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ołowa lata  to czas wy-
poczynku od czynności 
dnia codziennego. Dlate-
go też oddajemy w Pań-

stwa ręce numer wakacyjny, 
jednak nie uciekający także od 
problematyki, którą opisujemy 
także i poza wakacjami. 
Kiedy wędrowałem po Wy-
spach Brytyjskich zaintrygo-
wała mnie rozpowszechniająca 
się wśród wyspiarzy moda na 
posiadanie własnego klasyka, 
lub przynajmniej członkostwa 
w klubie miłośników takich 
pojazdów, co dawała możliwo-
ści korzystania z przyjemności 
i uroków jazdy historycznym 
i jednocześnie wciąż młodym 
wehikułem. 
Gdy w ostatnich latach zauwa-
żyłem, że taka moda wkracza 
powoli także na nasze polskie 
podwórko, postanowiliśmy 
poświęcić kilka słów właśnie 
temu hobby. Jakie samochody 
cieszą się największym uzna-
niem, gdzie można je kupić, 

bądź wypożyczyć. Wszystko to 
znajdą Państwo w artykule pt. „Nieśmiertelna moda na klasyki”.
Skoro już wspomnieliśmy o klasykach, warto też poświęcić kilka 
minut na zapoznanie się ze sztandarowym programem dotyczącym 
produkcji polskiego samochodu elektrycznego, o którym przeczy-
tają Państwo w teście: „Rząd chce przeznaczyć ćwierć miliarda na 
realizację projektu Izera”.
Mam nadzieję, że te i inne artykuły umilą Państwu pobyt na upra-
gnionych wakacjach i przyczynią się do jeszcze milszego odpoczyn-
ku, czego oczywiście życzę.

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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FPP już od ponad roku współpracuje z Po-
morskim Klubem Biznesu jako regional-
nym związkiem. Jakie korzyści daje taka 
kooperacja obu stronom?

Członkostwo w reprezentatywnej organiza-
cji pracodawców – a taką jest FPP – zapew-
nia zrzeszonym przedsiębiorcom uprawnie-
nia do wyrażania opinii w różnych gremiach 
ustawowych i uczestniczenia w ich pracach, 
co pozwala na skuteczne wpływanie na de-
cyzje władz publicznych. Z niektórych ko-
rzyści – jak np. przy ubieganiu się o niektóre 
rodzaje funduszy i dotacji – mogą korzystać 
tylko reprezentatywne organizacje praco-
dawców. Warto podkreślić, że członkostwo 
w reprezentatywnej organizacji pracodaw-
ców przyznaje uprawnienia na poziomie 
ogólnokrajowym, wojewódzkim i lokalnym 
– na przykład udział w pracach Wojewódz-
kich Rad Dialogu Społecznego. Ale nasza 
współpraca pozwala też na transfer wiedzy 
o nowych regulacjach prawnych, udział 
w procesie konsultacji aktów prawnych czy 
wspieranie postulatów przedsiębiorców 
i kształtowanie środowiska sprzyjającego 
prowadzeniu biznesu w Polsce.

A jakie wartości FPP czerpie z aktywności 
w województwie pomorskim?

Pomorski Klub Biznesu to jeden z naszych 
najbardziej aktywnych związków regional-
nych. Jesteśmy dumni z tego, jakie sukcesy 
odnosi ta działająca od wielu lat organiza-
cja. To wzór dla naszych innych oddziałów, 
pozwalający nam wdrażać nowe, ciekawe 

pomysły w innych regionach. Ale przede 
wszystkim dzięki naszej współpracy je-
steśmy bliżej przedsiębiorców w regionie 
pomorskim – to dla nas niezwykle ważne. 
Możemy nie tylko usłyszeć ich głos, poroz-
mawiać o problemach i wspólnie przygoto-

Regionalne oddziały
to siła FPP

Wywiad z Markiem Kowalskim – Przewodniczącym 
Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

TEKST: FPP
ZDJĘCIA: FPP
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wywać nowe inicjatywy. Możemy także bu-
dować aktywność społeczną i obywatelską 
oddolnie. Dzięki temu nie grozi nam „ode-
rwanie się od rzeczywistości”.

Dzięki FPP członkowie Pomorskiego Klu-
bu Biznesu – czyli Pomorskiej FPP mogą 
aktywnie działać w Wojewódzkich Radach 
Dialogu Społecznego (WRDS). Jakie są ko-
rzyści z tej aktywności?

WRDSy to ważne instytucje na pozio-
mie aktywności w regionie i nie tylko ze 
względu na nowe kontakty i wymianę po-

glądów. W ramach WRDS można zrobić 
bardzo wiele dla regionu. Oczywiście jest 
tu sporo pracy formalnej – ale mającej 
fundamentalne znaczenie. W ramach prac 
w WRDS zajmuje się stanowiska i wyraża 
opinie w sprawach objętych zakresem za-
dań związków zawodowych lub organizacji 
pracodawców, a będących w kompetencji 
administracji rządowej i samorządowej 
z terenu województwa. Do zadań należy też 
opiniowanie projektów strategii rozwoju 
województwa, rozpatrywanie spraw o za-
sięgu wojewódzkim, które zostały prze-
kazane przez Radę Dialogu Społecznego, 

czy rozpatrywanie spraw społecznych lub 
gospodarczych powodujących konflikty 
między pracodawcami a pracownikami. 
Wbrew pozorom można wiele wywalczyć 
dla przedsiębiorców w regionie.

Czy współpraca z FPP pozwala zwiększyć 
dostęp do środków z UE w regionie?

Bez wątpienia – jako reprezentatywna or-
ganizacja przedsiębiorców możemy dele-
gować swoich przedstawicieli opiniowania 
wydatkowania funduszy unijnych i kształ-
towania strategii rozwoju państwa, regio-
nów, metropolii i miast. Projekty strategii 
polegają bowiem obligatoryjnie konsul-
tacjom z m.in. reprezentatywnymi organi-
zacjami pracodawców. Reprezentatywne 
organizacje pracodawców są także usta-
wowo uprawnione do opiniowania wytycz-
nych wydatkowania funduszy unijnych, 
zarówno wytycznych horyzontalnych, jak 
i wytycznych bardziej szczegółowych. 
Dzięki temu mogą w bardzo praktyczny 
sposób wpływać na efektywne i korzystne 
ramy wydatkowania funduszy unijnych.

W jaki sposób członkowie Pomorskiego Klu-
bu Biznesu mogą jeszcze korzystać z możli-
wości i wiedzy FPP?

Zachęcamy przedsiębiorców z Pomor-
skiego do aktywności w ramach naszych 
Komitetów – to bardzo merytoryczne, efek-
tywne i ciekawe spotkania. W naszych 
strukturach działa już 5 Komitetów: HR, 
Energii i środowiska, Zamówień publicz-

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)  jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady 
Dialogu Społecznego (RDS). Nadrzędnym celem FPP jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym 
podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych 
w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie między-
narodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia 
pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców 
Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kom-
promisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Dla wzmocnienia pozycji eksperckiej FPP powołała Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – instytut, wokół 
którego skupiają się wybitni specjaliści z zakresu legislacji, prawa przedsiębiorców, prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecz-
nych i spraw międzynarodowych.
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Artur KowAlczyK
PREZES POmORSKIEgO Klubu bIZNESu

Pomorska Federacja Przedsiębiorców Polskich – Związek Pracodawców Pomorski Klub Biznesu – to inicjatywa właścicieli firm i kadry 
zarządzającej pomorskiego biznesu. Członkowie Klubu aktywnie wspierają się w kontaktach zawodowych i towarzyskich, rozwijając 
i propagując inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorców Pomorza – członków i partnerów 
Pomorskiego Klubu Biznesu. Naszym celem jest integracja środowiska pomorskiego biznesu, wymiana doświadczeń, tworzenie odpowied-
niego klimatu i przestrzeni dla szerokiej współpracy ponadregionalnej osób, firm i instytucji, a także inicjowanie i wspieranie ponadregio-
nalnych przedsięwzięć na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacji najlepszych praktyk biznesowych. Związek realizuje spo-
tkania networkingowe – służące między innymi nawiązywaniu nowych kontaktów, dzieleniu się wiedzą, wspiera działalność gospodarczą 
członków przez doradztwo prawne i ekonomiczne, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką 
prowadzenia biznesu, gospodarki oraz zarządzania. Budujemy koalicje firm, organizacji i instytucji, na rzecz wspierania przedsiębior-
czości, zwłaszcza w regionie pomorskim. Promujemy ciekawe inicjatywy członków Klubu mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości 
i promocji regionu w kraju i zagranicą. Tworzymy platformy wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją państwową 
i organizacjami społecznymi na rzecz budowania klimatu sprzyjającego rozwojowi Pomorza, prowadzimy także systemy wymiany infor-
macji służące nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą. Organizacja nagradza wybitne osobowości i firmy szczególnie 
zaangażowane w rozwój gospodarczy naszego regionu, odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze. 

nych, Zdrowia oraz Ubezpieczeń społecz-
nych. Poza tym zapraszamy do bezpłatne-
go udziału w licznych konferencjach, które 
organizujemy – jak choćby ostatnie warsz-
taty nt. zamówień publicznych pod pa-
tronatem Urzędu Zamówień Publicznych 
(UZP). Takich przedsięwzięć mamy bardzo 
dużo – dlatego zachęcamy do śledzenia 
stron www oraz social mediów Pomorskie-
go Klubu Biznesu i FPP.

Warto więc szybko zapisać się do Pomor-
skiego Klubu Biznesu?

Z pewnością! Samodzielne przedstawia-
nie swoich interesów przez poszczegól-
nych przedsiębiorców jest bardzo trudne, 
a także często bardzo nieskuteczne. Poli-
tycy i urzędnicy niechętnie kontaktują się 
z indywidualnymi firmami, co zresztą jest 
zrozumiałe. Nawiązanie dialogu z władzami 
publicznymi jest znacznie łatwiejsze i sku-
teczniejsze poprzez uczestnictwo w orga-
nizacjach przedsiębiorców. Polskie pra-
wo przewiduje ustawowe kanały dialogu 
przedsiębiorców z władzami. Korzystanie 
z tych kanałów jest rozwiązaniem najdo-
godniejszym i bezpiecznym. Poza tym to 
dostęp do niewyczerpanego źródła wiedzy 
i wymiany doświadczeń.





Tczewie odbyło się Lokalne Forum Międzysektorowe. 1 lipca, w świet-
nie wyposażonej Sali Obrad Rady Miasta Tczewa spotkali się ludzie 
z lokalnego biznesu, organizacji społecznych i samorządu, by poroz-
mawiać o zrównoważonym rozwoju Tczewa i powiatu tczewskiego. 

„Lokalne Fora Międzysektorowe realizowane są wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego oraz lokalnymi partnerami już od 2016 roku. 

Pandemia COVID-19 może być impul-
sem przyspieszającym robotyzację 

w polskich firmach. Barierą we 
wdrażaniu robotów na masową skalę 
wciąż pozostają jednak brak wiedzy, 

niska świadomość korzyści takich 
rozwiązań albo obawy przed wyso-

kimi kosztami. – Można zacząć od wdrożenia jednego 
czy dwóch robotów, zamiast od razu otwierać bardzo 
duży projekt. Przy takim podejściu w krótkim czasie 

dwóch–trzech tygodni można już mieć w firmie 
wdrożonego pierwszego robota i od razu czerpać 

z tego korzyści – mówi Przemysław Lewicki, szef pro-
jektu SAIO w ING Banku Śląskim, w którym pracuje 

już ponad 2 tys. wirtualnych pracowników.  

Lokalne
Forum

Międzysektorowe

NADChoDZI 
RobotyZACJA

Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie 
danych satelitarnych – takie będzie główne zadanie 
centrum operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej, 
które ma powstać w Gdańsku. Szacunkowy koszt in-

westycji wynieść ma około 20 
milionów euro, a realny termin 
realizacji to rok 2026. 
Budowa centrum operacyj-
nego POLSY ma być finan-
sowana z Krajowego Planu 
Odbudowy oraz Krajowego 
Programu Kosmicznego. Jest 
to tylko jedna z niewielu pla-
nowanych inwestycji w sektor 
kosmiczny. 

PowstANIe CeNtRum 
oPeRACyJNego w gDAńsku

Biznes
W
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W Tczewie odbyło się Lokal-
ne Forum Międzysektorowe. 
1 lipca, w świetnie wyposa-
żonej Sali Obrad Rady Miasta 
Tczewa spotkali się ludzie 
z lokalnego biznesu, organi-
zacji społecznych i samorzą-
du, by porozmawiać o zrów-
noważonym rozwoju Tczewa 
i powiatu tczewskiego.

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: pixabay.com

„Lokalne Fora Międzysektorowe realizo-
wane są wspólnie z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Pomorskiego oraz 
lokalnymi partnerami już od 2016 roku. Są 
współfinansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. W Tczewie zrealizowaliśmy spotka-
nie po raz trzeci. To co zaobserwowałam 
przez ten czas to wzmocnienie relacji mię-
dzysektorowych, poczucia świadomości 
wyzwań na rzecz Miasta Tczewa i chęć 
wspólnego odpowiedzialnego działania 
na rzecz ich rozwiązania” – mówi Natalia 
Siuda-Piotrowska – koordynatorka działań 
Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUN-
DATION (UPF) – organizatora tego wyda-
rzenia.
Spotkanie otworzyli ww. Natalia Siuda-
Piotrowska, partner projektu – Maciej 

Kochanowski – Kierownik Referatu ds. 
Analiz i Rozwoju Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego oraz 
partnerzy spotkania: Karolina Orzechow-
ska – Górska – starszy specjalista ds. HR 
z firmy Flex oraz Paulina Kremer – prezes 
zarządu Spółdzielni Socjalnej „Heca”. 
Podczas tego wydarzenia goście mogli 
zainspirować się działaniami zaangażowa-
nia społecznego firmy Farm Frites Poland 
– partnera UPF – o których opowiedziała 
Katarzyna Majchrzak – szefowa działu 
komunikacji i zaangażowania społeczne-
go FFP, wziąć udział w dyskusji na temat 
rozwoju współpracy tczewskiego bizne-
su, samorządu oraz lokalnych NGO. Panel 
poprowadził Filip Jędruch – dziennikarz 
radiowy, specjalista ds. komunikacji. Pod-
czas debaty swoimi doświadczeniami po-

dzielili się reprezentanci: firmy Flex – ww. 
Karolina Orzechowska-Górska, Urzędu 
Miasta Tczewa – Grzegorz Pawlikowski, 
Spółdzielni Socjalnej „Heca” – ww. Paulina 
Kremer oraz Fundacji Mikrostyk – Agata 
Saniecka. „Otwartość, biznesowe myśle-
nie, uporządkowanie, planowanie, dosto-
sowanie do potrzeb lokalnych oraz burze-
nie stereotypów to recepta panelistów na 
rozwój współpracy na rzecz społecznej 
odpowiedzialności”- podsumowuje dys-
kusję Paulina Kremer. W kolejnej części 
wydarzenia uczestnicy mogli posłuchać 
o działaniach Urzędu Miasta Tczewa na 
temat wprowadzanych rozwiązań proeko-
logicznych. O programie opowiedział Kry-
stian Jędrzejewski z Domu Przedsiębiorcy 
w Tczewie. Pyszności podczas przerwy 
kawowej zostały dostarczone przez jeden 

LokaLne Forum 
MiędzysektoRowe



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 13    

z lokalnych podmiotów ekonomii społecz-
nej – Spółdzielnię Socjalną „Jasna”. „W ra-
mach naszej polityki firmowej staramy się 
wspierać lokalne fundacje, stowarzyszenia 
i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. 
To dla nas bardzo ważne, by rozpowszech-
niać idee odpowiedzialnych społecznie 
dostaw, konsumpcji oraz promować za-
chowania proekologiczne w naszej lokal-
nej społeczności. To wszystko przekła-
damy na realne działania” – tak o rozwoju 
współpracy międzysektorowej w Tczewie 
opowiada Karolina Orzechowska-Górska. 
Wreszcie fantastycznym zwieńczeniem 
tego spotkania były mini warsztaty pod-
czas których jego uczestnicy wypracowa-
li kierunki wspólnych rozwiązań wyzwań 
związanych ze zmianami klimatycznymi na 
rzecz zrównoważonego Tczewa. „Cieszymy 
się ogromnie, że do dalszych prac swoją 
gotowość zadeklarowali przedstawicie-
le 8 organizacji z trzech sektorów: Urząd 
Miasta Tczewa, Fundacja Pokolenia, Spół-
dzielnia „Heca”, Dom Przedsiębiorcy, Fun-
dacja Uważni, firma Flex oraz OWES Dobra 
Robota. Dziękujemy wszystkim partnerom. 
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki 
” dodaje Aleksandra Wołodko – koordyna-
torka wydarzenia, pełnomocnik ds. part-
nerstw CSR, partner UPF.
Na spotkaniu byli obecni zarówno przed-
stawiciele sektora społecznego, w tym 

organizacji pozarządowych i spółdziel-
ni socjalnych, przedstawiciele Urzędu 
Miasta oraz firm. To ważne, że działania 
w kierunku zaangażowania społeczności 
Tczewa w obszarze ochrony klimatu i dba-
nia o środowisko chcą realizować wszyscy 
z trzech sektorów, co może przyczynić się 
do realnej zmiany i innowacyjnych rozwią-
zań na rzecz Tczewa.
Spotkanie było częścią projektu „Pomor-
ski system przedsiębiorczości społecznej: 
koordynacja rozwoju ekonomii społecznej 
w województwie pomorskim na lata 2019-
2022” realizowanego przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskie-
go w Gdańsku. Projekt współfinansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś 
priorytetowa 06. Integracja – Działanie 
06.03. Ekonomia społeczna – Poddziałanie 
06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora 
ekonomii społecznej.
Organizatorem całości była: Fundacja Ini-
cjowania Rozwoju UP Foundation
Partnerzy Główni Fundacji: Polpharma, 
LPP
Partner Fundacji: Farm Frites Poland
Partnerzy i patroni projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa • 
Pomorskiego 

Pracodawcy Pomorza Pomorski Zwią-• 
zek Pracodawców Lewiatan

Regionalna Izba Gospodarcza Pomo-• 
rza Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw

Express Biznesu• 
trojmiasto.pl• 

Partnerzy i patroni spotkania:
Urząd Miasta Tczewa• 
Flex• 
OWES Dobra Robota• 
Fundacja Pokolenia• 
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To kompleksowy program wsparcia dla 
najlepszych pomorskich partnerstw mię-
dzysektorowych odpowiadających na glo-
balne wyzwania społeczno-ekologiczne. 
Czy i tym razem znajdą się inicjatywy, które 
będą chciały zmierzyć się z tym zadaniem?
Współczesny świat zmaga się z globalnymi 
wyzwaniami, w tym pandemią, zmianami 
klimatycznymi, głodem versus marno-
waniem żywności, nadmiernym zużyciem 
energii, wyginięciem wielu gatunków zwie-
rząt, brakiem tolerancji czy wykluczeniem 
społecznym. Można by wymieniać bez koń-
ca. Odpowiedzią na te problemy ma być re-

alizacja 17 celów zrównoważonego rozwoju, 
których ostateczny termin wykonania to 
rok 2030. Agendę ONZ podpisały łącznie 
193 kraje, w tym Polska, zobowiązując się 
tym samym do sprostania tym wyzwaniom. 
Istotne jest, by również na poziomie lokal-
nych społeczności, dbać o możliwość reali-
zacji tych idei. Pojedyncze inicjatywy mają 
realny wpływ na globalną zmianę.
Na Pomorzu jest szansa, by urzeczywist-
niać cele zrównoważonego rozwoju dzięki 
m.in. Konkursowi Grantowemu “Fundusz 
Inicjowania Rozwoju” Fundacji Inicjowania 
Rozwoju Up Foundation (Fir Upf) na rzecz 

To jedyny taki Fundusz 
w Pomorskiem, będący 
także regionalnym wkładem 
m.in. W Kampanię 17 Ce-
lów. Fundacja Inicjowania 
Rozwoju szuka najlepszych 
pomorskich partnerstw mię-
dzysektorowych.

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIe: Fundusz Inicjowania Rozwoju

siódMa edycja 
Funduszu 
inicjoWania rozWoju
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najbardziej innowacyjnych, odpowiedzial-
nych społecznie partnerstw międzysek-
torowych. To już 7. edycja Konkursu. Jego 
główne założenie to kompleksowy program 
wsparcia dla najlepszych inicjatyw, w któ-
rych liderem jest organizacja pozarządowa 
współpracująca z biznesem i instytucją pu-
bliczną, czyli partnerstwo międzysektoro-
we. „W konkursie, jak zawsze stawiamy na 
innowacyjne rozwiązania problemów spo-
łecznych, które poprzez partnerstwa mają 
przynosić realną zmianę w danej społecz-
ności lokalnej województwa pomorskiego. 
Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021” 
– mówi Monika Hinc, prezeska Fir Upf.
Uczestniczki i uczestnicy konkursu mają 
możliwość udziału w Akceleratorze Innowa-
cji Międzysektorowych, w ramach którego, 
oprócz grantu w wysokości nawet 25 tysięcy 
złotych, przez kilka miesięcy będziemy po-
magać tworzyć skuteczne i rozwojowe part-
nerstwo międzysektorowe i je wzmacniać , 
pomagać w jego komunikowaniu i angażo-
waniu społeczności – dodaje Natalia Siuda 
– Piotrowska, koordynatorka Funduszu. Od 
siedmiu lat wspólnie ze wszystkimi part-
nerami zarówno biznesowymi, jak i mery-
torycznymi KG FIR, szukamy nowatorskich, 
długoterminowych rozwiązań, angażują-
cych społeczność lokalną. Zależy nam na 
projektach przynoszących wymierne efekty 
i wprowadzających faktyczną zmianę – mówi 
reprezentantka Głównego Partnera Funda-
cji i Funduszu – Patrycja Zbytniewska, koor-
dynatorka ds. projektów społecznych LPP.
W tym roku Konkurs Grantowy jest na-
szą odpowiedzią na wyzwania określone 
w Agendzie ONZ 2030. Oznacza to, że bę-
dziemy wspierać takie innowacje na Pomo-
rzu, które realnie wpiszą się w realizację co 
najmniej 1 z 17 globalnych celów zrówno-
ważonego rozwoju – podkreśla Magdalena 
Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji 
korporacyjnej i CSR Polpharmy SA – głów-
nego Partnera Fundacji i Funduszu. Kon-
kurs składa się z trzech etapów: złożenia 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie www.forumrozwoju.org.pl, zreali-
zowania kampanii crowdfundingowej oraz 
prezentacji przed Komisją Konkursową. Na 
każdym etapie eksperci współpracujący 
z UPF będą służyć wsparciem i konsulta-

cjami. Organizowane będą też szkolenia 
dot. przygotowania kampanii crowdfundin-
gowej, komunikacji oraz publicznej prezen-
tacji projektu. Laureaci konkursu zostaną 
wyłonieni podczas jubileuszowego 10. Fo-
rum Inicjowania Rozwoju, które odbędzie 
się w październiku 2021 roku.
Źródło: Fundacja „Świat Wrażliwy”

Dotychczas w ramach Funduszu przekaza-
liśmy już ponad 600 tysięcy złotych dla naj-
lepszych partnerstw międzysektorowych 
z całego województwa pomorskiego, w tym 
wiele dla partnerstw z Miasta Gdańska – 
mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału 
ds. Społecznych Urzędu Miasta Gdańska 
– przedstawiciel jednego z Partnerów Fun-
dacji i Funduszu.
Cieszymy się, że z roku na rok idea się 
rozwija i liczba partnerskich projektów 
międzysektorowych stale rośnie, w tym 
projektów realizowanych także dla gdań-
skiej społeczności. W bieżącym roku jako 
partner dołączyła do nas Grupa ERGO HE-
STIA. To dla nas bardzo ważne, że biznes 
dostrzega potrzebę zaangażowania się 
w projekty społeczne, oddziaływujące na 
społeczność lokalną – dodaje Monika Hinc, 
prezeska Fundacji.
Do inicjatyw, które do tej pory otrzymały 
wsparcie należą m.in.:

Fundacja Świat Wrażliwy, na projekt • 
Cafe Aktywni,

Hospicjum Pomorze Dzieciom na • 
Centrum Emocja - Holistyczne Centrum 
Wsparcia Po Stracie,

Spółdzielnia Socjalna Heca na projekt • 
Tczewscy Kurierzy Rowerowi,

Browar Spółdzielczy i projekt „Pojąć • 
głębię”,

Stowarzyszenie Educational Challen-• 
ge i tworzona przez nich ciałopozytywna 
kampania społeczna „self.ie”,

Teatr Dziecięcy Jantark na pierwsze • 
spektakle tworzone przez dzieci w języku 
kaszubskim.

Źródło: Fundacja „Świat Wrażliwy”

Dla nas otrzymany grant i wsparcie me-
rytoryczne w projekcie były istotnym mo-
torem napędowym do dalszego działania 
i drogocennym wsparciem przy kontynuacji 

naszej autorskiej innowacji. Poza wątkiem 
finansowym, najbardziej przydatne były 
konsultacje i wspólna praca nad ewolucją 
projektu w taki sposób, by był on realną 
innowacją społeczną. Doradztwo i edu-
kacja w zakresie budowania kampanii 
crowdfundingowych przyczyniły się do 
zwielokrotnienia możliwości promocyjnych 
naszej działalności Aktywni Cafe. Dzięki 
temu mogliśmy zadbać o rozwój naszej 
społeczności, dla której przygotowaliśmy 
ten projekt – mówi Jolanta Rychlik, preze-
ska Fundacji Świat Wrażliwy, reprezentant-
ka jednego z nagrodzonych partnerstw.” 
– mówi Jolanta Rychlik, prezeska Fundacji 
Świat Wrażliwy, reprezentantka jednego 
z nagrodzonych partnerstw. Serdecznie 
zapraszamy pomorskie organizacje poza-
rządowe wspólnie z partnerami do udziału 
w naszym Konkursie Grantowym – zarówno 
tych, którzy startują z realizacją partner-
skich projektów społecznych jak i tych, któ-
rzy chcą kontynuować wspólne prace nad 
innowacjami społecznymi - dodaje Siuda.
Szczegóły dotyczące konkursu można zna-
leźć na stronie www.forumrozwoju.org.pl 
https://www.forumrozwoju.org.pl/fundusz-
inicjowania-rozwoju-2021
Partnerzy Główni Funduszu:

LPP S.A.• 
Polpharma S.A.• 

Partnerzy Funduszu:
Urząd Marszałkowski Województwa • 

Pomorskiego,
Miasto Gdańsk,• 
Farm Frites Poland S.A.• 
Ergo Hestia S.A.• 

Partnerzy merytoryczni:
Agencja Rozwoju Pomorza,• 
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,• 
Pracodawcy Pomorza,• 
Konfederacja Lewiatan• 
Gdański Klub Biznesu• 
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych • 

i Średnich Przedsiębiorstw,
Regionalne Centrum Wolontariatu,• 
Black Belt Skills• 
Perspective CSR• 
2Pi Group• 
Scalac• 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Up 
Foundation
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ymczasem w Polsce – jak 
wynika z najnowszego 
badania Hays – 39 proc. 
specjalistów i menedże-

rów nie pamięta, kiedy ostatnio tyle wypo-
czywało, a co trzeci pozostaje online nawet 
w trakcie wakacji.

Badania Tax Care pokazały z kolei, że aż 
46 proc. menedżerów na urlopie wciąż 
wykonuje swoje obowiązki i zarządza ze-
społami. Randstad wskazuje natomiast, że 
27 proc. Polaków odczuwa presję, aby pod-
czas urlopu odpowiadać na służbowe maile 
i telefony. Warto je jednak wyłączyć, bo 
nieefektywny wypoczynek może mieć po-
ważniejsze konsekwencje: od problemów 
z pamięcią i koncentracją po wypalenie 
zawodowe.

– To, czy Polacy potrafią całkowicie odciąć 
się podczas urlopu, zależy w dużej mierze od 
wykonywanej pracy. Badania Tax Care poka-
zały, że aż 46 proc. menedżerów na urlopie 

Przynajmniej dwutygodniowy 
urlop jest jednym z najlep-
szych sposobów zwiększania 
satysfakcji i efektywności 
pracowników. 

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: pexels.com

Polacy 
WyPoczyWają 

z telefoneM w Ręku

T
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wciąż wykonuje swoje obowiązki i zarządza 
zespołami – wskazuje w rozmowie z agencją 
informacyjną Newseria Biznes dr Sylwia 
Olszewska, psycholog i wykładowca Wyż-
szej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

W Polsce aż 39 proc. specjalistów i mene-
dżerów nie pamięta, kiedy ostatnio prze-
bywało na przynajmniej dwutygodniowym 
urlopie, a 31 proc. nie wyłącza służbowych 
urządzeń nawet na wakacjach – wynika 
z czerwcowego badania Hays, przeprowa-
dzonego na grupie ponad 3,7 tys. respon-
dentów. Pokazało ono też, że zaglądanie do 
służbowego maila lub telefonu w trakcie 
wypoczynku jest dość powszechną prak-
tyką: 31 proc. badanych pozostało online 
podczas ostatniego, dłuższego urlopu, a 29 
proc. tylko częściowo wyłączyło służbowe 
urządzenia. Problem z przejściem w tryb 
offline na wakacjach mają zwłaszcza me-
nedżerowie – co wynika z chęci trzymania 
ręki na pulsie i dopilnowania, czy wszystko 
w firmie przebiega zgodnie z planem.

Badanie przeprowadzone na początku 
2020 roku dla Randstada pokazało z kolei, 
że średnio 34 proc. polskich pracodawców 
oczekuje od swoich podwładnych dostęp-
ności nawet podczas wakacji. Z kolei 27 
proc. Polaków odczuwa presję, aby w trak-
cie wypoczynku odpowiadać na służbowe 
maile i telefony.

– Na początku trudno całkiem odciąć się od 
zawodowych obowiązków. Przez pierwsze 
dwa–trzy dni zaglądamy do poczty, przeglą-
damy maile i jest to tzw. syndrom początku 
urlopu. Działamy jeszcze pod wpływem stre-
su i napięcia wyniesionego z pracy. Później 
przychodzi wyciszenie, ale potrzebny jest 
czas, ponieważ na urlopie umysł nie potrafi 
tak szybko przeskoczyć z wysokiego pobu-
dzenia emocjonalnego do wyciszenia się – 
mówi dr Sylwia Olszewska.

Jak podkreśla, regularny i jakościowy wy-
poczynek jest jednym z najlepszych spo-

sobów przeciwdziałania utracie motywacji, 
efektywności i wypaleniu zawodowemu. 
Dlatego w trakcie urlopu warto całkiem się 
odciąć od pracy i zapewnić sobie czas na 
regenerację.

– Jeżeli podczas urlopu nie odpoczniemy na-
leżycie, to – mówiąc metaforycznie – będzie-
my taką wyschniętą studnią, z której po po-
wrocie do pracy nie będzie skąd czerpać. Nie 
będzie w niej energii do życia i do pracy. Dla-
tego podczas urlopu warto odpoczywać sku-
tecznie, bo konsekwencje mogą być dotkli-
we. Przykładowo nasze procesy poznawcze 
– w tym np. pamięć, uwaga, spostrzeganie, 
lecz także myślenie kreatywne – będą spo-
wolnione, co oczywiście utrudni realizowanie 
zawodowych obowiązków. Stracimy też chęć 
i motywację do pracy, które wpływają na 
nasze samopoczucie i pozwalają realizować 
założone cele – mówi wykładowca Wyższej 
Szkoły Bankowej w Szczecinie.

Ekspertka wskazuje, że efektywny i jako-
ściowy odpoczynek powinien trwać mini-
mum dwa tygodnie, żeby organizm miał 

czas przyzwyczaić się do nowego, zwolnio-
nego trybu funkcjonowania.

– Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to po 
powrocie do pracy możemy robić sobie 
krótkie, ale częste miniurlopy, które też 
wpływają pozytywnie na nasz organizm 
i psychikę – mówi dr Sylwia Olszewska.

Co ważne, żeby porządnie odpocząć na 
urlopie – warto się do niego przygotować. 
Przed wyjazdem dobrze jest domknąć 
wszystkie duże zadania i projekty, a dla 
tych mniej ważnych zorganizować zastęp-
stwo. Należy też uprzedzić współpracowni-
ków i kontrahentów, informując, ile potrwa 
nieobecność i z kim w tym czasie można 
się kontaktować w pilnych sprawach.

– Kiedy już jesteśmy na urlopie, to najważ-
niejsze, aby się nie spieszyć, dać sobie czas 
na odpoczynek i leniuchowanie – wskazuje 
psycholog. – Istotne jest to, żeby pozbyć 
się pewnego przymusu robienia czegoś 
szczególnego. Urlop nie jest czasem, kiedy 
musimy robić coś wyjątkowego, realizować 
jakiś plan i odhaczać kolejne punkty. To jest 
czas, w którym możemy sobie pozwolić na 
oddech, relaks, leniuchowanie, na zadbanie 
o siebie np. w aspekcie żywieniowym czy 
sportowym.

Ekspertka WSB w Szczecinie zauważa też, 
że w trakcie pandemii COVID-19 wypoczy-
nek, jako forma zadbania o własne zdro-
wie, zyskał na znaczeniu. Polacy – po mie-
siącach stresu, zamknięcia, pracy zdalnej 
i łączenia jej z koniecznością opieki nad 
dziećmi – są przemęczeni i tęsknią za po-
rządnymi wakacjami.

– Bardziej doceniamy to, że w ogóle możemy 
wyjeżdżać – mówi dr Sylwia Olszewska. – Wi-
dać jednak, że zmienił się sposób organizo-
wania urlopu. Jest więcej aspektów i więcej 
zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę 
i które wpływają na to, czy ten urlop w ogóle 
odbędzie się w zaplanowanej formie.
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– Można zacząć od wdrożenia jednego czy 
dwóch robotów, zamiast od razu otwierać 
bardzo duży projekt. Przy takim podejściu 
w krótkim czasie dwóch–trzech tygo-
dni można już mieć w firmie wdrożonego 
pierwszego robota i od razu czerpać z tego 
korzyści – mówi Przemysław Lewicki, szef 
projektu SAIO w ING Banku Śląskim, 
w którym pracuje już ponad 2 tys. wir-
tualnych pracowników. Bank ma w tym 
zakresie duże doświadczenie, dlatego 
w ramach swojej RoboPlatformy, która 
obecnie działa pod nazwą SAIO, poma-
ga także swoim klientom usprawniać ich 
procesy wewnętrzne z wykorzystaniem 
robotyki.

– W firmach, w których były już roboty, pan-
demia COVID-19 przyspieszyła ich wdraża-
nie. Natomiast te, które jeszcze nie weszły 
na ścieżkę robotyzacji, w ostatnich mie-
siącach nie miały na to czasu, bo musiały 
mierzyć się z bieżącymi wyzwaniami, które 

przyniosła ze sobą pandemia. Zmieniła się 
natomiast świadomość, że robotyzacja jest 
czymś koniecznym, aby móc w przyszłości 
mierzyć się z podobnymi wyzwaniami. Dla-
tego dzisiaj firmy chcą i będą inwestować 
w roboty – mówi agencji Newseria Biznes 
Przemysław Lewicki. 

Skutki szybkiego rozprzestrzeniania się 
po świecie koronawirusa skłoniły wiele 
firm do szukania sposobów na uniezależ-
nienie się od czynnika ludzkiego w sytu-
acji zagrożenia zdrowia. To spowodowało 
większe zainteresowanie rozwiązaniami 
RPA, czyli zrobotyzowanej automatyza-
cji procesów biznesowych. Z globalnego 
raportu firmy doradczej Deloitte („Inte-
ligentna Automatyzacja 2020”) wynika, 
że w ubiegłym roku odsetek organizacji, 
które rozpoczęły wprowadzanie rozwią-
zań bazujących na inteligentnej automa-

tyzacji, znacząco wzrósł. Działania w tym 
zakresie podjęło 73 proc. badanych firm, 
podczas gdy rok wcześniej było to 58 
proc., a w 2015 roku takie plany deklaro-
wało zaledwie 13 proc. przedsiębiorstw. 
W globalnej skali COVID-19 ograniczył lub 
spowolnił inwestycje w robotyzację w 29 
proc. organizacji. W pozostałych przypad-
kach takie projekty są kontynuowane, 
a w przypadku co piątej firmy nawet przy-
spieszyły. Z kolei 9 proc. z nich wskazało, 
że dopiero koronawirus spowodował roz-
poczęcie inwestycji w tym obszarze.

Z raportu Gartnera z września 2020 roku 
wynika, że 90 proc. dużych organizacji na 
całym świecie do 2022 roku wdroży w ja-
kiejś formie rozwiązanie z obszaru RPA. 
W tym roku rynek takich rozwiązań będzie 
wart ok. 1,9 mld dol., o prawie jedną piątą 
więcej niż w ubiegłym roku. 

Pandemia COVID-19 może 
być impulsem przyspieszają-
cym robotyzację w polskich 
firmach. Barierą we wdra-
żaniu robotów na maso-
wą skalę wciąż pozostają 
jednak brak wiedzy, niska 
świadomość korzyści takich 
rozwiązań albo obawy przed 
wysokimi kosztami. 

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIe: pixabay.com

nadchodzi 
robotyzacja
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– W polskich firmach roboty są bardzo chęt-
nie wykorzystywane np. w obsłudze posprze-
dażowej klienta, w obsłudze korespondencji, 
w obszarze księgowości albo do modyfikacji 
systemów ERP [oprogramowanie do kom-
pleksowego zarządzania przedsiębiorstwem 
– red.]. W tradycyjnym modelu zmiany w tych 
systemach są drogie i czasochłonne, a wy-
korzystanie w tym celu robotów jest łatwe 
i skraca ten czas – zapewnia szef projektu 
SAIO w ING Banku Śląskim.

Jak podkreśla, potrzeba automatyzacji 
i obniżenia kosztów występuje praktycznie 
w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości. 
Dlatego w tych obszarach, gdzie wykonywa-
ne są powtarzalne, automatyczne czynności, 
dobrym pomysłem jest właśnie „zatrudnie-
nie” robota. Pozwala to radykalnie obniżyć 
koszty i skrócić czas realizacji bieżących za-
dań. Barierą w masowym wykorzystaniu ro-
botów wciąż jest jednak brak wiedzy i niska 
świadomość korzyści z takich rozwiązań.

– Na rynku panuje przekonanie, że aby „za-
trudnić” robota, trzeba powołać duży pro-
jekt, zrobić analizę procesów, a najlepiej 
jeszcze zatrudnić w tym celu firmę konsul-
tingową. W przypadku bardzo dużych firm 
takie podejście może zadziałać, natomiast 
równie dobrze można zacząć od wdrożenia 
jednego czy dwóch robotów. Przy takim po-
dejściu w czasie dwóch–trzech tygodni moż-
na już mieć w firmie wdrożonego pierwszego 
robota i od razu czerpać korzyści z roboty-
zacji – mówi Przemysław Lewicki. – Nasze 
doświadczenie pokazuje, że takie podejście 
jest lepsze, ponieważ po pierwsze – szybko 
dostarcza wartość w postaci robotów, a po 
drugie – przełamuje bariery, strach przed ro-
botyzacją i obawy, że może się ona nie udać.

W ING Banku Śląskim w 10 krajach na 
dwóch kontynentach działa w tej chwili 
ponad 2 tys. robotów, z których większość 
wspiera procesy w obszarze operacji ban-
kowych, ryzyku i finansach. Z powodzeniem 
działają one na istniejącej infrastrukturze 
IT, bez potrzeby kosztownych modyfikacji 
systemów. Bank ma w tym zakresie duże 
doświadczenie, dlatego w ramach swojej 
RoboPlatformy, która obecnie działa pod 

nazwą SAIO, pomaga także swoim klientom 
usprawniać ich procesy wewnętrzne z wy-
korzystaniem robotyki.

– SAIO to kompleksowa platforma, która in-
tegruje technologie sztucznej inteligencji 
i robotyzacji, żeby optymalizować i auto-
matyzować procesy w firmie. Jest to nasze 
autorskie rozwiązanie. Mamy już kilkanaście 
lat doświadczenia w robotyzacji, przez ten 
czas staliśmy się już ekspertami w tej dzie-
dzinie. I dlatego chcemy się dzielić tym do-
świadczeniem i umiejętnościami z naszymi 
klientami – podkreśla szef projektu SAIO 
w ING Banku Śląskim. – Do tego właśnie 
służy platforma SAIO, dzięki której można 
łatwo i szybko zrobotyzować firmę. Statysty-
ki pokazują, że nawet do 50 proc. projektów 
robotyzacyjnych kończy się fiaskiem. My da-
jemy gwarancję, że projekty, którymi my się 
zajmujemy, kończą się sukcesem.

SAIO to uniwersalne narzędzie, z którego 
może korzystać wiele branż. Sprawdza się 
zarówno w sprzedaży, zarządzaniu klienta-
mi, jak i w skarbowości, finansach, rachun-
kowości, HR, procesach zakupowych, IT czy 
choćby w zarządzaniu operacyjnym.

– Kładziemy nacisk na to, żeby nasze robo-
ty były w stanie obsługiwać coraz bardziej 
skomplikowane procesy. Dlatego wyposaży-
liśmy SAIO w reużywalne moduły sztucznej 
inteligencji, gdzie nawet nie trzeba progra-
mować, tylko poprzez wyklikanie można 
stworzyć zaawansowane modele AI i wypo-
sażyć w nie roboty. Mogą to być np. klasyfi-

katory tekstu, obrazu czy detektory anomalii 
w procesach – wymienia Przemysław Le-
wicki. – Dzisiaj na rynku wyzwaniem jest nie 
tyle zbudowanie samego modelu sztucznej 
inteligencji, ale jego integracja z istniejący-
mi procesami. SAIO dostarcza komponenty 
AI i jednocześnie, dzięki technologii Robotix, 
pozwala na ich łatwe wdrożenie w firmie i in-
tegrację z istniejącą infrastrukturą. W tra-
dycyjnym podejściu jest to trudne, potrafi 
trwać miesiącami i kosztować ogromne pie-
niądze. Natomiast dzięki SAIO możliwy jest 
natychmiastowy upgrade, co oznacza na-
tychmiastowy skok technologiczny w firmie.

W ramach swojej platformy SAIO ING 
Bank Śląski zapewnia pełny zakres usług 
robotyzacyjnych: poczynając od bezpłat-
nego przeglądu procesów, przez szkolenia, 
aż po wdrożenie. Finalnym produktem jest 
robot, który automatycznie realizuje pro-
ces w firmie.

– Już za ok. 6 tys. zł można mieć pierwszego 
wirtualnego pracownika, który nie tylko na 
siebie zarobi, ale jest też w stanie wygene-
rować w firmie oszczędności rzędu od kilku-
dziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych 
rocznie – podkreśla ekspert ING.

Raport firmy McKinsey i miesięcznika „For-
bes” z 2018 roku wskazywał, że dzięki auto-
matyzacji i wynikającemu z niej wzrostowi 
produktywności PKB Polski w 2030 roku 
może być wyższy o 15 proc., a średni roczny 
wzrost gospodarczy w tej dekadzie może 
być szybszy o 1 pkt proc.



 20    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 Nadchodzące 
zmiany w zakresie dowodów 

osobistych są bardzo 
istotne i dotkną każdego 

z nas. Warto wiedzieć 
czego dotyczą, ponieważ 

mają wejść w życie lada 
moment. Zniknie możliwość 

złożenia przez Internet 
wniosku o wydanie dowodu 

osobistego. Pojawią 
się za to nowe dowody 

osobiste- z odciskiem palca 
i odręcznym podpisem 

właściciela. 

zMiany
w doWodach 

osobistych
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owyższe modyfikacje 
wynikają z koniecz-
ności dostosowania 
polskich przepisów do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. 
Przede wszystkim chodzi o ujednolice-
nie krajowych przepisów w tym zakresie. 
Wszystkie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej zostały objęte zmianami i zo-
bowiązane do umieszczania na dowodach 
osobistych odcisków palców i odręczne-
go podpisu posiadacza. Zwróćmy jednak 
uwagę na to kogo w głównej mierze doty-
czą zmiany. Każdy kto posiada dowód oso-
bisty może z niego korzystać, aż do utraty 
jego ważności, a więc do tego momentu 
nie musimy wymieniać go na nowy. 
Dowód osobisty według nowych zasad 
będzie wydawany osobom, które ukończą 
18 lat i będą starały się o jego uzyskanie, 
a także osobom, których dowody stracą 
ważność w momencie wejścia przepisów 
w życie. Skutkiem wprowadzenia nowe-
go rodzaju dowodów osobistych jest brak 
możliwości złożenia wniosku przez Inter-
net. Jest to spowodowane zmianą zawar-
tości warstw graficznej i elektronicznej 
na dowodach tożsamości. Odciski palców 
oraz podpis trzeba będzie złożyć w urzę-
dzie, stąd niemożność składania wniosków 
online. Jest jednak wyjątek. W dalszym 
ciągu przez Internet będzie można złożyć 
wniosek w przypadku ubiegania się o do-
kument dla dzieci w wieku do 12 lat. Od ta-
kich osób nie są pobierane odciski palców. 
Zgodnie z przepisami unijnymi zmiany mają 
dotyczyć nie tylko wzbogacenia dowodu 
osobistego o odciski palców oraz podpis 
posiadacza, ale również wprowadzenie 

dowodów osobistych z 12-miesięcznym 
lub krótszym terminem ważności dla tych 
osób, które nie mogą czasowo złożyć odci-
sków palców. Nie będzie to dotyczyło dzie-
ci poniżej 12 roku życia, ponieważ od nich 
odciski palców nie będą pobierane. Do-
wody osobiste nadal będą wydawane na 
5 i 10 lat. Jak już wcześniej wspomniałem, 
nie będzie można złożyć wniosku o wy-
danie dowodu osobistego przez Internet, 
natomiast dla osób które nie będą mogły 
udać się do urzędu w celu oddania odci-
sków palców przewiduje się możliwość 
skorzystania z mobilnej stacji obsługiwa-
nej przez urzędników. 
Nowy dowód osobisty będzie też zawierał 
kilka zmian dostrzegalnych już na pierw-
szy rzut oka. Między innymi pojawi się 
oznaczenie państwa członkowskiego na 
tle flagi Unii Europejskiej. Zapowiadane 
zmiany miały wejść w życie już 2 sierpnia 
2021 roku, aczkolwiek senacka komisja 
opowiedziała się za nowelą przesuwającą 
termin wdrożenia nowych dowodów oso-
bistych. Przyczyną przesunięć miało być 
potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa 
informacji przetwarzanych z wykorzysta-
niem wybranych w przetargu urządzeń do 
pobierania linii papilarnych, które miały 
trafić do gmin. W związku z tym, Kancela-
ria Prezesa Rady Ministrów musi wyłonić 
nowego dostawcę sprzętu, a zmiany nale-
żało przesunąć. Minister do spraw infor-
matyzacji w porozumieniu z ministrem do 
spraw wewnętrznych mają ogłosić komu-
nikat, w którym wskażą „dzień wdrożenia 
rozwiązań technicznych umożliwiających 
wydawanie dowodu osobistego zawie-
rającego odciski palców”. Komunikat 
ma zostać ogłoszony 14 dni wcześniej 

w Dzienniku Ustaw oraz na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej ministra do 
spraw cyfryzacji. W tym dniu z małymi 
wyjątkami wejdą w życie zmiany opisane 
w niniejszym artykule. 
Państwa członkowskie zobligowane są 
do wdrożenia zmian w zakresie dowodów 
osobistych do sierpnia 2021 r. Dowody 
mają być wymieniane sukcesywnie, wraz 
z datą końca ich ważności. Jak wynika 
z informacji podanych przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów w tym roku do-
wody osobiste z powodu końca ważności 
dokumentu tożsamości powinno wymie-
nić prawie 1,5 miliona Polaków. Ponad 
300 tysięcy osób kończy 18. rok życia, 
a więc w większości będą wnioskować 
o swój pierwszy dowód osobisty. 
Zmiany w dowodach osobistych miały 
wejść w życie już na początku sierpnia 
bieżącego roku, natomiast na chwilę 
obecną nieznany jest termin ogłoszenia 
zmian. Według uzyskanych informacji ma 
to nastąpić w najbliższym czasie. Zmia-
ny są kluczowe dla osób, którym kończy 
się ważność dowodu oraz które osiągną 
w najbliższym czasie pełnoletność. Warto 
się z nimi zapoznać, by nie zaskoczyć się 
nagłymi zmianami. 

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego

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

W wyniku przemian ustrojowych jakie 
zaszły w Polsce po 1989 roku zrodził się 
w naszym kraju ruch niezależnych, samo-
rządowych organizacji zrzeszających na 
zasadzie dobrowolności pracodawców, 
prowadzących działalność gospodarczą. 
W oparciu o ustawę z maja 1991 roku z koń-
cem września tego samego roku został za-
rejestrowany Gdański Związek Pracodaw-
ców, który w 2010 roku zmienił nazwę na 
Pracodawcy Pomorza. 
W czasie trzech dekad funkcjonowania 
organizacji zmieniały się priorytety, zmie-
niały się osoby funkcyjne oraz programy 
poszczególnych kadencji zarządów. Jest 
jednak coś co ma wspólny mianownik dla 
całego tego okresu. Zawsze dominowały 
działania wspierające przedsiębiorców 
w tym członków zrzeszonych w organiza-
cji. Pracodawcy są największą wartością 
organizacji i polskiej gospodarki. Zapew-
niają miejsca pracy i rozwój regionu. Nie 
sposób wymienić wszystkich inicjatyw, 
które związek realizował i realizuje na 

rzecz swoich członków. Jest pewne, że 
dzięki uporowi, konsekwencji i meryto-
rycznej pracy wielu osób udało się na Po-
morzu zbudować największy regionalny 
związek pracodawców w Polsce zrzeszają-
cy blisko 1000 członków. To dzięki  naszym 
firmom członkowskim oraz przedsiębior-
com zaangażowanym społecznie udaje 
się rocznie zorganizować setki spotkań, 
seminariów, konferencji, warsztatów, 
debat i konsultacji. Bez nich wszystkich 
związek nie osiągnąłby tego co reprezen-
tuje w obecnej chwili. Pracodawcy Pomo-
rza oferują wysoki poziom merytoryczny 
swojej działalności, jak również otwartość 
i chęć niesienia pomocy  wszystkim po-
trzebującym wsparcia, w tym fundacjom, 
stowarzyszeniom, podmiotom ekonomii 
społecznej, osobom poszkodowanym przez 
życie i los. Wszystkie te działania cały czas 
utwierdzają nas w przekonaniu, że organi-
zacje pozarządowe takie jak Pracodawcy 
Pomorza są potrzebne w imię realizacji 
wartości podstawowych związanych z bu-
dowaniem wrażliwego i odpowiedzialnego 
społeczeństwa obywatelskiego.
Ostatni okres działalności gospodarczej 
firm zrzeszonych w Pracodawcach Pomo-
rza był niezwykle trudny ze względu na 
obostrzenia wynikające z pandemii korona-
wirusa. Wymagał wielkiego wysiłku praco-
dawców w utrzymaniu płynności finanso-
wej i zapewnieniu ciągłości zatrudnienia. 
W tym czasie organizacja nie zaprzestała 
swojej działalności nawet na jeden dzień. 
Aktywnie wpierała przedsiębiorców prze-
chodząc na pracę zdalną i organizując 
setki spotkań i szkoleń on-line w tym do-

tyczących możliwości uzyskania pomocy 
rządowej i samorządowej. Jednocześnie 
podejmowaliśmy wspólne działania praco-
dawców wspierające ochronę zdrowia.
Kiedy ponad dwa lata temu władze statu-
towe Pracodawców Pomorza podjęły de-
cyzję o organizacji obchodów trzydziestej 
rocznicy organizacji, nikt nie przypuszczał, 
że pandemia szybko zrewiduje nasze pla-
ny. Rezygnując z hucznych jubileuszowych 
obchodów, w imię społecznej odpowie-
dzialności biznesu postanowiono, aby 
w podziękowaniu za trud i poświęcenie 
w ratowaniu zdrowia i życia Polek i Polaków 
zorganizować Galę Przedsiębiorcy Medy-
kom. To czas na podziękowania i oddanie 
hołdu lekarzom, pielęgniarkom, ratowni-
kom medycznym oraz farmaceutom, dia-
gnostom laboratoryjnym, fizjoterapeutom, 
pracownikom sanepidu i Wojskom Obrony 
Terytorialnej. Chcemy powiedzieć również 
wszystkim szpitalom – dziękujemy. To dla 
nich Pracodawcy Pomorza zorganizują 8 
września 2021 roku Koncert dla Medyków 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdań-
sku, podczas którego wystąpi wybitna 
śpiewaczka operowa o międzynarodowej 
sławie Aleksandra Kurzak. Towarzyszyć 
jej będzie  Polska Orkiestra Kameralna 
Sopot pod dyrekcją prof. Wojciecha Raj-
skiego. Mamy nadzieję, że organizowane 
przez Pracodawców Pomorza wydarzenie 
będzie nie tylko wyrazem uznania dla cięż-
kiej pracy pracowników ochrony zdrowia, 
ale zmusi do refleksji nad koniecznością 
ponownego zdefiniowania zasad finanso-
wania i funkcjonowania całego polskiego 
systemu ochrony zdrowia.   

Czasy są trudne dla wszystkich 
w związku z szalejącą pandemią, 
ale są pewne powody, z których 
nasze środowisko gospodar-
cze jest dumne. Dokładnie we 
wrześniu Pracodawcy Pomorza 
obchodzą swój okrągły jubileusz 
powstania. 

30 lat Pracodawców Pomorza
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W Gdańsku ma powstać 
centrum operacyjne Polskiej 

Agencji Kosmicznej
TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIe: Mat. prasowe

Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych satelitarnych – takie będzie główne zadanie centrum 
operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej, które ma powstać w Gdańsku. Szacunkowy koszt inwestycji wy-
nieść ma około 20 milionów euro, a realny termin realizacji to rok 2026. 

Budowa centrum operacyjnego POLSY 
ma być finansowana z Krajowego Pla-
nu Odbudowy oraz Krajowego Programu 
Kosmicznego. Jest to tylko jedna z nie-
wielu planowanych inwestycji w sektor 
kosmiczny. W najbliższych latach Polska 
Agencja Kosmiczna będzie miała do dys-
pozycji budżet inwestycyjny wynoszący 
nawet 170 mln euro. Część tej kwoty zo-
stanie zainwestowana w centrum opera-
cyjne w Gdańsku. 

Lokalizacja nie jest przypadkowa. To wła-
śnie w Gdańskim Parku Naukowo – Tech-
nologicznym mieści się główna siedziba 
POLSY, na Pomorzu prężnie działają firmy 
z sektora kosmicznego i jest tutaj duży 
potencjał naukowy za sprawą uczelni 
wyższych, kierunków studiów i samych 
studentów. 

- Chcemy rozwijać działalność Polskiej Agen-
cji Kosmicznej tutaj na miejscu w Gdańsku. 
Chcemy, żeby Pomorze było ośrodkiem, 
gdzie dzięki dostępności kadr i dobrej loka-
lizacji będzie można tę działalność rozwijać 
zarówno po stronie przemysłu, jak i po stro-
nie nauki - mówi wiceminister rozwoju pra-
cy i technologii Robert Tomanek.

Dokładna lokalizacja centrum operacyj-
nego Polskiej Agencji Kosmicznej nie jest 
jeszcze znana. Ta sprawa jest przedmio-
tem konsultacji z władzami samorządo-

wymi. Centrum operacyjne ma się głównie 
zajmować się pozyskiwaniem, przetwa-
rzaniem, przechowywaniem danych sate-
litarnych, udostępnianiem ich uczelniom, 
firmom czy administracji państwowej. 

- Wszyscy korzystamy z nawigacji satelitar-
nej, z telekomunikacji satelitarnej, coraz 
więcej zastosowań mają dane satelitarne 
pochodzące z obserwacji ziemi. Technolo-

gie kosmiczne są wykorzystywane do tego, 
by nowoczesna państwo mogło sprawnie 
funkcjonować, Aby rozwijać w Polsce tę 
gałąź powstaje Krajowy Program Kosmicz-
ny, który będzie dotyczyć m.in. wykorzysty-
wania danych pochodzących z satelitów 
unijnych, ochrony oraz budowy własnych 
satelitów, a także rozwoju technologii ko-
smicznych i rakietowych - mówi Grzegorz 
Wrochna, prezes POLSY.
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Wejherowo bierze udział w ogólnopolskim Kon-
kursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę 

Narodowego Spisu 
Powszechnego 

Ludności i Miesz-
kań 2021. Im więcej 
mieszkańców weź-

mie udział w spisie, 
tym większe szanse 
na zwycięstwo. Spis 
trwa do 30 września 

2021 r. i jest
obowiązkowy.

Zintegrowana polityka 
mieszkaniowa stanowi 
jeden z instrumentów 
rozwoju lokalnego. Wiele 
pozytywnych impulsów 
pobudzających gospo-
darkę mieszkaniową 
można w ostatnim czasie 
znaleźć na Pomorzu, 
w Pelplinie, gdzie 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Pelplin Mirosław Chyła konsekwentnie realizuje wy-
znaczone na początku kadencji cele.

KONKuRS 
NA NAjbARDZIEj 
CyfRową gmINĘ

ubileusze skłaniają do refleksji… Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie
Puck spełniając zadania własne gminy w zakresie merytorycznym objętym 
tytułem samorządowej instytucji kultury, współtworzy wydarzenia i współpracuje 

z różnymi podmiotami w szeregu przedsięwzięciach mających znaczenie kulturowe 
dla regionu.

INtegRACJA PolItykI 
mIESZKANIOWEj W gmINIE 

PElPlIN

Sam
orząd
j

Wybrane 
działania 

kulturowe
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odzienność pracy ani-
matorskiej opiera się na 
działaniach lokalnych, 
niezwykle ważnych, 

inspirujących środowisko do zwrócenia 
uwagi na drzemiące możliwości pra-
cy społecznej, artystycznej, zwłaszcza 
w kręgach Kół Gospodyń Wiejskich, Rad 
Sołeckich, młodzieży i dzieci… Owocuje 
licznymi festynami, akcjami charytatyw-
nymi, ekologicznymi, organizowanymi 
wystawami, konkursami. Bezpośrednim 
Partnerem OKSiT w kulturowej kreacji 
jest Towarzystwo Upiększania Miasta 
Pucka, założone w 1884 roku i reaktywo-
wane w 1998 roku, ma utrwaloną markę 

w lokalnym środowisku. Współpraca 
sprawdzona przez lata projektami o du-
żym znaczeniu dla ziemi puckiej, m.in. 
Europejskie Dni Dziedzictwa, …chrońmy 
dom pomorski, inwentaryzacja skarbca 
benedyktynek żarnowieckich, akcjami 
prowadzonymi w oparciu o Narodowy In-
stytut Dziedzictwa oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomorskiego.
Od 2003 wspólnie, OKSiT i TUMP organizu-
ją coroczny Pucki Salon Artystyczny. Puck, 
kaszubskie miasto nad Małym Morzem. 
Gromadząc twórców profesjonalnych i ludo-
wych skupionych na lokalnych wartościach 
kulturowych i morskich… Współfinansowa-
ne okresowo grantami Miasta Pucka.

ENERGIA KULTURY. Nowożytność. • 
Sesja poświęcona kulturze i sztuce ziemi 
puckiej od XVI do XVIII wieku. Sesja prze-
prowadzona w dn. 17.10.2015 w puckim 
Ratuszu (OKSiT i TUMP). Skupiła naukow-
ców m.in. z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Uniwersytetu Opolskiego, 
Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie, z Białegostoku.

Towarzystwo Upiększania Miasta • 
Pucka we współpracy z OKSiT realizuje 
projekt pt. WOLONTARIAT dla zabytków 
kaszubskiej Nordy. Chronimy DOM PO-
MORSKI (grant Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego). 21.10.2016 r. 

TEKST: OKSiT
ZDJĘCIA: P. Kropidłowski, M. Parchem

Jubileusze skłaniają do 
refleksji… Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki w Gminie 
Puck spełniając zadania wła-
sne gminy w zakresie mery-
torycznym objętym tytułem 
samorządowej instytucji 
kultury, współtworzy wyda-
rzenia i współpracuje z róż-
nymi podmiotami w szeregu 
przedsięwzięciach mających 
znaczenie kulturowe dla 
regionu.

wybRane działania kulturoWe 
ośRodka kultuRy, sPoRtu i tuRystyki 

w gMinie Puck…

C

w w w. g m i n a . p u c k . p l  |  w w w. o k s i t p u c k . p l

…w 30. lecie Gminy Puck
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w Żelistrzewie k/Pucka konferencja pod-
sumowująca projekt, który ma na celu po-
pularyzację społecznej troski o dziedzic-
two kulturowe Pomorza w społeczności 
Pomorzan, wskazując na problem ochrony 
ginącego na naszych oczach charaktery-
stycznego typu obiektów zabytkowych. 
Wstawa Fotograficzna i wydanie folderu 
dokumentacyjnego.

Wolontariat dla zabytków kaszub-• 
skiej Nordy ‘2017 (OKSiT i TUMP) Na ca-
łość realizacji złożyły się 4 moduły: obóz 
dla wolontariuszy - młodzieży gimnazjal-
nej, warsztaty dla młodzieży, warsztaty 
dla seniorów w Parku Kulturowym Osada 
Łowców Fok w Rzucewie podczas Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa; warsztaty kon-
serwatorskie. Ponadto odbył się wernisaż 
wystawy fotograficznej pt. Robert Mach. 
FOTO (uczestnika ubiegłorocznego pro-
jektu pt. Wolontariat dla zabytków. Chro-
nimy DOM POMORSKI) w dn. 6 września 
2017 r. w Sali ekspozycyjnej Parku Kultu-
rowego Osada Łowców Fok w Rzucewie. 
Dopełnieniem projektu konferencja w dn. 
27 października 2017 r. w Żelistrzewie 
z udziałem Pomorskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków w Gdańsku 
i dyrektora gdańskiego oddziału Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa oraz opraco-
wanie materiałów informacyjnych i pro-
mocyjnych z zakresu ochrony dziedzictwa 
kultury Pomorza: folder, kartka pocztowa, 
kalendarz planszowy, 20 egz. prezent. 
CD. Projekt pt. Wolontariat dla zabyt-
ków kaszubskiej Nordy, realizowany we 
współpracy z Ośrodkiem Kultury Sportu 
i Turystyki w Gminie Puck, uzyskał do-
finansowanie ze środków Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla 
dziedzictwa oraz samorządu wojewódz-
twa Pomorskiego. Obsługę medialną pro-
jektu realizowały: RADIO KASZEBE, TTM 
Twoja Telewizja Morska i portale nadmor-
ski24.pl, naszemiasto.pl oraz kaszuby24.
pl, Dziennik Bałtycki. 

W • Europejskim Roku Dziedzictwa 
Kulturowego Towarzystwo Upiększania 
Miasta Pucka i Ośrodek Kultury Sportu 

i Turystyki w Gminie Puck we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki 
O/ Gdański, Katedrą Historii Sztuki Śre-
dniowiecznej i Nowożytnej Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego, Katedrą 
Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków 
Uniwersytetu Opolskiego oraz doctore 
honoris causa AMW prof. Danielem Dudą 
zorganizował w dniach 21-23 czerwca 
2018 r. w Pucku konferencję pt. EUROPA, 
RZECZPOSPOLITA, PRUSY KRÓLEW-
SKIE. Nowożytność. Celem sesji było 
prezentacja badań naukowych nad za-
gadnieniami z dziedziny historii, historii 
sztuki i antropologii kultury obejmujący-
mi szeroko pojęte relacje Pomorza Gdań-
skiego z Rzeczypospolitą i Europą w okre-
sie nowożytnym. Szczególnie zagadnienia 
dotyczące sztuki, marynistyki i wydarzeń 
prowincjonalnych o charakterze uniwer-
salnym, pozostające dotychczas poza 
głównym nurtem badań. Dwudniową kon-
ferencję dopełni study tour po kaszub-
skiej Nordzie. Materiały pokonferencyjne 
zostały wydane w formie publikacji zbio-
rowej, recenzowanej naukowo. Do udziału 
w konferencji akces zgłosiło ponad 25 
naukowców, sesja była otwarta, wzięło 
udział ok. 150 słuchaczy. Konferencja 
odbyła się pod patronatem: Metropolity 
Gdańskiego, Rektora Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, Rektora Uniwer-
sytetu Opolskiego i Rektora-Komendanta 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wystawa fotograficzna J.P. Dettlaff/• 
OKSiT: Moje Kaszuby. Sztuka Nordy 
w Gorey (Irlandia), maj-czerwiec 2018.

Inwentaryzacja Skarbca Benedykty-• 
nek w Żarnowcu 2018 i 2019. (grant Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa dla TUMP, 
współpraca OKSiT)

Wolontariat dla DOMU POMORSKIE-• 
GO (4 maja – 30 października 2019) 
Dofinansowano w ramach programu Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa – WSPÓL-
NIE dla DZIEDZICTWA (TUMP i OKSiT)
Liczne przedsięwzięcia kulturalne orga-
nizowane przez gminny ośrodek kultury 
w ciągu jubileu-szowego 30. lecia Samo-
rządu Gminy Puck wpisują się na bogatą 
listę kreacji ważnych, kształtujących ob-
raz naszej Małej Ojczyzny…

urząd gminy Puck
ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck 
tel.58 673 20 96
fax: 58 673 27 37;
e-mail: ugpuck@onet.pl

ośrodek kultury, sportu i turystyki 
w gminie Puck
ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo 
tel.: 58 673 16 55 
e-mail: oksit@oksit.puck.pl
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Widoczne gołym okiem rezultaty wymagają 
wielomiesięcznej, a nawet kilkuletniej pra-
cy. Tak też było w przypadku współpracy 
lokalnego dewelopera, Krzysztofa Cwaj-
dy z władzami pelplińskiego samorządu. 
Przygotowanie zaplecza w postaci doku-
mentacji planistycznej, przeprowadzenie 
procedury przetargowej, żmudne prace 
projektowe, wreszcie sam proces budowla-
ny. Wielu komentowało, że to nie ma sensu, 
że współpraca tego rodzaju w tak małym 
mieście jak Pelplin, tym samym z inwe-
stycją na niespotykaną dotąd skalę, nie 
powiedzie się, a jednak dokładnie 4 marca 
2021 r., kiedy uroczyście otwarto pierwszy 
etap tejże inwestycji. Jej efektem jest 47 
nowych lokali mieszkalnych, 42 komórki 
lokatorskie, 7 lokali usługowych oraz 49 
stanowisk w hali garażowej.

Kreowana przez Gminę Pelplin zintegrowa-
na polityka mieszkaniowa ma za zadanie 
tworzyć jak najlepsze warunki do zapewnie-
nia mieszkańcom możliwości zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych. Co istotne, są one 

nastawione na aspiracje i możliwości ekono-
miczne gospodarstw domowych. W tym celu 
gmina stosuje odpowiednie instrumenty, 
czego przykładem jest nawiązanie współ-
pracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. 

Rozpoczęcie wspólnych działań miało 
miejsce 13 kwietnia bieżącego roku, kiedy 
to Burmistrz Pelplina Mirosław Chyła oraz 
Zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nie-
ruchomości Jarosław Pucek, w obecności 
Posła na Sejm RP Magdaleny Sroki oraz 
Zastępcy Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Pelplinie Zdzisława Kamienieckie-
go, podpisali porozumienie o współpracy. 

Podczas majowego posiedzenia Rady Miej-
skiej w Pelplinie przyjęte zostały stosowne 
uchwały, które zezwalają na utworzenie 
przez Gminę Pelplin spółki celowej Spo-
łeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Po-
morze” Sp. z o. o.. Jej udziałowcem będzie 
także Krajowy Zasób Nieruchomości, a sam 
sposób funkcjonowania spółki określony 
jest w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Kra-
jowym Zasobie Nieruchomości. 

Na początku lipca br. Burmistrz Miasta 
i Gminy Pelplin skierował do ministra wła-
ściwego do spraw budownictwa, planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa wniosek o sfinanso-
wanie ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa  działań dotyczą-
cych objęcia przez Gminę Pelplin udziałów 
w tworzonej spółce celowej. Ostatecznie, 
gmina na ten cel uzyskała 3 mln zł.

Wśród planów na najbliższe miesiące 
w zakresie kreowania zintegrowanej poli-
tyki mieszkaniowej jest utworzenie przez 
samorządy województwa pomorskiego, 
w tym Gminę Pelplin, wspomnianej już 
spółki. Podpisanie stosownej umowy ma 
nastąpić na początku września bieżącego 
roku. Będzie to kolejny krok zbliżający nas 
do rozpoczęcia prac związanych z budową 
na terenie gminy nowych, a jednocześnie 
dostępnych cenowo mieszkań, których na 
lokalnym rynku nadal brakuje. Docelowo 
mają to być budynki wielorodzinne, gdzie 
istnieć będzie możliwość późniejszego wy-
kupu powstałych mieszkań.

Integracja polityki 
mieszkaniowej w Gminie Pelplin

Zintegrowana polityka 
mieszkaniowa stanowi jeden 
z instrumentów rozwoju 
lokalnego. Wiele pozytywnych 
impulsów pobudzających 
gospodarkę mieszkaniową 
można w ostatnim czasie znaleźć 
na Pomorzu, w Pelplinie, gdzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin 
Mirosław Chyła konsekwentnie 
realizuje wyznaczone na 
początku kadencji cele.

TEKST: UG Pelplin
ZDJĘCIe: UG Pelplin

Burmistrz Pelplina Mirosław Chyła, Poseł na Sejm RP Magdalena Sroka oraz Zastępca Prezesa KZN Jarosław Pucek 
podczas uroczystego podpisania porozumienia o współpracy, 13 kwietnia 2021 r.
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Rozpoczął się konkurs 
na najbardziej cyfrową gminę

Wejherowo bierze udział w ogólnopolskim Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

TEKST: UM Wejherowo
ZDJĘCIe: UM Wejherowo

Im więcej mieszkańców weźmie udział 
w spisie, tym większe szanse na zwycię-
stwo! Spis trwa do 30 września 2021 r. i jest 
obowiązkowy! 
Zadanie konkursowe polega na wzięciu 
udziału w Narodowym Spisie Powszech-
nym za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji dostępnej na stronie Głównego 
Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/,  
jak największej liczby mieszkańców danej 
miejscowości. 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu 
lub chcą dokonać spisu osobiście, ale po-
trzebują pomocy w obsłudze interaktyw-
nej aplikacji zapraszamy do odwiedzenia 
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie „Sta-
nowiska do samospisu”. Aby skorzystać 
z tej pomocy, wystarczy zarezerwować 
wizytę pod nr telefonu: 058 677 71 90 lub 
058 677 70 91. 

Konkurs trwa do 30 września 2021 r. Wy-
łonienie zwycięskich gmin oraz ogłoszenie 
wyników nastąpi w terminie do 15 listopa-
da 2021 r. Lista zwycięskich gmin zostanie 
opublikowana na stronie https://spis.gov.
pl/ oraz w mediach społecznościowych 
GUS i podległych Prezesowi GUS jednost-
kach statystyki publicznej. Najbardziej cy-
frowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.
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Skat 
integruje 
Kaszubów

Władysław Dominik został 
zwycięzcą 23. Turnieju Skata 
Sportowego i otrzymał Puchar 
Prezydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta. 

TEKST: UM Wejherowo
ZDJĘCIe: UM Wejherowo

Ogłoszenie wyników turnieju i wręczenie 
nagród odbyło się w siedzibie wejherow-
skiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. Jak podkreślił Jerzy Szre-
der - prezes Klubu Skata Sportowego przy 
ZKP, tegoroczna edycja turnieju odbywała 
się w trudnym czasie, podczas trwającej 
pandemii. Wzięło w niej udział piętnaścio-
ro zawodników, w tym jedna kobieta - Bry-
gida Skrzypczak, która w doborowym gro-
nie graczy zajęła 4. miejsce.

Zwycięzcą turnieju został Władysław Domi-
nik z gminy Puck zdobywając Puchar Pre-
zydenta Miasta Wejherowa. Drugie miejsce 
i Puchar Wójta Gminy Wejherowo wywal-
czył Jerzy Szreder z Wejherowa, a trzecie 
miejsce i Puchar Prezesa ZKP Wejherowo 
- Mieczysław Bryła z Wejherowa. 

Gratulacje zwycięzcy i najlepszej trójce, 
a także wszystkim uczestnikom turnie-
ju złożył Mirosław Gaffka prezes ZKP O. 
Wejherowo. Prezes podkreślił, że cieszy 
go fakt iż turniej rozgrywany jest co roku 
już od 23 lat i cieszy się niesłabnącym za-
interesowaniem.
Kolejne miejsca wywalczyli: czwarte miej-
sce - Brygida Skrzypczak z Wejherowa, 
piąte – Józef Dorsz z Mrzezina, szóste – Sta-
nisław Bresiński z Żelistrzewa, a siódme – 
Kazimierz Kreft z Wejherowa. 
W uroczystości zakończenia Turnieju Ska-
ta Sportowego uczestniczyły m.in. Lidia 
Müller - członek Zarządu O. ZKP oraz Bar-
bara Jaedtka-Walaszkowska –prezes Klubu 
Haftu „Tulpa” przy wejherowskim O. ZKP.
Skat to gra karciana, szczególnie rozpo-
wszechniona w Niemczech oraz na Śląsku 
i Kaszubach. W grze biorą udział trzy oso-
by, przy czym w każdej rozgrywce 2 oso-
by grają przeciwko jednej, która wygrała 
licytację poprzedzającą daną rozgrywkę. 
W skacie sportowym partia, czyli poje-
dyncza sesja, na której zbierają się gracze 
w skata, składa się z 24 rozgrywek. 

Od lewej: Władysław Dominik zajął pierwsze miejsce, Jerzy Szreder – drugie, Mieczysław Bryła – trzecie. 
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Błotnik 
z gwiazdami

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich akto-
rów Tomasz Stockinger zawitał do Cedrów Wielkich. 
Tym razem była to prywatna inicjatywa artysty, który 
rok temu wystąpił w cedrowskiej hali. 

TEKST: UG Cedry Wielkie
ZDJĘCIe: UG Cedry Wielkie

Aktor, wspólnie z wójtem Januszem Golińskim, najpierw uroczyście 
dał sygnał do startu Żuławskiego Rajdu Rowerowego, a później 
artysta podziwiał uroki mariny w Błotniku.

- Cieszę, że artyści tak dużego formatu pamiętają o naszej gminie 
i sami z chęcią wracają do nas. Tomasz Stockinger był pod 
niezwykłym wrażeniem naszej przystani i już zapowiedział, że będzie 
tu wracał, ale już ze swoimi przyjaciółmi – mówi Janusz Goliński.
Odwiedziny artysty na pewno nie były przypadkowe. To właśnie 
uroki mariny w Błotniku spowodowały, że aktor chciał ponownie 
odwiedzić naszą gminę. 
Co ciekawe naszą przystanią interesują się nie tylko celebryci, ale 
również przedsiębiorcy, którzy coraz chętniej lokują w sąsiedztwie 
swoje biznesy. W ostatnim czasie pojawiła się nowa firma budująca 
ekskluzywne jachty, która rozpoczęła budowę hali produkcyjnej 
w Błotniku. Dzięki temu żeglarski obiekt przynosi nam nie tylko 
sławę, ale także konkretne profity. 
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Mimo możliwości oferowanych 
przez ten sektor, w całej Unii Eu-
ropejskiej nadal brakuje 600 tys. 

specjalistów. W Polsce natomiast 
niedobór ten szacowany jest na 

około 50 tys. osób. Czy aktualni 7 
czy 10-latkowie uzupełnią deficyt 

programistów na rynku pracy? 
Rozwijająca się branża EdTech 

może w tym pomóc. Pandemia sukcesywnie zmienia ry-
nek pracy, ale zainteresowanie specjalistami IT w Polsce 
nie słabnie. Jak wynika z danych portalu pracuj.pl z maja 
2020 roku, stanowią oni trzecią najpopularniejszą grupę 

zawodową w naszym kraju.

Około 2,5 mld zł pochłonie modernizacja linii kolejowych 
prowadzących do portów w Gdańsku i Gdyni, w korytarzu 
transportowym Bałtyk – Adriatyk. Dzięki temu Pomorze 
dołączy do regionów spełniających standardy transeu-

ropejskiej sieci 
transportowej 
TEN-T i jeszcze 
mocniej zaznaczy 
swoją obecność na 
rynku transportu 
intermodalnego. 
Stwarza to szansę 
do rozwoju nie 
tylko portów, ale 
całego regionu. 

mld zł na budowę lub modernizację stacji i linii przesyłowych 
w województwie pomorskim przeznaczą do 2030 roku Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne.  Spółka jest operatorem systemu 
przesyłowego. Inwestycje mają zwiększyć potencjał energe-

tyczny morskich farm wiatrowych. Dzięki morskiej energetyce wiatrowej, Pomorze 
może stać się liderem w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. 

WSZYSTKIE TORY
PRowADZą Do tRóJmIAstA

PRACA CZekA 
NA PRogRAmIstów

G
ospodarka

4,5 

Inwestycja 
w energetykę

wiatrową
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4,5 mld zł na budowę lub 
modernizację stacji i linii 
przesyłowych w wojewódz-
twie pomorskim przeznaczą 
do 2030 roku Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne.  Spół-
ka jest operatorem systemu 
przesyłowego. Inwestycje 
mają zwiększyć potencjał 
energetyczny morskich farm 
wiatrowych. Dzięki morskiej 
energetyce wiatrowej, Po-
morze może stać się lide-
rem w wytwarzaniu energii 
ze źródeł odnawialnych. 

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIe: Mat. prasowe

zacuje się, że do 2040 roku 
morskie farmy wiatrowe 
będą w stanie dostarczyć 
do polskiego systemu 
elektroenergetycznego 

ok. 11 GW mocy. To równowartość około 
20 proc. całego dzisiejszego potencjału 
wytwórczego w Polsce. Za wyprowadze-
nie mocy z wiatraków na ląd będą odpo-
wiedzialne firmy inwestujące w morskie 

farmy. PSE będą ją przesyłały dalej, do 
innych części kraju. Spółka wydała już wa-
runki przyłączenia dla morskich farm wia-
trowych o łącznej mocy 8,4 GW. Obecnie 
trwają prace nad wydaniem kolejnych. Su-
marycznie, zainstalowana moc z morskich 
farm wiatrowych, będzie odpowiadała 
dwukrotnej mocy największej w Europie 
elektrowni opalanej węglem brunatnym 
w Bełchatowie. 

Wielkie 
inWestycje 
w eneRgetykę 

wiatRową

S
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Pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych 
na Bałtyku popłynie na przełomie 2025 
i 2026 roku do istniejącej stacji w okolicach 
Słupska. W miarę uruchamiania kolejnych 
farm wiatrowych PSE będą je podłączać 
do nowo wybudowanych stacji w okolicy 
Choczewa i Krzemienicy, a dzięki oddaniu 
do użytku nowych linii najwyższych napięć, 
energia z Bałtyku będzie mogła popłynąć 
do odbiorców w innych częściach kraju. 
Ilość produkowanej na morzu energii elek-
trycznej będzie stopniowo rosła. Dlatego do 
roku 2028 powstaną pozostałe linie, które 
pozwolą wprowadzić energię z farm do Kra-
jowego Systemu Elektroenergetycznego.

Obecnie w województwie pomorskim znaj-
duje się niewiele jednostek wytwórczych 
i energia elektryczna musi być do niego 
przesyłana z innych regionów. Rozwój 
morskiej energetyki wiatrowej zmieni tę 
sytuację – wytwarzana na Pomorzu ener-
gia będzie płynąć w głąb kraju. Aby było 
to możliwe, PSE muszą rozbudować sieci 
najwyższych napięć. Do przesłania mocy 
z morskich wiatraków potrzeba m.in. 
dwóch nowych stacji elektroenergetycz-
nych oraz czterech linii o napięciu 400 kV. 

- Rozwój morskich farm wiatrowych na pol-
skich wodach Bałtyku oznacza, że w samym 
województwie pomorskim musi niebawem 
powstać ponad 250 kilometrów nowych na-
powietrznych linii najwyższych napięć. Mor-

skie farmy wiatrowe są ważnym elementem 
przyjętej niedawno przez rząd Polityki Ener-
getycznej Polski do 2040 roku, której celem 
jest budowa niskoemisyjnej gospodarki. 
Morskie farmy wiatrowe są jej integralnym 
elementem - mówi Włodzimierz Mucha, wi-
ceprezes zarządu PSE. 

PSE od wielu lat realizuje ogólnopolski 
program modernizacji i rozwoju Krajowe-
go Systemu Elektroenergetycznego. Ist-
niejący system powstał w znacznej mierze 

w połowie XX wieku i wymaga w dużej 
części modernizacji, zwłaszcza, że w tym 
czasie znacząco wzrosło zapotrzebowanie 
na energię elektryczną. Eksperci są zgodni, 
że w Polsce szczególnie brakuje infrastruk-
tury obsługującej najwyższe napięcia 400 
kV, które zapewniają najmniejsze straty 
przy przesyle energii elektrycznej, a jed-
nocześnie pozwalają zmniejszyć koszty 
wytwarzania energii elektrycznej, co ma 
istotny wpływ na ceny prądu.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwe-
stują nie tylko na Pomorzu. Spółka realizuje 
zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki program inwestycyjny – to 
ponad 170 projektów w całym kraju o war-
tości około 14 miliardów zł. W rezultacie do 
2030 r. powstanie blisko 3 600 km nowych 
linii 400 kV, a modernizację przejdzie 1600 
km linii najwyższych napięć i 44 stacje 
elektroenergetyczne. Dzięki tym inwesty-
cjom w Polsce powstanie jeden z najno-
wocześniejszych systemów przesyłowych 
w Europie, który przez kolejne dziesięcio-
lecia będzie istotnym filarem bezpieczeń-
stwa systemu elektroenergetycznego.
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Wizja świata w krajach naj-
bardziej rozwiniętych oparta 
na ewolucji społecznej, okre-
ślanej mianem „Społeczeń-
stwa 5.0” (Society 5.0) oraz 
praca zdalna – trend, który 
pozostanie z nami na dłużej. 
To wiodące tematy z 10. 
edycji raportu Monitoring 
trendów w innowacyjności 
2021 opracowanego przez 
Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, który 
przedstawia najważniejsze 
trendy technologiczne w glo-
balnej gospodarce.

TEKST: PARP
ZDJĘCIA: pixabay.com

gencja jako instytucja 
wspierająca innowacyj-
ność i przedsiębiorczość 
na bieżąco obserwuje 

trendy społeczno-gospodarcze. Raport 
jest przygotowywany w oparciu o analizy 
wielu źródeł – ogólnodostępnych danych, 
najnowszej literatury oraz raportów pu-
blikowanych przez polskie i zagraniczne 
instytucje.

W najnowszej edycji raportu, już dziesią-
tej, przedstawiono wyniki monitoringu 
Narodowych Systemów Innowacji (NSI) 
23 wysoko rozwiniętych krajów. Wśród 
nich prezentujemy obszerny monitoring 
najważniejszych trendów w innowacjach 
z Hiszpanii oraz przegląd nowości w NSI 
m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Fin-
landii, Niemiec i Japonii.

Społeczeństwo 5.0 – japońska wizja spo-
łecznej ewolucji

Na naszych oczach rozpoczyna się kolejny 
etap ewolucji społecznej, który Japonia 
określiła mianem „Społeczeństwa 5.0”. 
Nowy model społeczny nazywany jest 
również superinteligentnym (Super-smart 
society), opartym na danych (Data-Driven 

najważniejsze trendy 
technologiczne 

w globalnej gosPodaRce

A
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Society) lub opartym na wiedzy (Knowled-
ge-Intensive Society).

– Trzy elementy napędzają innowacje spo-
łeczne: dane, informacje i wiedza. Dotych-
czas proces konwersji odbywał się poprzez 
interakcje człowiek–komputer. W społe-
czeństwie 5.0 ten proces będzie prowadzo-
ny bez interwencji człowieka. Ludzie mają 
korzystać z ostatecznego wyniku przetwo-
rzenia danych – stwierdza Anna Skowroń-
ska z Departamentu Analiz i Strategii 
PARP.

Żeby móc iść dalej, trzeba usprawnić proce-
sy międzyludzkie włączając w nie sztuczną 
inteligencję. Koncepcja Society 5.0 zakła-
da, że sztuczna inteligencja z japońskiego 
planu ma być wszechobecna i działać spój-
nie w całym społeczeństwie. Dzięki niej na 
ulicach będzie możliwy płynny ruch pojaz-
dów autonomicznych, miasta będą mogły 
połączyć się z innymi miastami, a społe-
czeństwa z innymi społeczeństwami.

Koncepcja Społeczeństwa 5.0 stawia 
człowieka w centrum uwagi, jest spójna 
z celami zrównoważonego rozwoju.

Przez Covid-19 o połowę wzrósł odsetek 
ludzi pracujących zdalnie. Według badań 
zmiana preferencji pracowników, w tym 
do pracy zdalnej lub hybrydowej to drugi 
– po szybkim postępie technologicznym – 
czynnik, który w ciągu najbliższych 3-5 lat 
zmieni rynek pracy. Coraz większa liczba 
pracowników uważa, że model hybrydowy 
łączący w różnych proporcjach pracę zdal-

ną i pracę stacjonarną w biurze lub u klien-
ta byłby idealnym modelem pracy.

– Zgodnie z danymi GUS z cyklicznego bada-
nia „Popyt na pracę”, na koniec 2020 r. udział 
osób, które pracowały zdalnie w związku 
z pandemią COVID-19 wyniósł 10,8 proc. To 
wzrost o 5 p.p. w porównaniu z końcem po-
przedniego kwartału. Takie funkcjonowanie 
firm przyspieszyło lub wymusiło innowacyj-
ne działania związane głównie z rozwojem 
cyfrowym – zauważa Iwona Krysińska z De-
partamentu Analiz i Strategii PARP.

Długookresowa perspektywa pracy hy-
brydowej lub pracy zdalnej może spowo-
dować upowszechnienie rozwiązań doty-
czących m.in.:
· rozwoju infrastruktury sprzyjającej pracy 
poza biurem,
· określenia regulaminów odnoszących się 
do pracy poza siedzibą firmy,

· rozwoju technologii cyfrowych oraz sys-
temu ochrony danych i zapewnienia cyber-
bezpieczeństwa, alternatywnych systemów 
motywacji oraz rozwoju metod i szkoleń 
związanych z zarządzaniem ludźmi.

Raport opiera się na analizie publicznie 
dostępnych danych, najnowszej literatu-
ry z zakresu innowacyjności, w tym także 
publikowanych przez instytucje stano-
wiące system wspierania innowacyjności 
w wybranych krajach. Jego celem jest sys-
tematyczne wyszukiwanie i analizowanie 
zjawisk technologicznych, społecznych, 
politycznych czy gospodarczych, które 
wpływają na rozwój innowacyjnych roz-
wiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także 
poprawę jakości życia społeczeństw. Pu-
blikacja jest finansowana z funduszy euro-
pejskich w ramach Programu Operacyjne-
go Inteligentny Rozwój.
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Około 2,5 mld zł pochłonie 
modernizacja linii kolejo-
wych prowadzących do 
portów w Gdańsku i Gdyni, 
w korytarzu transportowym 
Bałtyk – Adriatyk. Dzięki 
temu Pomorze dołączy do 
regionów spełniających 
standardy transeuropejskiej 
sieci transportowej TEN-T 
i jeszcze mocniej zaznaczy 
swoją obecność na rynku 
transportu intermodalnego. 
Stwarza to szansę do roz-
woju nie tylko portów, ale 
całego regionu. 

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIe: Mat. prasowe

rzewozy intermodalne po-
legają na wykorzystaniu 
dwóch lub więcej środ-
ków transportu, ale tylko 

jednej jednostki ładunkowej – kontenera 
albo nadwozia wymiennego – na całej tra-
sie przewozu. Głównie chodzi o transport 
kolejowy lub ciężarowy. Szacuje się, że 
połączenia intermodalne w najbliższych 
latach staną się priorytetowym sposobem 
przewożenia towarów w Polsce. 

wszystkie toRy 
PRowadzą do 
trójmiasta

P
- Związane jest to m.in. ze wzrostem przeła-
dunków morskich i rozbudową infrastruk-
tury portowej. Przez ostatnie 10 lat ich licz-
ba w całym kraju wzrosła aż o 70 proc., co 
na początku 2020 roku dało 38 aktywnych 
terminali intermodalnych zarówno mor-
skich, jak i lądowych. Terminale budowane 
są nie tylko przez spółki skarbu państwa, 
ale również, chociaż w znacznie mniejszej 
skali, przez prywatnych przedsiębiorców 
– wyjaśnia Michał Rafałowicz, Dyrektor 
Regionu Pomorskiego w Cresa Polska.

Dogonić euroPejskie stanDarDy

Wśród największych w Polsce suchych 
portów przeładunkowych, czyli miejsc 
w głębi kraju będących przedłużeniem 
portu morskiego w ramach przeładunku 

i dystrybucji towarów, znajduje się termi-
nal w Małaszewiczach (gmina Terespol), 
przez które przebiega jedna z najkrótszych 
tras kolejowych, łączących Zachód Europy 
z Azją. Małaszewicze mają stać się kluczo-
wym punktem na trasie Nowego Jedwab-
nego Szlaku. Już dzisiaj przeładowuje się 
tutaj około 90 proc. wszystkich towarów 
sprowadzanych koleją z Chin. 

Jednym z celów rozbudowy połączeń inter-
modalnych oraz inwestycji portowych jest 
również zwiększenie zainteresowania Pol-
ską wśród firm logistycznych z południa 
Europy oraz rozbudowa korytarza Bałtyk – 
Adriatyk. Jednym z największych wyzwań 
będzie stworzenie infrastruktury, która 
pozwoli pociągom towarowym rozwinąć 
prędkość na poziomie uzyskiwanym przez 
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kolej transeuropejskiej sieci transportowej 
TEN-T - przyjęto, że jest to ok. 40 km/h. 

Mimo nakładów na kolej w ostatnich la-
tach, średnia prędkość przewozów inter-
modalnych w Polsce wynosi ok. 32 km/h 
i jest dość niska w porównaniu z innymi 
państwami UE (m.in. ze względu na pro-
blemy z przepustowością na krótkich 
odcinkach, szczególnie przy przejściach 
granicznych). Przykładowo w Holandii 
są to 64 km/h, a w Hiszpanii – 53 km/h. 
Niemniej, jeśli ciągłość finansowania 
i remontów w Polsce zostanie utrzymana, 
to do 2023 roku infrastruktura kolejowa 
powinna pozwolić na rozwinięcie średniej 
prędkości 45 km/h, co spełni standardy 
sieci TEN-T. 

korytarzem Bałtyk – aDriatyk 
Do trójmiejskich Portów

Jedną z najważniejszych tego typu inwe-
stycji w regionie jest modernizacja linii 
kolejowych sieci bazowej TEN-T, prowa-
dzących do portów w Gdańsku i Gdyni, 
w korytarzu Bałtyk – Adriatyk. Inwestycja 
pochłonie ok. 2,5 mld zł i w prawie 40 proc. 
zostanie sfinansowana z unijnego progra-
mu „Łącząc Europę”, a zakończenie prac 
planowane jest jeszcze w tym roku. 

- Dzięki prowadzonym inwestycjom oraz su-
chym portom, w przyszłości Trójmiasto ma 
szansę konkurować z portami z Niemiec czy 
Holandii. Nasze porty charakteryzują duża 
dostępność oraz zdecydowanie niższe ceny 
obsługi niż na Zachodzie. Dlatego też z każ-
dym rokiem przybywa firm, które swoje cele 
logistyczne postanawiają realizować na Po-
morzu – mówi Michał Rafałowicz.

Inwestycje portowe oraz coraz lepsze po-
łączenia intermodalne z Pomorzem nie 
pozostają bez znaczenia dla rynku nowo-
czesnej powierzchni logistyczno-magazy-
nowej w regionie. Już od dłuższego czasu 
analitycy Cresy obserwują tutaj wzmożo-

ne zainteresowanie – tak najemców, jak 
i deweloperów magazynowych. Całkowita 
podaż nowoczesnej powierzchni maga-
zynowej w Trójmieście wynosi 952.600 
mkw., a kolejne 166.700 mkw. znajduje się 
w budowie, co oznacza, że już niedługo 
trójmiejski rynek magazynowy przekro-
czy swój pierwszy milion. 

magazyny rosną w oczach

Najbardziej aktywnymi deweloperami 
w okolicach portu gdańskiego są: GLP, 
Panattoni oraz 7R, a jedną z największych 
inwestycji jest Pomorskie Centrum Logi-
styczne (GLP), położone w bezpośrednim 
sąsiedztwie Głębokowodnego Terminala 
Kontenerowego. Park będzie docelowo ofe-
rował najemcom 505 tys. mkw. Przy porcie 
będzie się również znajdował Park Gdańsk 
Port, budowany przez 7R, z planowanym 
zakończeniem budowy w drugim kwartale 
2022 r. W dwóch budynkach powstanie tam 
łącznie ok. 119 tys. mkw. powierzchni. Kolej-
ną inwestycją wartą uwagi są parki przemy-
słowe Panattoni, przy ul. Elbląskiej, w oko-
licach rafinerii Lotosu. Dzięki południowej 
obwodnicy stanowią dobrą alternatywę dla 
firm, które korzystają z portu, ale nie muszą 
mieć magazynu przy samym terminalu. 

Ważnym zapleczem lądowym dla portów 
morskich w niedalekiej przyszłości ma stać 
się terminal w Bydgoszczy Emilianowie. To 
jedna z ważniejszych inwestycji w kraju, na 
drodze nowego łańcucha logistycznego, łą-
czącego Morze Bałtyckie z Adriatykiem. 

- Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilia-
nowo będzie pełnił rolę suchego portu oraz 
stanie się logistycznym hubem kolejowo-
drogowym i zapleczem dla portów zbożo-
wych na Pomorzu. Oparty będzie o platfor-
mę kolejowo-drogową w pobliżu węzła linii 
kolejowej 201, drogę ekspresową S10, port 
lotniczy Bydgoszcz oraz port rzeczny nad 
Wisłą - wyjaśnia Jakub Dudkiewicz z firmy 
Cresa Polska. 

sieć transPortowa ten-t

W skład transeuropejskiej sieci transpor-
towej TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kole-
jowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stano-
wiące najważniejsze połączenia z punktu 
widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także 
punktowe elementy infrastruktury w po-
staci portów  morskich, lotniczych, śród-
lądowych i terminali drogowo-kolejowych. 
Ponadto, jej integralnym składnikiem są 
również inteligentne systemy transporto-
we, których wdrażanie przyczynia się do 
poprawy przepustowości sieci, bezpie-
czeństwa ruchu i zmniejszenia zanieczysz-
czenia środowiska przez transport.

Celem rozwijania sieci TEN-T jest za-
pewnienie spójności terytorialnej UE 
i usprawnienie swobodnego przepływu 
osób oraz towarów. Efektywnie funkcjo-
nujący w ramach Unii system transporto-
wy ma przyczyniać się do poprawy dzia-
łania jednolitego rynku wewnętrznego, 
stymulować wzrost gospodarczy regionu, 
a także podnosić konkurencyjność po-
szczególnych państw członkowskich i ca-
łej UE w skali globalnej.  
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PRacodawcy 
i PRacownicy chcą 

modelu hybrydoWego

Przez blisko 1,5 roku, od czasu nastania pandemii, hybrydowy model pracy na stałe 
rozgościł się na rynku pracy. Jak wynika z raportu pt. „Powrót do biura – szansa i wyzwanie. 
Rynek biurowy a koronawirus”, opracowanego przez firmę doradczą Colliers, zdecydowana 

większość firm chciałaby pozostać przy tym modelu również w popandemicznej 
rzeczywistości. To jednak wymusza usankcjonowanie pracy zdalnej w prawie i wprowadzenie 

tego pojęcia do Kodeksu Pracy.  

aport powstał na bazie wyników drugiej edycji 
badania ankietowego przeprowadzonego wśród 
niemal 200 najemców powierzchni biurowych 
w największych miastach w Polsce. Ankieta mia-

ła na celu poznanie ich opinii na temat bieżącej sytuacji, jak również 
przewidywań w sprawie przyszłego modelu pracy. Najwięcej ankie-
towanych firm związanych jest z branżą IT, usług dla biznesu oraz 
bankowości, ubezpieczeń i inwestycji. 

R
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hyBryDa normą teraz i w Przyszłości

Wyniki ankiety wskazują, że obecnie 60% firm pracuje w trybie zdal-
nym, 34% w trybie hybrydowym, zaś jedynie 6% wyłącznie z biura. 
Organizacje najczęściej wskazywały jako zakres pracy zdalnej w mo-
delu hybrydowym 3 lub 4 dni w tygodniu (odpowiednio 67% i 49%).

- Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 77%, będzie chcia-
ła również po ustaniu pandemii pozostać przy modelu hybrydowym, 
który w większości przypadków dobrze się sprawdził. Pracodawcy 
najczęściej deklarowali chęć utrzymania pracy zdalnej w zakresie 
2 lub 3 dni w tygodniu – za tymi opcjami zagłosowało odpowiednio 
35% i 33% uczestników badania - mówi Kamila Barabasz, senior as-
sociate w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers.

Choć firmy zauważyły niewątpliwe zalety umożliwienia pracowni-
kom pracy spoza biura w pewnym wymiarze czasowym, model zdal-
ny wiąże się również z wieloma wyzwaniami. Głównym z nich jest 
utrzymanie wśród pracowników poczucia przynależności do firmy, 
na co wskazało 65% ankietowanych, a także wysokiej efektywności 
pracy zespołów, co zauważyło 42% firm. 

- Do istotnych kwestii należy również dbanie o równowagę między 
pracą a życiem prywatnym – 61% badanych uważa je za spore wy-
zwanie w modelu zdalnym. 53% respondentów zwróciło uwagę na 
bardziej problematyczny proces wdrażania nowych pracowników, 
którzy mają ograniczoną możliwość zapoznania się z zespołem i kul-
turą organizacji – dodaje Katarzyna Włodek-Makos, senior associate 
w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers. 

czas wyzwań jeszcze PrzeD nami  

Firmy zdają sobie sprawę, że nadchodzący schyłek pandemii wiąże 
się dla nich z czasem ważnych decyzji. Jako główne wyzwania w bli-
skiej przyszłości ankietowani wskazali m.in. zastanowienie się nad 
najbardziej optymalnym modelem pracy w przyszłości, ewentualne 
opracowanie i wdrożenie hybrydowego modelu pracy czy zachęce-
nie pracowników do powrotu do biur. 

- Część obaw wiąże się również z samą przestrzenią biurową, która 
może wymagać przemodelowania i dostosowania do nowej rzeczy-
wistości np. wprowadzenia hot desków, systemów rezerwacji, apli-
kacji do zarządzania biurem czy organizacji większej liczby pomiesz-
czeń do pracy wspólnej. Firmy będą zmuszone zastanowić się ile, 
jakiej i w jakim miejscu przestrzeni potrzebują - może to dobry czas 
na przeprowadzkę albo wprowadzenie powierzchni elastycznych. 
Dodatkowe wyzwanie stanowi niepewność sytuacji pandemicznej 
w przyszłości - istotna stanie się gotowość na różne nieprzewidywal-
ne scenariusze - mówi Kamila Barabasz. 

Praca zDalna a PrzePisy 

Pandemia wymusiła pracę zdalną, niemniej za tą zmianą nie nadą-
żyła polska legislacja. Kiedy w marcu 2020 r. ogłoszono pandemię, 
Kodeks pracy zawierał jedynie przepisy dotyczące tzw. telepracy. Ta 
okazała się jednak być rozwiązaniem zbyt sformalizowanym na czas 
pandemii, który wymagał od pracodawców i pracowników dużej 
elastyczności oraz dostosowania się do niepewnej sytuacji. Nie do 
końca pomogła też tzw. Tarcza Antykryzysowa, w której co prawda 
wprowadzono przepis dotyczący pracy zdalnej w okresie obowiązy-
wania stanu epidemii, ale był on zbyt ogólny, by stanowić dostatecz-
ną wytyczną dla pracodawców i pracowników.

Jak czytamy w analizie Business Centre Club, powyższa regulacja 
została wprowadzona ad hoc, jako odpowiedź na potrzebę pilnego 
usankcjonowania możliwości pracy z domu. Mimo, że jest zbyt ge-
neralna, aby w dostateczny sposób zabezpieczyć interesy obu stron 
stosunku pracy, otworzyła drzwi do dyskusji nad systemowym ure-
gulowaniem pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Ich zwieńczeniem jest 
opublikowany pod koniec maja i skierowany do konsultacji społecz-
nych projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który wprowadza komplek-
sowe uregulowanie pracy zdalnej.

PrAcA zdAlnA nA nowo

Projekt zakłada, że praca zdalna co do zasady będzie wykonywana 
na podstawie uzgodnienia między stronami umowy o pracę, które 
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może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie za-
trudnienia, przy czym wówczas może być dokonane w postaci papie-
rowej lub elektronicznej. Mówiąc najprościej – w zwykłych, nie-pan-
demicznych czasach, pracodawca i pracownik będą musieli dojść do 
porozumienia (uzgodnić) zasady wykonywania pracy zdalnej.

Wyjątkowo, wykonywanie pracy w formie zdalnej będzie jednak mo-
gło zostać polecone pracownikowi przez pracodawcę (zatem bez 
obowiązku uzgodnienia). Taka sytuacja będzie możliwa w okresie 
obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, 
lub gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy 
zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. Aby pracownik mógł otrzymać takie polecenie, konieczne jest 
jednak złożenie przez niego uprzednio oświadczenia, iż posiada wa-
runki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

DoDatkowe koszty Dla PracoDawcy

Eksperci Business Centre Club podkreślają również fakt, że nowe-
lizacja Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę kilka dodatkowych 

obowiązków, których realizacja może być mniej lub bardziej kosz-
towna. Pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć pracownikowi 
wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne 
do wykonywania pracy zdalnej, zapewnić pomoc techniczną i nie-
zbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy, pokryć koszty 
związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzę-
dzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii 
elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyj-
nych, a także inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem 
pracy zdalnej. 

Z punktu widzenia pracownika szczególnie istotne jest to, że pra-
codawca będzie miał prawo przeprowadzenia kontroli wykonywania 
pracy zdalnej przez pracownika – aczkolwiek będzie w tym zakresie 
ograniczony postanowieniami określonymi w porozumieniu lub re-
gulaminie. Pracodawcy, którzy nie zdecydują się na uregulowanie 
pracy zdalnej w myśl powyższych zasad, będą mogli skorzystać 
z „awaryjnego” rozwiązania, jakim będzie możliwość okazjonalnego 
wykonywania pracy zdalnej, na wniosek pracownika złożony w po-
staci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczają-
cym 12 dni w roku kalendarzowym – informuje BCC. 
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W drugim półroczu 2021 
roku liczba ofert pracy 
w IT wzrosła o 13,1% 
w porównaniu z I kwartałem 
br. – wynika z raportu “IT 
Market Snapshot Q2 2021”.

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: pixabay.com

imo możliwości ofe-
rowanych przez ten 
sektor, w całej Unii 
Europejskiej nadal 

brakuje 600 tys. specjalistów. W Polsce 
natomiast niedobór ten szacowany jest na 
około 50 tys. osób. Czy aktualni 7 czy 10-
latkowie uzupełnią deficyt programistów 
na rynku pracy? Rozwijająca się branża 
EdTech może w tym pomóc.

Pandemia sukcesywnie zmienia rynek 
pracy, ale zainteresowanie specjalistami 
IT w Polsce nie słabnie. Jak wynika z da-
nych portalu pracuj.pl z maja 2020 roku, 
stanowią oni trzecią najpopularniejszą 
grupę zawodową w naszym kraju. Jednak 
pomimo rozkwitu tej branży, na rynku na-
dal pozostaje ogromna luka, a największe 
wyzwanie stanowią nie problemy ekono-
miczne pracodawców, lecz trudności ze 
znalezieniem pracowników.

23. miejsce na ówcześnie 28 państw 
członkowskich – w 2020 r. Polska zyskała 
dwa oczka w unijnym indeksie gospodarki 
cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI 
2020. Pomimo awansu, nasze postępy 
w zakresie cyfryzacji pozostawiają wiele 
do życzenia. Jak wskazuje przygotowują-
ca raport Komisja Europejska, coraz lepiej 
radzimy sobie z infrastrukturą, jednak 
nadal czeka nas ogrom pracy w zakresie 
samej edukacji. Jak wynika z raportu, bli-
sko połowa Polaków nie posiada podsta-
wowych umiejętności cyfrowych. Jedynie 

44% osób w wieku od 16 do 74 lat posiada 
je w co najmniej podstawowym stopniu, 
podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej 
wynosi prawie 60%. To nie tylko wpływa 
na pozycję Polski w rankingach, lecz także 
bezpośrednio przekłada się na niedobór 
na stanowiskach związanych z nowymi 
technologiami w naszym kraju.

Aktualne statystyki związane z branżą 
IT w Polsce nie prezentują się najlepiej. 
Optymizmem napawa jednak rosnący 
rynek technologii edukacyjnych dla naj-

PRaca czeka
na ProgramistóW

M
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młodszych, który według szacunków do 
2027 roku może osiągnąć wartość nawet 
61 250,6 mln USD w porównaniu z 20 571,2 
mln USD w 2019 roku1. Dzięki branży Ed-
Tech (education technology) dostęp do 
różnego rodzaju zajęć, w tym m.in. z pro-
gramowania, jest bardziej powszechny.

W Polsce funkcjonuje coraz więcej szkół 
oferujących tego typu usługi skierowa-
ne dla dzieci już od 7 roku życia, czyniąc 
programowanie jedną z najczęściej wy-
bieranych alternatyw dla innych zajęć 
dodatkowych. Poza pewnym zawodem 
w przyszłości, do udziału w szkoleniach 
zachęcają angażujące metody naucza-
nia dające możliwość rozwoju logicznego 
myślenia, kreatywności, cierpliwości czy 
umiejętności rozwiązywania problemów. 
W rosnącym zainteresowaniu kursami pro-
gramowania z pewnością pomaga także 
wzrost popularności mediów społeczno-
ściowych i osób w nich funkcjonujących.

Pandemia przyspieszyła demokratyzację 
technologii i wzrost świadomości cyfro-
wej, jednocześnie demaskując wiele luk 
w polskiej gospodarce cyfrowej. Był to, 
kolokwialnie mówiąc, kubeł zimnej wody, 
z którego na szczęście udało się wycią-

gnąć cenne wnioski i pobudzić do rozwoju 
rynek EdTech. Naszym celem jako szkoły 
oferującej kursy programowania dla naj-
młodszych jest wychowanie pewnych sie-
bie i swoich umiejętności młodych ludzi. 

Wierzymy, że jest to ogromna inwestycja 
w przyszłość – zarówno dla naszych kur-
santów, jak i całej branży IT w Polsce. Pro-
wadzone przez nas zajęcia przyczyniają się 
do tego, aby najmłodsi bez kompleksów 
funkcjonowali w cyfrowym środowisku, 
a w przyszłości mogli konkurować z naj-
lepszymi specjalistami na świecie – mówi 
Dawid Leśniakiewicz, współzałożyciel Gi-
gantów Programowania.

Jak podają Giganci Programowania, rocz-
nie w prowadzonych przez nich kursach 
bierze udział ponad 10 tysięcy dzieci, któ-
re od najmłodszych lat rozwijają w sobie 
analityczne umiejętności. Dodatkowe 40 
tysięcy uczestniczy w organizowanych 
przez nich bezpłatnych warsztatach. Ro-
snące pokolenie cyfrowe, które nie tylko 
na co dzień funkcjonuje w tym środowi-
sku, ale także chętnie pogłębia wiedzę 
z zakresu nowych technologii, to realna 
szansa na szybkie wypełnienie luki na 
polskim rynku IT.
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Fach W ręku
coRaz baRdziej cenny

Piwowar, ludwisarz, brukarz, cieśla, 
guwernantka czy dekarz – to zawody, które 
wracają do łask. Sprzyja im m.in. rosnący 
deficyt specjalistów z fachem w ręku na 
rynku pracy czy powracająca moda na 
rzemiosło. W wielu profesjach już teraz 
zarobki są satysfakcjonujące, a w przyszłości 
można jeszcze liczyć na podwyżki – wynika 
z raportu Personnel Service. 

eformy oświaty w Polsce po zmianie ustroju 
przypominają stąpanie po polu minowym, a nie-
mal każda poważna zmiana to eksperyment 
na żywym organizmie. Największą wadą tych 

zmian jest krótkowzroczność i brak umiejętności przewidywania, 
jakie skutki reforma może przynieść w dalszej przyszłości. Tak było 
m.in. ze szkołami zawodowymi, które masowo były likwidowane po 
roku 2000. W efekcie dzisiaj w Polsce brakuje specjalistów z fa-
chem w ręku, a wielu z tych, którzy ten fach mają wybrało lepiej 
płatną pracę za granicą. 

I choć dzisiaj młodzi ludzie niekoniecznie garną się do takich zawo-
dów jak cieśla czy dekarz, eksperci Personnel Service wskazują, że 
dla wielu jest to lepsza ścieżka kariery niż nadal popularne kierunki, 
jak np. ekonomia czy socjologia. 

- Umiejętność wykonywania czegoś konkretnego, daje zdecydowanie 
więcej możliwości nie tylko na zatrudnienie się w jakiejś firmie lokal-
nej, ale też i na uruchomienie samodzielnej działalności gospodarczej 
- mówi Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego.

Piwowar, ludwisarz, kowal, dekarz i brukarz – osoby, które zdecydują 
się na kształcenie w tych zawodach mogą spać spokojnie. W per-

spektywie najbliższych 5-10 lat istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że ich zarobki będą rosnąć. A już teraz nie należą do niskich. Piwo-
war, czyli osoba zajmująca się warzeniem piwa może obecnie zaro-
bić od 4 do 6 tys. zł brutto, do tego należy doliczyć różnego rodzaju 
dodatki i benefity. 

Ludwisarze, którzy wykonują m.in. odlewy dzwonów czy posągów, już 
kilka lat temu zarabiali ponad 5 tys. zł. brutto, a z roku na rok ich pen-
sje rosną. Z niewiele mniejszym wynagrodzeniem, ale również z du-
żymi szansami na podwyżkę są brukarze oraz kowale – szczególnie 
wyspecjalizowani, tacy jak kowale artystyczni czy materiałoznawcy. 

- Duża szansa na wzrost wynagrodzeń to pochodna rosnącego popytu 
na te zawody. W ostatnich latach browarnictwo staje się coraz bardziej 
popularne, podobnie rośnie moda na wzornictwo użytkowe. Branża bu-
dowlana również nie zwalnia, w związku z czym nadal będą potrzebni 
brukarze czy dekarze, przy czym ci ostatni mają szansę na większe 
zarobki w związku z rozwojem fotowoltaiki, która montowana na da-
chach zyskuje coraz większą popularność – zauważa Krzysztof Inglot, 
Prezes Zarządu Personnel Service.

R
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Dekarz – W Polsce, w związku z rozwojem branży fotowoltaicznej brakuje dekarzy
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Średnie szanse na wzrost wynagrodzeń mają guwernantki, cieśle, 
stolarze i kamieniarze. Nadal jednak w tych profesjach zarabia się 
całkiem nieźle. Aktualne zarobki guwernantek osiągają poziom na-
wet 8 tys. zł brutto. Wszystko zależy od kompetencji danej osoby. 
Stolarze obecnie zarabiają od 3,2 tys. do 7 tys. zł brutto. Natomiast 
cieśla może liczyć na zarobki oscylujące wokół 4,5 tys. zł brutto, 
a kamieniarze na 3,4 tys. zł brutto. Są to stawki uśrednione, zatem 
jest duża grupa przedstawicieli zwodów rzemieślniczych zarabiają-
ca znacznie powyżej tych kwot. 

Najniższe szanse na wzrost wynagrodzeń w perspektywie najbliż-
szych lat mają maszyniści i krawcy. Dla tych pierwszych głównym 
zagrożeniem jest rozwijająca się automatyzacja. Choć na razie 
zarobki są całkiem niezłe, wynoszą nawet ponad 6 tys. zł brutto. 
W przypadku krawców ich zarobki zależą od liczby zleceń, jednak 
duża i stale rosnąca konkurencja z Azji już teraz stanowi duże zagro-
żenie dla rodzimych przedstawicieli tego zawodu.

Na Pomorzu prężnie działa Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw. Prowadzi ona egzaminy czeladnicze, 
mistrzowskie i sprawdzające oraz szereg kursów zawodowych przy-
gotowujących do podjęcia pracy w kilkudziesięciu zawodach rze-
mieślniczych, m.in. w zawodzie cieśli, dekarza, stolarza, ślusarza, 
piekarza, murarza-tynkarza, kowala wyrobów zdobniczych, montera 
elektronika brukarza, czy mechanika samochodowego. 

Obecnie funkcjonuje w Polsce ponad 4,1 mln przedsiębiorstw, w tym 
99,9 proc. stanowią małe i średnie firmy, zatrudniające ok. 6,75 
mln osób. W organizacjach rzemiosła zrzeszonych jest ok. 300 tys. 
przedsiębiorstw, wśród nich wiele firm rodzinnych. Kolejne 300 tys. 
z rzemiosła wywodzi swój rodowód. Niedawno Rada Ministrów przy-
jęła program wspierający rozwój tej branży, a także wzmacniający 
funkcjonowanie i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła 
w Polsce. Program Polski Inkubator Rzemiosła ma przyczynić się 
m.in. do promocji i rozwoju kształcenia dualnego w formule mistrz-
uczeń. Roczny budżet programu wynosi 10 mln. zł, a jego operatorem 
jest Narodowy Instytut Wolności. 

W ramach otwartego konkursu organizacje rzemieślnicze skupione 
w Związku Rzemiosła Polskiego, a także Izby Rzemieślnicze i Cechy 
Rzemieślnicze mogą ubiegać się o dotacje m.in. na: doposażenie 
organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny, specjalistyczne 
szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła, 
doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samo-
rządu gospodarczego rzemiosła, czy konsultacje i szkolenia dla pra-
cowników i członków organizacji rzemieślniczych. 

KOMENTARZ ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Związek Rzemiosła Polskiego popiera działania, które 
mają na celu wsparcie i promocję rzemiosła oraz dualnego 
kształcenia zawodowego, które dziś de facto realizowane 
jest w Polsce przede wszystkim w rzemiośle. Rzemiosło od 
wieków, również w XXI w. stanowi ważny element gospo-
darki. Od lat postulujemy, aby państwo polskie promowa-
ło kwalifikacje rzemieślnicze, zachęcało do nauki zawodu 
w rzemiośle lub oferowanych przez rzemiosło różnych form 
przyuczenia do zawodu, aby doceniało jakość, etos pracy, 
tradycję dzielenia się przez mistrzów rzemiosła wiedzą, 
doświadczeniami i umiejętnościami, aby zapewniało im 
odpowiednie warunki prawne i finansowe do działalności 
szkoleniowej oraz gwarantowało, jak to się dzieje w wielu 
krajach, że mistrzowie szkoląc, nie narażają się na nieuczci-
wą konkurencję. 

Gorąco popieramy ukierunkowanie na młodych, na popula-
ryzację kwalifikacji rzemieślniczych, na dalsze wzmacnianie 
prestiżu mistrza i czeladnika. Dziś rzemieślnicy, podobnie, 
jak inni przedsiębiorcy, zmagają się z problemem sukcesji, 
tym większym jednak, że razem z zasobami firmy, razem 
z umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem dotyczącym 
zarządzania, chcą przekazywać także umiejętności wiedzę 
i doświadczenie mistrza szkolącego. Promocja rzemiosła 
również przez stronę rządową jest więc bardzo dobrym kie-
runkiem. Zwracamy przy tym uwagę, że dzisiejsze polskie 
rzemiosło to nie rękodzieło. Oprócz zawodów unikatowych, 
artystycznych czy rękodzielniczych mamy wśród nas całą 
gamę przedstawicieli zawodów, w których o sukcesie decy-
dują nowoczesne technologie.

Brukarz – Pomorska Izba Rzemieślnicza organizuje kursu zawodowe, m.in. w zawodzie brukarza
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W miastach zaczyna brakować wolnej przestrzeni. 
Do 2060 roku populacja świata przekroczy 10 miliar-
dów osób – wynika z prognoz Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

TEKST: ILF Consulting Engineers Polska
ZDJĘCIA: pixabay.com zrost liczby ludności, migra-

cje oraz zachodzące zmiany 
klimatyczne powodują, że 
w przyszłości wykorzystanie 

podziemnej infrastruktury może stać się 
koniecznością. Tunele to znany nam wyna-
lazek, ale czy przeniesienie prawie całego 
miasta pod powierzchnię ziemi jest moż-
liwe? Na to pytanie odpowiada ekspert 
z firmy ILF Polska.

budownictwo
schodzi

do Podziemia

W
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Znane na całym świecie podziemne tunele 
komunikacyjne pozwalają skrócić drogę 
lub ją ułatwić. Przejazd długą trasą, wy-
drążoną w masywnej górze, zawsze jest 
sporą atrakcją i urozmaiceniem dla podró-
żujących ludzi. Jednak nie tylko takie tune-
le są dla nas dostępne – możemy poruszać 
się także pod dnem rzeki lub morza. Tunel 
pod kanałem La Manche, łączący Wielką 
Brytanię oraz Francję, którego długość 
wynosi ponad 50 kilometrów, to bardzo 
ważna inwestycja pozwalająca na swo-
bodną podróż pomiędzy tymi państwami, 
bez konieczności budowania skompliko-
wanej infrastruktury portowej.

Budowa tuneli jest droga, ale uważam, że 
to przyszłość. Mają one jedną wielką za-
letę – potrafią schować pod ziemię to, co 
nie jest nam potrzebne na powierzchni, 
czyli np. ruch samochodowy. To ważne, 
ponieważ nie ingerujemy wówczas w tere-
ny zielone, nie kolidujemy z tym, co czło-
wiek chciałby robić na powierzchni ziemi. 
Tunel najczęściej skraca lub ułatwia nam 
drogę – mówi Marcin Przepiórka, Wicedy-
rektor, obszar infrastruktury transporto-
wej ILF Consulting Engineers Polska. Dla 
przykładu – tunel pod Świną – pozwala na 
szybki, nieskrępowany ruch w obie strony, 
bez angażowania infrastruktury portowej. 
W przypadku terenów górzystych tunel 
wyraźnie skraca nam drogę do pokonania 
– tłumaczy.

Coraz częściej, oprócz budowy podziem-
nych tuneli, pojawiają się pomysły, aby 
większą część miast, a w szczególności ich 
infrastrukturę, sprowadzić do podziemne-
go świata.

Pomysł schowania (prawie) całych miast 
pod ziemię zaczyna być coraz śmielej przed-
stawiany i omawiany na światowym forum. 
Oczywiście na powierzchni wciąż pozosta-
nie część infrastruktury, jak np. budynki 
mieszkalne, parki czy ścieżki rowerowe.

Tworzy się trend, który zakłada, że nie 
tylko tunele, ale też całe miasta można 
sprowadzić pod ziemię. Oczywiście jest to 
pewna przenośnia, bo nie jest to możliwe, 
żeby dosłownie wszystko schować pod 
powierzchnię ziemi – człowiek potrzebuje 
światła dziennego do życia. Jednak nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby cały ruch ulicz-
ny, tak jak metro, przenieść niżej. Do tego 
możemy dodać wszystkie sieci niezbędne 
do funkcjonowania miasta, co już się dzie-
je, czy np. zbiorniki wodne – tak naprawdę 
wszystko, co jest możliwe i niepotrzebne 
na powierzchni – tłumaczy Marcin Prze-
piórka, Wicedyrektor, obszar infrastruktu-
ry transportowej ILF Consulting Engineers 
Polska. W części naziemnej pozostawimy 
tereny zielone, budynki mieszkalne, par-
ki, chodniki. Efektem jest miasto zielone, 
miasto o zerowej emisji hałasu, ponieważ 
ruch podziemny można wytłumić, a jeżeli 
wejdziemy w erę samochodów elektrycz-
nych w transporcie, to problem zostanie 
w całości zażegnany. Przy odpowiednim 
wentylowaniu przestrzeni podziemnych-
możemy stworzyć miasta, które są wolne 
od zanieczyszczeń – podsumowuje.

Plany podziemnych miast już powstają, 
a ich projekty są tworzone z dużym roz-
machem. The Line – czyli linearne miasto 
przyszłości – ma połączyć wybrzeże Morza 
Czerwonego z północno-zachodnim krań-
cem Arabii Saudyjskiej. Według założeń 
ma w nim zamieszkać około milion ludzi, 
a jego długość wyniesie aż 170 kilometrów! 
Pomimo to wszystkie niezbędne do życia 
potrzeby będzie można załatwić w przecią-
gu kilkuminutowego spaceru. Ta możliwość 
pozostanie dzięki części naziemnej, która 
ma być oazą dla pieszych i rowerzystów. 
Usługi oraz transport znajdą się właśnie 
pod ziemią. Koszt całej inwestycja jest sza-
cowany na kwotę 500 miliardów USD.

Patrząc jednak w sposób bardziej przy-
ziemny, na inwestycje u naszych zachod-

nich sąsiadów oraz te w Polsce, widać, że 
trend jest dostrzegalny.

W Niemczech istnieje trend chowania li-
nii elektrycznych pod ziemię, w tunele. 
O ile linia niskiego napięcia nie wymaga 
szczególnych zabiegów to przy większym 
napięciu (110-220 kV) zagadnienie należy 
do trudniejszych. Nie możemy w takim wy-
padku zakopać w ziemi linii energetycznej, 
ponieważ płynie w niej na tyle wysokie 
napięcie, że konieczne jest prowadzenie 
specjalnych tuneli – mówi Marcin Przepiór-
ka, Wicedyrektor, obszar infrastruktury 
transportowej ILF Consulting Engineers 
Polska. Tego typu inwestycji będzie wię-
cej. Technologia budowania pod ziemią się 
upowszechnia – zwróćmy, chociażby uwa-
gę na południową obwodnicę Warszawy, 
która jest w dużej mierze schowana pod 
powierzchnię. Proces przenoszenia czę-
ści miast do tej strefy dzieje na naszych 
oczach – dodaje.

ILF Consulting Engineers Polska jest 
jedną z wiodących inżynierskich firm 
projektowo-doradczych, która świadczy 
kompleksowe usługi w obszarach: energe-
tyka i ochrona klimatu, woda i środowisko, 
transport i przestrzeń miejska, ropa, gaz 
i przemysł. Łącząc bogate doświadcze-
nie ze specjalistyczną wiedzą techniczną 
i menedżerską, z sukcesem świadczy usłu-
gi projektowe, doradcze oraz zarządzania 
i nadzoru nad realizacją inwestycji. Dzięki 
międzynarodowemu know-how i kompe-
tentnemu zespołowi, już od ponad 20 lat 
umiejętnie stawia czoła nawet najbardziej 
złożonym interdyscyplinarnym zadaniom, 
służąc wsparciem w trakcie całego cyklu 
realizacji przedsięwzięcia i łącząc kom-
petencje techniczne wielu dziedzin. Ma 
w swoim portfolio ponad 350 projektów 
z różnych branż w Europie, obu Amery-
kach, Afryce oraz Azji. Klientami firmy są 
inwestorzy krajowi i zagraniczni, zarówno 
z sektora publicznego, jak i prywatnego.
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Rozwój technologii 
dotyczących wodoru, logistyki 
kolejowej, offshore, olejów 
bazowych oraz szereg 
projektów z zakresu innowacji 
-  takie są inwestycyjne 
priorytety Grupy Lotos. 
Wartość tegorocznych 
inwestycji w te sektory wynosi 
około 1,4 mld. zł. Grupa Lotos 
aktualnie realizuje około 360 
projektów inwestycyjnych.

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Mat. prasowe

odczas gdy cały czas toczy 
proces przejęcia kapitałowe-
go przez PKN Orlen, w Grupie 
Lotos realizowana jest po-

lityka inwestycyjna. Zgodnie z przedsta-
wioną w maju strukturą nowego podmiotu 
w Gdańsku zlokalizowane mają być centra 
kompetencyjne związane z wodorem, logi-
styką kolejową, usługami serwisowymi na 
morzu, olejami bazowymi. 

– Najważniejszym obszarem inwestycyj-
nym, z którym wiążemy ogromne nadzieje, 
jeżeli chodzi o Grupę Lotos, jest obszar wo-
dorowy. Jeszcze dwa lata temu traktowano 
wodór jako fanaberię czy mrzonkę. Jednak 
obecnie, po komunikacie Komisji Europej-
skiej, która zakłada, że w 2035 roku 100 
proc. sprzedawanych samochodów będzie 

zeroemisyjnych, wodór staje się rzeczywi-
stością. Przypominam przy tym, że w na-
szej strategii do 2025 roku właśnie wodór 
zajmuje bardzo ważne miejsce, a nasze 
plany realizujemy przez dwa potężne pro-
jekty – tłumaczy Jarosław Wróbel, wice-
prezes Zarządu Grupy Lotos ds. Inwestycji 
i Innowacji.

woDór PrzeDe wszystkim

W ramach centrum kompetencji wodoro-
wych, realizowane są dwa projekty: Gre-
en H2 i Pure H2. Grupa Lotos chce wyko-
rzystać swój potencjał i doświadczenie 
w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także 
promować wodór jako zeroemisyjne pali-
wo przyszłości. W ramach projektu Green 
H2 spółka chce zbudować wielkoskalową 
instalację do produkcji zielonego wodoru. 
To pomysł koncernu na to, jak odnaleźć się 
na rynku za kilkanaście lat, gdy paliwa wę-
glowodorowe będą mniej popularne. Z kolei 

projekt Pure H2 to instalacja oczyszczania 
wodoru oraz infrastruktura do dystrybucji 
i tankowania tego paliwa.

W obszarze logistyki kolejowej, grupa reali-
zuje projekt dot. zakupu 326 jednostek do 
transportu intermodalnego. Poprzez czę-
ściowe zastąpienie transportem kolejowym 
transportu drogowego ładunków intermo-
dalnych, będzie można ograniczyć emisję 
zanieczyszczeń czy poprawić bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu. Obie lokomotywy 
(jednosystemowa oraz wielosystemowa) 
mają dotrzeć do Gdańska do końca tego 
roku, a ostatnie 72 z 324 wagonów mają 
pojawić się na bocznicy spółki Lotos Kolej 
w połowie 2022 roku.

transFormacja energetyczna

Grupa Lotos chce także wykorzystać swo-
je kompetencje w zakresie usług serwiso-
wych na morzu, stąd koncepcja świadcze-

wielkie inwestycje 
gruPy lotos

P
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nia usług inwestycyjnych i serwisowych dla 
obsługi morskich elektrowni wiatrowych 
(MEW). Spółka Lotos Petrobaltic zamierza 
aktywnie uczestniczyć w transformacji 
energetycznej jako narodowy operator przy 
stawianiu, uruchamianiu i serwisowaniu 
morskich farm wiatrowych w Polskiej Eko-
nomicznej Strefie Morza Bałtyckiego.

Czwarte centrum kompetencyjne będzie 
dotyczyło produkcji olejów bazowych. W fa-
zie przygotowań jest projekt Hydrokrakin-
gowego Bloku Olejowego. W trzecim kwar-
tale 2021 r. ma on, zgodnie z założeniami, 
przejść do fazy realizacji. Jego celem jest 
dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy 
naftowej poprzez wygenerowanie wyż-
szych marż w wyniku produkcji i sprzeda-
ży nowych, wysokomarżowych produktów 
(oleje bazowe II i III grupy).

Projekty Finalizowane 
i w realizacji

Oprócz wspomnianych wcześniej projektów, 
spółka zakończyła na początku tego roku 
projekt budowy Węzła Odzysku Wodoru, 
którego celem jest ograniczenie negatyw-
nego oddziaływania na środowisko. Umoż-
liwia to spalanie czystszego gazu ziemnego 
zamiast gazów rafineryjnych. Podniosło to 
również efektywności przerobu ropy. Dzięki 
nowej instalacji na rynek trafi dodatkowo 
ok. 70 tys. ton LPG, 43 tys. ton benzyny su-
rowej, 39 tys. ton benzyny lekkiej i prawie 9 
tys. ton wodoru rocznie.

W maju 2021 r. spółka sfinalizowała budowę 
czwartego kolejowego nalewaka bramowe-
go, który umożliwia sprzedaż dodatkowego 
wolumenu na poziomie do 530 tys. ton oleju 
napędowego i benzyny motorowej w kraju 
(w skali roku). Pozwoli to zmniejszyć defi-
cyt oleju napędowego na krajowym rynku, 
zastępując paliwo importowane produktem 
z polskiej rafinerii.

segment wyDoBywczy

Lotos realizuje także inwestycje w seg-
mencie wydobywczym. Jedną z nich jest 
zagospodarowanie złoża ropy naftowej 

B8 zlokalizowanego w Polskiej Wyłącznej 
Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyc-
kim. Prowadzone są też prace związane 
z uruchamianiem systemu sprężania gazu 
i umożliwieniem przesyłu gazu ze złoża B8 
do elektrociepłowni Energobaltic we Wła-
dysławowie.

Pierwszym z kluczowych projektów 
jest projekt Yme, obecnie znajdujący się 
w zaawansowanej fazie zagospodarowania. 
Zakładany termin rozpoczęcia wydobycia 
ropy naftowej ze złoża Yme to IV kwartał 
2021 roku. W przypadku segmentu wydo-
bywczego jednym z kluczowych projektów 
inwestycyjnych Lotosu w Norwegii jest No-
aka, dotyczący zagospodarowania odkry-
tych złóż w obszarze na północ od Heimdal. 
Obecnie trwają prace nad wypracowaniem 
optymalnej koncepcji zagospodarowania 
złóż. Spółka planuje także realizację za-
gospodarowania złóż gazu ziemnego B4 
i B6 na Morzu Bałtyckim oraz wydobywa-
nie gazu ziemnego wraz z towarzyszącymi 
frakcjami LPG i kondensatu.

elektrownia i terminal 
PrzełaDunkowy

Grupa Lotos, wspólnie z PKN Orlen oraz 
Energą, rozpoczęły też analizy dot. budowy 
elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku, 
która miałaby powstać do lipca 2026 r. 
To inwestycja zarówno w bezpieczeństwo 
energetyczne zakładu, który stałby się 
odporny na wszelkiego rodzaju zaniki na-

pięcia, ale docelowo również w bezpieczeń-
stwo państwa.

Aby umożliwić przeładunek produktów 
o wolumenach do 5 tys. ton drogą morską, 
Lotos przygotowuje się do budowy morskie-
go terminalu przeładunkowego na Martwej 
Wiśle na nabrzeżu usytuowanym w bezpo-
średnim sąsiedztwie rafinerii w Gdańsku. 
Budowa terminala odciąży przede wszyst-
kim bocznicę kolejową na terenie rafinerii 
oraz doprowadzi do uniezależnienia się od 
innych portów przeładunkowych. Finalnej 
decyzji należy spodziewać się pod koniec 
tego roku.

więcej stacji

W ramach segmentu detalicznego firma re-
alizuje program systematycznego rozwoju 
sieci stacji paliw. Celem jest wzrost liczby 
stacji własnych i wzmocnienie pozycji ryn-
kowej stacji Lotos na głównych drogach 
ekspresowych i autostradach w kraju. W la-
tach 2021-2023 do sieci własnej koncernu 
ma zostać włączonych łącznie 15 obiektów.

W sferze innowacyjności gdański koncern 
stawia na nowoczesne technologie rafi-
neryjne i produkty ropopochodne, rozwój 
portfela nowych produktów i usług oraz di-
gitalizację i wzrost efektywności organi-
zacyjnej. Wyzwaniem, przed którym stoi 
spółka jest wykorzystanie rozwijającej się 
sztucznej inteligencji w procesie produkcji, 
dystrybucji paliw i rozwoju technologii. 
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Asfalt zmniejszający ilość szkodliwych substancji przedosta-
jących się do powietrza – nad takim innowacyjnym rozwiąza-
niem pracują naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz eksper-
ci ze spółki Lotos Asfalt. Obie instytucje powołały pod koniec 
2020 roku konsorcjum badawcze a wynalazek jest już coraz 
bliżej finalnej wersji. 

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Mat. prasowe

ba podmioty pod koniec 
listopada podpisały z Na-
rodowym Centrum Badań 
i Rozwoju umowę na do-

finansowanie projektu pod nazwą „Eko-
logiczne asfalty”. Celem przedsięwzięcia 
jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni 
asfaltowej modyfikowanej fotokatalizato-
rem, która przyczyni się do redukcji zanie-
czyszczeń powietrza w rejonie pasa drogo-
wego głównie na terenie polskich miast.

innoWacyjne 
naWierzchnie od 

lotos asfalt

O
- Fotokatalityczne systemy oczyszczania 
powietrza stanowią obecnie jedną z naj-
bardziej dynamicznie rozwijających się 
technologii, ale nie są pozbawione wad 
i niedoskonałości. Nasza technologia ba-

zuje natomiast na innowacyjnych fotokata-
lizatorach hybrydowych, które zapewniają 
wyższą redukcję stężenia tlenków azotu 
w asfalcie pod wpływem promieniowania 
słonecznego, a dodatkowo umożliwiają 
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degradację rakotwórczych związków or-
ganicznych do prostych i nieszkodliwych 
związków nieorganicznych – mówi prof. PG 
Anna Zielińska-Jurek z Katedry Inżynierii 
Procesowej i Technologii Chemicznej.

Innowacyjna drogowa nawierzchnia asfal-
towa ma redukować zanieczyszczenia at-
mosferyczne w obszarze pasa drogowego. 
Ma to w szczególności dotyczyć ograni-
czenia stężenia toksycznych i szkodliwych 
substancji, zawartych w spalinach pojaz-
dów, m.in. benzo(a)pirenu, tlenku azotu 
i lotnych związków organicznych, których 
emisja wynika z dużego natężenia ruchu 
pojazdów w obszarach miejskich.

Niedawno prof. Anna Zielińska-Jurek 
z zespołem zaprezentowała innowacyjny, 
skonstruowany specjalnie na potrzebę 
projektu, układ do badania degradacji 
zanieczyszczeń powietrza w obecności 
lepiszczy modyfikowanych materiałem fo-
tokatalitycznym. 

– Obecnie trwają prace nad dobraniem 
właściwego składu ekologicznego asfaltu 
i skutecznej modyfikacji składników, aby 
uzyskać jak największą efektywność re-
dukcji zanieczyszczeń atmosferycznych, 
znajdujących się w rejonie pasa drogowego 
– dodaje prof. Anna Zielińska-Jurek.

Lotos podkreśla, że kolejnym kamieniem 
milowym po stworzeniu ekologicznego le-
piszcza asfaltowego, będzie zaprojektowa-
nie i dobór mieszanki mineralno-asfaltowej 
o rozwiniętej powierzchni właściwej i ma-

krostrukturze, tak aby nawierzchnia w jak 
największej skali oczyszczała powietrze.

Ma w tym pomóc urządzenie zakupio-
ne specjalnie na potrzeby tego projektu, 
w którym próbki asfaltowej nawierzchni 
drogowej poddawane będą przyspieszone-
mu przecieraniu w celu symulacji warunków 
rzeczywistych, poprzez wywoływanie sił 
stycznych (ścinających) ogumionym kołem, 
pozbawiając nawierzchnię powierzchniowej 
otoczki asfaltu. Następnie wykonany zo-
stanie na nich pomiar efektywności reduk-
cji zanieczyszczeń w czasie eksploatacji, 
w komorze pomiarowej do badania degra-
dacji zanieczyszczeń na Wydziale Chemicz-
nym. Ostatnim etapem będzie weryfikacja 
skuteczności działania nawierzchni ekolo-
gicznej podczas eksploatacji drogi na peł-
nowymiarowym odcinku testowym.

Lotos Asfalt w ostatnich latach wprowa-
dził na polski rynek budownictwa dro-
gowego wiele nowatorskich produktów, 
m.in. asfalty modyfikowane z dodatkiem 
gumy, asfalty drogowe WMA przeznaczo-
ne do układania w niskich temperaturach 
i w trudnych przestrzeniach, jak tunele 
i parkingi podziemne oraz asfalty wyso-
komodyfikowane do budowy nawierzchni 
długowiecznych. 

Jednym z ostatnich osiągnięć firmy jest 
asfalt redukujący hałas. Niedawno w miej-
scowości Kisielnica koło Łomży oddano do 
użytku odcinek cichej nawierzchni z asfal-
tami modyfikowanymi z dodatkiem gumy. 
Dzięki zastosowaniu tego nowoczesnego 

i ekologicznego materiału zredukowano 
hałas o ok. 5 dB. 

– Asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy 
doskonale sprawdzają się przy budowie 
cichych i ekologicznych nawierzchni dro-
gowych. Są odpowiedzią na wzrastające 
natężenie ruchu pojazdów i rosnące wyma-
gania dotyczące redukcji hałasu stawiane 
przez użytkowników dróg oraz mieszkań-
ców przylegających do nich posesji – mówi 
Krzysztof Rodzik, członek Zarządu LO-
TOS Asfalt.

Guma dodawana do asfaltu pochodzi z re-
cyklingu opon samochodowych. Jest to je-
den z najbardziej efektywnych sposobów 
zagospodarowania odpadów gumowych. 
Opony samochodowe, podobnie jak na-
wierzchnia drogowa, narażone są na duże 
obciążenia, siły tarcia i niekorzystne wa-
runki atmosferyczne, dlatego odzyskana 
z nich guma jest materiałem, który efek-
tywnie można wykorzystać do budowy 
trwałych nawierzchni asfaltowych. W wy-
niku połączenia destruktu gumowego z le-
piszczem asfaltowym i tradycyjnym mo-
dyfikatorem powstaje innowacyjny wyrób, 
posiadający cechy asfaltu o podwyższo-
nych właściwościach użytkowych.
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Lofty- 
druga młodość 
starych fabryk

Nabywcy szukają 
atrakcyjnych lokaliza-
cji, większych metraży 
i dostępu do tarasu lub 

ogródka a dobrze zlo-
kalizowane nierucho-

mości o wysokim stan-
dardzie okazały się szczególnie odporne na rynkowe 
wahania spowodowane pandemią.  Zainteresowanie 
wykazywali nie tylko inwestorzy, którzy ten segment 

traktują jako dobrą lokatę kapitału, lecz także klienci, 
którzy dla siebie szukają większych metraży. Pande-
mia wyraźnie zmieniła preferencje nabywców: waż-

niejszy stał się dostęp do zieleni i naturalnego światła, 
a także własny balkon lub taras.

W miastach zaczyna brakować wolnej przestrze-
ni. Do 2060 roku populacja świata przekroczy 10 
miliardów osób – wynika z prognoz Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.  Wzrost liczby ludności, 
migracje oraz zachodzące zmiany klimatyczne po-
wodują, że w przyszłości wykorzystanie podziem-

nej infrastruktury może 
stać się koniecznością. 
Tunele to znany nam 
wynalazek, ale czy prze-
niesienie prawie całego 
miasta pod powierzchnię 
ziemi jest możliwe? Na to 
pytanie odpowiada eks-
pert z firmy ILF Polska.

NIeRuChomośCI PRemIum 
ZyskAły DZIĘkI PANDemII

sytuacji ogromnego popytu na mieszkania nikogo nie powinien dziwić fakt, że 
Moda na lofty, a więc na mieszkania, punkty usługowe i inne lokale w prze-
strzeni pofabrycznej dotarła także nad Wisłę Było to związane z pojawianiem 
się „na rynku” licznych budynków opustoszałych po zlikwidowanych fabrykach 

(w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie, Bytomiu, Gliwicach, Żyrardowie 
i in.). W dużych miastach o rozwiniętym życiu kulturalnym i sporej grupie zamożnych arty-
stów, malarzy, fotografików, muzyków, kolekcjonerów sztuki itp. pojawiło się i nadal rośnie 
zainteresowanie loftami. 

buDowNICtwo sChoDZI 
DO PODZIEmIA

N
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Nabywcy szukają atrakcyjnych 
lokalizacji, większych 
metraży i dostępu do tarasu 
lub ogródka a dobrze 
zlokalizowane nieruchomości 
o wysokim standardzie 
okazały się szczególnie 
odporne na rynkowe wahania 
spowodowane pandemią. 

TEKST: Newseria
ZDJĘCIA: Mat. prasowe

ainteresowanie wykazywali 
nie tylko inwestorzy, którzy 
ten segment traktują jako 
dobrą lokatę kapitału, lecz 

także klienci, którzy dla siebie szukają 
większych metraży. Pandemia wyraźnie 
zmieniła preferencje nabywców: ważniej-
szy stał się dostęp do zieleni i naturalnego 
światła, a także własny balkon lub taras. 
Odporność rynku premium pokazują m.in. 
dane KPMG na temat segmentu luksuso-
wych nieruchomości. Rekord padł w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie w III kwartale 
ub.r. sprzedaż nieruchomości premium 
wzrosła aż o ponad 60 proc. r/r.

W trakcie kolejnych lockdownów mieszka-
nia przekształcały się w biura, miejsca do 
pracy i odpoczynku, w sale szkolne, a cza-

sem nawet siłownie. W efekcie popularne 
stały się większe metraże, z funkcjonalnym 
i dobrze doświetlonym wnętrzem, ogródki 
i tarasy, a także bezpieczeństwo i komfort 
części wspólnych – zielone strefy rekreacji, 
miejsca do spotkań ze znajomymi lub pracy 
zdalnej czy bliskie sąsiedztwo sklepów.

– Przez to, że tak długo byliśmy zamknięci 
w domach, u klientów pojawiła się wyraźna 
chęć przestrzeni, zieleni, złapania oddechu. 
Uwzględniając ten trend, mamy mieszkania 
z ogromnymi tarasami. Taras lub balkon to 
jest teraz absolutny must have, najważniej-

szy czynnik decydujący o zakupie – mówi 
agencji Newseria Biznes Małgorzata Nowo-
dworska, dyrektor sprzedaży i marketingu 
oraz członek zarządu Angel Management.

Zmianę preferencji nabywców nierucho-
mości, wywołaną przez pandemię COVID-
19, potwierdza też raport firmy doradczej 
JLL i serwisu Obido.pl („Preferencje na-
bywców mieszkań”). Wynika z niego, że 
najważniejszą cechą przy wyborze lokum – 
wskazywaną przez 52 proc. Polaków – jest 
dostęp do własnej przestrzeni zewnętrz-
nej, czyli ogródka lub choćby tarasu czy 

nieruchomości 
Premium zyskały 

dzięki PandeMii.

Z
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balkonu (dla porównania przed pandemią 
na ten czynnik uwagę zwracało 23 proc.). 
Blisko połowa nabywców (47 proc.) kie-
ruje się dostępem do naturalnego światła 
(wcześniej 39 proc.), a 45 proc. – bliskością 
publicznych terenów zielonych (wcześniej 
31 proc.). Klienci zwracają również większą 
uwagę na jakość powietrza i hałas w okoli-
cy inwestycji mieszkaniowej.

To właśnie m.in. lokalizacja i bezpośred-
nie sąsiedztwo parków czy innych terenów 
zielonych są kryteriami przesądzający-
mi o tym, czy daną nieruchomość można 
zakwalifikować do segmentu premium. 
Obok nich kluczowe są m.in. wysoki stan-
dard wykonania, ciekawy design, bliskość 
centrum miasta, szereg usług dodatko-
wych kierowanych do mieszkańców czy 
tzw. milion dollar view, czyli nietuzinkowy 
widok z okna.

– Liczy się przede wszystkim lokalizacja, 
lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja – mówi 
Małgorzata Nowodworska.

KPMG podaje, że w ubiegłym roku war-
tość segmentu luksusowych nierucho-
mości wyniosła od 1,8 mld do 2,6 mld zł 
(w zależności od kryteriów klasyfikowa-
nia nieruchomości). Ten rynek nie stracił 
w czasie pandemii. Wręcz odwrotnie: nie-
pewność, niskie stopy procentowe i wyso-
ka inflacja skłaniały klientów do szukania 
inwestycji chroniących ich oszczędności. 
W efekcie chętniej lokowali środki w luk-
susowych nieruchomościach, traktując 
je jako atrakcyjną alternatywę m.in. dla 
instrumentów finansowych oferowanych 
przez banki. Dobrze zlokalizowane nieru-
chomości o wysokim standardzie okazały 
się szczególnie odporne na wahania ryn-
kowe, a ich ceny rosły, choć nieco wolniej 
niż w poprzednich latach. Analitycy KPMG 
oceniają, że w tym roku trend się utrzyma, 
a inwestorzy wciąż będą traktować nieru-
chomości premium jako bezpieczną inwe-
stycję długoterminową.

– Inwestorzy podchodzą bardzo sceptycz-
nie do cen nieruchomości premium. Badają, 
sprawdzają i przychodzą do nas już mocno 

wyedukowani. Taki inwestor bardzo dobrze 
wie, co kupuje, i doskonale zdaje sobie spra-
wę, jaką wartość ma nabywana przez niego 
nieruchomość – podkreśla dyrektor sprze-
daży i marketingu Angel Management.

Prym na polskim rynku luksusowych nie-
ruchomości wciąż wiedzie Warszawa, 
gdzie znajduje się kilka inwestycji wyjąt-
kowych nawet w skali Europy. W ubiegłym 
roku to właśnie w stolicy miało miejsce aż 
dziewięć na dziesięć największych warto-
ściowo transakcji w kraju. Za dwa najdroż-
sze lokale o powierzchni 274 mkw. kupu-
jący zapłacili 7,7 mln i 7,6 mln zł. Z kolei 
pod względem ceny za metr kwadratowy 
najdroższy okazał się warszawski aparta-
ment o powierzchni 117 mkw., sprzedany 
za 5 mln zł (czyli 42,6 tys. zł za 1 mkw.).

Oprócz stolicy jedynym dużym miastem 
w Polsce, gdzie ceny apartamentów zbli-
żyły się do 40 tys. zł za mkw., był w ubie-
głym roku Kraków. W królewskim mieście 
za lokal o powierzchni 33 mkw. zapłacono 
ponad 1,3 mln zł (czyli 39,8 tys. zł za mkw.).

– Kraków absolutnie się broni, wygrał już 
parę rankingów dotyczących standardu 
życia w miastach. Jest problem z powie-
trzem, to wiemy wszyscy i staramy się to 
zmienić, ale znajduje się tu mnóstwo te-
atrów, kin, muzeów, świetnie rozwija się 
segment rodzinny. Kraków jest bardzo ko-
smopolityczny, wielu obcokrajowców wy-
biera życie w tym mieście, bo dobrze się tu 
żyje – wymienia zalety miasta Małgorzata 
Nowodworska.

Co istotne, w Polsce rynek nieruchomości 
premium wciąż ma przed sobą duży poten-
cjał, bo – choć ceny sukcesywnie rosną – to 
nadal pozostają dużo niższe od zachod-
nioeuropejskich. Według danych Deloit-
te’a i Amstar Europe w 2019 roku cena 1 
mkw. apartamentu w wysokim standardzie 
w Warszawie wahała się od 5 do 8,5 tys. 
euro. Dla porównania w czeskiej Pradze 
wynosiła od 6 do 16 tys. euro, a w Londynie 
nawet 25–30 tys. euro za mkw.

– Porównując ceny nieruchomości pre-

mium np. w Wiedniu czy Berlinie, gdzie 
oscylują one wokół 10–15 tys. euro, i to 
w projektach segmentu średniego, Polska 
jest wciąż stosunkowo tania – mówi Małgo-
rzata Nowodworska.

Prestiżowa lokalizacja to jeden z atutów 
inwestycji Angel Stradom na krakowskim 
Starym Mieście, zlokalizowanej w odle-
głości ok. 150 m od Zamku Królewskiego 
na Wawelu, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Ogrodów Księży Misjonarzy oraz eksklu-
zywnego hotelu Marriott z linii Autograph 
Collection. Ceny luksusowych aparta-
mentów z dużymi tarasami w tej inwe-
stycji zaczynają się od 19 tys. zł za mkw., 
a mimo to w sprzedaży i tak pozostały już 
tylko cztery.

– Przede wszystkim otoczenie tej nieru-
chomości będzie wyjątkowe: dużo drzew, 
fantastycznie zorganizowane tereny zie-
lone. Do ich zaaranżowania zaprosiliśmy 
międzynarodowych specjalistów. Przy 
poprzednim naszym projekcie do współ-
pracy zaprosiliśmy słynnego brytyjskiego 
projektanta ogrodów Matta Jamesa, nato-
miast w tym będą uczestniczyli konsultan-
ci z Portugalii, Francji i Wielkiej Brytanii 
– zapowiada dyrektor sprzedaży i marke-
tingu w Angel Management. – Będzie tutaj 
strefa SPA, basen i siłownie. To jest apar-
tamentowiec, których na rynku jest zaled-
wie kilka w Warszawie czy Krakowie.

Jak podkreśla, tego typu inwestycje korzy-
stają na nowym trendzie przenoszenia się 
z obrzeży miast do ścisłego centrum. Ko-
rzyścią z niego jest przede wszystkim ogra-
niczenie czasu spędzanego na dojazdach, 
często w korkach.

– Mamy blisko szkoły, przedszkola, ludzie 
się przesiadają z samochodów na rowery. 
To pozwala nam funkcjonować trochę ina-
czej, mieć więcej wolnego czasu dla sie-
bie i dzieci, co jest teraz niezwykle cenne. 
Dlatego apartamenty w centrum cieszą 
się ogromną popularnością. 80 proc. apar-
tamentów zostało kupionych po to, żeby 
w nich mieszkać, a nie wynajmować – pod-
kreśla Małgorzata Nowodworska.
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Pierwsze lofty powstały w Londynie na te-
renie opuszczonych magazynów portowych 
zasiedlanych przez biedną ludność, czę-
sto powiązaną ze światem przestępczym. 
W latach 60-tych właściciele tych coraz 
bardziej niszczejących obiektów zaczęli 
wynajmować je grupom artystycznym. Dzi-
siaj dzielnice te cieszą się renomą bohemy, 
a mieszkania stają się bardzo pożądane 
i drogie. Także w Paryżu artyści adaptowali 
na swoje pracownie stare budynki fabrycz-
ne. Podobnie w Stanach Zjednoczonych 
- najczęściej w portach Bostonu i Nowego 
Jorku - zubożali artyści przystosowywali 
obiekty magazynowe na mieszkania i pra-
cownie. Tak powstała słynna nowojorska 
dzielnica SOHO, która obecnie jest synoni-
mem awangardy i luksusu.

Nazwa „loft” pochodzi z języka angielskie-
go i według Słownika Fundacji Kościusz-
kowskiej oznacza „poddasze”, „galerię” lub 
„górne piętro”. Definicja ta nie w pełni od-
powiada funkcji loftu, zwanego także nie-
trafnie „mieszkaniem industrialnym”. Lofty 
– to najczęściej duże obiekty mieszkalne 
zlokalizowane w halach poprodukcyjnych, 
fabrykach, magazynach itp. Charakteryzu-
ją się wysokimi pomieszczeniami, wysokimi 
oknami. Są to mieszkania o charakterze 
otwartym, zazwyczaj pozbawione ścianek 
działowych (oczywiście z wyjątkiem sani-
tariatów). Lofty ze względu na ekskluzyw-

ną aranżację są wynajmowane (kupowane) 
głównie przez ludzi kultury, którzy tworzą 
w nich niepowtarzalny klimat, właściwy dla 
tej grupy społecznej.

Moda na lofty mieszkalne dotarła nad Wisłę 
stosunkowo niedawno, a było to związane 
z pojawianiem się „na rynku” licznych bu-
dynków opustoszałych po zlikwidowanych 
fabrykach (w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, 
Bydgoszczy, Krakowie, Bytomiu, Gliwicach, 
Żyrardowie i in.). W dużych miastach o roz-
winiętym życiu kulturalnym i sporej grupie 
zamożnych artystów, malarzy, fotografi-
ków, muzyków, kolekcjonerów sztuki itp. 
pojawiło się i nadal rośnie zainteresowanie 
loftami. Jest także na nie popyt ze strony 
bogatych zagranicznych nabywców, przy-
wykłych już do tego rodzaju mieszkań mod-
nych i drogich na Zachodzie.

W ślad za popytem tworzy się swego ro-
dzaju specjalizacja developerska ukierun-
kowana na zakup pofabrycznych obiektów, 
a następnie ich adaptację na lofty. Rów-
nocześnie pojawia się nowa specjalizacja 

projektantów przygotowujących dokumen-
tację dla tego rodzaju mieszkań o specy-
ficznej architekturze, bardzo różniących się 
od tradycyjnych lokali.

Przystosowanie postindustrialnych obiek-
tów na cele mieszkaniowe jest kosztowne. 
Niemało kosztuje badanie stanu technicz-
nego budynku, oczyszczenie z pozosta-
łości po poprzednich użytkownikach, nie 
mówiąc już o ograniczeniach konstrukcyj-
nych, a także - co bywa niekiedy uciążliwe 
- współpracy z konserwatorem zabytków, 
który wymaga dostosowania adaptowane-
go obiektu do wymogów historycznej archi-
tektury, zdobnictwa itp.

Spektakularnym przykładem komplikacji 
była konieczność dezaktywizacji pozostało-
ści rtęci w adaptowanym na lofty pofabrycz-
nym obiekcie nieczynnej wytwórni świetló-
wek im. Róży Luksemburg w Warszawie.

Uwarunkowania marketingowe powodu-
ją, że developerzy rzadko przekształcają 
pofabryczne budynki wyłącznie na lofty 

TEKST: Jerzy Bolkowski
ZDJĘCIe: Mat. prasowe

loFty - druga młodość 
starych fabryk

Moda na lofty mieszkalne po 
Londynie, Paryżu i Nowym Jorku 
dotarła nad Wisłę. Autor przed-
stawia problemy związane z tym 
zjawiskiem.
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mieszkalne. W większości przypadków 
dolne (przeważnie parterowe) kondygna-
cje przeznaczają na restauracje, obiekty 
handlowe, a nawet sportowe (pływalnia 
w Zielonej Górze), SPA itp.

Pojawiło się też zjawisko wypaczające ideę 
loftów jako mieszkań w przystosowanych 
budynkach pofabrycznych. Przykładem 
może służyć budowa loftów „od nowa” 
przez firmę Ghelamco na ul. Woronicza 
w Warszawie, gdzie zaplanowano „imi-
tację” loftów o wysokości apartamentów 
5,6 m, bardzo dużych oknach i prostych 
wnętrzach. Nowoczesne mieszkania będą 
idealnie (jak zapewnia inwestor) wpaso-
wane stylem w awangardową bryłę bu-
dynku. Mieszkania te będą wybudowane 
i wykończone w dwóch konwencjach: „hard 
loft” będzie najbardziej „industrialny” de-
dykowany zwolennikom stylu wyraziście 
przemysłowego – betonowych ścian i pod-
łóg oraz widocznych elementów konstruk-
cyjnych, „soft loft” będzie kompromisem 
pomiędzy surowością „prawdziwego loftu” 
i nowoczesnym wnętrzem apartamentu.

Przytoczone w niniejszej publikacji przy-
kłady adaptacji nieczynnych obiektów fa-
brycznych nie obejmują zapewne wszyst-
kich inwestycji tego rodzaju realizowanych 
w różnych częściach kraju. Moda na lofty 
jest coraz powszechniejsza, popyt na nie 
rośnie, można więc sądzić, że jesteśmy 
świadkami powstawania budownictwa 
mieszkaniowego nowego typu.

Jak już uprzednio zaznaczyłem, takie bu-
downictwo jest przede wszystkim wyzwa-
niem dla wykonawców. Trzeba bowiem 
pamiętać, że każda inwestycja to indywi-
dualny obiekt o określonej „jednostkowej” 
lokalizacji. W odróżnieniu od standardo-
wych budów na wyodrębnionych działkach, 
w przypadku adaptacji post industrialnych 
obiektów na lofty, trzeba się liczyć z ich po-
łożeniem w gęstej zabudowie miejskiej, co 
rodzi określone uwarunkowania logistycz-
ne: zorganizowania transportu materiałów, 
wywozu gruzu, instalacji maszyn budowla-

nych, zabezpieczenia sąsiednich budynków, 
przystosowania detali architektonicznych 
do otoczenia (dostosowania do wymagań 
konserwatora) itp. W wielu przypadkach 
niezbędne będzie uzupełnienie infrastruk-
tury, np. doprowadzenie medium, którego 
budynek z racji uprzednich funkcji nie po-
trzebował (np. gaz w przędzalni). Bywa, że 
adaptacja wymagać będzie odmiennej niż 
standardowa techniki wykonawstwa, a tak-
że zastosowania materiałów budowlanych 
i urządzeń przystosowanych do oczekiwań 
przyszłych użytkowników. Również wypo-
sażenie loftów zazwyczaj odbiega od stan-
dardu. Będzie to bowiem mieszkanie dla 
nabywcy o specyficznych wymaganiach.

Problemem może być konieczność prze-
prowadzenia ekspertyz budowlanych już 
na etapie projektowania, ponieważ adapto-
wane budynki to w ogromnej większości 
obiekty stare, narażane uprzednio na szko-
dliwy wpływ stosowanych mediów, niekie-
dy trucizn (np. rtęć), wysokiej wilgotności 
(garbarnie, browary).

Doświadczenia „najstarszych” wykonaw-
ców wykazują, że przebudowa na lofty jest 
o 20÷30% droższa niż zwykłe budownictwo 
mieszkaniowe lub komercyjne, mimo że są to 
obiekty na istniejącej działce, w stanie „suro-
wym zamkniętym” i często wyposażone w po-
prawnie działające instalacje wewnętrzne.

Korzyścią dla developerów są w miarę przy-

stępne ceny zakupu tych obiektów, gdyż 
ich właścicielom – władzom komunalnym 
zależy na zagospodarowaniu nieczynnych, 
niszczejących budynków.

Z drugiej strony developerzy mogą liczyć 
na specyficznych nabywców adaptowa-
nych lokali, którzy idą naprzeciw modzie 
i ze względów snobistycznych będą skłonni 
zapłacić za loft znacznie więcej niż wynika 
to z cen rynkowych na mieszkania.

Szczególny charakter budownictwa loftów 
sprzyjać będzie specjalizacji przedsię-
biorstw wykonawczych, podobnie jak to 
miało miejsce w przypadku coraz częściej 
pojawiających się adaptacji starych domów 
na nowoczesne, luksusowe apartamentow-
ce, w których dzięki prestiżowej lokalizacji 
ceny 1 m² przekraczają już 25 – 30 tys. zł.

Wszelkie pojawiające się inicjatywy ada-
ptacji zlikwidowanych fabryk na miesz-
kania są godne poparcia przez władze 
lokalne. Jest to pierwszy krok na drodze 
rewitalizacji opuszczonych i niszczejących 
całych kwartałów przemysłowych. Deve-
loperzy zdopingowani rosnącym popytem 
na lofty intensywnie poszukują obiektów 
nadających się do adaptacji, a jest ich cią-
gle jeszcze dużo na terenie naszego kra-
ju. W poszukiwaniach tych powinni mieć 
wsparcie samorządów terytorialnych i kon-
serwatorów zabytków, którzy najlepiej wie-
dzą gdzie budynki takie można znaleźć.
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colliers zaRządcą 
alcheMia neon

Colliers, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, przejęła w zarządzanie biu-
rowiec Neon – IV etap kompleksu biznesowego Alchemia w Gdańsku-Oliwie. 

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

Alchemia NEON to 14-kondygnacyjny no-
woczesny budynek biurowy, stanowiący 
część większego kompleksu zlokalizowa-
nego przy ul. Grunwaldzkiej 413. Obiekt, 
zaprojektowany przez APA Wojciechowski 
Architekci, oferuje łącznie 35 100 mkw. 
powierzchni najmu, z czego 33 541 mkw. 
przeznaczone jest na przestrzeń biurową, 
a prawie 1559 mkw. na  działalność han-
dlowo-usługową. 
- Alchemia NEON należy do grona najnowo-
cześniejszych budynków biurowych w re-
gionie Trójmiasta i przyciągnęła już wielu 
prestiżowych najemców takich, jak spółka 
Ergo Reiseversicherung AG czy Odyssey 
Logistics & Technology Corporation - mówi 

Agnieszka Krzekotowska, partner, dyrek-
tor Działu Zarządzania Nieruchomościami 
w Colliers.
Do budynku przynależą 332 miejsca par-
kingowe oraz 374 miejsca na rowery. Z my-
ślą o komforcie rowerzystów w biurowcu 
znalazły się także specjalnie dostosowane 
windy, szatnie z szafkami i prysznice.
Lokalizacja biurowca, w bezpośrednim są-
siedztwie stacji SKM, pętli autobusowej oraz 
jednej z głównych miejskich arterii, ul. Grun-
waldzkiej, umożliwia sprawny i szybki dojazd 
w różne części Trójmiasta. Nieruchomość 
oddalona jest zaledwie 10 minut jazdy samo-
chodem od Sopotu i 30 minut od Gdyni. 
Alchemia NEON, której właścicielem jest 

firma DWS - globalny zarządca inwestycyj-
ny na rynku nieruchomości, została zapro-
jektowana zgodnie ze standardami zrówno-
ważonego budownictwa oraz wyposażona 
w szereg proekologicznych rozwiązań. Jest 
jedną z pierwszych inwestycji w Polsce, 
która otrzymała precertyfikat zielonego 
budownictwa LEED na najwyższym po-
ziomie, Platinum. Gwarantuje on nie tylko 
bardzo wysoki komfort użytkowania czy 
przyjazność dla środowiska, ale także ob-
niżenie kosztów eksploatacji. W budynku 
zastosowano m.in. energooszczędne syste-
my oświetlenia czy hydro-oszczędne urzą-
dzenia sanitarne. Nieruchomość posiada 
również certyfikat Obiekt Bez Barier. 
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Niektóre ze wspomnianych wyżej pojaz-
dów zajęły znaczące miejsce w historii 
motoryzacji. Kultowe, ale dostępne. Są to 
samochody o jakości muzealnej, które na-
prawdę chce się zabrać na przejażdżkę. Te 
legendy motoryzacji przetrwały dziesię-
ciolecia, ale przy odrobinie pomysłowości 
nadal można usiąść za kierownicą więk-
szości z nich.

Aston MArtin DB4

Aston Martin DB4, prekursor samochodu 
znanego wszystkim fanom Jamesa Bonda, 
to kultowy koń wyścigowy. „DB4 to rasowy 

koń, który nigdy się nie denerwuje”, wspo-
minał Sean Connery „Nie zawahałbym się 
jeździć nim po całym kraju. Nic dziwnego, 
że James Bond faworyzował pochodną 
DB5”. Brakuje ich, więc jeśli chce się nim 
jeździć, najlepszym rozwiązaniem może 
być zaprzyjaźnienie się z kolekcjonerem.

JAguAr E-typ

Niegdyś nazywany przez Enzo Ferrari „naj-
piękniejszym samochodem, jaki kiedykol-
wiek powstał”, Jaguar E-Type z lat 60. XX 
wieku jest ostoją klasycznego samochodu 
sportowego. „Jeśli wybierzesz do prowa-

dzenia tylko jeden samochód z tej listy, to 
właśnie ten” – mówi McKeel Hagerty, dy-
rektor generalny Hagerty, największego 
na świecie dostawcy ubezpieczeń pojaz-
dów kolekcjonerskich. Ta podstawa brytyj-
skiej historii motoryzacji wciąż ma w sobie 
werwę – może osiągać prędkość do 150 mil 
na godzinę i hamować lepiej niż większość 
samochodów z tamtej epoki. 

By przejechać się tym pięknym klasykiem 
wystarczy odwiedzić Jaguar Heritage Dri-
ving Experience w Kenilworth w Wielkiej 
Brytanii, gdzie można po uiszczeniu pew-
nej kwoty wziąć auto na jeden dzień jazdy.

Prawie każdy ma, bądź miał marzenie dotyczące samochodu znanego z kinowego ekranu, czy też telewizyjnego serialu. 
W czasie coraz to nowszych technologii  odżyła  moda na tak zwane klasyki. Których miłośnicy ścigają się w rekonstruowa-

niu i dopieszczaniu swoich wymarzonych aut.

Nieśmiertelna moda 
na klasyki

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: Materiały prasowe
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KorwEtA ChEvrolEtA

Chevy Corvette, emblemat Wielkiej Trój-
ki, jest najczęściej zbieranym pojazdem 
w Ameryce. Druga generacja, która trwa-
ła od 1963 do 1967 roku, jest „najbardziej 
kultowym amerykańskim samochodem, 
jaki kiedykolwiek powstał”, mówi Keith 
Martin, wydawca Sports Car Market . „Dzi-
siaj wciąż zapiera dech w piersiach i nadal 
jest świeża”. Corvette wczesnej generacji 
jest nadal dużo w Stanach Zjednoczonych, 
więc można przeszukiwać aukcje, dealerów 
samochodów kolekcjonerskich i strony in-
ternetowe, takie jak classiccars.com, w po-
szukiwaniu ofert.

lAMBorghini MiurA

Uważany przez niektórych za najseksow-
niejszy samochód, jaki kiedykolwiek zbu-
dowano, Miura zadebiutowała w 1966 
roku jako elegancki speedster z silnikiem 
umieszczonym centralnie, zaprojektowany, 
by rzucić wyzwanie Ferrari. „Kierowca Miura 
wykracza poza wrażenia z jazdy, aby stać się 
doświadczeniem życiowym” – mówi Hagerty. 
„Jeśli dźwięk sześciu gaźników zasilających 
spragniony, wibrujący V-12 zacumowany tuż 
za twoją głową nie wystarczy, to jest to rów-
nież prawdopodobnie najpiękniejszy samo-
chód, jaki kiedykolwiek wyprodukowano”. 

porsChE 911

Porsche 911 reprezentuje jazdę vintage 
w najlepszym wydaniu – szczególnie w zło-

tej erze przed przeprojektowaniem samo-
chodu w 1974 roku. „Na początku 911 mamy 
do czynienia z czystą magią” – wspomina 
Hagerty. „To niesamowicie dobrze zbudo-
wana maszyna, która zapewnia jedne z naj-
bardziej uczciwych wrażeń z jazdy, jakie 
kiedykolwiek zbudowano”. Nawet jak na 
dzisiejsze standardy, 911 pierwszej gene-
racji wciąż mają dużo koni mechanicznych 
i mogą sobie radzić na drodze. Można go 
także znaleźć, nawet w idealnym stanie, 
w serwisie eBay.

rolls-royCE DAwn DrophEAD

Oparty na pierwszym pełnowymiarowym 
samochodzie Rolls-Royce wyprodukowa-
nym po wojnie, oryginalna głowica opusz-
czana Silver Dawn została wprowadzona 
na rynek w 1949 roku i wycofana w 1954. 
Nazwa miała oznaczać początek nowej ery 

dla świata i miejsca Rolls-Royce’a w to. Nie-
co mniejszy niż samochody przedwojenne, 
Dawn pomógł brytyjskiemu producentowi 
samochodów na nowo wprowadzić kunszt 
motoryzacyjny, jednocześnie wprowadza-
jąc firmę w nowoczesność.

Dziś jednak są niezwykle rzadkie: tylko trzy 
z oryginalnych 28 dropheadów pozostały 
w Stanach Zjednoczonych i należą do pry-
watnych kolekcjonerów. Na szczęście pro-
ducent samochodów wprowadza na rynek 
następcę modelu po 60-letniej przerwie.

MErCEDEs sl 300 
sKrzyDło gull

Wśród pierwszych samochodów sporto-
wych epoki powojennej, Mercedes SL 300 
Gullwing był najszybszym samochodem 
produkcyjnym swoich czasów, kiedy został 
wprowadzony w 1954 roku. Jako pierwszy 
seryjny samochód z bezpośrednim wtry-
skiem paliwa, SL 300 mógł podróżować 
w mgnieniu oka z prędkością 160 mil na 
godzinę. „Nikt nie oczekiwał czegoś takie-
go od Mercedesa” – mówi Constantin von 
Kageneck, specjalista od marketingu kla-
sycznych samochodów w Mercedes-Benz 
Classic Center w Irvine w Kalifornii. Cho-
ciaż około trzy czwarte oryginalnych SL 
300 przetrwało do dziś, wiele z nich nadal 
należy do ich pierwotnych właścicieli. Aby 
go zobaczyć, należy odwiedzić Classic Cen-
ter lub muzeum motoryzacji, takie jak Pe-
tersen w Los Angeles.
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Firma innogy Polska, działająca dotąd na 
warszawskim rynku, rozpoczęła właśnie bu-
dowę własnej sieci stacji ładowania samo-
chodów elektrycznych w Gdyni. Pierwsze 
dwa punkty powstały w atrakcyjnych loka-
lizacjach, blisko morza i plaży – na skwerze 
Arki Gdynia (obok bulwaru Nadmorskiego) 
oraz na parkingu w pobliżu molo w Orłowie 
(przy ul. Orłowskiej). Obie stacje już działa-
ją i można z nich korzystać. 
– Mamy pierwsze w naszym mieście stacje 
innogy. Powstały kilka dni temu, ale wła-
śnie w tej chwili są podłączane do syste-
mu i od teraz można z nich korzystać. To 
kolejny etap rozwijania elektromobilności 
i lokowania stacji ładowania samochodów 
elektrycznych w miejscach, które przycią-
gają turystów i mieszkańców ze względu na 
swoją atrakcyjność. Myślę, że to będą jedne 
z bardziej popularnych punktów. To doby 
pomysł, żeby przyjechać na spacer w pięk-

nym miejscu i wykorzystać ten czas, aby 
podładować swój samochód. Warto dodać, 
że naładowanie baterii do poziomu około 
80 procent zajmie mniej więcej trzy godzi-
ny – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, 
wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
W ciągu najbliższych tygodni zostanie 
uruchomiona kolejna stacja. Pojawi się 
ona na Skwerze Kościuszki, niedaleko 
miejsca, w którym cumuje ORP „Błyska-
wica”. innogy Polska chce zbudować w  
sumie 12 ogólnodostępnych stacji, czyli 
24 punkty ładowania samochodów elek-
trycznych w Gdyni. Cała sieć ma być go-
towa w 2022 roku.

– Cieszymy się, że poszerzamy nasze dzia-
łania o nowy rejon, czyli o Gdynię. Jest to 
dla nas bardzo ważny ruch. Urząd Miasta 
Gdyni wyznaczył 44 lokalizacje, gdzie mia-
łaby powstać infrastruktura do ładowania 
samochodów elektrycznych. My zagospo-
darujemy 12 z tych miejsc. Być może bę-
dziemy rozwijać tę sieć jeszcze bardziej. 
To, na czym nam zależy, to przede wszyst-
kim popularyzacja elektromobilności 
i taka dostępność punktów ładowania, aby 
użytkowanie samochodów elektrycznych 
było tak samo wygodne, jak samochodów 
spalinowych – mówi Andrzej Popławski, 
head of e-mobility innogy Polska. 

Gdynia coraz 
bardziej 

elektromobilna
innogy Stoen Operator we współ-
pracy z miastem Gdynia rozpoczę-
ły budowę sieci stacji ładowania. 
Nowe ładowarki dla aut elektrycz-
nych stanęły już w dwóch miej-
scach: na Skwerze Arki Gdynia 
i w okolicach molo w Orłowie. 
Kolejny punkt zostanie urucho-
miony w najbliższych tygodniach 
na Skwerze Kościuszki.  Docelowo 
innogy Polska chce zbudować 
w Gdyni 12 stacji ładowania.  

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Mat. prasowe



Współczesny świat zmaga się z globalnymi wyzwaniami, 
w tym pandemią, zmianami klimatycznymi, głodem versus 
marnowaniem żywności, 

nadmiernym zużyciem 
energii, wyginięciem 

wielu gatunków zwierząt, 
brakiem tolerancji czy 

wykluczeniem społecz-
nym. Można by wymie-
niać bez końca. Odpo-

wiedzią na te problemy 
ma być realizacja 17 

celów zrównoważonego 
rozwoju, których osta-

teczny termin wykonania 
to rok 2030.

Kolejny raz stolica 
polskiego jachtingu 
gości najpiękniejsze 
jachty żaglowe, luksu-
sowe łodzie motorowe, 
katamarany a także 
houseboaty i skutery 
wodne. W tegorocz-
nej edycji Polboat 
Yachting Festival 
biorą udział prestiżowe 

zagraniczne marki, znane na polskim rynku: 
Saxdor, Jeanneau, Hanse, Flipper, Nimbus, 
Windy, Draco, Bavaria, Uttern, Smartliner, 
Scarab, SeaDoo. Nie mogło także zabraknąć 
czołowych polskich stoczni.

sIóDmA eDyCJA fuNDusZu 
INICJowANIA RoZwoJu

ydaje, że główny bohater ma tam trochę ze mnie, w tej książce… mamy 
podobne zainteresowania, też lubi muzykę metalową, podobnie, jak ja 
lubi jazdę samochodem, taką ostrą – z tym, że jego stać na najnowszą 
corvetę a mnie nie, ta różnica. Ale na pewno gdzieś tam z tyłu głowy je-
stem ja. Chyba każdy pisarz, gdzieś siebie umieszcza w książce, więc i ja 

także. Powiedział pisarz Mariusz Roqfort o bohaterze swojej książki w rozmowie z Grze-
gorz Adamczewski specjalnie dla naszego pisma.

wyJątkowA wystAwA 
JAChtów NA woDZIe

Lifestyle
W

Rozmowa 
z pisarzem 

– Mariusz 
Roqfort
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iątkowa konferencja prasowa 
na gdańskim stadionie kon-
ferencja rozpoczęła się od 
podsumowania tegorocznej 

edycji LOTTO Challenge Gdańsk 2021. W - 
Bardzo nas cieszą słowa uczestników, które 
słyszeliśmy wielokrotnie podczas gorącego 

weekendu w Gdańsku, czyli „I will definitly 
come back”. Dla Miasta Gdańska ta impreza, 
jest wydarzeniem, które chcielibyśmy, żeby 
powracało w kolejnych latach. Czujemy, że 
z jednej strony jest profesjonalnie przygoto-
wana, a z drugiej, co również niezwykle waż-
ne, ma charakter powszechny. Wykorzystuje 

emocje i energię gdańszczanek i gdańszczan 
do powrotu do sportu po okresie pandemii. 
Tegoroczna edycja była dla nas ogromnym, 
wspaniałym doświadczeniem i liczymy na 
to, że będziemy to utrwalać – mówił Piotr 
Grzelak, zastępca Prezydenta Gdańska ds. 
zrównoważonego rozwoju.

Challenge Gdańsk wróci w 2022 roku

Challenge Gdańsk wróci do miasta nad Motławą w dniach 18 – 19 czerwca 2022 roku, ogłosił 
podczas konferencji prasowej podsumowującej pierwszą edycję imprezy Piotr Grzelak, zastępca 

Prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju. Zapisy na imprezę ruszyły 2 sierpnia br. 

P

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: Grzegorz Adamczewski
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Zadowolony z organizacji zawodów w Gdań-
sku był również Leszek Paszkowski, dyrek-
tor Gdańskiego Ośrodka Sportu:
- Po raz 9 triathlon gości w Gdańsku. Minio-
na impreza należy do udanych i pokazała, 
że w Gdańsku można z powodzeniem przy-
gotować zawody na światowym poziomie. 
Ma oprócz tego potencjał, który chcemy 
rozwijać - podkreślał Leszek Paszkowski, 
dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu Dy-
rektor zawodów Adam Greczyło skupił się 
na podziękowaniu dla partnerów i służb 
zaangażowanych podczas LOTTO Chal-
lenge Gdańsk:
- Dziękuję miastu Gdańsk za możliwość 
organizacji tego wydarzenia, dziękuję 
również naszemu partnerowi tytularnemu 
Totalizatorowi Sportowemu, właścicielowi 
marki LOTTO. Gorąco chciałbym podzię-
kować osobom, których nie było widać na 
pierwszej linii frontu podczas organizacji 
imprezy, a które dały nam duże wsparcie 
przy tym wydarzeniu – czyli Wydział Ru-

chu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Gdańsku, Zarząd Dróg i Zielni, wolonta-
riusze, medycy, zabezpieczenie trasy pły-
wackiej i wiele innych osób.
Ponieważ zawody LOTTO Challenge 
Gdańsk zostały bardzo pozytywnie ode-
brane przez społeczność triathlonową oraz 
miasto Gdańsk przyszła pora na deklara-
cję kontynuacji projektu w roku 2022:
- Chcielibyśmy zaprosić wszystkich na przy-
szły rok. 18-19 czerwca to data, którą warto 
już dziś zakreślić w kalendarzu. Chcemy, 
żeby to było wielkie święto sportu. To tak-
że dobry moment, żeby już teraz rozpisać 
sobie treningi i rozpocząć przygotowania 
do przyszłorocznych zawodów – zachęcał 
Piotr Grzelak.
Leszek Paszkowski dodał, że Gdańsk edy-
cja imprezy w roku 2022 zostanie wzbo-
gacona o dystans olimpijski (1500 m – 40 
km – 10 km).
- W tym roku już ogłaszamy, że nasze za-
wody w roku 2022 odbędą się na dystansie 

sprinterskim, olimpijskim i średnim. Zapo-
wiadamy również, że zachęcimy gdańsz-
czanki i gdańszczan do udziału w triathlo-
nie w roku 2022.
O szczegóły dotyczące rejestracji na zawo-
dy w roku 2022 Tomasz Galiński zapytał 
dyrektora zawodów Adama Greczyło:
- Rejestrację na Challenge Gdańsk 2022 
otwieramy już 2 sierpnia o godzinie 12. 
Przez pierwsze dwa tygodnie przygotowa-
liśmy specjalną ofertę rabatową dla za-
wodników, którzy wzięli udział w zawodach 
w roku 2021, każdy otrzyma indywidualny 
kod uprawniający do 10% rabatu przez 14 
dni. Podobna oferta skierowana będzie do 
wszystkich posiadaczy karty mieszkańca 
Gdańska – potwierdził dyrektor zawodów.
Wszystkie szczegóły dotyczące reje-
stracji na zawody, opłat startowych oraz 
regulaminu imprezy dostępne będą na 
stronie internetowej www.Challenge-Po-
land.com, która do wtorku zostanie uak-
tualniona.
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jedenaste 

mistrzostWo ladies

turnieju finało-
wym podopieczne 
trenera Janusza 
Urbanowicza po 

raz kolejny potwierdziły dominację, nie da-
jąc najmniejszych szans przeciwniczkom. 
Pewnie i wysoko ogrywały rywalki, notu-
jąc wyniki: 73:0 z Diablicami Ruda Śląska, 
64:0 z AZS AWF Warszawa, 68:0 z Venol 
Atomówki Łódź i 41:0 z Legią Warszawa. 
W klasyfikacji końcowej na drugim miej-

W
TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: Grzegorz Adamczewski

Biało-Zielone Ladies Gdańsk wygrały sześć z siedmiu turniejów 
w sezonie 2020/2021. Zwycięstwa zapełniły gdańszczankom 
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.
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scu znalazły się rugbistki Legii Warszawa, 
a brązowy medal zdobyła drużyna Black 
Roses Posnania Poznań.

To niebywała sprawa. Gdy 12 lat temu trener 
Janusz Urbanowicz rozpoczął współpracę 
z drużyną, nikt nie spodziewał się takiego 
pasma sukcesów. Wówczas trener powie-
dział, że widzi w niej ogromny potencjał 
i wielką charyzmę. Wierzył w dziewczyny od 
początku i doprowadził je do wielkich suk-
cesów w Polsce i na arenie międzynarodo-
wej. Jak sam twierdzi, przez te 11 lat, przez 
zespół przewinęło się sporo zawodniczek. 
To dzięki ich ciężkiej pracy i ogromnemu 
zaangażowaniu, osiągnięcie tego sukcesu 
było możliwe. 

Obecna na zawodach prezydent Aleksan-
dra Dulkiewicz, całym sercem dopingowała 
drużynę reprezentantek Pomorza. W trakcie 
wydarzenia Prezydent Gdańska przyjęła, 
rąk Mariusza Grzędy, koszulkę honorową ze 
swoim nazwiskiem. - Jesteśmy gdańszczan-
kami i robimy wszystko, aby rozsławić na-
sze miasto w najdalszych stronach Europy 
- mówi Karolina Jaszczyszyn, która jako je-
dyna z drużyny brała udział we wszystkich 
11 mistrzostwach Polski jako zawodniczka 
Biało-Zielonych Ladies Gdańsk.
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W tegorocznej edycji Polboat Yachting Fe-
stival biorą udział prestiżowe zagraniczne 
marki, znane na polskim rynku: Saxdor, 
Jeanneau, Hanse, Flipper, Nimbus, Windy, 
Draco, Bavaria, Uttern, Smartliner, Sca-
rab, SeaDoo. Nie mogło także zabraknąć 
czołowych polskich stoczni, jak: Sunreef 
Yachts, Galeon Yachts, Wave Catamarans, 
Delphia, Balt Yacht, Parker Poland, Nor-
thman, Viko Yachts, TES Yacht, La Mare 
Houseboats, Sportis, Mazuria, Koga, Cree 
Yachts, Pro Air.
Na nabrzeżu ustawiono ciąg namiotów 
będących uzupełnieniem miejsc cumowni-
czych poszczególnych Wystawców, a także 
miejsce do prezentacji różnorodnej oferty 
firm, skierowanej zarówno do producen-
tów łodzi jak również dla indywidualnych 
odwiedzających.

Oprócz wystawy jachtów w marinie, w tym 
roku organizatorzy zadbali o zróżnico-
wany program dla profesjonalistów i pa-
sjonatów, który bez wątpienia przyciągał 
uwagę wielotysięcznej publiczności z kra-
ju i zagranicy. 
W ramach programu Brand, realizowanego 
przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii dla najbardziej perspektywicznych 
gałęzi polskiej gospodarki, na Polboat 
Yachting Festival zostało zaproszonych 

kilkunastu zagranicznych dziennikarzy re-
prezentujących najważniejsze na świecie 
media branżowe.
Dodatkowo, co ważne, dzięki technologii 
VR, zapewniono także wirtualną możliwość 
uczestnictwa w imprezie wszystkim, którzy 
nie mogą w niej uczestniczyć osobiście.
Partnerem wystawy oraz imprezy sporto-
wej odbywającej się w tym samym czasie 
w pobliskiej marinie miejskiej, jest Miasto 
Gdynia - Żeglarska Stolica Polski.

Wyjątkowa wystawa
jachtów na wodzie

Kolejny raz stolica polskiego jach-
tingu gości najpiękniejsze jachty 
żaglowe, luksusowe łodzie moto-
rowe, katamarany a także house-
boaty i skutery wodne.

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: Polboat



 76    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

Opolanin z urodzenia, Kaszub z wyboru, dziennikarz, fotograf, pisarz, 
gitarzysta, perkusista, miłośnik perfum i ich kolekcjoner.

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: Grzegorz Adamczewski

onsieur Mariusz 
Roqfort albo mister 
Mariusz Roqfort… 
W każdym razie jest 

to Twój pseudonim, do którego wrócimy… 
Będziemy jednak dzisiaj rozmawiać przede 
wszystkim o Twojej książce, bo jesteś pisa-
rzem, blogerem i byłym emigrantem.

Tak, to prawda. Można powiedzieć, że 
jedną trzecią życia spędziłem na emigra-
cji. Może dlatego akcja mojej książki nie 
dzieje się w Polsce. To jest na razie mój de-
biut książkowy, ale już mam dwie następ-
ne w przygotowaniu – prawdopodobnie 
też akcja nie będzie działa się w Polsce. 
Mhh…, zobaczymy… Jak na razie […] na to 
wskazuje.

Przypomnijmy tytuł książki.

Omaha 6:29.

RozMowa z PisaRzeM
– mariusz roqFort

M
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Czy to jest rzecz o lądowaniu aliantów 
w Normandii?

Tak, dokładnie tak. To jest czysto rozryw-
kowa książka, ale oparta o rzetelne ma-
teriały dotyczące tła historycznego. Ja 
robiłem dokładny research do tego lądo-
wania, żeby po prostu ludzie, którzy może 
się interesują historią tego typu, tych cza-
sów, będą chcieli zweryfikować moje do-
konania. No więc, tak, to jest o lądowaniu 
w Normandii, ale w zupełnie innym ujęciu 
– rozrywkowym.

Może zdradźmy pewien wątek fabularny, 
który się tutaj dzieje, ponieważ nasi czy-
telnicy i Ci, którzy nas teraz słuchają moe 
mogą wiedzieć, że to jest też książka nie tyl-
ko o lądowaniu w Normandii, ale ma także 
pewne elementy s-f.

No właśnie… To się zaczyna w zasadzie nie-
pozornie, dokładnie w zeszłym roku, w Cle-
veland, w stanie Ohio. Spotyka się dwóch 
przyjaciół, z których jeden dostaje od kogoś 
na parkingu – nie będę tam zdradzał – bilet 
do kina, w podzięce za – powiedzmy – uru-
chomienie samochodu. No okazuje się, że 
to nie jest zwykłe kino, że tak naprawdę 
tych biletów nie da się kupić w żadnej kasie 
ani w przedsprzedaży, tylko w kręgach VIP-
ów są one sprzedawane w ogromnych… no 
dwa tysiące dolarów za bilet to jest sporo… 
I sprzedawane są parami, takie są zasady 
tego kina. No i obiecuje się wrażenia nie-
spotykane w żadnym innym kinie, a czy to 
się okaże warte tych pieniędzy, no moim 
zdaniem tak, bo bohater w końcu przełamu-
je te obawy, że to jest naciąganie i udaje mu 
się dostać na drugą stronę ekranu, właśnie 
6 czerwca ’44 roku…

I znajduje się w samym sercu tych wydarzeń?

Prawie, że na samym początku. Przeżywa 
tak jakiś czas, nie długo… godzinę, dwie… 
Po czym wraca do kina z mocnym postano-
wieniem, że wybierze się jeszcze raz, tym 
razem lepiej przygotowany. No i dopiero 
potem zaczyna się ostra jazda w tej Nor-
mandii. Zderzenie człowieka XXI wieku 
z ludźmi z tamtych czasów, z gadżetami 

jakie przy sobie ma, no powoduje wiele 
sytuacji ciekawych, interesujących, takich 
wydaje mi się… No i paradoksalnych oczy-
wiście, bo smartfon w tamtych latach to 
coś niebywałego…

Czy bohaterowi coś grozi w tej podróży?

Tak, tak, to jest wielka niewiadoma. Począt-
kowo może się wydawać, że to są jakieś rze-
czywiście tricki, żeby potęgować napięcie…

Czyli tak naprawdę to już przestaje być kino 
tylko to już jest…

To już przestaje być kino i zaczyna się – po 
paru ciekawych incydentach – Jay, bo takie 
jest imię mojego bohatera, przekonuje się, 
że to nie są żarty, żadna zabawa. Nawet 
nieomal nie ginie przypadkiem od kuli. No 
więc, potem już mamy ostrą jazdę bez trzy-
manki w realiach II wojny światowej.

Powiedziałeś, że interesujesz się historią, 
że byłeś w Stanach Zjednoczonych, że twoje 
drogi emigracyjne toczyły się bardzo róż-
nymi ścieżkami… Czy są tam jakieś wątki 
autobiograficzne?

No mi się wydaje, że główny bohater ma 
tam trochę ze mnie, w tej książce… znaczy 
tam podobieństwa fizycznego nie widzę, ale 
mamy podobne zainteresowania, powiedz-
my się opierałem. Też lubi muzykę metalową, 
lubi jazdę samochodem, taką ostrą – z tym, że 
jego stać na najnowszą corvetę a mnie nie, 
ta różnica. Ale na pewno gdzieś tam z tyłu 
głowy jestem ja. Chyba każdy pisarz, gdzieś 
siebie umieszcza w książce, więc i ja. Naj-
łatwiej po prostu operować potem słowem, 
wyobraźnią, kiedy legną się w mojej głowie 
rzeczy, moje prywatne, przerzucam właśnie 
bardzo często na papier. I tak to wygląda.

Nie będziemy uprzedzać wypadków, ja tyl-
ko powiem, że książka jest bardzo ładnie 
wydana i mamy dwa egzemplarze do wy-
grania dla naszych czytelników. Może tak, 
dla kogoś, kto nas dobrze i wytrwale słuchał 
czy czytał, proponowałbym pytanie z tego 
wywiadu. Mianowicie, ile razy w kinie był 
nasz bohater? Co Ty na to?

No, bardzo dobre. To gdzieś potem mogło 
umknąć, ale jak ktoś uważny to wygra tą 
książkę, zdecydowanie.

Książka oczywiście do odbioru w naszej 
redakcji, a my chwilkę porozmawiamy 
o Twoim pseudonimie, bo on się tak wziął 
nieprzypadkowo?

No to jest taki pseudonim medialny, już 
chyba z dwadzieścia lat jest ze mną. Kie-
dy pod tym pseudonimem występowałem 
na początku na forach fotograficznych, 
bo fotografia to był jeden z moich pasji… 
Potem blog ciągnąłem, też pod tym pseu-
donimem, no i tak w sumie pomyślałem, 
że jestem bardziej rozpoznawalny jako 
Roqfort niż jako Mariusz Kiszelka, tak to 
wygląda. No i, eksportowe nazwisko moż-
na powiedzieć.

Dobrze, dziękuję za rozmowę i Państwa za-
praszam do lektury. A myślę, że dwie pierw-
sze osoby, które do nas przyjdą z prawidło-
wą odpowiedzią otrzymają dwie, wspaniale 
wydane książki.

Dziękuję uprzejmie.
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„(555468) Tokarczuk” - tak oficjalnie brzmi nazwa jednej z planetoid, 
zatwierdzona przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. 

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: Mat. prasowe

utorami odkrycia i pro-
pozycji nazwy są dwaj 
polscy łowcy planetoid 
i komet, Michał Kusiak 

i Michał Żołnowski. Zaakceptowano rów-
nież inne polskie propozycje nazw. Tymcza-
sem w Polsce – jak wynika z najnowszego 
badania Hays – 39 proc. specjalistów i me-
nedżerów nie pamięta, kiedy ostatnio tyle 
wypoczywało, a co trzeci pozostaje online 
nawet w trakcie wakacji.

Badania Tax Care pokazały z kolei, że aż 
46 proc. menedżerów na urlopie wciąż 

wykonuje swoje obowiązki i zarządza ze-
społami. Randstad wskazuje natomiast, 
że 27 proc. Polaków odczuwa presję, aby 
podczas urlopu odpowiadać na służbowe 
maile i telefony. Warto je jednak wyłączyć, 
bo nieefektywny wypoczynek może mieć 
poważniejsze konsekwencje: od proble-
mów z pamięcią i koncentracją po wypale-
nie zawodowe.

– To, czy Polacy potrafią całkowicie odciąć 
się podczas urlopu, zależy w dużej mierze od 
wykonywanej pracy. Badania Tax Care poka-
zały, że aż 46 proc. menedżerów na urlopie 

wciąż wykonuje swoje obowiązki i zarządza 
zespołami – wskazuje w rozmowie z agencją 
informacyjną Newseria Biznes dr Sylwia 
Olszewska, psycholog i wykładowca Wyż-
szej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

W Polsce aż 39 proc. specjalistów i mene-
dżerów nie pamięta, kiedy ostatnio prze-
bywało na przynajmniej dwutygodniowym 
urlopie, a 31 proc. nie wyłącza służbowych 
urządzeń nawet na wakacjach – wynika 
z czerwcowego badania Hays, przeprowa-
dzonego na grupie ponad 3,7 tys. respon-
dentów. Pokazało ono też, że zaglądanie do 

olga tokaRczuk Ma 
„sWoją” Planetoidę

A
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służbowego maila lub telefonu w trakcie 
wypoczynku jest dość powszechną prak-
tyką: 31 proc. badanych pozostało online 
podczas ostatniego, dłuższego urlopu, a 29 
proc. tylko częściowo wyłączyło służbowe 
urządzenia. Problem z przejściem w tryb 
offline na wakacjach mają zwłaszcza me-
nedżerowie – co wynika z chęci trzymania 
ręki na pulsie i dopilnowania, czy wszystko 
w firmie przebiega zgodnie z planem.

Badanie przeprowadzone na początku 2020 
roku dla Randstada pokazało z kolei, że śred-
nio 34 proc. polskich pracodawców oczekuje 
od swoich podwładnych dostępności nawet 
podczas wakacji. Z kolei 27 proc. Polaków 
odczuwa presję, aby w trakcie wypoczynku 
odpowiadać na służbowe maile i telefony.

– Na początku trudno całkiem odciąć się od 
zawodowych obowiązków. Przez pierwsze 
dwa–trzy dni zaglądamy do poczty, przeglą-
damy maile i jest to tzw. syndrom początku 
urlopu. Działamy jeszcze pod wpływem stre-
su i napięcia wyniesionego z pracy. Później 
przychodzi wyciszenie, ale potrzebny jest 
czas, ponieważ na urlopie umysł nie potrafi 

tak szybko przeskoczyć z wysokiego pobu-
dzenia emocjonalnego do wyciszenia się – 
mówi dr Sylwia Olszewska.

Jak podkreśla, regularny i jakościowy wypo-
czynek jest jednym z najlepszych sposobów 
przeciwdziałania utracie motywacji, efek-
tywności i wypaleniu zawodowemu. Dlatego 
w trakcie urlopu warto całkiem się odciąć od 
pracy i zapewnić sobie czas na regenerację.

– Jeżeli podczas urlopu nie odpoczniemy na-
leżycie, to – mówiąc metaforycznie – będzie-
my taką wyschniętą studnią, z której po po-
wrocie do pracy nie będzie skąd czerpać. Nie 
będzie w niej energii do życia i do pracy. Dla-
tego podczas urlopu warto odpoczywać sku-
tecznie, bo konsekwencje mogą być dotkli-
we. Przykładowo nasze procesy poznawcze 
– w tym np. pamięć, uwaga, spostrzeganie, 
lecz także myślenie kreatywne – będą spo-
wolnione, co oczywiście utrudni realizowanie 
zawodowych obowiązków. Stracimy też chęć 
i motywację do pracy, które wpływają na 
nasze samopoczucie i pozwalają realizować 
założone cele – mówi wykładowca Wyższej 
Szkoły Bankowej w Szczecinie.

Ekspertka wskazuje, że efektywny i jako-
ściowy odpoczynek powinien trwać mini-
mum dwa tygodnie, żeby organizm miał 
czas przyzwyczaić się do nowego, zwolnio-
nego trybu funkcjonowania.

– Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to po po-
wrocie do pracy możemy robić sobie krótkie, 
ale częste miniurlopy, które też wpływają po-
zytywnie na nasz organizm i psychikę – mówi 
dr Sylwia Olszewska.

Co ważne, żeby porządnie odpocząć na 
urlopie – warto się do niego przygotować. 
Przed wyjazdem dobrze jest domknąć 
wszystkie duże zadania i projekty, a dla 
tych mniej ważnych zorganizować za-
stępstwo. Należy też uprzedzić współ-
pracowników i kontrahentów, informując, 
ile potrwa nieobecność i z kim w tym 
czasie można się kontaktować w pilnych 
sprawach.

– Kiedy już jesteśmy na urlopie, to najważ-
niejsze, aby się nie spieszyć, dać sobie czas 
na odpoczynek i leniuchowanie – wskazuje 
psycholog. – Istotne jest to, żeby pozbyć 
się pewnego przymusu robienia czegoś 
szczególnego. Urlop nie jest czasem, kiedy 
musimy robić coś wyjątkowego, realizować 
jakiś plan i odhaczać kolejne punkty. To jest 
czas, w którym możemy sobie pozwolić na 
oddech, relaks, leniuchowanie, na zadbanie 
o siebie np. w aspekcie żywieniowym czy 
sportowym.

Ekspertka WSB w Szczecinie zauważa 
też, że w trakcie pandemii COVID-19 wy-
poczynek, jako forma zadbania o własne 
zdrowie, zyskał na znaczeniu. Polacy – po 
miesiącach stresu, zamknięcia, pracy 
zdalnej i łączenia jej z koniecznością opie-
ki nad dziećmi – są przemęczeni i tęsknią 
za porządnymi wakacjami.

– Bardziej doceniamy to, że w ogóle możemy 
wyjeżdżać – mówi dr Sylwia Olszewska. – Wi-
dać jednak, że zmienił się sposób organizo-
wania urlopu. Jest więcej aspektów i więcej 
zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę 
i które wpływają na to, czy ten urlop w ogóle 
odbędzie się w zaplanowanej formie.
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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.

ZaprasZamy do reklamy, 
cZyli jak zarobkują aktorzy.

łączam telewizor. Blon-
dynka z Playa po raz ko-
lejny próbuje udowodnić, 
że jest najśmieszniejsza 

i najzabawniejsza, skutecznie powielając stereotyp 
bezmyślnej osóbki o pięknej twarzy. Na ekranie po-
jawia się od lat, zatem można wnioskować, że rekla-
ma spełnia swoją funkcję. Jestem ciekaw, czy wiecie 
Państwo, kim jest ta zabawna (bądź nie, to kwestia 
gustu) blond piękność. Ba, teraz już gwiazda, gdyż 
kampania reklamowa przyczyniła się do rozkwitu jej 
kariery, także tej kinowej. To aktorka. Dziewczyna, 
która ukończyła czteroletnią, ciężką, wyczerpującą 
szkołę teatralną. Uczyła się w niej wiersza, prozy, 
dykcji, scen klasycznych (chociażby Szekspira) 
i scen współczesnych. Uczyła się też śpiewu. Obro-
niła kilka dyplomów, gdyż w szkołach przygotowują-
cych aktorów do zawodu zazwyczaj jest ich parę. Są 
to egzaminy w postaci małych spektakli, monodra-
mów bądź recitali. Czy taka ścieżka kariery zawodo-
wej pozwoliła jej spełnić marzenia? 

O to należałoby zapytać Basię, bo tak ma na imię. 
Jest jedną z niewielu osób w Polsce, dla których rola 
w reklamie telewizyjnej była katapultą do wielkiej 
medialnej kariery. Są to jednak przypadki bardzo od-
osobnione, mimo że większość postaci, które nama-
wiają nas do zakupów w pasmach reklamowych, to 
właśnie profesjonalni aktorzy. Artyści, którzy w ten 
sposób zarabiają na życie. Jak to wygląda od kuch-
ni? Co to znaczy dla aktora? Jako że kilka lat temu 
podjąłem dezycję o wyjeździe do stolicy i zrobieniu 
zawrotnej kariery w mediach – opowiem. Dodam od 
razu, że wracałem jeszcze szybciej niż wyjeżdżałem. 

Jednak ze sporym zyskiem – wiem, że moim miej-
scem na ziemi jest Trójmiasto. Ale do rzeczy. 

Cała przygoda zaczyna się zazwyczaj od agencji ca-
stingowej. Ta segreguje kandydatów na dwie grupy: 
aktorzy i amatorzy. Jak można zgadnąć – aktorom 
jest łatwiej, często szybciej (omijanie kolejek), ale 
nie zawsze skuteczniej. Świat reklamy rządzi się 
swoimi prawami i teoretycznie dla każdego znajdzie 
się w nim miejsce, dla osób bez dyplomu zawodo-
wego także. Decyzję obsadową finalnie podejmuje 
klient, dla którego ważne jedynie jest, abyś pasował 
„do roli” i ostatecznie sprzedał towar, produkt, usłu-
gę, której tyczy się dana reklama. Kiedy już jesteś 
w agencji, kiedy poznałeś kilka ważnych osób, któ-
re cię przekonywały, że twój los leży w ich rękach, 
możesz zaczynać. Jeszcze tego samego dnia otrzy-
mujesz sms o castingu. Czasem nawet kilka. W wia-
domości podana jest data, miejsce, to jak masz wy-
glądać, ewentualnie co masz przygotować oraz jaka 
będzie stawka dla zwycięzcy. Wynagrodzenia poda-
wane są w dwóch kwotach. Pierwsza za dzień zdję-
ciowy, zazwyczaj niska, druga za przekazanie praw 
autorskich, stosunkowo wyższa. Wchodzisz do bu-
dynku. Czasami jest to przy wytwórni filmów, innym 
razem w wynajętym studiu, a najczęściej w paskud-
nych i tanich przestrzeniach, nie rzadko na obrze-
żach Warszawy. O której byś tam nie przyszedł – i tak 
już przed tobą będzie czekał spory tłumek chętnych. 
Ci obrzucą cię spojrzeniem raczej chłodnym. Połowa 
z nich to nie aktorzy, ale celebryci, gwiazdy social 
media ze sztucznie poprawianą urodą. O Grotow-
skim z nimi raczej nie podyskutujesz. Zaczynasz się 
zastanawiać, co ty tutaj w ogóle robisz…? Ale nad-

chodzi twoja kolej. Wchodzisz. Grasz przed kamerą 
scenę bądź kilka. Reżyser castingu czasem cię nie 
zauważa w ogóle, a czasem rzuci jakąś uwagę. Ty, 
dziękując mu, biegniesz dalej, na następne prze-
słuchanie, gdyż tego dnia w stolicy odbywa się ich 
pięć. Przy każdym z nich liczysz, że dostaniesz za-
proszenie na tzw. recall, czyli drug etap. A stamtąd 
już prosta droga na plan zdjęciowy. I tak wyglada 
codzienność zdecydowanej większości aktorów 
w stolicy. Tylko nieliczni mają etaty w tetrach, nie-
liczni pracują na stałe przy produkcjach telewizyj-
no-filmowych. Większość z nich spędza cały dzień 
na bieganiu po mieście od przesłuchania do prze-
słuchania, licząc, że tym razem się uda. Większości 
nie udaje się nigdy. 

Jeszcze inną sprawą są stawki. Pokutuje opinia, że 
w reklamie zarabia się doskonale. Gwiazdy z twa-
rzami rozpoznawalnymi i owszem. Nieznani szerszej 
publiczności bardzo słabo. Dawniej, kiedy rynek re-
klamowy w Polsce się rozwijał i pierwsi aktorzy za-
czynali zachęcać nas do zakupów w reklamach, gaże 
były ogromne. Do dzisiaj krążą legendy o możliwości 
zakupu mieszkania za występ w spocie reklamowym. 
Uwierzcie Państwo, dzisiaj jest już zupełnie inaczej. 
Zatem wieczorem, drogi Czytelniku, jeśli włączysz 
telewizor i zobaczysz blok reklamowy, miej świado-
mość, że te mamy polecające lek na kaszel, ojcowie 
zachwalający farbę do ścian, sąsiedzi piejący peany 
na temat leku od bólu głowy – to w znakomitej więk-
szości aktorzy, którzy wyczekują w gigantycznych 
kolejkach na korytarzach castingowych, artyści cho-
wający dumę w kieszeń, szczęśliwi, że kolejna rata 
kredytu zostanie i w tym miesiącu spłacona.

W



huaWei Watch 3 
Pro elite

Elegancja, wysokiej jakości materiały, 
bogate wyposażenie i dużo większe 
możliwości przy zachowaniu niezłego 
czasu pracy na baterii. Cena jednak 
jest wysoka. Z nowym pokoleniem 
Huawei wprowadza zupełnie nowe 
podejście. Watch 3 jest znacznie lepiej 
wyposażony i działa pod kontrolą Har-
mony OS, który ma mu zapewnić dużo 
większe możliwości, jednak przy utrzy-
maniu długiego czasu pracy na baterii 
i bez ograniczania funkcji sportowych. 
Po raz pierwszy pojawia się też wersja 
skierowana do bardziej wymagających 
użytkowników, szukających czegoś 
więcej, niż prosty i niedrogi smar-
twatch w atrakcyjnej cenie. Huawei 
Watch 3 Pro Elite będzie doskonałym 
wyborem dla kogoś, kto potrzebuje 
zegarka z bardzo bogatymi funkcjami 
sportowymi, ale też ceni sobie jakość, 
styl i chciałby móc zakładać go rów-
nież do garnituru. To także zegarek dla 
osób, dla których ładowanie smartwat-
cha codziennie, czy nawet co drugi 
dzień jest zbyt niewygodne.

Fiat 500X-F12 

Fiat, chociaż większości 
z nas kojarzy się tylko z samocho-
dami, sprzedaje także hulajnogi 
elektryczne. Do portfolio marki 
wszedł właśnie nowy model 500X-
F12. Sercem e-hulajnogi jest nowo-
czesny, zintegrowany z reduktorem 
silnik 250W, który pozwala rozwinąć 
prędkość do 25 km/h. Od innych 
odróżnia go niespotykany w innych 
urządzeniach moment obrotowy 
aż 37.0 Nm, podczas gdy typowa 
wartość dla hulajnóg to zaledwie 
18.4 Nm. Nowością jest także 
bardzo pojemny akumulator 15Ah, 
dzięki któremu na jednym ładowaniu 
baterii, trwającym maksymalnie 10 
godzin, pokonamy trasę nawet do 55 
km. Składana hulajnoga waży 20 kg 
i udźwignie do 120 kg. Pojazd został 
wyposażony w przedni i tylny hamu-
lec tarczowy, pełne oświetlenie przód 
i tył oraz sygnalizację hamowania. 
Tak jak wszystkie wersje e-hulajnóg 
producenta, FIAT 500X-F12 nawią-
zuje swoim wyglądem do znanego 
i lubianego Fiata 500 – kultowego, 
włoskiego samochodu.

huaWei Freebuds 4

Niezwykle wygodne słuchawki, które 
cieszą wysoką jakością odtwarzanej 
muzyki i świetnie nadają się do roz-
mów. Do tego oferują całkiem dobry 
czas pracy na baterii i kilka przydat-
nych funkcji użytkowych, z których 
na szczególną uwagę zasługuje 
łączność multipoint. Może się nimi 
zachwycić każdy, kto używa słucha-
wek długo, zarówno do słuchania 
muzyki jak i rozmów, korzystając 
przy tym zarówno z telefonu jak 
i komputera. Dzięki swojej konstrukcji 
Freebuds 4 zupełnie nie męczą uszu 
i nie przeszkadzają w kontroli tego, 
co dzieje się w otoczeniu.

Gadżetomania
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