hy-
brydowego promu pasażersko—samocho-
dowego, przeznaczonego dla islandzkiego 
zarządu dróg publicznych. Już w jej trakcie 
armator zdecydował się na zastosowanie 
całkowicie elektrycznego systemu napędo-
wego, co skutkowało zmianami i rozszerze-
niem zakresu ostatecznie zainstalowanego 
na statku wyposażenia. Tym samym prom 
został drugim zbudowanym przez CRIST, 
a trzecim na świecie statkiem napędzanym 
z baterii akumulatorów. W dodatku projekt 
statku został wykonany w Polsce, tym sa-
mym dodając kolejną unikalną światową 
specjalizację do portfolio stoczni i całego 
polskiego przemysłu okrętowego.

Rosnąca produkcja stoczni oraz budowa co-
raz bardziej skomplikowanych technicznie 
i technologicznie jednostek doprowadziły 
do sytuacji, w której zaczęto odczuwać 
niedobory powierzchni produkcyjnej. Po 10 
latach zaczęło być ciasno „na nowym”. Roz-
wiązaniem okazała się możliwość dzierża-
wy terenów dawnej Stoczni Gdańskiej. 

Jubileuszowy rok swojej historii (2020) 
CRIST rozpoczął z pełnym portfelem za-
mówień na najbliższe pięciolecie. Zakon-
traktowana kwota na lata 2020 – 23 wynosi 
prawie pół miliarda euro.
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Port sZuka
prZewoźników

Wschodnia część Portu Gdynia  w ciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy znacząco 
zmieniła swój wizerunek. Teraz zarząd spółki 
ogłosił postępowanie mające wyłonić prze-
woźników promowych. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIe: Port Gdynia S.A.

Chodzi o przewoźników korzystających z Publicznego Terminalu Pro-
mowego w Porcie Gdynia, którego budowa trwa przy Nabrzeżu Pol-
skim. Przygotowany pod nową inwestycję do niedawna pusty plac 
usytuowany w okolicach budynku Kapitanatu  gdyńskiego portu, 
„wypełniony” został  budowlami i konstrukcjami przyszłego termi-
nalu promowego. Pod koniec 2020 roku podsumowano realizowane 
przedsięwzięcie inwestycyjne.

Przypomnijmy: uroczysta „inauguracja” inwestycji nastąpiła w lutym 
2019 roku podczas konferencji podsumowującej 2018 rok działalno-
ści ZMPG-a S.A. W czasie konferencji podpisana została,  z wyłonio-
nym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą umowa na 
budowę Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia. Jest to 
niewątpliwie jedna z kluczowych inwestycji  dla rozwoju portu. 

W ramach budowy nowego terminalu równolegle powstaje infra-
struktura towarzysząca (tj. oprócz budynku dworca -  galeria komu-
nikacyjna wraz z łącznikiem ruchomym, magazyn z funkcją składu 
celnego, estakada najazdowa, rampa górna i dolna, parkingi, plac 
check-in dla samochodów zarówno ciężarowych jak i osobowych,  
obszar general cargo do obsługi naczep intermodalnych, itp), a tak-
że realizowane są prace hydrotechniczne związane z przebudową 
nabrzeży i budową rampy Ro-Ro.

Stan zaawansowania najważniejszych prac na koniec listopada br.:
- Budynek terminalu promowego – w stanie zamkniętym, realizowane 
są wewnętrzne roboty instalacyjne i wykończeniowe
- Magazyn - budynek w stanie zamkniętym, realizowane są wewnętrz-
ne roboty instalacyjne i wykończeniowe
- Galeria pasażerska -  na ukończeniu elewacje obiektu oraz roboty 
wykończeniowe
- Elementy placu (kioski, wiaty śmietnikowe, toalety, ogrodzenia) – 
ogrodzenia wykonane, pozostałe obiekty w trakcie realizacji
- Wiaty fotoshooterów – obiekty już wykonane
- Łącznik ruchomy galerii – rozpoczęcie montażu w I połowie stycznia 
2021 r.
- Rampa dolna i górna - rozpoczęcie montażu w I połowie stycznia 
2021r. 
- Nabrzeża z konstrukcją najazdu na statek - roboty hydrotechniczne 
– roboty żelbetowe oraz umocnienie dna praktycznie zakończone, do 
wykonania wyposażenie. 
- Estakada najazdowa – wykonana konstrukcja obiektu, w trakcie re-
alizacji wyposażenie.
- Roboty drogowe – wykonana konstrukcja, do zrealizowania oznako-
wanie oraz niewielkie fragmenty nawierzchni
- Sieci (wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne itp.) – zaawanso-
wanie zgodnie z planem w zależności od sieci
- Roboty kolejowe – zrealizowane.

Przewidywany termin zakończenia budowy terminalu promowego 
wraz z pozwoleniem na użytkowanie to  koniec czerwca 2021 r.

Port Gdynia S.A.
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W ręce prezesa ZMPG, Adama Mellera, 
przekazana została nagroda „Symbol 
Polskiego Sukcesu 2020”. To szczególne 
wyróżnienie firm i instytucji, których mar-
ka stała się reprezentatywna i wyróżnia 
się na tle całej branży.
Symbol 2020, to ogólnopolski medial-
ny program promocyjny prowadzony od 
10 lat przez redakcję „Monitora Rynko-
wego”, niezależnego dodatku dystrybu-
owanego wraz z „Dziennikiem Gazetą 
Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależ-
nego dodatku dystrybuowanego wraz 
z „Rzeczpospolitą”.
„Symbole” są wyrazem docenienia do-
tychczasowych działań i osiągnięć. Ho-
norują firmy i instytucje, których marka 
stała się reprezentatywna i tożsama 
z działalnością całej branży oraz wyróż-
niające się jakością zarządzania i dzia-
łania. Celem programu jest także umoż-
liwienie zaawansowanej formy promocji 
firm i instytucji z różnych gałęzi gospo-
darki i sfery społecznej przez pokazanie 
na forum ogólnopolskim ich osiągnięć 
i perspektyw w dziennikach: „Rzeczpo-
spolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
Jak argumentował tegoroczną decyzję Ja-
kub Lisiecki, redaktor naczelny „Monito-
ra Biznesu” w Rzeczpospolitej: „Kapituła 
uznała przede wszystkim skalę i rozmach 
inwestycyjny, który towarzyszy przedsię-
wzięciom realizowanym przez ZMPG. Ko-
ronnym przedsięwzięciem jest oczywiście 
budowa planowanego Portu Zewnętrzne-

go za olbrzymią kwotę 3,2 mld zł. Należy 
wziąć pod uwagę także inwestycje towa-
rzyszące, takie jak chociażby magazyn 
wysokiego składowania czy aspekt ak-
tywności przy budowie Drogi Czerwonej, 
co jest wybitnym akcentem rozwoju całej 
infrastruktury, zarówno miasta, portu jak 
i szeroko pojętej gospodarki całego kraju. 
(.. .) Port realizuje fantastyczne projekty 
inwestycyjne, które są de facto punk-
tem odniesienia dla wielu polskich branż 
i firm. Warto też podkreślić, że Port Gdy-
nia jako jedyny z polskich portów sięgnął 
po nagrodę Symbolu. Kapituła zwróciła 
również uwagę na fakt prowadzenia przez 
Port Gdynia polityki zrównoważonego 
rozwoju. Bardzo istotnym czynnikiem była 
też akcja #dzielmysiedobrem przeprowa-
dzona w trudnych czasach pandemii. Po-
przez zakup respiratorów i potrzebnego 
sprzętu medycznego, port w istotny spo-
sób wspierał lokalną społeczność”.
„Otrzymujemy tę nagrodę drugi raz. Nie-
bywale nas cieszy, że Port Gdynia po-
strzegany jest jako firma, która utrzymuje 
pewien poziom i nieskromnie mówiąc jest 

wzorem dla kilku innych. Podczas ubie-
głorocznej gali mieliśmy okazję poznać 
naprawdę wybitnych laureatów „Symbo-
li”. Utrzymuje nas to w przekonaniu, że 
nagroda ta jest jednoczesnym zobowią-
zaniem firmy, żeby utrzymywać kieru-
nek rozwoju, który obraliśmy” - przyznaje 
Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia SA.
Laureaci programu to firmy i instytucje, 
które cechują się innowacyjnością, ro-
zumieją rolę prestiżu w budowaniu silnej 
pozycji w branży oraz stale przekształ-
cają swoje środowisko za pomocą inte-
ligentnych mechanizmów opartych na 
wiedzy i kompetencjach. Podczas każdej 
edycji programu Symbol wśród laureatów 
figuruje wiele znaczących marek, łącz-
nie z najbardziej rozpoznawalnymi pod-
miotami w kraju. Spółki giełdowe, spółki 
Skarbu Państwa, światowe koncerny, 
najważniejsze Polskie jednostki naukowe, 
przedstawiciele strategicznych branż, li-
derzy innowacyjności – zdobycie Symbolu 
oznacza dołączenie do tego grona.
Port Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
S.A. kolejny raz w tym roku zo-
stał doceniony przez niezależne 
gremia.

symbol polskiego sukcesu
TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIe: Port Gdynia S.A.
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Równolegle, od początku przyszłego roku rozpoczna się przygotowa-
nia do wydawania kolejnych miliardów z aktualnego budżetu wspól-
noty. Środki te otworzą możliwości rozwoju kraju, co pozwoli na peł-
niejszą realizację Narodowego Planu Rozwoju na lata 2021-2027.
Łotwa otrzyma 4,24 mld euro z Funduszu Spójności, 3,4 mld euro - 
na wsparcie sektora rolnego, około 2 mld euro - w ramach unijnego 
mechanizmu naprawy i odporności.
Ponadto Łotwa otrzyma 191 mln euro z nowego funduszu na rzecz 
sprawiedliwej restrukturyzacji. Fundusz ten zapewnia wsparcie dla 
regionów i sektorów szczególnie dotkniętych stopniowym wycofy-
waniem się z zasobów kopalnych.
Większość z tych miliardów euro (około 70%), przyznanych Łotwie 
w Brukseli, będzie dostępna w ciągu najbliższych dwóch lat. Aby 
otrzymać wsparcie z funduszu naprawczego UE, państwa członkow-
skie bloku muszą opracować krajowe plany naprawy gospodarczej.
Wcześniej Ministerstwo Finansów poinformowało, że Łotwa może 
przedstawić taki plan Komisji Europejskiej w październiku tego roku, 
wraz z projektem budżetu na 2021 rok.
Łotwa obecnie realizuje kilka projektów o znaczeniu ogólnoeuropej-
skim. Pierwszy z nich do łotewski fragment szlaku kolejowego Rail 
Baltica – wiodącego od Helsinek przez Tallinn, Rygę do Kowna (z od-

nogą do Wilna) i dalej do Warszawy. Ma to połączyć system transpor-
towy republik nadbałtyckich z resztą Europy. Ciągle też rozbudowy-
wany jest szlak drogowy – Via Baltica. On też łączy wszystkie kraje 
nadbałtyckie z pozostałą częścią Europy. 
Ponadto w ciągu najbliższych pięciu lat Łotwa (podobnie jak pozo-
stałe kraje Bałtyckie) ma się odłączyć od postsowieckiego systemu 
zasilania energetycznego BRELL. Mają być też wykonane interko-
nektory gazowe łączące poszczególne kraje nadbałtyckie. To rów-
nież ma uniezależnić te państwa od kapryśnych dostaw rosyjskich. 
W latach 2004–2018 Łotwa otrzymała z unijnego budżetu prawie 12 
miliardów euro. Jej wkład do unijnego budżetu w tym samym okresie 
wyniósł nieco ponad 3 miliardy euro. Średni udział funduszy unijnych 
we wzroście PKB wynosi 1–1,5 % rocznie, co pod tym względem, czyni 
Łotwę krajem odnoszącym jeden z największych sukcesów w UE.
W przeprowadzonym w 2019 roku badania ankietowe Łotyszy 
pokazują, że 73 % respondentów jest zdania, że wykorzysta-
nie środków z UE na w ich kraju okazało się wielkim sukcesem. 
Jednak pomimo znacznego wzrostu gospodarczego notowanego 
w przeszłości Łotwa nadal należy do mniej zamożnych państw 
członkowskich z PKB na mieszkańca wynoszącym zaledwie 67 % 
średniej UE. Ponadto wschód kraju, granicząca z Rosją Łatgalia 
jest mocno wyludniony. Jest to też region z najniższym w tym kra-
ju wskaźnikiem dochodów na mieszkańca.
Na Łotwie mieszka sporo Polaków. Funkcjonują tu nawet polskie 
szkoły średnie: w Rydze, Rezekne, Dyneburgu. Najbardziej znanym 
Polakiem na Łotwie jest były minister spraw zagranicznych tego kra-
ju, na początku lat dziewięćdziesiątych, Janis Jurkans – Zacharzewski.

TEKST: Krzysztof Szczepanik
ZDJĘCIe: pixabay.com

 euroPeJskie miLiarDy 
DLa łotwy

Ministerstwo finansów Łotwy podało, że w cią-
gu najbliższych siedmiu lat kraj ten otrzyma 
ponad 10 miliardów euro dotacji unijnych. Jak 
podaje służba prasowa łotewskiego minister-
stwa finansów jeszcze do końca roku 2022 
państwo wyda w sumie ponad 4 miliardy euro 
ze „starej perspektywy finansowej”.
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Dlatego, zdaniem Algisa Latakasa, sankcje 
należy nakładać na osoby fizyczne, a nie na 
przedsiębiorstwa. Podobne ograniczenia 
dotyczą też znajdującego się w Kłajpedzie 
terminalu naftowego „Klaipedos Nafta”. 

Brak wyrobów „Belaruskali” w Kłajpedzie 
będzie powodował duże straty dla portu” 
- powiedział agencji Baltic News Service, 
Latakas. „Sankcje powinny być nakładane 
na osoby fizyczne, a nie na sektor bizneso-
wy oraz konkretną firmę.” - dodał. W porcie 
w Kłajpedzie przeładowuje się ok. 12 mln ton 
białoruskich nawozów rocznie. Po utracie 
części ładunku trudno będzie je odzyskać. 
Przyszła minister gospodarki Litwy, lider 
Partii Wolności Auszrine Armonaite nie 
podziela jednak zdania dyrektora portu. 
W oficjalnej wypowiedzi stwierdziła ona, 
że nowy rząd, gdy tylko się utworzy (na 
Litwie niedawno odbyły się wybory par-
lamentarne), powinien rozważyć wniosek 
białoruskiej opozycji o nałożenie sankcji 
na państwowe przedsiębiorstwo „Belaru-
skali” z powodu represji wobec pracowni-
ków popierających opozycję.

„Gdy wybory na Białorusi zostały sfałszo-
wane i zaczęły się represje, powiedziałam, 
że niezależnie od krótkoterminowych, 
własnych interesów gospodarczych, po-
winniśmy pomóc tym ludziom, a sankcje 
gospodarcze mogą stać się skuteczną bro-
nią” – powiedziała Armonaite w wywiadzie 
dla agencji BNS.Tymczasem lider Związku 
Ojczyzny Litewskich Chrześcijańskich De-
mokratów (Konserwatystów) - Gabrielus 
Landsbergis – wnuk jednego z najbardziej 
znanych sygnotariuszy aktu niepodległo-
ści, z roku 1990 Vytautasa Lansbergisa 
- twierdzi, że Litwa nie ma możliwości jed-
nostronnego nałożenia sankcji gospodar-
czych. Trzeba tu działa  w porozumieniu 
z władzami Unii Europejskiej. Również i on 
poparł pogląd swojej koleżanki, Armo-
naite: „Kwestie praw człowieka są cenne 
i ważne w długiej perspektywie. Interesy 
gospodarcze to sprawa krótkoterminowa”.  
To stanowisko współgra z wypowiedziami 
liderki białoruskiej opozycji, przebywają-
cej na emigracji na Litwie, Swietłany Ti-
chanowskej. Wezwała ona władze Litwy 
do rozważenia sankcji wobec „Belaruska-
li”, jeśli to przedsiębiorstwo państwowe 
nadal będzie prześladować swoich pra-

cowników, za protesty przeciwko reżimowi 
Aleksandra Łukaszenki. 
Ograniczenia w tranzycie dotyczą nie 
tylko samego portu w Kłajpedzie. Biało-
ruski państwowy koncern naftowy (BNK) 
wstrzymał eksport produktów naftowych 
przez terminal naftowy Klaipedos Nafta. 
To ewidentnie działanie polityczne. Al-
ternatywne drogi eksportu, białoruskich 
produktów naftowych, wiodą przez dale-
ki Petersburg. Według litewskiej spółki, 
wszystkie umowy z BNK zachowują waż-
ność, ale zobowiązania z nich wynikające 
są zawieszone na czas nieokreślony. „Kla-
ipedos Nafta” zaś poszukując alternatyw-
nych zleceń ogłosił rozpoczęcie świadcze-
nia usług magazynowania ropy, na które 
w tym roku popyt wzrósł ze względu na sy-
tuację związaną z koronawirusem i niskie 
marże rafineryjne. To oznacza, że nawet 
chęć potencjalnego powrotu białorusklich 
wyrobów naftowych do Kłajpedy może nie 
być prosta. Bo magazyny mogą być zajęte 
przez innych zleceniodawców. 
W ubiegłym roku terminale morskie 
w Kłajpedzie przeładowały około 46,3 mln 
ton ładunków, z czego ponad 16 mln ton, 
pochodziło z Białorusi.

ŚCIANA WSCHODNIA / www.expressbiznesu.pl

Port w kłajpeDZie traci 
klientów z Białorusi

Po tym, jak liderka biało-
ruskiej opozycji Swietłana 
Tichanowska zaapelowała 
do litewskiego rządu o roz-
ważenie sankcji wobec 
producenta nawozów „Bie-
laruskali”, szef portu w Kłaj-
pedzie, który przeładowuje 
te nawozy, powiedział, że 
sankcje będą miały nega-
tywny wpływ na port.

TEKST: Krzysztof Szczepanik
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Zabytkowe
Zabytkowe 

lofty serwisowane

Hotel Grano oraz Hotel Number 
One by Grano zostały objęte ważną 

certyfikacją. Ocena Dekra Standard 
Trusted Facility dowodzi, że powyż-
sze obiekty to miejsca bezpieczne, 
spełniające ścisłe wytyczne sani-

tarne rekomendowane przez WHO 
oraz regulacje krajowe. To pierwszy 

przypadek przyznania tego certyfika-
tu hotelom na terenie Polski.

Wszystkie obiekty brandu Grano Hotels mieszczą się 
w Gdańsku, na Wyspie Spichrzów. Są to: trzygwiazd-

kowy Hotel Number One by Grano oraz zlokalizo-
wane obok niego Grano Apartments Nowa Motława 
(wcześniej Apartamenty Nowa Motława), goszczące 

turystów od 2017 roku, oraz czterogwiazdkowy Hotel 

Zbliżający się do końca rok Higasa Properties za-
mknęła otwarciem parku handlowego w Bytomiu. 
Spółka realizuje jednocześnie kolejne przedsię-
wzięcia. W mijającym roku rozpoczęły się inwesty-
cje obiektów w Nowym Dworze Gdańskim, Baninie 
i Kolonii-Lesznowola, o łącznej powierzchni ponad 
2700 mkw. Założenia spółki na przyszły rok zakła-

dają realizację zrównoważone-
go plan rozwoju. W przygotowa-
niach są dwie nowe inwestycje 
w woj. pomorskim, skupiające 
się na podstawowych potrze-
bach konsumpcyjnych, czyli 
zgodne z podstawowym zało-
żeniem inwestycyjnym w małe 
retail parki typu convenience. 

CertyfIkAty 
DlA hotelI

ierwsze lofty serwisowane w Montowni już znalazły nowych właścicieli.
Inwestycja Doki Living w Gdańsku dostała pozwolenie na budowę. Jej serce to 
licząca 9 tys. mkw. Montownia. Lofty serwisowane będzie to 114 wykończonych 
i umeblowanych loftów na wynajem o powierzchniach od 37 mkw. do 51 mkw. 

Każdy z nich ma aneks kuchenny wyposażony w niezbędne sprzęty co do łyżeczki. Wszyst-
kie są bardzo wysokie – mają do pięciu metrów wysokości. 

NOWE PARKI 
hAnDloWe

N
ieruchom

ości
p
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Banki odnotowały w czwartym kwartale 
br. bardzo dobre wyniki sprzedaży kre-
dytów hipotecznych. Najnowsze dane 
BIK mówią o tym, że liczba nowych dłu-
gów była w listopadzie o 7,2% wyższa niż 
w analogicznym okresie przed rokiem. 
W związku z tym, że kwota statystyczne-
go długu zaciąganego na zakup mieszka-
nia jest coraz wyższa, to w efekcie listo-
pad przyniósł aż 15,4-proc. wzrost (r/r) 
łącznej wartości udzielonych kredytów 
hipotecznych. 
Był to drugi miesiąc z rzędu, w którym 
sprzedaż „hipotek” była na bardzo wyso-
kim poziomie. W połowie grudnia wszyst-
ko było więc na dobrej drodze do tego, 
aby pod względem sprzedaży kredytów 
mieszkaniowych banki zaliczyły czwarty 
kwartał do grona najlepszych od lat.
Powodów takich wyników jest co najmniej 
kilka. Bez wątpienia po części mamy tu 
efekt przeniesienia popytu z poprzednich 

miesięcy. Chodzi o to, że ktoś kto nie za-
ciągnął kredytu wiosną czy latem, może 
to robić pod koniec roku.
Do tego działania Rady Polityki Pienięż-
nej powodują, że kredyty są dziś najtań-
sze w historii. Na przykład hipoteki udzie-
lane w październiku były oprocentowane 
na niecałe 2,9% w skali roku. To mniej niż 
wynosi inflacja. W efekcie w 2020 roku 
mamy do czynienia z niecodziennym fe-
nomenem ujemnego realnego oprocento-

wania kredytów mieszkaniowych. Chodzi 
o to, że inflacja szybciej podgryza siłę na-
bywczą kapitału pożyczonego na zakup 
mieszkania niż banki są w stanie doliczać 
do niego odsetki. Co więcej, dzieje się tak 
nie tylko w bieżącym roku, ale aktualne 
prognozy sugerują, że podobnie będzie 
przez dwa kolejne lata.
Jednak to nie tylko Polacy chcą najtań-
szych w historii kredytów. Same banki 
także zrozumiały, że hipoteki są dziś dla 
nich bardzo ważnym produktem. Wszyst-
ko dlatego, że kondycja rodzimej mieszka-
niówki jest niezła, spłacalność kredytów 
zaciągniętych na zakup nieruchomości 
jest niemal wzorowa, a zarobek (marża) 
na ich udzielaniu też całkiem przyzwoity. 
To w połączeniu z krzepiącymi danymi 
z gospodarki i nadziejami na skuteczność 
szczepionki powoduje, że banki powin-
ny też akceptować coraz większą część 
składanych wniosków kredytowych.

Sprzedaż hipotek 
idzie na rekord

Więcej kredytów mieszkanio-
wych i to na sporo wyższą kwotę 
– tak wyglądał koniec bieżą-
cego roku. W połowie grudnia 
wszystko wskazywało już na to, 
że czwarty kwartał będzie pod 
względem sprzedaży „hipotek” 
najlepszy od lat.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: shutterstock.com
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Paradoks ePidemii: 
ceny rosną

W 45 krajach na 55 
przebadanych ceny 

nieruchomości w ciągu 
ostatniego roku wzrosły. 

Ceny idą w górę coraz 
szybciej, pokonując inflację.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: shutterstock.com

Jeszcze kilka miesięcy temu twierdzenie, 
że pandemia nie zachwieje fundamentami 
rynku mieszkaniowego, było uznawane za 
herezję. A teraz okazuje się, że ceny miesz-
kań nie tylko nie spadają, ale rosną. Dzieje 
się tak nie tylko w Polsce, ale na większo-
ści rozwiniętych rynków.
Podsumowanie przygotowane na podsta-
wie danych za trzeci kwartał 2020 roku 
pokazuje, że w zaledwie 10 krajach na 55 
przebadanych ceny mieszkań w ostatnim 
roku spadły. Za to w aż 45 lokalizacjach 
mieliśmy wzrosty. Chodzi o ceny w ujęciu 
nominalnym, a więc te nieskorygowane 
o inflację. Bardziej miarodajne są jednak 
ceny w ujęciu realnym. Uzyskuje się je 
korygując dynamikę wzrostu cen nieru-
chomości o inflację, czyli wskaźnik, który 
pokazuje jak rosną ceny w sklepach. 
To właśnie dzięki wskaźnikom zmian cen 
w ujęciu realnym nie zostaniemy w pewnym 
sensie oszukani przez statystykę. Niewie-
le mówi nam przecież prosty fakt, że ceny 
mieszkań wzrosły np. z 8000 złotych za 
metr do 8800 złotych (o 10%). W międzycza-
sie mogliśmy mieć bowiem na przykład 20-

proc. inflację, która spowodowała, że ma-
jątek zaklęty w „czterech ścianach” ma po 
roku mniejszą siłę nabywczą. To znaczy, że 
za pieniądze ze sprzedaży mieszkania – po-
mimo wyższej stawki za metr – po roku wła-
ściciel mógłby sobie w sklepie mniej kupić. 
Sprawdźmy więc jak w ostatnim roku 
zmieniły się realne ceny mieszkań w prze-
badanych przez portal GPG krajach. Oka-
zuje się, że i w tym ujęciu w większości 
krajów ceny nieruchomości wzrosły. Taki 
wynik znajdziemy w 43 lokalizacjach na 
55 przebadanych.
Gdyby tego było mało, to w 34 krajach 
wzrosty cen w ostatnim kwartale przyspie-
szyły, a więc w 3 kwartale były szybsze niż 
w drugim kwartale br. W wielu krajach wi-
doczny jest też wzrost liczby zawieranych 
transakcji i trend wyprowadzek z centrów 
największych metropolii.

Najmocniej ceny w ostatni roku wzrosły 
w Turcji, Niemczech, Słowacji i Wielkiej 
Brytanii. Na drugim biegunie znajdziemy 
takie kraje jak Egipt, Czarnogórę, Kambo-
dżę, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Ara-
bię Saudyjską. 
W Polsce w związku z epidemią wzro-
sty cen mieszkań nad Wisłą spowolniły. 
Szczególnie pod tym względem warto-
ściowe dane NBP sugerują, że obser-
wowane obecnie podwyżki stawek za 
mieszkania są 2-3 razy mniej dynamiczne 
niż przed epidemią. Z punktu widzenia ku-
pujących jest to pewna poprawa. Dla dłu-
goterminowej stabilizacji rynku mieszka-
niowego ważne jest to, aby mieszkania 
nie drożały zbyt szybko w odniesieniu do 
inflacji czy naszych pensji i to „dzięki epi-
demii” do mniej więcej właśnie takiej bez-
piecznej skali wzrostów cen wróciliśmy. 
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rZąDowa pomoc 
na Pierwsze mieszkanie?

Wyższe wymagania stawiane przez banki 
wobec kredytobiorców powodują, że 
szczególnie młodzi nie mogą sobie pozwolić 
na zakup własnego „M”. Największą barierą 
jest wkład własny. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: shutterstock.com

Rząd planuje rozwiązać ten problem. Na zachodzie rozwiązaniem są 
gwarancje. Po rozwiązaniach wspierających budownictwo komunal-
ne i społeczne przychodzi czas na działania rządu na rynku komer-
cyjnym. Największe zainteresowanie wzbudza pomysł wsparcia dla 
osób, które chciałyby kupić na kredyt swoje pierwsze mieszkanie. 
Anna Kornecka, podsekretarz stanu ds. budownictwa w Minister-
stwie Rozwoju, Pracy i Technologii, poinformowała, że ministerstwo 
pracuje nad takimi właśnie rozwiązaniami. Szczegółów na razie zna-
my bardzo mało. A co już wiemy? Jak ustalił HRE Investments, roz-
ważane jest wsparcie dla osób kupujących pierwsze mieszkanie. Do 
tego planowane jest wbudowanie do tego rozwiązania komponentu 
prorodzinnego. Przy tym wszystkim ważne jest, aby koszt udźwignął 
budżet, a celem wsparcia ma być rozwiązanie problemu związanego 
z wysokimi wymaganiami odnośnie wkładu własnego.
O co dokładnie chodzi? O to, że przy okazji epidemii banki zaczęły 
wymagać od kredytobiorców, aby zakup mieszkania w większym 
stopniu finansowali posiadaną gotówką. Na początku roku standar-
dem było to, że banki akceptowały wnioski od osób, które miały 10% 
ceny mieszkania w gotówce. Wiosną te wymagania wzrosły nawet 
w skrajnych przypadkach do 30-40%. I choć instytucje wycofały się 
z tych najbardziej dotkliwych wymagań, to wciąż większość z nich 
wymaga, aby potencjalni kredytobiorcy przedstawili co najmniej 
20% wkładu własnego. To powoduje, że szczególnie osoby kupują-
cy pierwsze w życiu mieszkanie mogą wnioskować o kredyt dopiero, 
gdy odłożą co najmniej 50-100 tysięcy złotych. Dla tysięcy Polaków 
są to wymagania nie do przejścia.
Większość osób widzi w zapowiedzi pani minister nadzieję na to, 
że rząd zaproponuje bezpośrednie dopłaty do kredytów – tak jak 
jeszcze kilka lat temu w ramach programu „Mieszkanie na swoim”. 
Jednym z największych zarzutów pod adresem systemu dopłat jest 

to, że lokalnie mógłby on prowadzić do wzrostu cen nieruchomości. 
Lepszym rozwiązaniem wydaje się testowany przez niektóre kraje 
(np. Nowa Zelandia, Wielka Brytania) system gwarancji kredyto-
wych. I tak na przykład w Nowej Zelandii działa system gwarancji 
kredytowych dla osób kupujących pierwsze mieszanie. Obywatele, 
którzy posiadają w gotówce 5% ceny nieruchomości i chcą kupić 
relatywnie tanie „cztery kąty”, udzielona może zostać gwarancja na 
brakujące 15% ceny. O tyle więcej bank pożyczałby na zakup nieru-
chomości, ale robiłby to chętnie, bo tę część kredytu gwarantowało-
by państwo. Oczywiście wciąż konieczne jest badanie zdolności kre-
dytowej potencjalnego kredytobiorcy – jego rzetelności, wysokości 
osiąganych dochodów i ponoszonych kosztów. Przy tym jednak brak 
wkładu własnego przestaje być trudnym do przebycia problemem 
w drodze do własnego miejsca na ziemi. 
Podobnie mechanizm ten mógłby działać w Polsce. Bez wątpienia 
taki system gwarancji byłby kilka lub nawet kilkanaście razy bar-
dziej efektywny niż dopłaty do kredytów realizowane w Polsce w la-
tach 2014-18 w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Chodzi 
po prostu o to, że gwarancje są rozwiązaniem wielokrotnie tańszym 
niż bezpośrednie dopłaty. Bez wątpienia ucieszyłoby to Ministra Fi-
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Trochę ponad 15 milionów – tyle jest już w Polsce mieszkań i do-
mów – wynika z szacunków portalu mieszkanie.pl. To bez wątpie-
nia historyczny rekord. Wybudowanie ostatniego miliona zajęło 
nam ponad 5 lat. Standard mieszkań w Polsce stopniowo się po-
prawia. Niestety wciąż jest on daleki od tego, jaki panuje w więk-
szości krajów starego kontynentu. 
W 2018 roku HRE Think Tank oszacował, że w Polsce brakuje 2,1 
mln mieszkań. Ze względu na zmieniający się model gospodar-
stwa domowego (częściej mieszkamy sami) z biegiem lat potrze-
by mieszkaniowe Polaków rosną, a braki potęguje potężna fala 
imigracji zarobkowej.
Rodzima mieszkaniówka ma spore zaległości, o czym świadczą 
statystyki. Gdyby przeliczyć łączną powierzchnię wszystkich 
mieszkań i domów na obywateli, to okazałoby się, że statystyczny 
rodak ma do dyspozycji trochę ponad 29 metrów kwadratowych. 
Jeśli komuś powierzchnia ta wydaje się całkiem przyzwoita, to 

trzeba dodać, że jest to średnia liczona zarówno dla sporych do-
mów poza miastami, jak i dla niewielkich kawalerek w miastach. 
Szukając punktu odniesienia można jeszcze dodać, że średnia eu-
ropejska (27 krajów) to 39 metrów. Przynajmniej było tak według 
statystyk sprzed 8 lat. Niestety odpowiednie dane są dostępne 
ze sporym opóźnieniem. Jedno jest jednak pewne - dotychczas ta 
średnia wzrosła i wynosi dziś najpewniej około 40-45 metrów. 
Można więc zaryzykować stwierdzenie, że przeciętny Europej-
czyk ma do dyspozycji o około połowę więcej metrów niż Polak. 
Jeszcze bardziej szokujące są informacje z europejskiej czołów-
ki. Na przykład w Austrii na osobę przypada około 50 metrów, 
a w Danii czy Luksemburgu nawet ponad 60 metrów.
Do tego europejskie statystyki pokazują, że rodzime wskaźniki 
przeludnienia mieszkań są w niechlubnej czołówce na naszym 
kontynencie. Podobnie sytuacja przedstawia się, gdy porównuje-
my statystyki na temat liczby pokoi przypadających na obywate-
la. W Polsce mamy przeciętnie 1,1 pokoi na osobę. Średnia unijna 
jest o połowię wyższa (1,7). Rekordziści mają natomiast ponad 
dwa pokoje na głowę. Jest tak w Belgii, Irlandii i na Malcie.
W bieżącym roku deweloperzy, inwestorzy indywidulani, gminy, 
TBS-y i spółdzielnie powinni zakończyć budowy co najmniej 210-
220 tysięcy mieszkań. Byłby to najlepszy wynik od około 40 lat.

Jest już 
ponad 
15 mln 

mieszkań

W bieżącym roku w Polsce przybyło około 210-220 
tys. nowych mieszkań. To więcej niż rok temu i to 
pomimo epidemicznych zawirowań. Mimo tego 
mieszkań wciąż brakuje.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Aleksandr Khomenko
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Na jednej z głównych 
arterii dojazdo-
wych do Trójmiasta 
położono wyjątkowo 
wytrzymały asfalt. 
Mowa o odcinku 
rozbudowywanej ul. 
Kartuskiej w Gdań-
sku – poinformował 
LOTOS Asfalt - zasto-
sowano tam nowo-
czesny asfalt wysokomodyfikowany MODBIT HIMA 
(highly modified asphalt). Dzięki temu droga ta zyska 
bardzo trwałą nawierzchnię, odporną na deformacje 
spowodowane zarówno bardzo ciężkim ruchem, jak 
i ekstremalnymi temperaturami latem czy zimą.

Miesięcznik Dealer ogłosił wyniki tego-
rocznej edycji Nagród Rynku Dealerskiego, 
czyli konkursu nagradzającego najlepszych 
i najbardziej wyróżniających się w ostatnim 
roku dealerów. W tym roku na Pomorze trafił 

tylko jeden tytuł 
– otrzymała go 
firma BMG Gowo-
rowski w kategorii 
Dealer Roku – Mała 
Grupa Dealerska. 
Firma prowadzi 
obiekty dealerskie 
w Gdyni, Gdańsku 
i Bolesławicach k. 
Słupska.

AsfAlt nIe Do ZDArCIA

KN Orlen zwiększa dostępność paliw alternatywnych na stacjach paliw. Od 
początku 2020 r. Koncern przyłączył do sieci 28 szybkich stacji ładowa-
nia samochodów elektrycznych, a kolejne czekają na odbiory. Kończy się 
również okres testowy, w którym korzystanie z ładowarek było bezpłatne. 

W grudniu w pięciu lokalizacjach za ładowanie aut elektrycznych wprowadzona 
została opłata. Docelowo będzie ona obowiązywała w całej sieci ładowarek.

DeAler roku 2020

M
otoryzacja

p

Więcej
ładowarek
na stacjach
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Transport nart bywa kłopotliwy ze względu na ich wymiary. Z całą 
pewnością niebezpieczne jest przewożenie ich we wnętrzu pojazdu 
luzem, poza tym w przypadku, gdy autem podróżuje cała rodzina, 
może się to okazać bardzo niewygodne lub zupełnie niemożliwe. 
Dlatego najlepiej zaopatrzyć się w bagażnik dachowy, tzw. skiboks. 
W plastikowych pojemnikach umieszczanych na dachu można prze-
wieźć nie tylko narty, lecz także kijki, buty i stroje narciarskie. 
Druga istotna kwestia to opony zimowe. Choć w Polsce nie ma obo-
wiązku stosowania takich opon, względy bezpieczeństwa przema-
wiają za tym, by z nich korzystać. W przypadku wyjazdu za granicę 
należy pamiętać, że w wielu krajach prawo mówi o obowiązku jazdy 
na zimowych oponach w konkretnych okresach roku i za brak takie-
go wyposażenia można otrzymać mandat.
Gdy wybieramy się w góry, rozsądnym rozwiązaniem jest zakup łań-
cuchów przeciwśniegowych. Zarówno w Polsce, jak i w innych eu-
ropejskich państwach istnieją miejsca, gdzie korzystanie z takiego 
sprzętu jest obowiązkowe w przypadku ośnieżenia jezdni. W naszym 
kraju jest to konieczne na odcinkach drogi oznaczonych znakiem 

C-18. Poza tym zimą warunki jazdy w górach są nieprzewidywalne 
i dlatego lepiej być przygotowanym na to, że droga, którą się poru-
szamy, będzie przysypana śniegiem.
Co jeszcze warto sprawdzić? W przypadku wyjazdu w Alpy lub 
inne góry położone poza granicami Polski warto upewnić się, jakie 
przepisy obowiązują w krajach, przez które będziemy przejeżdżać. 
Należy zwrócić uwagę szczególnie na ograniczenia prędkości oraz 
obowiązkowe wyposażenie. 
Poza tym przed każdą dłuższą podróżą bezwzględnie należy upew-
nić się, czy auto jest w pełni sprawne, m.in. skontrolować światła, 
akumulator, ciśnienie w oponach. Dzięki temu wyjazd powinien obyć 
się bez niespodziewanych kłopotów.

Okres ferii zimowych to czas rodzinnych wyjazdów 
na narty. Jak przygotować się do jazdy po stromym 
i zaśnieżonym terenie i jak przewozić narty? 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Renault

Autem na narty
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Wiele osób, otrzymując od pracodawcy do 
dyspozycji samochód służbowy, traktuje 
to jako podniesienie własnego prestiżu 
i wygodę. Wielu pracowników zapomina 
jednak, że dbanie o stan techniczny auta 
to leży nie tylko po stronie pracodawcy, 
ale też i ich samych. 
Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy 
z samochodu korzysta dwóch czy trzech 
pracowników. A każde auto ma prawo się 
zepsuć. Co wtedy, gdy w pewnym momen-
cie zaczynają się problemy np. ze sprzę-
głem, biegami, silnik zaczyna nierówno pra-
cować? Kto ma ponosić koszty naprawy?
Jeśli chodzi o odpowiedzialność materialną 
– regulują to przepisy Kodeksu Pracy. Ogól-
na zasada jest taka, że jeśli to pracownik 
jest odpowiedzialny za powstanie szkody 
(poprzez np. uszkodzenie samochodu czy 
zaniedbania), to będzie musiał ponieść 
koszty naprawy. Ale uwaga - w przypadku 

winy nieumyślnej wysokość odszkodo-
wania należnego pracodawcy nie może 
przewyższać trzykrotności miesięcznego 
wynagrodzenia przysługującego pracow-
nikowi w dniu wyrządzenia szkody. 
Powyższych przepisów nie stosuje się, je-
żeli pracownik w odrębnej umowie wyrazi 
zgodę na ponoszenie odpowiedzialności 
za mienie powierzone mu do zwrotu lub 
do rozliczenia. 
Istotne jest również to, że pracownik nie 
ponosi odpowiedzialności za szkodę, 

gdy ta powstała w związku z działaniem 
związanym z rodzajem działalności go-
spodarczej prowadzonej przez pracodaw-
cę w granicach dopuszczalnego ryzyka. 
A gdy skzoda powstała na skutek używa-
nia samochodu przez kilku pracowników, 
każdy z nich ponosi odpowiedzialność za 
część szkody stosownie do przyczynienia 
się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie uda się 
ustalić, kto w jakim stopniu ponosi winę, 
odpowiedzialność dzielona jest po równo 
na wszystkich użytkowników auta. 

Przywilej, 
ale też obowiązki

Stary dowcip „jaki samochód 
wjedzie na 30 cm krawężnik? 
Służbowe!” nie ma przełożenia na 
rzeczywistość. Służbowe auto to 
dla pracownika wygoda, ale też 
obowiązki. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Dwie nowości oD ToyoTy 
Japoński producent przygotował na pierw-
szą część 2021 r. kilka nowości. Jedna 
z nich to kultowy już model RAV4, który 
tym razem wyposażono w elektryczną 
wtyczkę. Poza tym w lutym do polskich sa-
lonów trafi nowy Highlander. Autem o dłu-
gości niemal 5 metrów będzie mogło po-
dróżować do 7 osób. Pod maską schowano 
hybrydowy układ napędowy.
Z pewnością dużą ciekawostką jest model 
Mirai – wyjątkowo, gdyż jego sercem jest 
napęd... wodorowy. Premiera tego modelu 
w polskich salonach zaplanowana jest na 
przełom lutego i marca. Problem w tym, 
że w naszym kraju takiego auta nie da się 
zatankować. To jednak – według zapowie-
dzi – ma się zmienić. Dodajmy jeszcze, że 
w marcu w polskich salonach zadebiutuje 
odświeżony Hilux. Samochód będzie do-
stępny z silnikiem diesla o mocy 204 KM. 

iii generacja Kangoo
Minęło już 13 lat, od kiedy na rynku zade-
biutowała II generacja Renault Kangoo. 
W lutym do sprzedaży ma wejść kolejna. 
Ten kombivan od francuskiego produ-
centa będzie dostępny w dwóch wer-
sjach: 5-osobowej oraz jako 2-osobowy 
Van z wydzieloną przestrzenią ładunko-
wą. Klienci będą mieli do wyboru dwie 
długości nadwozia. Przestrzeń użytkowa 
w standardowej odmianie wynosi od 3,3 
do 3,9 m3, a w przedłużonym wariancie – 
od 4,2 do 4,9 m3. 
Nowe Kangoo dostępne będzie z różnymi 
wersjami silnikowymi – nie tylko spali-
nowymi, będzie także wersja z napędem 
elektrycznym. 
Renault zacznie przyjmować zamówienia 
na nowe kombivany na początku lutego 
2021 roku, a pierwsze egzemplarze trafią 
do klientów w maju.

e-Tron w wersji gT
Mówiąc o premierach 2021 roku nie moż-
na zapomnieć o tym wyjątkowym, spor-
towym, elektrycznym coupe. Już sam 
napęd na wszystkie koła o łącznej mocy 
590 koni mechanicznych może przyspa-
rzać o dreszcze. Dodajmy do tego mnó-
stwo innowacyjnych rozwiązań (choć już 
wcześniej przetestowanych, ponieważ 
Audi e-tron GT to częściowo...  Porsche 
Taycan) i niepowtarzalną stylistykę – i już 
wiadomo, że ten model z czterema koła-
mi na masce z pewnością znajdzie swo-
ich zwolenników. 
Z ciekawostek warto wspomnieć, że e-tron 
GT jest pierwszym seryjnym, w pełni elek-
trycznym Audi produkowanym w Niem-
czech. Pierwsze zamówienia na ten model 
będzie można składać wiosną 2021 r.

Nietrudno się spodziewać, że zbliżający się 2021 rok dla rynku motoryzacyjnego będzie upły-
wał przede wszystkim pod hasłami ekologia i elektryczność. Ale nie tylko. Poniżej przedsta-

wiamy wybrane i wyczekiwane modele. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Mat. prasowe

Czym nas zaskoczy 
2021 rok?
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W ramach projektu „Bałtyckie Spotkania Ilustratorów” pre-
zentowany jest dorobek ikon ilustracji polskiej i zagranicz-

nej oraz twórczość młodych, ale już nagradzanych artystów. 
W tym roku skupiono się na temacie, który jest szczegól-
nie aktualny - zagrożonym katastrofą ekologiczną Morzu 

Bałtyckim. Pytanie 
„Czy będzie z nami 

Bałtyk?” stało się 
tematem prze-

wodnim tegorocz-
nej (tym razem 

wyłącznie on-line) 
edycji projektu.

Dorota Miśkiewicz, 
Krystyna Stańko, 
Monika Borzym, 
Anna Serafińska, 
Iza Kowalewska 
oraz gościnnie 
Mietek Szcześniak 
zaśpiewali najwięk-
sze przeboje Piotra 

Szczepanika, m.in. „Puste koperty”, „Żółte 
kalendarze”, „Goniąc kormorany”. Koncertu 
można wysłuchać on-line. Wraz ze śpie-
wającymi artystami wystąpili m.in. Marek 
Napiórkowski i Henryk Miśkiewicz. Linki do 
transmisji - na stronie Ladies’ Jazz Festival. 

5. BAłtyCkIe spotkAnIA 
IlustrAtoróW

dańsk, Gdynia, Sopot. Wejherowo, Rumia, Reda. Trójmiasto, powiat 
gdański – wszystkie razem tworzą Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku od kilku-

nastu lat pokazuje, że Pomorze to dużo więcej niż jego stolica, a kultura 
rozbrzmiewa w całej Metropolii. Za nami 14. już edycja Festiwalu Metro-
polia Jest Okey. Podczas wydarzenia trzydzieści lat na scenie świętował 
legendarny trójmiejski zespół No Limits. 

lADIes’ JAZZ śpIeWA 
sZCZepAnIkA

Lifestyle
g

Metropolia
jest ok
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Maja Murawska

Historyk sztuki, koordynatorka i kuratorka 
wystaw i festiwali, autorka artykułów nauko-

wych i tekstów do katalogów. Doktorantka w Insty-
tucie Historii Sztuki na UG. Zawodowo związana 

z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie.

anna Czarnowska

Od wielu lat związana ze światem sztuki. Producentka 
filmów reklamowych, fabularnych i reportażowych. Wizjo-
nerka, która przekuwa marzenia w działanie. Kreatywna 
z dużą wolą współpracy i chęcią do działania. Zawodowo 
związana z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie.

N owe technologie od kilku lat 
stanowią główny motor napę-
dzający zmiany ekonomiczne 
i społeczne. Coraz częściej 
mówi się już nie o rozwoju 

sektorów kreatywnych, a o kreatywności we wszyst-
kich sektorach, wskazując na znaczenie i możliwości 
rozwojowe wynikające z nieszablonowego myślenia. 
Kooperacja  technologii i innowacyjności daje wiele 
szans rozwoju także dla kultury i sztuki, które przez 
lata z niechęcią i obawą obserwowały pojawiające 
się w kraju zmiany. Reorganizacja życia społecznego 
w kierunku konsumpcji, a także presja dorównania 
frekwencji prywatnym centrom rozrywki, skłoniła 
ostatecznie przedstawicieli środowisk kulturalnych 
do sięgnięcia w świat cyfrowych innowacji. Czy taki 

związek z konieczności ma jednak szanse na długie 
i owocne życie? 

Przyglądając się szczegółowo transformacji kultu-
ry w zakresie innowacyjności zauważymy, że roz-
grywa się ona na czterech podstawowych obsza-
rach: innowacje w dotarciu do odbiorcy, innowacje 
w tworzeniu dzieła, innowacje w kreowaniu warto-
ści oraz innowacje w sferze modeli biznesowych. 
Z punktu widzenia odbiorcy najważniejsze są oczy-
wiście zmiany wprowadzane w kontekście kontak-
tów z odbiorcą, bo stawiają jego potrzeby na pierw-
szym miejscu. Możliwości jest mnóstwo – począwszy 
od zupełnej podstawy (tj. dystrybucji biletów online), 
poprzez materiały online do indywidualnego wyko-
rzystania (np. obejrzenie kolekcji sztuki na platfor-

mie cyfrowej, wysłuchanie fragmentu koncertu czy 
spektaklu, ściągnięcie pomocy edukacyjnych czy 
filmów warsztatowych itp.), aż po obecność kultu-
ry poza jej stałą siedzibą (np. wystawy i spektakle 
teatralne w galeriach handlowych, transmisje wi-
dowisk operowych w kinach). Ta lista może się cią-
gnąć. Niektóre placówki w Polsce poszły krok dalej 
i dołączyły do ogólnoświatowego projektu Google 
Arts and Culture, dzięki któremu widz może poznać 
zbiory z całego świata. Opery, filharmonie, teatry 
wyświetlają swoje spektakle i koncerty w salach 
kinowych, w internecie w ramach gotowych nagrań 
lub live-stremingu. Muzea i galerie sztuki – prezen-
tują kolekcje online w formie wideoprowadzań oraz 
portali ze zdigitalizowanymi zbiorami (technologia 
digitalizacja 3d wciąż jest w Polsce wyjątkiem). 

Kultura 2021 – potrzeba 
modernizacji czy 

modernizacja na potrzeby ?
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Największe muzea, teatry, filharmonie i opery, coraz 
częściej starają się dotrzeć także do odbiorców nie-
oczywistych, niszowych, tzw. long tail customers, jak 
również odbiorców z utrudnionymi możliwościami 
udziału w kulturze, którzy nie byli wcześniej stałymi 
widzami. Organizowanie wydarzeń z audiodeskryp-
cją czy tłumaczeniem na język migowy, wspoma-
ganych pętlami indukcyjnymi, z udziałem aplikacji 
opartych na automatycznej detekcji obrazu, albo 
słuchawkami przewodzenia kostnego i przekaź-
nikami transmitującymi muzykę  - wszystko to ma 
wspierać działaczy kultury w upowszechnianiu pro-
jektów artystycznych, edukacyjnych i społecznych. 
Technologia staje się narzędziem, dzięki któremu 
instytucja może nie tylko nawiązać, ale i zacieśniać 
relacje, budować społeczny kapitał i przyczyniać się 
do zmian oblicza świata kultury.  

Dzięki najczęściej stosowanemu modelowi finan-
sowania, opartemu na środkach państwowych, ko-
rzystający z niego twórcy kultury mają zapewniony 
stabilny, powtarzalny i przewidywalny sposób pla-
nowania budżetu swoich przedsięwzięć. Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządy 
oraz instytucje oświatowe (głównie uczelnie wyż-
sze) wprowadziły możliwość dofinansowania lub 
współpracy merytorycznej mającej przyczynić się 

do wsparcia działań kreatywnych w kulturze, nie 
tylko na polu klasycznych dziedzin sztuki, lecz także 
w zakresie designu, gier wideo czy nowych mediów. 
Realizowane przez lata projekty innowacyjne, zjed-
nywanie widzów i budowanie swojej kulturalnej mar-
ki w świecie cyfrowym – wszystko to stało się w tym 
roku podstawową bolączką wielu instytucji kultury 
i sztuki. Chcąc pozostać na powierzchni i „grać w In-
ternety” trzeba było zmienić swoje przyzwyczajenia, 
często przeformułować strukturę budżetowania 
zaplanowanych wydarzeń, przesunąć wydatki na 
cele promocyjne, social-media, zewnętrzne zlece-
nia transmisyjne, programowanie customowych 
aplikacji i portali. Łatwiejszy start miały z pewno-
ścią te podmioty, które pierwsze lekcje z kreatyw-
nego wykorzystania technologii miały już za sobą, 
a zmiany i udogodnienia dla widza – jeszcze głównie 
stacjonarne – wprowadzały w ostatnich latach świa-
domie, rzetelnie i stopniowo. Zresztą reakcja wi-
dzów była jednoznaczna i wskazywała na ogromny 
potencjał tego typu rozwiązań. Weźmy za przykład 
popularność muzeów w typie centrów edukacyj-
nych - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Śląskie 
czy Podziemia Rynku Głównego w Krakowie - gdzie 
warstwa wizualna i oprawa technologiczna zachęca 
i niejako „od niechcenia” przekazuje szczegółową 

wiedzę naukową. Miejsca te wpisały się w kierunek 
nowoczesnych zmian, pozwoliły połączyć na równi 
przeżycie estetyczne, emocjonalne i intelektualne. 
Stały się też po prostu modne.

Żyjemy w czasach zindywidualizowanych potrzeb, 
a kultura – czy tego chce czy nie, czy jest na to gotowa 
czy się przed tym broni – musi się nam podporządko-
wać. Zmiana stylu i trybu życia ludzi, ogromna oferta 
kulturalna, a co za tym idzie coraz bardziej świadome 
selekcjonowanie dostarczanych nam treści, sprawia-
ją, że walka o stałego, wiernego odbiorcę jest coraz 
bardziej powszechna. Kultura i sztuka stają się jedno-
cześnie w pełni utylitarne, dostępne w każdym czasie 
i miejscu, 24 godziny na dobę. Stają się elementem 
codziennej rutyny, w drodze do pracy, w kolejce do 
lekarza, czy na kanapie w deszczowy wieczór. Stają 
się w końcu elementem rozwoju osobistego, wzboga-
cającego życie odbiorcy funkcjonującego na co dzień 
w zupełnie innej przestrzeni zawodowej. Możliwości 
streamingu opery, obejrzenia wirtualnego oprowa-
dzania po wystawie sztuki współczesnej, wzięcia 
udziału w zdalnych warsztatach teatralnych - wszyst-
ko to, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nam 
dziwne i ekstrawagandzkie, jest dziś nie budzącą 
niczyjego zdziwienia normą. 

Mamy wrażenie, że w morzu formalnych, technolo-
gicznych możliwości płynących z transferowania 
sztuki w świat cyfrowy, problemem nadal jest świa-
dome i celowe korzystanie z tej oferty przez widza. 
Przekazanie mu narzędzi, dzięki którym korzyści 
z kontaktu z dziełem sztuki - jakimkolwiek medium 
by się nie posługiwało – będą długofalowe, wykro-
czą poza zwykłą konsumpcję, i przyczynią się do 
tego, co wciąż może być nadrzędnym celem sztu-
ki – uwrażliwienia, zmiany sposobu postrzegania 
świata, akceptacji siebie i otwartości na innych. 
Rozwiązaniem tego problemu może być popula-
ryzacja wydarzeń typu hackathon, czyli marato-
nów projektowania, w tym przypadku skorelowa-
nych z konkretnymi potrzebami  świata kultury 
i sztuki. Kluczowe jest także otwarte i dynamicz-
ne wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i po-
tencjałowi zmian w kulturze przez specjalistów 
w dziedziny nowych technologii, szkolenia pra-
cowników sektora kulturalnego, zatrudnianie lu-
dzi kompetentnych, łączących umiejętności obu 
sektorów. Nie bez znaczenia jest również zmiana 
myślenia osób kierujących instytucjami, stawia-
nie na ludzi młodych, otwartych na zmiany, bio-
rących czynny udział w życiu Globalnej wioski.  
Czas pokaże czy zmiany instytucji kultury, rozpoczę-
te na masową skalę w skutek sytuacji pandemicznej 
i przeniesienia działalności do sieci, zostaną utrzy-
mane i będą owocnie się rozwijać, czy też okażą się 
być jedynie krótkim i przelotnym romansem.
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Laureatów Złotych i Srebrnych Lwów, 
a także nagród indywidualnych w Kon-
kursie Głównym oraz zwycięzców Konkur-
su Filmów Mikrobudżetowych i Konkursu 
Filmów Krótkometrażowych ogłoszono 
podczas Gali Zakończenia 45. FPFF w so-
botę, 12 grudnia 2020 roku. W tym roku 
festiwal zorganizowany został wyłącznie 
w trybie on-line. 
Nagrody regulaminowe w Konkursie 
Głównym przyznało Jury 45. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
w składzie: Lech Majewski – przewodni-
czący jury, Grażyna Błęcka-Kolska, Mar-
cin Lenarczyk, Ryszard Lenczewski, Do-
rota Masłowska, Jan Matuszyński, Cezary 
Pazura, Klaudia Śmieja-Rostworowska. 
Wielką Nagrodę „Złote Lwy” 45. Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
dla najlepszego filmu „Zabij to i wyjedź 
z tego miasta” otrzymali reżyser Mariusz 
Wilczyński oraz producentki: Ewa Pusz-
czyńska i Agnieszka Ścibior. Nagrodę 
„Srebrne Lwy” dla filmu „Sweat” otrzy-
mali reżyser Magnus von Horn oraz pro-
ducent Mariusz Włodarski. Nagrodę „Zło-
ty Pazur” w kategorii „Inne Spojrzenie” 

dla filmu „Magnezja”, otrzymali reżyser 
Maciej Bochniak oraz producenci: Leszek 
Bodzak i Aneta Hickinbotham.
Nagrody indywidualne otrzymali: Magnus 
von Horn za reżyserię filmu „Sweat”, Piotr 
Domalewski za scenariusz do filmu „Jak 
najdalej stąd”, Jan Holoubek za debiut 
reżyserski za film „25 lat niewinności”, 
Michał Dymek za zdjęcia do filmu „Swe-
at”, Hania Rani za muzykę do filmu „Jak 
najdalej stąd”, Marek Warszewski za sce-
nografię do filmu „Magnezja”, Franciszek 
Kozłowski za dźwięk w filmie „Zabij to 
i wyjedź z tego miasta”, Agnieszka Gliń-
ska za montaż filmu „Sweat”, Waldemar 
Pokromski i Agnieszka Hodowana za cha-
rakteryzację do filmu „Magnezja”, Dorota 
Roqueplo za kostiumy do filmu „Magne-
zja”, Aleksandra Konieczna za drugo-
planową rolę kobiecą w filmie „Sweat”, 
Tomasz Włosok za drugoplanową rolę 

męską w filmie „Jak zostałem gangste-
rem. Historia prawdziwa”, Magdalena 
Koleśnik za główną rolę kobiecą w filmie 
„Sweat”, Piotr Trojan za główną rolę mę-
ską w filmie „25 lat niewinności”, Zofia 
Stafiej za debiut aktorski w filmie „Jak 
najdalej stąd”. 
Podczas gali zakończenia 45. FPFF ogło-
szono również zwycięzców dwóch pozo-
stałych konkursów filmowych. Nagrodę 
za najlepszy film w Konkursie Filmów Mi-
krobudżetowych otrzymał reżyser Dawid 
Nickel za film „Ostatni Komers”. Nagrodę 
im. Lucjana Bokińca dla Najlepszego Fil-
mu w Konkursie Filmów Krótkometrażo-
wych otrzymała reżyserka Olga Bołądź 
za film „Alicja i żabka”.
„Platynowe Lwy”, nagrody za całokształt 
twórczości ufundowane przez Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich, odebrali re-
żyserzy Andrzej Barański i Feliks Falk.

Złote Lwy
po raz pierwszy dla animacji

Po raz pierwszy w historii Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni nagrodę dla 
najlepszego filmu otrzymała 
pełnometrażowa animacja – film 
„Zabij to i wyjedź z tego miasta”.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Mat. pras.
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Pomorska Nagroda Artystyczna

W tym miesiącu poznaliśmy 
laureatów Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej za 2019 rok.

Laureatami tej najważniejszej nagro-
dy województwa pomorskiego zostają 
przedstawiciele środowiska artystycz-
nego naszego regionu, którzy w minio-
nym roku byli autorami wyjątkowego 
dokonania artystycznego lub przyczynili 
się do powstania niezwykłego wydarze-
nia kulturalnego.
Pomorską Nagrodę Artystyczną za osią-
gnięcia w 2019 roku otrzymali:
- Emil Miszk za niezwykle pracowity rok 
jazzowego trębacza, obfitujący w kon-
certy na najważniejszych festiwalach 
jazzowych w Europie
- Mirosław Baka za mistrzowską rolę Wil-
liego Lomana w spektaklu "Śmierć komi-
wojażera" Arthura Millera w reżyserii Rad-
ka Stępnia na deskach Teatru Wybrzeże

- Katarzyna Figura za wiarygodną i pełną 
namiętności tytułową kreację w spek-
taklu "Fedra" Jeana Racine'a w reżyserii 
Grzegorza Wiśniewskiego w Teatrze Wy-
brzeże.
Pozostali nominowani w kategorii „kre-
acje artystyczne”: Sebastian Bartkowski, 
Przemek Dyakowski i Joanna Knitter, Ka-
tarzyna Józefowicz, Marzenna Mazur, Do-
rota Nieznalska, Krystyna Stańko, Piotr 
Witkowski. 
W kategorii „Pomorska nadzieja arty-
styczna” nagrodę otrzymała:
- Julia Ciesielska nominowana za wyjąt-
kową dojrzałość sceniczną i technikę 
wykonawczą docenioną wieloma wyróż-
nieniami i nagrodami, w tym prestiżowym 
tytułem Młodego Tancerza Roku 2019. 
Pozostali nominowani: Agata Bykowska, 
Hania Rani. 

W kategorii „Mecenat kultury” nagroda 
trafiła do:
- Mariana Zielińskiego za zakup forte-
pianu Yamaha dla Białego Spichlerza, 
oddziału Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku oraz za wsparcie 53. Festiwa-
lu Pianistyki Polskiej w Słupsku. 
Pozostali nominowani: Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy, firma Ziaja Ltd 
Zakład Produkcji Leków sp. z o. o..
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