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prawdziwą przy-
jemnością oddaje-
my w Państwa ręce 
najnowszy, przed-
świąteczny numer 

Expressu Biznesu. Zbliżające 
się Święta Wielkiej Nocy to 
czas odpoczynku i zadumy, 
ale może to być też czas na 
konstruktywne przemyślenia 
i nowe pomysły. W tym wydaniu 
poruszamy wiele ważnych dla 
przedsiębiorców spraw i publi-
kujemy wywiady z ciekawymi 
ludźmi biznesu i polityki. Być 
może staną się one inspiracją 
do kolejnych wyzwań lub po-
stawienia sobie nowych celów. 
Co zatem jest najważniejsze 
w prowadzeniu biznesu i dla-
czego warto współpracować 
z innymi przedsiębiorcami? Co 
można zyskać, działając w or-
ganizacjach zrzeszających 
przedsiębiorców? Między inny-

mi na te pytania odpowiada w rozmowie z naszą redakcją Robert 
Firkowski, Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Zastanowimy się też przez chwilę, jak niesłabnącą wciąż pande-
mia wpływa na sektor usług biznesowych oraz na rynek maga-
zynów. Nieco miejsca – jak co miesiąc – poświęcamy też na przy-
bliżenie działalności samorządów. Tym razem zajrzeliśmy m.in. do 
gminy Puck, gminy Rytro i Jastarni. W publikowanych wywiadach 
można poznać pomysły władz samorządowych na dalszy rozwój 
miast i gmin oraz najważniejsze zadania, które ostatnio udało się 
zrealizować. 
Co jeszcze można znaleźć w najnowszym wydaniu naszego ma-
gazynu? Nie zabrakło informacji z rynku nieruchomości, moto-
ryzacyjnego czy ciekawostek ze świata biznesu. Warto się z nimi 
zapoznać, zachęcam więc do lektury!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Tak naprawdę 
licZy się cZłowiek

Robert Firkowski - Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, założyciel i właściciel 
firmy Fira. W tym roku mija 10 lat, od kiedy zaczął działać w Izbie. Dziś - już jako Prezes 
– mówi o tym, dlaczego warto być zrzeszonym w Izbie, jak ważne w biznesie są relacje 
międzyludzkie oraz o wykluczeniu komunikacyjnym części województwa pomorskiego.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Robert Firkowski
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oja przygoda z Izbą za-
częła się w 2011 roku, 
czyli minęło już 10 lat. 
W tamtym czasie nawet 

nie myślałem, że po iluś latach zostanę 
Prezesem Izby. Na początku chyba jak 
każdy miałem nadzieję, że jak będę człon-
kiem Izby, to nagle wszyscy członkowie 
zostaną moimi klientami. Okazało się jed-
nak, że to tak nie działa. Poczułem wtedy 
rozczarowanie. Część osób w takim mo-
mencie rezygnuje, tłumacząc sobie, że 
to im nic nie daje. Zwykły błąd założenia. 
Bardzo lubię czytać a ostatnio słuchać 
książek i podcastów. W jednej z książek 
już nie pamiętam, w której przeczytałem 
„W biznesie zaufanie nie liczy się ilością 
wspólnie wypitego alkoholu, lecz tym, że 
mogę liczyć na Ciebie i wcale nie musi-
my być na TY”. Ludzie lubią współpraco-
wać  z ludźmi, których lubią. Mój biznes 
zaczął się zdecydowanie lepiej rozwijać, 
gdy ludzie zaczęli mnie poznawać. Bo 
tak naprawdę liczy się człowiek. Moje 
spotkania zaczęły się wydłużać. Teraz na 
spotkanie rezerwuję od dwóch do trzech 
godzin. Twierdzenie, że szefowie nie mają 
czasu, uważam za błędne. Nie mają czasu, 

jeśli będziemy mówić tylko o sobie. Jeśli 
spotykałem się z przedsiębiorcami, któ-
rzy też są członkami naszej Izby, zawsze 
rozmawialiśmy o niej i tak jest do dzisiaj. 
Przez cały czas uczestniczyłem w życiu 
Izby, aż zostałem wybrany do Rady Izby 
potem Zarządu Izby, a od grudnia 2019 
roku zostałem wybrany Prezesem Izby. 
Bardzo sobie cenię to, że zostałem ob-
darzony zaufaniem przez ludzi biznesu. 
W obecnym zarządzie, który składa się 
z czterech mężczyzn i jednej kobiety je-

stem najstarszy. Choć różnimy się między 
sobą, jako zespół współpracuje się nam 
bardzo dobrze, każdy zajęty jest swoimi 
tematami zawodowymi, a jednak potrafi-
my znaleźć czas dla Izby. Jestem bardzo 
wdzięczny im za to. Współpraca z nimi to 
sama przyjemność.

Często jestem pytany, co daje mi Izba?  
Przy pierwszych takich pytaniach próbo-
wałem  ubrać odpowiedź w szczytne cele, 
ale to nie było moje. W tym, co może dać 
nam Izba, posłużę się przykładem. W 2019 
roku zaczęliśmy organizować Wieczory 
Biznesowe, podczas których oprócz pre-
lekcji zaproszonego gościa jest też czas 
na networking. Podczas jednego z takich 
wydarzeń poznałem przedsiębiorcę, któ-
ry był w Izbie pierwszy raz. Po jakimś cza-
sie zadzwonił do mnie z prośbą, czy będę 
w stanie mu pomóc. Udało się, akurat 
w naszej Izbie jest firma, która ma rozwią-
zanie, które mogło pomóc. I tak Panowie 
porozmawiali sobie i znaleźli wspólne 
rozwiązanie. Ważne jest to, co się zadzia-
ło. Firma szukająca rozwiązania znalazła 
je, firma mająca rozwiązanie pozyskała 
klienta, Izba pozyska nowego członka. 
Dodatkowo wydarzyła się jeszcze jedno, 
o czym nie myślałem w całym tym pro-
cesie, na koniec i moja firma pozyskała 
nowego klienta. Cztery strony wygrały, 
niesamowite!

M



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 9    

Zmieniliśmy podejście do prowadzenia 
naszej Izby. Chcemy, aby nasza Izba była 
postrzegana jako społeczność biznesu. 
Nie da się oddzielić przedsiębiorców od 
pracowników, samorządowców i całej 
społeczności lokalnej. Wspólnie tworzy-
my jeden ekosystem i jeśli jednej grupie 
jest gorzej, po jakimś czasie odczują to 
pozostali. Zależy nam  na budowaniu 
relacji, dzieleniu się wiedzą, cyfryzacji, 
wspieraniu lokalnego biznesu.

Przykładem niech będzie włączenie się 
Izby w działania na rzecz budowy kory-
tarza. Mijają kolejne lata wykluczenia 
komunikacyjnego zachodniej części wo-
jewództwa pomorskiego. Niby wszyscy to 
wiedzą, lecz jakoś brakuje determinacji, 
by to zmienić. Może jakoś to będzie. Może 
stanie się cud. Niestety jakoś to nie bę-
dzie i nie stanie się cud.

O ile w osi wschód-zachód do końca 2025 
roku, jeśli nic się nie zmieni, sytuacja po-
winna się poprawić za sprawę drogi S6. 
O tyle w osi północ-południe cisza! Dlate-
go tek ważne jest  wytyczenie korytarza 
drogowego od Ustka-Słupsk-Bytów-Choj-
nice. W ostatnich latach biznes w wymie-
nionych miejscowościach mocno przy-
spieszył i potrzebuje dobrej jakości dróg, 
pozwalających na szybkie i bezpieczne 
przemieszczanie się pojazdów. Niezbęd-
ne staje się połączenie północnej części 
województwa pomorskiego z resztą kraju 
i dalej na południe Europy.

Obecna DK 21 na odcinku Słupsk-Ustka 
stajnie się drogą wewnętrzną. Coraz licz-
niejsza zabudowa wokół drogi oraz  pla-
nowany remont drogi z kilkoma rondami 
i ruchem pojazdów przekraczającym 
13000 tysięcy pojazdów na dobę spowo-
duje zakorkowanie drogi. 

Obecne DW 210 Słupsk-Unichowo oraz 
DW 212 Unichowo-Chojnice są zbyt wą-
skie, kręte, kiepskiej jakości, w skrajni 
drogi rośnie duża ilość drzew. Takie wa-
runki mocno spowalniają ruch dużych po-
jazdów i stają się niebezpieczne.

Wytyczenie nowego korytarza drogowe 
na odcinku Ustka-Słupsk jest niezbędne 
dla poprawy komunikacji samochodowej. 
Nowy korytarz omijałby miejscowości, 
rzekę Słupię oraz trakt kolejowy. Brak 
konieczności budowy mostu i wiaduktu 
jest dużym atutem. Połączenie go z nowo 
planowaną północną obwodnicą Słupska 
łączącą się z drogą S6 pozwoli na ominię-
cie obszaru zabudowanego i płynne połą-
czenie z DW 210. Dużym atutem DW 210 
i DW 212 jest ich przebieg przez obszary 
niezabudowane. Konieczne staje się wy-
budowanie obwodnicy Bytowa, w którym 
w ostatnich latach znacząco wzrosła licz-
ba pojazdów osobowych i ciężarowych. 
Nowy korytarz drogowy łączyłby się z DK 

22, która stanowi obwodnicę Chojnic od 
południa, takie rozwiązanie rozwiązałoby 
problemy z przejazdem przez miasto w osi 
północ-południe.

Niecałe 130 kilometrów nowego koryta-
rza drogi jest w stanie na zawsze zmienić  
i trwale wpłynąć na rozwój przyległych 
obszarów. Jeśli przy obecnym wyklucze-
niu komunikacyjnym biznes z naszego 
regionu mimo wszystko radzi sobie. To, co 
będzie, jeśli uda nam się to zmienić? 

Ustka

Słupsk

Bytów

Chojnice





oskonała lokalizacja, duża powierzchnia czy podłączone media, to tylko 
niektóre z aspektów, jakie oceniać będzie konkursowa komisja. W konkursie 
„Grunty na medal” zgłaszać można przygotowane pod inwestycje tereny 

w całej Polsce. Wnioski składane przez wójtów, starostów czy prezydentów miast 
można nadsyłać do 9 kwietnia 2021 r. Tereny wyróżnione w plebiscycie będą 
w pierwszej kolejności rekomendowane inwestorom zagranicznym, poszukującym 
miejsca do rozpoczęcia działalności.

Gdański Urząd Pracy urucho-
mił e-konsultacje dla praco-

dawców – są to spotkania do-
radców GUP z pracodawcami 

z Gdańska i powiatu gdańskie-
go, organizowane w formule 

online (zdalnie) z wykorzysta-
niem bezpłatnej platformy ZOOM. E-konsultacje 

odbywają się cyklicznie zgodnie z wcześniej przyję-
tym harmonogramem i poświęcone są konkretnym 
obszarom tematycznym dotyczącym oferty urzędu 

pracy oraz działań podejmowanych na rzecz wspar-
cia lokalnych pracodawców.

E-konsultACJE DlA 
prACoDAwCów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 
zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu unij-
nego Granty na Eurogranty. Firmy ubiegające się 
o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu 

mogą otrzymać nawet 280 tys. 
zł wsparcia z Funduszy Europej-
skich. Budżet podzielonego na 
pięć rund konkursu wynosi 5 mln 
zł. Nabór wniosków w pierwszej 
rundzie rozpocznie się 1 kwietnia 
2021 roku i potrwa do 31 maja 
2021 roku. 

MożnA DostAć nAwEt 
280 tys. Zł

Biznes

Grunty na 
medal, 

konkurs trwa

D
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o nie pierwsza nagroda 
dla inwestycji realizo-
wanej na Wyspie Spi-
chrzów, ale z pewnością 

wyjątkowo cenna. MIPIM (le Marché Inter-
national des Professionnels de l’Immobilier) 
to wielkie międzynarodowe wydarzenie, 
gromadzące w Cannes we Francji tysiące 
ludzi pracujących w branży nieruchomości 
na całym świecie. Od 1991 roku najwięk-
szym wydarzeniem targów jest wręczenie 

MIPIM Awards. Te niezwykle prestiżowe 
nagrody, przyznawane w 12 kategoriach (11 
konkursowych plus jedna specjalna), zwa-
ne są Oskarami Nieruchomości.
Do konkursu w roku 2020 zgłoszonych zo-
stało 228 inwestycji z 45 krajów, spośród 
których jury MIPIM wybrało 44 finalistów 
(po 4 w każdej z 11 kategorii). W gronie czte-
rech ścisłych finalistów MIPIM w kategorii 
Urban Project (Projekt Miejski) znalazła 
się Granaria Gdańsk, która zagospodaro-

oskar 
nieruchomości 

dla Granarii

Niezwykły projekt 
realizowany na Wyspie 
Spichrzów w Gdańsku 

zdobywa kolejne nagrody. 
Jedną z ostatnich jest tzw. 

„Oskar Nieruchomości”. 

T
TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Granaria
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wuje północny cypel Wyspy Spichrzów. 
Rywalizowała z inwestycjami z Brukseli 
(Tivoli Green City), Moskwy (przebudowa 
nabrzeży rzeki Moskwy) i z La Cité Ferti-
le na obrzeżach Paryża, gdzie stworzono 
przyjazne miejsce do uprawy roślin, ale 
i do spędzania czasu wolnego. Największe 
uznanie zyskała Granaria! 
W całej historii MIPIM Awards polskie pro-
jekty tylko dwukrotnie zostały wyróżnione 
w tym konkursie. W 2004 roku nagrodzony 
został warszawski biurowiec Metropolitan 
projektu Normana Fostera, a w 2017 roku 
Warsaw Spire (Jaspers-Eyers Architects). 
W tym roku do tego elitarnego grona do-
łączyły dwa kolejne projekty z Polski: Mo-
nopolis w Łodzi (nagroda za najlepszą 
inwestycję w kategorii Mixed-Use) oraz 
Granaria za projekt realizowany na Wyspie 
Spichrzów w Gdańsku przez belgijsko-pol-
skie konsorcjum Immobel & Multibud.
Jury, przyznając nagrodę, podkreśliło wy-
różniające cechy projektu Granarii: pro-
mowanie integracji społecznej jako wkład 
w rozwój gospodarczy. Uznano Gdańsk za 
„miasto jutra”, gdzie w centrum uwagi są 
ludzie. Doceniona została nie tylko koncep-

cja architektoniczna, ale również otwartość 
projektu. Jest on przyjazny zarówno dla 
przyszłych lokatorów, jak i dla miasta, jego 
mieszkańców i turystów.
Projekt Granaria jest realizowany w for-
mule partnerstwa publiczno-prywat-
nego. Miasto Gdańsk zdecydowało się 
udostępnić grunt pod budowę inwestycji. 
W zamian powstają liczne obiekty celu 
publicznego, służące mieszkańcom. Są 
to lub będą: remont Długiego Pobrzeża, 
rozbudowa mariny, przebudowa mostu 
Stągiewnego na most zwodzony, remont 
okolicznych ulic i przede wszystkim kład-
ka św. Ducha. Kładką można spacerować 
od 1 sierpnia, uroczyste jej otwarcie na-
stąpiło 3 września 2020 roku. Pierwsza 
w Gdańsku obrotowa kładka, łącząca Wy-
spę z Długim Pobrzeżem przy bramie św. 
Ducha, ma 57 m długości i 4,5 m szeroko-
ści oraz 1,5-metrowy prześwit nad wodą. 
Obrotowy mechanizm pozwala otworzyć ją 
w 2 minuty od zgłoszenia zamiaru przepły-
nięcia Motławą. Zaprojektowało ja studio 
Bednarski z Londynu. Pozostałe inwesty-
cje celu publicznego mają być gotowe pod 
koniec 2023 roku.

woJCIECh CIurZyńskI
właściciel Multibud S.A.
Zagospodarowanie Wyspy Spichrzów to wielkie wyzwanie dla środowiska związanego z inwestowaniem w nieruchomości. Intere-
sowałem się tym od lat. Uważałem, że to wspaniałe miejsce w sercu miasta, gdzie od wojny straszyły chaszcze i ruiny, warte jest 
przemyślanej zabudowy. Ze względu na położenie nie może to być banalny projekt deweloperski. Zabudowę Wyspy trzeba zaplano-
wać tak, żeby wpisała się w historyczne otoczenie, służyła nie tylko przyszłym właścicielom lokali, ale też mieszkańcom, turystom, 
gościom przyjeżdżającym do Gdańska. Obok mieszkań i biur powinna tu być atrakcyjna przestrzeń społeczna, komercyjno- rozrywko-
wa, do której będzie się chciało przychodzić. Nie można się też odcinać od przeszłości – powinno to być klimatyczne miejsce łączące 
historię ze współczesnością, pozostałości starych murów z nowocześnie zaplanowaną przestrzenią urbanistyczno-architektoniczną. 
Projekt powinien uwzględnić historyczne otoczenie, wpisać je w panoramę współczesnego Gdańska. Taki projekt to marzenie 
każdego dewelopera. 

MARNIx GAllE
Executive Chairman of the 
Board of Directors
Granaria na Wyspie Spichrzów nie jest 
naszą jedyną inwestycją w Polsce. Ale 
pod wieloma względami jest wyjątkowa. 
W portfelu inwestycyjnym Immobela – spółki 
działającej już 150 lat, notowanej na giełdzie 
w Brukseli – obiekty, które wymagają rewita-
lizacji, otrzymania nowego, współczesnego 
życia, zawsze znajdowały znaczące miejsce. 
Dostrzegaliśmy w nich potencjał, być może 
niezauważalny dla innych. Zdobyliśmy duże 
doświadczenie w tego typu projektach. 
Otrzymaliśmy też za nie wiele nagród. Kiedy 
więc zwrócił się do nas Wojciech Ciurzyński, 
który szukał partnera dla swojej firmy 
Multibud do projektu zagospodarowanie 
północnego cypla Wyspy Spichrzów, bardzo 
nas jego propozycja zainteresowała. To była 
inwestycja o wielkim potencjale zarówno 
biznesowym jak i prestiżowym. Inwestycja, 
w której historyczny kontekst musiał być 
wpleciony we współczesność. Inwestycja 
w sercu miasta, którą trzeba było wpleść 
w tradycyjną zabudowę. 
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Była to trzecia edycja konkursu Prezydenta Miasta Gdańska dla 
najlepszej realizacji architektonicznej. W tym roku dotyczyła inwe-
stycji ukończonych w latach 2018-2019. Jak wyjaśniają organizato-
rzy, celem konkursu jest promocja gdańskiej architektury poprzez 
ukazanie jej różnorodnego i ciekawego oblicza. Nagrody otrzymu-
ją wspólnie architekt, inwestor i wykonawca. Nagroda składa się 
z trzech elementów: statuetki, dyplomu oraz metalowej plakietki 
zawierającej nazwisko lub nazwę autora projektu (studia architek-
tonicznego), inwestora i wykonawcy. Plakietka przeznaczona jest 
do wmurowania w fasadę nagrodzonego obiektu.

Wśród nominowanych do nagrody znalazły się następujące reali-
zacje: Siedziba Pomorskiej Spółki Gazownictwa, ul. Wałowa, Gra-
naria, Wyspa Spichrzów, Front Park, ul. Sadowa, Riverview, ul. Na 
Stępce, Angielska Grobla, Dom miejski MIDI, Osowa, ul. Niedział-
kowskiego, Stara Apteka, ul. Teatralna, Botanica Jelitkowo, ul. 
Bursztynowa.
Kapituła konkursu przyznała dwa równorzędne miejsca pierwsze 
i jedno wyróżnienie. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyły dwie in-
westycje: Granaria na Wyspie Spichrzów przy ul. Chmielnej oraz 
Osiedle Riverview przy ul. Angielska Grobla i Na Stępce. Autorem 
projektu Granaria jest Studio Architektoniczne KWADRAT, inwe-
storem i wykonawcą Granaria Development Gdańsk Bis Sp. z o.o. 
Natomiast wyróżnienie przyznano projektowi Dom miejski MIDI. 
Organizatorami konkursu są Prezydent Miasta Gdańska oraz Sto-
warzyszenie Architektów Polskich, oddział Wybrzeże. 

Pierwsze miejsce (ex aequo) w konkursie Najlepsza 
Gdańska Realizacja Architektoniczna 2018-2019 
zdobył projekt Granaria na Wyspie Spichrzów. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Granaria

Zdobyli Nagrodę 
Prezydenta Gdańska

AlEksAnDrA DulkIEwICZ
prezydent Gdańska
Miejsca, które wyróżniliśmy są naprawdę piękne I tak właśnie widzę rolę miasta Gdańska, rolę trochę też edukacyjną, wytyczania 
dobrych wzorców, bo taka właśnie jest idea tej nagrody - pokazywanie tego, co dobre, piękne, użyteczne, niekoniecznie zamknięte. 
Coś z czego można skorzystać, dotknąć. Warto podkreślić, że dwie z tych realizacji (m.in. Granaria – przyp. Red.) zlokalizowane są nad 
wodą. To zwracanie się Gdańska twarzą do wody jest czymś na czym nam bardzo zależy. Wyspa Spichrzów została bardzo zniszczona 
podczas II wojny światowej i mimo niezwykle atrakcyjnej lokalizacji przez długie lata nie była w żaden sposób zagospodarowywana. 
Inwestowanie na Wyspie Spichrzów nie było łatwe. Obszar uznany został za pomnik historii, a jego układ urbanistyczny wpisano do 
rejestru zabytków. To nakładało na inwestorów wiele ograniczeń. Problemem był także zły stan techniczny nabrzeży. Podjęcie się 
tego projektu wymagało od inwestora, wyłonionego w drodze postępowania jawnego i konkurencyjnego, ogromnego zaangażowa-
nia, przemyśleń i nowatorskich rozwiązań.
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kutki wywołane pan-
demią COVID-19 
mogą spowodować 
niepowetowane straty 

zarówno dla Wykonawcy, jak i dla Inwe-
stora. Planowane inwestycje często wiążą 
się z zaangażowaniem ogromnego kapi-
tału finansowego, a wstrzymanie robót 
lub odstąpienie od umowy powoduje ry-

zyko niewykonania prac w terminie. Prak-
tyka podpowiada, że w większości umów 
o roboty budowlane zawarte są klauzule 
dotyczące siły wyższej i obowiązki stron 

na wypadek jej wystąpienia. Siła wyż-
sza zwykle określana jest jako zdarzenie 
niezależne od stron, niemożliwe do prze-
widzenia oraz którego skutkom strony 

Pandemia koronawirusa 
SARS-COV-2 wyrządziła 
szkody na całym świecie 
paraliżując przedsiębiorców, 
planowane inwestycje 
i powodując opóźnienia 
dla Wykonawców. Strony 
umów starają się jak najlepiej 
zadbać o swoje interesy, 
by nie dopuścić do strat, 
a negocjacje nie zawsze 
kończą się kompromisem. 
Ostatecznie decydują 
się na podjęcie kroków 
prawnych, by nie dopłacać 
do interesu, a z drugiej strony 
zabezpieczyć się na czas 
trwania pandemii.  

Umowa o roboty 
budowlane w cZasach 

pandemii CoVid-19

S
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nie mogą zapobiec. Takimi zdarzeniami 
są: zjawiska naturalne, takie jak powódź, 
trzęsienie ziemi, huragan, także zamiesz-
ki wojenne, strajki, ale również epidemie. 
Najczęściej konsekwencją siły wyższej 
jest zwolnienie od odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, na przykład opóźnienie 
w wykonaniu robót. Problemy jakie na-
potykają strony to przede wszystkim nie-
uzyskanie w wymaganym umową terminie 
pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji 
nie pozostaje nic innego jak wstrzymać 
się z wydaniem Wykonawcy placu budo-
wy, a w przypadku bardziej zaawansowa-
nych prac- zawieszenie ich wykonywania 
na czas trwania pandemii. 
By móc ocenić wpływ siły wyższej pod po-
stacią pandemii koronawirusa na realiza-
cję konkretnego przedsięwzięcia, należy 
indywidualnie przeanalizować dany stan 
faktyczny. Przede wszystkim zweryfi-
kować treść łączącej strony umowy pod 
kątem klauzul związanych z siłą wyższą. 
W przypadku umowy o roboty budowlane 
konieczne jest wykazanie, że strona nie 
może wykonywać swoich obowiązków, 
z uwagi na okoliczności za które nie pono-
si odpowiedzialności. Takie okoliczności 
mogą być następstwem w szczególności 
ograniczeń w wykonywaniu działalno-
ści nałożonych przez władze, ale również 
zmniejszeniem liczby pracowników z uwa-
gi na odbywanie przez nich kwarantanny, 
opiekowanie się dziećmi, czy też braki 
w materiałach budowlanych w związku 
z zawieszeniem produkcji, zamknięciem 
hurtowni budowlanych, zamknięciem gra-
nic państwowych. To strona powołująca 
się na te okoliczności ma obowiązek wy-
kazania ich zaistnienia i ich wpływu na 
wykonanie zobowiązania. Druga strona 
ma prawo żądać odpowiednich dowodów 
na potwierdzenie okoliczności, za które 
twierdzący nie ponosi odpowiedzialności. 
W sytuacji nienależytego wykonania zo-
bowiązania przez Wykonawcę z przyczyn 
przez niego niezawinionych, nie będzie 

on ponosił odpowiedzialności wobec In-
westora, a w szczególności nie będzie on 
zobowiązany do zapłaty kar umownych. 
Należy przy tym pamiętać, że strona, która 
powołuje się na fakt wystąpienia siły wyż-
szej, jest zwolniona od odpowiedzialności, 
ale tylko do czasu, kiedy dosięgają ją skut-
ki tego stanu, a to oznacza, że do momen-
tu, do którego realnie nie mogła sprostać 
swoim obowiązkom. Zatem, stan będący 
przyczyną zawieszenia robót budowlanych 
ustanie z chwilą wznowienia produkcji 
hurtowej, powrotu pracowników z kwaran-
tanny, otwarcia granic państwowych. 
Strona posiada prawo do żądania sądowe-
go ukształtowania stosunku umownego, 
a nawet żądania rozwiązania umowy, gdyby 
wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków 
wykonanie umowy o roboty budowlane gro-
ziło jej rażącą stratą lub byłoby połączone 
z nadmiernymi trudnościami, czego strony 
nie mogły przewidzieć zawierając umowę. 
Niepowetowane straty dla przedsiębior-
ców są konsekwencją wprowadzonych 
zakazów, obostrzeń, ograniczeń działal-
ności handlowej i związanych z nimi opóź-
nień. W nadzwyczajną zmianę stosunków 
wpisują się tylko zdarzenia nadzwyczajne 
o charakterze powszechnym, niezależne 
od woli stron i wykraczające poza typowe 
ryzyko gospodarcze. Konieczność oceny 
czy określone okoliczności w związku z ich 
wpływem na zobowiązanie umowne mogą 
być zakwalifikowane jako nadzwyczajna 
zmiana stosunków, należy każdorazowo 
do sądu orzekającego. Treść art. 3571 ko-
deksu cywilnego jednoznacznie wskazuje, 
że wystąpienie nadzwyczajnej zmiany sto-
sunków nie oznacza, iż sąd ma obowiązek 
zaingerować w stosunek zobowiązaniowy 
łączący strony. Przesłankami ewentual-
nej ingerencji są interesy obu stron oraz 
zasady współżycia społecznego. Inge-
rencja zależy od poszczególnego stanu 
faktycznego podlegającego rozważeniu 
przez sądy, i trudno w odniesieniu do nich 
formułować rozstrzygnięcia. W orzecznic-
twie zaznacza się, iż fakt, że podmioty ob-

rotu gospodarczego prowadzą działalność 
w celu osiągnięcia zysku, nie oznacza przy 
tym, że każde przedsięwzięcie, w jakim 
uczestniczą, musi im zagwarantować jego 
osiągnięcie. Zanim Sąd skorzysta z kom-
petencji przewidzianych w art. 3571 ko-
deksu cywilnego, musi rozważyć interes 
strony powołującej się na nadzwyczajną 
zmianę stosunków i jej kontrahenta. 
Uprawnienie do żądania oznaczenia 
przez sąd wysokości świadczenia może 
być realizowane w procesie dopóki zo-
bowiązanie nie wygaśnie, a użyte przez 
ustawodawcę sformułowania dotyczą-
ce nadmiernych trudności w spełnieniu 
świadczenia wskazują jedynie na naj-
wcześniejszą chwilę, z nastaniem której 
wykonawca może żądać od sądu mody-
fikacji umowy. Dopiero bowiem wówczas 
spełniona zostaje przesłanka, że wyko-
nawca wie (i może udowodnić), że wyko-
nanie umowy za ustalone wynagrodzenie 
stwarza zagrożenie rażącą stratą.
Zmiana umowy w zakresie wysokości wy-
nagrodzenia będzie dopuszczalna, jeżeli 
jest korzystna albo wynika z okoliczności, 
których nie dało się przewidzieć w chwi-
li zawarcia umowy o roboty budowlane. 
Warto zwrócić się do prawnika o fachową 
poradę, by móc uzyskać więcej informacji 
na temat możliwości, jakie mają strony 
umowy o roboty budowlane w czasach 
pandemii COVID. 

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego
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ryneK praCy prZysZłoŚci

W ciągu najbliższych dziesięcioleci całe doświadczenie tego, co oznacza „praca”, może się 
dramatycznie zmienić, wpływając na nasze relacje z kolegami i pracodawcami – prognozują 

eksperci EY. Z kolei z aportu OLX wynika, że cyfryzacja, automatyzacja i digitalizacja to 
kluczowe zmiany, jakie dotyczyć będą rynku pracy w przyszłości. One też wypłyną na profil 

poszukiwanych do pracy kandydatów.

a pewno ogromny wpływ na zachodzące zjawi-
ska na rynku pracy będzie miało nasze doświad-
czenie wynikające z pojawienia się COVID-19, 
które być może pozwoli na wprowadzenie pracy 

zdalnej jako powszechnego standardu. Czego więc możemy się spo-
dziewać na rynku pracy w przyszłości? 

ZArZąDZAnIE nIE tylko luDźMI

Dyrektorzy generalni będą zarządzać siłą roboczą złożoną zarówno 
z ludzi, jak i maszyn. Dziś niewielu z nas postrzega siebie jako mene-
dżerów maszyn. Jednak w przyszłości, gdy będziemy pracować ra-
zem z robotami (np. zaprojektowanymi do fizycznej pracy z ludźmi), 
zarządzanie maszynami prawdopodobnie zajmie dużo czasu. Cho-
ciaż roboty mogą być w stanie uwolnić nas od najbardziej przyziem-

N

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe
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nych zadań, co pozwoli nam wnieść wartość dodaną do naszej orga-
nizacji na inne sposoby, będziemy musieli wziąć odpowiedzialność 
za etyczne konsekwencje wykorzystania tej technologii. 

Osoby zarządzające będą najbardziej obciążone odpowiedzialno-
ścią, jeśli chodzi o wprowadzenie odpowiednich kontroli i zarzą-
dzania. Wszystko w celu zapewnienia, że   sztuczna inteligencja i od-
powiednie algorytmy działają zgodnie z przewidywaniami, tj. bez 
naruszania prywatności, bezpieczeństwa lub ochrony. Będą także 
musiały ustalić jasne parametry dotyczące interakcji ludzi z maszy-
nami: gdzie kończy się inteligencja technologiczna i ludzki osąd?

GIG EConoMy to prZysZłość

Coraz więcej z nas będzie pracownikami gig economy - gospodarki, 
do której przechodzimy coraz częściej. Coraz więcej osób staje się 
przedsiębiorcami i zarabia na życie pracując nad serią krótkotermi-
nowych projektów dla różnych organizacji, a nie na pełnoetatowej 
roli u jednego pracodawcy. W miarę nasilania się tego trendu bę-
dzie on miał ogromny wpływ na sposób przyciągania pracowników, 
motywowania i zapewnienia warunków rozwoju. Daje to również 
duże możliwości zróżnicowania zespołów pod względem kom-
petencji, a także podołania wyzwaniom logistycznym w zakresie 
szybkiego i skutecznego wdrażania pracowników do projektów. 
Platformy będą odgrywać kluczową rolę. Już teraz pracownicy firm 
z obszaru gig economy coraz częściej znajdują projekty za pośred-

nictwem platform internetowych, takich jak GigNow - globalnego 
rynku talentów stworzonego przez EY.

BĘDZIEMy nosIć MICroCZIpy

To etyczne pole minowe, ale ludzkie microchipy są już testowane 
w takich krajach jak Szwecja, Norwegia i USA. Mogą być one nie-
zwykle wygodne dla pracowników, eliminując konieczność posia-
dania przy sobie legitymacji, kluczy, kart kredytowych i biletów ko-
lejowych. Mogą również pozwolić nam zalogować się do firmowych 
systemów komputerowych bez konieczności pamiętania hasła. 
Chociaż taka perspektywa może dziś wydawać się nieatrakcyjna, 
prawdopodobnie będziemy o wiele bardziej akceptować tę koncep-
cję, gdy zaczniemy dostrzegać jej korzyści. Na przykład, gdy uży-
wając chipów do monitorowania stanu naszego zdrowia, a nawet 
jako zamienniki dla naszych smartfonów. 

Jednak z perspektywy prezesów firm, zakładanie microchipów lu-
dziom wiąże się z poważnymi problemami etycznymi. Będą musie-
li upewnić się, że chipping nie jest wykorzystywany jako sposób 
na nadużywanie lub wykorzystywanie pracowników, traktowany 
jako sposób egzekwowania „własności” lub wykorzystywany do 
celów, do których nie był pierwotnie przeznaczony. Będą także 
musieli rozważyć, w jaki sposób prywatność pracowników będzie 
chroniona - kto będzie mógł uzyskać dostęp do informacji na chi-
pach i dlaczego?
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prACA stAnIE sIĘ synonIMEM 
EDukACJI

Przekwalifikowanie i podnoszenie kwali-
fikacji pracowników powinno być jednym 
z najważniejszych celów dyrektorów gene-
ralnych. Świat zmienia się tak szybko, że 
żadna organizacja, która nie ma strategii 
ciągłego rozwoju umiejętności swoich ludzi, 
nie ma przyszłości. Ponadto, jak pokazuje 
badanie EY Global Alumni Survey z 2018 
r., zarządzający firmami muszą nie tylko 
pielęgnować umiejętności techniczne, ale 
także takie, jak krytyczne myślenie, umie-
jętność współpracy, przywiązanie do etyki 
oraz poczucie komfortu w obliczu zmian.

CorAZ MnIEJ CZAsu spĘDZonEGo 
W bIuRZE

Czy w przyszłości będziemy musieli fi-
zycznie być obecni w biurach? Czy może 
będziemy w stanie skutecznie zrekon-
struować środowisko biurowe za pomocą 
wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości? 
Osoby stojące na czele firm muszą rozwa-
żyć, w jaki sposób stworzą miejsce pracy, 
do którego pracownicy będą się „przeno-

sili” po prostu zakładając zestaw słuchaw-
kowy. Wszystko bez konieczności realnego 
przemieszczania się. 

Czy zbudujemy przekonujące wirtualne do-
świadczenia w miejscu pracy, które pozwolą 
ludziom wchodzić i wychodzić ze spotkań, 
rozmawiać z kolegami przy następnym 
biurku i jeść lunch we wspólnym środo-
wisku stołówki, jakbyśmy tam faktycznie 
byli? Jak utrzymamy nasze ludzkie relacje 
w coraz bardziej cyfrowym świecie? Co po-
winniśmy zachować w zakresie fizycznych 
spotkań, aby wspierać te osobiste kontak-
ty? To obszar, który na pewno już wkrótce 
będzie zagospodarowany.

Jak będzie wyglądał świat pracy w nie tak 
odległej przyszłości? Sztuczna inteligen-
cja i inne technologie będą nieuchronnie 
ogromnymi czynnikami napędzającymi 
przyszłość pracy. Podobnie zmiany demo-
graficzne i oczekiwania społeczne wywrą 
na nią nie mniejszy wpływ. Chociaż nie 
wiemy dokładnie, co nas czeka, oczywiste 
jest, że kadra zarządzająca w firmach musi 
zacząć planować przyszłość, w której we-
zmą pod uwagę zarówno odpowiedzialność 

za efektywność pracowników, jak i etyczne 
wykorzystanie z maszyn. By kreować takie 
miejsce pracy, które umożliwi ludziom cią-
gły rozwój. Bo rozwój pracowników to prze-
cież rozwój całej firmy.

wyMIErAJąCE ZAwoDy

Ciekawe spostrzeżenia na temat przyszłości 
rynku pracy mają naukowcy z Oxford Univer-
sity. Przewidują oni, że w ciągu najbliższych 
25 lat połowa istniejących dziś zawodów 
zniknie na skutek zmian technologicznych. 
Dużo bardziej optymistyczni w swoich pro-
gnozach są eksperci McKinsey&Company, 
amerykańskiej spółki zajmującej się doradz-
twem w zakresie zarządzania strategicz-
nego. Twierdzą oni, że całkowicie zniknie 
zaledwie 5 procent zawodów, ale za to aż 
45 procent zostanie całkowicie zautoma-
tyzowanych. Dotyczy to w szczególności 
produkcji, logistyki i transportu, aczkolwiek 
robotyzacja mocno wkroczy również w ob-
szar pracy biurowej, zarządzania zasobami 
ludzkimi, czy finansów i sprzedaży. 

W pierwszej kolejności zastąpione zosta-
ną zawody związane z fizyczną, powtarzal-
ną pracą a także zbieraniem i przetwarza-
niem danych. Życie jednak nie znosi próżni, 
wraz z rozwojem technologii wykształci 
się potrzeba nowych kompetencji, a co za 
tym idzie powstaną nowe zawody. Jakie? 
Na ten moment trudno to przewidzieć, ale 
można się spodziewać, że kierunki rozwoju 
wyznaczą globalne megatrendy, czyli śro-
dowisko, zdrowie i technologia. Według 
raportu Światowego Forum Ekonomiczne-
go – 65 proc. dzieci zaczynających właśnie 
naukę będzie pracować w zawodach, które 
jeszcze nie istnieją. 

- Pomimo tego, że automatyzacja i roboty-
zacja obejmie część zawodów, nie musimy 
obawiać się całkowitej utraty pracy. Musimy 
natomiast przygotować się do ciągłej nauki 
i zdobywania kompetencji, aby nadążyć za 
zmianami zachodzącymi na rynku pracy. 
Umiejętności technologiczne staną się jed-
nymi z najbardziej pożądanych w przyszło-
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ści. Podstawy programowania będą na ryn-
ku pracy czymś tak oczywistym jak obecnie 
jest język angielski, ponieważ aby współpra-
cować z robotami i automatyzacją musimy 
je przede wszystkim zrozumieć – twierdzą 
eksperci ze szkoły IT Coder Lab. 

krEowAnIE nowyCh IDEI 

Z kolei w badaniu „Rynek pracy jutra”, eks-
perci z firmy rekrutacyjnej Michael Page 
stawiają tezę, że mimo, iż sztuczna inteli-
gencja, automatyzacja, robotyka i techno-
logie „ulepszające ludzi” mogą oferować 
nowe, kuszące sposoby na rozwój biznesu 
i zwiększanie możliwości, największym atu-
tem pracownika będą nadal typowo ludzkie 
umiejętności, czyli m.in. zdolność do kre-
owania nowych idei.

Rozwój „rzeczywistości spersonalizowanej” 
przyczyni się do rozkwitu branż, w których 
fizyczna obecność nie ma kluczowego zna-
czenia. Utalentowani pracownicy, znajdu-
jący się w różnych częściach świata, będą 
mogli współpracować w czasie rzeczywi-
stym, a ich kooperacja wejdzie na wyższy niż 
kiedykolwiek poziom dzięki nowym, ekspe-
rymentalnym metodom wymiany informacji. 
Zespoły będą musiały nabyć nowe umiejęt-
ności, by działać produktywnie i skutecznie 
komunikować się w nowej, mieszanej rze-
czywistości (MR – mixed reality), łączącej 
elementy świata realnego i wirtualnego. 

Jednym z głównych sposobów, w jaki tech-
nologia zmieni pracowników będzie ewo-
lucja niezbędnych zestawów umiejętności. 
Sprawi, to że będziemy mieli do wyboru wie-
le ścieżek kariery, a od naszej gotowości do 
ciągłego uczenia się i płynnego podejścia do 
umiejętności zależeć będzie zdolność danej 
osoby do znalezienia pracy. Od pracodaw-
ców oczekiwać się będzie umożliwienia 
i ułatwienia pracownikom uczenia się oraz 
rozwoju nowych umiejętności. Organizacje, 
które nie umożliwią zatrudnionym podno-
szenia kwalifikacji, będą ryzykować pozo-
stanie w tyle – pracownicy doceniają bowiem 
firmy, które wspierają ich rozwój. 

rAport olX prACA

Jakie umiejętności będą najbardziej ce-
nione wśród pracowników i liderów? Czy 
firmy będą kształtować odpowiedzialny 
biznes? Na te i wiele innych nurtujących 
kwestii znajdziemy odpowiedzi w raporcie 
„Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know 
How 2021, który powstał we współpracy 
z zespołem badawczym ARC Rynek i Opi-
nia. Celem badania było zidentyfikowanie 
nowych trendów w zakresie HR, zmian na 
rynku pracy oraz sytuacji pracodawców 
w obliczu pandemii. 

Jak wynika z raportu OLX Praca, aż 49 proc. 
firm, które wzięły udział w badaniu, prowa-
dziła procesy rekrutacyjne w trakcie pande-
mii. Mimo, że wiele firm pracowało w trybie 
hybrydowym lub zdalnym, to nadal najchęt-
niej wybieraną formą rekrutacji były spotka-
nia bezpośrednie. Popularną opcją było też 
łączenie formy online z bezpośrednią i re-
alizowanie części procesu zdalnie. Według 
badania, w trakcie pandemii najczęściej po-
szukiwano pracowników do działów: admi-
nistracji, HR, kadr, księgowości, produkcji, 
prac fizycznych i obsługi klienta.

uMIEJĘtnośCI I ZAwoDy prZysZłośCI

Zdaniem pracodawców, którzy wzięli udział 
w badaniu, za sprawą pandemii zmienią się 

oczekiwania względem kandydatów. Pra-
codawcy przewidują, że transformacji ule-
gnie sylwetka idealnego pracownika. Na 
pytanie: „Jakie zjawiska przybiorą na sile 
i będą się rozwijać na rynku pracy po pan-
demii”, aż 82 proc. respondentów odpowie-
działo, że nastąpi cyfryzacja, digitalizacja 
i automatyzacja procesów, 81 proc. odpo-
wiedziało, że obserwowany będzie rozwój 
adaptacyjności przedsiębiorstwa, 80 proc. 
wskazało na tworzenie warunków do ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 
a 77 proc. uważa, że nastąpi rozwój pracy 
zdalnej i zwiększy się elastyczność związa-
na z miejscem i godzinami pracy. 

Za sprawą tych zjawisk wzrośnie znacze-
nie takich umiejętności, jak: umiejętność 
współpracy, odporność na stres, umiejęt-
ność zarządzania czasem, chęć ciągłego 
rozwoju, kreatywność, zdolności interper-
sonalne, empatia i zdolności adaptacyj-
ne. Ważną cechą idealnego pracownika 
będą też jego kompetencje cyfrowe. 

A jakie profesje będą odgrywać ważną rolę 
po pandemii? Według raportu będą to zawo-
dy związane z tworzeniem i obsługą rozwią-
zań IT, a więc: testowanie, programowanie 
i obsługa narzędzi informatycznych. Wzro-
śnie również zapotrzebowanie na wykwali-
fikowanych pracowników i rzemieślników, 
czyli absolwentów szkół zawodowych. 
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jakich rozwiązań BGK ko-
rzystają polscy eksporterzy?

W Banku Gospodarstwa Krajowego pol-
scy eksporterzy szukają głównie zwięk-
szenia bezpieczeństwa swoich transakcji 
na rynkach ryzykownych, a także możli-
wości finansowania dla zagranicznego 
kontrahenta. Bez takiego finansowania 
kontrahent może po prostu nie skorzystać 

z ich oferty. Poza tymi głównymi potrze-
bami warto wskazać również dwie kolej-
ne: poprawa płynności (poprzez dyskonto 
odroczonego terminu płatności w ekspor-
cie) oraz wystawienie gwarancji w obro-
cie zagranicznym. Wspieramy eksporte-
rów także wtedy, gdy chcą zrobić kolejny 
krok na danym rynku zagranicznym, np. 
poprzez przejęcie konkurenta, budowę 
zakładu lub centrum dystrybucji. 

Jakich rynków eksportowych dotyczy 
wsparcie z BGK? 

BGK wspiera eksport niezależnie od jego 
kierunku. Nasze instrumenty są uniwersal-
ne i stosowane na całym świecie. Mamy do-
świadczenie w transakcjach z polskimi eks-
porterami na ponad 70 rynkach, na każdym 
kontynencie poza Antarktydą. Oczywiście 
podstawowa potrzeba, czyli zwiększenie 
bezpieczeństwa otrzymania zapłaty przez 
eksportera, jest istotniejsza dla rynków bar-
dziej ryzykownych. Finansowanie zagranicz-
nego nabywcy polskich towarów ma także 
większe znaczenie tam, gdzie dostęp do 
taniego pieniądza jest trudniejszy. Stąd naj-
istotniejszą grupą państw, do których BGK 
wspiera eksport, są państwa bliskie geogra-
ficznie, ale postrzegane jako zdecydowanie 
bardziej ryzykowne niż kraje członkowskie 
Unii Europejskiej, czyli np. Białoruś, Rosja 
i Ukraina. Coraz częściej jesteśmy z polski-
mi eksporterami także na „Czarnym Lądzie” 
oraz w Azji Południowo-Wschodniej. 

BGk wspiera
pomorsKiCh

eKsporterów

Z

BGK wspiera eksport 
niezależnie od jego kierunku. 
Nasze instrumenty są 
uniwersalne i stosowane 
na całym świecie. Wywiad 
z Iwoną Kasperowicz,  
dyrektor Regionu 
Pomorskiego Banku 
Gospodarstwa Krajowego

TEKST: BGK
ZDJĘCIE: BGK
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Czy eksporterzy zainteresowani rynka-
mi unijnymi mogą korzystać ze wsparcia 
BGK?

Oczywiście. W przypadku krajów unijnych 
mamy do czynienia głównie z potrzebą 
wsparcia w uzyskaniu kontraktów ekspor-
towych poprzez wystawiane gwarancje 
kontraktowe, a także wsparcia kolejnego 
etapu umiędzynarodowienia, czyli inwe-
stycji zagranicznej (przejęcia, budowy 
i rozbudowy zakładów należących do pol-
skich grup kapitałowych). Cały czas rozwi-
jamy partnerską współpracę z kluczowymi 
instytucjami zagranicznymi - współtworzy-
my i kreujemy rozwiązania, rekomenduje-
my modele i działania. Zwiększamy rolę 
i obecność BGK w Invest EU oraz innych 
europejskich programach rozwojowych. 
Przygotowujemy produkty dla zagranicz-
nych inwestorów w Polsce. Chcemy być 
jednym z pierwszych punktów kontaktu 
dla zagranicznych firm zainteresowanych 
inwestowaniem w Polsce.

Czy są branże priorytetowe dla BGK, na 
wsparciu których bank skupia się w pierw-
szej kolejności? 

BGK wspiera polski eksport niezależnie od 
branży. Z jednej strony realizujemy dużo 
transakcji dotyczących eksportu towarów 
spożywczych, chemii czy odzieży/obuwia, 
a z drugiej strony kwotowo największe 
zaangażowania zagraniczne BGK dotyczą 
kontraktów budowlanych oraz eksportu 
maszyn i urządzeń. Najważniejszą infor-
macją dla polskich przedsiębiorców za-
interesowanych wsparciem ekspansji pod 
kątem branżowym jest to, że BGK nie ma 
ograniczeń w tym obszarze. Podążamy za 
polskimi spółkami niezależnie od branży 
czy lokalizacji projektu. Zapraszamy do 
kontaktu z nami – wspólnie znajdziemy 
najlepsze rozwiązanie dla Państwa.

Jakie instrumenty wsparcia eksportu wy-
korzystuje BGK?

Realizowany przez BGK i Korporację Ubez-
pieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 
(KUKE) rządowy program „Finansowe 
Wspieranie Eksportu” obejmuje szereg 
finansowych instrumentów służących roz-
wojowi eksportu polskich towarów i usług. 
Bank wykorzystuje instrumenty finansują-
ce importera i zabezpieczające płatność 
w oparciu o akredytywy – to najczęściej 
stosowany z naszych instrumentów. Kolej-
nym są gwarancje bankowe wystawiane 
zarówno bezpośrednio, jak i przy udziale 
banków zagranicznych. Oferujemy także 
kredyty dla banku nabywcy finansujące 
działania importera oraz kredyty udzie-
lane bezpośrednio nabywcom polskich 
towarów i usług. Innym godnym polecenia 
instrumentem finansowym są wykupy wie-
rzytelności z kredytu dostawcy w związku 
z kontraktem eksportowym. To  rozwiąza-
nie polega na refinansowaniu kredytu kon-
traktowego udzielanego nabywcy polskich 
towarów i usług.

Czy któreś z funkcjonujących już wcześniej 
rozwiązań w czasie epidemii COVID-19 
nabrało szczególnego znaczenia? 

Mimo trudnej sytuacji w Polsce i na świe-
cie, polscy eksporterzy cały czas w pełni 
korzystali ze wszystkich instrumentów 
dostępnych w BGK. Warto wspomnieć, że 
ostatnia nowelizacja ustawy o ubezpie-
czeniach eksportowych gwarantowanych 
przez Skarb Państwa, wprowadzona jako 
część tarczy antykryzysowej, niesie sze-
reg dodatkowych usprawnień i rozsze-
rza możliwość stosowania instrumentów 
wsparcia, nie tylko w transakcjach ekspor-
towych, ale również w inwestycjach zagra-
nicznych. Między innymi, dzięki wprowa-
dzonym zmianom, mogliśmy zrealizować 

pierwszą transakcję potwierdzenia akre-
dytywy w rublu na rzecz rosyjskiej spółki-
córki polskiej grupy kapitałowej. 

Czy może Pani podać jakieś przykłady 
wsparcia dla eksporterów z naszego re-
gionu?

Oczywiście. W województwie pomorskim 
istotne znaczenie ma eksport z branży 
stoczniowej, często do Skandynawii. Mamy 
spore doświadczenie w wystawianiu gwa-
rancji umożliwiających polskim przed-
siębiorcom realizację kontraktów na tym 
kierunku. Działamy przy tym również jako 
uczestnik konsorcjów bankowych z udzia-
łem większej liczby instytucji lub bank 
wspierający transakcje mechanizmem sta-
bilizacji stóp procentowych w ramach reali-
zowanego przez BGK programu dopłat do 
oprocentowania kredytów eksportowych. 
Ostatnio sporo transakcji realizujemy z po-
morskimi przedsiębiorcami także w oparciu 
o akredytywy dotyczące eksportu na rynki 
o podwyższonym ryzyku. W ten sposób 
zwiększyliśmy bezpieczeństwo i poprawi-
liśmy płynność, np. w szeregu transakcji 
z obszaru rolno-spożywczego na Ukrainę. 

Informacje o naszych rozwiązaniach dla 
eksporterów są dostępne na stronie ban-
ku: www.bgk.pl. Zapraszamy do zapozna-
nia się z nimi: 
Materiały promocyjne dotyczące produk-
tów dla przedsiębiorców eksportowych: 
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/eksport-i-ekspansja-
zagraniczna/materialy-promocyjne/

BGK ReGion PomoRsKi
al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk
tel.: 22 475 11 00
fax: 22 475 11 97
e-mail: gdansk@bgk.pl

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Skorzystanie z konkretnego produktu, instrumentu wsparcia uzależnione jest od spełnienia warunków w nim określonych.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne 
projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest 
inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając 
o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, 
Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą 
rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny 
i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.
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o skąd ten „ przymus”?

Analizując określenie kogoś, 
kto jest niekonsekwentny, ja-

kie to słowo ma zabarwienie? Zdecydowa-
nie pejoratywne. Co w takim razie najczę-
ściej wspiera naszą konsekwencje? Otóż 
zaangażowanie.

To ciekawe, ale najczęściej im mocniej 
się w coś angażujemy tym bardziej kon-
sekwentni chcemy być.  Zaangażowanie 
biznesowe to postawa pracownika w sto-
sunku do pracy, którą wykonuje. Niektórzy 
psychologowie (W.Schaufelli) używają ta-
kich określeń na składowe zaangażowania 
jako wigor, oddanie się pracy i zaabsorbo-
wanie nią - czyli taka sytuacja, kiedy wiemy 
co robimy, wiemy czemu to służy, jesteśmy 

z tego dumni, a czas inwestowany w to kon-
kretne działanie odczuwamy jako chwilę. 
Genialne, móc pracować w takim otoczeniu 
gdzie można rozwinąć skrzydła, gdzie kon-
kurencja jest na zewnątrz firmy i nikt „nie 
liczy czasu”, gdzie po zakończeniu pracy 
ludzie zadają sobie pytanie - to już? 

Z drugiej strony, im bardziej się w coś an-
gażujemy, tym trudniej nam się z tym roz-
stać. W krańcowych przypadkach możemy 
mówić nawet o syndromie utopionych kosz-

konsekwentnie.

Czyli jak? Spójnie, jeśli 
powiedziało się „A” to 
trzeba (naprawdę?) 
powiedzieć „B”. A kto 
tak powiedział? Ano nikt, 
więc skąd taki pomysł, że 
musimy być konsekwentni? 
Bo łatwiej, nie analizować 
szczegółów tylko trochę 
zdać się na sytuacje, kiedy 
ktoś podejmie decyzje za 
nas. Jeżeli wychowujemy 
się w przestrzeni gdzie - 
jeśli zrobimy coś, i potem 
stanie się dobre lub złe to 
w nieświadomy sposób 
programujemy się na 
przyszłość. 

T

TEKST: Krzysztof Kalata
ZDJĘCIE: Mat. prasowe
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tów. Jeśli jest to moje, zaangażowałem się  
to przecież musi się udać! A ewentualne 
trudności są przejściowe. Moje, więc będę 
to wspierał, więcej! Będę walczył o to.

Jeśli zastanowić się nad narzędziami 
wpływu na innych, reguła konsekwencji 
i zaangażowania przedstawia się jako bar-
dzo silne narzędzie. Tylko pytanie jak bę-
dziemy ją wykorzystywać? Jako element 
pozytywnego wpływu? Na przykład roz-
wijając innych, dając spróbować nowych 
doświadczeń, angażując w różne projekty 
i przestrzenie, które dostarczając bodź-
ców wpływają wprost na zbieranie do-
świadczeń. A to z kolei zwiększa szanse na 
trafniejsze decyzje w przyszłości, co jest 
podstawą konsekwentnego i długofalowe-
go rozwoju, szczególnie w przypadku osób 
zarządzających innymi.

Z drugiej strony reguła konsekwencji i za-
angażowania pozwala na szybkie osiąganie 
krótkotrwałych celów, małych zwycięstw 
(jeśli uzyskam Twoją „małą” zgodę na nie-
wielką rzecz, będzie Ci potem trudniej od-
mówić, gdy poproszę Cię o rzecz większą). 

Można więc zadać pytanie czy w drugiej 
dekadzie XXI wieku trudniej jest angażo-
wać pracowników w firmach? Z punktu wi-
dzenia coraz większego rozproszenia do-
stępnych informacji z pewnością trudniej. 
Co istotne, stawia to przed managerami 
większe wyzwania, ponieważ częściej mu-
szą podejmować decyzje dysponując coraz 
mniejszym wycinkiem „dużego obrazu”.

Przykład, Airbus produkuje części do  swo-
ich samolotów w czterech krajach, składa-
ne są dopiero razem w Tuluzie. Więc silą 
rzeczy pracownikom w Bremen składają-
cym elementy ruchome skrzydeł trudniej 
jest widzieć „duży obraz” w kwestii ich 
wpływu na produkt końcowy, niż ich fran-
cuskim kolegom wytaczającym cały, zło-
żony i gotowy samolot na płytę lotniska.

Czasem zmieniają się „biznesowe bieguny 
magnetyczne” - jeśli zapytać przypadkową 
osobę o pierwsze skojarzenia na przykład 
ze Szwecją - odpowiedź brzmi IKEA lub 
Volvo. Trafnie, ale jednak nie do końca. 
O becnym właścicielem Volvo jest chiński 
koncern Geely. Zresztą od zawsze angiel-
skie Jaguar i Land Rover należą do koncer-
nu Tata z Indii, które kiedyś były kolonią 
angielską. Coraz trudniej w takich warun-
kach o perspektywę „dużego obrazu”. 

Co zatem można? A właściwie należałoby 
zadać pytanie, co warto? Warto z pewno-
ścią na tyle na ile to możliwe, dzielić się 
z pracownikami informacjami dotyczącymi 
tego „co my tu tak naprawdę robimy i kto 
jest de facto naszym klientem?” Czy kon-
trahentem handlowca sprzedającego far-
maceutyki są aptekarze? Lub jeśli jestem 
producentem ekspresów do kawy, to moim 
klientem jest właściciel kawiarni? Co cie-
kawe, warto zadać takie pytania pracow-
nikom – doskonały papierek lakmusowy 
kultury klientocentrcznej w firmie.

Idąc dalej, jeśli zamierzam stworzyć jakiś 
ważny projekt w moim zespole, w mojej 
firmie najprostszą rzeczą jaka się wydaje 
by podnieść zaangażowanie pracowników 
jest zaangażowanie ich w projekt, tak aby 
mieli szansę poczuć, że to małe kółko zęba-
te jest ich. Oni spowodowali, mieli szansę 
się wypowiedzieć a może po prostu wpadli 
na to coś czego nam brakowało - cudownie! 

Jeśli otaczam się ludźmi mądrzejszymi 
od siebie, rozwijam ich, daję też czasem 
w kontrolowany sposób popełnić błąd, aby 
mogli wyciągnąć wnioski – konsultuję, py-
tam i angażuję, to zwiększam szansę na to 
aby sprawniej realizować cele organizacji. 
Proszę pomyśleć, ile zaangażowani ludzie 
są w stanie dla takiej firmy i osoby zrobić. 

Rola spisanych przez Roberta Cialdiniego 
reguł wpływania na innych jest niebagatel-

na, opisuje wprost przykłady wykorzystują-
ce nasze „wdrukowane” tendencje do pew-
nych zachowań. Jeśli np. wyrazisz zgodę na 
moją małą prośbę, lub przyjmiesz darmową 
próbkę czegoś, co za chwilę będę chciał ci 
sprzedać, to będziesz bardziej skłonny do 
tego aby zgodzić się na większą prośbę lub 
odwdzięczyć się kupując to coś większe-
go. Tak odwdzięczyć się, dostałem coś za 
darmo więc czuję się… No właśnie czy je-
steśmy w stanie wyczuć, kiedy nadchodzi 
coś niepokojącego? Kiedy nasz żołądek 
podpowiada: „uważaj będziemy manipulo-
wani!”- jak to usłyszeć wyraźnie? 

Nie ma 100% gwarancji na to, że znajdzie-
my doskonały interface, który będzie tłu-
maczył na polski nasze odczucia z ciała. To 
co z pewnością możemy robić to zwiększać 
szanse na to aby być w takich sytuacjach 
bardziej uważnym - „dać żołądkowi dojść 
do głosu” – jakkolwiek to dziwnie nie za-
brzmiało.

O uważności innym razem, jednak w tej 
chwili jeśli przypomnimy sobie sytuację, 
kiedy nie posłuchaliśmy własnego „żo-
łądka,” zastanówmy się jaki mógł być tego 
powód, czy dopuściliśmy w danej chwili 
inne, mocniejsze sygnały? Czuliśmy się 
zobowiązani? Chcieliśmy lub musieliśmy 
być konsekwentni? Taka chwila refleksji 
to czasem świetny materiał do efektyw-
niejszych decyzji w przyszłości.

Bycie konsekwentnym jest oceniane wy-
soko w życiu społecznym i biznesowym. 
Jeśli wychowuje dziecko, muszę być kon-
sekwentny. Jeśli rozwijam pracownika, 
muszę być konsekwentny. Jeśli chcę aby 
odbierano mnie jako osobę spójną, muszę 
być konsekwentny.

Z drugiej strony kiedy czuje, że ktoś wy-
maga ode mnie konsekwencji warto zadać 
sobie pytanie -  muszę? Czy może po prostu 
chcę? A jeśli chcę to z pewnością mogę.
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TOMASZ lIMON
Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”. Propagator 
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowany w rozwój ekono-
mii społecznej. Uczestnik prac organów przedstawicielskich, m.in. Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości, Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, Sztabu Pomorskich 
Przedsiębiorców. Członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG, Kon-
wentu Gospodarczego PG, Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania PG, Rady 
Fundacji Gdańskiej, Rady Fundacji Parkowisko. 

Polityka podziału i wydatkowania środków 
europejskich wewnątrz każdego państwa 
powinna umożliwiać przyjmowanie, słabiej 
gospodarczo rozwiniętym regionom, bardziej 
elastyczną strukturę wydatków. Regiony 
bardziej uprzemysłowione i wiodące w roz-
woju gospodarczym danego kraju powinny 
przeznaczać środki europejskie na cele zwią-
zane z rozwojem specjalizacji tych regionów. 
Dlatego też, aby ten podział był sprawiedliwy 
musi być poparty szerokimi konsultacjami 
społecznymi, głównie z przedstawicielami 
samorządów wojewódzkich, które bezpo-
średnio zarządzają Regionalnymi Programa-
mi Operacyjnymi. 

Aktualnie ważnym tematem, który jest 
przedmiotem dyskusji we wszystkich wo-
jewództwach w kraju jest podział funduszy 
europejskich w ramach polityki spójności na 
lata 2021- 2027.  Dużo się mówi o sposobie 
podziału środków, które trafią w najbliższym 
czasie do wszystkich beneficjentów projek-

tów regionalnych. Kluczowym dokumentem, 
który ma regulować realizację polityki spój-
ności w Polsce jest Umowa Partnerstwa, któ-
ra określa dalszą strategię alokacji środków 
z funduszy europejskich, precyzującym przy 
tym obszary i instrumenty wsparcia. W ra-
mach cyklu spotkań pod nazwą „Fundusze 
Europejskie dla Polski” zorganizowanych 
w styczniu i w lutym br. przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się 16 
spotkań z przedstawicielami urzędów mar-
szałkowskich z wszystkich województw. 

Z dotychczasowych informacji wynika, że 
władze krajowe chcą w sposób znaczący 
zmniejszyć przydział środków europejskich 
dla województwa pomorskiego i to o aż ok. 
40% w porównaniu do okresu z lat 2013-
2020. Głównym powodem zmniejszenia 
alokacji środków dla naszego województwa, 
przedstawionym przez stronę ministerialną 
jest argument wyrównywania i dania szansy 
innym, mniej rozwiniętym regionom w kraju. 
O ile hasłowo brzmi dobrze to jednak duże 
wątpliwości i kontrowersje budzi sposób pro-
cedowania tego tematu przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej. Zastana-
wiam się, dlaczego podział środków jest wy-
liczany między innymi w oparciu o zasobność 
województwa w przeliczeniu na PKB na gło-
wę mieszkańca? Biorąc pod uwagę algorytm 
wyrównywania szans biedniejszym regionom 
trzeba wziąć pod uwagę istniejące podzia-
ły wewnątrz województwa. Wszyscy wiemy 
o potrzebach rozwojowych powiatów na pe-
ryferiach województwa pomorskiego, które 
zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju 
powinny gonić przodującą w tym zakresie 
metropolię. Niestety polityka w tym zakresie 

nie bierze pod uwagę wewnątrz wojewódz-
kich różnic. Tym samym wydaje się za zasad-
ne podjęcie w tym zakresie dyskusji. 
Kilka tygodni temu organizacja Pracodawcy 
Pomorza zajęła stanowisko podpisując się 
pod apelem Sztabu Pomorskich Przedsię-
biorców skierowanym do władz centralnych, 
aby projekt Umowy Partnerstwa zawierał 
przejrzyste zasady i kryteria podziału tych 
środków w skali ogólnokrajowej. Z niepoko-
jem zauważyliśmy, że podczas wypracowy-
wania koncepcji podziału środków nie zosta-
ły podjęte ze strony Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej jakiekolwiek konsulta-
cje społeczne w tym zakresie, które mogły 
być konstruktywnie zweryfikowane nie tylko 
przez wojewódzkie władze samorządowe, ale 
również przez pomorskie środowisko przed-
siębiorców. Należy dodać, że takie konsul-
tacje w fazie projektowania miały miejsce 
w latach ubiegłych. Duże wątpliwości budzi 
również algorytm przedstawiony przez mini-
sterstwo określający sposób alokacji środ-
ków europejskich w regionach, gdyż jest on 
niezwykle skomplikowany i mało czytelny. 
Wydaje się, że temat środków dedykowanych 
wszystkim województwom wypracowany 
odgórnie przez władze centralne został już 
rozstrzygnięty. Jako województwo pomor-
skie mamy jednak szanse powalczyć jeszcze 
o środki z puli 25% ogólnej przeznaczone 
na programy regionalne. Oczekujemy, że 
rozdysponowanie tych środków między po-
szczególne województwa nastąpi w ramach 
indywidualnych negocjacji kontraktów pro-
gramowych pomiędzy Ministrem Funduszy 
i Polityki Regionalnej oraz właściwymi zarzą-
dami województw z zachowaniem przejrzy-
stych zasad i kryteriów tego podziału.

Od 2004 roku, kiedy Polska 
wstąpiła do Unii Europejskiej, 
jesteśmy jako kraj ogromnym 
beneficjentem funduszy unij-
nych. Pozwalają one wyrównywać 
szanse w rozwoju gospodarczym 
Polski oraz innym państwom 
dawnego bloku komunistycznego 
z państwami wysoko rozwiniętymi 
z tak zwanej Starej Unii.

Utracone nadzieje.
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nstytut Prawa Społeczne-
go (w skrócie IPS) powstał 
jesienią 2020 roku jako sto-
warzyszenie rejestrowe o nie-

zależnym i samorządnym charakterze, 
którego intencją jest ciągłe zwiększanie 
świadomości w przedmiocie zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem gospodar-
ki, przedsiębiorczością oraz regulacjami 
prawnymi, które stanowią o rzeczywisto-
ści działań przedsiębiorców. W związku 
z powyższym zespół IPS stawia sobie am-
bitne cele w zakresie działalności społecz-
nej i edukacyjnej.

Założyciele oraz członkowie stowarzysze-
nia wskazują, iż jednym z motywów podjęcia 
działalności była również chęć wspierania 
przedsiębiorców, w szczególności cechu-
jących się udziałem kapitału narodowego, 

promując tym samym postawę patriotyzmu 
gospodarczego. Obecny czas z oczywi-
stych względów pozostaje dla wielu branż 
okresem, gdzie priorytetem pozostaje prze-
trwanie oraz utrzymanie płynności funk-

Trudny czas związany z pan-
demią bez wątpienia odbił 
się negatywnie na zaangażo-
waniu młodych ludzi w życie 
publiczne oraz inicjatywy 
związane z pogłębianiem 
wiedzy na temat istotnych 
zagadnień polskiej i światowej 
gospodarki. W tym proble-
matycznym okresie swoją 
działalność rozpoczął jednak 
Instytut Prawa Społecznego, 
prawno-ekonomiczny think-
tank, którego funkcjonowaniu 
przyświeca wywodząca się 
z prawa rzymskiego zasada 
wzajemności (łac. do ut des). 

I

inwestowanie odpowiedzialne 
społecznie wyZwaniem 

dla biznesuTEKST: Zespół Instytutu Prawa Społecznego
ZDJĘCIE: Aleksander Mikietyński

Aleksander Mikietyński Prezes Zarządu
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cjonowania przedsiębiorstwa. W związku 
z tym IPS zwraca uwagę na istotną rolę 
państwa w życiu społeczno-gospodarczym 
oraz zauważa potrzebę uwzględnienia 
w działalności legislacyjnej głosów przed-
siębiorców jako kreatorów miejsc pracy. 
Stowarzyszenie już na początkowym etapie 
swojego funkcjonowania podejmuje zatem 
działania opiniodawcze, a także zwraca się 
do instytucji państwowych monitorując ak-
tualne problemy gospodarki oraz budzące 
wątpliwości zagadnienia prawne, wymaga-
jące interpretacji oraz przedstawienia sta-
nowiska ustawodawcy.

Stowarzyszenie pozostaje obecnie na etapie 
poszerzania spektrum swojej działalności 
o inicjowanie projektów skupiających się na 
szerzeniu idei przedsiębiorczej działalności, 
a ponadto pełniących funkcję szkoleniowo-
rozwojową w zakresie organizacji i funkcjo-
nowania rynku kapitałowego, służąc także 
integracji społeczności zajmującej się tym 
sektorem. Na podstawie przeprowadzonej 
przez Instytut Prawa Społecznego anali-
zy można stwierdzić, iż w Polsce istnieje 
niewiele modeli edukacji ekonomicznej 
w zakresie wsparcia proaktywnych osób 
chcących podejmować działania na rynku 
kapitałowym. Brak tego elementu często 
nie pozwala na maksymalizację osiąga-
nych efektów i powoduje negatywny obraz 
rynku kapitałowego wśród społeczeństwa, 
również w postaci braku aktywizacji jego 
członków w danym sektorze gospodarczym. 
Do skutecznego podejmowania działań na 
rynku kapitałowym w przestrzeni giełdy 
konieczne jest odpowiednie przygotowanie 
osób, które będą w stanie strategicznie oraz 
w sposób przemyślany inwestować środ-
ki. Założeniem przyświecającym realizacji 
wspomnianych wyżej inicjatyw pozostaje 
natomiast transparentność i przejrzystość 
rynku kapitałowego, która pozwoli na zapo-
bieganie inwestowaniu środków pochodzą-
cych z przestępstw m.in. w papiery warto-
ściowe spółek notowanych na giełdzie. Cel 
ten można zrealizować dzięki prowadzeniu 

edukacji ekonomicznej w obszarze budowy 
i upowszechniania idei przedsiębiorczości, 
strategii odpowiedzialnego inwestowania, 
w szczególności poprzez działalność edu-
kacyjną skierowaną do potencjalnych inwe-
storów, której celem byłoby zwiększenie ich 
zdolności w zakresie oceny kryteriów zrów-
noważonego inwestowania, ryzyka inwe-
stycyjnego oraz informacji udostępnianych 
przez emitentów papierów wartościowych.

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne 
(ang. Socially Responsible Investing - SRI)
to strategia inwestycyjna, która polega 
m.in. na uwzględnieniu w decyzjach inwe-
stycyjnych czynników nie tylko związanych 
z maksymalizacją zysków, ale także z poza-
ekonomicznymi czynnikami, w tym szeroko 
rozumianym dobrem społecznym. Podejmu-
jąc decyzje inwestycyjne, inwestorzy biorą 
pod uwagę kwestie ochrony praw człowie-
ka, ochrony środowiska, przestrzegania 
przez emitentów zasad takich jak zrów-
noważony rozwój, dbałość o środowisko 
naturalne. Co więcej, w ramach wspomnia-
nej wyżej strategii występują inwestycje 
etyczne (ang. Ethical Investment), zielone 
pieniądze (ang. Green Money), inwestowa-
nie oparte na wierze (ang. Faith-Based In-
vesting) czy inwestowanie związane z misją 
(ang. Mission Related Investting). 

 Pozostałe aspekty funkcjonowania In-
stytutu skupione są natomiast wokół roli 
jaką odgrywa w tworzeniu rzeczywisto-
ści prawnej procedura legislacyjna oraz 
wymiar sprawiedliwości. Opiniowanie 
projektów oraz założeń aktów normatyw-
nych, a także udział w dotyczących tych 
projektów konsultacjach publicznych 
stanowi nieodłączny element partycy-
pacji w dyskusji publicznej nad najważ-
niejszymi problemami społeczeństwa 
i gospodarki. Zainteresowanie IPS jako 
obserwatora życia publicznego obejmu-
je ponadto kwestie powiązane z wymia-
rem sprawiedliwości, którego funkcja 
i znaczenie często zostaje przemilczane 
w sferze ekonomii. Orzecznictwo sądów 
powszechnych i administracyjnych posia-
da bowiem istotne znaczenie dla realiów 
funkcjonowania i dochodzenia swoich 
praw przez podmioty uczestniczące w ob-
rocie gospodarczym. 

Wspomniana już wcześniej idea wzajem-
ności, która przyświeca działalności In-
stytutu stanowi natomiast realizację wy-
wodzącej się z prawa rzymskiego zasady 
do ut des (daję abyś dał), która w obec-
nych czasach przejawia się poprzez ekwi-
walencję świadczeń w obrocie dobrami. 
W opinii Instytutu, funkcjonujące przed-
siębiorstwa, oprócz generowania zysków 
powinny mieć na uwadze również szerszy 
interes społeczności (powiązanych z nim 
chociażby przez profil oferowanych dóbr 
i usług oraz proces tworzenia miejsc pra-
cy), a ponadto pozytywnie oddziaływać 
na ekosystem, który je otacza. Powyższe 
aspekty stanowią przedmiot zaintere-
sowania ruchu CSR (ang. Corporate So-
cial Responsibility), skupionego wokół 
społecznej odpowiedzialności biznesu, 
realizowanej poprzez uwzględnianie 
przez przedsiębiorstwa szerokiej gamy 
interesów społecznych oraz kreowanie 
pozytywnych relacji ze zróżnicowanymi 
grupami interesariuszy.

Zespół Instytutu prze-
widuje jednak znacz-
nie szerszą rolę swojej 
organizacji, czego od-
zwierciedleniem pozo-
stają sfery aktywności 
IPS skupione wokół pię-
ciu głównych filarów, 

na które składają się:

1. Innowacyjna edukacja 
prawna.

2. Inwestowanie 
odpowiedzialne społecznie.

3. Dostęp do pomocy 
prawnej.

4. Proces legislacyjny.
5. Wymiar Sprawiedliwości.
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Pomysły pełnego oskładkowania umów 
cywilnoprawnych wracają jak bumerang. 
Chodzi o objęcie ich składkami na ubez-
pieczenie emerytalne i rentowe w pełnym 
wymiarze. Dotyczyłoby to osób, które po-
siadają co najmniej dwie umowy zlecenia 
lub też łączą zlecenie z umową o pracę lub 
z działalnością gospodarczą. 

- Powrót do pomysłu pełnego oskładkowa-
nia wszystkich umów w okresie epidemii, 
gdzie przedsiębiorcy walczą o utrzymanie 
miejsc pracy, wydaje się zaskakującą kon-
cepcją. Takie rozwiązanie zwiększy koszty 
zatrudnienia, a na takie obciążenia wielu 
pracodawców nie jest i nie będzie gotowych 
w najbliższych miesiącach – mówi Dorota 
Dula, ekspertka BCC ds. ubezpieczeń i pla-
nów emerytalnych. - Zwiększanie obciążeń 
pracodawców w czasie walki ze skutkami 
pandemii może przynieść nie tylko wzrost 
bezrobocia, ale również zwiększenie szarej 
strefy – podkreśla ekspertka BCC. 

Innymi konsekwencjami - jak zaznaczono 
- będzie obniżenie wynagrodzeń osób za-
trudnionych w oparciu o umowy cywilno-
prawne o kwotę składki (63,2 proc. praco-

dawców tak twierdzi), zmniejszenie liczby 
zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-
prawne oraz zmniejszenie liczby wszystkich 
zatrudnionych. 

Badanie wykazało, że utrzymanie zarobków 
osób zatrudnionych w oparciu o umowy cy-
wilnoprawne na dotychczasowym poziomie 
zadeklarowało 18,4 proc. firm, a zmniejsze-
nie liczby zatrudnionych na podstawie umo-
wy o pracę - 13,2 proc. Na zwiększenie liczby 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
gotowych jest 7,9 proc. pracodawców.
Zdaniem 8 na 10 pracodawców, w przypad-
ku istnienia wielu umów u jednej osoby (tzw. 
zbiegu umów), powinna być oskładkowana 
jedna umowa, a nie wszystkie. Zaznaczono 
też, że typem aktywności zawodowej, która 
jest obecnie objęta pełnym oskładkowa-
niem jest umowa o pracę. To - jak twierdzą 
przedsiębiorcy - odróżnia ją od innych umów 
i tak powinno pozostać. 

Ankietowani pracodawcy wskazują, że 
obok zatrudnienia w ich firmach istnie-
ją również inne formy świadczenia pracy: 
w 63,2 proc. firm są to zarówno umowy 
zlecenia, jak i umowy o dzieło, w 36,8 proc. 
– umowy z osobą prowadzącą działalność 

gospodarczą, w 26,3 proc. – tylko umowy 
zlecenia, a w 5,3 proc. – wyłącznie umowy 
o dzieło. Tyle samo firm deklaruje jako od-
rębną formę – wynagrodzenie dla członków 
zarządu z tytułu zarządu. Tylko u 7,9 proc. 
badanych nie są praktykowane inne umowy 
poza umowami o pracę.

Przedsiębiorcy zwrócili też uwagę, że 
wzrost kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej pogorszy pozycję konkuren-
cyjną spółek kapitałowych względem oso-
bowych, które - jak czytamy - „łatwo mogą 
wypłacać część lub całość wynagrodzenia 
w gotówce bez księgowania” . Według 92 
proc. ankietowanych objęcie składkami 
wszystkich umów cywilnoprawnych nie bę-
dzie służyć wyrównaniu warunków konku-
rencyjności dla firm i osób prowadzących 
działalność gospodarczą.

Niesprawiedliwy i obniżający wiarygodność́ 
w praworządność́ naszego państwa jest 
fakt, że pobierane będą̨ składki na ubez-
pieczenia emerytalno-rentowe z ww. umów, 
ale nie będą one uwzględniane w później-
szym czasie jako podstawa do wypłaty 
emerytury. Czym w takim razie śą te skład-
ki? – pytają przedsiębiorcy.

Pracodawcy przeciw pełnemu 
oskładkowaniu umów 

cywilnoprawnych
Ponad 84 proc. pracodaw-
ców jest przeciwko ozuso-
waniu umów-zleceń i o dzieło 
- wynika z opublikowanego 
we wtorek badania przepro-
wadzonego przez Business 
Centre Club. Umowy zlecenia 
powinny być oskładkowane 
od podstawy wymiaru, a więc 
tak jak obecnie - dodano.

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIE: Materiały prasowe
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ryneK maGazynów 
oDporny na panDemię

W 2020 r. wynajęto w Polsce rekordowe 5,2 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej 
i produkcyjnej w ramach długoterminowych umów najmu. Jest to wzrost o 29% w porównaniu 

do poprzedniego rekordu ustanowionego w 2019 r. Popyt na powierzchnię magazynowo-
produkcyjną okazał się odporny na pandemię Covid-19 – wynika ze specjalistycznego raportu 

„Polski Rynek Magazynowy w 2020 r.” przygotowanego przez firmę doradczą w branży 
nieruchomości komercyjnych AXI IMMO.

radycyjnie największy-
mi grupami najemców 
były firmy logistyczne 
i dystrybucyjne (36,1% 

popytu brutto) oraz przedsiębiorstwa 
z branży handlowej (24,2%). Największy 
wzrost zanotował natomiast sektor e-c-
ommerce, który odpowiadał aż̇ za 15,5% 
nowo wynajętej powierzchni. Dotyczył on 
najmu zarówno obiektów logistyki miejskiej 
w największych aglomeracjach, jak i mię-
dzynarodowych mega hubów e-commerce. 

Atrakcyjność polskiego rynku dla dystry-
bucji międzynarodowej wynika ze strate-
gicznego położenia, niskich kosztów pracy 
oraz atrakcyjnych cen gruntów i czynszów. 

- Z pewnością można określić, że w ca-
łym 2020 roku to sektor e-commerce był 
głównym motorem zmian zachodzących na 
rynku magazynowym. Wraz z rosnącą po-
pularnością handlu w Internecie mogliśmy 
obserwować, jak tzw. branże towarzyszą-
ce zwiększają swoje zapotrzebowanie na 

powierzchnię. W tym gronie znalazły się 
zarówno firmy kurierskie, jak i branża opa-
kowań. Drugą grupą firm, które skorzystały 
na wysokim popycie na trwałe dobra konsu-
menckie, w tym elektronika, meble, produk-
ty wyposażenia wnętrz i sportowe. Podium 
zamyka silnie rozwijający się sektor moto-
ryzacyjny w segmencie elektromobilności 
- mówi Anna Głowacz, Dyrektor Działu Po-
wierzchni Logistyczno-Przemysłowych, 
AXI IMMO.

T

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

Pomorskie Centrum Logistyczne
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poDAż: DElIkAtnE wyhAMowAnIE

Po rekordowym roku 2019 aktywność 
deweloperska zwolniła w 2020 r. Jest to 
efekt przede wszystkim zaostrzonej poli-
tyki banków w stosunku do nowych inwe-
stycji deweloperskich, w tym wyższych 
wymagań dotyczących wkładu własnego 
i współczynnika wynajętej powierzchni, 
jak również̇ bardziej szczegółowej weryfi-
kacji potencjalnych najemców pod kątem 
ich wiarygodności kredytowej i zabez-
pieczenia bankowego. W sumie w 2020 r. 
dostarczono 2,1 mln mkw. nowoczesnej po-
wierzchni magazynowo - produkcyjnej, co 
jest wynikiem o 23,5% niższym w porów-
naniu do rekordowego pod tym względem 
2019 r. Całkowite zasoby na polskim rynku 
przemysłowym osiągnęły na koniec 2020 
r. poziom 20,5 mln mkw. 

Swoją dominację na polskim rynku po raz 
kolejny zademonstrowała firma Panattoni, 
dostarczając w 2020 r. prawie milion mkw. 
nowoczesnej powierzchni magazynowo-
produkcyjnej, co odpowiada 46,6% nowej 
podaży. Największy gracz na polskim rynku 
magazynowym jest obecny na wszystkich 
13 głównych rynkach, a na 11 z nich wy-
budował on w zeszłym roku nowe obiekty. 
Największą inwestycją magazynową w Pol-
sce oddaną do użytku w 2020 roku był 
Panattoni A2 Warsaw Park, który wniósł 
na rynek 103 700 mkw. powierzchni. Na 
siódmym miejscu wśród największych pol-
skich inwestycji magazynowych zeszłego 
roku jest gdański 7R Park Gdańsk II o po-
wierzchni 50.900 mkw. 

poZIoM pustostAnów: poCZątEk 
TRENDu SPADKOWEGO 

Na koniec 2020 r. współczynnik pusto-
stanów na rynku magazynowym wyniósł 
7,1%, co oznacza spadek o 0,4 pp. względem 
końca 2019 r. Wśród rynków o najniższym 
współczynniku dostępnej powierzchni znaj-
duje się Trójmiasto, gdzie mamy zaledwie 
3,4% pustostanów. Na czele tego zestawie-
nia znajduje się Szczecin, gdzie współczyn-
nik ten oscyluje wokół 1 procenta. Polityka 
cenowa większości właścicieli pozostała 
bez zmian na koniec 2020 r. Bazowe stawki 

czynszów w większości lokalizacji utrzy-
mały się̨ na stabilnym poziomie. Podobnie 
sytuacja wyglądała ze stawkami efektyw-
nymi, choć te wykazywały tendencję zniż-
kową na wybranych rynkach o wysokiej do-
stępności powierzchni. Po uwzględnieniu 
wakacji czynszowych i zachęt ze strony de-
weloperów stawki efektywne były średnio 
od 20 do 30% niższe niż̇ bazowe. 

Projekty miejskie utrzymują̨ poziom stawek 
średnio o 10-15% wyższy w porównaniu do 
inwestycji pozamiejskich. Najwyższe staw-
ki czynszu są oczywiście na rynku war-
szawskim – w samym mieście Warszawa 
oscylują między 4,80 a 5,20 euro za mkw. 
W Trójmieście ceny są nieco niższe i utrzy-
mują się w granicach 3,40-3,70 euro za 
mkw. Podobne ceny są m.in.  we Wrocławiu, 
Krakowie, Szczecinie i – co może nieco dzi-
wić – w Toruniu i Bydgoszczy. 

tróJMIEJskI rynEk MAGAZynów

Trójmiasto to obecnie siódmy rynek maga-
zynowy w Polsce o bardzo dużym potencja-
le do rozwoju. Wzrost atrakcyjności trój-
miejskiego rynku to wypadkowa rosnącego 
znaczenia portów morskich, świetnej lokali-
zacji i ekspansji najemców w związku z roz-

budową kanału sprzedaży e-commerce. 
W latach 2014-2019 przeładunki wzrosły 
o 62% w Gdańsku i o 24% w Gdyni. 
Region Trójmiasta, oprócz bardzo dobrze roz-
winiętej infrastruktury drogowej w postaci 
dostępu do autostrady A1 na południe Polski 
i drogi ekspresowej S7 w kierunku Warszawy 
i Krakowa korzystał z portu lotniczego car-
go w Gdańsku. Pomorze w ostatnim czasie 
należy także do najbardziej aktywnych de-
welopersko lokalizacji w Polsce. Potencjał 
tej lokalizacji obecnie wykorzystują firmy 7R 
i Panattoni, które najwięcej budują w regio-
nie - komentuje Danuta Dzierżak, Associate 
Director Industrial & Logistic w AXI IMMO.

W ciągu ostatnich 5 lat całkowite zasoby 
Trójmiasta wzrosły o 160%, gdzie średnia 
krajowa wyniosła 115%. Dobra koniunktu-
ra przekłada się na powstawanie nowych 
projektów. Wśród największych inwestycji 
deweloperskich znajduje się w pełni wy-
najęty Park Gdańsk Airport zarządzany 
przez firmę Panattoni, 7R Gdańsk II (51 
000 mkw.) oraz kolejne fazy 7R Tczew (50 
000 mkw.) Ponadto Panattoni rozpoczęło 
prace nad parkiem Tricity North w Rumii 
(20 000 mkw.) i Gdańsk South II w Prusz-
czu Gdańskim (13 000 mkw.).

7R Park Gdańsk II
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oBIECuJąCy poCZątEk roku

Rok 2021 na pomorskim rynku magazyno-
wym zaczął się obiecująco. Firma Gasten 
S.A. rozpoczęła już komercjalizację inwe-
stycji Flex Gdańsk BCL. Obiekt o przezna-
czeniu magazynowo-usługowo-biurowym 
został oddany do użytku pod koniec zeszłe-
go roku. Oferuje blisko 15 000 m kw. po-
wierzchni najmu. Inwestycja zlokalizowana 
jest na gdańskiej Przeróbce, przy ulicy Ku 
Ujściu 19. Na atrakcyjność obiektu wpływa 
bliskie sąsiedztwo portu północnego i DCT 
oraz doskonałe połączenie poprzez obwod-
nicę Trójmiasta z drogą S7 i autostradą A1. 

Firma NRF, związana z branżą automotive, 
wynajęła blisko 4.000 mkw. powierzchni 
magazynowej oraz 400 mkw. powierzchni 
biurowej na terenie Panattoni Park Tricity 
South II w Pruszczu Gdańskim. NRF to ho-
lenderskie przedsiębiorstwo, które specja-
lizuje się w dostarczaniu części do układów 
chłodzenia na potrzeby różnych branż – m.in. 
motoryzacyjnej i morskiej. Firma wprowa-
dziła się już do trójmiejskiego magazynu.

Panattoni Park Tricity South II jest no-
woczesnym parkiem logistycznym, który 
składa się z dwóch hal magazynowych oraz 
przestrzeni biurowej. Łącznie do dyspozycji 
najemców pozostaje ponad 75.000 mkw. 
nowoczesnej powierzchni magazynowo-
biurowej. Wysoki standard inwestycji po-
twierdzają certyfikaty BREEAM. Panattoni 
Park Tricity South II położony jest w Prusz-
czu Gdańskim – w sąsiedztwie Obwodnicy 
Trójmiasta, 20 km od gdańskiego lotniska 
i 25 km od Portu Gdańsk. 

Według danych ujętych w Mapie Powierzch-
ni Magazynowych prowadzonej przez firmę 
Cresa Polska i zawierającej najważniejsze 
inwestycje magazynowe w Polsce, w Gdań-
sku i okolicach znajduje się kilkanaście 
dużych parków logistycznych, są to: Po-
morskie Centrum Logistyczne, Pomorskie 
Centrum Inwestycyjne, Park Magazynowy, 
Panattoni Park Gdańsk I, Panattoni Park 
Gdańsk IV, SSKW Gdańsk, Gdański Park 
Naukowo-Technologiczny, 7R City Flex 
Gdańsk Airport, Mapletree Park Gdańsk, 
Panattoni Park Gdańsk Airport, Panattoni 

Park Gdańsk III, 7R Park Gdańsk II, Gdańsk 
– Kowale Distribution Centre. W Pruszczu 
Gdańskim znajdują się 4 parki logistyczne, 
są to: Centrum Logistyczne Pruszcz Gdań-
ski, Hines Logistics Park Gdańsk, Panattoni 
Park Tricity South, TriStar Gdańsk. W Gdy-
ni zaś funkcjonują 3 parki logistyczne, są to 
: Centrum Magazynowe Hutnicza, 7R City 
Flex Gdynia, Chylonia Business Center. 
W Tczewie jest  park logistyczny 7R Park 
Tczew, a w Rumii Panattoni Park TriCity 
North / Rumia. Natomiast w Słupsku znaj-
duje się park logistyczny 7R Park Słupsk.

PROGNOZY NA ROK 2021

W 2021 r. możemy spodziewać się stopnio-
wego wzrostu aktywności deweloperskiej 
w odpowiedzi na utrzymujący się silny po-
pyt ze strony najemców. Sektor udowodnił, 
że jest oparty na mocnych fundamentach 
i radzi sobie dobrze w warunkach pande-
mii, co przekłada się̨ na coraz przychylniej-
sze nastawienie banków do finansowania 
nowych projektów. Zarówno deweloperzy, 
jak i inwestorzy i instytucje finansowe 
preferować będą̨ jednak dojrzałe rynki 
o ugruntowanej pozycji i wysokiej płyn-
ności, gwarantujące znalezienie najemcy 
i możliwość wyjścia z inwestycji. 
- W 2020 r. rynek magazynowy udowodnił, 
że pomimo pandemii COVID-19 posiada sil-
ne fundamenty i jest gotowy, w miarę po-
trzeby, szybko dostosowywać się do zmian. 
Spodziewamy się, że rynek w 2021 roku bę-

dzie nadal dynamicznie się rozwijał, a klu-
czowe znaczenie będzie miał dalszy rozwój 
sektora e-commerce i popyt generowany ze 
strony firm handlowych i logistycznych na 
magazyny miejskie, jak również międzyna-
rodowych graczy e-commerce dla których, 
Polska pozostanie ważną lokalizacją w Eu-
ropie. Co więcej, szans dla rodzimego rynku 
magazynowego należy upatrywać w regio-
nalizacji łańcuchów dostaw, a tym samym 
near-shoringu, a także w następstwach Bre-
xitu – mówi Renata Osiecka, Partner Zarzą-
dzająca, AXI IMMO.

Nearshoring to trend, który może zapew-
nić jeszcze jeden doskonały rok na rynku 
magazynowym. Przenoszenie produkcji 
z Azji do Europy przestaje być jedynie 
przedmiotem teoretycznych dyskusji 
i zaczyna się̨ materializować w miarę̨ jak 
coraz więcej firm postanawia zwiększyć́ 
bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Bre-
xit również̇ zaczyna generować popyt na 
powierzchnię magazynową i produkcyjną 
nad Wisłą. Wiele brytyjskich firm jest 
zmuszona do otwierania centrów dystry-
bucyjnych w granicach UE w celu unik-
nięcia zwiększonych kosztów związanych 
z cłami, a także wyższego poziomu biuro-
kracji i opóźnień́ związanych z odprawami 
na granicy. Polska ze względu na swoje 
dogodne położenie oraz niskie koszty pra-
cy i gruntów, jak i atrakcyjne czynsze, jest 
lokalizacją często braną pod uwagę̨. 

Panattoni Park Gdańsk East III
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Jerzy Limon urodził się 24 maja 1950 
w Malborku. Uczęszczał do I Liceum Ogól-
nokształcącego w Sopocie, następnie zo-
stał absolwentem Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Później uzyskiwał 
stopnie naukowe doktora i doktora habili-
towanego. 20 stycznia 1993 otrzymał tytuł 
naukowy profesora nauk humanistycznych.
Jako nauczyciel akademicki był związany 
z Uniwersytetem Gdańskim, został kierow-
nikiem Zakładu Historii Literatury i Kultury 
Brytyjskiej UG. Wykładał w językach pol-
skim i angielskim. Był członkiem Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich i ZAiKS, a także 
członkiem krajowym korespondentem Wy-
działu I Filologicznego Polskiej Akademii 
Umiejętności. W 2016 został członkiem ko-
respondentem Polskiej Akademii Nauk.
Był autorem kilkunastu książek, a także 
około 80 artykułów i recenzji, drukowanych 
w Polsce, Wielkiej Brytanii („Shakespeare 
Survey”), Niemczech i Stanach Zjedno-
czonych („Shakespeare Quarterly”). Opra-
cował 120 haseł do Wielkiej Encyklopedii 
Powszechnej PWN.
Jako fundator współtworzył i objął funkcję 
prezesa Fundacji Theatrum Gedanense, 
działającej na rzecz odbudowania Gdań-
skiego Teatru Szekspirowskiego i orga-
nizującej coroczny teatralny Festiwal 

Szekspirowski. W Gdańskim Teatrze Szek-
spirowskim objął stanowisko dyrektora. Był 
również współtwórcą Sopockiego Forum 
Integracji Nauki, Kultury i Sztuki „Sfinks”. 
Współpracował z pismem literackim „Mi-
gotania, przejaśnienia”.
Prof. Jerzy Limon był znawcą, miłośnikiem 
i popularyzatorem twórczości Williama 
Szekspira. To właśnie zamiłowanie do dzieł 
wielkiego stradfordczyka oraz marzenie 
o Teatrze Szekspirowskim zainspirowało 
go do działań, czyniąc autorytetem i mię-
dzynarodowym ekspertem.
Jerzy Limon był też wizjonerem, którego myśl 
- czerpiąc inspirację z przeszłości - wybiega-
ła daleko w przyszłość. Powołana przez nie-
go do życia Funacja Theatrum Gedanense, 
działa pod patronatem Księcia Walii. A Fe-
stiwalowi Szekspirowskiemu nadał między-
narodowy artystyczny wymiar.
Zmarł na skutek COVID-19 3 marca br. Msza 

pogrzebowa została odprawiona 27 mar-
ca (jest to Międzynarodowy Dzień Teatru) 
w kościele św. Jana w Gdańsku, po czym 
szczątki zmarłego zostały pochowane na 
Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Prof. Jerzy Limon w 2011 r. został odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, a w 2014 r. nadano mu Order 
Imperium Brytyjskiego w stopniu oficera. 
W 2006 r. został wyróżniony Srebrnym Me-
dalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Otrzymał także Nagrodę Prezydenta Mia-
sta Gdańska w Dziedzinie Kultury oraz Na-
grodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana 
Heweliusza. Uhonorowany również Meda-
lem św. Wojciecha.
- Odejście Jerzego Limona zamyka ważny 
rozdział polskiej kultury – podkreśla wice-
premier Piotr Gliński. - Ale życie, które po 
sobie pozostawił, będzie skarbnicą pamięci 
dla przyszłych pokoleń.

odszedł profesor 
JerZy limon

Zmarł profesor Jerzy Limon, 
polski anglista, literaturoznaw-
ca, pisarz, tłumacz i teatrolog, 
profesor nauk humanistycz-
nych, inicjator i dyrektor 
Gdańskiego Teatru Szekspi-
rowskiego, członek korespon-
dent Polskiej Akademii Nauk.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: Wikipedia
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BSL - Związek Liderów 
Sektora Usług Bizneso-
wych, we współpracy 
z partnerami - The Adecco 

Group i firmą Colliers, przygotował raport 
„Rok przełomowych zmian z perspektywy 
sektora usług biznesowych”. W polskich 
centrach obsługi procesów biznesowych 
(BPO), centrach usług wspólnych (SSC/
GBS), IT oraz centrach badawczo-rozwojo-
wych (R&D) pracuje prawie 350 000 osób.

stAły wZrost ZAtruDnIEnIA

Firmy z sektora każdego miesiąca two-
rzą ponad 2500 miejsc pracy, przy stałym 
wzroście zatrudnienia na poziomie 10 proc 
r/r. Zdecydowana większość podmiotów 
świadczy usługi dla klientów działających 
w skali globalnej. Doświadczenia z różnych 
rynków i rozbudowana infrastruktura tele-
informatyczna pozwoliły szybko przestawić 
się na tryb pracy zdalnej. Po roku sektor 
jest mocno zaangażowany w wypracowy-
wanie rozwiązań prawnych dostosowanych 

do nowych realiów, niezbędnych do funk-
cjonowania w nowej rzeczywistości.

- Bardzo dobrze poradziliśmy sobie jako 
sektor w okresie pandemii. Szybko iden-
tyfikowaliśmy rodzące się wyzwania oraz 
powiązane z nimi nowe trendy, przekła-
dając je na poziom operacyjny i wdrażając 
skuteczne rozwiązania. Pozwoliło nam to 
efektywnie wykorzystywać pojawiające się 
szanse. Nagłe, masowe przejście na pracę 
zdalną dla wszystkich było wielkim ekspe-
rymentem, po którym stosunkowo szybko 
nadszedł czas na decyzje wymagające 
wdrożenia docelowych rozwiązań, w tym 
prawnych – zwraca uwagę Paweł Panczyj, 
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, ABSL. 

nowA konCEpCJA MIEJsCA prACy

Nowe modele pracy, szczególnie w sekto-
rze usług dla biznesu, znacznie wpłynęły 
na nieruchomości biurowe, z których ko-
rzystają korporacje. Uelastyczniane są dłu-
goterminowe umowy najmu, redefiniuje się 

kultura organizacyjna i modele zarządcze, 
świat fizyczny przeplata się z wirtualnym 
- tworzy się nowy ekosystem wysokiej ja-
kości miejsc pracy. Według danych Colliers 
(2020) przed pandemią tylko 34% pracow-
ników deklarowało regularną pracę zdalną 
(jeden lub więcej dni w tygodniu). Po roku 
trwania pandemii prawie 67% pracow-
ników stwierdza, iż chciałoby pracować 
z domu więcej niż 2 dni w tygodniu. To dwa 
razy więcej osób niż na początku lockdow-
nu (tylko 37%).  

– Zmiana stała się nieuchronną częścią na-
szej codziennej rzeczywistości i jedynym 
sposobem, aby podejść do niej konstruktyw-
nie, jest jej przyjęcie. Kiedy myślimy o przy-
szłości miejsca pracy, cyfryzacja jest często 
pierwszą rzeczą, która przychodzi nam do 
głowy - i choć będziemy w dużej mierze pole-
gać na technologii, w centrum naszej uwagi 
wciąż pozostają ludzie - ich bezpieczeństwo, 
dobre samopoczucie, umiejętności i kompe-
tencje – podkreśla Monika Rajska-Woliń-
ska, szefowa polskiego oddziału Colliers.

wpływ pandemii 
na sektor UsłUG 

BiZnesowych

Cyfrowe przyspieszenie, 
hybrydowa rzeczywistość, 
open talent economy i rewo-
lucja w korzystaniu z po-
wierzchni biurowych - to 
niektóre z przełomowych 
zmian na rynku pracy w sek-
torze nowoczesnych usług 
biznesowych.

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

Alchemia – Biurowiec Alchemia cieszy się uznaniem firm z sektora usług biznesowychA
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nowE MoDElE prACy 

Przyspieszenie rozwoju technologii już 
spowodowało zmiany w organizacji pracy. 
Trendem staje się otwarta gospodarka 
talentów (open talent economy) oznacza-
jąca odejście od tradycyjnych struktur 
organizacyjnych na rzecz dynamicznych 
sieci. Pracodawcy, menadżerowie i pra-
cownicy muszą odnaleźć się w nowym 
środowisku, w którym elastyczność 
i zdolność adaptacji mają pierwszeństwo 
przed ustrukturyzowanym otoczeniem 
i standardowymi rolami.  

 - Liderzy, podobnie jak pracownicy, którymi 
zarządzają, muszą zdobywać nowe umiejęt-
ności. Cechy nowego lidera wyraźnie różnią 
się od tych, które uznawane były za sku-
teczne w przeszłości. Nowe przywództwo 
to empatia, umiejętność jasnej komunikacji, 
uwzględnianie holistycznych potrzeb pra-
cowników, umiejętne budowanie relacji na 
wzajemnym zaufaniu, a nie hierarchicznym 
zarządzaniu – podkreśla Daniel Wocial, CEO 
The Adecco Group w Polsce, Czechach 
i Słowacji.

nowE koMpEtEnCJE

Nowe pokolenie, które weszło na rynek 
pracy będzie formowane przez pierwsze 
doświadczenia zawodowe. Międzynaro-
dowa Organizacja Pracy (ILO) w sierpniu 
2020 roku sformułowała pojęcie pokolenia 
lockdown, określając nim grupę młodzieży 
i młodych dorosłych (18-29 lat), która w cza-
sie pandemii COVID-19 stawia pierwsze za-
wodowe kroki. Jednocześnie m. in. przyspie-
szona cyfryzacja wymusza pozyskiwanie 
nowych kompetencji. Z danych The Adec-
co Group wynika, że 54 proc. firm planuje 
wdrażać upskilling i reskilling przynajmniej 
dla części pracowników, a 32 proc. firm już 
zdefiniowało kompetencje, jakich firma bę-
dzie potrzebowała w przyszłości, i w tym 
kierunku planuje rozwój pracowników.  

- Kluczowym elementem rynku pracy w per-
spektywie długoterminowej jest dostęp-
ność pracowników posiadających odpo-
wiednie kompetencje. Uwzględniając nasze 
potrzeby jako sektora usług wiedzochłon-
nych, musimy zadbać, aby już dziś położony 
został zdecydowanie większy nacisk na roz-
wój kompetencji cyfrowych, naukę języków 
obcych oraz programy nauczania współtwo-
rzone z myślą o kompetencjach przyszłości 
– zaznacza Paweł Panczyj. 

BłAżEJ kuChArskI
dyrektor regionalny 
Colliers International
W Trójmieście zdecydowana większość 
sektora usług biznesowych świetnie sobie 
radzi, aczkolwiek zewnętrzne zawirowania 
będące następstwem pandemii wpływają 
na weryfikację planów niektórych firm. 
Niemniej, w trudnych i nieprzewidywalnych 
czasach dla tego sektora niezwykle ważna 
jest zdolność pracowników do szybkiej 
adaptacji do zachodzących zmian. Bardziej 
niż koszty liczy się stabilność organizacji. 
Na świecie jest wiele rynków, gdzie koszty 
pracy są niższe niż w Polsce, ale pandemia 
udowodniła, że tanie destynacje przy 
lockdownie mają trudności z organiza-
cją pracy, choćby z trybem home office. 
Polska natomiast z dnia na dzień mogła 
technologicznie i infrastrukturalnie podołać 
wyzwaniu. To gwarantuje bezpieczeństwo 
procesów. Dla sektora usług biznesowych 
Polska wciąż jest atrakcyjnym rynkiem. 
Colliers spodziewa się za rekordowych 
wejść do Polski nowych firm z początkiem 
czwartego kwartału 2021 roku. Pandemia 
nie zatrzymała też aktywności dewelope-
rów. W budowie pozostaje 132,2 tys. mkw. 
nowej powierzchni biurowej. W 2021 roku 
spodziewamy się oddania do użytku kilku 
istotnych dla Trójmiasta projektów, m.in. 
największej w historii Gdyni inwestycji biu-
rowej, czyli 3T Office Park (38,2 tys. mkw.). 
To również ważny rok dla rozwoju terenów 
postoczniowych i obszaru Młodego Miasta, 
gdzie powstaje budynek C300, kolejny etap 
kompleksu biurowego Centrala realizowa-
nego przez dewelopera Inopa (prawie 14 tys. 
mkw.) oraz pierwszy etap Palio – inwestycji 
biurowej realizowanej przez Cavatinę (około 
16 tys. mkw.).

3T Office – 3T Office Park w Gdyni to dwa 39-metrowe budynki i jedna 50-metrowa wieża
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Rok pandemii, 
ogromne straty 
w gospodarce

TEKST: Federacja Przedsiębiorców Polskich
ZDJĘCIE: Federacja Przedsiębiorców Polskich

W ciągu pierwszego roku pandemii i towarzyszących 
jej lockdownów Polska gospodarka straciła ponad 
185 mld zł – tak wynika z licznika strat spowodowa-
nych przez COVID-19, prowadzonego od kwietnia 
2020 r. przez Federację Przedsiębiorców Polskich. 

Powyższa kwota odpowiada szacunkowej wartości PKB, który nie 
został wytworzony na skutek rozprzestrzeniania się koronawiru-
sa. Największe straty ponosi sektor usługowy, który dotknięty 
jest najdłuższymi obostrzeniami. Natomiast przemysł, budownic-
two, transport czy usługi IT nie ucierpiały znacząco na skutek 2. 
fali pandemii – a nawet, pomimo jej narastania, notują poprawę 
wyników finansowych.
W okresie najgłębszego lockdownu w ubiegłym roku polska go-
spodarka traciła nawet 1,2 mld zł dziennie. Jest to jednak wyraźnie 
lepszy wynik niż wstępnie szacowana strata na poziomie ponad 2 
mld zł dziennie. Wraz z nadejściem późnej wiosny i lata, działalność 
przedsiębiorstw zaczęła być stopniowo odmrażana – co pozwoliło 
gospodarce złapać oddech. Jesienią sytuacja epidemiczna zaczęła 
się ponownie pogarszać, co doprowadziło do powrotu obostrzeń.
- Charakterystyczne dla obecnej fazy pandemii jest znacznie więk-
sze zróżnicowanie jej wpływu na działalność poszczególnych branż 
– wyjaśnia Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przed-
siębiorców Polskich, wiceprezes Centrum Analiz Legislacyjnych 
i Polityki Ekonomicznej (CALPE). - Wiele sektorów – nie dotkniętych 
bezpośrednio ograniczeniami w prowadzeniu działalności – przy-
stosowało się na tyle do funkcjonowania w nowych warunkach, że 
mimo wysokiej liczby zachorowań i surowych zasad sanitarnych 
trudna sytuacja epidemiczna nie znajduje silnego przełożenia na 
poziom ich obrotów. Przemysł, budownictwo, transport czy usłu-
gi IT nie ucierpiały znacząco na skutek 2. fali pandemii, a nawet 
– pomimo jej narastania – notują poprawę wyników finansowych. 
Z drugiej jednak strony branże dotknięte bezpośrednio skutkami 
pandemii oraz ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospo-
darczej znajdują się w coraz bardziej dramatycznej sytuacji. Żadne 

działania dostosowawcze nie mogą pomóc, kiedy na mocy przepi-
sów rozporządzeń ich działalność pozostaje zamknięta. Poważnym 
problemem jest fakt, iż ograniczenia wprowadzone w reakcji na 2. 
falę koronawirusa utrzymują się znacznie dłużej niż wiosną 2020 r. 
– co prowadzi do wyczerpywania się rezerw płynnościowych w dłu-
gotrwale zamkniętych przedsiębiorstwach. W konsekwencji, obec-
ny okres charakteryzuje wyraźny podział na dwie grupy firm – tych, 
które funkcjonują we względnie niezakłócony sposób, a nawet roz-
wijają się pomimo pandemii oraz tych, które pogrążają się w coraz 
większych problemach z powodu przedłużających się lockdownów. 
W obecnych warunkach straty polskiej gospodarki można szaco-
wać na 450 mln zł dziennie. 
Największe straty zostały poniesione na początku pandemii, 
w czasie ubiegłorocznego wiosennego lockdownu, bowiem wów-
czas poważny spadek poziomu aktywności ekonomicznej dotknął 
większości sektorów gospodarki. Wynikało to z szeregu czynni-
ków – bardzo daleko idącego ograniczenia mobilności i ścisłego 
dystansowania społecznego, poważnych zaburzeń globalnych 
łańcuchów logistycznych, nieefektywności wynikającej z nagłej 
reorganizacji działalności przedsiębiorstw i trybu wykonywania 
pracy, a także gwałtownego wzrostu absencji związanych z efek-
tem paniki – jaki pojawił się na początku 1. fali epidemii. Przełoży-
ło się to na nagłe ograniczenie aktywności nie tylko w usługach 
związanych z bezpośrednią obsługą konsumentów, lecz również 
w przemyśle, transporcie, handlu czy nawet finansach.



To dobry początek roku 
dla Portu Gdańsk. Naj-

pierw awans na podium 
na Bałtyku i znalezienie 

się w pierwszej trójce 
portów bałtyckich, na-

stępnie 1 miejsce w ran-
kingu kontenerowym, 
a teraz poszukiwanie 

inwestora dla największego uniwersalnego operatora 
w Porcie Wewnętrznym jakim jest Port Gdański Eks-

ploatacja S.A. PGE to największy uniwersalny operator 
przeładunkowy, działający na nabrzeżach wewnętrznej 

części Portu Gdańsk i czwarty pod względem przeła-
dunków operator na całym obszarze portu.

10 km dróg, 7 km torów, 14 rozjazdów 7 obiek-
tów inżynierskich w tym wiadukty drogowe 
i przepusty ochronne na rurociągach paliwo-
wych, parking buforowy dla aut ciężarowych 
– czyli kluczowa inwestycja Portu Gdańsk 

o łącznej wartości 166 mln 
zł netto, jest na ukończe-
niu. Obecnie trwają prace 
odbiorowe. Pierwsze auta 
ciężarowe przejechały już 
po docelowym układzie 
drogowym na ulicy Kon-
tenerowej. Jej przekrój to 
aktualnie dwie jezdnie po 
dwa pasy ruchu. 

irma ViaSea Shipping AS z siedzibą w Norwegii uruchamia swój oddział 
w Gdyni. Tym samym powstanie nowe połączenie żeglugowe Gdynia 
– Oslo - Kłajpeda. Będzie to kolejna linia łącząca Gdynię z krajami bał-

tyckimi. Transport morski jest alternatywą bardziej ekologiczną w porównaniu do 
transportu drogowego, okazał się również bardziej opłacalny. Korzystanie z firm 
zajmujących się kompleksowym przewozem towarów po Europie jest rozwiąza-
niem korzystnym nie tylko pod względem finansowym, ale i bezpieczeństwa. 

oGroMnA InwEstyCJA
nA ukońCZEnIu

sZukAJą InwEstorA DlA 
nAJwIĘksZEGo opErAtorA

G
ospodarka

F

Nowe
połączenie
 żeglugowe
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TEKST: Michał Stopa
ZDJĘCIA: Tomasz Dobrzyński

innowaCyjne 
roZwiąZania 

w nawiGaCji
Niekonwencjonalne 
technologie i urządzenia 
oraz innowacyjne systemy 
nawigacyjne – dzięki 
wprowadzanym na statkach 
takim rozwiązaniom udaje 
się poprawić dokładność 
określania pozycji, 
zoptymalizować koszty 
i chronić środowisko.

ynek zmienił się w ostat-
nich latach. Spora część 
branży stoczniowej 
czy biur projektowych 

przeniosła się do Chin, zaś w Europie po-
zostały głównie jachty, statki pasażerskie 
oraz specjalistyczne, często częściowo 
wyposażane. Przy obecnym nasyceniu 
rynku urządzeń nawigacyjnych prędzej czy 
później trzeba będzie postawić na niekon-
wencjonalne technologie, czy innowacyjne 
rozwiązania. 

- Obecnie pracuję jako oficer nawigacyjny 
na tankowcach, więc z własnego doświad-
czenia wiem, że udoskonalanie systemów 
wsparcia dla tej dziedziny to proces nie-
ustanny i potrzebny – mówi Michał Stopa, 
który niedawno obronił pracę magisterską, 
której tematem było wyposażenie nawiga-
cyjne statków. - Najtrudniej jest wyjść poza 

ramy, czyli pomyśleć o tym, czego jeszcze 
nie ma. Moje pomysły wsparcia nawigacji 
konsultowałem między innymi z kapitana-
mi promów, tankowców, czy pilotami portu 
w Gdyni, tak by wykorzystać ich doświad-
czenie w praktycznej eksploatacji statków. 
Problemem była rzetelna ocena wprowadze-
nia zmian, tak aby przekonać armatora do 

podjęcia kroków, które od strony przepisów 
nie są przecież konieczne. Na potrzeby mojej 
pracy magisterskiej stworzyłem nieliniową 
funkcję przydatności do żeglugi pasażer-
skiej, a także tabelę sugerującą konieczność 
wprowadzenia danego rozwiązania w zależ-
ności od wyniku właśnie wspomnianej funk-
cji oraz kosztu całej inwestycji.

R
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- W ostatnich latach duży nacisk został 
położony na rozwój części maszynowej 
statku (w celu optymalizacji kosztów 
i zniwelowaniu zanieczyszczeń dla śro-
dowiska) - możemy przeczytać w opinii 
promotora pracy magisterskiej. - Jednak-
że innowacyjne rozwiązania pojawiły się 
również dla systemów wsparcia mostka 
nawigacyjnego. Z jednej strony innowa-
cyjne rozwiązania z technologii IT, z dru-
giej coraz większe wymagania związane 
z bezpieczeństwem i ekologią, ten proces 
udoskonalania przyspieszają. [...] Praca 
może jak najbardziej być pomocna dla 
wielu armatorów, którzy chcą poznać nie-
konwencjonalne rozwiązania w nawigacji 
morskiej, aby dokonać własnej oceny. Ta 
praca magisterska może im odpowiedzieć 
na pytania: czy warto ponieść dodatkowe 
koszty; czy warto oprócz wyposażenia 
obowiązkowego, wyposażyć statek w do-
datkowe innowacyjne systemy wsparcia.

Propozycji rozwiązań jest wiele. Przykła-
dowo, port w Gdyni oraz port w Świnouj-
ściu, do których regularnie zawijają promy 
znanych armatorów, posiadają unikalną 
w światowej skali infrastrukturę pozwa-
lającą na korzystanie z poprawek RTK. Są 
one używane zwykle jednak przez pilotów 
w czasie manewrów, a przecież większość 
promów nie korzysta z takich usług, gdyż 
kapitanowie posiadają stosowne zwolnie-
nia z pilotażu. 

- Badając dokładność określania pozycji 
przez odbiornik GPS w porcie w Gdyni 
uzyskałem satysfakcjonujące wyniki, jed-
nak potrzeba ciągłego doskonalenia jest 
zawsze obecna w branży morskiej – doda-
je Michał Stopa. - Przykładowo, poprawki 
RTK zapewniają statkowi dokładność 
określania jego pozycji nawet do 1.3cm, 
czyli 2 rzędy wielkości lepszą niż otrzy-
maną drogą badań system GPS, nawet 
w zasięgu stacji referencyjnej. Mogłoby 
to uniezależnić promy regularnie zawija-
jące do portów od warunków ograniczo-
nej widzialności i umożliwić im cumowa-
nie nawet w bardzo ciężkich warunkach, 
tworząc coś na wzór lotniczego systemu 
wspomagającego lądowanie. Podobne 
rozwiązania testowano na statkach Sca-
nia oraz Polonia armatora Unity Line. 
Zamontowanie na statkach regularnie 
zawijających do takich portów zestawu 
pozwalającego na korzystanie z popra-
wek RTK, byłoby dużym wsparciem dla 
nawigatorów, a przecież infrastruktura 
jest już gotowa.

- Innym problemem, który już od pewnego 
czasu staram się nagłośnić i zapropono-
wać jego rozwiązanie, jest kwestia promie-
niowania, często pomijana na statkach, 
będących przecież środowiskiem zdolnym 
do odbijania fal elektromagnetycznych – 
wyjaśnia Michał Stopa. - Jest to potencjal-

nie szkodliwy czynnik, jednak Międzyna-
rodowa Organizacja Zdrowia (WHO) wciąż 
bada wpływ takiego promieniowania na 
zdrowie człowieka. Szerzej temat poru-
szany jest w przypadku jednostek wojsko-
wych, choć przecież pasażerowie statków 
pasażerskich niekoniecznie muszą być 
nawet świadomi zagrożenia. Tu pojawiają 
się nowe możliwości i urządzenia, przykła-
dowo radary rezygnujące całkowicie z ma-
gnetronu na rzecz półprzewodnikowego 
bloku nadawczo-odbiorczego. Są one 
dodatkowo zdolne do jednoczesnej emisji 
sygnałów krótkich, średnich i długich, co 
skutkuje lepszymi parametrami detekcji 
innych statków i obiektów. Dodatkowo 
taka wymiana pozwoliłaby na zredukowa-
nie obszaru potencjalnie niebezpiecznego 
wokół anteny aż o ponad 80%, czyli mniej 
więcej do koła o promieniu około 2 metrów 
(i to w najbardziej niekorzystnym przypad-
ku). Potencjalnie pozwoliłoby to również 
na zwiększenie obszaru dostępnego dla 
pasażerów na pokładach otwartych, które 
są bardzo chętnie i tłumnie odwiedzane 
zwłaszcza w ciepłych miesiącach. Kwestie 
wyposażenia nawigacyjnego, projekto-
wania układu mostka, jego ergonomii lub 
kształtu są obecnie rzadko wspominane. 
Chcę pokazać, że to wciąż istotna część 
całego projektu jakim jest statek, a nawet 
jeśli raz została już wykonana, wcale nie 
oznacza, że nie trzeba jej udoskonalać.
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Pierwszy port w kraju 
z certyfikatem PRS

TEKST: Port Gdańsk
ZDJĘCIE: Port Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk 
S.A. dołączył do grona organi-
zacji certyfikowanych w ramach 
Standardu PRS (Protection-Relia-
bility-Safety). 

Uzyskany certyfikat stanowi dla firmy, jej 
klientów i innych stron zainteresowanych, 
obiektywny dowód na podejmowanie sku-
tecznych działań dla minimalizowania ryzy-
ka wystąpienia zakażeń, w tym ich zapobie-
gania, a także potwierdza gotowość firmy 
do reagowania w przypadku stwierdzenia 
zakażeń lub wystąpienia stanu epidemii.
Wdrożenie programu PRS w ZMPG SA 
umożliwiło prowadzenie efektywnych 
działań profilaktycznych i zapobiegają-
cych wystąpieniu zakażeń koronawirusem. 
Następnym krokiem był audyt, który miał 
na celu zweryfikowanie stopnia wprowa-
dzenia wymagań PRS.
– Od początku pandemii pozostaliśmy 
portem w 100% operacyjnym.  Wprowa-
dziliśmy szereg procedur bezpieczeństwa 
i obostrzeń, które pozwoliły zachować 

operacyjność naszego portu. Uzyskany 
certyfikat pokazuje zasadność wprowa-
dzonych procedur, a także jest dowodem 
na to, że mamy świadomość odpowiedzial-
ności za nasze wspólne bezpieczeństwo. 
Certyfikat ten jest dla nas i naszych kon-
trahentów, obiektywnym dowodem podej-
mowania skutecznych działań dla mini-
malizowania ryzyka wystąpienia zakażeń, 
w tym zapobiegania zakażeniom, jak rów-
nież gotowości do reagowania w przypad-
ku ich stwierdzenia – mówi Łukasz Greinke 
– Prezes Portu Gdańsk.
Uzyskany certyfikat potwierdza, że wdro-
żone rozwiązania sprzyjają ogólnej popra-
wie odporności Portu Gdańsk na ryzyka 
zakażeń, jak również zaświadcza o zdol-
ności do spełnienia wymagań prawnych 
w zakresie m.in. wytycznych WHO.

– Współpraca polskich podmiotów działa-
jących w branży morskiej jest krzepiąca 
– tym bardziej, że sam przedmiot naszej 
współpracy, o której tu mówimy, nie jest 
bezpośrednio z naszą branżą związany. 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk potwier-
dził, że zarówno jego pracownicy, jak
i interesanci w niepewnym obecnie czasie 
mogą czuć się bezpiecznie, bowiem wdro-
żono rozwiązania pozwalające zapanować 
nad zagrożeniami spowodowanymi różne-
go rodzaju chorobami zakaźnymi, w tym 
m.in. COVID-19. Należy również podkre-
ślić, że wdrożenie standardu zapewnia za-
chowanie ciągłości działania organizacji 
w przypadku wystąpienia zakażeń – pod-
kreśla Prezes PRS S.A. Andrzej Madejski.
ZMPG S.A. ma teraz prawo posługiwania 
się znakiem certyfikacji poświadczającym 
wdrożenie Standardu PRS. Korzyści jakie 
z tego tytuły wynikają to m.in.: zachowanie 
ciągłości działania w przypadku wystąpie-
nia zakażeń, zwiększenia stabilności funk-
cjonowania organizacji, minimalizowanie 
strat finansowych spowodowanych m.in. 
przerwami w pracy, zwiększenie bezpie-
czeństwa epidemicznego kontrahentów, 
większa wiarygodność organizacji w oto-
czeniu biznesowym a tym samym poprawa 
konkurencyjności na rynku.





Długo wyczekiwany remont dworca PKP w Wejherowie 
ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Po remoncie 

w gmachu dworca funkcjonować będzie na pierwszym 
piętrze Powiatowa Biblioteka Publiczna. Powiat wej-
herowski i miasto Wejherowo od lat zabiegały o mo-

dernizację budynku dworca. W 2015 r. dwa samorządy 
podpisały w tej 

sprawie list inten-
cyjny ze spółką PKP 

i modernizacja miała 
rozpocząć się w 2017 
r. Proces inwestycyj-
ny został rozpoczęty, 

ale znacznie się 
wydłużył. 

Cztery szpitale 
z województwa po-
morskiego zostały 
docenione w ran-
kingu World’s Best 
Hospitals 2021. 
Chodzi o UCK 
w Gdańsku, Co-
pernicus, szpitale 

w Kościerzynie i Słupsku. Plebiscyt, po raz trzeci, był 
organizowany przez amerykańskie wydanie tygodnika 
„Newsweek” oraz firmę Statista Inc. W plebiscycie zna-
lazło się 2 tys. najlepszych placówek medycznych z 25 
krajów. W ocenie brano pod uwagę m.in.: satysfakcję 
pacjentów, ich bezpieczeństwo, środki higieny i jakość 
leczenia w placówkach.

po lAtACh 
ZMoDErnIZuJą 
DworZEC kolEJowy

ładze powiatu kartuskiego wspólnie z gminą Żukowo rozpoczęły działania 
w kierunku realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali 
widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespo-

le Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Żuko-
wie”. Wyłoniono już wykonawcę, którego zadaniem będzie przygotowanie koncepcji 
oraz dokumentacji projektowej dla budowy hali widowiskowo - sportowej w Żukowie.

SZPITAlE Z POMORZA 
wśróD nAJlEpsZyCh

Sam
orząd
w

Budują
nową halę 

sportową
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prZysZłoŚć
łączymy z morzem

astarnia, głównie ze względu na położenie, jest gminą 
i miastem turystycznym. Jakie do tej pory największe 
i najważniejsze projekty, które mają znaczenie z punktu 
widzenia rozwoju turystyki, udało się zrealizować?

- Rozbudowa portów i przystani morskich w Jastarni i Kuźnicy re-
alizowane na przestrzeni ostatnich 30 lat z różnych środków ale 
skupiających się wokół dużych projektów, najpierw „Pierścienia 
Zatoki Gdańskiej” a potem „Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. 
Obok nich wymieniłbym budowę ścieżek  rowerowych.

Jednym z takich przedsięwzięć jest „Rozwój oferty turystyki wodnej 
w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Na czym polega ten 
projekt i dlaczego jest istotny dla rozwoju miasta i gminy?

- Dla naszej Gminy to dalsza rozbudowa mariny portowej o 40 no-
wych stanowisk cumowniczych oraz rozbudowa jej zaplecza sa-
nitarnego. Dzięki temu dysponujemy łącznie 129 miejscami dla 
jachtów na wodzie. Zapewniamy również stanowiska zimowania na 
lądzie dla  ok.  60 jednostek.

J

Z Tyberiuszem Narkowiczem, burmi-
strzem Jastarni, o realizowanych od 
lat działaniach w kierunku rozwoju 
turystyki wodnej w gminie, planach 
dalszej rozbudowy mariny oraz wy-
zwaniach stojących przed samorzą-
dem Jastarni rozmawia Rafał Korbut.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: UM Jastarnia
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Jakie zatem są plany Jastarni odnośnie obecnego i przyszłościowego 
rozwoju mariny, jachtingu i szeroko rozumianej turystyki wodnej?

- Zamierzamy zwiększać bazę portowo-żeglarską o kolejne miej-
sca cumownicze w oparciu o istniejący basen portowy. Przygoto-
wujemy warunki do rozbudowy portu o basen typowo żeglarski, 
gdzie docelowo można by pomieścić nawet 1000 jachtów. Oczywi-
ście do takiej liczby zamierzamy dochodzić stopniowo a inwesty-
cja miałaby być etapowana. Zamierzamy również stworzyć nowe 
miejsca cumownicze dla jachtów w przystani w Kuźnicy oraz przy  
molo cumowniczo-spacerowym w tej miejscowości. Do planu za-
gospodarowania przestrzennego obszarów morskich zgłaszamy 
konieczność pogłębienia i w niektórych przypadkach wytyczenia 
torów wodnych na Zatoce Puckiej celem lepszego udostępnienia 
jej akwenu dla żeglarzy. Ożywiłoby to wszystkie porty i przystanie 
akwenu. Dla naszego obszaru najistotniejsze jest udrożnienie toru 
Kuźnica skracającego żeglugę do Pucka i Chałup oraz torów do mól 
cumowniczo-spacerowych w Juracie, Jastarni i Kuźnicy.

Jastarnia współtworzy projekt pn. „Diagnoza stanu i koncepcja 
rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030”. Jakie 
są założenia tego projektu i jaki udział ma w nim gmina?

- Bierzemy udział w konsultacjach społecznych tego dokumentu 
opracowywanego przez Wojewódzkie Biuro Planowania Regional-
nego a wcześniej zgłaszaliśmy do niego własne realizacje i zamie-
rzenia. Autorzy opracowania zebrali około 730 informacji na temat 
obiektów turystyki wodnej, w tym około 560 portów, przystani jach-
towych, stanic kajakowych i innych miejsc cumowania oraz 170 ką-
pielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Spośród 
560 informacji o obiektach turystyki wodnej, 350 dotyczyło obiek-
tów już istniejących, w ramach których dla w przybliżeniu połowy 
wskazano na potrzebę rozbudowy a 210 lokalizacji rekomendowa-
nych dla nowych obiektów obsługi turystyki wodnej, planowanych 
lub postulowanych, które miałyby uzupełnić już istniejącą bazę. 

Jakie pomysły do tego projektu Jastarnia zgłosiła, które z nich już 
udało się zrealizować, a jakie są w planach?

- Zgłosiliśmy nasze wszystkie kąpieliska i istniejące przystanie oraz 
planowaną budowę nowego basenu żeglarskiego w porcie w Ja-
starni i postulat wykonania toru wodnego do mola w Juracie. Pilnu-
jemy aby zarówno te, jak i inne wymienione przeze mnie wcześniej 
zadania znalazły się w planach zagospodarowania przestrzennego 
i innych dokumentach strategicznych dla naszego obszaru. Można 
powiedzieć, że swoją przyszłość nasza Gmina Jastarnia łączy z mo-
rzem, które zawsze było podstawą bytowania naszych mieszkańców. 
Dziś obok wciąż ważnego rybołówstwa najważniejsza dla nas jest 
turystyka a w jej ramach bardzo istotna turystyka morska.
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Miasto Wejherowo od czter-
nastu lat konsekwentnie 
finansowo wspiera renowa-
cję zabytkowych obiektów. 
Kamienice, obiekty sakralne 
i użyteczności publicznej 
dzięki miejskim dotacjom 
nie tylko odzyskują dawny 
blask, ale poprawia się ich 
stan techniczny. Dotych-
czas miasto wsparło ponad 
70. wejherowskich obiek-
tów zabytkowych, na co 
przekazało kwotę ponad 
5,2 mln zł. Zostały pozyska-
ne również dotacje unijne.

weJherowo dba 
o swoje ZaBytki

bałość o zabytki to 
ważny kierunek dzia-
łań władz Wejherowa. 
Renowacją objęte są 

zabytki należące do miasta, jak choćby 
Kalwaria Wejherowska w latach 2006-
2008 za ponad 14 mln zł dzięki pozyskanej 
dotacji unijnej. Jednym z działań jest rów-
nież wsparcie finansowe prac remonto-
wych, konserwatorskich i restauratorskich 
zabytkowych obiektów, których miasto nie 

jest właścicielem. W tym roku miasto prze-
widuje – w ramach posiadanych środków – 
kolejne dotacje ze swojego budżetu. 

- Wejherowskie kamienice i obiekty sakral-
ne są naszą wizytówką, dlatego miasto już 
od 14 lat dofinansowuje prace konserwator-
skie w zabytkowych budynkach. Każdego 
roku przeznaczamy niemałą pulę pieniędzy 
na ten cel. – mówi krzysztof hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. – Jest to duże wy-

zwanie dla właścicieli budynków, dlatego 
pragnę podziękować wszystkim właści-
cielom nieruchomości objętych ochroną 
konserwatorską za dbałość o swoje obiek-
ty. Właściciele, oprócz istotnego wkładu 
finansowego z miasta, muszą uzyskać de-
cyzje konserwatorskie pozwalające na re-
alizacje, zadbać o wkład własny finansowy 
oraz wybrać wykonawcę, który zapewni wy-
soki standard wykonania prac budowlanych 
pod nadzorem konserwatorskim.

TEKST: UM Wejherowo
ZDJĘCIA: UM Wejherowo

D
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Renowacja ponad 70. budynków 
Wejherowskie zabytki już od czternastu lat 
mogą liczyć na pomoc miasta w przepro-
wadzeniu remontów. Od 2007 r. Wejherowo 
przekazało na  dofinansowanie remontów 
i  prac konserwatorsko-restauracyjnych 
w zabytkach ponad 5,2 mln zł.  Do tej pory 
prace wykonano w ponad 70. budynkach 
(wspólnotach mieszkaniowych, budynkach 
prywatnych i obiektach sakralnych).
- Każdy obiekt zabytkowy odznacza się szcze-
gólnymi walorami architektonicznymi lub hi-
storycznymi, o które trzeba wyjątkowo dbać 
- mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa - Posiadanie zabytku to dla 
właścicieli obiektu, oprócz prestiżu, również 
odpowiedzialność za utrzymanie go w jak 
najlepszym stanie i zachowanie jego auten-
tyzmu. W trosce o poprawę stanu technicz-
nego i wyglądu tych zabytków, każdego roku 
przeznaczamy określoną kwotę na ten cel. 

Dotacje udzielone przez miasto na sfinan-
sowanie prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych w zabyt-
kach w ciągu ostatnich 4 lat:

— 2017 r. 
Klasztor Braci Mniejszych Franciszka-• 

nów – prace wykończeniowe poddasza, do-
tacja 150 tys. zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Jacka • 
14 – m.in. wymiana okien, konserwacja wi-
traży, prace konserwatorsko-restaurator-
skie drzwi wejściowych i wykuszu, dotacja 
35 tys. zł. 

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych • 
i Średnich Przedsiębiorstw – montaż okien, 
dotacja 13 tys. zł. 

Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 20 – • 
remont elewacji, dotacja. 44 tys. zł.

Budynek mieszkalny ul. 12 Marca 1155 • 
– remont pokrycia dachowego, dotacja 20 
tys. zł.

Budynek mieszkalny ul. Rzeźnicka 3 – • 
remont elewacji, dotacja 20 tys. zł. 

Budynek mieszkalny ul. Kopernika 2 – • 
remont elewacji,  dotacja 20 tys. zł.

— 2018 r. 
Klasztor Braci Mniejszych Franciszka-• 

nów – remont elewacji budynku klasztor-
nego od strony północnej i południowej, 
dotacja 176,5 tys. zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Jacka • 
14 – remont elewacji, dotacja 81 tys. zł. 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 12 Marca • 
179 1,1a, 3, 3a – remont konstrukcji ścian ze-
wnętrznych budynku, dotacja 20,1 tys. zł.

Kościół pw. Trójcy Świętej – prace kon-• 
serwatorskie i restauratorskie ołtarza św. 
Wojciecha, dotacja 100 tys. zł.

— 2019 r. 
Klasztor Braci Mniejszych Francisz-• 

kanów – wykonanie elewacji części bu-
dynku klasztornego od strony północnej 
i wschodniej (Dom Pielgrzyma), dotacja 
100 tys. zł, 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 12 Marca • 
179 1, 1a, 3, 3a – prace konstrukcyjne i re-
stauratorskie konstrukcji i elewacji budyn-
ku, dotacja 61 tys. zł.

Budynek mieszkalny ul. Wniebowstą-• 
pienia 20 – poprawienie stanu techniczne-
go budynku w tym stabilizacja konstrukcji, 
dotacja 48 tys. zł.

2020 r.• 
budynek mieszkalny ul. 12 Marca 250 – re-• 

mont elewacji frontowej, dotacja 189 tys. zł.

Wspólnoty mieszkaniowe, które realizo-
wały w latach 2018-2020 prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane w ramach prowadzonego przez 
Urząd Miejski w Wejherowie projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” 
i uzyskały dofinasowanie unijne:

Wspólnoty Mieszkaniowe: Pl. J. Wejhera • 
20, 20 A, 20 C

WM Sobieskiego 328• 
WM Sobieskiego 328 C• 
WM Św. Jacka 18• 
WM 3 Maja 6• 
WM Sobieskiego 318• 
WM Wybickiego 1• 
WM Sobieskiego 256• 
WM Św. Jacka 32• 
WM Dworcowa 3• 



 56    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

o KierunKaCh 
roZwoJU decydują 
mieszkańcy

akie największe zadania, które udało się zrealizować 
w ostatnich latach, uważa Pan za największy sukces?

Gmina Puck jest gminą, która dużo inwestuje i prężnie się rozwi-
ja. Trudno jednoznacznie wskazać, które z zadań realizowanych 
w ostatnich latach było największym sukcesem. Tak naprawdę 
– każde z wykonanych zadań jest już samo w sobie sukcesem – 
chociażby przez to, że dzięki podejmowanym działaniom staramy 
się, najlepiej jak możemy, odpowiadać na potrzeby mieszkańców, 
poprawiać jakość ich życia oraz budować u mieszkańców poczu-
cie przynależności do społeczności Gminy Puck.

Jeśli mówimy o inwestycjach, to należy też wspomnieć o środkach 
zewnętrznych. Czy Gmina Puck chętnie sięga po takie środki, ile 
pieniędzy i na jakie dziedziny (inwestycje drogowe, ochrona śro-
dowiska, ochrona zdrowia itp.) udało się pozyskać?

Gmina Puck często korzysta z dofinansowań zewnętrznych, za-
równo ze środków krajowych, jak i europejskich. Dofinansowania 
wspierają budżet, dzięki czemu możemy rozwijać się jeszcze szyb-

ciej oraz dokonywać inwestycji, które bez dodatkowego wsparcia 
finansowego zostałyby wykonane za wiele lat, a nawet istnieje 
szansa, że niektóre z nich nie byłyby wykonane wcale. Pozyskujemy 

J

Z Tadeuszem Puszkarczukiem, 
Wójtem Gminy Puck, o najwięk-
szych sukcesach ostatnich lat, 
zrealizowanych inwestycjach, 
pozyskanych pieniądzach ze 
środków unijnych na istotne 
dla mieszkańców zadania oraz 
wyzwaniach, jakie jeszcze stoją 
przed samorządem gminy Puck, 
rozmawia Rafał Korbut.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: UG Puck
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środki na wiele zadań, obejmujących tak naprawdę wszystkie dzie-
dziny związane z życiem naszych mieszkańców. Sądzę, że warto 
wspomnieć m.in. o środkach pozyskanych na budowę i moderniza-
cję dróg – za przykład mogą nam posłużyć budowa drogi Mechow-
skiej w Starzynie oraz budowa układu drogowego z podłączeniem 
obiektów handlowo-produkcyjnych i ulicy Słonecznej do układu 
dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniem DW 216 w Rekowie Gór-
nym. Gmina dofinansowuje w dużej mierze Powiat w zakresie budo-
wy dróg np. remont drogi Małe Błądzikowo- Rzucewo – Osłonino czy 
Starzyno - Parszkowo. 

Jeżeli chodzi o wspomnianą przez Pana ochronę środowiska, to 
największym projektem realizowanym przez Gminę Puck jest bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, 
Brudzewo, Mechowo, Mrzezino, Leśniewo oraz Sławutowo. To na-
prawdę duża inwestycja ( ok. 40 mln zł), na którą środki w wyso-
kości ok. 16 mln zł pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Dodatkowe wsparcie na to zadanie uzyskaliśmy 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
W dziedzinach oświaty i sportu przykładami mogą być inwestycje 
takie, jak powstanie pierwszego w gminie Samorządowego Żłobka 
w Starzynie, zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej 
poprzez utworzenie przedszkoli w Mieroszynie, Połchowie i Żeli-
strzewie. Udało nam się także rozbudować Szkołę Podstawową 
w Łebczu i wybudować przy niej nowoczesną salę gimnastyczną, 
aktualnie remontujemy także salę gimnastyczną w miejscowości 
Gnieżdżewo. Na oba te zadania otrzymaliśmy z Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Spor-
towa Polska edycja 2020.

W trudnym czasie epidemii COVID-19, Gmina wsparła także 
uczniów w zakresie edukacji zdalnej. Dzięki finansowemu wspar-
ciu przekazanemu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ra-
mach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” współfinan-
sowanemu przez Unię Europejską i budżet państwa, zakupiliśmy 
w 2020 roku 284 szt. tabletów oraz 4 szt. laptopów, które obec-
nie służą realizacji programu nauczania zdalnego we wszystkich 
szkołach z naszego terenu. 

Inwestujemy także w rozwój swoich mieszkańców – realizujemy 
projekty szkoleniowe, wspierające zarówno osoby bezrobotne, jak 
i pracujące, które chcą zmienić bądź też podnieść swoje kwalifika-
cje zawodowe. Obecnie w Gminie prowadzone są trzy takie projek-
ty finansowane ze środków zewnętrznych. 

Budujemy także place zabaw, siłownie plenerowe, boiska. In-
westujemy także w rozwój turystyki – za przykład niech posłużą 
ścieżki rowerowe m.in. trasa Swarzewo – Gnieżdżewo, Gnieżdże-
wo – Radoszewo, Puck – Błądzikowo. W chwili obecnej trwa także 

przebudowa pomostu w Rzucewie, dzięki której będą mogły zacu-
mować tam jednostki o głębszym zanurzeniu niż miało to miejsce 
do tej pory. 

Wszystkie wymienione inwestycje to tylko część zadań, które 
w ostatnich latach zrealizowaliśmy i na które otrzymaliśmy do-
finansowanie.

Aby osiągnąć sukces, konieczna jest współpraca. Jak układa się 
współpraca z innymi samorządami, środowiskiem biznesowym, 
różnymi instytucjami?

Nigdy nie mieliśmy problemów w tej kwestii. Skutecznie realizu-
jemy projekty partnerskie, gdzie partnerzy to zarówno sąsied-
nie samorządy jak i partnerzy społeczni. Jednym z największych 
naszych sukcesów w roku 2020 było podpisanie umowy z Mar-
szałkiem Województwa na realizację projektu pn. Kompleksowy 
system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego 
w wieku senioralnym. Wartość tego projektu to ok. 12 mln zł. Jest 
to projekt partnerski dzięki któremu na terenie Gminy Puck po-
wstanie Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Celbowie, a także 
kluby seniora zarówno w naszej, jak i w gminach partnerskich - 
Władysławowie i Kosakowie oraz mieście Puck.

Jedną z gmin partnerskich jest gmina Rytro. Na czym polega ta 
współpraca i jakie projekty dzięki temu partnerstwu zrealizowano?

Współpraca z Gminą Rytro rozpoczęła się dawno temu bo w roku 
1999. 14 maja tego roku odbyła się pierwsza wizyta władz Rytra 
u nas. Od tamtego czasu sukcesywnie odwiedzamy siebie nawza-
jem i wymieniamy doświadczeniami. Gmina Rytro jest niezwykle 
malowniczą gminą z dobrze rozwiniętą bazą turystyczną, dzięki 
czemu nasza młodzież, strażacy chętnie korzystają z możliwości 
wyjazdu i brania udziału w obozach zorganizowanych w Rytrze. 

Jakie główne kierunki rozwoju (infrastruktura drogowa. komu-
nikacja, turystyka, oświata, kultura i sport, a może jeszcze coś 
innego?) wskazałby Pan za priorytetowe, jeśli chodzi o rozwój 
gminy Puck? A jakie główne wyzwania stoją przed samorządem 
w najbliższej i tej nieco dalszej przyszłości?

Zawsze staram się przyjmować taki kierunek rozwoju gminy, jaki 
nadadzą jej sami mieszkańcy. Jesteśmy gminą nadmorską z du-
żym potencjałem – na pewno będziemy dążyć do rozwoju turystyki 
na naszym terenie. Pewne jest także to, że będziemy chcieli roz-
wijać ofertę oświatową na terenie Gminy, traktując ją jako inwe-
stycję w przyszłość zarówno naszą, jak i naszych dzieci, wnuków. 
Skanalizowaliśmy już prawie cały nasz teren i dzięki temu będzie-
my mogli rozpocząć i skupić się na budowie i modernizacji dróg. 
To będzie nasz priorytet. 
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Z Janem Kotarbą, 
wójtem gminy Rytro, 
o najważniejszych zadaniach, 
które przyczyniły się do 
rozwoju gminy, pozyskiwaniu 
przez samorząd środków 
z funduszy zewnętrznych 
i wyzwaniach, które jeszcze 
stoją przed władzami gminy, 
rozmawia Rafał Korbut.

jesTeśmy oTwarci 
na współpracę

tóre z zrealizowanych 
zadań uważa Pan za 
największy sukces?

- Startując w wyborach trzy lata temu przed-
stawiłem bardzo ambitny plan, którego re-
alizacja wciąż się toczy i nabiera coraz bar-
dziej wyraźnych kształtów. Początki nie były 
łatwe, ponieważ zastana sytuacja finansowa 
gminy była bardzo poważna. Wyprowadzenie 
jej na prostą było więc sporym wyzwaniem. 
Jeszcze większym wyzwaniem było szuka-
nie szans na dalszy rozwój Rytra przy mocno 
ograniczonym budżecie. Ostatecznie jednak 
idziemy coraz bardziej naprzód i w tym kon-
tekście myślę, że dotychczas największym 
sukcesem jest wyrwanie gminy z inwesty-
cyjnej i rozwojowej zapaści.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: UG Rytro

K
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Jakie inwestycje w ostatnich miesiącach 
(a może i latach) były najważniejsze dla 
rozwoju gminy i dla mieszkańców?

- Niezwykle pozytywnie odebrana przez 
mieszkańców została informacja o gazy-
fikacji, która już się rozpoczęła i przysłuży 
się nie tylko szeroko rozumianej wygodzie, 
ale i ekologii. Gmina Rytro może wresz-
cie poszczycić się również obecnością na 
mapie EuroVelo, czyli trasy rowerowej któ-
ra łączy kraje Unii Europejskiej. Ponadto 
udało nam się pozyskać środki na remonty 
i budowę wielu dróg, które od lat na to cze-
kały. Co jednak najważniejsze, niemal lada 
chwila ruszamy z budową budynku nowego 
i w pełni przystosowanego do obecnych 
standardów przedszkola. Inwestycja ta 
przyniesie jednak kolejne korzyści, ponie-
waż pozwoli przenieść obecne przedszkole 
z budynku szkoły podstawowej, a w jego 
miejsce stworzyć przestrzeń dla klas 6-8, 
które obecnie pobierające naukę w budyn-
ku dawnego gimnazjum. Tym samym bu-
dynek gimnazjum przystosowany zostanie 
na potrzeby Urzędu Gminy i podległych mu 
jednostek, które mieszą się w lokalach na-
dających się już tylko do rozbiórki. W cenie 
więc jednej nowej inwestycji rozwiążemy 
problemy lokalowe trzech instytucji.

Jeśli mówimy o inwestycjach, to należy też 
wspomnieć o środkach zewnętrznych. Czy 
gmina Rytro chętnie sięga po takie środki, 
ile pieniędzy i na jakie dziedziny (inwesty-
cje drogowe, ochrona środowiska, ochrona 
zdrowia, itp.) udało się pozyskać?

- Jesteśmy bardzo małą gminą o skromnym 
budżecie, stąd aktywnie poszukujemy środ-
ków zewnętrznych. Można by powiedzieć, że 
pieniędzy szukamy zdecydowanie częściej 

poza gminą niż w kieszeniach mieszkańców 
i lokalnych przedsiębiorców. Tym ostatnim 
w związku z pandemią staramy się iść na 
rękę najbardziej jak tylko możemy. Zdecy-
dowana większość inwestycji w ostatnich 
trzech latach zrealizowana została dzięki 
pieniądzom z różnorakich programów oraz 
dotacji. Najbardziej dobitnym tego przykła-
dem jest wspomniana już budowa nowego 
przedszkola, na którą pozyskaliśmy do tej 
pory ponad 4 miliony z kwoty około 5 mi-
lionów złotych.

Aby osiągnąć sukces, konieczna jest współ-
praca. Jak układa się współpraca z innymi 
samorządami, środowiskiem biznesowym, 
różnymi instytucjami?

- Jesteśmy otwarci nie tylko na każdą ofer-
tę współpracy dla dobra naszej gminy oraz 
regionu, ale już kilka takich przedsięwzięć 
mamy zarówno za sobą, jak i w najbliż-
szych planach. Najświeższym przykładem 
jest porozumienie zawarte z Zespołem 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego, wskutek którego w Rytrze 
powstanie Popradzkie Centrum Edukacji 
Przyrodniczej EkoMałopolska. Ta warta 5 
milionów złotych inwestycja z pewnością 
przyczyni się do promocji naszej gminy. 
Podobnie jak zbliżający Festiwal Biegowy, 
którego jesteśmy jednym z gospodarzy 
oraz partnerów. Imprezy biegowe mają 
w Rytrze całkiem bogatą już historię i za-
wsze mogą liczyć na wsparcie ze strony 
gminy. Gdyby nie pandemia, za nami by-
łaby już druga edycja Jarmarku Średnio-
wiecznego, który wespół z ryterskimi 
stowarzyszeniami oraz firmami zorganizo-
waliśmy na ryterskim zamku po raz pierw-
szy w 2019 roku przyciągając tym samym 
do Rytra tłumy gości.

Jedną z gmin partnerskich jest gmina 
Puck. Na czym polega ta współpraca i ja-
kie projekty dzięki temu partnerstwu re-
alizowano?

- Współpraca z Puckiem opierała się na 
wykorzystaniu walorów turystycznych 
obu partnerskich gmin. Korzystały z tego 
głównie dzieci, które miały możliwość spę-
dzenia wakacji, czy to nad morzem, czy też 
w górach. Okres pandemii mocno skompli-
kował to rozwiązanie. Jednakże nie zała-
mujemy rąk i będziemy dalej chętnie roz-
wijać współpracę z Puckiem, również na 
nowych płaszczyznach.

Jakie są plany rozwojowe gminy na naj-
bliższą i tę nieco dalszą przyszłość?

- Spora część mieszkańców górskich przy-
siółków wciąż czeka na doprowadzenie 
wodociągu. Obecnie jesteśmy na etapie 
jego planowania i jest to jedna z priory-
tetowych inwestycji. Kolejną jest budowa 
nowego Ośrodka Zdrowia w celu nie tylko 
zagwarantowania mieszkańcom opieki 
medycznej, ale i zrobienia tego w pełni 
nowoczesnym wydaniu. Chcemy również 
bardziej zadbać o przestrzeń do spędzania 
czasu wolnego przez mieszkańców oraz 
turystów, między innymi poprzez wykorzy-
stanie walorów płynącej przez Rytro rzeki 
Poprad. Tak jak w przypadku dotychcza-
sowych inwestycji, tak i tutaj również bę-
dziemy poszukiwać zarówno optymalnych 
rozwiązań oraz różnorakich możliwości 
dofinansowań. Cały czas idziemy więc do 
przodu i to jest właśnie naszym podstawo-
wym planem na przyszłość.
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Rozmawiali o skrzyżowaniu 
w Trutnowach

Mimo że od kilku miesięcy nie pisaliśmy nic na temat 
przebudowy skrzyżowania śmierci w Trutnowach, to 
nie znaczy, że problem został zbagatelizowany. 

TEKST: UG Cedry Wielkie
ZDJĘCIE: UG Cedry Wielkie

Kilka dni temu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: 
wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, Marian 
Cichon – wicestarosta gdański i wójt Janusz Goliński. Samorządowcy 
spotkali się na miejscu, w Trutnowach.
Głównym i jedynym tematem spotkania było oczywiście 
niebezpieczne skrzyżowanie w Trutnowach.
– Mam nadzieję, że jesteśmy krok bliżej inwestycji, która 
spowoduje, że feralne skrzyżowanie stanie się bardziej bezpieczne. 
Jak już wielokrotnie mówiłem, nie jesteśmy zarządcą drogi, ale 
chcemy wspomóc działania, które przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa w tym miejscu – mówi Janusz Goliński.

Pomoc finansową deklaruje też samorząd powiatu gdańskiego.
– W tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy 100 tysięcy złotych, 
które mają być przeznaczone na inwestycję w Trutnowach. 
Szacujemy, że nie będzie to kosztowne przedsięwzięcie i liczmy, że 
Zarząd Dróg Wojewódzkich weźmie pod uwagę przebudowę tego 
skrzyżowania – dodaje Marian Cichon.
Według szacunków Mariana Cichona cała inwestycja, łącznie 
z przygotowaniem projektu, kosztować może ok. 400 tysięcy złotych.
– Temat nie jest wcale taki prosty. Przed podjęciem ostatecznej 
decyzji musimy rozważyć wszelkie argumenty – mówi nam Leszek 
Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.



Waterfront
nowym sercem 

Gdyni

Jak będzie wyglądał 
nowy plac targowy 

przy ul. Polanki 
w Oliwie? Pięknie 

i nowocześnie. 
Mieszkańcy Gdańska 
zyskają zupełnie od-
mienioną przestrzeń 

handlową oraz nowe miejsce spotkań. Przebudowa 
ma zakończyć się na początku maja. Przebudowa 

placu u zbiegu ulic Obrońców Westerplatte i Scho-
penhauera w Oliwie to część rewitalizacji targowiska. 

Projekt realizuje Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto 
we współpracy z Politechniką Gdańską i Akademią 

Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Robyg rusza z kolejnym etapem inwestycji 
Nadmotławie Apartments położonej w pobliżu 
tzw. Polskiego Haka, przy ujściu rzeki Motła-
wy do Martwej Wisły w Śródmieściu Gdańska. 
W ramach kolejnej fazy projektu powstanie 
158 apartamentów. Nadmotławie Apartments 

to luksusowa inwestycja 
mieszkaniowa z bezpo-
średnim dostępem do linii 
brzegowej rzeki Motławy. 
Na terenie Polskiego Haka 
niebawem rozpocznie się 
budowa bulwaru nadwod-
nego oraz zielonego skweru 
z bujnym drzewostanem. 

OlIWSKI RYNEK 
w nowoCZEsnEJ oDsłonIE

tworzenie przestrzeni pretendującej do miana nowego serca Gdyni, które 
będzie otwarte nie tylko dla osób tu pracujących i mieszkających, ale 
także dla wszystkich mieszkańców i turystów - to cel firmy Vastint Poland 
w realizacji inwestycji Waterfront. Kolejny etap przedsięwzięcia obejmuje 

budowę biurowców i mieszkań. Planowana inwestycja powstanie przy ul. Hryniewic-
kiego, w sąsiedztwie Skweru Kościuszki, a jej zakres obejmie realizację czterech 
budynków z garażami podziemnymi o powierzchni 45 tys. mkw. 

nADMotłAwIE 
ApArtMEnts w GDAńsku

N
ieruchom

ości
s
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WELL Health-Safety Rating to oparta na precyzyjnych danych, zwe-
ryfikowana przez niezależną firmę ocena dla budynków, koncentru-
jąca się na analizie zasad operacyjnych, standardach użytkowania 
i konserwacji, zaangażowaniu interesariuszy i planach awaryjnych, 
aby w obecnych realiach związanych z COVID-19 i w przyszłości za-
pewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort ich użytkownikom. 
Olivia Business Centre w czasie ostatniego roku wdrożyła szereg 
rozwiązań, które pozycjonują ją w roli lidera w zakresie wellbeingu. 
Latem odbywają się spotkania rezydentów na patio, prowadzone są 
cieszące się olbrzymią popularnością sekcje sportowe, organizo-
wane są wystawy obrazów, fotografii czy rzeźby. Wkrótce zostanie 
oddany do użytku ogólnodostępny, całoroczny ogród.  
OBC jako jedno z pierwszych centrów biurowych na świecie zaim-
plementowało w swoich budynkach technologię oczyszczania po-
wietrza jonami, stosowaną dotychczas w najbardziej prestiżowych 
obiektach świata, do których należy Biały Dom, Pałac Prezydencki 

w Abu Dabi, a także w prywatnych odrzutowcach Gulfstream. In-
stalowane urządzenia nasycają wszystkie powierzchnie najmu 
jonami, mającymi zdolność niszczenia wirusów, bakterii i innych 
patogenów w powietrzu wentylowanym do pomieszczeń. Proces 
oczyszczania powietrza odbywa się w trybie ciągłym w czasie 
przebywania ludzi w pomieszczeniu, więc walka z patogenem roz-
poczyna od chwili jego pojawienia się w pomieszczeniu.
W częściach wspólnych budynków (windy, lobby, ścieżki dojścia do 
hal garażowych) zastosowane zostały aktywne powłoki tytanowe, 
tworzące powierzchnie wolne od mikroorganizmów chorobotwór-
czych. Bakterie, grzyby oraz wirusy są likwidowane, a ich pozosta-
łości rozkładane są na dwutlenek węgla oraz wodę. Powłoka, która 
została opracowana przez polską firmę Lumichem i naukowców 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, została zastosowana we wszyst-
kich ośmiu biurowcach oliwskiego centrum.
Ponadto podniesiony został poziom filtracji powietrza z klasy G4 
na F7 w centralach wentylacyjnych, co stanowi najwyższy dostęp-
ny obecnie poziom filtracji. Zainstalowano czujniki zanieczysz-
czeń LZO (Lotnych Związków Organicznych) i pyłów zawieszonych 
(PM). Dzięki temu możliwe jest monitorowanie czystości powietrza 
i w efekcie eliminowanie szkodliwych związków z zaciąganego 
z zewnątrz i wtłaczanego do wewnątrz budynków, świeżego powie-
trza. Zainstalowane zostały również systemy sterowania intensyw-
nością wymiany powietrza na podstawie znajomości aktualnych 
wyników pomiaru CO2, co przyczynia się do znacznego podniesie-
nia komfortu przebywania w miejscu pracy. 

Olivia Business Centre poddała się najbardziej 
restrykcyjnej analizie prowadzonej przez ekspertów 
z International Well Being Institute (IWBI) z Nowego 
Yorku. Sprawdzane było bezpieczeństwo użytkowni-
ków budynków, a także rozwiązania podnoszące ja-
kość życia na terenie centrum biznesowego, również 
w kontekście trwającej pandemii. W każdej kategorii 
Olivia otrzymała maksymalną ocenę 25 na 25 punk-
tów. Jest to pierwszy taki wynik na świecie.

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

Olivia Business Centre 
jak White House
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elastyCzne biura 
w BiUrowcU neon

Neon Flex – nowy koncept elastycznych roz-
wiązań biurowych uruchomiony został w biu-
rowcu Neon wchodzącym w skład kompleksu 
biznesowego Alchemia w Gdańsku. Torus 
rozszerza w ten sposób ofertę odpowiadając na 
oczekiwania najemców i zmieniające się trendy.

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

Koncept Neon Flex łączy w sobie najwyższą jakość powierzchni 
z ofertą dopasowaną do potrzeb mniejszych i średniej wielkości biz-
nesów, choć także korporacji, które coraz częściej poszukują wyso-
kiej jakości powierzchni na potrzeby rozproszonej sieci biur. 

- W Neon Flex biuro będzie można wynająć nawet na godzinę, two-
rzymy jednak ofertę dla biznesu ceniącego sobie jakość, jak również 
intymność działania. Nasi klienci mają do dyspozycji najwyższej klasy 
architekturę IT. Zapewniamy optymalne pod każdym względem wa-
runki, także termiczne czy akustyczne – mówi Sebastian Rączkowski, 
dyrektor zarządzający Neon Flex.

Firmy, które zdecydują się na skorzystanie z oferty Neon Flex będą 
miały możliwość rozwoju w ramach jednej lokalizacji – powiększania 
wynajmowanej powierzchni w budynku. Można więc zacząć z jednym 
biurkiem, a skończyć z własną, dedykowaną powierzchnią.

– Biuro w pełni gotowe do pracy – z wygodnymi meblami, szybkim i bez-
piecznym internetem, smaczną kawą, dopieszczonymi strefami wspól-
nymi i funkcjonalnymi salami spotkań, a do tego prestiżowy adres. 
Ponadto recepcja na najwyższym poziomie, obsługa gości, korespon-
dencji i wszelkich potrzeb związanych z funkcjonowaniem biura. Tego 
wszystkiego mogą się spodziewać najemcy Neon Flex – komentuje 
Marta Burak, dyrektor sprzedaży w spółce Neon Flex.
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Po zakupie, wspólnie ze Spółką Revive, 
terenu Stoczni Cesarskiej w marcu 2017 
roku, jest to już druga inwestycja Alides 
w Gdańsku. Zakup kompleksu biurowego 
Waterside idealnie wpisuje się w ambitną 
strategię rozwoju rodzinnej grupy kapitało-
wej, która koncentruje się na pozyskiwaniu 
inwestycji w strategicznych lokalizacjach, 
o najlepszym potencjale długotermino-
wym, zarówno w rodzimej Belgi, Polsce jak 
i Luksemburgu.
- Gdańsk to historyczne miasto i cieszymy 
się, że możemy tu umocnić naszą pozycję” 
– mówi prezes Rikkert Leeman. - Z Water-
side mamy po Stoczni Cesarskiej kolejną 

strategiczną lokalizację w naszym portfolio. 
Kompleks budynków znajduje się nad wodą, 
wśród najbardziej cenionych obiektów histo-
rycznych w Gdańsku i mariny, w dynamicznej 
dzielnicy, która jest mocno modernizowana. 
Krótko mówiąc, lokalizacja, idealnie pasuje 
do naszych planów biznesowych – dodaje 
Leeman.

Alides zamierza pozostawić kompleks, 
składający się z pięciu budynków w swoim 
portfolio i kontynuować najem, z jednocze-
sną perspektywą rozważenia wszystkich 
możliwości przebudowy kompleksu w naj-
bliższych latach.

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIE: Materiały prasowe

watersiDe ma 
nowego właściciela

Deweloper i inwestor z Gandawy 
nabył kompleks biurowy Water-
side, o łącznej powierzchni 9320 
m2, w wyjątkowej lokalizacji na 
obszarze historycznego Główne-
go Miasta w Gdańsku.
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Toyota GR Yaris – czy to mały, miejski samochód? Nic 
bardziej mylnego! To prawdziwa wyścigówka. GR 

oznacza, że znany od dawna Yaris został przygotowany 
przez fabryczny zespół wyścigowy Gazoo Racing. Gdy 
tylko auto pojawiło się na rynku, natychmiast znalazło 

nabywców. Toyota Motor Poland przeznaczyła zatem 
na polski rynek 

kolejne 300 sztuk. 
Te wyprzedały 

się błyskawicznie 
– w zaledwie pół 

godziny. Niektórzy 
klienci kupowali 
auto „w ciemno”, 

bez oglądania. 

Niewielkie zmiany w wy-
glądzie zewnętrznym, 
nieco większe wewnątrz 
i najnowocześniejsze roz-
wiązania technologiczne 
– tak Jaguar odświeżył 
jeden ze swoich najlepiej 
sprzedających się modeli: 
F-Pace. Samochód zapre-

zentowano w salonie w Gdańsku. Auto otrzy-
mało nowe węższe reflektory, nowe klosze 
tylnych lamp, zmieniono końcówki wydechu. 
Wewnątrz: większe wyświetlacze, pokrętło 
do zmiany biegów zastąpiono krótką dźwi-
gnią, odświeżono cały kokpit (znajdziemy tu 
drewno i aluminium). 

w pół GoDZIny sprZEDAlI 
WSZYSTKIE AuTA

ustang Mach-E to najgorętsza premiera w marce Ford od lat. Po wielu 
miesiącach wyczekiwania, w końcu możemy poznać polskie ceny tego 
wyjątkowego modelu. Auto w podstawowej wersji (75 kWh, 269 KM) 

z napędem RWD można kupić już za niewiele ponad 216 tys. zł. Ceny zmieniają 
się wraz z pojemnością baterii i rodzajem napędu. Najmocniejsza wersja – 
351-konna z napędem AWD – kosztuje nieco ponad 286 tys. zł. Czas ładowania 
wynosi od 38 do 45 minut, a zasięg auta od 400 do 610 km. 

JAGuAr F-pACE po lIFCIE

M
otoryzacja

m

Znamy cenę 
Mustanga 
Mach-E
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Dodatkowo Ford wybrał Google Cloud jako preferowanego do-
stawcę usług chmurowych. Ford i Google stworzą nową grupę 
Team Upshift. Jej zadaniem będzie wyznaczanie nowych perspek-
tyw transformacji Forda, docieranie do spersonalizowanych do-
świadczeń konsumentów i wykorzystywanie rewolucyjnych moż-
liwości technologii.
Jako preferowany dostawca usług chmurowych, pod koniec tego 
roku Google Cloud pomoże w wykorzystaniu sztucznej inteligencji, 
uczeniu maszynowemu oraz analityki danych w celu przyspiesze-
nia cyfrowej transformacji koncernu, modernizacji operacji i wypo-
sażenia technologii wykorzystywanych w tzw. „połączonych pojaz-
dach” (connected vehicles) w bezpieczne, zaufane i wydajne usługi 
chmurowe Google Cloud. 

Jak wyjaśniają przedstawiciele Forda, dzięki temu będą mogli 
rozwijać obsługę klientów dzięki spersonalizowanym usługom, 
przyspieszyć modernizację produktów, zarządzanie produkcją 
i łańcuchem dostaw oraz przyspieszyć wdrażanie modeli bizneso-
wych opartych na danych, dzięki którym klienci będą otrzymywać 
powiadomienia w czasie rzeczywistym, takie jak przypomnienia 
o przeglądzie czy oferty dotyczące możliwości wymiany modelu 
samochodu na nowszy.
Google podziela wizję Forda, aby jazda samochodem była coraz 
przyjemniejsza, bezpieczniejsza i wydajniejsza. W celu zminimali-
zowania ryzyka rozproszenia uwagi kierowcy podczas jazdy więk-
szość funkcji będzie sterowana głosowo. Od 2023 roku modele 
Forda i Lincolna zostaną wyposażone w wbudowane aplikacje 
i usługi Google, które będą obejmować im. innymi Asystenta Go-
ogle, Mapy Google czy Google Play.

Ford oraz Google nawiązały współpracę. Jej 
owocem mają być tysiące (a może nawet miliony) 
samochodów marki Ford i Lincoln z wbudowa-
nym systemem Android.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: Mat. pras.

Fordy i Lincolny 
z Androidem
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Kolejny już – trzeci w naszym regionie – salon motoryzacyjny marek 
Alfa Romeo, Fiat i Jeep właśnie otwiera się w Trójmieście.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: Mat. pras.

Pomorskie zagłębie 
motoryzAcyjne

Nowy salon jest tworzony przez firmę 
Euro-Car, do tej pory kojarzoną przede 
wszystkim ze sprzedażą aut marki Ford. 
Teraz spółka będzie sprzedawać także 
marki z grupy FCA (Fiat Chrysler Auto-
mobiles). 
Salon zlokalizowany jest w Gdyni przy ul. 
Morskiej 491. To miejsce doskonale zna-
ne miłośnikom motoryzacji oraz klientom 
- kilka lat temu właśnie tu znajdował się 
salon marki KIA, później obiekt został wy-
kupiony przez Euro-Car i od tej pory mie-
ścił się tam serwis oraz salon samocho-
dów używanych Euro-Car Expert. Teraz 
powstaje tam salon – adaptacja budynku 
o powierzchni ponad 500 m kw. dobiegła 
końca. Docelowo ma tu być wystawionych 
kilkanaście nowych modeli aut marek 
Jeep, Alfa Romeo i Fiat (a także Fiat Pro-
fessional, czyli samochody użytkowe). 
Oprócz nowego salonu pozostałe dwa 
(Jeep i Alfa Romeo) mieszczą się w Gdyni 
przy ul. Wielkopolskiej 241 (Auto-Mobil) 
oraz w Gdańsku przy ul. Potokowej 15AC. 
Grupa ma dalsze plany rozwojowe i do-
celowo chce obiekt przebudować i do-
stosować do najnowszych standardów 

koncernu Stellantis (francusko – włosko 
- amerykański koncern motoryzacyjny po-
wstały w 2021 roku w wyniku fuzji spółki 
Fiat Chrysler Automobiles z Groupe PSA). 
Doidajmy, że w pobliżu nowootwieranego 
salonu zlokalizowanych jest kilka innych 

dealerów motoryzacyjnych takich marek, 
jak Volkswagen, Seat, Volvo, Opel, Re-
nault, Hyundai, KIA, Suzuki czy Mitsubi-
shi. Można więc bez przesady powiedzieć, 
że w Trójmieście powstało zagłębie moto-
ryzacyjne. 





O zupełnie nowe elemen-
ty wzbogaci się oferta 

żeglarska Sopotu. Będzie 
28 nowych stanowisk cu-

mowniczych przy ostrodze 
sopockiego mola, ponadto 
powstanie 110,5-metrowy 
pomost pływający do cu-
mowania jednostek (wraz 
z niezbędnym wyposaże-
niem, pawilonem o powierzchni ok. 19 m2 z wydzielonym 
pomieszczeniem WC) oraz pływający slip do wodowania 

i wyciągania z wody małych jednostek pływających (typu 
Optymist), mocowany do głowicy ostrogi mola. Prace 

przygotowawcze już ruszyły. 

Żaglowiec „Zawisza Czarny” 
to pływająca wizytówka na-
szego kraju. Przemierza mo-
rza i oceany pod harcerską 
banderą, a w swojej historii 
odbył m.in. rejs dookoła 
świata i kilkukrotnie opłynął 
przylądek Horn. W tym roku 
ten największy żaglowiec 

skautowy na świecie będzie świętował 
swoje 60. urodziny. Dlatego zasługiwał na 
odświeżenie. Przeszedł gruntowny remont, 
największy od 20 lat. Główne prace już się za-
kończyły. Teraz na pokładzie trwają ostatnie, 
porządkowe szlify.

sopot roZsZErZA oFErtĘ 
DlA żEGlArZy

ubileuszowa, 25. edycja Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku miała 
być okazją do radosnego celebrowania ćwierćwiecza tego międzynaro-
dowego święta teatru. Cieniem smutku kładzie się na niej nagłe odejście 
śp. profesora Jerzego Limona, założyciela i dyrektora artystycznego 

oraz pomysłodawcy, twórcy i dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. 
Niemniej, tegoroczna edycja festiwalu rozpocznie się pod koniec lipca - 30 - 
i potrwa do 8 sierpnia. Obecnie trwa nabór do SzekspirOFF. 

ZAwIsZA CZArny 
GOTOWY NA NOWE REjSY

Lifestyle
J

Festiwal 
Szekspirowski

już po raz 25
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Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest 27 marca. Zarząd 
Województwa Pomorskiego od 13 lat przyznaje coroczne Nagro-
dy Teatralne Marszałka. Dzień ten był świętowany w gronie ludzi 
teatru i znakomitych gości zaproszonych na tradycyjną galę Na-
gród Teatralnych Marszałka i Nagród Teatralnych Miasta Gdań-
ska. Miniony rok był niezwykle trudny dla kultury i jej twórców. 
Pandemia, wprowadzane ograniczenia działalności artystycznej, 
z całkowitym jej zawieszeniem włącznie, odcisnęły mocne piętno 
również na środowisku teatralnym. Brak kontaktu z publicznością 
jest z całą pewnością jednym z najgorszych koszmarów artystów 
scenicznych. Jednak pomorscy twórcy nie poddali się i korzystając 
z każdej sposobności starali się realizować artystyczne zamierze-
nia i docierać do stałych i nowych widzów.
Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił docenić wysiłek 
i dokonania pomorskich twórców teatru w trudnym roku 2020 
i kontynuując wieloletnią tradycję, ogłosił laureatów Nagrody Te-
atralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok ubiegły.
Tegorocznymi laureatami zostali:
- Matylda Kotlińska za scenografię i kostiumy do spektaklu „Kosmici” 
w reżyserii Jakuba Krofty w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku;
- Dominik Nowak za tchnienie w słupską scenę teatralną nowego 
ducha i sukcesywną budowę marki Nowego Teatru im. Witkacego 
w Słupsku oraz doprowadzenie do otwarcia nowej siedziby Teatru;
- Wojciech Stachura za kreacje: Inżyniera w spektaklu „Beton” 
w reżyserii Michała Derlatki, Androida Boui w spektaklu „Kosmici” 
w reżyserii Jakuba Krofty oraz Dziadka Ryszarda Papeta w serialu 
on-line „Papety: z ostatniej chwili”, zrealizowane w Miejskim Te-
atrze Miniatura w Gdańsku.

Kolejne wyróżnienie -  Nagroda Teatralna Marszałka Województwa 
Pomorskiego im. prof. Jana Ciechowicza – jest dedykowane mło-
dym, świetnie zapowiadającym się twórcom teatralnym. Do rosną-
cego grona laureatów dołączyła aktorka Teatru Wybrzeże Agata 
Woźnicka za stworzenie niezwykle intrygujących i dojrzałych kre-
acji, w tym za rolę Marii w spektaklu „Żabusia” Gabrieli Zapolskiej 
w reżyserii Jarosława Tumidajskiego
Kapituła Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskie-
go zwróciła także uwagę na dokonania zespołu Miejskiego Teatru 
Miniatura w Gdańsku, który w trudnym czasie pandemii nie zwolnił 
tempa i zaproponował młodym odbiorcom niezwykle interesującą 
ofertę on-line. 
Poznaliśmy także laureatów Nagród Teatralnych Miasta Gdańska. 
W tym roku zostali wyróżnieni:
- Michał Derlatka za reżyserię spektaklu „Beton” w Miejskim Te-
atrze Miniatura w Gdańsku
- Anna Kociarz za kreację Anny w „Życiu intymnym Jarosława” w re-
żyserii Kuby Kowalskiego w Teatrze Wybrzeże
- Piotr Jankowski za reżyserię spektaklu „Eksperyment” wg Mario 
Giordana.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

Aktorzy, reżyserzy i nie tylko. Co roku marszałek 
województwa pomorskiego i prezydent Gdańska 
składali życzenia i wręczali nagrody ludziom teatru 
za ich trud i pełną pasji pracę. Niestety, tegoroczna 
uroczystość ze zrozumiałych powodów nie odbędzie 
się, ale nie przeszkadza to w uhonorowaniu ludzi 
teatru. Kto w tym roku został wyróżniony?

Pomorska naGroDa 
teatralna Marszałka
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toMAsZ poDsIADły
Reżyser teatralny związany z trójmiejskimi scenami.
Ściśle współpracujący z Gdyńskim Centrum Kultury,
gdzie prowadzi Bałtycki Teatr Różnorodności.
Konferansjer i moderator, zatrudniany przez
największe firmy i agencje eventowe w Polsce.

To już jesT 
prawdziwy 
skandal… 

powiedziała pewna pani dok-
tor teatrolog, po obejrzeniu 
kolejnego spektaklu Teatru 

Wybrzeże z golasami na scenie. I trudno się nie 
zgodzić z nią, gdyż ilość golizny w tym teatrze 
poraża… a może nie? Jakie jest Państwa zdanie? 
Czy artysta, aby wyrazić to, co drzemie w jego 
duszy, musi/powinien uciekać się do środków 
mniej lub bardziej szokujących? Zapewne rozgo-
rzałaby teraz dyskusja między nami. Dla jednych 
goły tyłek na scenie nie jest niczym dziwnym, dla 
drugich łamie tabu. 

A ja mam inne pytanie. I tu zahaczymy nie tyle 
o sztukę, ile o marketing. Czy twórca szokujący 
swoją twórczością, działający na granicy skanda-
lu, a czasem dobrego smaku, robi to, aby wyrazić 
się artystycznie, czy jest to zwyczajna forma re-
klamy, jak wiadomo bardzo skuteczna. 

W ostatnich kilku latach powstało wiele prac pla-
stycznych, po publikacji których rozgorzały awan-
tury, które znalazły swój finał w sądach. Szoko-
wanie, skandale, obraza uczuć religijnych i wiele 
innych środków spowodowały przede wszystkim 
to, że twórcy tychże zyskali sławę, a reklama wy-
generowana przez media w przeliczeniu na płatną 
promocję mogłaby być liczona w setkach tysięcy, 
a czasem milionach złotych. 

Wow, to może my łapiemy się za głowę, że ktoś 
umieszcza w publicznej przestrzeni dzieło obra-
zoburcze, a w rzeczywistości, jakby za naszymi 
plecami ten ktoś zwyczajnie buduje dobry biznes. 
A my jeszcze, chcąc wyrazić sprzeciw, pomagamy 
mu w promocji, śląc materiał ślepo przez wszelkie 
social media, którymi dysponujemy. Zastanówmy 
się nad tym następnym razem, kiedy zaczniemy 
krytykować zbyt odważną sztukę. I nie ma tu zna-
czenia, czy mowa o teatrze, malarstwie czy rzeź-

bie. Pomyślmy przez moment, tak biznesowo, czy 
przypadkiem ten skandal, na który patrzymy, nie 
jest wyrafinowana formą reklamy. Nie twierdzę, 
że wszelkie prowokacje służą tylko marketingowi, 
sam potrafię stosować ostrzejsze chwyty w spek-
taklach, które tworzę. Zwracam tylko uwagę, że 
kultura i sztuka to także biznes. To przepływ pie-
niądza, często nie małego i tak, jak inne gałęzie 
przemysłu, potrzebuje on reklamy i rozgłosu. A co 
się lepiej sprzedaje niż skandal? Prawda? 

Chciałbym Państwu polecić dobre przedstawienie 
teatralne na deskach scen trójmiejskich, takie 
z pięknymi kostiumami i bez golizny. Jednak zno-
wu nas zamknęli i teatry przeniosły się z powro-
tem do sieci. Nic nie polecę, zwyczajnie kończy się 
moja cierpliwość do grania online i udawania, że 
to teatr. Teatr to spotkanie widza z aktorem. Po-
czekam, aż wróci normalność. Oby szybko, czego 
Państwu i sobie winszuję.

...
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stocznia Cesarska coraz 
atrakcyjniejsza

Kolejny inwestor na Stoczni Cesarskiej. Budynek 
dawnej Remizy zajmie firma Mielżyński Wines 
Spirits. Znany importer wina stworzy w tym pięk-
nym miejscu, położonym naprzeciwko budynku 
Dyrekcji, sklep z winami, bar i restaurację.

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

Budynek dawnej Remizy pochodzi z 1884 roku i początkowo 
pełnił funkcje administracyjno- społeczne. W 1903 roku 
został przekształcony w siedzibę Straży Pożarnej, w której mieściły 
się wozownia i stajnia dla koni drużyn pożarniczych.
Teraz 2-piętrowy budynek o powierzchni 644m2 zostanie 
przekształcony w sklep z winem i restaurację. Regały i palety 
z winem, tasting room oraz winebar zostaną zlokalizowane na 
parterze, w miejscu dawnych garaży dla wozów gaśniczych. 
Restauracja z zewnętrznym tarasem powstanie na pierwszym 
piętrze.
 
- Budując koncept sklepów i winebarów „Mielżyński” 18 lat 
temu, zależało mi bardzo, aby nie był to zwykły biznes. Chciałem 
aktywnie wspiera też rozwój kultury i uczestniczyć w kreowaniu 
autentycznych lokalnych przestrzeni sąsiedzkich. Pod tym względem 
udział w projekcie rewitalizacji Stoczni Cesarskiej jest dla mnie tak 
ważny. Mamy szansę wspólnie sprawi, że to symboliczne miejsce 
zacznie oddycha i wrośnie głęboko w tkankę miejska Gdańska 
nie tracąc nic ze swojego charakteru – mówi Robert Mielżyński, 
założyciel Mielżyński Wines Spirits Specialitis.
 
Budynek jest objęty ochroną konserwatorską. Trwające prace 
remontowe nie tylko poprawiają stan budynku, ale także 
uwydatniają jego unikalne detale, takie jak ślizgi przeciwpożarowe, 
stalowe bramy, czy okna strzelnicze. Prace nadzoruje firma 
TPS Reapolis, która była również odpowiedzialna za remont 
budynku Dyrekcja. Projekt wnętrz to efekt współpracy Autorskiej 
Pracowni Projektowej Jana Terleckiego z Warszawy i Roark Studio 
z Trójmiasta.

- Bez wątpienia jest to kolejny kamień milowy w rewitalizacji Stoczni 
Cesarskiej. Podejmujemy ważny krok w realizacji naszej wizji 
przekształcenia historycznego terenu stoczni w tętniącą życiem 
wielofunkcyjną dzielnicę - mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu 
w Stocznia Cesarska Development. - Kluczem jest uzupełnienie 
projektów mieszkaniowych i biurowych, nad którymi pracujemy, 
funkcjami społecznymi, takimi jak gastronomia. Bardzo cieszymy 
się, że możemy to zrobi we współpracy z tak silną marką premium, 
jaką jest „Mielżyński - dodaje Schuurman.
 
Umowa najmu podpisana została na 10 lat. Restauracja i sklep 
z winami zostaną otwarte w drugiej połowie 2021 roku.



mihiGh inFrareD 
saUna Blanket

Kocyk, który imituje saunę. Rozkła-
damy go na łóżku, podłączamy do 
prądu, wchodzimy do środka i zaczy-
namy relaks. Oczywiście jeśli jeste-
śmy akurat miłośnikami wypacania 
i w czasach pandemii brakuje nam 
otwartych saun. Koc wykonany jest 
ze specjalnej wodoodpornej tkaniny, 
dzięki czemu nie musimy się bać, 
że nasz pot zamoczy łóżko. Gadżet 
gwarantuje wytworzenie temperatur 
w zakresie 35-74 stopni Celsjusza, 
a nagrzanie go zajmuje kilkanaście 
minut. MiHigh Infrared Sauna Blanket 
kosztuje blisko 500 dolarów, a więc 
prawie 2 tysiące złotych. Wodood-
porny koc, imitujący saunę? Czy to 
w ogóle ma sens? Oceńcie sami. 

nowy ZeGarek casio

G-Shock – czyli wielka odporność 
i niezawodność nawet w trudnych 
warunkach. Nowy model GMW-
B5000TR wykonany ze stopu tytanu 
gwarantuje nadzwyczajną wytrzyma-
łość. TranTixxii, z którego wykonano 
zegarek jest dwukrotnie twardszy 
niż czysty tytan, mimo tego gadżet 
jest lekki i zachowuje właściwości an-
tykorozyjne oraz przeciwalergiczne. 
Wygląd? Retro. Kolor? Wyjątkowy 
dobór barw. Model wyposażony jest 
w technologię Casio Tough Solar, 
odbiornik fal radiowych Multiband 6 
i w pełni automatyczne podświetlenie 
LED. Zegarek gwarantuje wodood-
porność na poziomie nawet 200 me-
trów. W zależności od wystawiania 
gadżetu na słońce żywotność baterii 
wynosi 10-22 miesięcy. 

policyJne 
Drony poprawią 
BeZpiecZeństwo

W ostatnich tygodniach Polscy 
policjanci mieli okazję przetestować 
specjalne drony podczas patroli na 
drogach. Dzięki urządzeniom dużo 
większe tereny były objęte nadzorem, 
co skutkowało wykryciem wielu wy-
kroczeń wobec, jak i przez pieszych. 
Drony są wyposażone w kamerę ze 
stabilizowaną głowicą optoelektro-
niczną z zoomem optycznym i cy-
frowym, dzięki czemu mogą nawet 
zarejestrować, gdy prowadzimy auto 
bez pasów lub rozmawiamy przez 
telefon – wystarczy tylko, że będą fil-
mować jazdę z odpowiedniego kąta. 

Gadżetomania
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