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ija kolejny miesiąc 
– a zatem kolejne 
wydanie naszego 
magazynu oddaje-

my w Wasze ręce. Co można 
znaleźć wewnątrz tym razem? 
Na pewno widoczne jest to, że 
świat biznesu podchodzi z co-
raz większym optymizmem 
do nadchodzącej przyszłości. 
Wszystko wskazuje na to, że 
czas pandemii, który bardzo 
mocno dotknął wiele przedsię-
biorstw, pomału się kończy. Czy 
teraz nastanie czas na leczenie 
ran i nadrabianie strat. Życzę 
wszystkim, żeby tak właśnie 
było. A tymczasem zachęcam 
do zapoznania się z artykułami 
i wywiadami, które przygoto-
waliśmy specjalnie dla Was. 
Zaczynamy od przedstawienia 
szerokiej działalności najwięk-
szego i najbardziej prestiżowe-
go klubu zrzeszającego praco-
dawców, jakim jest Business 
Centre Club. O tym, jak funk-
cjonuje lokalna Loża BCC, mówi 

Maciej Dobrzyniecki, Kanclerz 
Loży Gdańskiej BCC. Warto zapoznać się także z opinią Jakuba 
Bączka, mówcy, guru motywacyjnego i trenera mentalnego, aby 
dowiedzieć się, czym jest sukces i jak go odnieść. 
Z pewnością wiele osób zaciekawi to, jak sobie radzą w tym nieła-
twym czasie parki naukowe i technologiczne oraz jak widzą przy-
szłość i jakie mają pomysły na pomoc firmom – pokazujemy to na 
przykładzie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologiczne-
go. Oprócz tego przedstawiamy wiele tematów dotyczących samo-
rządów, nieruchomości czy motoryzacji. 
Świat wokół nas pędzi do przodu, wszystko wokół się zmienia, a my 
wciąż staramy się niezmiennie pozostawać w głównym nurcie tych 
zdarzeń, opisując je dla Was najrzetelniej, jak tylko potrafimy. 
Zachęcam zatem do lektury!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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oczątki działalności BCC 
sięgają pierwszych lat 
wolnej przedsiębiorczości 
w Polsce. Od momentu po-

wstania organizacja stała na straży gospo-
darki wolnorynkowej, pomagając przedsię-
biorcom w budowaniu ich firm i wartości 
dodanej polskiego kapitału. 

BCC – Czym tak naprawdę jest?

Związek Pracodawców Business Centre 
Club to ogólnopolska, największa i najbar-
dziej prestiżowa organizacja indywidual-
nych przedsiębiorców w kraju.

- Nasza oferta skierowana jest do dynamicz-
nych przedsiębiorców, którzy nie chcą stać 
w miejscu, tylko rozwijać się i wyznaczać 
nowe kierunki do dalszego wzrostu z naj-
większą organizacją indywidualnych przed-
siębiorców w Polsce, jaką jest Business 
Centre Club – wyjaśnia Maciej Dobrzyniec-
ki. - Główne przesłanie do polskich przed-
siębiorców to: jeśli chcesz kreować nowe 
standardy, jeśli chcesz się rozwijać – dołącz 
do BCC!

ChCesz rosnąć 
i rozwijać się?

Dołącz Do Bcc!

P
Związek Pracodawców Business Centre Club, prestiżowy klub przedsiębiorców 

zrzeszający największe firmy w Polsce, obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. Czym 
w rzeczywistości jest BCC, jakie ma znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości i czym 
zajmuje się na co dzień wyjaśnia Maciej Dobrzyniecki, Wiceprezes Business Centre 

Club, Kanclerz Loży Gdańskiej BCC. 

tekst: Rafa Korbut
zdjęCIa: BCC

Rozstrzygnięcie konkursu „Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy 2021”
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Business Centre Club jest organizacją 
ogólnopolską, składającą się z lóż re-
gionalnych. Każda loża – jak podkreśla 
Kanclerz Dobrzyniecki, „w pewnym sensie 
żyje własnym życiem”. Jest to taki rodzaj 
struktury, która buduje siłę regionu a jed-
nocześnie wzmacnia wewnętrzne relacje 
pomiędzy firmami członkowskimi dbając 
zarazem o właściwe relacje z Centralą na-
szego Klubu mieszczącą się w Warszawie. 
Dlaczego Warszawa? To dość oczywiste 
– to właśnie stolica stanowi główne cen-
trum życia gospodarczego kraju.

- Tam się lobbuje, tam powstają projek-
ty ustaw, tam odbywają się spotkania 
z decydentami – tłumaczy Kanclerz Loży 
Gdańskiej BCC. - Dodam, że nasza organi-
zacja od wielu lat prowadzi gabinet cieni: 
desygnowaliśmy spośród naszego grona 
premiera, wicepremierów, ministrów. I ten 
nasz „rząd” zawsze jest w stałym kontakcie 
z aktualnym Rządem. W ramach współpra-
cy wymieniane są opinie, tezy, recenzowa-
na jest polityka gospodarcza i społeczna. 
Czyli wszystko to, co stoi na styku biznesu 
i szeroko rozumianego społeczeństwa oby-
watelskiego. 

Administracyjnie loże regionalne działają 
na nieco innych obszarach, niż wynikało-
by to z podziału administracyjnego Polski. 
Przykładowo Loża Gdańska BCC działa na 
terenie województwa pomorskiego oraz 
powiatu Elbląg w województwie warmiń-
sko-mazurskim.

Jeśli chodzi o strukturę wewnętrzną, Kanc-
lerz Loży jest odpowiedzialny za reprezen-
towanie interesów przedsiębiorców przed 
otoczeniem okołobiznesowym. Natomiast 
sprawami organizacyjnymi, wewnętrznymi, 
członkowskimi zajmuje się Dyrektor Loży. 
To stanowisko w gdańskiej Loży zajmuje 
Katarzyna Dobrzyniecka. Całą strukturę 
dopełnia Rada Loży złożona z przedsiębior-
ców, działających w organizacji najdłużej.

murem za przedsIęBIorCamI

Przez 30 lat działalności Związek Praco-
dawców BCC podejmował wiele inicjatyw. 

Od lat ma zagwarantowany odpowiednimi 
ustawami stały kontakt z parlamentem 
i rządem na szczeblach kluczowych i wy-
konawczych.

Inicjujemy, bądź recenzujemy poszczegól-
ne akty prawne i przedstawiamy propo-
zycje przepisów wykonawczych, które na 
swym poziomie szczegółowości czasem 
ważniejsze są od zapisów ustawowych. 
Komisje i instytuty Business Centre Club 
(np. Instytut Analiz Ekonomicznych czy 
Instytut Interwencji Gospodarczych) są 
w stałym kontakcie z Sejmem i Senatem, 
optując za prorynkowymi rozwiązaniami 
w polskim prawie gospodarczym. Wszyst-
ko to w jednym celu - aby chronić przedsię-
biorców przed złym prawem i wpływać na 
rozwój przedsiębiorczości w Polsce. 

- Dowodem na skuteczność naszych dzia-
łań w ciągu ostatnich 30 lat jest choćby 
przeprocesowanie kilku ustaw o kluczo-
wym znaczeniu dla gospodarki i zmiana 
kodeksu karnego w zakresie paragrafów 
dotyczących odpowiedzialności przedsię-
biorcy za podejmowane decyzje – mówi 
Maciej Dobrzyniecki. – Dokonaliśmy tysię-
cy interwencji w indywidualnych sprawach 
polskich przedsiębiorców na poziomie ad-
ministracji lokalnej i centralnej. 

BIznes to relaCje

BCC prowadzi także działalność wspiera-
jącą rozwój wzajemnych relacji pomiędzy 
członkami klubu. Jednym z przykładów 
takich działań jest BCC Mixer - ogólnopol-
skie forum wymiany informacji na temat 
potencjału poszczególnych firm członkow-
skich BCC. Przedsiębiorcy mają możliwość 
lepszego poznania siebie nawzajem oraz 
oferty innych członków klubu. 

- Firmom zrzeszonym u nas oferujemy całą 
gamę korzyści, która polega na realizacji 
przez Związek Pracodawców BCC pakietu 
usług skierowanego do naszych firm człon-
kowskich – mówi Wiceprezes BCC Maciej 
Dobrzyniecki. - Najlepszym dowodem na 
skuteczność naszych działań jest to, że 
poszczególne instytucje państwowe zde-
cydowały się pracować z BCC jako organi-
zacją partnerską w poszczególnych swoich 
projektach. I tak np. wspólnie z Ministrem 
Spraw Zagranicznych prowadzimy konkurs 
na Ambasadora Polskiej Gospodarki, gdzie 
BCC dokonuje procesu wyboru a następnie 
wskazuje firmy, które swoim potencjałem 
oraz jakością produktu bądź usług zasługują 
na ten zaszczyt, a następnie Minister Spraw 
Zagranicznych przyznaje danej firmie tytuł 
Ambasadora Polskiej Gospodarki.

Wizyta marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka i kanclerza Macieja Dobrzynieckiego w firmie członkowskiej Loży Gdańskiej BCC
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Wspólnie z Ministerstwem Finansów pro-
wadzimy od blisko 20 lat konkurs na „Urząd 
Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, gdzie 
oceniamy i waloryzujemy jakość świad-
czonych usług przez aparat skarbowy (na-
stępnie urzędy, które uzyskują największa 
ilość pozytywnych ocen są przez Ministra 
nagradzane - odbywa się to na podstawie 
wniosków, które wpływają od naszych firm 
członkowskich).

Wspólnie z Komitetem Ekonomiczno-Spo-
łecznym Unii Europejskiej nasza organiza-
cja przyznaje Medal Europejski. To medal 
dla firm, oferujących produkty bądź usługi, 
wyróżniające się szczególnymi osiągnię-
ciami na rynku. 

W końcu najbardziej prestiżowa nagro-
da gospodarcza w Polsce, czyli konkurs 
o nazwie „Lider Polskiego Biznesu” to 
uroczysta Gala organizowana w Teatrze 
Narodowym w Warszawie podczas której 
w obecności Prezydenta RP i Premiera 
przedsiębiorcy wyłonieni przez kapitułę 
konkursu odbierają statuetki Lidera Pol-
skiego Biznesu.

Co roku podczas tej Gali nagradzamy rów-
nież osoby ze światowego otoczenia bizne-
su, które w szczególnym stopniu wniosły 
wartość dodaną dla polskiej przedsię-
biorczości. Naszymi laureatami byli m.in. 
Papież Franciszek, prezydenci USA, pre-
mierzy wielu krajów, liderzy organizacji 
międzynarodowych, artyści, naukowcy, 
współczesne autorytety.

To tylko niektóre nasze aktywności podczas 
realizowania których pracujemy z urzędami 
centralnymi, z ministerstwami, instytucjami 
międzynarodowymi, aby promować polską 
przedsiębiorczość i jej najwybitniejszych 
przedstawicieli. Oprócz tego jest tzw. życie 
codzienne...

CodzIenne żyCIe przedsIęBIorCów

Business Centre Club na co dzień działa 
we współpracy z wieloma organami wy-
konawczymi, instytucjami i organizacjami. 
Ma swoich reprezentantów choćby w Kra-
jowej Radzie Dialogu Społecznego (a także 
w wojewódzkich WRDS), w Radach Rynku 
Pracy (wojewódzkich i powiatowych).

Swoich przedstawicieli delegowaliśmy do 
Komitetów Monitorujących Europejskich 
Programów Pomocowych.

Bierzemy udział w wielu gronach i inicja-
tywach podejmując interwencje dotyczą-
ce np. powstawania zatorów płatniczych 
(organizacja nadzoruje procesy zakupowe 
i łańcuchy dostaw wskazując, by firmy na-
leżące do organizacji rozliczały się na za-
sadach partnerskich i bez zbędnych opóź-
nień płatności).

w InteresIe społeCznym 

BCC nie zapomina o tym, że przedsiębior-
czość jest ściśle związana z życiem spo-
łecznym. W kodeksach naszych firm mocno 
funkcjonuje CSR (ang. Corporate Social 
Responsibility – koncepcja, według której 
przedsiębiorstwa uwzględniają interesy 
społeczne i ochronę środowiska). Przez 30 
lat działalności, BCC dokonało wielu akcji 
społecznych; praktycznie każde wydarze-
nie, które miało miejsce czy to w skali re-
gionalnej, czy narodowej nie pozostało bez 
pomocy firm zrzeszonych w tej organizacji. 

Spotkanie marszałka Mieczysława Struka z członkami Loży Gdańskiej, w Kwidzynie
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- Na działalność społeczną w ciągu tych 30 
lat przeznaczyliśmy dziesiątki miliardów zło-
tych! - podkreśla Kanclerz Loży Gdańskiej 
Maciej Dobrzyniecki. - Nasze firmy współ-
finansowały mnóstwo akcji charytatyw-
nych. Wspomnę choćby o dwóch ostatnich. 
Pierwsza to nawałnica sierpniowa, która 
przeszła nad naszym województwem. Fir-
my zrzeszone w Loży Gdańskiej BCC bardzo 
skutecznie rozpoczęły wówczas zakrojoną 
na szeroką skalę akcję pomocową rodzinom 
poszkodowanym i jednostkom straży pożar-
nej w tych miejscowościach, które ucierpia-
ły najbardziej. Druga to ostatni okres, czyli 
ponad rok kryzysu związanego z pandemią 
– sprowadziliśmy na własny koszt, przy po-
mocy naszych firm członkowskich, środki 
zabezpieczenia osobistego dla pomorskich 
szpitali. W momencie, gdy szpitale walczyły 
o każdą maseczkę w kwietniu 2020, spro-
wadziliśmy z Chin kilkaset tysięcy masek 
ochronnych i środków ochrony osobistej. 
Ponadto sprowadziliśmy kardiomonitory, 
respiratory, oraz autoklawy, które zostały 
rozdysponowane pomiędzy szpitale woje-
wództwa pomorskiego. To była akcja zaini-
cjowana przez Lożę Gdańską Związku Pra-
codawców BCC. 

Jesteśmy organizacją skierowaną przede 
wszystkim do przedsiębiorców, ale żyjemy 
w takim, a nie innym otoczeniu gospodar-
czym i społecznym. Jako organizacja bro-
niąca i dbająca o swoich członków nie mo-
żemy być nieczuli na argumenty otoczenia 
i środowiska, w którym żyjemy. Jesteśmy 
otwarci, reagujemy w sposób bardzo szybki 
na wszystkie sygnały które otrzymujemy, 
starając się, aby być odpowiedzialnymi spo-
łecznie, aby działać szybko, racjonalnie i by 
dbać o dobre imię polskiego przedsiębior-
cy. Niestety wciąż nie jest to czas, w którym 
przedsiębiorczość i przedsiębiorca to sło-
wa, które pojmowane są z należytym sza-
cunkiem. Dosyć często w mediach te słowa 
używane są w znaczeniu perjoratywnym. 
My natomiast przez ostatnie lata bardzo 
dbaliśmy o to, aby polskiego przedsiębior-
cę komentować w sposób pozytywny, jako 
czynnik rozwoju i napędu naszej gospodar-
ki oraz jedyny podmioty wypracowujący 
produkt krajowy brutto.

prestIż I pakIet korzyśCI 

Jakie korzyści mają przedsiębiorstwa 
z tego, że staną się członkami BCC, czyli 
organizacji, która zrzesza głównie duże 
i średnie przedsiębiorstwa? Na to pytanie 
niełatwo odpowiedzieć. Spróbujmy to wy-
jaśnić: nowi członkowie przyjmowani są 
na zasadzie kooptacji, czyli rekomendacji 
przez obecną firmę zrzeszoną w BCC. Za-
tem członkami organizacji nie mogą być 
wszyscy chętni, a jedynie zarekomendowa-
ne firmy. Każda z nich ma pewien indywidu-
alny zakres motywacji, celów które stawia 
przed naszą organizacją. 

- My natomiast ustalamy, jaka jest ich gra-
dacja potrzeb i jakie są korzyści dla danego 
przedsiębiorstwa – tłumaczy Maciej Do-
brzyniecki. - Niech odpowiedzią będzie to, 
że ogromny odsetek firm, które do nas przy-
stąpiły, latami to członkostwo kontynuuje. 
Każda z firm, która przystępuje do klubu 
ma inną metodę na zrealizowanie wartości 
dodanej, wynikającej z członkostwa. Przede 
wszystkim – jako Związek Pracodawców – 
realizujemy nasze główne zobowiązanie: 
reprezentowanie interesów pracodawców. 

Jest jeszcze jedna ważna kwestia: Związek 
Pracodawców BCC skutecznie realizuje ta-
kie zadania których nie może wypełnić in-
dywidualna firma czy nawet grupa firm.

Prawo często zabrania interpretowania 
tzw. casusów indywidualnych. Natomiast 
Związek Pracodawców może się o te kwe-
stie upomnieć w ramach swoich uprawnień 
ustawowych. 

Wstępując do BCC firmy otrzymują też bilet 
wstępu na forum najlepszych firm w Polsce 
– zwiększa się ich potencjał biznesowy.

- Jesteśmy gronem najlepszych firm w na-
szym kraju, które ze sobą współpracują 
– mówi Maciej Dobrzyniecki. - Oczywiście 
ktoś może powiedzieć, że nie trzeba być 
członkiem tej czy innej organizacji, żeby 
współpracować z najlepszymi. I będzie 
teoretycznie mieć rację. Ale warto też pa-
miętać o tym, że w ramach BCC obowiązuje 

kodeks honorowy, kodeks wartości, które 
umożliwiają naszym firmom członkowskim 
współprace w oparciu o zasady. 

BIznes w CzasIe pandemII

Niemal 96% pracodawców, którzy wzię-
li udział w badaniu BCC uważa, że rząd 
w ostatnim roku nie poprawił warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce! Ponad 2/3 przedsiębiorców 
twierdzi, iż zastosowane, w ramach tarcz 
antykryzysowych i finansowych, instru-
menty nie są wystarczającym wsparciem, 
aby biznes przetrwał. Dane do raportu zo-
stały zebrane przez Business Centre Club 
w maju br. Pracodawcy zwracają uwagę, że 
pomoc państwa w pandemii potrzebna jest 
również dużym firmom – obecne wspar-
cie dedykowane jest wybranym branżom, 
a wymagany spadek obrotu o 40% dla 
przedsiębiorstw o niskich rentownościach 
oznacza bankructwo. Z pierwszej tarczy 
skorzystał niewielki odsetek dużych firm, 
a drugiej tarczy pomocowej dla dużych 
podmiotów nie ma do dzisiaj. Programy 
wspierają głównie sektor MŚP, natomiast 
instrumenty adresowane do spółek nale-
żących do grup kapitałowych to głównie 
pożyczki, które - zdaniem większości człon-
ków BCC - nie są odpowiednim instrumen-
tem w tak niepewnej rzeczywistości. 

Dynamiczna sytuacja związana z pandemią 
COVID-19 i kolejne lockdowny osłabiły go-
spodarkę, jednak główne bariery pozostają 
niezmienne od lat: zbyt częste zmiany prze-
pisów – to główny problem 63% ankietowa-
nych firm, wysokie obciążenia podatkowe 
i para-podatkowe (podobny odsetek), brak 
pracowników o odpowiednich kwalifika-
cjach oraz wysokie i stale rosnące ceny 
energii (po 58,3%), a także szybko rosnące 
płace (54,2%), co podnosi istotnie koszty 
funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zdaniem 62,5% ankietowanych sytuacja 
finansowa ich firm w ciągu kolejnych mie-
sięcy pozostanie zbliżona do obecnej. Co 
czwarty przedsiębiorca zakłada, że kon-
dycja finansowa firmy się poprawi, a zda-
niem 12,5% – pogorszy się. Przedsiębiorcy 
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zwracają uwagę na coraz większą liczbę 
zaszczepionych osób w Polsce oraz start 
masowych szczepień w zakładach pracy. 
Dodając do tego czynnik sezonowy, czyli 
okres letni, kiedy pandemia słabnie, jest 
to równoznaczne z luzowaniem restrykcji 
i stopniowym rozmrażaniem gospodarki.

nowy polskI ład zaBIje 
przedsIęBIorCzość?

Niedawno premier Mateusz Morawiecki 
przedstawił założenia rządu, które mają 
zostać wprowadzone w najbliższych latach. 
„Nowy Polski Ład” dotyczy niemal wszyst-
kich dziedzin życia, również gospodarki 
i przedsiębiorczości. 

Jak oceniają te zapowiedzi przedsiębiorcy? 
Mówią wprost: jeśli przedstawione zmia-
ny wejdą w takiej formie, jak zapowiada 
to rząd, oznacza to dosłownie zniszczenie 
przedsiębiorczości w Polsce. 

Jak szacuje się, do 2030 roku Nowy Pol-
ski Ład ma kosztować 650 mld zł. Skąd 
rząd weźmie tak astronomiczną kwotę? 
Zapłacą za to przedsiębiorcy, najlepiej 

zarabiający i przedstawiciele klasy śred-
niej. W praktyce ze zmian w systemie po-
datkowym ucieszą się emeryci i najniżej 
zarabiający. 

Przykładowo: składka zdrowotna dla sa-
mozatrudnionych przedsiębiorców ma wy-
nieść 9% bez możliwości odpisu od podat-
ku, co w konsekwencji spowoduje wzrost 
ryczałtu z 19% do 28%.

Zmiany podatkowe bardzo mocno uderzą 
w samorządy. Obniżenie podatków bez 
rekompensaty utraconych przez gminy 
dochodów, może spowodować bankruc-
two gmin. To oznacza zamykanie żłobków, 
bibliotek, domów kultury, rezygnacja z in-
westycji, zwalnianie pracowników z miej-
skich instytucji.

- Dochód narodowy wytwarza się w przed-
siębiorstwach – podkreśla Maciej Dobrzy-
niecki. - Demokratycznie wybrane władze 
zajmują się natomiast redystrybucją tego 
dochodu. Powiedzmy to jasno: poszcze-
gólnym grupom głosującym co kilka lat 
w wyborach parlamentarnych czy sa-
morządowych nikt nie daje prezentów! 

Mamy 30 mln wyborców, a tylko około 3 
mln przedsiębiorców. A zatem odnoszę 
wrażenie, że ktoś podjął próbę wylicze-
nia, na ile te 3 mln przedsiębiorców może 
przeszkadzać w realizacji pewnych celów. 
I ewidentnie, jeśli „Nowy Polski Ład” miał-
by pójść tą drogą, jaka została zaprezen-
towana, spowoduje to spadek przedsię-
biorczości w Polsce, odwrócenie się od 
idei przedsiębiorczości. Jest to obłożenie 
nienależnymi obciążeniami drobnych 
przedsiębiorców, prowadzących jedno-
osobowe działalności gospodarcze i osób 
dobrze zarabiających. Takie firmy nie 
mają innej możliwości, jak zapłacenie do-
datkowego podatku. I to jest ten moment, 
w którym wiele firm zada sobie pytanie: 
czy już teraz muszę przenieść swoją firmę 
do innego kraju Unii Europejskiej, bo tam 
system podatkowy jest lepszy? Na pewno 
zapowiedziane zmiany nie są motywują-
ce, na pewno nie pokazują: „rozwijajcie 
się, bogaćcie się, a kraj będzie się boga-
cił razem z wami”. Jeśli miałyby pozostać 
w takiej formule, jak zostały zaprezento-
wany, jest to absolutnie anty-przedsię-
biorczy pakt ustaw, obliczony na tych, 
którzy będą beneficjentami tego projek-
tu, a skierowany przeciw tym, którzy za 
niego i tak zapłacą. Mówimy stanowcze 
„NIE” takiej formule i będziemy prowadzić 
w tej sprawie szerokie konsultacje, o ile 
będą one możliwe. To są sprawy, które 
wymagają konsultacji społecznych, a nie 
wprowadzenia ich rozporządzeniem czy 
ustawą. W obecnej formie ten pakt jest 
dla przedsiębiorców krzywdzący. Trzeba 
zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię: 
podczas kryzysu wywołanego pandemią 
wielu przedsiębiorców stawało przed dy-
lematem, czy inwestować w rozwój firmy 
(mieli zamówione linie technologiczne, 
nowe środki transportu, projekty rozwojo-
we) czy utrzymywać załogę? A, że ciężko 
odtworzyć kapitał ludzki, nastawili się na 
utrzymanie pracowników. I teraz ten kapi-
tał ludzki staje się jeszcze droższy przez 
wprowadzenie kolejnych „danin”, bo nawet 
trudno to nazwać podatkiem. Przed BCC 
stoi jeszcze wiele zadań, by wciąż walczyć 
o poprawę jakość warunków prowadzenia 
działalność gospodarczej w Polsce. 

Wielka gala liderów polskiego biznesu BCC, wręczenie diamentu do statuetki prezesowi Portu Lotniczego w Gdańsku 
Tomaszowi Kloskowskiemu



omorska Rada Rolnicza zabiera się do pracy - wręczono nominacje 
jej członkom. Rada powstała w odpowiedzi na nasilające się problemy 
pomorskiego rolnictwa. Jej zadaniem będzie m.in. dyskusja na temat 

aktualnego stanu rolnictwa, kontakt z organizacjami rolniczymi i wsparcie rolników 
z regionu. Pod koniec maja odbyło się uroczyste wręczenie nominacji członkom 
rady. Pierwsze, nieoficjalne spotkanie rady odbyło się pod koniec lutego tego roku. 
Wtedy zadeklarowano intencję i wskazano na potrzebę utworzenia tego panelu.

Uwaga mikro, małe i średnie 
firmy działające w ramach 

Inteligentnych Specjalizacji Po-
morza!. Rusza konkurs grantowy 

Invest in Pomerania, w którym 
można zdobyć dotację dla no-

wozatrudnionych pracowników. 
Zyskać można nawet 10 tys. zł. 

na pracownika. W konkursie 
mogą wystartować mikro, małe 

i średnie przedsiębiorstwa 
działające w obszarze Inteligentnych Specjalizacji 

Pomorza (ISP), które chcą zatrudnić nowych specjali-
stów. Pracodawca może zyskać dotację w postaci 
stypendium dla nowozatrudnionego pracownika. 

stypendIa
dla speCjalIstów

Ruszyły prace nad nowym punktem Leroy Merlin na 
mapie Gdyni. Będzie to czwarty sklep sieci w aglo-
meracji trójmiejskiej, jednak pierwszy na rynku gdyń-
skim. Nowy sklep Leroy Merlin Gdynia zlokalizowany 
będzie w centrum handlowym przy ul. Nowowiczliń-

skiej 35, na granicy osiedli Karwiny, 
Dąbrowa i Wielki Kack, w pobliżu 
Obwodnicy Trójmiasta. Obecnie 
trwa dostosowywanie budynku do 
standardów Leroy Merlin Polska 
oraz prace modernizacyjne. Rekru-
tacja do powstającego sklepu już 
się rozpoczęła, ponad 150 pracowni-
ków znajdzie tu stabilne zatrudnie-
nie w oparciu o umowę o pracę.

nowy market Budowlany 
w trójmIeśCIe

Biznes
P

Powołano
Pomorską 

Radę Rolniczą



 12    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

edług uczestni-
ków spotkania to 
najwyższy czas, 
aby Bytów w koń-

cu przestał być „komunikacyjną czarną 
dziurą”. W debacie uczestniczyli przedsię-
biorcy oraz samorządowcy z regionu słup-
skiego i bydgoskiego. Najważniejszym 
ustaleniem było podjęcie decyzji o utwo-
rzeniu stowarzyszenia.

Skąd potrzeba stworzenia stowarzysze-
nia? Przedstawiciele biznesu i władz sa-
morządowych już wcześniej postulowali 

o to, aby do powstającej wtedy strategii 
województwa pomorskiego włączyć zapis 
o konieczności budowy pasa komunika-
cyjnego łączącego Chojnice poprzez By-
tów z trasą S6 w okolicach Słupska i dalej 
do Ustki. I to się udało – temat korytarza 
wprowadzono do strategii.

W tej sprawie odbyły się także inne spo-
tkania, m.in. u starosty słupskiego z po-
słem ze Słupska, a następnie z rzeczni-
kiem rządu Piotrem Müllerem. W jednym 
ze spotkań uczestniczył też Ryszard Syl-
ka, burmistrz Bytowa. 

ChCą Połączenia 
Bytowa z trasą s6

Lobbowanie na rzecz 
połączenia Bytowa z S6 

to główny cel powołanego 
niedawno do działania 

„Stowarzyszenia na rzecz 
szlaku Ustka – Słupsk 
– Bytów – Chojnice – 

Bydgoszcz”. Spotkanie, 
podczas którego 

Stowarzyszenie powstało, 
zorganizowano w firmie 

Drutex w Bytowie.

Wtekst: Rafał Korbut
zdjęCIa: Materiały prasowe
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Stowarzyszenie ma lobbować na rzecz no-
wej drogi. 

- Chcemy, żeby działało ono ponad podzia-
łami politycznymi – powiedział January 
Senko, jeden z inicjatorów budowy trasy. - 
Mamy poparcie największych graczy prze-
mysłowych na naszym terenie. Mowa o ta-
kich firmach, jak: Drutex, Mowi, Polmor, 
Wireland, Hotel Grand Lubicz. 

Inicjatorzy zawiązania stowarzyszenia 
zakładają, że stopniowo dołączać będą 
do niego kolejne firmy i kolejni samorzą-
dowcy. 

Dyskutowano także o tym, skąd stowarzy-
szenie miałby pozyskiwać fundusze po-
trzebne do działalności. Założono zatem 
udział finansowy osób prawnych poprzez 
darowizny, odpis podatkowy umowami, 
realizację partnerstwa prywatno-publicz-
nego oraz dofinansowanie ze strony władz 
samorządowych województwa. 

- Ważne, aby stowarzyszenie nie stało 
się kolejnym „towarzystwem wzajemnej 
adoracji”, lecz realną stroną lobby wspo-
mnianego wcześniej korytarza transpor-
towego; musimy dysponować inicjującą 
częścią finansową – wyjaśnia January 
Senko. - Nasze cele, które uważamy za 
realne, to bieżąca poprawa istniejących 
dróg wojewódzkich oraz prace studialne 
na nowy szlak w perspektywie 10 – 15 lat. 
Mamy zatem cele zarówno bliskie, jak i do 

realizowania w dalszej perspektywie cza-
sowej. Punktem wyjścia planowania mają 
być pomiary ruchu administracji drogowej 
miasta Bytów. Bo to właśnie Bytów jest 
w gorszej sytuacji w porównaniu z innymi 
miastami. Do samorządów będzie należa-
ła decyzja, jaki wariant trasy wybrać: czy 
przez Sępólno Krajeńskie (droga krajowa), 
czy przez Tucholę (droga wojewódzka). 
Bardzo ważne jest, abyśmy skupili się na 
założonych celach, abyśmy nie rozpraszali 
wysiłków na inne działania. 

Wstępnie czas realizacji szacowany jest 
na ok. 10-12 lat. Zaproponowano, aby nową 
drogę roboczo nazwać Trasą Pomorską.
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PoMorskie 
urzęDy Pracy wsparciem 

dla firm z regionu

O

tekst: WUP w Gdańsku
zdjęCIa: WUP w Gdańsku

statni rok był wymaga-
jący dla urzędów pracy, 
ich priorytetowym zada-
niem stało się przekazy-

wanie pomocy antykryzysowej pomorskim 
pracodawcom oraz przedsiębiorcom. Pro-
ces ten cały czas trwa, ostatnio głównie 
w postaci wsparcia branżowego.

– Cały zespół WUP ma poczucie wagi re-
alizacji tych zadań. Do 7 maja br. wpły-
nęło do nas ponad 13 tys. wniosków, 
których rozpatrywaniem na bieżąco zaj-
mują się wyznaczeni pracownicy. Wspar-
cie branżowe ma już swoją kolejną odsło-
nę. Od 26 kwietnia przyjmujemy wnioski  
o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony 
miejsc pracy ze środków Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych na 
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 
od przedsiębiorców sklasyfikowanych w ob-
rębie 59 kodów PKD. Oprócz tego rozpoczę-
liśmy proces rozliczania świadczeń, które już 
zostały przekazane. Wnioskujący na złożenie 
dokumentów rozliczeniowych mają, zgodnie 
z zawartą umową, 30 dni od zakończenia 
okresu dofinansowania – mówi Izabela Je-
zierska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku i podkreśla: – Jesteśmy 
w stałym kontakcie z pomorskimi firmami.

Od kwietnia 2020 r. Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, za pośrednictwem WUP 
w Gdańsku, występuje o dodatkowe środki 
z Funduszu Pracy. Do tej pory pozyskano 
blisko 1,2 mld zł (zgodnie ze stanem na 
7 maja 2021 r.). Są one przekazywane po-
wiatowym urzędom pracy na finansowanie 
wsparcia antykryzysowego, kierowanego 
do pomorskich przedsiębiorców i innych 
podmiotów. 

Zdaniem Jolanty Klauze, wicedyrektor ds. 
Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Gdyni, wszystkim urzędom pracy udało się 
całkiem szybko przeorganizować w tej trud-
nej sytuacji i sprawnie sobie z nią poradzić. 

– W naszym przypadku na początku lockdow-
nu byliśmy skupieni głównie na tarczy anty-
kryzysowej, nie było pracowników, którzy nie 
byliby w nią zaangażowani, ale już w czerw-

Już od ponad roku do pracodawców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów z regionu kierowane 
jest wsparcie antykryzysowe, przeznaczone na łagodzenie skutków pandemii koronawirusa. 

Przekazywaniem tej pomocy od początku zajmują się Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 
oraz powiatowe urzędy pracy na Pomorzu. 
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cu zaczęliśmy realizować nasze podstawo-
we zadania związane z aktywizacją osób 
bezrobotnych – opowiada Jolanta Klauze. 
– Cały czas wypłacamy środki z tarczy an-
tykryzysowej, a jednocześnie przez ostatnie 
pół 2020 roku udało nam się zaktywizować 
ponad 600 osób bezrobotnych, wydaliśmy 
99 proc. zaplanowanych na to środków oraz 
zrealizowaliśmy umowy z Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego.

Pracodawcy doceniają działania 
urzędów

Firmy z regionu mogły od samego począt-
ku liczyć na wsparcie ze strony pomorskich 
urzędów pracy, niezależnie od tego, jak wy-
glądały kolejne odsłony zaprojektowanego 
przez rząd wsparcia. 

– Zarówno Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań-
sku, jak i powiatowe urzędy pracy bardzo 
pomogły przedsiębiorcom w tym trudnym 
momencie – wspomina Małgorzata Wokacz-
Zaborowska, dyrektor Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych i Średnich Przed-
siębiorstw. – Pracownicy urzędów wychodzili 

naprzeciw wszelkim oczekiwaniom przedsię-
biorców, odpowiadali na często bardzo trud-
ne pytania, z dużym zrozumieniem podcho-
dzili do ludzi będących po drugiej stronie, 
często w dramatycznej, kryzysowej sytuacji. 
Wiemy także, że było to gigantyczne przed-
sięwzięcie organizacyjne dla urzędów pracy. 

dla korzystnych rozwiązań 
konieczny jest dialog

Wiele wskazuje na to, że pomorskie firmy 
staną jeszcze przed wieloma wyzwaniami 
związanymi z funkcjonowaniem w trakcie 
pandemii koronawirusa. 

– Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że 
po roku sytuacja nadal jest niestabilna i wy-
gląda bardzo różnie, w zależności od branży 
– wyjaśnia Małgorzata Wokacz-Zaborow-
ska. – Jako Sztab Pomorskich Przedsiębior-
ców na bieżąco przekazujemy stronie rzą-
dowej informacje o aktualnych problemach 
i wyzwaniach, z którymi mierzą się pomor-
skie firmy, a także propozycje konkretnych 
rozwiązań – mówi. – Jednak reakcja rządu 
jest wstrzemięźliwa. Bardzo brakuje nam 

realnego dialogu społecznego, konkretnej 
rozmowy. Ale działamy dalej.

Znaczenie partnerskiego dialogu oraz 
wspólnego działania podkreśla Mieczy-
sław Struk, Marszałek Województwa Po-
morskiego. 

– Przed nami, z dużym prawdopodobień-
stwem, wymagające lata – mówi marszałek 
Struk. –  Bardzo duże znaczenie, także dla 
Pomorza, będą miały dalsze kroki oraz decy-
zje podejmowane przez rząd, które mają bez-
pośredni wpływ na gospodarkę, a zwłaszcza 
na poszczególne branże. Wspólne, rzeczowe 
działanie, oparte na dialogu ze wszystkimi 
partnerami oraz prowadzone ponad podziała-
mi, będzie w najbliższym okresie kluczowe. 

Więcej informacji na temat ochrony miejsc 
pracy na stronie wup.gdansk.pl. O sytuacji 
na pomorskim rynku pracy czytaj na por-
talu Pomorskiego Obserwatorium Rynku 
Pracy porp.pl. 
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Każdy może odnieść sukces bez względu 
na cechy charakteru. Nie wystarczy jednak 
tylko odpowiednie nastawienie i motywacji. 
Przede wszystkim drogę do sukcesu trzeba 
zaprojektować tak, aby uniknąć konfliktu 
między wartościami, marzeniami i aspiracjami 
a naszym stylem życia – przekonuje Jakub B. 
Bączek, guru motywacyjny Polaków, trener 
mentalny kadry narodowej siatkarzy. 

czym jest sukces 
i jak go odnieść?

zym jest sukces w dzisiejszych czasach? 

Sukces w dzisiejszych czasach zdefiniowałbym jako 
wewnętrzny spokój - gdy to, co się dzieje w naszym 

życiu, jest spójne z tym, jacy jesteśmy, czego pragniemy i jakie mamy 
marzenia. Oczywiście pewnych rzeczy nie da się osiągnąć w 100%, 
bo na nasze życie wpływa dużo czynników z zewnątrz np. ogranicze-
nia wynikające z pandemii czy decyzje polityków. Więc sukces bym 
określił jako przyjemność z życia. 

Co jest potrzebne, by odnieść sukces? Trzeba mieć zestaw określonych 
cech charakteru, plan działania?

Moim zdaniem każdy może odnieść sukces bez względu na cechy 
charakteru. Ważne jest natomiast, by znać swoje wartości i wie-
dzieć, co jest dla nas w życiu ważne. Jeśli ktoś powie: rodzina, zdro-
wie miłość, to niech podąża w tym kierunku. Dla innego ważne będą 
prestiż, sława i pieniądze. Dla jeszcze innej osoby podróże, wolność 
i rozwój. Więc ja bym powiedział, że planem działania jest poznanie 
własnych wartości i zmierzanie do ich realizacji. 

Wyobraźmy sobie, że kierujemy się swoimi wartościami, marzenia-
mi, celami i nie udaje nam się tego osiągnąć, jesteśmy sfrustrowani. 
Co wtedy? 

Myślę, że często wypieramy swoje wartości i na przykład idziemy 
do pracy w korporacji, która narzuca nam inne wartości niż te, które 
mamy w sercu. Wtedy powstaje konflikt między wartościami, ma-
rzeniami i aspiracjami a naszym stylem życia. Jeśli jestem osobą, 
która kocha kreować, a zostanę księgowym, to nie ma szansy, bym 
był szczęśliwy, bo ta praca w żaden sposób nie będzie rezonowała 
z tym, jaką mam potrzebę autoekspresji. W tym przypadku możemy 
mówić nie tylko o  braku sukcesu, ale nawet o braku poczucia szczę-
ścia. Dlatego sukces bym nazwał synchronizacją między tym czego 
pragniesz, a tym co naprawdę robisz. 

tekst: Wit Miller
zdjęCIe: Mat. prasowe

C
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Dlaczego jedni odnoszą sukcesy a inni nie? 

Po latach obserwacji moich klientów mogę powiedzieć, że jedni 
szukają a drudzy nie.  Czasami przychodzi do mnie osoba i zadaje 
pytanie: „Panie Jakubie, mam pieniądze, piękny samochód, ale nie 
jestem szczęśliwy, co robić” i to są ludzie, którzy mają większe praw-
dopodobieństwo na odniesienie sukcesu, bo szukają. Z drugiej stro-
ny jest mnóstwo osób, które z przyklejonym uśmiechem chodzą po 
firmie, a gdy wracają do domu, zasłaniają zasłony, włączają dołującą 
muzykę, zamawiają pizzę z dowozem, by nikogo nie widzieć i płaczą 
w poduchę. Tu moim zdaniem będzie trudniej o sukces, ponieważ oni 
wypierają, nie poszukują i być może po prostu się poddają.

Pandemia od roku narzuca nam wiele ograniczeń, wiele osób nie 
może się realizować, czują się zablokowani i zdołowani. Nie mogą 
zmienić pracy na taką, jaką by chcieli, nie mogą poznać kogoś, z kim 
mogliby stworzyć związek itd. Jak radzić sobie z sytuacją, gdy na na-
sze życie wpływa tak wiele niezależnych od nas czynników? 

Jest piękny cytat, który rozpoczyna każdy miting AA: „Boże, daj mi 
odwagę, bym mógł zmienić to, co mogę zmienić, daj mi pogodę du-
cha, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę i daj mi mą-
drość, abym odróżniał jedno od drugiego”. Te słowa są przypisywa-
ne Markowi Aureliuszowi i często je cytuję swoim klientom właśnie 
w kontekście pandemii. Jeśli masz na coś wpływ, na przykład możesz 
się przebranżowić, zrób to. Nie warto kopać się koniem, tylko trzeba 
szukać sobie takiego miejsca i aktywności, by mieć frajdę z życia, 
zwłaszcza tam, gdzie naprawdę możemy coś dla siebie zrobić. Na-
uczmy się wykorzystywać złość i frustrację do działania. Jeśli mamy 
na coś wpływ, to w tej sferze działajmy. 

Jak ważne jest odpowiednie nastawienie i motywacja, aby odnieść 
sukces? 

Bardzo ważne. To jest tak naprawdę wspólny mianownik wszystkich 
moich projektów. To co osiągamy, zależy od naszych decyzji. A żeby 
podjąć decyzje odważne, ambitne, takie, które zmienią nasze życie, 
trzeba być zdeterminowanym, zmotywowanym i mieć pozytywne na-
stawienie. W sporcie, gdzie obecnie prowadzę dużo projektów przed 
olimpiadą w Tokio, bez nastawienia pozytywnego i motywacji spor-
towiec przegrywa jeszcze nie wyleciawszy do Tokio. Bo do tego by 
codziennie trenować, co wcale nie jest komfortowe, by codziennie 
znosić ból kolana, trzymać się diety, choć ma się ochotę na hambur-
gera i lody, trzeba mieć motywację i pozytywne nastawienie. 

Czy przy odpowiedniej motywacji każdy może odnieść sukces? 

Myślę, że nie. W tym czy odniesiemy sukces czy nie, uczestniczą też 
inni ludzie, a na nich w 100% nigdy wpływu mieć nie będziemy. Cza-
sami potrzebne jest również szczęście, byśmy w odpowiedniej chwili 
poznali człowieka, który coś nam powie, z kimś nas pozna, albo poda 
nam po prostu pomocną dłoń. Myślę, że niestety, pewnie tu złamie 

serce niektórym czytelnikom, ale sama motywacja to może być 
za mało. W sporcie również tak jest. Czasami wylosuje się „grupę 
śmierci” i nie wejdzie nawet do ćwierćfinału, a gdy szczęście nam 
sprzyja, do meczu finałowego dojdziemy spacerkiem.  

Czy przychodzą do pana po trening mentalny osoby, które nie wiedzą 
czego chcą?

Tak, oczywiście. Myślę, że często to nie wynika z tego, że nie wiedzą, 
czego chcą, tylko coś wyzwala w nich lęk. Zdarza się, że przychodzi 
do mnie osoba, która mówi na pierwszej sesji, że potrzebuje ABC, 
a już na trzeciej okazuje się, że ABC jest mało ważne, a potrzebne 
jest jej XYZ. Wielokrotnie, warstwa po warstwie, jak z cebulą, docho-
dzimy do prawdziwych aspiracji, tęsknot i leków dopiero po jakimś 
czasie pracy. I psychoterapeuci i my - trenerzy mentalni, potrzebuje-
my czasu, by dokopać się, do tego co tak naprawdę boli. 

Czy w treningu mentalnym jest ważna metoda małych kroków? 

W większości przypadków tak. Choć przychodzą i tacy, którzy mają 
filozofię „wszystko albo nic” i z tymi osobami metoda małych kroków 
raczej nie zadziała. W ich przypadku dobieram wizję, która ich będzie 
motywować.

Jak mierzyć sukces według trenera mentalnego? 

Ja bym sukces mierzył poziomem satysfakcji z życia. Są to oczywi-
ście subiektywne opinie i na dodatek mogą się zmienić w ciągu 5 
minut, gdy np. ktoś dostanie telefon, że stracił pracę. Pomimo tego, 
że to metoda zawodna, pytam często swoich klientów: „Jak się teraz 
czujesz? Masz fajne życie? Dobrze ci się funkcjonuje w związku? Je-
steś zadowolony z pracy zawodowej?”. Gdy satysfakcja w którymś 
obszarze jest niska, wówczas interweniuję z treningiem mentalnym. 
Gdy klient po iluś sesjach mówi, że jego satysfakcja jest wysoka, 
moja rola wtedy się kończy i bardziej polega na tym, by ten stan 
podtrzymywać i powoli motywować klienta, by już dłużej do mnie nie 
przychodził. By już sam o sobie decydował, bo już wie, jak to jest, 
kiedy człowiek jest szczęśliwy.  

jakub B. Bączek to wybitny mówca 
i guru motywacyjny Polaków, trener 

mentalny kadry narodowej siatkarzy 
Stephane Antigi, z którą w 2014 roku 

zdobył złoty medal podczas Mistrzostw Świata, autor 
18 książek sprzedawanych w 17 krajach, mówca, któ-
ry za swoje wystąpienie na stadionie piłkarskim INEA 
otrzymał owacje na stojąco od ok. 30 000 zgromadzo-
nych osób i twórca Akademii Trenerów Mentalnych. 
Więcej informacji https://www.jakubbbaczek.pl/. 
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Przyszłość to świat 
oParty na oze

Coraz częstsze wzrosty 
cen energii elektrycznej 
i ogrzewania wpływają na 
działalność nie tylko przed-
siębiorstw, ale i innych insty-
tucji. Jak ograniczyć koszty 
energii, a jednocześnie 
być eko i  działać na rzecz 
zrównoważonego rozwoju? 
Rozwiązaniem są instalacje 
OZE, które wykorzystują za-
soby odnawialne zastępując 
zużycie tych nieodnawial-
nych, głównie węgla. Po-
morski Fundusz Pożyczkowy 
sp. z o.o. wspiera takie 
inwestycje, umożliwiając ich 
finansowanie ze środków 
Pożyczki OZE. Na ten cel 
przeznaczy łącznie ponad 
60 mln zł ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. 

ożyczka OZE to instru-
ment, z którego sko-
rzystać mogą nie tylko 
przedsiębiorcy, ale 

i inni inwestorzy, w tym rolnicy, jednostki 
samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne czy też różnego rodzaju in-
stytucje, chcące wybudować na terenie 
województwa pomorskiego instalację OZE 
wykorzystującą biogaz, biomasę, słońce, 
energię ziemi oraz wodę. 

Maksymalna kwota Pożyczki OZE to 15 
mln zł, z okresem spłaty do 15 lat. Nie ma 
ograniczenia co do minimalnej kwoty po-
życzki czy też wielkości instalacji. W przy-
padku instalacji do 50kW obowiązuje 

uproszczona procedura aplikowania o po-
życzkę. Nabór wniosków prowadzony jest 
w trybie ciągłym, do wyczerpania środ-
ków. Wnioski składać można w centrali 
oraz oddziałach Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego, w obecnej sytuacji epide-
mii w zalecanej formie – poprzez pocztę 
elektroniczną lub listownie. 

Pożyczka OZE oprocentowana jest na 
zasadach rynkowych lub na warunkach 
korzystniejszych niż rynkowe, po spełnie-
niu przez projekt kryteriów preferencji, 
z oprocentowaniem od 0,25% w skali roku. 
Fundusz nie pobiera opłat i prowizji zwią-
zanych z udostępnianiem oraz obsługą 
Pożyczki OZE. 

P

tekst: PFP
zdjęCIa: PFP

ElEktrownia biogazowa w Mątowach Małych 

Projekt dotyczył budowy elektrowni biogazowej o mocy do 500kW. Powstała jednostka 
kogeneracyjna wytwarza energię elektryczną, która zużywana jest na potrzeby produkcji 
zakładu, a nadwyżka energii sprzedawana jest i wprowadzana do sieci dystrybucyjnej 
operatora. W 2021 roku planowane jest rozszerzenie inwestycji o budowę sieci ciepłowni-
czej, która zasili ekologicznym ciepłem okoliczne gospodarstwa domowe. 
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mIeCzysław struk
Marszałek Województwa Pomorskiego
Głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu – nowej 
strategii Unii Europejskiej - jest dążenie do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. Oznacza to diametralną 
zmianę podejścia do sektora energetycznego, który w coraz 
większym stopniu opierać się będzie na bezemisyjnych 
i odnawialnych źródłach energii. W naszym województwie 
widzimy znaczący wzrost energii wytwarzanej z OZE. Strate-
gia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 zakłada 32% 
udział produkcji energii elektrycznej z OZE w stosunku do 
zużycia ogółem. To ambitne, ale realne plany, dzięki którym 
nasz region stopniowo osiągnie neutralność klimatyczną oraz 
bezpieczeństwo energetyczne.

Dotychczas wsparliśmy inwestycje w OZE 
na łączną kwotę ponad 18,5 mln zł. Wśród 
projektów są te realizowane w celach 
biznesowych (farmy fotowoltaiczne, bio-
gazownie), jak i w celu oszczędności na 
kosztach energii elektrycznej i cieplnej 
(panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, ko-
lektory słoneczne, kotłownie na biomasę). 
Każdy realizowany projekt, niezależnie od 
jego wielkości, jest ważny. Oprócz efektów 
ekonomicznych wiąże się bowiem z pozy-
tywnym oddziaływaniem na środowisko – 
wskazuje Aneta Grzębska, Prezes Zarządu 
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

zEspół farM fotowoltaicznych wrząca 

Projekt polegał na budowie dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 
ponad 1,32 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Jest 
to instalacja innowacyjna, na nowoczesnej konstrukcji nośnej, wykorzystu-
jąca panele fotowoltaiczne, optymizery mocy oraz inwertery o najwyższej 
efektywności i sprawności.

systEM instalacji ozE - rEstauracja nordowi Mol

Restauracja z charakterem zlokalizowana w Celbowie k. Pucka, w której wpro-
wadzono zintegrowany system zasilania obiektu w ciepło i energię elektryczną. 
Projekt obejmował budowę pomp ciepła powietrze-woda, kolektorów słonecz-
nych na dachu budynku restauracji oraz naziemnych instalacji fotowoltaicznych. 

instalacja fotowoltaiczna – projEkt 
Eko-hoM puck

Projekt związany z budową instalacji fotowoltaicznej 
na dachu budynku Harcerskiego Ośrodka Morskiego 
Chorągwi Gdańskiej ZHP. Wytworzona energia 
elektryczna zużywana jest na potrzeby własne, 
zastępując energię ze źródeł konwencjonalnych 
i wiążę się z oszczędnościami na kosztach. 

poMpa ciEpła – wiatrak ręboszEwo 

Wiatrak Ręboszewo to popularny obiekt turystyczny 
zlokalizowany na Kaszubach. Dzięki pożyczce stary kocioł 
węglowy zastąpiono nowoczesną powietrzną pompą ciepła 
z zasobnikiem i automatyką sterującą. Projekt obniżył 
koszty ogrzewania obiektu, przyczynił się także do redukcji 
emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów i pyłów.

Informacje o Pożyczce OZE 
pfp.gda.pl 
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sPołeCzność najwyższą 
wartośCią coworkingu

Czy coworking to przyszłość pracy? Czy z przestrzeni coworokingowych korzystają tylko 
freelancerzy? Kim jest współczesny freelancer? Między innymi na te pytania odpowiada raport 

przygotowany przez O4 coworking z Olivia Business Centre.

iniony rok przyniósł 
wyzwania w każdej 
branży. Nie inaczej 
było z operatora-

mi przestrzeni coworkingowych. Okazuje 
się, że przestrzenie te, pomimo, że często 
wynajmowane przez osoby mogące na co 
dzień pracować z dowolnego miejsca, przy-
ciągają stałą grupę ludzi. Na długo przed 
pandemią coworkerzy wykorzystywali też 

tryb pracy oraz narzędzia pracy zdalnej, 
które upowszechniły się wśród wszyst-
kich pracowników biurowych w ostatnim 
roku. Przynajmniej w części pozostaną one 
z nami na zawsze. 

Przez lata utarło się, że coworkingi to prze-
strzeń zdominowana przez freelancerów. 
Rzeczywistość pokazuje jednak, że spo-
łeczność ta, to bardzo zróżnicowane grono 

ludzi, a prym wiodą pracownicy etatowi 
firm, mających w coworkingach swoje biura 
lub też osoby pracujące dla firm mających 
siedzibę w innym mieście (23% wszystkich 
pracowników współdzielonych przestrzeni 
do pracy). Drugą największą grupę stano-
wią managerowie zespołów (17%) - ludzie 
łączący cechy korporacyjnych dyrektorów 
i właścicieli firm. Dopiero trzecią grupę 
stanowią freelancerzy (15%). 

M

tekst: Wit Miller
zdjęCIa: Materiały prasowe

O4 strefa coworkingu w Olivia Business Centre
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Główny powód wyboru coworkingu to spo-
łeczność, która nie tylko buduje odpowied-
nią atmosferę, ale również daje olbrzymie 
szanse poszerzania własnych możliwości 
poprzez networking. 

- Dla mnie najważniejsza korzyść z funk-
cjonowania w O4, to ekipa! – mówi Michał 
Mallek growth hacker w firmie SaaSie 
z branży HRTech. - Poza tym przestrzeń jest 
świetna. Naprawdę̨ doceniam dobrze zapro-
jektowane, proste, estetyczne i nowoczesne 
biuro. Również wspólne jedzenie jest dobrą 
podstawą do networkingu, faktycznie zbliża 
ludzi i daje przestrzeń i motywację do wy-
chodzenia z biur. 

- Dla mnie coworking to przede wszystkim 
możliwość wzrostu – od biurka do dużego 
biura – według naszych potrzeb, a nie na 
sztywno – mówi Maciej Manufrewicz z firmy 
Codiline. - Ważna jest też elastyczność́ umo-
wy i lokalizacja. I widok z okna, niby takie 
małe coś, a widzę̨, że dla ludzi to ważne.

- Dla mnie pierwsze skojarzenie to przede 
wszystkim ludzie i miejsce do pracy, w któ-

rym możesz wykonywać́ tę pracę efektyw-
nie – mówi Grzegorz Poźniak, z firmy p-
beep. - Ludzie w coworkingu to osoby, które 
chcą̨ czegoś́ fajnego od życia. Dzięki temu 
jesteś́ pewien, że w przerwie nie będziecie 
rozmawiać́ w kółko o pracy, tylko więcej 
czasu poświęcicie ciekawym i inspirującym 
tematom - dodaje Grzegorz Poźniak.

Wśród najważniejszych powodów wyboru 
pracy w coworkingach wymieniane są chęć 
spotykania się z ludźmi (30%), lokalizacja 
(29%), prestiż miejsca (22%), atmosfera 
w miejscu pracy (20%), możliwość nawią-
zywania kontaktów biznesowych (19%) 
i elastyczność (19%). Aż 61% respondentów 
deklaruje uczestnictwo w wydarzeniach 
networkingowych i towarzyskich. Bardzo 
popularne są również eventy edukacyjne 
i rozwojowe (35% wskazań). Z tym wyni-
kiem można również połączyć fakt, że aż 
58% ankietowanych potwierdza współ-
pracę z co najmniej 5 firmami ze swojego 
środowiska, a 26% z więcej niż 5 przedsię-
biorstwami. Przestrzenie te są więc kuźnią 
relacji biznesowych i dają szansę na syner-
gię z innymi coworkerami.

Dane te potwierdza Steve Munroe, jeden 
z pionierów coworkingów na świecie, za-
łożyciel kultowego HubBud na wyspie 
Bali, twórca jednej z najwyżej ocenianych 
branżowych konferencji na świecie Co-
working Asia:

- Powiedziałbym, że coworkerów łączy 
przedsiębiorczość́ zmotywowana zewnętrz-
nymi czynnikami, oni lubią iść do pracy. 
Małe firmy - te opisywalne stwierdzeniem 
„cały team tu jest” - szukają̨ elastyczności. 
Dla mnie najważniejszym czynnikiem łączą-
cym coworkerów jest wspomniany wcześniej 
umysł przedsiębiorcy. Zawsze uważałem, 
że szukanie przestrzeni coworkingowej jest 
jak „kupowanie społeczności”. Coworkingi 
i przestrzenie flex niekoniecznie są najtań-
szymi opcjami, ale mogą̨ być́ najbardziej 
opłacalnymi biurami – mówi Steve Munroe. 

Czy coworking to przyszłość rynku pracy? 
Dla pewnych zawodów i grup społecznych 
z pewnością tak. Na pewno jednak jest to 
doskonała alternatywa dla pracy z domu. 

- W izolacji w sposób bardzo powolny, po-
zornie niezauważalny, ale nieubłagany, 
spada ludziom zaangażowanie i poczu-
cie sensu – mówi autorka raportu Marta 
Moksa, dyrektor zarządzająca O4 co-
working w Olivia Business Centre. - W sa-
motności trudniej o kreatywne rozwiąza-
nia, o satysfakcję i zdrowie psychiczne. 
Jednocześnie rośnie odhaczanie kolejnych 
zadań́. Wykorzystywanie domu jako biu-
ra ma swoje pozytywne i mroczne strony. 
Zaoszczędzony na transporty i rozmowy 
w kuchni czas, poświęcany jest na coraz 
liczniejsze spotkania online, raportowanie 
i kolejne zadania. Paradoks ostatnich mie-
sięcy polega jednak na tym, że około 70 % 
pytanych wskazuje, że ostatnio pracujemy 
więcej, a nie mniej – dodaje Marta Moksa.

O4 strefa coworkingu w Olivia Business Centre
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PoMorskie
rzeMiosło – z nadzieją 

w Przyszłość

Podczas Walnego Zgroma-
dzenia Przedstawicieli Człon-

ków Pomorskiej Izby Rze-
mieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Gdańsku 

w maju br. wybrany został 
nowy Zarząd Izby.

a jego czele stanął 
Zbigniew Stencel, rze-
mieślnik wywodzący 
się z wielopokolenio-

wej znanej na Kaszubach rodziny stolarzy. 
Wraz z żoną Teresą oraz synem Tomaszem 
prowadzi firmę Stencel Stolarstwo w Wej-
herowie. Zbigniew Stencel jest aktyw-
ny w organizacji rzemiosła od wielu lat, 
a w poprzednich czterech kadencjach Za-
rządu Izby pełnił funkcję Zastępcy Prezesa 
– zmarłego w styczniu br. Wiesława Szajdy. 
Wspólnie przez 16 ostatnich lat rozwijali 
struktury pomorskiego rzemiosła, dopro-
wadzając do bezprecedensowego wzmoc-
nienia pozycji Izby na tle kraju. Izba Rze-
mieślnicza działa w Gdańsku od 1945 roku, 
ale tradycje rzemiosła pomorskiego, w tym 
zwłaszcza gdańskiego, są dużo dłuższe. 
Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP wraz 
ze zrzeszonymi w niej cechami kontynuuje 
te tradycje, jednocześnie stawiając mocno 
na innowacje i dostosowanie do współcze-
snych wyzwań.

- Wieloletnia współpraca z Śp. Wiesławem 
Szajdą w ramach prac Zarządu Izby była 
wspaniałą lekcją pielęgnowania tradycji 

i wartości jakie łączą rzemieślnicze środo-
wisko, a jednocześnie  nowoczesności i mie-
rzenia się z wyzwaniami jakie niesie współ-

N
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czesny rozwój gospodarczo-społeczny. Wiele 
projektów, które wspólnie jako Zarząd Izby 
zainicjowaliśmy w ostatnich latach, będziemy 
z determinacją kontynuować. Pojawiają się 
także nowe inicjatywy, które są odpowiedzią 
na potrzeby zrzeszonych w Izbie Cechów rze-
mieślniczych i spółdzielni z całego wojewódz-
twa, ale też i aktualnej sytuacji w regionie 
i w kraju. Pośród zadań na nową kadencję jest 
też dalszy rozwój współpracy z partnerskimi 
izbami rzemieślniczymi z Niemiec i Francji 
oraz na forum Parlamentu Hanzeatyckiego – 
komentuje Prezes Zbigniew Stencel. 

Do Zarządu Izby zostali wybrani: na stano-
wisko Zastępcy Prezesa Zbigniew Świadek 
– Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Sta-
rogardzie Gdańskim; drugim Zastępcą Pre-
zesa został Tadeusz Zdunek – Prezes Klubu 
Biznesu Izby, natomiast Sekretarzem Zarzą-
du wybrany został ponownie Marian Wenta 
– Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kar-
tuzach. Ponadto w Zarządzie Izby znaleźli 
się członkowie: Kazimierz Barejka – Starszy 
Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie, Ewa 
Białogłowska – Podstarsza Wojewódzkiego 
Cechu Rzemiosł Fryzjersko-Kosmetycz-
nych, Grzegorz Pellowski – delegat Cechu 
Piekarzy i Cukierników w Gdańsku, Andrzej 
Wandtke – Starszy Cechu Rzemiosł Róż-
nych w Rumii oraz Adam Wika Czarnowski 
– Starszy Cechu Rzemiosła w Gdyni. 

- Przed Izbą nowe wyzwania, musimy reago-
wać na zmieniające się warunki prowadze-
nia biznesu i podejmować własne inicjatywy 
na rzecz środowiska rzemieślniczego. Bę-
dziemy także kontynuować zaangażowanie 
Izby w działania Sztabu Pomorskich Przed-
siębiorców, gdzie w gronie 14 organizacji 
pracodawców z województwa pomorskiego 
analizujemy sytuację w biznesie i podejmu-
jemy działania na rzecz poprawy warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej 
i rozwoju przedsiębiorczości na Pomorzu. 
Nadal będziemy aktywni w wielu gremiach 
jak Wojewódzka Rada Dialogu Społeczne-
go, Pomorska Rada Przedsiębiorczości, czy 
Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorców – podkre-
śla Zastępca Prezesa Tadeusz Zdunek.

Podczas Walnego Zgromadzenia Izby de-
legaci jednogłośnie zadecydowali o nada-
niu zespołowi szkół pn. Pomorskie Szkoły 
Rzemiosł w Gdańsku imienia Śp. Wiesława 
Szajdy. To wspólna inicjatywa społeczności 
szkolnej Pomorskich Szkół Rzemiosł – na-
uczycieli, dyrekcji, uczniów i ich rodziców, 
która zyskała pełne poparcie Zarządu Izby 
oraz rodziny Śp. Prezesa Izby. Uroczystości 
nadania Patrona zaplanowane są na 2022 
rok. Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP jest 
organem prowadzącym zespół szkół od bli-
sko 14 lat, zaś w powstanie i rozwój szkoły 

bardzo zaangażowany był Wiesław Szajda. 
Kształcenie zawodowe w rzemiośle zawsze 
było jednym z priorytetowych działań Po-
morskiej Izby Rzemieślniczej MSP, tak też 
będzie w kolejnej kadencji Zarządu Izby.

Wielkie wyzwanie stanowi poprawa struk-
tur organizacji rzemieślniczych, wzmocnie-
nie wizerunku rzemiosła i propagowanie 
kształcenia zawodowego, rzemieślniczych 
zawodów – tych ginących i tych nowocze-
snych, na miarę potrzeb rynku pracy. Dla-
tego w najbliższych latach Izba zamierza 
zintensyfikować swoje działania w tym 
obszarze i już wkrótce zainicjuje kampanię 
edukacyjno-promocyjną skierowaną do 
szerokiego grona odbiorców.

 - Chcemy pokazać korzyści płynące z wy-
boru zawodu rzemieślniczego i nauczania 
w systemie dualnym. Nasze wieloletnie 
doświadczenie w kształceniu zawodowym 
w formule dualnej, podobnie jak i w in-
nych krajach gdzie jest bardzo popularne 
jak Niemcy, Francja, Szwajcaria – jedno-
znacznie wskazuje, że połączenie szkole-
nia teoretycznego z praktyką zawodową 
w przedsiębiorstwie, jest dobrą inwestycją 
w rozwój gospodarczy naszego regionu. 
Dodatkowo stwarza najlepsze warunki do 
łączenia edukacji zawodowej z potrzebami 
przedsiębiorców oraz przygotowuje wy-
kwalifikowane kadry stanowiące podsta-
wę stabilnego i zrównoważonego rozwoju. 
Liczymy, że kampania znajdzie szerokie 
poparcie i przyczyni się do zwiększenia za-
interesowania kształceniem zawodowym 
– zaznacza Zastępca Prezesa Zbigniew 
Świadek. 

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP jest 
jedną z największych i najaktywniej dzia-
łających organizacji samorządu gospodar-
czego oraz zawodowego na Pomorzu. Izba 
zrzesza 24 cechy rzemiosł różnych oraz 
cechy branżowe z całego województwa, 
reprezentując ok. 2 tysiące mikro, małych 
i średnich firm. Izba jest też aktywnym 
członkiem największego i najstarszego or-
ganu samorządu gospodarczego – Związku 
Rzemiosła Polskiego. 
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w walce o Pracownika 
wygrywa stabilny 

i elastyczny pracodawca

Jak zmienił się rynek pracy 
w ostatnich miesiącach? 
Czego obecnie poszukują 
pracownicy? Kto jest 
w najtrudniejszej sytuacji? 
wponad 3 tysiące 
pracowników z 20 branż 
z całej Polski w badaniu 
firmy rekrutacyjnej 
i outsourcingowej Devire. 

ogólnym rozrachunku sytuacja na rynku 
pracy jest stabilna. Blisko co drugi pra-
cownik ocenia, że pomimo pandemii jego 
sytuacja zawodowa była stabilna i nie 

uległa zmianie – 45%. Jednocześnie o pogorszeniu się sytuacji 
zawodowej mówi aż 4. na 10. pracowników. Przed największymi 
wyzwaniami stanęli dyrektorzy firm – jedynie 11% z nich przyzna-
ło, że ich sytuacja zawodowa poprawiła się w ciągu ostatnich 12 
miesięcy. Z kolei lepszymi warunkami zatrudnienia cieszy się 1/5 
uczestników badania. 

kto zmIenIa praCę I dlaCzego?

Dynamika zmiany pracy po wybuchu pandemii pozostaje na stabil-
nym poziomie - 43% specjalistów i managerów zdecydowało się na 
zmianę zatrudnienia względem 44% w 2019 roku.

Dobrą informacją jest fakt, że na zmianę pracodawcy decydowali się 
przede wszystkim pracownicy z branży IT i telekomunikacji (54%) 
oraz prawie tyle samo z sektora mediów, marketingu i e-commerce 
– co drugi uczestnik badania. Wynika to przede wszystkim z do-
brej sytuacji w obu branżach. Wybuch pandemii koronawirusa oraz 
wzrost zapotrzebowania na ekspertów z tych dziedzin spowodowały, 
że pracownicy lepiej oceniali swoją wartość na rynku i wybierali ko-
rzystniejsze warunki zatrudnienia. 

W
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Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku branży HoReCa, która 
nadal boryka się z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Praco-
dawcy często byli zmuszani do cięć w zatrudnieniach. Tutaj co dru-
gi pracownik musiał szukać nowego miejsca zatrudnienia w ciągu 
ostatnich miesięcy. Podobnie w sektorze handlu detalicznego i re-
tailu, który stracił możliwość sprzedaży tradycyjnymi kanałami (za-
mknięcie centrów handlowych i punktów sprzedaży). 

Wśród dziesięciu branż w których pracownicy najczęściej zmieniają 
pracę, na czele jest branża IT, w której 54% pracowników zmieniło 
pracę w ciągu ostatniego roku. W dalszej kolejności media, mar-
keting i e-commerce (50%), SSC/BPO (49%), bankowość i usługi 
finansowe (42%), turystyka, gastronomia, hotelarstwo (42%), far-
macja, laboratoria i sprzęt medyczny (41%), handel detaliczny, retail 
(39%), FMCG (38%), doradztwo i konsulting (36%) i produkcja prze-
mysłowa (35%).

kto straCIł praCę w wynIku pandemII?

W wyniku pandemii, destabilizacji uległy branże, które nie mogły 
z różnych przyczyn dostosować się do nowych realiów, takie jak re-
tail, HoReCa czy produkcja seryjna. Natomiast niezależnie od bran-
ży, wiele firm zmagało się z brakiem zasobów bądź koniecznością 
transformacji. W efekcie aż 40% badanych przyznaje, że zmiana 
pracy była wynikiem pandemii COVID-19. Mowa o pracownikach, 
którzy zostali zwolnieni, jak również sami podjęli decyzję o zmianie 
pracodawcy.

Do zmiany pracy najczęściej byli zmuszeni pracownicy dopiero roz-
poczynający swoją karierę zawodową (60% juniorów i asystentów), 
a w następnej kolejności specjaliści (47%), menedżerowie (38%) 
i dopiero na końcu dyrektorzy (36%). Ci najbardziej doświadczeni 
kandydaci z jeszcze większą uważnością niż w poprzednich latach 
weryfikowali atrakcyjność propozycji zawodowych, uwzględniając 
stabilność branży i jej perspektywy. 

Transfer do innego pracodawcy najczęściej dotyczył przedstawicieli 
pokolenia Z w przedziale wiekowym 18 – 25. Na drugim miejscu zna-
leźli się milenialsi (26 – 39 lat) – 45% z nich zmieniło pracodawcę.

TRENDY NA RYNku PRAcY

Jakie są najważniejsze trendy na rynku pracy w roku 2021? Z pew-
nością są one determinowane przebiegiem pandemii i zdolnością 
gospodarki do radzenia sobie z jej skutkami. 

Choć zarówno pracodawcy, jak i pracownicy otwierają się na 
pracę na odległość, to nadal lokalizacja firmy ma znaczenie dla 
zatrudnionych, którzy rozważają zmianę pracy – przyznaje 32% 
uczestników badania. Przyszłość pracy dąży w kierunku hybry-
dy i elastyczności, a całkowita izolacja jest dla wszystkich jedy-
nie okresem przejściowym. Po ponad roku izolacji zdecydowana 
większość, bo 61% badanych, chciałaby w przyszłości pracować 
hybrydowo – łącząc pracę zdalną z obecnością w biurze.

Bardzo ważne będzie samopoczucie pracownika i jego kondy-
cja psychiczna. 61% pracowników wskazało, że pracodawca nie 
udzielił im należytej pomocy w zakresie utrzymania dobrej kon-
dycji psychicznej w trakcie pandemii. W tym samym czasie do 
spadku ogólnego samopoczucia przyznaje się blisko 40% bada-
nych. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że granice, 
które dotąd oddzielały pracę, dom i inne sfery życia całkowicie 
się zatarły. 

staBIlny I elastyCzny praCodawCa na wagę złota

Brak bezpośredniego kontaktu z zespołem i pracodawcą, współ-
praca z firmą zlokalizowaną w innej miejscowości i zmiana pra-
cy w czasie izolacji – spowodowały, że pracownicy i pracodawcy 
otwierają się na współpracę na odległość. Blisko co trzeci spe-
cjalista i manager aktualnie pracują zdalnie z innej niż firma miej-
scowości, a 77% deklaruje, że przyjmie nową ofertę pracy, nawet 
jeśli nie będzie mieć bezpośredniego kontaktu z zespołem i pra-
codawcą.

Pracownicy szukają stabilnego i elastycznego pracodawcy a po-
czucie bezpieczeństwa stało się istotnym czynnikiem determinu-
jącym decyzje zawodowe. Pracownicy rozważający zmianę pracy 
oczekują od pracodawców przede wszystkim stabilności zatrud-
nienia. Równie ważną cechą wymaganą od pracodawcy jest umie-
jętność elastycznego odpowiadania na ich aktualne potrzeby 
w dobie ciągłej zmiany.  

Dynamika zmiany pracy po wybuchu pandemii pozostaje na sta-
bilnym poziomie – 43% respondentów zdecydowało się na zmianę 
zatrudnienia względem 44% w 2019 roku. Jak widać w ogólnym 
rozrachunku pandemia nie wpłynęła na przestój w rekrutacjach. 
Dobrą informacją jest fakt, że zmiana dotyczyła przede wszyst-
kim branż, które zyskały na pandemii, takich jak: IT i telekomuni-
kacja, media, marketing i e-commerce. 
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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. 

Minęła prawie dekada od rozpoczęcia tej 
reformy i niestety jest pewien niedosyt zwią-
zany z jej praktycznym wdrożeniem. Począt-
kowo sądzono, że firmy które szukały wykwa-
lifikowanej kadry masowo zaczną angażować 
się w edukację zawodową. W przeciągu kilku 
lat życie zweryfikowało ten błędny sposób 
myślenia a współpraca szkół z przedsiębior-
cami nie była tak spektakularna jak oczeki-
wano. Za ten problem można było obwiniać 
niesprzyjające w tym czasie okoliczności na 
rynku pracy, kiedy to stosunkowo wysoki 
dwucyfrowy odsetek bezrobocia spowodo-
wał, że to przedsiębiorcy dyktowali swoje 
warunki znajdując specjalistów z wolnej 
ręki wśród osób poszukujących pracy. Poza 
tym jedną z przeszkód we współpracy szkół 
ze środowiskiem gospodarczym była po-
wszechna opinia często przytaczana przez 
przedsiębiorców, że szkolnictwo zawodowe 
nie kształci według ich oczekiwań. W tym 
czasie wiele organizacji reprezentujących 
środowisko gospodarcze w tym Pracodawcy 

Pomorza mocno zaangażowało się w popula-
ryzację wiedzy o przeprowadzonej reformie 
edukacji zawodowej organizując konferen-
cje, seminaria jak również samemu biorąc 
udział na zaproszenie w podobnych spotka-
niach o tej tematyce. Odkryto też, że działa-
nia promujące zmiany w edukacji zawodowej 
nie powinny się ograniczać tylko do przed-
siębiorców. Przedstawiciele Pracodawców 
Pomorza brali również udział w spotkaniach 
organizowanych przez ministerstwo edukacji 
narodowej i podlegającemu mu kuratorium 
oświaty. Podczas tych wydarzeń okazywało 
się, że szkoły i ich przedstawiciele w osobach 
dyrektorów również potrzebują gruntownej 
wiedzy na temat współpracy z biznesem. Jak 
można było zauważyć było bardzo dużo do 
zrobienia w przekazywaniu wiedzy o zmia-
nach w edukacji zawodowej. Odbiorcami tych 
informacji było zarówno środowisko szkolne 
jak i sami przedsiębiorcy, którzy potrzebowali 
wykwalifikowanych kadr. 
Po blisko 10 latach funkcjonowania reformy 
włączającej biznes w proces kształcenia 
można zauważyć, że oczekiwania za tym sto-
jące były zbyt wygórowane. Przede wszyst-
kim należy zwrócić uwagę, że wysoki poziom 
edukacji zawodowej i technicznej wymaga 
dużych nakładów finansowych również ze 
strony przedsiębiorców a na to w procesie 
kształcenia praktycznie stać tylko średnie 
i duże firmy. Większe zakłady pracy mając 
takie możliwości mogą sobie pozwolić na 
to, aby oddelegować swoich pracowników 
uczących praktycznie zawodu potrzebnych 
przyszłych specjalistów. Na to z całą pewno-
ścią nie stać małych kilkuosobowych firm, 
których właściciele wraz z pracownikami 

pilnują przede wszystkim bieżących spraw 
związanych z prowadzoną działalnością. Ko-
lejnym problemem, który zmniejsza współ-
pracę szkół z biznesem są ograniczenia 
związane z wynagradzaniem specjalistów 
ze środowiska gospodarczego na potrzeby 
praktycznej nauki zawodu w szkołach. Re-
alia pokazały, że szkoły nie mogą w żadnym 
stopniu konkurować z zarobkami oferowany-
mi specjalistom przez firmy. Ten argument 
skutkuje tym, że średnia wieku nauczycieli 
zawodu w polskich szkołach za kilka lat zbli-
ży się do wieku emerytalnego i nie będzie 
komu uczyć pomimo dużych potrzeb rynku 
na wyspecjalizowane kadry.
Czy zatem edukacja zawodowa jest w stanie 
na bieżąco śledzić zmieniające się trendy 
i szybko dostosowywać się do galopującej 
w szybkim tempie innowacyjnej gospodarki? 
Jest to mozolne i trudne a na pewno nie po-
wszechne. Dla przykładu jednym z wyzwań 
przed którymi stoimy w kilkuletniej najbliż-
szej perspektywie jest systemowe rozwią-
zanie kształcenia zawodowego na potrzeby 
energetyki odnawialnej. Po wstępnych roz-
mowach z przedstawicielami firm zaangażo-
wanych w proces budowy farm wiatrowych 
na Bałtyku okazało się, że nie ma nauczycieli 
zawodu, którzy mogliby przeprowadzić ten 
proces. Co więcej, firmy, które będą obsługi-
wały powstałe wiatraki zgodziły się wstępnie 
przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli za-
wodu dla tej konkretnej specjalizacji przez 
anglojęzycznych ekspertów. Finalnie okazało 
się, że przeszkodą jest język angielski i jego 
ograniczona znajomość wśród nauczycieli 
zawodu w naszym kraju. Jak widać i z tym 
problemem będziemy musieli sobie poradzić.

Kiedy w 2012 roku wdrożono re-
formę edukacji zawodowej, która 
zgodnie z tym co mówiono miała 
być „szyta na miarę” dla bieżą-
cego zapotrzebowania wielu firm 
powiało optymizmem. Od tego 
momentu przedsiębiorcy mogli 
się włączać w proces kształcenia 
równocześnie opiniując szkolne 
programy nauczania zawodu.

Biznes a edukacja
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Spotkanie networkingowe dla członków Izby Zaangażowanego 
Biznesu oraz zaproszonych gości zorganizowano niedawno w Olivia 
Sky Club w Gdańsku. 
Było to pierwsze wydarzenie po nawiązaniu partnerstwa za pomocą 
listu intencyjnego pomiędzy PKO Bankiem Polskim a IZBą. 
Na spotkaniu dyrektor oddziału PKO BP Andrzej Czaja wygłosił 
prelekcję na temat „Leasing czy najem?” i odpowiedział na nurtujące 
nas wszystkich pytanie: co wybrać, co się bardziej opłaca? Po 
pouczającej prelekcji był czas na nieodzowny networking.

Dodajmy, że już niedługo – 18 czerwca - Izba Zaangażowanego 
Biznesu zorganizuje spotkanie firm produkcyjnych w ramach nowo 
powstałego klastra ManuIZBa. Spotkanie ma na celu integrację 
jak i wymianę doświadczeń oraz kontaktów pomiędzy firmami 
produkcyjnymi i odbędzie się w Sand Valley Golf Resort k. Pasłęka. 

debata Izby
Zaangażowanego Biznesu

Izba Zaangażowanego Biznesu nawiązała stałą 
współpracę z PKO Bankiem Polskim. Po podpisaniu 
listu intencyjnego zorganizowano pierwsze spotkanie 
w ramach tej współpracy.

tekst: IZB
zdjęCIa: KKT Studio
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ardzo ważną datą dla 
wszystkich użytkowników 
dróg jest 1 czerwca 2021 r. 
Od tego dnia obowiązują 

nas nowe przepisy Kodeksu Drogowego. 
Zmiany dotyczą pierwszeństwa pieszych 
na przejściach, zakazu korzystania z tele-
fonów komórkowych w czasie przechodze-
nia przez jezdnię, koniec jazdy „na zderza-
ku” oraz zmianę maksymalnej prędkości 
na obszarze zabudowanym w godzinach 
nocnych. 

Każdego kierowcę, ale 
i każdego pieszego powinny 
zainteresować zmiany 
ustawy Prawo o ruchu 
drogowym z dnia 20 czerwca 
1997 r., czyli tzw. Kodeksu 
Drogowego. W poniższym 
artykule znajdziemy 
odpowiedzi na główne 
pytania: od kiedy obwiązują 
nas nowe regulacje oraz 
jakie dokładnie zmiany wejdą 
w życie?

zmiany 
w koDeksie 

drogowym

B
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Kierujący pojazdem zbliżający się do 
przejścia dla pieszych ma obowiązek za-
chowania szczególnej ostrożności oraz 
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu już 
znajdującemu się na przejściu. Takie na-
kazy obowiązują obecnie. Po zmianach, 
kierowcy zbliżający się do przejścia dla 
pieszych nie tylko muszą zachować szcze-
gólną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu, ale również zmniejszyć prędkość 
tak, aby nie narazić pieszego na niebezpie-
czeństwo oraz ustąpić pierwszeństwa pie-
szemu wchodzącemu na przejście. 
Kierowcy będą zmuszeni nie tylko do 
dokładnej obserwacji przejścia dla pie-
szych, ale również jego okolicy. Będą mu-
sieli stworzyć możliwość bezpiecznego 
przejścia pieszym znajdującym się już na 
przejściu, ale również pieszym dopiero 
wchodzącym na przejście. Należy pamię-
tać, że zmiany dotyczące pierwszeństwa 
pieszych przy wchodzeniu na przejście 
nie będą dotyczyły tramwajów. Uzasadnia 
się to tym, iż droga hamowania tramwaju 
z pasażerami jest kilkukrotnie dłuższa niż 
jadącego z podobną prędkością samocho-
du osobowego. Dodatkowo, pieszy prze-
chodzący przez jezdnię lub torowisko musi 
zachować szczególną ostrożność nie tylko 
podczas przechodzenia ale również w cza-
sie wchodzenia na jezdnię lub torowisko. 
Kolejną ze zmian, dość kontrowersyjną 
jest zakaz korzystania z telefonów w cza-
sie przechodzenia lub w trakcie wchodze-
nia na jezdnię lub torowisko. Zakaz rozsze-
rzony jest o zakaz korzystania z telefonów 
komórkowych oraz innych urządzeń elek-
tronicznych w sposób prowadzący do ogra-
niczenia możliwości obserwacji sytuacji na 
przejściu, jezdni lub torowisku. Zmiany są 
spowodowane dość częstymi wypadkami 
na drogach, do których przyczynia się spo-
glądanie w telefon zamiast wokół siebie, 

a także słuchanie muzyki w słuchawkach 
czy też inne czynności, które ograniczają 
nasze skupienie na drodze i widoczność 
tego, co się na niej dzieje w danym mo-
mencie. Wielu kierowców uznaje tę zmianę 
za pozytywną. 
Jedną z głównych przyczyn wypadków na 
drogach ekspresowych i autostradach jest 
niezachowanie prawidłowej odległości od 
pojazdu jadącego przed nami, a więc tak 
zwana „jazda na zderzaku”. Jest to nagmin-
ny problem na polskich drogach, nato-
miast bardzo poważny w szczególności na 
drogach szybkiego ruchu. Zgodnie z nowy-
mi przepisami bezpieczna odległość mię-
dzy pojazdami na autostradach i drogach 
ekspresowych będzie wynosić połowę 
prędkości z jaką właśnie jedzie kierujący 
pojazdem. Zatem, jeśli kierowca będzie 
poruszał się z prędkością 120 km/h to od-
ległość od poprzedzającego samochodu 
będzie wynosić ok. 60 m. Obowiązek za-
chowania pomiędzy pojazdami bezpiecz-
nej odległości na drogach ekspresowych 
i autostradach nie będzie dotyczył sytu-
acji, w której kierowca będzie wykonywał 
manewr wyprzedzania. Uzasadnieniem ta-
kich zmian jest ich wprowadzenie w wielu 
europejskich państwach, w tym w Niem-
czech i w konsekwencji spadek wypadków 
na drogach szybkiego ruchu. 
Bardzo istotną kwestią dla kierowców jest 
zmiana maksymalnej prędkości w obsza-
rze zabudowanym w godzinach nocnych. 
Obecnie dopuszczalna prędkość pojazdów 
na obszarze zabudowanych wynosi w go-
dzinach nocnych, czyli od 23:00 do 5:00- 
60 km/h, a w pozostałych godzinach 50 
km/h. Po wejściu w życie nowych przepi-
sów, dopuszczalna prędkość pojazdów na 
obszarze zabudowanym wynosić będzie 
50 km/h niezależnie od pory dnia. Różnica 
nieznaczna natomiast ma ogromne zna-

czenie jeśli chodzi o długość hamowania 
pojazdu oraz potencjalnych konsekwencji 
zdarzeń drogowych, zwłaszcza na obsza-
rze zabudowanym, gdzie pieszych jest 
więcej. 
Trwają prace nad unormowaniem kwestii 
związanych z korzystaniem z hulajnóg 
elektrycznych. Wielu pieszych uważa, 
że poruszanie się tymi urządzeniami po 
chodnikach jest niebezpieczne z uwagi na 
często zbyt dużą prędkość z jaką porusza-
ją się użytkownicy hulajnóg. Zmiany mają 
dotyczyć zakazu poruszania się tymi urzą-
dzeniami po chodnikach. Nie znamy jesz-
cze szczegółów. 
Zmiany w Kodeksie Drogowym mają pro-
wadzić do zwiększenia ostrożności na dro-
dze oraz przejściach, zarówno kierowców, 
jak i pieszych. Duża liczba wypadków na 
drogach z powodu niezachowania szcze-
gólnej ostrożności powoduje wprowadza-
nie coraz bardziej innowacyjnych, a zara-
zem kontrowersyjnych rozwiązań, takich 
jak na przykład wyżej opisany zakaz ko-
rzystania z telefonów podczas wchodze-
nia i przechodzenia przez jezdnię lub to-
rowisko. Pamiętajmy, że zmiany wchodzą 
w życie z dniem 1 czerwca 2021 r., dlatego 
warto zapoznać się z nimi i je respektować, 
miedzy innymi by uniknąć kar i mandatów.

radca prawny
ryszard stopa

kancelaria radcy prawnego
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Z Maciejem Welmanem, 
współzałożyciele firmy FNP 
– Flip na pierwotnym, o za-
letach inwestowania w nie-
ruchomości, czym jest flip 
i ile można zarobić kupując 
mieszkania od dewelopera 
i później je odsprzedając, 
rozmawia Rafał Korbut. 

tekst: Rafał Korbut
zdjęCIa: FNP

NP – Flip na pierwotnym (flip-
napierwotnym.pl) to firma, 
której właścicielami są Patryk 
Sołtysiak i Maciej Welman. Za-

łożyciele firmy uczą, jak inwestować i jak 
obracać nieruchomościami z zyskiem na 
rynku pierwotnym. 

Firma zajmuje się flipowaniem, czyli 
w pełni uczciwym sposobem na zarobienie 
w krótkim czasie nawet dziesiątek tysięcy 
złotych. Jak to możliwe?

- Jeśli chodzi o możliwości inwestowania 
Polaków, to mamy dość mocno ograniczo-
ne. W większości przypadków inwestuj-
my min. w zakup ziemi, kupując działkę 
z myślą o tym, że wartość tego gruntu 
wzrośnie na wartości w czasie lub jako lo-
katę swojego kapitału. Kolejnym filarem 
inwestowania Polaków są mieszkania, 
głównie z rynku wtórnego. Na to składa 
się wiele czynników. Przede wszystkim 
inflacja, która szybuje w zastraszającym 

tempie – zbliżamy się do 5 proc., a w rze-
czywistości jest to pewnie ok. 8 proc. Po 
drugie większość osób, które posiada 
jakikolwiek kapitał, depozyty czy lokaty 
ma świadomość tego, że dziś z 10 tys. zł 
na lokacie dostaje 16 zł, a jeszcze w 2008 
roku dostawała 560 zł. Te osoby widzą, że 
zyski z lokat są niewielkie i szukają innej 
możliwości zainwestowania kapitału. Sy-
tuacji nie polepsza fakt, że niedługo zo-
staną wprowadzone opłaty od depozytów, 
co tym bardziej spowoduje ucieczkę od 
instrumentów finansowych krótkotermi-
nowych. 

Polacy inwestują zatem w nieruchomości? 
Rozumiem, że to znacznie lepsze zabezpie-
czenie posiadanego kapitału?

- Większość osób zakłada, że jak kupi 
mieszkanie pod inwestycję, to albo jego 
dziecko kiedy pójdzie na studia będzie z tej 
nieruchomości korzystało, albo klasycznie 
wynajmie to mieszkanie i pieniądze będą 
znacznie lepiej pracowały, niż na ogólno-
dostępnych instrumentach finansowym 
np. lokaty w Polsce. Rynek nieruchomości 
jest dostępny dla większości Polaków z ra-
cji tego, że oni znają ten temat.

inwestuj 
w nieruChomośCi na 

rynku PierwotnyM

F
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Polacy mają olbrzymie przywiązanie do 
własności. Nasza mentalność, mówi nam, 
że każdy z nas powinien posiadać własne 
mieszkanie. Takie mieszkanie kiedyś otrzy-
mał, sam dokonał zakupu lub kupili mu je 
rodzice. Dlatego łatwiej jest nam zacząć in-
westować w nieruchomości, ponieważ więk-
szość z nas posiada mieszkanie i ma z tym 
kontakt, jest to przystępne, znajome. Zakup 
ziemi jest już trudniejszy, bo wymaga zrobie-
nia kroku dalej, wyjścia ze strefy komfortu. 

Wspomniał Pan, że większość inwestycji 
dotyczy obecnie rynku wtórnego. Ale to się 
stopniowo zmienia – dlaczego? Jakie są za-
lety inwestowania na rynku pierwotnym?

- Rynek pierwotny zaczyna w Polsce funk-
cjonować na dużo większą skalę. W zeszłym 
roku oddano 222 tys. mieszkań, z czego 149 
tys. wybudowali deweloperzy. To był rekor-
dowy rok w historii naszego kraju. Nieru-
chomości z rynku pierwotnego jest coraz 
więcej i klient jest bardziej świadomy. Nie 
patrzy tylko i wyłącznie na cenę mieszka-
nia. Zwraca uwagę na to ile lat ma blok, 
jakie jest otoczenie, sąsiedztwo, w jakim 
standardzie jest inwestycja. Dziś jesteśmy 
krajem coraz bardziej zamożnym, i zaczy-
namy oczekiwać więcej od produktu, który 
kupujemy. Mijają już czasy, kiedy głównym 
wyznacznikiem atrakcyjności mieszkania 
była jego cena. Jesteśmy skłonni przezna-
czyć na mieszkanie 100 tys. zł więcej za to, 
żeby było w ładniejszej okolicy, miało wyż-
szy standard. 

Jaka zatem jest idea inwestowania na ryn-
ku pierwotnym?

- Założeniem inwestowania w nieruchomo-
ści powinien być szeroko pojęty obrót nieru-
chomościami. Nie tylko zakup i późniejszy 
wynajem. Mamy o wiele więcej możliwości. 
W modelu - kupuję i wykańczam (lub nie, 
bo nie mam takiego obowiązku) nierucho-
mość, a następnie sprzedaję docelowemu 
właścicielowi, dzięki temu można wypraco-
wać od 15 do nawet 100 proc. stopy zwrotu 
w skali roku. 

Dlaczego klienci są zainteresowani takim roz-
wiązaniem, dlaczego nie mieliby kupić sami 
mieszkania bezpośrednio od dewelopera?

- Wiele osób ma rodziny, pracę i pieniądze. 
Ale to, czego im najbardziej brakuje, to 
czas. Przedstawiciel klasy średniej pra-
cuje po godzinach, musi zawieźć dzieci do 
szkoły, na dodatkowe zajęcia, posiada tak-
że swoje hobby. Przychodzi taki czas, że 
chce zmienić mieszkanie na większe. Taka 
osoba, mająca dziesiątki lub setki obowiąz-
ków musi wówczas pójść do dewelopera, 
wynegocjować warunki, czekać 2 lata na 
mieszkanie, znaleźć projektanta, znaleźć 
ekipę budowlaną, wykończyć to mieszka-
nie i przeprowadzić się. Dla osoby, która 
nie miała do tej pory do czynienia z całym 
tym procesem będzie to nie tylko bardzo 
czasochłonne, ale również stresujące. I tu 
jest miejsce dla inwestora, który dostarcza 
finalny i gotowy produkt osobie, która go 
potrzebuje. Klient otrzymuje mieszkanie 
bez konieczności samodzielnego reali-
zowania inwestycji. Nie musi rozmawiać 
z deweloperem, pilnować ekipy wykończe-
niowej czy dostaw potrzebnych materiałów. 
Otrzymuje mieszkanie w którym może za-
mieszkać, dostosowane do swoich potrzeb 
i wymagań. Ideą flippowania jest to, że my 
kupujemy i dostarczamy produkty finalnym 
właścicielom. Część z tych klientów kupu-
je te mieszkania po to, aby je wynajmować 
i jako relokatę kapitału. 

Podsumowując – nieruchomości są bez-
piecznym i pewnym sposobem zainwesto-
wania swoich pieniędzy?

- Nieruchomości to bezpieczny instrument, 
ponieważ gdy spojrzymy w skali ogólno-
światowej, w długim horyzoncie czaso-
wym, to ceny nieruchomości stale rosną. 
W pewnym momencie dojdziemy do takie-
go etapu, że ludzi nie będzie stać na zakup 
mieszkania. Ceny będą wywindowane tak 
wysoko, że pozostanie tylko wynajem. 
A wynajmować będą Ci, którzy kupili dzi-
siaj.  Zamiast kupić mieszkanie i wynajmo-
wać je za 5 proc. w skali roku, można kupić 
to mieszkanie, wykończyć je i sprzedać. 
W ten sposób jednym kapitałem w ciągu 
roku możemy obrócić 2- lub 3-krotnie, za 
każdym razem zarabiając 20 proc. od wło-
żonego kapitału. 

Jakie jeszcze zalety daje kupno mieszkania 
na rynku pierwotnym?

- My – jako FNP Flip na Pierwotnym - chce-
my dostarczać Klientom produkt wyso-
kiej jakości. Dlatego inwestujemy w rynek 
pierwotny. Nikt z nas nie chce mieszkać 
w starych kilkudziesięcioletnich budyn-
kach, z wątpliwym sąsiedztwem, bez 
miejsca parkingowego i w nieciekawej 
okolicy. Ludzie oczekują komfortu, stan-
dardu i wygody, a rynek wtórny nie jest 
im w stanie tego zagwarantować. Bloki 
z wielkiej płyty nie posiadają hal garażo-
wych, nie mają wyznaczonych parkingów, 
są tylko miejsca ogólnodostępne. Dużo 
osób pracuje obecnie zdalnie i chce mieć 
ku temu sprzyjające warunki w domu: 
ogród zimowy, taras czy ogródek. A to 
oferują tylko mieszkania z rynku pier-
wotnego. Bardzo wielu deweloperów ma 
w swojej ofercie mieszkania parterowe 
z ogródkami – można kupić np. mieszka-
nie 40-metrowe ze 100-metrowym ogród-
kiem. I komfort mieszkania jest wówczas 
nie do przecenienia. Klienci coraz bardziej 
zaczynają dostrzegać te wartości i są 
w stanie za nie zapłacić. 

Ale jednak zawsze takie mieszkania 
z rynku pierwotnego są droższe, wiele 
osób będzie się więc zastanawiać, czy na 
pewno ich stać na dopłacenie za pewne 
dogodności...

- Mieszkanie z rynku wtórnego w wielkiej 
płycie kosztuje 300 tys. zł, a nowe kosztu-
je 400 tys. zł. Jaka jest różnica dla osoby, 
która bierze kredyt? W miesięcznej racie 
kredytu (dla 100 tys. zł) różnica wynosi 
400 zł. Ale trzeba wziąć pod uwagę inne 
aspekty. Czynsz w bloku, który ma 70 lat, 
będzie rósł w postępie geometrycznym ze 
względu na wzrost funduszu remontowe-
go. Kupując mieszkanie na rynku pierwot-
nym fundusz remontowy przez pierwsze 
5 lat mamy bardzo niski ze względu na 
rękojmię dewelopera. Ale nasz blok za 
10 lat będzie mieć 10 lat, a nie 80 czy 90. 
Finalnie więc wyższe koszty eksploata-
cyjne starych mieszkań są na tym samym 
poziomie co wyższa rata od kredytu hipo-
tecznego. Eksploatacja nowego miesz-
kania jest znacznie tańsza. A w dłużej 
perspektywie czasu okazuje się, że kupno 
nowego, pozornie droższego mieszkania, 
jest bardziej opłacalne. 
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ożywienie 
na trójmiejskim 

rynku BiurowyM

Prawie milion metrów 
kwadratowych powierzchni 

wynosiły zasoby powierzchni 
biurowej w Trójmieście na 

koniec pierwszego kwartału 
tego roku. W porównaniu 
z rokiem ubiegłym rośnie 

liczba transakcji na tym 
rynku, co związane jest nie 

tylko z nowymi inwestycjami, 
ale też z faktem, że firmy 

coraz szybciej uczą się 
funkcjonować w covidowej 

rzeczywistości.

edług raportu 
„Office Occupier: 
Rynek biurowy 
w Trójmieście” fir-

my doradczej Cresa, wolumen transakcji 
zawartych w pierwszym kwartale bieżą-
cego roku na rynku trójmiejskim wyniósł 
37.900 mkw. i był wyższy o 18% w porów-
naniu z analogicznym okresem w ubiegłym 
roku. Stanowił on aż 39,5% średniej rocznej 
z lat 2015-2020.

- Dynamikę na trójmiejskim rynku po-
wierzchni biurowej stale napędza sektor 
BSS, głównie w branżach IT, TSL i farmacji. 
Dane za pierwszy kwartał bieżącego roku 
wskazują na wzrost wskaźnika pustostanów 
w porównaniu z analogicznym okresem rok 
wcześniej. Obserwując rynek i zaplanowane 
inwestycje w Trójmieście, przewidujemy, że 
udział wolnej powierzchni w zasobach rynku 
może nadal rosnąć. Warto także zauważyć, 
że nowa podaż w porównaniu rok do roku 
jest większa o blisko 25.000 mkw., a do koń-
ca grudnia całkowite zasoby nowoczesnej 
powierzchni biurowej w Trójmieście mogą 

przekroczyć próg 1 mln mkw. – mówi Michał 
Rafałowicz, dyrektor regionu pomorskiego 
w firmie Cresa Polska.

Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku 
zasoby powierzchni biurowej w Trójmieście 
wynosiły 913.600 mkw. i powiększyły się 
w ciągu roku o 9%. W pierwszym kwarta-
le 2021 roku oddano do użytku 2 budynki 
zlokalizowane w Gdańsku: Palio A (16.500 
mkw., Cavatina) oraz LPP Fashion Lab 
I (8.500 mkw., LPP). Nowa podaż wyniosła 
łącznie ok. 25.000 mkw., o 66% więcej od 
średniej z poprzednich 4 kwartałów.

W

tekst: Wit Miller
zdjęCIa: Materiały prasowe

Biurowiec Palio A w Gdańsku
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Wolumen transakcji zawartych w pierw-
szym kwartale bieżącego roku na rynku 
trójmiejskim wyniósł 37.900 mkw. i był 
wyższy o 18% w porównaniu z analogicz-
nym okresem w ubiegłym roku. Największy 
udział miały renegocjacje (52%), a w dal-
szej kolejności nowe umowy (25%), wyna-
jem na potrzeby własne właściciela (22%) 
oraz ekspansje (1%).

Do największych transakcji w pierwszym 
kwartale 2021 roku zaliczamy: renegocja-
cję 9.800 mkw. przez firmę Intel w biurowcu 
Tryton Business House, zajęcie 8.500 mkw. 
przez LPP w LPP Fashion Lab 1 (na potrze-
by właściciela) oraz renegocjację umowy 
najmu 7.000 mkw. przez poufnego najemcę 
w Baltic Business House. W porównaniu 
z poprzednim kwartałem wskaźnik pusto-
stanów obniżył się o 0,4 p.p. do poziomu 
9,1%, ale wzrósł o 5 p.p. względem analo-
gicznego okresu w ubiegłym roku.

- Trójmiasto jest jednym z trzech analizowa-
nych rynków biurowych, w którym wskaź-
nik pustostanów nie osiągnął dwucyfrowej 
wartości, a odnotowany popyt był wyższy 
niż przed rokiem – mówi Iga Kraśniewska, 
Research Manager w dziale badań rynko-
wych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Czynsze wywoławcze w Trójmieście w no-
woczesnych budynkach utrzymują się na 
poziomie od 10 EUR/mkw./mc do 15,5 EUR/
mkw./mc (w okolicach Al. Grunwaldzkiej 
w Gdańsku). 

W pierwszym kwartale tego roku wyraźny 
ruch widać również na rynku biurowym. Nie-
które firmy zdecydowały o zmniejszeniu po-
wierzchni biurowej, ale inne szykują ekspan-
sję, ponieważ ich biznes szybko się rozwija. 

– Od początku tego roku obserwujemy więk-
szą decyzyjność i więcej optymizmu wśród 
naszych klientów. Niektórym firmom kończą 
się umowy najmu powierzchni biurowej, dla-
tego zaczynają rozglądać się po rynku. Proce-
sy najmu w każdych warunkach, niezależnie 
od pandemii, wymagają czasu, a odwlekanie 
tych decyzji na ostatnią chwilę znacznie 
usztywnia negocjacje i działa na niekorzyść 

najemcy – mówi Martyna Balcer, Associate 
Director w dziale reprezentacji najemców 
biurowych firmy Cresa Polska. – Część firm 
w ubiegłym roku skorzystało z atrakcyjnych 
finansowo opcji przedłużenia umów najmu, 
co pozwoliło im również zyskać dodatkowy 
czas na zastanowienie się nad przyszłą stra-
tegią pracy z biura. Na otwarcie nowego biu-
ra decydowały się najczęściej firmy z sekto-
ra IT, w tym e-commerce, które podpisały aż 
32,6 proc. umów najmu na nowe powierzch-
nie – dodaje ekspertka Cresa Polska.

Dobrym sygnałem dla rynku jest również 
fakt, że pandemia nie zahamowała nowych 
inwestycji w Polsce. W zeszłym roku nasz 
kraj znalazł się w europejskiej czołówce pod 
względem zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich, a w ostatnich tygodniach wejście 
do Polski ogłosiło kilka międzynarodowych 
koncernów, które chcą tu ulokować swoje 
centra usług wspólnych. Reprezentują one 
branże farmaceutyczną, medyczną, AGD 
i teleinformatyczną. 

– W sektorze BPO / SSC zatrudniać zamierza 
1/3 pracodawców. Więcej pracowników potrze-

bować będą także przemysł i budownictwo. 
W tych branżach rekrutacje dotyczyć będą 
nie tylko pracowników fizycznych, ale również 
wykwalifikowanych techników, brygadzistów 
oraz inżynierów. Firmy zgłaszają zapotrzebo-
wanie na specjalistów IT, audytorów, kontro-
lerów finansowych, ekspertów od marketingu 
cyfrowego i HR-owców – mówi Małgorzata 
Mudyna z firmy Randstad.

Ożywienie na rynku biurowym jest odzwier-
ciedleniem sytuacji na rynku pracy. Z da-
nych rynkowych wynika, że już prawie 30 
proc. pracowników wróciło do pracy w biu-
rze. Pozostałe firmy rozglądają się po rynku, 
sondując, czy nadszedł odpowiedni moment 
do powrotu. Przez ostatni rok przeanali-
zowały, jakiego rodzaju elastyczny model 
pracy mógłby najlepiej służyć pracownikom 
i prowadzonej działalności. Według analiz 
Randstad, docelowo możemy spodziewać 
się, że w przypadku stanowisk biurowych 
i specjalistycznych praca zdalna pozostanie 
maksymalnie do dwóch dni w tygodniu. Co 
drugi pracodawca będzie preferował tryb 
hybrydowy, a tylko 5 proc. firm zamierza 
w całości funkcjonować zdalnie. 

LPP Fashion Lab 1
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Z Marcinem Dudą, 
prezesem Kwidzyńskiego 
Parku Przemysłowo-
Technologicznego, o tym, 
jakie KPP-T ma plany 
na najbliższe miesiące, 
jakie programy zamierza 
realizować po odmrożeniu 
gospodarki oraz które z tych 
działań będą priorytetowe, 
rozmawia Rafał Korbut.

wsparcie 
PrzeDsięBiorców 

i czysta energia z oze

szystko wskazuje na 
to, że pandemia ma się 
wreszcie ku końcowi, 
na co wskazują stale 

zmniejszające się liczby nowych zachoro-
wań. Można przypuszczać, że jesienią koro-
nawirus będzie opanowany – i co dalej?

- Chyba każdy teraz zastanawia się 
właśnie nad tym: „i co dalej?”. Na pew-
no wszyscy leczymy rany po pandemii. 
Pierwsza i najważniejsza kwestia nad 
którą my – czyli Kwidzyński Park Prze-
mysłowo-Technologiczny – się zastana-
wiamy, to jakie środki będą dostępne i na 

co je przeznaczymy. Niedawno została 
bowiem uchwalona Strategia Wojewódz-
twa Pomorskiego, teraz czekamy na kon-
kretne projekty w ramach Regionalnych 
Programów Strategicznych – czyli na ruch 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego, który też przecież musi się 
nieco otrząsnąć po tym, co się stało na 
świecie. Gdy tylko będziemy szczegółowo 
wiedzieli, na co mogą być przeznaczone 
środki i jakiej wysokości, będziemy reali-
zować już konkretne programy. 

Jeśli chodzi o KPP-T, jakiego rodzaju mogą 
to być programy?

- Z jednej strony mamy rynek zatrudnienia, 
czyli środki na zakładanie i rozwój działal-
ności gospodarczych. Druga rzecz, na któ-

rej nam bardzo zależy, to projekty związane 
z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem ener-
gii z Odnawialnych Źródeł Energii. Chodzi 
o projekty dedykowane zarówno dla samo-
rządów, jak i dla mieszkańców. Z informacji, 
które do nas docierają wynika, że środki na 
te cele prawdopodobnie będą, więc już przy-
gotowujemy wnioski i będziemy o te środki 
się ubiegać. Kolejna kwestia to to, że Urząd 
Marszałkowski zastanawia się nad przywró-
ceniem Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. 
Poprzednio, gdy MOF-y działały, polegało to 
na tym, że projekty były przygotowywane 
wymyślane przez mieszkańców danego re-
gionu, a następnie przeprowadzano negocja-
cje z przedstawicielami Urzędu Marszałkow-
skiego. Dzięki temu te projekty miały później 
pierwszeństwo, jeśli chodzi o realizację. I ten 
temat wraca, więc trwają obecnie dyskusje, 
czy w ramach tego my – KPP-T - będziemy mo-
gli realizować jakieś zadania. Pomysłów nam 
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nie brakuje, teraz musimy się dowiedzieć, czy 
jest szansa na ich wcielenie w życie. 

Czyli po prostu trzeba się uzbroić w cier-
pliwość, nieco jeszcze poczekać i podejmo-
wać działania w zależności od tego, jak 
sytuacja będzie się zmieniała?

- W zasadzie tak. My – jak wspomniałem – 
mamy pewne pomysły i przygotowujemy 
się do ich realizacji, o ile tylko okaże się, że 
będzie to możliwe. Staramy się być w ści-
słym kontakcie z Urzędem Marszałkow-
skim – z jednej strony sygnalizujemy, co by-
śmy chcieli zrobić, z drugiej – patrzymy, czy 
te sygnały mają szansę powodzenia. I tu 
muszę podkreślić, że Urząd Marszałkowski 
jest obecnie bardzo otwarty na dialog. 

Załóżmy wariant optymistyczny: czyli to, że 
uda się porozumieć z UM, będą pieniądze. Ja-
kie wtedy będą pierwsze działania KPP-T?

- Na pewno będziemy kontynuować projek-
ty, które już realizujemy i które po prostu za-
działały. O jednym aspekcie wspominałem, 
to wspieranie osób zakładających działal-
ności gospodarcze. Zapotrzebowanie na 
to jest wciąż bardzo duże, pozostaje kwe-
stia dostępności środków. Po drugie wiele 
firm jest zainteresowanych wsparciem na 
rozwój. Po trzecie doradztwo w kwestiach 
związanych z ubieganiem się o środki z fun-
duszy Unii Europejskiej. Po czwarte zadania 
związane ze Źródłami Energii Odnawialnej, 
skierowane do lokalnej społeczności. 

Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, czyli OZE. 
Czy jest zainteresowanie z tym związane?

- Na początku, gdy startowaliśmy z projek-
tem, musieliśmy tych chętnych znaleźć. 
A niedługo później okazało się, że chęt-
nych jest znacznie więcej, niż zakładali-
śmy. Zapotrzebowanie jest zatem bardzo 
duże, gdy tylko pojawią się środki na to, 
chętnych znajdziemy od ręki. 

Patrząc na kraje, które poradziły sobie 
z pandemią, nadrabianie strat w wielu 
dziedzinach gospodarki jest bardzo szyb-
kie. Jak ocenia Pan – jakie branże mają 
największą szansę na rozwój i odbudowa-
nie się po tym trudnym okresie?

- Z obserwacji rynku i własnego doświadcze-
nia mogę wymienić: branżę instalatorów OZE, 
branżę budowlaną, branżę turystyczną (cho-
ciaż tu trzeba powiedzieć, że Kwidzyn nigdy 
nie był obszarem turystycznym – więc to do-
tyczy bardziej np. pasa nadmorskiego) i oczy-
wiście branżę hotelarską i gastronomiczną. 

Jeśli chodzi o branżę budowlaną i ogólnie 
cały rynek nieruchomości to co może być 
przyczyną takiego boomu, jaki obserwuje-
my obecnie? 

- Faktycznie, widzimy bardzo duże zaintereso-
wanie nieruchomościami. Wiele osób, które 
ma pieniądze, inwestuje właśnie w nierucho-
mości. Jako przykład mogę podać gminę Kwi-
dzyn, która sprzedaje działki budowlane i ma 
tak duży popyt, jakiego do tej pory jeszcze nie 
było. Widać wyraźnie, że ludzie nie chcą trzy-
mać pieniędzy w banku, tylko inwestować, bo 
jest to pewniejsza lokata kapitału. 

A jak wygląda sprawa z terenami inwesty-
cyjnymi, jakimi dysponuje KPP-T? Wiado-
mo, że takie tereny przyciągają inwestorów. 

- Większość działek, którymi dysponowali-
śmy, zostało już sprzedanych. W niektórych 
przypadkach nabywcy zakupili te działki 
po to, aby ulokować swój kapitał. W innych 
– planują prowadzić tu działalność usługo-
wą czy produkcyjną. Te firmy, które mają 
tu zainwestować, zostały też wstrzymane 
przez pandemię. Gdyby nie tak trudna i nie-
spodziewana sytuacja, prawdopodobnie już 
coś nowego by powstało. 

Te nowe firmy zaczną w końcu działalność 
i stworzą tu dodatkowe zaplecze gospodar-
cze i nowe miejsca pracy...

- Z pewnością. Te firmy muszą obecnie 
się przeorganizować, od nowa przekal-
kulować projekty, które miały zaplano-
wane. Ale na pewno, gdy tylko sytuacja 
się unormuje, będziemy mieli nowe inwe-
stycje, a to z kolei pozytywnie wpłynie na 
rozwój regionu i rynek pracy. 

Podsumowując: co w najbliższym czasie 
dla KPP-T będzie priorytetem?

- To, o czym wspomniałem na początku, 
czyli zawiadywanie projektami unijnymi 
i kwestia nastawienia się na pozyskanie 
środków, które niebawem będą dostępne. 
Z perspektywy lokalnej ciężko jest prze-
widzieć, czego możemy oczekiwać, bo te 
decyzje zapadają na wyższych szczeblach, 
przede wszystkim w Warszawie. Z naszej 
natomiast perspektywy najważniejsze są 
środki, które będzie rozdzielał Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego. 
Drugą sprawą jest bieżące funkcjonowanie 
samego parku, jak wynajem pomieszczeń, 
organizowanie konferencji, szkoleń, utrzy-
manie całej infrastruktury. I to są obecnie 
nasze priorytety. Wiemy, w jakim kierunku 
mamy iść, wiemy że nasza strategia wpi-
suje się w ten kierunek, teraz pozostaje 
tylko kwestia, jaki dokładnie będą miały 
kształt dokumenty, które powstają. Myślę, 
że ostateczne decyzje zapadną pod koniec 
bieżącego roku. 
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Jakie są plany rozwoju 
infrastruktury elektroener-

getycznej? Co Pomorze może 
zyskać na rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej i jakie 

inwestycje są niezbędne? 
A także o zagrożeniach, jakie 

niesie zatopiona w Bałtyku 
broń chemiczna z czasów 

II wojny światowej. To tylko 
kilka spraw, jakie zostały 

poruszone na wirtualnym spotkaniu uczestników Pomor-
skiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej. 

Spotkanie było okazją do krótkiego podsumowania 
prawie 10 miesięcy istnienia Platformy.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia nieustannie 
prowadzi prace inwestycyjne celem rozwoju 
infrastruktury na terenie Centrum Logistycz-
nego Portu Gdynia. Jednym z najważniejszych, 
realizowanych obecnie zadań jest komplekso-
wy projekt koncepcyjnego zagospodarowania 

terenu Portu Zachodniego 
o powierzchni około 30 
ha wraz z budową placów 
manewrowo - składowych 
na terenie około 20 ha - 
element Centrum Logi-
stycznego, obejmującego 
również budowę terminalu 
intermodalnego. 

ukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk, został odznaczony przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę, Złotym Krzyżem Zasługi. Ten wyjątkowy order 
nadawany jest osobom, które swoją działalnością wyróżniły się w pra-
cy dla kraju i społeczeństwa. Łukasz Greinke na stanowisko Prezesa 

Zarządu Morskiego Portu Gdańsk został powołany w maju 2016 r. Jest członkiem 
eksperckiego forum Business Centre Club. Swoją wiedzą i doświadczeniem w za-
rządzaniu portem morskim dzieli się na forach różnych organizacji społecznych.

InwestyCje szyBCIej,
nIż zaplanowano

FARmY WIATROWE
na Bałtyku

G
ospodarka

ł

Prezes portu
odznaczony 

przez prezydenta
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HyBryDa
podczas i po pandemii

Kryzys wywołany 
koronawirusem z dnia na 

dzień przewrócił organizację 
pracy w biznesie. Niemal 
połowa firm wdrożyła lub 
jest w trakcie wdrażania 

długofalowych planów 
cyfryzacji. Czy praca 

hybrydowa (częściowo 
z biura, częściowo z domu) 

stanie się tą formą, która 
stanie się standardem, 

nawet po całkowitym 
opanowaniu pandemii?

iedawno organizacja 
zrzeszająca przedsię-
biorców Pracodawcy 
Pomorza zorganizowała 

debatę on-line na ten temat. Prowadził ją 
Tomasz Podsiadły, natomiast jako eksperci 
wzięli w niej udział Stanisław Motylski, Dy-
rektor Generalny Flextronics International 
Poland (firma zatrudnia w tczewskim od-
dziale ponad 3 tys. pracowników), Marcin 
Lewandowski, Prezes Zarządu Grupy GPEC 
(GPEC to wiodąca na Pomorzu firma z bran-
ży energetycznej, od lat jeden z 10 najwięk-
szych inwestorów w regionie) oraz Tomasz 
Socha, Associate Partner z gdańskiego od-
działu EY Doradztwo Podatkowe.

Przeprowadzone w ostatnim czasie badania 
pokazały, że przeważająca liczba firm chce 
kontynuować pracę w modelu zdalnym (naj-
chętniej w trybie hybrydowym) w dłuższym 
horyzoncie czasowym. Szacuje się, że do 
2024 roku zaledwie 25 proc. spotkań biz-
nesowych będzie odbywać się osobiście. 

- Ale cyfryzacja to tylko jedna strona pan-
demii – wyjaśnia Tomasz Podsiadły. - Moż-
na zaobserwować, że aktywność najemców 
przestrzeni biurowych spada. Niezbędne 
zatem staje się sprostanie pracy w modelu 
hybrydowym – częściowo z domu, częściowo 
z biura. Niesie to oczywiście za sobą koniecz-
ność całkowitego przemodelowania biznesu, 

stosowanych rozwiązań prawnych, zarządza-
nia dotychczasowymi zasobami ludzkimi jak 
i procesami onboardingu pracowników. 

Czy hybryda jest zatem realnym scenariu-
szem w najbliższej o dalszej przyszłości? 

- Marzec 2020 roku oznaczał opuszczenie 
biur przez większość pracowników biuro-
wych – przypomniał podczas debaty Stani-
sław Motylski. - W naszym przypadku sytu-
acja była i jest dość specyficzna, ponieważ 
Flextronics International Poland jest firmą 
produkcyjną, zatrudniającą kilka tysięcy 
pracowników na liniach produkcyjnych. Po-
nieważ mamy też oddziały w Chinach, więc 

N
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trochę wcześniej wiedzieliśmy, na co należy 
się przygotować. Zaopatrzyliśmy się więc we 
wszystkie środki do zabezpieczenia pracow-
ników odpowiednio wcześniej. Już 16 marca 
ubiegłego roku zarząd spółki podjął decyzję 
o przejściu na hybrydowy styl pracy. Podzie-
liliśmy pracowników na trzy grupy. Pierwsza 
to ci, którzy muszą być na miejscu, żeby móc 
dalej kontrolować zakład i ciągłość bizne-
su. Druga to kategoria pracowników, któ-
rzy część pracy mogą wykonywać z domu, 
a część w firmie. Natomiast trzecia to ci, 
którzy mogą wszystkie zadania wykonywać 
zdalnie. Następnie przeprowadziliśmy od-
powiednia szkolenia, podczas których m.in. 
tłumaczyliśmy, dlaczego pracownicy pro-
dukcyjni muszą zostać w zakładzie, a pra-
cownicy biurowi mogą pracować z domu. 
Jednocześnie informowaliśmy, w jaki sposób 
my – jako pracodawca - możemy zapewnić 
komfortowe i bezpieczne warunki pracy. Po 
roku widzimy, że przyniosło to sukces: nie 
doszło do rozprzestrzeniania się wirusa na 
terenie zakładu.

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej także wysłało część pracowników 
do pracy zdalnej. 

- Już we wrześniu wdrożyliśmy nowy model 
pracy hybrydowej dla chętnych pracow-
ników – wyjaśnia Marcin Lewandowski. 
- I chcemy to kontynuować po zakończeniu 
pandemii. Zaczęło się od tego, że gdy w Pol-
sce pojawiły się pierwsze osoby chore, my 
natychmiast podjęliśmy decyzję o przejściu 
na pracę zdalną w całości dla pracowników 
biurowych i o maksymalnym rozproszeniu 
pracowników w terenie. Mając ludzi w róż-
nych rozproszonych biurach praca zdalna 
była w pewien sposób dla nas naturalna. 
Moja diagnoza była taka, że przez miesiąc 
ta praca zdalna będzie się sprawdzać, a po 
dwóch miesiącach wszystko „zacznie się sy-
pać”. Przyznam, że byłem zaskoczony, gdy po 
dwóch miesiącach okazało się, że to wszyst-
ko po prostu działa. Wtedy nie zakładaliśmy, 
że cała sytuacja związana z koronawirusem 
potrwa tyle czasu. Raczej myśleliśmy, że po 
jakichś trzech miesiącach wszystko wróci do 
normy. I wtedy - po dwóch miesiącach - zada-
łem nieśmiałe pytanie: co by było, jakbyśmy 
zrezygnowali z jednego małego budynku? 

W firmie popatrzyli na mnie wówczas trochę 
„jak na wariata”. Tymczasem przypomnę, że 
jakieś 4 lata temu grupa GPEC analizowała 
wspólną siedzibę dla spółki i w planach było 
to ok 4 tys. metrów kw. Stwierdziłem wów-
czas, że na razie nie budujemy jednak nowej 
siedziby, ponieważ założony budżet jest tro-
chę za duży. Obecnie wyprowadzamy się ze 
swoich budynków i budujemy siedzibę o po-
wierzchni ok 1 tys. metrów kw., czyli cztery 
razy mniejszą, niż początkowo zakładano. 
Jestem przekonany, że to wystarczy, bo do 
pracy przed biurkiem dom się nadaje lepiej. 
Można tam fajnie połączyć pracę zawodo-
wą z opieką nad dziećmi i obowiązkami do-
mowymi. Obecnie nasza firma nadal bardzo 
restrykcyjnie utrzymuje pracę zdalną. Nato-
miast mi osobiście w takiej formule braku-
je interakcji międzyludzkich. Ten budynek 
będzie przeznaczony nie na hot desk-i, ale 
głównie na salę pracy wspólnej z oraz dużą 
część przeznaczoną na relaks i chillout. Tak, 
abyśmy mogli tu raz w tygodniu się spotkać.

Prezes GPEC dodał, że władze spółki za-
obserwowały, iż dzięki przejściu na tryb 

zdalny i hybrydowy komunikacja pomiędzy 
pracownikami została usprawniona. 

- Na początku zastanawialiśmy się, co zro-
bić, żeby nie stracić kontaktu, jeśli pracow-
ników nie ma codziennie w firmie – tłuma-
czy Marcin Lewandowski. - Ustaliliśmy, 
że będziemy codziennie organizować 15-
minutowe spotkania online. I po jakimś cza-
sie zauważyłem, że ja wiem więcej o tym, co 
się operacyjnie dzieje w przedsiębiorstwie, 
niż przed pandemią! Komunikacja stała się 
szybsza, musieliśmy nawet trochę zwolnić, 
bo liczba przekazywanych informacji prze-
kazywanych na każdym szczeblu spowodo-
wała, że zaczął robić się szum i chaos. Te 
15-minutowe spotkania na pewno będę kon-
tynuował, ponieważ szybkość przekazywa-
nia informacji od moich ludzi nigdy jeszcze 
nie była tak duża, jak obecnie. Stało się to 
po prostu nawykowe. 

Praca hybrydowa dla wielu jest nowością 
i wyzwaniem z punktu widzenia organizacji 
pracy. Ale wszystko wskazuje na to, że stanie 
się w naszym kraju normą i codziennością. 
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trójmiejskie firmy na 
liśCie najlePszycH Miejsc 

Pracy w polsce

adanie Great Place to 
Work ma ponad trzy-
dziestoletnią historię 
i niezmiennie jest naj-

większym globalnym badaniem jakości 
miejsc pracy na świecie. Swoim zasięgiem 
obejmuje ponad 150 krajów. Konkurs na 
Najlepsze Miejsca Pracy jest prowadzo-
ny w oparciu o obiektywną metodologię, 
która od wielu lat stanowi światowy stan-
dard. O miejscu na liście decyduje przed 
wszystkim wynik ankiety pracowniczej 
(wskaźnik zaufania w firmie, Trust In-

dex™). Na finalną ocenę ma także wpływ 
wynik audytu kulturowego (Culture Au-
dit™), którego wiodącymi obszarami są: 
skuteczne przywództwo, powszechna in-
nowacyjność oraz wartości.

Polityka wzajemnego zaufania

Tegoroczna lista Najlepszych Miejsc Pracy 
w Polsce to już trzynasta edycja tego wy-
darzenia. Lista laureatów nigdy nie była 
tak długa i nigdy nie było na niej tak wielu 
debiutów. W tym roku wyróżniono aż 39 

firm w trzech kategoriach, zależnych od 
liczby zatrudnionych pracowników. Aż 21 
firm znalazło się na liście po raz pierwszy. 

Listę Najlepszych Miejsc Pracy tworzą fir-
my, które budują swoją przewagę konku-
rencyjną w oparciu o politykę wzajemnego 
zaufania i tworzenia świetnego miejsca 
pracy dla wszystkich. Co więcej, te sta-
rania są dostrzegane i doceniane przez 
samych pracowników, którzy pozytywnie 
mówią o swoich pracodawcach w anoni-
mowej ankiecie.

Gdyńska spółka Idego Group zwycięzcą trzynastej edycji konkursu  Great Place to Work 
w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób. Pierwsze miejsce w kategorii firm, w których 

pracuje więcej niż 500 osób zajęła firma Sii Polska, której wiodący oddział znajduje się w Gdańsku. 

B

tekst: Wit Miller
zdjęCIa: Mat. prasowe

 Zespół Idego świętuje wygraną w konkursie
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- W metodologii Great Place to Work to wła-
śnie opinie pracowników stanowią podstawę 
klasyfikacji firm. W tym roku 84% pracow-
ników wyróżnionych firm potwierdziło, że 
pracują w świetnych miejscach pracy. Dla 
porównania w przypadku średniej krajowej 
odsetek ten wyniósł zaledwie 54%. W tym 
szczególnym pandemicznym okresie pra-
cownicy wysoko ocenili także autentyczną 
troskę pracodawców o nich: 85% zgodzi-
ło się z twierdzeniem, że przełożeni widzą 
w nich przede wszystkim ludzi, a nie jedynie 
pracowników – komentuje tegoroczne wyni-
ki Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great 
Place to Work Polska.

idego na czele

W tym roku wszystkie 3 kategorie otwie-
rają firmy z branży IT: Covenant.dev S.A. to 
zwycięzca wśród firm z zatrudnieniem do 
50 osób, Idego Group zajęło pierwsze miej-
sce w kategorii firm zatrudniających poni-
żej 500 osób, a początek stawki w kategorii 
firm zatrudniających powyżej 500 osób 
otwiera Sii Polska.

Idego Group jest software housem z 10-
letnim doświadczeniem w realizacji apli-
kacji webowych oraz mobilnych dla branży 
finansowej, reklamowej, energetycznej, 
e-commerce, fintech oraz transportowej. 
Polska spółka realizuje projekty wspierają-
ce zespoły Data Science, buduje aplikacje 
z obszaru Machine Learning oraz tworzy 
rozwiązania oparte o blockchain. 

Pracownik ma wPływ i znaczenie

W portfolio firmy można znaleźć również 
złożone platformy inwestycyjne, wielopo-
ziomowe rozwiązania IoT oraz aplikacje biz-
nesowe typu SPA. Podstawowe technologie 
Idego Group to Python, Java, Node.js, React 
oraz Angular. Jednocześnie stale jest roz-
szerzane zaplecze technologiczne. Spółka 
Idego Group działa w Polsce od 2010 roku, 
siedziba mieści się w Pomorskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym w Gdyni. 

- Działamy w oparciu o kilka podstawowych 
wartości: zaufanie i autonomia - satysfakcję 
daje nam jakość dostarczonych aplikacji, 
a nie zabawa w mikrozarządzanie, hierarchię 
i kontrolę. Uczciwość i transparencja - komu-
nikujemy się dużo i otwarcie, nie zamiatamy 

spraw pod dywan. Działamy w zespołach 
projektowych, które mają faktyczny wpływ 
na proces, stack i narzędzia. Szukamy roz-
wiązań, a nie winnych. Nie jesteśmy agen-
cją, która po prostu wyśle cię do klienta, ani 
korporacją, w której będziesz polem XYZ 
w Excelu. W Idego masz wpływ i znaczenie – 
tak kulturę pracy opisuje firma Idego w jed-
nym z portali rekrutacyjnych.

Ponad 1000 Pracowników sii 
Polska w gdańsku

W kategorii firm zatrudniających ponad 
5000 pracowników po raz pierwszy pierw-
sze miejsce zajęła informatyczna spółka 
Sii Polska. Firma znalazła się też na siód-
mym miejscu na liście Najlepszych Miejsc 
Pracy dla Milenialsów. Spółka siedzibę 

główną ma w Warszawie, ale wiodący od-
dział znajduje się w Gdańsku, w budynku 
Olivia Prime w kompleksie Olivia Busi-
ness Centre. W gdańskich biurach pra-
cuje ponad 1000 inżynierów i wysoko wy-
kwalifikowanych specjalistów. Sii Polska 
w Gdańsku jest trzecim co do wielkości 
pracodawcą z branży IT na Pomorzu. 

Najwyższa pozycja w najbardziej presti-
żowym rankingu HR to dowód, że zatrud-
niająca ponad 5000 pracowników firma 
tworzy stabilne i przyjazne miejsce pracy. 
Po raz pierwszy tytuł Great Place to Work 
trafił do Sii Polska w 2015 roku, gdy w fir-
mie pracowało 2000 osób. W tym roku fir-
ma zdobyła go siódmy raz z rzędu, zysku-
jąc uznanie zespołu, którego liczebność 
na przestrzeni ostatnich lat stale rośnie – 
tylko w pierwszym kwartale 2021 do firmy 
dołączyło 553 specjalistów. 

– Dzięki zaangażowaniu, otwartości i solidar-
ności naszych Sii Power People zdobyliśmy 
tytuł już po raz siódmy! Dziś przemawia prze-
ze mnie duma i wzruszenie, ponieważ mimo 
trudnej sytuacji i konieczności odnalezienia 
się w nowej rzeczywistości, po raz kolejny udo-
wodniliśmy, że kierują nami wspólna misja, 
cele i kluczowe wartości. Z tytułem wiąże się 
też odpowiedzialność i zobowiązanie do dal-
szych działań i usprawniania obszarów wska-
zanych przez pracowników w ankiecie – mówi 
Joanna Kucharska, CHRO w Sii Polska.

W gronie Najlepszych Miejsc Pracy w Pol-
sce obok Sii znalazły się takie firmy jak: Ci-
sco, Coca-Cola, Bosch, Hilton, 3M czy DHL.

Biuro Sii Polska w Gdańsku
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wa tygodnie temu Za-
rząd Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekono-
micznej wydał setną 

decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Stre-
fy Inwestycji. Łączny deklarowany nakład 
inwestycyjny stu projektów przekroczył 3,5 
mld zł. Inwestorzy zadeklarowali utrzyma-
nie ponad 13 400 stanowisk oraz utworze-
nie 1 216 nowych miejsc pracy. 

InwestyCje w psse

Setną decyzję o wsparciu otrzymała firma 
IBIS z Szubina, zajmująca się produkcją 
maszyn piekarniczych. Przedsiębiorstwo 
zainwestuje 11 mln zł w budowę hali produk-
cyjnej. Inwestycja jest przykładem na to, że 
firmy z sektora MŚP, z mniejszych ośrodków, 
otrzymują dużą pomoc i wsparcie w ramach 
ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Do grona przedsiębiorstw, które otrzymały 
wsparcie z Polskie Strefy Inwestycji, dołą-
czyły także dwie firmy z Gdyni. HPE8 to małe, 

innowacyjne przedsiębiorstwo, które prowa-
dzi działalność przemysłową, opartą na pro-
jektowaniu i produkcji systemów i urządzeń 
technicznych dla przemysłu energetyczne-
go, maszynowego, petrochemicznego, che-
micznego, górniczego, spożywczego oraz 
kolejowego. Firma korzysta z najnowszego 

oprogramowania do modelowania 3D oraz 
programów obliczeniowych. Dzięki wsparciu 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
przedsiębiorstwo zainwestuje ponad 10 mln 
zł w budowę nowego zakładu w Gdyni i po-
szerzy tym samym swoją działalność pro-
dukcyjną oraz projektową. 

PolePszająCa 
się koniunktura 

sPrzyja inwestycjoM 
na pomorzu

Koniunktura gospodarcza w Polsce systematycznie się poprawia – wynika z najnowszych 
danych Głównego Urzędu Statystycznego. Nadal obserwowana jest zróżnicowana sytuacja 

pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki, wynikająca głównie z obowiązujących ograni-
czeń prowadzenia działalności gospodarczej, ale rośnie poziom inwestycji. Widać to również na 

Pomorzu, gdzie w ostatnim czasie doszło do kilku znaczących transakcji. 

tekst: Wit Miller
zdjęCIa: Mat. prasowe
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Biurowiec Format powstaje w Gdańsku Oliwie.
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Do grona inwestorów PSSE dołączyła fir-
ma Unitest Marine Simulators. Jest to mi-
kroprzedsiębiorstwo, które zostało świato-
wym liderem w tworzeniu oprogramowania 
do szkoleń morskich i symulatorów siłowni, 
a także lider w stosowaniu technik wirtual-
nej rzeczywistości w symulatorach siłowni 
okrętowych. Jego produkty są instalowane 
w 52 krajach na całym świecie. W ramach 
decyzji o wsparciu firma utworzy i wyposa-
ży nowy zakład w Gdyni na potrzeby prowa-
dzonej działalności.

ożywIenIe na rynku BIurowym

Papierkiem lakmusowym koniunktury go-
spodarczej jest zazwyczaj ruch w branży 
biurowej i magazynowej. Niedawno zawar-
to największą w tym roku transakcję na 
trójmiejskim rynku biurowym. Umowę na 
najem prawie 6 tys. mkw. w budowanym do-
piero biurowcu Format w Oliwie podpisała 
spółka Ergo Technology & Services działa-
jąca w branży informatycznej i należąca do 
ubezpieczeniowej grupy Ergo. 

- Ostatni rok nie rozpieszczał naszej branży, 
ale inwestycja w nowoczesną, wysokiej ja-
kości przestrzeń biurową, to niezmiennie in-
westycja w rozwój organizacji, w przyszłość. 
Bardzo się cieszę, że spółka ERGO Techno-
logy & Services dostrzegła taki właśnie po-
tencjał w naszym nowym budynku. Format 
to zaawansowany technologicznie biurowiec 
spełniający najwyższe standardy rynkowe. 
Jest też doskonale skomunikowany – loka-
lizacja tuż przy stacji Gdańsk Oliwa będzie 
z pewnością dodatkowym udogodnieniem 
dla pracowników – przekonuje Sławomir 
Gajewski, prezes spółki Torus, która budu-
je biurowiec. 

Format to nowoczesny budynek biurowo-
usługowy klasy A. Ma pięć kondygnacji 
nadziemnych, a jego łączna powierzchnia 
najmu to blisko 16 tys. mkw. Budynek po-
siada także precertyfikat LEED na pozio-
mie Gold, spełnia więc wysokie standardy 
środowiskowe i zdrowotne. Ponadto jako 
certyfikowany „Obiekt bez Barier”, będzie 
w pełni dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Planowany termin 
oddania do użytku I etapu to III/IV kwartał 
2021 roku. 

BIuROWIEc NA TERENAch 
postoCznIowyCh

W Gdańsku inwestuje też Fortum, między-
narodowa firma z branży energetycznej, 
która wybrała na lokalizację gdańskie 
Nowe Miasto i biurowiec Palio Office Park, 
należący do Cavatina Holding. Fortum to 
europejska firma energetyczna, która do-
starcza klientom energię elektryczną, gaz, 
ciepło i chłód, a także inteligentne rozwią-
zania, pozwalające na bardziej efektywne 
wykorzystanie zasobów. W oddanym nie-
dawno do użytku budynku Palio A, firma 
Fortum wynajęła niemal 2 tys. mkw. po-
wierzchni na VII piętrze. 

Palio Office Park to pierwsza inwestycja 
Cavatiny w Trójmieście. Na terenie Stocz-
ni Gdańskiej powstanie osiem budynków, 
w których łącznie znajdzie się prawie 90 
tys. mkw. powierzchni biurowej i rekre-
acyjnej. I etap – budynek A o powierzchni 
16,6 tys. 

3t offICe park w gdynI

Trzy piętra w gdyńskim biurowcu 3T Office 
Park wynajęła miesiąc temu spółka Asseco 
Poland. Łączna powierzchnia biura wynie-
sie 3746 mkw. Do tego samego biurowca 
w listopadzie tego roku wprowadzi się 
Maersk Polska. Firma z branży transporto-
wo – logistycznej i jeden z największych na 
świecie operatorów kontenerowych zajmie 
1224 mkw. 

- Nasza umowa z Maersk Polska jest potwier-
dzeniem, że Gdynia odgrywa kluczową rolę 
w transporcie i logistyce, a dla firm o skan-
dynawskich korzeniach stanowi wręcz natu-
ralne środowisko do prowadzenia i rozwoju 

biznesu. W gronie naszych najemców jest już 
Wartsila Polska, oddział fińskiego reprezen-
tanta branży morskiej oraz instalacji nafto-
wo-gazowych - komentuje Sergiusz Gnia-
decki, inwestor biurowca, prezes zarządu 
3T Office Park sp. z o.o.

amazon Inwestuje I zatrudnIa

Na Pomorzu inwestują też giganci handlu. 
Do końca tego roku Amazon w Polsce ma 
stworzyć 650 nowych miejsc pracy. Więk-
szość w uruchomionym w marcu centrum 
obsługi klientów w Gdańsku. Nowe stano-
wiska będą obejmowały wirtualnych i sta-
cjonarnych pracowników, obsługujących 
klientów polskojęzycznych, jak również nie-
miecko-, francusko- i włoskojęzycznych. Do 
tej pory Amazon stworzył w Polsce ponad 
18 000 stałych miejsc pracy. Powstały one 
w dziewięciu nowoczesnych centrach logi-
styki, biurze Amazon Web Services w War-
szawie oraz Centrum Rozwoju Technologii 
Amazon w Gdańsku, które dostarcza inno-
wacyjne rozwiązania zasilające produkty 
i usługi Amazon na całym świecie, w tym 
rozwiązania głosowe dla Alexy.

Ożywienie notuje się również na rynku ma-
gazynowym, choć przecież ten w czasie 
pandemii świetnie się rozwija. Firma Aura 
Herbals, producent suplementów diety, 
wynajęła magazyn i biuro o metrażu ponad 
2500 mkw. w Panattoni Park Gdańsk Airport 
położonym na terenie Trójmiasta. Panattoni 
Park Gdańsk Airport to park magazynowo-
biurowy o docelowej powierzchni około 
108.000 mkw. Znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie Portu Lotniczego Gdańsk, 18 
km od Portu Gdańskiego i głębokowodne-
go terminala kontenerowego DCT Gdańsk 
oraz 15 km od centrum Gdańska. 

Panattoni Park Gdańsk Airport
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northvolt stawia „zieloną” 
fabrykę w Gdańsku. 500 

nowych miejsc pracy!tekst: Wit Miller
zdjęCIe: Mat. prasowe

500 miejsc pracy zapewni nowa fabryka firmy Northvolt w Gdańsku. Zakład produkujący systemy bateryjne 
wykorzystywane w przemyśle oraz systemy magazynowania energii to inwestycja o wartości 200 milionów 
dolarów. Zakład usytuowany będzie na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w pobliżu Portu Gdańsk 
i terminala kontenerowego DCT. 

Northvolt to europejski dostawca wysokiej 
jakości ogniw i systemów bateryjnych, wy-
twarzanych w sposób zrównoważony dla 
środowiska. Firma została założona w 2016 
roku z misją budowy najbardziej ekologicz-
nej baterii na świecie o minimalnym śladzie 
węglowym i najwyższych możliwościach re-
cyklingu, aby zapewnić europejską transfor-
macji ku zdekarbonizowanej przyszłości.

Northvolt to firma założona przez byłych 
członków zarządu Tesli. Szef Northvolt 
Peter Carlsson wcześniej był wicepreze-
sem Tesla Motors. Odpowiadał za zakupy 
i łańcuch dostaw. Przed tą posadą zajmo-
wał stanowisko szefa zaopatrzenia w Sony 
Ericsson. Po pożegnaniu się z Elonem Mu-
skiem Carlsson stanął w 2015 r. na czele 
firmy SGF Energy, która w 2017 r. zmieniła 
nazwę na Northvolt.

- Wiemy, że konieczne jest zminimalizowanie 
śladu węglowego o 80%, co oznacza dogłęb-
ną transformację energetyczną. W związku 
z tym musimy się skupić na odnawialnych 
źródłach energii oraz elektromobilności - 
mówi Peter Carlsson, prezes Northvolt.

Działalność firmy polega na dostarczeniu 
produktów umożliwiających transformację 
energetyczną oraz przejście z silników spa-
linowych na elektryczne. Ze względu na ja-
sny kierunek koncernów motoryzacyjnych 
stawiających na rozbudowę gamy aut elek-
trycznych w swoim portfolio oraz stopnio-
we rezygnowanie z silników spalinowych, 
zapotrzebowanie na systemy bateryjne 
rośnie niezwykle dynamicznie. 

- Ważne w naszej działalności jest, że w ra-
mach Northvolt tworzymy zamknięty obieg, 
polegający na produkcji ogniw w Szwecji, 
które wykorzystujemy do systemów bateryj-
nych w Polsce. Zużyte lub uszkodzone modu-
ły bateryjne będą poddawane recyklingowi 
w zakładzie w Szwecji. Odzyskany materiał 
wykorzystamy przy produkcji ogniw. Do 2030 
roku chcielibyśmy, aby 50 % wykorzystywa-
nego materiału pochodziło właśnie z recy-
klingu – mówi Robert Chryc-Gawrychowski, 
prezes Northvolt Poland. 

Od 2018 firma funkcjonuje w Polsce pod 
nazwą Northvolt Poland Sp. z o.o. Spółka 
została zawiązana, aby sprostać rosnące-
mu zapotrzebowaniu na kompletne syste-
my bateryjne. W tymczasowym zakładzie 
przy ul. Elbląskiej w Gdańsku produkuje 
systemy magazynowania energii oraz 
moduły bateryjne zastępujące silniki spa-
linowe w maszynach wykorzystywanych 
w przemyśle. 

- W Polsce udało nam się znaleźć utalen-
towanych i zaangażowanych pracowników. 

Aktualnie zatrudniamy w Gdańsku prawie 
150 osób, ale planujemy osiągnąć zatrud-
nienie na poziomie 500 osób w 18 miesięcy 
– dodaje prezes Carlsson.

Obecnie firma Northvolt Poland planuje 
zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, 
inwestując w Gdańsku 200 milionów do-
larów w budowę wysoce zautomatyzowa-
nego zakładu produkcyjnego. Obiekt o po-
wierzchni 50 tys. mkw. powstanie w dwóch 
etapach, z początkową zdolnością produk-
cyjną 5 GWh rocznie i przewidywanym roz-
poczęciem produkcji w 2022 roku. Poten-
cjalna przyszła wydajność zakładu będzie 
na poziomie 12 GWh. 

- Na Pomorzu chcemy być liderem w zakre-
sie OZE i już teraz połowa wykorzystywa-
nej energii pochodzi właśnie z tych źródeł. 
Stawiamy na farmy wiatrowe i przemysł 
związanych z energetyką wiatrową. Chcemy 
również skupić się transporcie szynowym 
o napędzie elektrycznym – mówi Mieczy-
sław Struk, marszałek województwa po-
morskiego. 



Bez portu we Władysławowie nie będzie energetyki 
wiatrowej na Bałtyku. Port ten, obok Łeby i Ustki, jest 

najbardziej dogodnym miejscem serwisowym dla 
takich inwestycji. Niestety, w przesłanej do Komi-

sji Europejskiej wersji Krajowego Planu Odbudowy 
nie zostały zapisane żadne plany rozwoju portu we 
Władysławowie. Apel do Premiera Mateusza Mora-

wieckiego wystoso-
wali marszałkowie 
województwa oraz 

członkowie Pomor-
skiej Platformy 

Rozwoju Morskiej 
Energetyki Wiatro-

wej na Bałtyku.

Zatoki autobuso-
we oraz miejsca 
parkingowe dla 
samochodów 
i rowerów - teren 
przy dworcu kole-
jowym w Pruszczu 
Gdańskim zmienił 

się nie do poznania. Z nowego węzła integracyjnego, 
który został niedawno oddany do użytku, skorzysta 
nawet kilkaset tysięcy podróżnych rocznie. Inwestycja 
kosztowała ok. 49 mln zł. W uroczystości otwarcia 
uczestniczył między innymi Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego oraz przedstawiciele 
lokalnych samorządów powiatu gdańskiego.

samorządy apelują
DO PREmIERA

uck dostanie dodatkowe prawie 2,3 mln zł z funduszy unijnych na przebudowę 
portu. Powstanie m.in. 98 nowych miejsc cumowania jachtów, 180-metrowy 
stały pomost oraz falochron. Dzięki przebudowie portu zwiększy się pojem-

ność mariny w Pucku. W podpisaniu aneksu do umowy na rozbudowę i przebudowę 
portu w Pucku dla rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich oraz 
wręczeniu symbolicznego czeku uczestniczyli marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk oraz burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.

komunIkaCyjne serCe 
mIasta

Sam
orząd
P

Marina
będzie jak nowa
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powiat tczewski 
konsekwentnie PoPrawia 

BezPieczeństwo 
na swoich drogach

Rozpoczęła się kolejna, 
bardzo ważna dla 

mieszkańców Powiatu 
Tczewskiego inwestycja pn. 

„Przebudowa dziewięciu 
odcinków dróg powiatowych 

polegająca na położeniu 
dywaników asfaltowych typu 
Slurry Seal”. Łącznie prawie 

30 km dróg powiatowych 
zostanie oddanych do 

remontu.

statni okres obfituje 
w dobre wiadomości dla 
kierowców poruszają-
cych się drogami zarzą-

dzanymi przez Powiat Tczewski. Kierowcy 
mogą już korzystać z wyremontowanych/ 
przebudowanych dróg na terenie Gminy 
Tczew, Pelplin oraz Subkowy. W ramach 
przeprowadzonych w ubiegłym roku zadań 
na zniszczonych drogach położono nową 
nawierzchnię bitumiczną oraz zastosowa-
no nowe oznakowanie pionowe i poziome. 
Dzięki temu poprawił się nie tylko komfort 

jazdy, ale i bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników.

W tym roku Powiat Tczewski, po raz kolej-
ny otrzymał środki z Rządowego Funduszu 
Dróg. Dofinansowanie w kwocie 2,3 mln zł 
(50% wartości całego zadania) pozwoli na 
realizację inwestycji pn. Remont dziesięciu 
odcinków dróg powiatowych polegający 
na położeniu dywaników asfaltowych typu 
„Slurry Seal”. Całość zadania szacowana 
jest na kwotę prawie 4,6 mln zł. Inwestycję 
będą wspierać również samorządy gminne. 

O

tekst: Powiat tczewski
zdjęCIa: Powiat tczewski
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- Będziemy realizować kolejne 9 inwestycji 
drogowych. W bieżącej kadencji wychodzi-
my z założenia, że w ramach uzyskanych 
środków chcemy zrealizować konkretne za-
dania we wszystkich gminach wchodzących 
w skład naszego Powiatu. Pragnę zaznaczyć, 
że dofinansowanie udało się uzyskać w dużej 
mierze dzięki wsparciu samorządów gmin-
nych, które współfinansują nasze zadanie. 
- komentuje Mirosław Augustyn - Starosta 
Tczewski. - Dziękuję Radom tych gmin za 
podjęcie stosownych uchwał pozwalających 
nam na zabezpieczenie środków finanso-
wych na wkład własny.

Remonty odcinków dróg będą realizowane 
na terenie Gminy Gniew (Małe Walichnowy 
– Polskie Gronowo – Gniew oraz ul. 27 Stycz-
nia), Gminy Tczew (Tczew – Gorzędziej – Ry-
baki – Gręblin; Turze – Małżewo – Swarożyn; 
Małżewo – Stanisławie; Bałdowo – Narkowy 
– Subkowy), Gminy Pelplin (Pelplin – Kulice 
– Nowa Cerkiew) oraz dwie ulice w Mieście 
Tczew: ul. 30 Stycznia oraz Jana z Kolna.

Drogi są remontowane technologią „Slurry 
Seal”. Polega ona na wypełnianiu nierów-
ności, kolein oraz wykonaniu cienkiej na-
kładki (do około 2 cm.) na powierzchni re-
montowanej drogi przy pomocy półpłynnej 
mieszanki mineralno- emulsyjnej wytwo-
rzonej w specjalistycznym kombajnie. Dzię-
ki tej technologii nawierzchnia pozostanie 
solidna, przydatna do użytku i bezpieczna. 

Istotne jest też to, że okres wyłączenia 
drogi z użytkowania, niezbędny do załata-
nia dziur lub regeneracji nawierzchni, jest 
redukowany do minimum. Podczas prowa-
dzenia robót ruch będzie odbywał się wa-
hadłowo. 

Jest to już druga, tak obszerna inwesty-
cja drogowa w tej kadencji, ponieważ tyl-
ko w roku ubiegłym udało się Powiatowi 
Tczewskiemu wyremontować ponad czter-
dzieści kilometrów dróg powiatowych, 
a w planach ma jeszcze wiele inwestycji.

Przed nami jeszcze 3 lata obecnej kadencji 
i wciąż jest wiele do zrobienia – podsumowu-
je Starosta. – Kolejne inwestycje drogowe, 
termomodernizacje, kontynuacja projektów 
edukacyjnych oraz już rozpoczęty regularny 
wykup obligacji w celu zmniejszenia zadłu-
żenia Powiatu Tczewskiego.
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Świętowanie rocznicy rozpoczęło się od 
odprawienia mszy św. w intencji miasta 
i jego mieszkańców, którą sprawował ks. 
proboszcz Dariusz Ryłko, a następnie 
Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej i Radnymi udali się na targowi-
sko miejskie, by tam częstować mieszkań-
ców urodzinowymi tortami.
Oczywiście: jak urodziny, to muszą być 
i goście. Zupełnie nieoczekiwanie, wspól-
nie z mieszkańcami Skórcza, ten szczegól-
ny dzień postanowił świętować Senator 
Ryszard Świlski, który bez zbędnego ocią-

gania od razu wziął się do pracy i wspólnie 
z Burmistrzem i Radnymi częstował prze-
chodniów tortem.
- Jako ciekawostkę można wspomnieć, że 
w tym roku skonsumowaliśmy aż 10 uro-

dzinowych tortów – mówi burmistrz Janusz 
Kosecki. - Łącznie 80 kg słodkości. Urodziny 
bez prezentów? Nie u nas. W tym roku, poza 
słodką przekąską, można było również li-
czyć na upominek w postaci ekologicznej 
torby na zakupy z panoramą miasta. Rozda-
no ich przeszło 800 sztuk. Rozdawano rów-
nież ulotki informujące mieszkańców, że 
trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Przypominamy, że udział 
w nim jest obowiązkowy i zachęcamy do 
jak najszybszego dokonania samospisu na 
stronie https://spis.gov.pl.
Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury za przygotowanie 
tego urodzinowego przyjęcia, a mieszkań-
com jeszcze raz życzymy przede wszyst-
kim zdrowia oraz tego, by dobrze im się 
żyło w Skórczu.

Świętowali 
rocznicę nadania 
praw miejskich

Miasto Skórcz obchodzi 87. 
rocznicę nadania praw miejskich. 
I choć pandemia nie pozwoliła 
na tradycyjne świętowanie, to 
ta szczególna data nie umknęła 
z pamięci.

tekst: UM Skórcz
zdjęCIe: UM Skórcz
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uroki holandii na wyciągnięcie ręki

Nie trzeba jechać do Holandii, aby podziwiać wielkie połacie tulipanowych dywanów. Od kilkunastu dni 
mieszkańcy Pomorza mogli podziwiać, a przy okazji kupić tulipany, którymi obsadzono pole w Cedrach Wielkich. 

tekst: UG Cedry Wielkie
zdjęCIe: UG Cedry Wielkie

W tym czasie plantację odwiedziły tysiące osób, a o stolicy żuławskiej 
gminy znów zrobiło się głośno nie tylko na Pomorzu, ale w całym 
kraju, bo właśnie stąd swoje programy nadawały m.in. ogólnopolskie 
stacje telewizyjne. Realizacja przedsięwzięcia „O rany tulipany” nie 
byłaby możliwa, gdyby nie pomysł i zaangażowanie Anny van der 
Burg-Czekały i Bastiaana van der Burg oraz Marioli i Tomasza Luzar 
z Trzciniska, którzy specjalizują się właśnie w uprawie tulipanów. 

 – Już dawno Cedry Wielkie nie przeżywały takiego najazdu turystów. 
Z takiego faktu przychodzi nam się tylko cieszyć, ponieważ okazało 
się, że kwietne przedsięwzięcie jest doskonałą promocją całej 
naszej gminy. Zainteresowanie było tak ogromne, że sądzę, że za 
rok odbędzie się kolejna odsłona tulipanowego święta – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.
Śmiało można powiedzieć, że „O rany tulipany” było swego rodzaju 
preludium do rozpoczynającego się właśnie w gminie Cedry Wielkie 
sezonu kulturalno-rekreacyjnego. Czas, w którym kwitną tulipany, 
nie jest stabilny pogodowo, dlatego trudno dopasować termin, aby 
zorganizować imprezę na świeżym powietrzu. Na pewno jednak 
będzie można podziwiać pięknie kwitnące tulipany i niektóre z nich 
zabrać do domu.
Dodajmy na sam koniec, że to nie jedyna plantacja tulipanów 
mieszkańców Trzciniska. Warto dodać, że wszystkie prowadzone są 
w nowatorskiej technologii na tzw. siatkach, co znacznie usprawnia 
ich zbiór. Cebulki sadzone są późną jesienią, a wiosną przeprowadza 
się selekcję, aby utrzymać czystość odmian. Po zakwitnięciu główki 
kwiatków zostaną ścięte i od tej pory rozpoczyna się produkcja 
i wzmocnienie cebulki. W lipcu cebulki będą wykopane i sortowane 
i obieranie (pelowanie), które polega na usunięciu starego korzonka. 
W zależności od wielkości cebulki będą one ponownie wsadzone do 
gruntu na jesień (te mniejsze) lub zostają przeznaczone na produkcję 
kwiatków w szklarni (te większe). 
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Branża warta miliardy 
rozwija się w ruMi!

W Rumi powstanie 
Pomorskie Centrum 
Kompetencji Morskiej 
Energetyki Wiatrowej.

udowa morskich farm 
wiatrowych to strate-
giczny kierunek rozwo-
ju polskiej energetyki. 

Współpraca samorządów, pracodawców 
i przedsiębiorców oraz sektora naukowe-
go przyniesie korzyści rodzącej się branży, 
której wartość może wynieść 140-160 mld 
zł. Aby stymulować  firmy, które potencjal-
nie mogą tworzyć nową gałąź gospodarki, 
konieczna jest integracja. Przykładem jest 
Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej 
Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, która po-
wstała w 2020 roku z inicjatywy Burmistrza 
Rumi oraz spółki Rumia Invest Park.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej po-
kazuje że, aby sprostać wyzwaniom trans-
formacji, Polska musi przyśpieszyć rozwój 
odnawianych źródeł energii, w tym budo-
wę morskich farm wiatrowych. Pomorski 
region powinien stać się filarem rozwoju 
nowej branży, tworząc warunki dla budo-
wy łańcucha dostaw. W tym celu trzeba 
jednoczyć siły, nawiązywać współpracę 
i wymianę dobrych praktyk, tworzyć kla-
stry rozwoju morskich farm wiatrowych. 
Chodzi o rozwój technologii offshore obej-
mujący m.in. wykształcenie kadr, przygo-

towanie portów i branży stoczniowej oraz 
szerokiego grona możliwych dostawców, 
którzy mogą uczestniczyć w inwestycjach 
wiatrowych na Bałtyku. 

Województwo pomorskie jest świadome 
wielkiej skali inwestycji, które będą miały 
miejsce na Bałtyku przy budowie morskich 
farm wiatrowych. Inwestycje powinny być 
kołem zamachowym polskiej gospodarki dla 
wielu branż w całym kraju. Jednak z uwagi 
na lokalizację, region pomorski musi przy-
gotować się szczególnie. Tak by, inwestycje 
mogły być prowadzone efektywnie i z ko-
rzyścią dla społeczności lokalnych. W tym 
celu we wrześniu 2020 roku została powo-
łana Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej 
Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. 

- Ponad pół roku temu, dzięki inicjatywie 
Burmistrza Rumi, powołaliśmy Pomorską 
Platformę Rozwoju Morskiej Energetyki 

Wiatrowej na Bałtyku, gdyż jako wojewódz-
two pomorskie chcemy dobrze przygotować 
się do inwestycji w offshore, które w ciągu 
najbliższych kilkunastu lat zmienią naszą 
energetykę – mówi Leszek Bonna, wicemar-
szałek Województwa Pomorskiego. - Ob-
szar polskich wód terytorialnych okalają-
cych pomorskie Wybrzeże sprzyja rozwojowi 
morskich farm wiatrowych. Jest oczywiste, 
iż powstaną tu inwestycje typu offshore, 
którymi już dziś są zainteresowane inne pań-
stwa bałtyckie zgłaszające zainteresowanie 
m. in. odgrywaniem funkcji portów instala-
cyjnych oraz serwisowych względem farm 
wiatrowych polskiego wybrzeża. W takiej 
sytuacji należy zintegrować wysiłki sek-
tora biznesu, samorządów terytorialnych 
oraz strony rządowej na rzecz zapewnienia 
gotowości polskiej strony dla aktywnego 
uczestnictwa w wyżej wymienionym proce-
sie. Dotychczasowe funkcjonowanie Platfor-
my uzmysłowiło wielu sygnatariuszom jak 

B

tekst: Rafał Korbut
zdjęCIa: Rumia Invest Park
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ważna jest współpraca i otwartość. Jednym 
z kluczowych wyzwań jest przygotowanie 
rynku pracy - począwszy od edukacji szkolnej 
po specjalistyczne kursy. Dla realizacji tego 
celu potrzebne są konkretne projekty, które 
jako samorząd regionalny wspieramy - jed-
nym z kluczowych jest budowa Pomorskiego 
Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki 
Wiatrowej w Rumi – dodaje wicemarszałek. 

Powołana w ubiegłym roku Platforma reali-
zuje misję  budowy świadomości związanej 
z wyzwaniami i przygotowaniem szeregu 
podmiotów, które będą miały szanse wejść 
do łańcucha dostaw. Jest miejscem szkoleń 
i budowania relacji pomiędzy firmami reali-
zującymi inwestycje. Jednym z kluczowych 
wyzwań będzie przygotowanie przyszłych 
kadr niezbędnych do budowy oraz obsługi 
farm wiatrowych. W tym celu w Rumi po-
wstanie Pomorskie Centrum Kompetencji 
Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jest to 
projekt wpisujący się w cele pomorskiej 
inicjatywy. 

– Wiążemy swój rozwój z branżą morskich 
farm wiatrowych na Bałtyku. Inwestorom 
oferujemy nasze tereny przemysłowe zloka-
lizowane w sąsiedztwie gdyńskiego portu. 
Jesteśmy zdeterminowani do budowy Po-
morskiego Centrum Kompetencji Morskiej 
Energetyki Wiatrowej, to jeden z naszych 

priorytetowych projektów. Chcemy stwo-
rzyć centrum, które będzie szkolić kadry 
niezbędne do budowy farm wiatrowych oraz 
ich utrzymania. To szansa na bardzo dużą 
liczbę wysoko wynagradzanych miejsc pra-
cy, dlatego zależy nam, aby zarówno nasza 
młodzież, jak i osoby pracujące w innych 
branżach, miały możliwość skorzystania 
z tej okazji – podkreśla Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi.

Rozwój nowej branży przemysłu wymaga 
wsparcia systemu edukacji i szkoleń po-
zwalających osiągnąć umiejętności nie-

zbędne do pracy w branży wiatrowej. To 
ważne, gdyż z analiz wynika, że w ciągu kil-
kunastu lat powinno powstać ponad 30 tys. 
miejsc pracy. Ważna jest także edukacja 
społeczności lokalnych w zakresie trans-
formacji energetycznej oraz gospodarki 
zeroemisyjnej. 

Obecnie sygnatariuszami powstania pierw-
szej tak szerokiej inicjatywy regionalnej 
jaką  jest platforma na Pomorzu, zostały 
m.in. Województwo Pomorskie, Rumia, Gdy-
nia, Kosakowo, Polskie Towarzystwo Mor-
skiej Energetyki Wiatrowej, Polski Rejestr 
Statków, Wojewódzki Urząd Pracy, Agencja 
Rozwoju Pomorza. Stronę naukową repre-
zentują m.in. Politechnika Gdańska i gdyń-
ski Uniwersytet Morski oraz Szkoła Morska. 
Wśród sygnatariuszy są także deweloperzy 
farm wiatrowych jak Polenergia oraz duński 
Orsted. Ponadto jest wielu przedstawicieli 
przedsiębiorców i organizacji branżowych 
jak Regionalna Izba Gospodarcza Pomo-
rza, Polskie Forum Technologii Morskich, 
Centrum Techniki Okrętowej, Związek Ma-
łych Portów Morskich, stocznie oraz spółka 
Rumia Invest Park będąca wraz z Urzędem 
Marszałkowskim inicjatorem powołania 
platformy. Pomorska inicjatywa jest otwar-
ta na współpracę z podmiotami, które wią-
żą swoją przyszłość z rozwojem energetyki 
wiatrowej w Polsce. 

Rumia Invest Park

Agnieszka Rodak podczas podpisywania deklaracji w sprawie powołania Pomorskiej Platformy Rozwoju MEW na Bałtyku

Podpis pod deklaracją złożył m.in. Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi
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Kongresie uczest-
niczyli praktycy 
zarządzania finan-
sowego jednostek 

samorządowych. Dyskusje - toczone ze 
stroną rządową, naukowcami oraz eksper-
tami dziedziny finansów samorządowych 
- przyniosły wiele informacji o bieżącej 
sytuacji budżetowej oraz o perspektywach 
dla rzeczywistości „pokowidowej”. Dużo 
powiedziano także o zmianach w systemie 
kształtowania dochodów i w ramach tzw. 
„Janosikowego”.

Początku szukać należy ponad rok temu, gdy 
rozpoczęła się pandemia koronawirusa CO-
VID-19. Wtedy pojawiły się pierwsze poważne 
prognozy, że poza różnymi działami gospo-
darki to właśnie samorządy mogą poważnie 
odczuć ekonomiczne skutki pandemii. 

W czasie Kongresu najważniejsza była od-
powiedź na pytanie, jak wygląda sytuacja fi-
nansowa samorządów po roku pandemii. Jak 
mówią zgromadzone przez rząd dane, realia 
mogą napawać „delikatnym optymizmem”. 
Jak podkreśla Sebastian Skuza, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Ge-
neralny Inspektor Informacji Finansowej, 
„jednostki samorządu terytorialnego zreali-
zowały przyjęte wcześniej plany finansowe, 
odnotowano jedynie niewielki spadek wpły-
wów z podatku PIT”, Jak dodaje minister, tak-
że dane za pierwszy kwartał są dobre i wska-
zują, że wykonane dochody JST w wysokości 
83 mld zł są wyższe o 6 mld niż w roku 2020 
oraz o 14 mld zł w porównaniu do roku 2019. 

Ten wspomniany już „delikatny optymizm” 
zdają się podzielać Przedstawiciele Kra-
jowej Rady Regionalnych Izb Obrachun-
kowych. Jednak poza „suchymi danymi”, 
które znajdą się w raporcie RIO, Prezes 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kra-
kowie, Przewodniczący Krajowej Rady Re-
gionalnych Izb Obrachunkowych Mirosław 
Legutko wskazuje, że zmianie uległ pro-
centowy udział dochodów samorządów, 
gdzie wraz ze wzrostem subwencji i do-
tacji celowych z budżetu państwa, takich 
jak Fundusz Inicjatyw Lokalnych czy też, 

pośrednio, wspierające przedsiębiorców 
tarcze antykryzysowe, spadają dochody 
własne samorządów.

Głosy ekspertów podkreślają niebezpie-
czeństwo innego zjawiska, czyli malejącej 
nadwyżki operacyjnej, która stabilizuje 
budżet. Jan Czajkowski, ekspert Związku 
Miast Polskich wskazuje, że są obecnie sa-
morządy, w których wskaźnik ten zbliża się 
do 0, co przy wzroście dochodów i wydat-
ków bieżących może spowodować chwilo-
wą utratę płynności finansowej. A wydatki 

Finanse saMorząDowe 
z umiarkowanym 

oPtymizmem?

Za nami III Krajowy Kongres Forów Skarbników, organizowany 
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Re-
gulskiego. Wydarzenie to, jako jedyne w realiach pandemicz-

nych, zgromadziło blisko 600 uczestników.

W

tekst: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
zdjęCIa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
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gmin i powiatów rosną w szaleńczym tem-
pie. Zmiany cen usług, paliw czy energii, 
kosztów pracownika, to tylko niektóre 
wskazywane przez uczestników Kongresu 
powody do niepokoju. Także zmiany demo-
graficzne oraz procesy migracyjne mogą 
w przyszłości „wzbogacić” katalog zadań 
samorządów o bardzo kapitałochłonne 
obowiązki, które mogą nadmiernie obcią-
żyć niektóre samorządy. Szczególnie pro-
blematyczne jest to dla miast na prawach 
powiatu oraz powiatów ziemskich.

Z konieczności zmian zdają sobie sprawę 
w gabinetach Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. W czasie pierwszej debaty Minister 
Michał Cieślak, Honorowy Patron Kongre-
su, przypomniał o trwających do 15 czerw-
ca br. konsultacjach w ramach projektu Sa-
morząd 3.0, skupionych na poszukiwaniu 
barier rozwojowych w samorządach. Jako 
już opracowywane projekty wsparcia wy-
mienił Krajowy Plan Odbudowy oraz pomy-
sły stałej subwencji inwestycyjnej, udziału 
w opłacie paragonowej czy wspierania 
samorządów w lepszym gospodarowaniu 
zasobami. Także Marek Wiewióra, Dyrektor 
Departamentu Finansowania Samorządu 
Terytorialnego w Ministerstwie Finan-
sów, przedstawił pomysły dyskutowane 
w ramach zespołu ds. przeglądu finansów 
samorządu terytorialnego. Jak zaznaczył 
„Wszystko to, by zmniejszyć podatność 
systemu dochodów samorządowych na wa-
hania gospodarcze i wprowadzane zmiany 
legislacyjne”. Główne założenia to odnie-
sienie udziału w podatkach PIT i CIT do kil-
ku poprzednich lat, wprowadzenie reguły 
stabilizującej dla dochodów, opartej o dy-
namiczne PKB z ośmiu lat, zmiany w prze-
kazywaniu udziałów podatkowych w mie-
sięcznych ratach o znanej na początku roku 
wysokości. Opracowywane są także zmiany 
w systemie korekcyjno- wyrównawczym. 

Sam system korekcyjno-wyrównawczy był 
tematem dyskusji w oparciu o wnioski z ra-
portu przygotowanego przez profesora Paw-
ła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Autor zwrócił uwagę na malejące 

w latach 2013–2019 wysokości subwencji 
wyrównawczej i subwencji równoważącej. 
Wspomniał także, że obecnie można być 
jednocześnie płatnikiem i beneficjentem 
„Janosikowego”. Jak mówił profesor „Obec-
ny system nalicza wysokości wpłat na pod-
stawie jedynie dochodów, bez względu na 
potencjał wydatków jednostek. Pomija tak-
że aktualne realia, bazując na danych sprzed 
2 lat”. W związku z tym zaproponowane w ra-
porcie zostały: wprowadzenie jednolitej sub-
wencji, jednoznaczny podział na płatników 
i beneficjentów, wprowadzenie wskaźnika 
ważonego potrzeb finansowych w oparciu 
o np. gęstość zaludnienia, stopę bezrobo-
cia, wydatki budżetowe oraz inne wskaźni-
ki. Koncepcja wag w podziale środków do-
prowadzi, zdaniem profesora, do transferu 
środków tam, gdzie będą rzeczywiście po-
trzebne oraz zmniejszy obciążania finansów 
dużych samorządów. Uczestnicy Kongresu 
chętnie wskazywali dodatkowe wskaźniki, 
uzasadniając ich wartość obliczeniową. 

Jak podkreślił w czasie debaty Prezes 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Cezary Trutkowski, „powinniśmy zwięk-

szać bazę dochodów własnych samorzą-
dów, a odchodzić od transferów z budżetu 
centralnego, bo to uzależnia samorząd od 
różnego typu klientelistycznych relacji 
i zmniejsza autonomię”.

Zakończony Kongres nie stanowił jedynie 
cyklu debat czy wykładów. Te dwie doby 
pełne były dyskusji, co potwierdzają dane 
liczbowe z platformy obsługującej wyda-
rzenie, mówiące o ok. 2,5 tys. wpisów na 
czacie na wszystkich wirtualnych scenach. 

Obrady Kongresu odbywały się pod ho-
norowym patronatem Członka Rady Mini-
strów, Ministra Michała Cieślaka. Wsparcie 
organizatorzy uzyskali także od Krajowej 
Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, 
partnera merytorycznego.

Podsumowując dwa intensywne dni Kon-
gresu Skarbników, wiceprezes Zarządu 
FRDL Marcin Smala podziękował za tak 
aktywne uczestnictwo wszystkim Skarbni-
kom, wyraził także nadzieję, że kolejne edy-
cje pozwolą już na możliwość osobistego 
spotkania się uczestników z prelegentami. 
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- Kompleksowa termomodernizacja budynku 
przy ul. Kalwaryjskiej 2A to element dużego 
projektu termomodernizacyjnego, w ramach 
którego do 2022 roku zmodernizowanych zo-
stanie aż 14 budynków komunalnych – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta - Aktualnie 
prowadzone są prace w budynku przy ul. Kal-
waryjskiej, a jeszcze w tym roku planowana 
jest termomodernizacja kamienicy przy ul. 
Kopernika 22. Jesteśmy na końcowym etapie 
jeżeli chodzi o dokumentację projektową bu-
dynku przy ul. Iwaszkiewicza 33. W tym roku 
chcielibyśmy przeprowadzić  postępowanie 
przetargowe,  z realizacją na przyszły rok. 

Termomodernizacja budynków komunal-
nych wiąże się z całym szeregiem korzyści, 
ponieważ oprócz zmniejszenia zużycia ener-
gii, drugim ważnym aspektem inwestycji 
jest ograniczenie emisji gazów cieplarnia-
nych i niezdrowego dymu z kominów.
- Dzięki temu projektowi kilkanaście budyn-
ków komunalnych z naszego miasta przejdzie 
kompleksową termomodernizację, co będzie 
miało ogromny wpływ nie tylko na poprawę 
estetyki budynku, jego stanu technicznego, 
ale przede wszystkim przyniesie korzyści 
finansowe w postaci  mniejszych rachun-
ków za zużycie energii – podkreśla Henryk 
Kanczkowski, radny miasta Wejherowa.

Trwa termomodernizacja 
wielorodzinnego budyn-
ku komunalnego przy 
ul. Kalwaryjskiej 2A. Dla 
mieszkańców tej kamienicy 
oznacza to niższe rachunki 
za ogrzewanie, a dla ogółu 
mieszkańców Wejherowa - 
mniejszą emisja zanieczysz-
czeń. Kompleksowy remont 
tego budynku to element 
projektu obejmującego 
modernizację 14 budyn-
ków komunalnych, na który 
władze Wejherowa zdobyły 
dofinansowanie unijne. 

kompleksowy 
reMont kaMienicy 
- termomodernizacja 

budynków komunalnych

ramach projektu kom-
pleksową modernizację 
przeprowadzono już 
w dziewięciu budyn-

kach. W tym roku planowany jest remont 
kolejnych trzech, a w przyszłym roku – 
dwóch.  Koszt całego projektu to ok. 4 mln 
zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 
ponad 3 mln zł. 

tekst: UM Wejherowo
zdjęCIa: UM Wejherowo

W

Trwa remont budynku przy ul. Kalwaryjskiej
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remont dachu, dociePlenie ścian, 
wymiana drzwi i okien

W ramach kompleksowej termomoder-
nizacji budynku przy ul. Kalwaryjskiej 2A 
wykonany zostanie remont dachu, docie-
plone zostaną wszystkie ściany zewnętrz-
ne budynku, poddasza, stropu piwnic oraz 
fundamentów. W ramach prac zostaną 
wymienione wszystkie okna, drzwi do 
lokali mieszkalnych oraz drzwi wejścio-
we. Wykonane też będą nowe schody ze-
wnętrzne z balustradą. Całkowity koszt 
tej modernizacji wyniesie ok. 300 tys. zł. 
Warto podkreślić, że po wykonaniu prac 
modernizacyjnych, w tym budynku będzie 
możliwe zaoszczędzenie kosztów energii 
rzędu 19 tys. zł.

zmieni się również Podwórko

Po zakończeniu prac termomodernizacyj-
nych budynku, zostaną przeprowadzone 
prace rewitalizacyjne podwórka, które na-
bierze innego wyglądu. Pojawi się zieleń, 
nowe nasadzenia, rabaty kwiatowe oraz 
przestrzeń dla mieszkańców w postaci 
tarasu z desek, a także ławki. Postawiona 
zostanie wiata śmietnikowa na odpady, 
a teren zostanie oświetlony. 

jedna z wielu inwestycji w tej 
kadencjI 

Realizowany projekt termomodernizacji 
budynków komunalnych to jedna z wielu 
inwestycji realizowanych w tej kadencji. 

Dotychczas miasto wybudowało m.in. Wę-
zeł Wejherowo (Kwiatowa) z dużym par-
kingiem przy dworcu PKP i tunelem pod 
torami kolejowymi, halę sportową przy 
Szkole Podstawowej nr 5, parking przy 
wejherowskim szpitalu (obok lądowiska), 
Park Cedron, ul. Karnowskiego wraz z ron-
dem, ulice z płyt drogowych. Trwa reali-
zacja ważnych inwestycji m.in. budowa ul. 
Necla i ul. Gryfa Pomorskiego, połączenia 
drogowego łączącego ul. Sucharskiego 
ze Strzelecką przebudowa ul. Kopernika 
wraz z kwartałem podwórek, rewitalizacja 
Parku Kaszubskiego, budowa Wodnych 
Ogrodów. Prowadzone są remonty budyn-
ków i zagospodarowanie podwórek razem 
ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i Wejhe-
rowską Spółdzielnią Mieszkaniową. Cały 
czas trwa realizacja projektów w ramach 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskie-
go, m.in. boisk i placów zabaw. 

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego ob-
niżenia zapotrzebowania energetycznego” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budynek przy ul. Krzyżowej po modernizacji

Budynek przy ul. Krzyżowej przed modernizacją
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Remont muru 
Twierdzy

Wisłoujście

Jak informuje 
Gdański Zarząd Dróg 

i Zieleni wiadukt 
drogowy i kładka dla 

pieszych w ciągu al. 
Sikorskiego na węźle 

z al. Armii Krajowej 
przejdą gruntowny 

remont. Prace zakończą się 20 listopada. Remont 
wiaduktu oraz kładki dla pieszych to kontynuacja 

działań rozpoczętych w grudniu 2020 roku i prowadzo-
nych wiosną 2021 roku. Wówczas naprawiona została 
kładka dla pieszych od strony skrzyżowania al. Armii 
Krajowej z al. Havla i ul. Łostowicką. Umocniono rów-

nież przylegające do kładki skarpy.

Trzygwiazdkowy hotel w Gdańsku, w bezpośred-
nim sąsiedztwie rafinerii Grupy Lotos, 10 km od 
Rynku Starego Miasta oraz 20 km od lotniska 
Lecha Wałęsy, jest na sprzedaż. Hotel ma 21 pokoi 
i został oddany do użytku w 2012 roku. Budy-
nek składa się z dwóch kondygnacji o łącznej 

powierzchni ok. 1347 m 
kw. Restauracja hotelo-
wa stanowi jednocześnie 
salę bankietowo-weselną 
i w weekendy organizowane 
są w niej imprezy okoliczno-
ściowe. Sala konferencyjna 
została zaprojektowana 
w centrum budynku. 

wIadukt I kładka
do modernIzaCjI

o końca września potrwają prace rewitalizacyjne północnego muru opo-
rowego Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku, zespołu budowli obronnych na 
prawym brzegu Martwej Wisły. Warownia jest najstarszym tego typu obiek-
tem na polskim wybrzeżu. Jak poinformował rzecznik prasowy Muzeum 

Gdańska Andrzej Gierszewski, umowa opiewa na 922 tys. zł. Zakończenie wszystkich 
przewidzianych działań, włącznie z pracami konserwatorskimi, zaplanowano na oko-
ło sześć miesięcy. 

hotel wystawIony
na sprzedaż

N
ieruchom

ości
D
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nicjatywa PLONY została powołana do życia przez dwie 
studentki ASP w Gdańsku, Michalinę Jasińską i Agatę 
Biernacik. Zapragnęły one zamienić fragment tere-
nów postoczniowych w miejską farmę. Projekt zakłada 

stworzenie na ok 300 m2 plenerowego centrum wymiany wiedzy 
ekologicznej z możliwością uprawy warzyw w permakulturowych 
grządkach wyniesionych. 

miejska farma w stoczni cesarskiej

Ogród ma powstać nieopodal zabytkowego budynku Dyrekcji, na 
terenie należącym do dewelopera Stocznia Cesarska Development, 
która jest patronem i fundatorem inicjatywy PLONY. Ogród Miejski.
- Jednym z filarów projektu Stoczni Cesarskiej jest pamięć, która nie 
tylko odnosi się do rewitalizacji i przeobrażenia istniejącej tkanki 
oraz dopełnienia jej. Budynki to tylko część wartości tych terenów. 
To ludzie nadają miejscom znaczenie, dlatego też dla nas pamięć 
odnosi się przede wszystkim do bogatej historii niematerialnej 
terenu, którą tworzyła społeczność stoczniowa. Może nie wszy-
scy o tym wiedzą, ale zieleń i ogrodnictwo odgrywały ważną rolę 
w stoczni. Kontynuujemy tę tradycję - mówi Gerard Schuurman, 
dyrektor projektu.

PLONY to swoiste „żywe laboratorium” i strefa upraw, którą tworzyć 
będą mieszkańcy Gdańska. Będą oni mogli na przydzielonym im frag-
mencie farmy uprawiać warzywa, kwiaty, czy zioła. Obok powstaje 
strefa rekreacji z hamakami i siedziskami do odpoczynku w plenerze. 
- W ogrodzie uwzględniamy potrzeby wszystkich osób, również tych z nie-
pełnosprawnościami, starszych czy dzieci, bo chcemy tworzyć miejsce, 
które nie wyklucza - mówi Agata Biernacik, jedna z inicjatorek „PLONY. 
Ogród Miejski”. - W trakcie sezonu planujemy szeroki program aktywności: 
wykłady, warsztaty, oprowadzania czy projekcje filmów - wszystko w te-
matyce ekologii, w miejscu, które samo zostało zaprojektowane w najlep-
szym duchu rozwiązań ekologicznych - dodaje Agata Biernacik.

ekologia w mieśCie 
– wsPółPraCa Biznesu 
i miejskich aktywistów

W czerwcu planowane jest otwarcie ogrodu 
miejskiego PLONY na terenie Stoczni 
Cesarskiej. W Gdyni zaś powstaną hotele 
dla owadów, autonomiczna szklarnia-
zieleniak z punktem edukacyjnym oraz nowy 
kompleks parkowo-artystyczny. Inicjatywy te 
są świetnym przykładem współpracy między 
oddolną inicjatywą mieszkańców, biznesem 
i samorządem.  

I

tekst: Wit Miller
zdjęCIa: Mat. prasowe

fot. Piotr Połoczański | Agata Biernacik i Michalina Jasińska na terenie miejskiej farmy w Stoczni Cesarskiej 
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aktywny wyPoczynek w mieście wśród zieleni

Jest to inicjatywa skupiająca lokalną społeczność, której kwestie 
ekologii, zrównoważonego rozwoju są bardzo bliskie, i która pragnie 
stale poszerzać swoją wiedzę, doświadczyć pracy z ziemią oraz po-
znać ludzi o podobnych ekologicznych zainteresowaniach.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę promowania zrównoważonego 
stylu życia i edukacji proekologicznej oraz rozwoju miast w kierun-
ku gospodarki cyrkularnej. Ponadto, przedsięwzięcie ma umożliwić 
aktywny wypoczynek w mieście, w którym przestrzeń zielona jest 
ograniczona, a ogródki działkowe tak trudno dostępne.

- Chcemy stymulować zrównoważony rozwój, który oprócz zielonych 
przestrzeni publicznych ma także wpływ na lokalność produktów. 
Ważny jest również element edukacyjny, który chcielibyśmy wes-
przeć. Młodzi ludzie, zwłaszcza w miastach, powinni mieć kontakt 
z tego typu miejscami i aktywnie w nich uczestniczyć. Kiedy poznali-
śmy Michalinę i Agatę, szybko przekonaliśmy się, jak ta oddolna ini-
cjatywa może w sposób bardzo widoczny wesprzeć realizację naszej 
wizji - dodaje Schuurman.

Pierwsze prace nad powstaniem ogrodu rozpoczęły się w maju. 
Otwarcie PLONÓW planowane jest w czerwcu. Ogród miejski będzie 
czynny do końca września. Terminy mogą ulec zmianie w związku 
z warunkami pogodowymi i ewentualnymi obostrzeniami. 

hotel dla owadów w gdyni

Ciekawe inicjatywy będące efektem współpracy miejskich aktywi-
stów, biznesu i samorządu realizowane są również w Gdyni. Hotele 
dla owadów, autonomiczna szklarnia-zieleniak z punktem eduka-
cyjnym oraz nowy kompleks parkowo-artystyczny to projekty, które 
wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju miasta i właśnie otrzy-
mały dofinansowanie na realizację. 

Stowarzyszenie Traffic Design zaprojektowało specjalne obiekty 
stworzone z myślą o owadach. Mają one formę dobrze zaprojektowa-
nych, ekologicznych rzeźb. Hotele zostaną rozmieszczone w trzech 
różnych lokalizacjach - w parku Kilońskim, na terenach zielonych 
przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Mor-
ska 79) oraz w parku w okolicy Kamiennej Góry. 

Hotele dla owadów są wykorzystywane w różnych celach. Wspiera-
ją proces zapylania kwiatów roślin owadopylnych, sprzyjają zakła-
daniu np. pszczelich gniazd i umożliwiają hibernację biedronek czy 

motyli. Projekt łączący sztukę projektowania z ochroną środowiska 
naturalnego będzie tworzył przyjazny ekosystem dla owadów, a jed-
nocześnie wzbogaci walory estetyczne każdej z dzielnic. 

zieleniak w mieście i ogrodowa Permakultura

Z kolei Fundacja Mozi zbuduje autonomiczną szklarnię-zieleniak. 
Powstanie ona przy Szkole Podstawowej nr 26 (ul. Tatrzańska 40). 
Projekt jest skierowany zarówno do uczniów szkoły, dzieci i młodzie-
ży, jak również do dorosłych i wszystkich zainteresowanych miesz-
kańców miasta. W projekcie przewidziano także stworzenie punktu 
edukacyjnego, w którym będzie można prowadzić lekcje i warsztaty. 
Dzięki panelom solarnym i systemowi nawadniania wodą deszczową 
autonomiczna szklarnia może być też ciekawą propozycją w miejscach, 
gdzie nie ma możliwości wykonania naturalnych nasadzeń. Inicjatorom 
zależy na zaangażowaniu społeczności w wykonanie, utrzymanie i dal-
szy rozwój projektu, który przyczyniłyby się do długofalowego kształ-
towania przyjaznej przestrzeni publicznej.

Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne Korkoro stworzy kompleks 
parkowo-artystyczny przy ulicy Bernadowskiej, w sąsiedztwie le-
śnego rezerwatu przyrody Łęg nad Sweliną. Zaplanowano rozma-
ite warsztaty i webinary z zakresu edukacji ekologicznej oraz ar-
tystycznej. Uczestnicy będą mogli między innymi poszerzać swoją 
wiedzę o permakulturze, alternatywnych źródłach energii czy zielar-
stwie i sposobach wykorzystywania dzikich roślin w codziennym życiu. 
– Permakultura to gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekolo-
gicznej i projektowania środowiska. Zakłada, że nowo powstający ogród 
będzie jak najbardziej zbliżony do naturalnego ekosystemu. Wykorzystu-
jemy w tym celu zachodzące w naturze procesy, takie jak dobroczynne 
działanie organizmów glebowych, czy też doceniamy resztki organiczne 
i pozwalamy im wzbogacać podłoże. Dzięki takiemu postępowaniu gle-
ba jest zdrowa i może wydawać maksymalne plony – wyjaśnia Krzysztof 
Gojtowski ze Stowarzyszenia Teatralno-Edukacyjnego Korkoro.

W planach są także warsztaty tworzenia biorzeźby, z których final-
nie powstanie innowacyjna ogólnodostępna ścieżka turystyczna. 

Projekt miejskiej szklarni w Gdyni

Hotel dla owadów zaprojektowany przez Traffic Design
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Na terenie gdańskiego kompleksu Olivia 
Business Centre powstał całoroczny ogród 
pod nazwą Olivia Garden. To starannie za-
projektowana przestrzeń o powierzchni 
blisko 800 m kw., wypełniona tysiącami 
tropikalnych roślin. 
- Olivia Garden jest efektem nowatorskie-
go myślenia o charakterze miejsca pra-
cy, w którym bliskość natury pozytywnie 
wpływa na samopoczucie i efektywność. 
Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrze-
bowanie rezydentów centrum biznesowego 
oraz z myślą o mieszkańcach Trójmiasta, 
którym zaoferowane zostanie nowe miej-
sce na gastronomicznej i eventowej mapie 
Trójmiasta. Olivia Business Centre jest naj-
większym centrum biznesowym w Polsce 
północnej, w którym od początku przyświe-
ca nam hasło „więcej niż budynek” – mówi 
Monika Matysiak, dyrektor działu Resident 
Relations Olivii Business Centre.
- Wiele inicjatyw, które realizujemy, wpro-
wadzamy z myślą o komforcie naszych re-
zydentów, ich pracowników oraz gości. To 
od nich pochodzi oczekiwanie, aby stwo-
rzyć miejsce wytchnienia w codziennej pra-
cy, z którego będą dumni i które będą mogli 
systematycznie odwiedzać. 

Olivia Garden zapewnia możliwość pracy 
oraz spędzania czasu wolnego w bezpośred-
niej bliskości z naturą, niezależnie od pory 
roku i warunków pogodowych. Przeszklona 
bryła pawilonu ma kształt graniastosłupa 
z charakterystycznie pochyłym dachem, na-
wiązującym do architektury szczytu budynku 
Olivia Star i ikony architektury – Hali Olivia. 
- Główną innowacją tego ogrodu na skale 
Europejską jest technologia sterownia kli-
matem dzięki której możemy „kontrolować 
pogodę” w ogrodzie, zapewniając w ten 
sposób optymalne warunki zarówno rośli-
nom jak i ludziom. System jest niezależny 
od zewnętrznych warunków pogodowych, 
wahań temperatur na przestrzeni roku oraz 
zmiennego natężenia światła. Sam ogród 
jest całoroczny - mówi Dariusz Malinowski 
z pracowni Malinowski Design Urban & 
Landscape. - Technologia pozwala nam kon-
trolować klimat w taki sposób, aby człowiek 
przebywający w środku miał zapewnione 
warunki, w których może się zrelaksować 
lub w ciszy popracować w otoczeniu roślin-

ności pochodzącej z egzotycznych miejsc, 
gdzie życie tętni przez całą dobę.
W ogrodzie znajduje się 30 dużych drzew, 
a największe z nich mają 11 m. wysokości. 
Jednym z największych jest Bucida Buce-
ras (czarna oliwka), która wyrasta spomię-
dzy podestów antresoli, tworząc wrażenie 
„domku na drzewie”. W ogrodzie jest ponad 
150 gatunków roślin z tak egzotycznych kra-
jów jak Indonezja, Australia, Nowa Gwinea, 
Madagaskar, Malezja, Borneo, Kostaryka, 
Wenezuela, czy tropikalne lasy Amazonii.
Olivia Garden to jednak miejsce przeznaczo-
ne nie tylko dla pracowników centrum bizne-
sowego. Podobnie jak w przypadku tarasu 
widokowego, mieszczącego się na 32. pię-
trze Olivii Star czy restauracji zajmujących 
powierzchnię 33. poziomu, są tutaj mile wi-
dziani wszyscy, którym zależy, by przyjemnie 
i nieszablonowo spędzić wolny czas. Wstęp 
na teren Olivia Garden będzie biletowany, do-
stępny w kilku wariantach, które umożliwią 
jednoczesne skorzystanie z oferty gastrono-
micznej czy zwiedzanie tarasu widokowego.

tekst: Rafał Korbut
zdjęCIe: Mat. prasowe

prawdziwa Dżungla 
w centrum biurowca

Wielu pracodawców stara się 
stworzyć swoim pracownikom 
jak najlepsze miejsce do wypo-
czynku i relaksu. To dość oczy-
wiste – pracownik wypoczęty 
i zrelaksowany jest bowiem wy-
dajniejszy i bardziej kreatywny. 
Nietypowy projekt zrealizowano 
gdańskim biurowcu. 
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Mieszkania w blokach z wielkiej płyty od lat cieszą się bardzo dużą 
popularnością. Nieruchomości te bardzo szybko się sprzedają, 
więc ofert nie ma wcale tak wiele. Na przykład w Krakowie, Pozna-
niu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu czy Katowicach mieszkania 
w betonowych blokach odpowiadają za jedno ogłoszenie o chęci 
sprzedaży lokalu na 20 czy nawet 25 opublikowanych. Oferty mają 
bowiem udział we wszystkich ogłoszeniach na poziomie zaledwie 
4-5 proc. Jest to bardzo niski odsetek - szczególnie jeśli porównamy 
te dane z informacjami na temat tego ile istnieje mieszkań w blo-
kach z wielkiej płyty. W ogólnej liczbie istniejących mieszkań bloki 
z wielkiej płyty są bowiem bardzo popularne. 
Gdyby uśrednić dane dla miast wojewódzkich, to doszlibyśmy do 
wniosku, że mieszkań w blokach z wielkiej płyty wystawionych 
jest na sprzedaż około 4 razy mniej, niż powinno. Inaczej ujmując 
tę kwestię – chętnych na wielką płytę jest tak dużo lub chętnych do 
sprzedania tak mało, że ofert tych na rynku po prostu brakuje. Jest 
jeszcze jedno wytłumaczenie – mieszkania te sprzedają się znacz-
nie szybciej niż inne i przez to nie zalegają w ofercie, tylko znikają 
z niej bardzo szybko. Który z powodów jest prawdziwy? Wszystko 
wskazuje na to, że każdy po części jest prawdą.
Mieszkania w blokach z wielkiej płyty dobrze się sprzedają, bo są 
tańsze. I to podwójnie tańsze. Chodzi o to, że chcąc na przykład 
kupić mieszkanie dwupokojowe, to wybierając lokal w betonowym 
bloku nie tylko będziemy musieli kupić mniej metrów, ale też za 
każdy metr będziemy musieli zapłacić mniej niż w przyzwoitej ka-
mienicy czy bardziej współczesnym budynku. Różnica jest znaczna, 
bo przeciętny metraż mieszkania w PRL-owskim bloku jest prze-

ważnie o 10 - 20 proc.  niższy, niż w konkurencyjnych segmentach 
rynku mieszkań używanych. Do tego średnia cena metra także jest 
najczęściej o 10 – 20 proc. niższa. To daje realne oszczędności. 
Warto podkreślić, że choć wielka płyta jest często tańsza w za-
kupie, to niekoniecznie jest tańsza w utrzymaniu. Pomimo termo-
modernizacji czy instalowania odnawialnych źródeł energii, bloki 
z wielkiej płyty generują wyższe koszty utrzymania niż nowocze-
sne budownictwo. I chodzi tu nie tylko o nakłady na fundusz remon-
towy, ale raczej koszty ogrzewania zimą czy coraz popularniejszej 
klimatyzacji latem. 
Cena zakupu to jednak niejedyne atuty PRL-owskich bloków. Stoją 
one przeważnie w dużym oddaleniu od siebie, a sam układ osiedli 
jest przemyślany. Do tego dochodzi dobra ich lokalizacja, dogodne 
połączenie z centrum czy rozwinięte zaplecze handlowe, usługowe 
i oświatowe w najbliższej okolicy. 
Okazuje się, że przez lata te wszystkie wspomniane plusy z powo-
dzeniem przysłaniają minusy wielkiej płyty. A tych też nie brakuje. 
Bryły budynków są przecież delikatnie rzecz ujmując dość sztam-
powe, a wewnątrz wciąż często natrafiamy na klatki schodowe, 
których elementy wykończeniowe pamiętają jeszcze PRL. Gdy 
dodamy do tego niekiedy słabą akustykę, konieczność przepro-
wadzenia remontu, nierówne ściany czy niedomagające instalacje 
wentylacyjne i elektryczne, to w pełni uzasadniona jest niższa cena 
za metr kwadratowy.
I choć przez lata wiele osób straszyło przed tym, że PRL-owskie 
bloki się rozpadną, a ich ceny spadną, to nic takiego się nie stało. 
Debata taka trwa już od co najmniej 10-20 lat i na przestrzeni tego 
czasu komunistyczne bloki ze wszystkich wzlotów i upadków rynku 
nieruchomości wychodzą obronną ręką. 

Niższa cena, dobra lokalizacja i rozwinięta infra-
struktura, to trzy najważniejsze atuty blokowisk 
z wielkiej płyty. Choć PRL-owskie budynki mają 
swoje mankamenty, to Polacy chętnie je kupują.

tekst: Rafał Korbut
zdjęCIa: pixabay.com

Wielka płyta sprzedaje 
się znakomicie





        

Od niedawna w Dacia Zdunek dostępny jest model DS 
9. To auto, które łączy w sobie siłę elegancji z dyna-
miką i zaawansowaną technologią. DS 9 wyróżniają 

nowoczesne linie nadwozia. Unikalny styl samochodu 
współtworzą detale, takie jak szable DS, wykończenie 

Clous de Paris, DS Cornets czy automatycznie wysu-
wane klamki. A wnętrze? 

Siedzenia z przodu i z tyłu 
są ogrzewane, wentylowa-
ne i wyposażone w funkcję 

masażu, podłokietnik Loun-
ge z tyłu zwiększa komfort 

pasażerów. Połączenie 
silnika elektrycznego i ben-

zynowego  zapewnia moc 
i elastyczność. 

Nie radykalnych, ale jed-
nak widocznych zmian, 
doczekała się najnow-
sza wersja Mini. Lifting 
przeszedł zarówno model 
„hatch” jak również 3d, 
5d oraz Cabrio. Mini, któ-

re na rynku znamy już od ponad 20 lat, teraz 
dostępne jest w III generacji. Auto trafiło już 
do trójmiejskiego salonu Mini Zdunek. Zmia-
ny dotyczą zarówno wyglądu zewnętrznego 
(np. centralna listwa zderzaka nie jest już 
w czarna, lecz polakierowana w tym samym 
kolorze, co karoseria, dach polakierowano 
w gradient kolorów, a z tyłu zamontowano 
światłą LED), jak i wnętrza oraz zastosowa-
nych rozwiązań technologicznych. 

premIera ds 9 
w trójmIeśCIe

o pierwszy zaprojektowany od podstaw samochód elektryczny marki Sko-
da. ENYAQ iV – to do wyboru aż trzy różne wielkości akumulatora. Najwięk-
szy z nich, o pojemności 82 kWh, może zostać naładowany od 5% do 80% 
nawet w 38 minut. Auto będzie dostępne aż w pięciu wariantach mocy. 

Z napędem na jedną oś oraz na cztery koła, a także w usportowionej wersji RS. 
Jak mówi producent -  ENYAQ iV to połączenie dynamicznego napędu elektrycz-
nego oraz funkcjonalności i uniwersalności dużego SUVa. 

mInI po lIftIngu

M
otoryzacja

t

Nowy 
elektryczny 

SUV Skody



 70    

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

W związku z rozwiniętym zapleczem biznesowym, bliskością por-
tów i dobrze rozwiniętą siecią połączeń lądowych, a także dosko-
nałym zapleczem akademickim, Pomorze jest jedną z najlepszych 
lokalizacji dla rozwoju sektora automotive.

Dostępność specjalistów

Na 9 uczelniach działających w regionie realizowane są liczne kie-
runki powiązane z sektorem motoryzacyjnym, obecnie na uczel-
niach wyższych w tym zakresie studiuje 16 tysięcy osób, natomiast 
w szkołach zawodowych o profilu odpowiadającym zapotrzebowa-
niu branży kształci się ponad 30 tysięcy uczniów, tak więc firmy 
z sektora motoryzacyjnego nie muszą się obawiać, że na rynku za-
braknie wykwalifikowanych pracowników.
Ogromną zaletą Pomorza jest także duża dostępność specjali-
stów z branży IT. Pomorze oferuje liczne miejsce pracy dla wy-
kwalifikowanych specjalistów w sektorze automotive. Znaczenie 
regionu podkreślają wyniki badania firmy rekrutacyjnej Antal pt. 

„Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”, które 
wymieniło Trójmiasto jako drugą najbardziej atrakcyjną aglome-
rację pod kątem relokacji. 

Firmy planują inwestycje

Według raportu, podstawą rozwoju firm z branży automotive 
w nadchodzących latach będą innowacje z dziedziny nowych 
technologii. Dlatego też Pomorze, jako region w którym sektory 
IT i B+R są wyjątkowo dobrze rozwinięte, stanie się bardzo atrak-
cyjną lokalizacją dla firm z branży motoryzacyjnej.
- Motoryzacja od lat rozwijała się na Pomorzu niejako w cieniu 
sektorów tradycyjnych, takich jak branża stoczniowa czy logi-
styczna. Niemniej, w kontekście elektromobilności i pojazdów 
autonomicznych, sytuacja ta będzie się dynamicznie zmieniać. 
Pomorze posiada wszelkie atuty, aby stać się istotnym dostawcą 
produktów i usług dla motoryzacji XXI wieku – mówi Mieczysław 
Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. 

Sektor automotive na Pomorzu 
zatrudnia obecnie ponad 21 tysięcy 
osób. Główne produkty wytwarzane 
w regionie to m.in. baterie litowe 
i ładowarki do samochodów elek-
trycznych oraz kamery i komputery 
do jazdy autonomicznej. Motorem 
napędowym branży automotive 
w regionie są inwestycje zagraniczne 
– wynika z najnowszego raportu In-
vest in Pomerania na temat sytuacji 
tego sektora na Pomorzu. 

Sektor automotive
na Pomorzu ma potencjał

tekst: Wit Miller
zdjęCIa: Materiały prasowe
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Ponad połowa badanych firm rozważa nowe inwestycje na Pomo-
rzu, w tym rozbudowę mocy produkcyjnych. 3/4 ankietowanych 
firm wskazało na potrzebę utworzenia klastra automotive na Po-
morzu. Ankietowani zauważają, że zacieśnienie współpracy między 
firmami, instytucjami i uczelniami mogłoby pozytywnie wpłynąć 
na rozwój sektora motoryzacyjnego na Pomorzu, a w szczególności 
zwiększyć szanse na nowe inwestycje. 

trenDy w sektorze automotive

Zmiany klimatyczne i społeczne, rozwój sztucznej inteligencji, pan-
demia COVID-19 – to tylko niektóre z wielu zjawisk wpływających na 
kształt sektora automotive. Już w tej chwili możemy zaobserwować 
oddziaływanie powyższych czynników na rozwój branży. Samochody 
zasilane elektrycznie, pojazdy autonomiczne oraz leasing konsu-
mencki i carsharing to główne kierunki rozwoju sektora automotive. 
Rozwój idei car sharingu pozwoli na znaczne zmniejszenie kosz-
tów posiadania samochodu. Potrzebne będą rozwiązania, które 
zapewnią klientom dostępność „na żądanie” takich samochodów 
oraz ich mobilność, a firmom oferującym te rozwiązania - wyso-
ki stopień wykorzystania samochodów. Samochody przyszłości 
będą też coraz bardziej autonomiczne. Aby firmy mogły zaofero-
wać swoim klientom pojazdy autonomiczne, konieczne będą inwe-
stycje związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, uczenia 
maszynowego i sieci neuronowych, a także sprzęt, który umożliwi 
sprawne działanie tej technologii.

systemy łączności

Sieć połączeń pojedynczego samochodu znacznie wzrośnie, za-
równo pomiędzy samochodem a innymi pojazdami na drodze, jak 
i pomiędzy samochodem a elementami infrastruktury drogowej 
(takimi jak sygnalizacja świetlna). Użytkownicy samochodu rów-
nież będą chcieli być nieustannie połączeni ze światem zewnętrz-
nym podczas podróżowania, poprzez dostęp do Internetu, infor-
macji i multimediów.
Nad tym pracuje między innymi pracownicy firmy Aptiv Services 
w Gdańsku, która zatrudnia obecne około tysiąca osób. Aptiv 
koncentruje się na zapewnieniu bezpieczniejszej, bardziej ekolo-
gicznej i rozwijającej się w idei connectivity przyszłości w oparciu 
o rozwój swoich technologii dla producentów pojazdów. Firma do-
starcza systemy aktywnego bezpieczeństwa, które pomagają mi-
nimalizować bądź całkowicie eliminować błędy ludzkie w trakcie 
jazdy samochodem, tym samym ograniczać ich skutki.
Szybki rozwój innowacji będzie wiązał się z częstszymi aktualiza-
cjami software’u i hardware’u w samochodach - będzie to konieczne 
nawet co rok. Firmy z sektora automotive będą musiały też konkuro-
wać z gigantami technologicznymi. Przewiduje się, że w najbliższych 
latach rynek automotive, którego główni gracze byli dotychczas sto-
sunkowo niezmienni, będzie wzbudzał coraz większe zainteresowa-
nie zarówno wśród innowacyjnych start-upów, jak i wielkich korpo-
racji z branży nowych technologii, takich jak Google czy Apple.

wzrost znaczenia elektroniki

Z nowymi inicjatywami dotyczącymi innowacyjności w sektorze 
automotive związane będzie większe zapotrzebowanie na ele-
menty elektroniczne. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości aż 
33 procent kosztów całego samochodu wynosić będzie właśnie 
elektronika. Województwo pomorskie to czołowy ośrodek produk-
cji elektroniki w Polsce, w którym obecne są jedne z największych 
globalnych firm z branży elektronicznej. 
Lacroix Electronics oferuje produkty do wspomagania jazdy, po-
jazdów elektrycznych, układów napędowych, systemów widocz-
ności i bezpieczeństwa. AQ Wiring w fabryce w Linowcu koło Sta-
rogardu Gdańskiego produkuje kable m.in. do autobusów i maszyn 
rolniczych. Flex oferuje montaż urządzeń elektronicznych, płytek 
elektronicznych i innych złożonych produktów, takich jak łado-
warki do samochodów elektrycznych. 

polska największym eksporterem baterii sa-
mochoDowych w ue

Pomimo pandemii niezwykle dynamicznie rozwija się także elektro-
mobilność. Polska umiejętnie wykorzystuje widoczne trendy moto-
ryzacyjnie i w stosunkowo krótkim czasie udało jej się stać najwięk-
szym eksporterem baterii samochodowych w Unii Europejskiej. Ze 
względu na duży potencjał już wkrótce Pomorze może stać się klu-
czowym obszarem na mapie polskiej elektromobilności. 
Od 2016 roku w Gdańsku działa spółka Enelion, produkująca ła-
dowarki do samochodów elektrycznych oraz oprogramowanie do 
zarządzania ekosystemami dla elektromobilności. Firma dostar-
czyła klientom w kraju i za granicą już kilka tysięcy ładowarek, 
a w marcu 2021 r. produkowała ich 400 miesięcznie. W 2022 roku 
w Gdańsku rozpocznie działalność kolejny zakład firmy Northvolt. 
Jest to jedna z ważniejszych ostatnich inwestycji z tej branży 
w skali kraju. W fabryce będą powstawały moduły bateryjne i ma-
gazyny energii umożliwiające większe i lepsze wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii.
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Spichlerz Błękitny Bara-
nek w Gdańsku ponownie 
otworzył się dla zwiedza-

jących. W ostatnich latach 
ten zabytkowy budynek 

przeszedł gruntowną 
renowację. W jego odno-

wionych wnętrzach znów 
można przejść się średnio-

wieczną uliczką hanze-
atycką oraz zobaczyć 

ponad tysiąc zabytków odkrytych podczas wykopalisk 
prowadzonych na terenie Gdańska. Zabytkowy spichlerz 

Błękitny Baranek jest wyjątkowym obiektem na mapie 
Gdańska. Został otwarty do zwiedzania w 2008 r.

Od ponad 150 lat na całym świecie 
dzieci od najmłodszych lat pozna-
ją niesamowite „Przygody Alicji 
w Krainie Czarów”. Prawie każdy 
wie, dokąd spieszy się biały królik 
z zegarkiem oraz jak skończy się 
gra w krokieta z Królową. „Przigòdë 
Alicje w Cëdaczny Zemie” to tytuł 
przełożonej na kaszubski książki 
autorstwa Lewisa Carrolla. Książka 
została przetłumaczona na prawie 
130 języków. Teraz doczekała się 
także wydania po kaszubsku. Z ory-

ginału na kaszubski książkę przetłumaczył 
Mateùsz Titës Meyer z Fundacji Kaszuby.

BłękItny Baranek znów 
atrakCją kulturalną

o przerwie spowodowanej obostrzeniami epidemicznymi, po raz kolejny 
zostały przyznane Pomorskie Nagrody Muzealne. Była to edycja wyjątkowa, 
bo objęła wydarzenia, które odbyły się w 2019 i 2020 r. Celem konkursu jest 
uhonorowanie pomorskich muzealników za szczególne osiągnięcia w ich 

pracy, a także wyłonienie najważniejszych i najciekawszych wystaw, programów edu-
kacyjnych i projektów badawczych czy wydawnictw. W ostatnich tygodniach kapituła 
konkursu oceniała łącznie 53 zgłoszenia, w tym 32 za rok 2019 oraz 21 za rok 2020. 

przygody alICjI także 
po kaszuBsku

Lifestyle
P

Podwójna 
edycja 

Nagrody 
Muzealnej
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Caravaning nigdy dotąd w Polsce nie cie-
szył się takim zainteresowaniem, jak od-
notowywane jest to w ciągu ostatniego 
roku. Ograniczenia w przemieszczaniu się, 
zamknięte hotele, hostele czy prywatne 
miejsca noclegowe na wynajem spowodo-
wały, że kampery stały się jedną z niewielu 
możliwości, z jakich można korzystać, aby 
udać się na wymarzony wypoczynek. Mo-
bilny dom nie ogranicza bowiem wyjazdów 
i noclegów w niemal dowolnym miejscu – 
nic więc dziwnego, że miłośników podróżo-
wania samochodem z przyczepą lub kam-
perem wciąż przybywa. 

dom I środek transportu 

Czym jest caravaning? To podróżowanie 
samochodem z dołączoną przyczepą kem-
pingową lub kamperem (to samochód tury-
styczny, zapewniający podróżującym nim 
pasażerom m.in. miejsca do spania i wypo-
czynku, a często też wyposażone w toaletę 
i turystyczną kuchnię). 
Tego rodzaju podróż i wypoczynek ma za-
równo swoich zwolenników, jak i przeciw-
ników. Podróż kamperem lub z przyczepą 
kempingową jest bowiem dość specyficz-
na. Poza tym taki mobilny dom na czterech 
kołach nie zapewnia takiego komfortu, jak 
w apartamencie w pięciogwiazdkowym ho-
telu... Ale caravaning ma wiele zalet – przede 
wszystkim swoboda przemieszczania się 
i możliwość zmiany planów podróży w do-
wolnym momencie (nie jest się bowiem uza-
leżnionym od zarezerwowanego wcześniej 
miejsca noclegowego). Dzięki temu można 
często zwiedzić więcej, a zatrzymać się na 
nocleg można niemal w dowolnym miejscu 
(na specjalnie przygotowanym do tego polu, 
leśnym parkingu i wielu innych – to przecież 

„tylko” samochód, wystarczy więc przestrze-
gać przepisów dotyczących parkowania). 

kempIngI I pola namIotowe

Pandemia zmieniła całkowicie spojrzenie 
na wakacje, wypoczynek i podróżowanie. 
Obostrzenia wprowadzone przez rządy 
poszczególnych krajów, zakazy działal-
ności branży hotelarskiej, zawieszenie 
działalności linii lotniczych i częściowo 
zamknięte granice spowodowały, że zaczę-
to poszukiwać alternatywnych sposobów 
podróżowania i wypoczynku. Wybierając 
się w podróż trzeba jednak pamiętać, że 
nie zawsze można się zatrzymać tam, gdzie 
ma się na to ochotę. Miłośnicy caravanin-
gu często wybierają jako miejsce postoju 
kempingi i pola namiotowe. Dlaczego? Za 
stosunkowo niewielką opłatę takie miej-
sca oferują możliwość dostępu do źródła 
energii elektrycznej, toalety czy pryszni-
ca. Do tego mamy pewność, że parkujemy 
legalnie i w dozwolonym miejscu. Podczas 
pandemii wiele kempingów i pół namioto-
wych zostało zamkniętych, ale stopniowe 
znoszenie obostrzeń spowodowało, że te 
miejsca już funkcjonują i są dostępne dla 
podróżujących. 

wolność podróżowanIa 

Pole namiotowe lub kemping z pewnością 
jest najwygodniejszym miejscem na wypo-
czynek. Ale nie zapominajmy, że caravaning 
to przede wszystkim swoboda. Można więc 
zatrzymać się i wyspać na przydrożnym 
lub leśnym parkingu oraz w każdym innym 
dowolnym miejscu, gdzie dozwolone jest 
parkowanie samochodu. A wyposażenie 
kampera pozwoli nie tylko wypocząć, ale 
też przygotować kolację czy zadbać o co-
dzienną higienę. 
A zatem – w drogę!

Rozkwit caravaningu 

Pandemia koronawirusa, trwa-
jąca w naszym kraju już ponad 
rok, wywarła znaczący wpływ na 
wiele dziedzin życia i gospodar-
ki. W większości przypadków to 
wpływ negatywny. Ale są wyjątki 
– jednym z nich jest rozkwit cara-
vaningu. 

efektem... pandemii?!
tekst: Rafał Korbut
zdjęCIa: pixabay.com
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Każda z opcji ma swoje wady i zalety. Jeśli 
zdecydujemy się na kupno np. kampera, to 
mamy go zawsze „pod ręką”, można z niego 
skorzystać w każdej chwili i ma się pew-
ność, że śpimy we własnym łóżku. Ale taki 
zakup nie jest tani...

kamper na własność

Nie ma co ukrywać – kupno nowego tury-
stycznego samochodu czy nowoczesnej 
przyczepy kempingowej nie jest tanie. 
Nowe, dobrej klasy kampery znanych ma-
rek, oferujące dość wysoki komfort podró-
ży i noclegów, mogą sięgać nawet... pół 
miliona złotych! Nie jest to więc auto, na 
które może sobie pozwolić tzw. „przeciętny 
Kowalski”. Pamiętajmy, że nie jest to samo-
chód uniwersalny, nadający się do codzien-
nych dojazdów do pracy, ale duże auto tu-
rystyczne, które będzie używane najwyżej 
kilkakrotnie w roku i ewentualnie na krót-
kie, weekendowe wyjazdy rekreacyjne. 
Oczywiście można kupić samochód uży-
wany, na rynku wtórnym. Jak kształtują się 
ceny takich samochodów? Za 10-letni kam-
per zapłacimy zazwyczaj kilkadziesiąt tys. 
złotych. Starsze pojazdy można kupić za ok. 
20 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać o tym, że 
im starszy pojazd, tym będzie miał większy 
przebieg i może być w gorszym stanie tech-
nicznym. Poza tym nie będzie wyposażony 
w takie „bajery”, jak nowoczesne oświetle-
nie ledowe, dobry sprzęt audio czy rozmaite 
rozwiązania technologiczne, poprawiające 
komfort podróży i wypoczynku. 
Kupując używane auto musimy się więc 
zastanowić – oprócz ceny kampera trzeba 
wziąć pod uwagę koszty serwisu, napraw, 
ubezpieczenia, itd. Co do tego ostatniego 
to warto wiedzieć, że towarzystwa ubezpie-
czeniowe często oferują specjalny pakiet 
ubezpieczeniowy dla tego typu pojazdów. 

a może wynająć? 

Alternatywą dla kupna kampera jest wypo-
życzenie takiego pojazdu. Jakie są zalety 
takiego rozwiązania? Najbardziej oczywi-
ste – nie musimy przeznaczać dużej kwoty 
pieniędzy na zakup auta turystycznego. Po 
drugie – oferta firm wynajmujących takie 
samochody jest dość spora, więc może-
my sami wybrać, jakim pojazdem będzie-
my podróżować: czy potrzebujemy więcej 
miejsc do spania (6, albo 8 - bo wybieramy 
się np. z dziećmi i znajomymi), jakiej mar-
ki, z jakim wyposażeniem, itp. Ceny najmu 
można porównać do najmu pokoju w hotelu 
czy pensjonacie – przy kilkuosobowej eki-
pie łączne koszty sięgają kilkuset złotych. 
Dobę w kamperze można spędzić już za 
200 złotych. Im wyższa klasa pojazdu, tym 

cena idzie w górę. Trzeba jeszcze pamiętać 
o kaucji pobieranej przez większość wy-
pożyczalni (jest ona zwracana po oddaniu 
auta). 
Kolejnymi zaletami wynajmu jest to, że 
nie musimy się martwić przeglądem tech-
nicznym czy ubezpieczeniem, bo to firma 
wypożyczająca ma obowiązek zadbać o te 
kwestie. 
Czy zatem kupić, czy lepiej wynająć? To 
zależy od wielu czynników, m.in. od tego, 
jak często zamierzamy korzystać z kam-
pera czy przyczepy. Jeśli raz czy dwa razy 
do roku na kilkudniowy wyjazd, to kupno 
zwykle mija się z celem. Ale jeśli samochód 
ma być wykorzystywany często, również na 
weekendowe wyjazdy, warto rozważyć wy-
danie trochę większej kwoty jednorazowo 
i zakup mobilnego domu. 

Mobilny dom

Wystarczy spakować najpotrzebniejsze rzeczy, wsiąść za kierownicę 
i już możemy wyruszyć w drogę! Jest „tylko” jeden problem – a miano-
wicie kamper lub przyczepa kempingowa. Są tylko dwie opcje – można 
go kupić albo wynająć. 

– kupić czy wynająć
tekst: Rafał Korbut
zdjęCIa: pixabay.com
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Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko 
zależy od wymagań, potrzeb i gustu. Zarów-
no kampery, jak i przyczepy kempingowe 
mają swoich zagorzałych zwolenników. Moż-
na powiedzieć, że kamper to dom na kołach. 
Z założenia powinno w nim znajdować się 
wszystko, czego potrzeba do codziennego 
życia. Można nim pojechać w dowolne miej-
sce na świecie, w które da się dotrzeć samo-
chodem. Ale jest duży i nie jest to samochód 
uniwersalny. Nie ukrywajmy – większość 
roku będzie stał nieużywany w oczekiwa-
niu na wyjazd na wymarzony wypoczynek. 
Nie nadaje się do codziennego użytku, nie 
sprawdzi się jako np. samochód miejski. 
Przyczepę natomiast można odłączyć od 
zwykłego samochodu i po prostu zostawić 
na kampingu. Mamy wówczas do dyspozycji 
„zwyczajne” auto na co dzień, a zakup przy-
czepy kempingowej wiąże się z kilkakrotnie 
mniejszym wydatkiem, niż kupno kampera. 
Poza tym podczas wyjazdu po odłącze-
niu przyczepy możemy zwiedzać okolicę 
autem, zapominając o ciężkim balaście. 
Łatwiej więc będzie nam dotrzeć w takie 
miejsca, jak wąskie, miejskie uliczki. Jeśli 
jednak zamierzasz się często przemiesz-
czać, problemem może być zarówno częste 
odłączanie i podłączanie przyczepy.
Co zatem należy wziąć pod uwagę, dokonu-
jąc wyboru?

Jeśli wolisz wyjazdy w jedno konkretne 
miejsce, gdzie zatrzymujesz się na kilka 
czy kilkanaście dni, wygodniejsza będzie 
przyczepa. Wystarczy po przyjeździe na 
miejsce rozstawić ją na polu kempingo-
wym, a później poruszać się po okolicy wy-
godniejszą do tego celu „osobówką”. Poza 
tym wybierając się gdzieś (zwiedzić jakieś 
miejsce czy po zakupy) nie trzeba pakować 
rozstawionych krzeseł, stołu, talerzy, itp. 
do samochodu. To wszystko zostawiamy 
po prostu w przyczepie. Jadąc samocho-
dem osobowym zazwyczaj łatwiej nam też 
będzie znaleźć miejsce do parkowania. 
Ale z drugiej strony - podróżowanie z przy-

czepą zazwyczaj jest wolniejsze, a w wielu 
sytuacjach także trudniejsze. Poza tym 
przyczepy często są gorzej wyposażone, niż 
kampery i oferują mniejszy komfort. 
Jeśli natomiast jedziesz po to, aby często 
się przemieszczać, każdą noc spędzać 
w innym miejscu, lepszy okaże się wybór 
turystycznego samochodu. Nie ma wte-
dy problemu z codziennym odczepianiem 
i podłączaniem przyczepy, wystarczy ze-
brać swoje rzeczy i jechać dalej. Poza tym 
jazda kamperem jest zazwyczaj łatwiejsza, 
mimo sporych gabarytów sprawia mniej-
sze problemy w manewrowaniu pojazdem. 
Poza tym nie ma potrzeby „rozkładania” 
niczego – takim autem można zatrzymać 
się na dowolnym parkingu i po prostu się 
przespać przed dalszą drogą. Trzeba się 
jednak liczyć z takimi niedogodnościami, 
jak problemy z jazdą po wąskich, lokalnych 
drogach czy w miejskich korkach. Poza 
tym zakup i utrzymanie takiego samocho-
du jest sporo droższe (serwis, naprawy, 
ubezpieczenie). 
Nie odpowiemy zatem jednoznacznie na 
pytanie, czy lepszy jest kamper, czy przy-
czepa. Zależy to od wielu czynników, przed 
wszystkim od naszych oczekiwań, co do 
wyjazdów, jak również od tego, ile dni 
w roku mamy zamiar korzystać z naszego 
domu na czterech kołach. 

Lepszy kamper czy przyczepa?

Kamper to typowy samochód tu-
rystyczny, przystosowany do po-
dróżowania, noclegu i wszystkich 
czynności, jakich potrzebujemy 
podczas podróży. Przyczepa kem-
pingowa teoretycznie oferuje to 
samo, ale można ją podczepić do 
niemal każdego auta wyposażo-
nego w hak i w dowolnej chwili 

odłączyć. Co jest lepsze?

tekst: Rafał Korbut
zdjęCIa: pixabay.com
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Zatrzymanie się na parkingu przy supermarkecie czy na stacji 
benzynowej jest o tyle dobre, że gdy nie mamy innej możliwości, to 
można zawsze to zrobić i przespać się kilka godzin. Ale zazwyczaj 
potrzebne jest sporo więcej. Choćby kawałek porośniętego trawą 
miejsca, gdzie można rozstawić turystyczny stół i krzesła, dostęp 
do gniazdka elektrycznego, możliwość opróżnienia toalety, w którą 
wyposażona jest przyczepa albo kamper. Poza tym może zachodzić 
potrzeba uzupełnienia wody a nierzadko po prostu ciszy i spokoju, 
których nie znajdziemy przy głównej trasie. 
Nic więc dziwnego, że na całym świecie powstaje wiele miejsc 
przygotowanych specjalnie po to, aby zaspokoić potrzeby osób po-
dróżujących mobilnymi domami. 
Jak jest u naszych sąsiadów? Znacznie lepiej, niż w Polsce – zarówno 
w Niemczech, w Słowacji, Czechach czy na Litwie istnieje rozbudo-
wana infrastruktura kamperowa. Tam takich miejsc są dosłownie 
tysiące. W Polsce miejsc dedykowanych czasowemu (krótkiemu) 
postojowi kamperów jest bardzo niewiele. Opróżnienie zbiorników 
z nieczystościami i uzupełnienie zasobów wody użytkowej staje się 
więc sporym problemem, a podróżujący skazani są praktycznie tyl-
ko na kempingi oraz krótkie postoje na stacjach paliw.

Jest jednak szansa, że sytuacja będzie stale się poprawiać – cara-
vaning cieszy się bowiem coraz większą popularnością, a miłośnicy 
tego rodzaju wypoczynku należą raczej do osób zamożnych. Ponad 
rok temu naprzeciwko ich potrzebom, dając dobry przykład innym, 
wyszli przedstawiciele władz samorządowych jednego z miast na 
Podkarpaciu. Postanowili stworzyć na swym terenie punkt serwi-
sowy dla podróżujących kamperami, połączony z kilkoma miejsca-
mi postojowymi. Takie punkty zaczęli też tworzyć prywatni inwe-
storzy. Dogodne miejsce do zaparkowania kampera znajdziemy już 
teraz w wielu regionach Polski: np. na Pomorzu, w Wielkopolsce, 
Bieszczadach, w okolicach Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Lu-
blina i Białegostoku. A biorąc pod uwagę, że caravaning staje się 
coraz popularniejszy można się spodziewać, że miejsc przygoto-
wanych specjalnie pod kątem fanów podróżowania kamperem czy 
z przyczepą kempingową będzie stale przybywać. 

Podróż to jedno,
parking to drugie

Caravaning daje swobodę podróżowania, ale wiąże 
się jednak z pewnymi ograniczeniami. Aby wygodnie 
odpocząć, często potrzebujemy nie tylko miejsca, 
gdzie można zaparkować, ale też dodatkowych 
udogodnień. W wielu miejscach powstaje cała 
infrastruktura przeznaczona właśnie dla miłośników 
takiego wypoczynku. 

tekst: Rafał Korbut
zdjęCIa: pixabay.com
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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.

Jak tam u Państwa,
wracacie do gry?

czy może przez cały czas pan-
demii mogliście bez przeszkód 
działać?

Odpowiedź zapewne zależna jest od branży. Ga-
stronomia i fitness po miesiącach zamknięcia wra-
cają na scenę. Inne firmy, jak np. usługi kurierskie 
działają cały czas na wysokich obrotach. W re-
stauracjach trwają gorączkowe przygotowania, 
gastronomia szuka pracowników, szykuje ogród-
ki, dopieszcza menu i kalkuluje nowe ceny. Kluby 
sportowe zalewają nas mailingiem reklamowym, 
walczą o klienta, gdyż rynek ulegnie przetasowa-
niu. Swoją drogą zachodzę w głowę, czy wiecie 
Państwo, jak wygląda powrót do normalności czy 
względnej normalności u nas? Czyli w dziedzinach 
sztuki i kultury. Nie jest to ani proste, ani oczywi-
ste. W ubiegłym tygodniu (piszę ten tekst w poło-
wie maja) prezes rady ministrów ogłosił, że artyści 
wracają do pracy nie 28 maja, jak wcześniej pla-
nowano, ale już 21. Ogłosił to na tydzień przed tą 
datą. Wszyscy na moment zamarli. No bo co zrobić 
z taką informacją? Na pierwszy rzut oka wygląda 

dobrze, ale po głębszej analizie zwyczajnie brak 
jej sensu. Małe instytucje, jak kina studyjne, ja-
koś poradzą sobie z tym wyzwaniem, jednak duże, 
takie jak multipleksy, teatry czy filharmonie, nie 
maja szans zareagować w tak krótkim czasie. To 
są ogromne machiny, których puszczenie w ruch 
wymaga sporo czasu i wysiłku. Dodatkową gorz-
ką pigułką do przełknięcia jest to, że na weekend 
21–23 maja gros instutucji dużo wcześniej miała 
zaplanowany inny repertuar i częściowo lub cał-
kowicie sprzedane bilety. Niestety, po rządowych 
zapowiedziach wcześniejszego otwarcia wszyscy 
lub zdecydowana większość odwołała swoje pla-
ny, a pieniądze za bilety zwyczajnie zwróciła wi-
dzom. Nikt nie jest w stanie odwrócić tego proce-
su i trzeba liczyć się z przynajmniej tygodniowym, 
zupełnie niepotrzebnym przestojem. Tak więc 
w kulturze porządne zamieszanie. Menadżerowie 
kultury rwą włosy z głowy, jeśli tylko je jeszcze 
posiadają. A co w tym czasie robią artyści? Oni 
z kolei w gorączkowych próbach. Teatry od mie-
sięcy przygotowują nowe premiery. Proby trwają 
, chociaż nikt nie wiedział, kiedy będzie można 

zaprezentować przedstawienia widzom. Dzisiaj 
datę już znamy! Występy online odejdą do lamu-
sa (na szczęście) lub pozostaną, ale tylko jako 
uzupełnienie oferty tradycyjnej. W trójmieście 
na afiszach gorąco od nowych tytułów. „Balkon” 
w reżyserii Jana Klaty i „Faust” w reżyserii Rad-
ka Stępnia Teatru Wybrzeże, „Madama Butterfly” 
w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego Opery 
Bałtyckiej, „Marlena Dietrich. Iluzje” i „Prawiek 
i inne czasy” w reżyserii Jacka Bały Teatru Miej-
skiego w Gdyni czy „Źli Żydzi” w reżyserii Grzego-
rza Chrapkiewicza, a także „Pan Tadeusz” w mojej 
skromnej reżyserii. Te ostatnie na deskach Konsu-
latu Kultury w Gdyni. Szykowany jest także poza 
Sceną Letnią w Orłowie Teatru Miejskiego cykl 
spektakli na wolnym powietrzu na szczycie Ka-
miennej Góry w Gdyni w nowo odrestaurowanym 
amfiteatrze. To propozycja Konsulatu Kultury. Jest 
w czym wybierać. Zatem szanowni, wracajmy do 
normalności. Od końca maja teatry, filharmonie, 
kina otwarte dla publiczności. Chodźcie do nas! 
Stęskniliśmy się za Wami!

...



W ystawa Od Black Mountain 
College do Pop Artu ukazu-
je powojenne przeobrażenia 
artystyczne w Stanach Zjed-

noczonych na podstawie części zbiorów z Archiv 
der Avantgarden w Dreźnie. Wybrane z archiwum 
obrazy i rzeźby, instalacje, szkice architektoniczne, 
zdjęcia, projekty filmowe, parateatralne i muzycz-
ne, czasopisma, książki, druki, efemera i dokumen-
ty traktowane są na równi jako ważne świadectwa 
nowatorskich praktyk inicjowanych po drugiej 
stronie Atlantyku. Owe obiekty uporządkowane 
zostały chronologicznie wokół następujących po 
sobie nurtów, fenonomenów i grup artystycznych, 
kontynuujących dziedzictwo historycznej awangar-
dy: Black Montain College, sztuka abstrakcyjna, 
happening, Fluxus, Pop Art, Minimal Art, Postmini-
malizm, sztuka konceptualna, Land Art. 

Wystawa jest wizualnym esejem, który przedstawia 
powiązania między poszczególnymi obiektami, ob-
razami oraz słowami, i jednocześnie między danymi 
środowiskami artystów, konkretnymi szkołami, la-
boratoriami, galeriami. Prowadzona na podstawie 
prac narracja przekonuje, że idee awangardy były 
w Stanach Zjednoczonych nieustannie ożywiane 
w obszarze kontaktów, spotkań, miejsc, podróży, 
wymiany wiedzy, indywidualnych eksperymentów 
i kolektywnych działań. Na wystawie śledzimy mo-
bilność tych idei oraz realizowanych praktyk arty-
stycznych między obszarami środowiska naturalne-
go a metropoliami, w przestrzeni rozpiętej między 
Jeziorem Eden, Nowym Jorkiem i Wielkim Jeziorem 
Słonym. Chronologiczno-przestrzenne ujęcie od-
słania ostatecznie procesy, mechanizmy i specyfikę 
powojennych przemian artystycznych, definiujących 
szeroko rozumiane pojęcie awangardy.

od Black mountain 
college do PoP artu

Peter Moore, Charlotte Moorman z TV Bra Nam June Paika 1969 | fotografia czarno-biała  
29,6 x 39,7 cm | © 2021 Barbara Moore / Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS), NY,  
dzięki uprzejmości Paula Cooper Gallery, New York, zdjęcie:Marcus Schneider, 
Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie

-Hazel Larsen Archer, Jezioro Eden i Mae West, Black Mountain College, późne lata 40.  – wczesne lata 50., fotografia vintage, 7,4 x 13,8 cm © Estate of Hazel 
Larsen Archer | and Black Mountain College Museum + Arts Centre, Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie
Fotograf : Herbert Boswank

Powojenna sztuka amerykańska 
i dokumenty z archiv der avantgarden



artystki i artyści: Josef Albers, 
Carl Andre, Stephen Antonakos, Hazel 
Larsen Archer, Walter Darby Bannard, 
George Brecht, Bill Bollinger, John Cage, 
Peter Campus, Chuck Close, Jim Dine,  
Dan Flavin, Buckminster Fuller, Robert 
Grosvenor, Al Hansen, Dick Higgins, Ro-
bert Indiana, Jasper Johns, Ray Johnson, 
Allan Kaprow, On Kawara, Alison Know-
les, Willem de Kooning, Sol LeWitt, Roy 
Lichtenstein, George Maciunas, Char-

lotte Moorman, Robert Motherwell, 
Bruce Nauman, Louise Nevelson, Claes 
Oldenburg, Robert Rauschenberg, Man 
Ray, Ad Reinhardt, Larry Rivers, Doro-
thea Rockburne, Carolee Schneemann, 
Paul Shartis, Robert   Smithson, Frank 
Stella, Sun Ra, Richard Tuttle, Cy Twom-
bly, Andy Warhol, Robert Watts, Lawren-
ce Weiner

kurator: Przemysław Strożek

-Peter Campus, Bez tytulu. 9 polaroids, 1979, kolaż z dziewięciu polaroidów, 
27 x 27 cm © 2021 Peter Campus, dzięki u uprzejmości artysty oraz Cristin Tinerey Gallery, New York, 
Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie
Fotograf: Marcus Schneider

Andy Warhol, Tapeta z krową (różowa na żółtym),1966 sitodruk,117 x 77 cm  
© 2021 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed  
by Artists Rights Society (ARS), New York, zdjęcie:Herbert Boswank,
Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie 

wystawa czynna do 3 października.
Państwowa galeria sztuki w sopocie 
Plac zdrojowy 2



wyraźny kontrast 
i szczegóły

Zachwycający obraz dzięki precyzyj-
nej kontroli podświetlenia – to cecha 
najnowszych telewizorów firmy Sam-
sung z serii Neo QLED. Technologia 
Quantum Mini LED sprawia, że pod-
świetlenie ekranu jest kontrolowane 
lepiej niż kiedykolwiek, a użytkownik 
może cieszyć się seansami wzboga-
conymi o niedostrzegane wcześniej 
szczegóły. Funkcja Dźwięku Podą-
żającego za Obiektem PRO poprzez 
wbudowany system głośników (6.2.2) 
dostarczy więcej realizmu i niepowta-
rzalnych wrażeń.  

nawet
3 tygoDnie
Bez łaDowania

W dwa tryby wydajności, pozwalają-
ce na działanie bez ładowania nawet 
przez 21 dni, został wyposażony 
nowoczesny smartwatch OPPO. 
Zapewnia łączność w dowolnym 
miejscu i czasie. Dzięki karcie eSIM 
zegarek może mieć własny numer. 
Dwuczipowy system zapewnia 
energię dla zegarka na nawet 21 dni 
pracy (w trybie oszczędnym). Dwa 
tryby użytkowania współpracują ze 
sobą, aby zmaksymalizować żywot-
ność baterii. 

zaDBaj o czyste 
Powietrze

Alergia na roztocza, kurz lub pyłki 
traw i drzew bywa uciążliwa, ale 
możemy zadbać o komfort oddycha-
nia we własnym biurze lub w domu. 
Oczyszczacz powietrza firmy Sam-
sung pozwala na usunięcie nawet 
do 99,97% zanieczyszczeń. W jaki 
sposób działa? W oczyszczaczach 
powietrza AX60 i AX90, obecne są 
trzy filtry, które eliminują nawet bardzo 
drobne cząsteczki, pozbywając się 
pyłków, alergenów, roztoczy, zarodni-
ków pleśni, grzybów, a także bakterii.

Gadżetomania
1

2
3






