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W ciągu pierwszego miesiąca wojny na Ukrainie do Polski przybyło 2,2 mln 
uchodźców. W całym 2015 roku do Europy trafiło ponad 1,83 mln imigrantów 
m.in. z Afryki. Biuro wysokiego komisarza ds. uchodźców ONZ prognozuje, 
że na terytorium Unii Europejskiej będzie wkrótce znajdowało się nawet do 6,5 
mln, a może nawet 7 mln osób z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci.

W „Kapitale Polskim” pokazujemy jak poszczególne przedsiębiorstwa, insty-
tucje, samorządy potrafiły, w krótkim czasie, zorganizować skuteczną pomoc 
dla uciekających przed wojenną pożogą Ukraińców. Każdy pomagał na miarę 
swoich możliwości. Port Gdańsk wysłał do Odessy transport m.in. sprzętu me-
dycznego. Na terenie portu, w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
i spółką Kador, zorganizowano centrum dystrybucji produktów wysyłanych na 
Ukrainę. Starostwo wrocławskie szybko zorganizowało transport autokarowy 
do Przemyśla skąd przywieziono 132 osoby, z których większość zakwaterowa-
no w hotelach na terenie powiatu. Tylko w powiecie pruszkowskim do prywat-
nych domów przyjęto ok. 16 tysięcy uchodźców. 

W Mikołajkach, 11-12 kwietnia zaplanowano VII Europejski Kongres Samo-
rządowy. Nasze Wydawnictwo ma patronat medialny nad tym wydarzeniem. 
Przez ostatnich sześć edycji Kongres stał się jednym z najważniejszych miejsc 
spotkań i rozmów na tematy samorządowe w całej Europie. Organizatorzy te-
gorocznej edycji przygotowali zróżnicowany program, na który składa się sie-
dem ścieżek tematycznych obejmujących około 100 wydarzeń: bloki programo-
we, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę. 

Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów zostanie zaprezentowana 
kolejna edycja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w  Polsce. 
Ranking jest obiektywną analizą kondycji finansowej samorządów, w  której 
uwzględniono też koszty poniesione na walkę z  pandemią. Dobre zarządza-
nie finansami publicznymi szczególnie ważne będzie w tym roku, kiedy to na 
samorządy spadły dodatkowe obciążenia związane z kryzysem migracyjnym 
wywołanym wojną na Ukrainie. 

W „Kapitale Polskim” dużo piszemy o współpracy gospodarczej pomiędzy 
Polską i  Niemcami. Przedstawiamy przedsiębiorstwa, które są najbardziej 
w taką współpracę zaangażowane. Dane za 2021 rok wskazują, że Polska była 
piątym największym partnerem handlowym Niemiec. Spośród czołowej piątki 
obroty z Polską rosły najszybciej - o prawie 19 proc. w porównaniu do 2020 r.

Mimo trudnych warunków gospodarczych, trwającej pandemii Port Gdańsk 
odnotowuje bardzo dobre wyniki ekonomiczne. W 2021 roku przeładowano 
53,2 mln ton ładunków, aż o 11% więcej niż w 2020 roku. Był to najlepszy wynik 
w historii Portu. 

Podjęte w 2016 roku decyzje o wielkich inwestycjach – w infrastrukturę dostę-
pową do terminali głębokowodnych, w przebudowę toru wodnego i moderni-
zację blisko pięciu kilometrów nabrzeży w Porcie Wewnętrznym, spowodowa-
ły, że od tego czasu dynamika rozwoju Portu Gdańsk była największa, wzrost 
przeładowanych towarów wyniósł 16 mln ton. Tym samym, Gdańsk awanso-
wał na 18 miejsce wśród największych portów europejskich, natomiast wśród 
portów bałtyckich nadal zajmuje trzecie miejsce. Należy oczekiwać, że kolejne 
inwestycje zwiększą roczne wolumeny przeładunków do ponad 60 mln ton, 
w ciągu 2-3 lat i do ponad 70 mln ton, w ciągu 7-8 lat. 

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!

Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński 

Każdy pomaga Ukraińcom  
na miarę swoich możliwości

Słowo od redakcji

Par tner w ydania
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Decyzje o inwestycjach owocują 
najszybszym w historii  
rozwojem Portu Gdańsk
Z Łukaszem Greinke prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., rozmawia Ryszard Żabiński

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 
zorganizował pomoc dla Ukrainy.  
Na czym ona polega?

Z  Gdańska do portu w  Odessie na Ukra-
inie wyruszył transport zakupionego przez 
nas: sprzętu medycznego, w tym defibryla-
torów, i resuscytatorów, a także agregatów 
prądotwórczych, powerbanków, laptopów. 
Dostawa była kompletowana według zgło-
szonego nam zapotrzebowania przez ukra-
ińskie Ministerstwo Zdrowia, zrzeszenie 
spedytorów, firm logistycznych, trans-
portowych - Ukrainian Logistics Alliance 
i  ukraińską Obronę Terytorialną. Trans-
port dotarł do Odessy 6 marca. Kolejny 
transport jest już w drodze do Kijowa.
Z Portem w Odessie łączy nas ścisła współ-
praca, zapoczątkowana jeszcze w  latach 
90-tych. W  ostatnich latach nasza aktyw-
ność bardzo wzrosła w  związku planami 
utworzenia korytarza transportowego 
Gdańsk-Odessa oraz podpisaniem w  paź-
dzierniku 2020 r. listu intencyjnego pomię-
dzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk 

i Administracją Morskich Portów Ukrainy 
dotyczący wzajemnej współpracy. Nasze 
porty wymieniają się wiedzą i doświadcze-
niami, które w przyszłości mają zwiększyć 
wolumeny przeładowywanych towarów. 
Mówimy o  takich kierunkach przepływu 
towarów jak Skandynawia – Turcja, z wy-
korzystaniem transportu morskiego i kole-
jowego, czy też południowej części Nowego 
Jedwabnego Szlaku.
W  ramach pomocy dla naszego wschod-
niego sąsiada, postanowiliśmy też  zwolnić 
z  opłaty pasażerskiej Polską Żeglugę Bał-
tycką SA. Promy Polferries bez żadnych 
opłat przewożą do Szwecji ukraińskich 
uchodźców na podstawie okazanych do-
kumentów. Zorganizowaliśmy również 
bezpłatne posiłki dla uchodźców oczekują-
cych na promy.
Podpisaliśmy również trójstronne porozu-
mienie z  Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
i  spółką Kador, która na portowych tere-
nach zajmuje się logistyką przemysłową. 
Spółka Kador zgodziła się udostępnić Ca-

ritasowi swój magazyn, gdzie są składowa-
ne paczki z pomocą dla Ukrainy. Każdy kto 
chciałby wesprzeć naszych wschodnich są-
siadów również może tam przynosić dary. 
(od poniedziałku do soboty w godz. 8-16, ul. 
Ku Ujściu 60, Gdańsk – przyp. red.).
Pracownicy Zarządu Portu Gdańsk sami 
też zbierają datki na pomoc Ukrainie. Na 
portierni ZMPG jest wystawiona puszka, 
do której można wrzucać pieniądze. 

W 2021 roku, W Porcie Gdańsk prze-
ładowano 53,2 mln ton ładunków, aż 
o 11% więcej niż w 2020 roku. Był to 
najlepszy wynik w historii Portu. Czy 
możemy już mówić o  efekcie prze-
prowadzanych ogromnych inwestycji 
rozwojowych? 

Od czasu gdy zostałem prezesem Portu 
Gdańsk w  2016 roku, notujemy bezpre-
cedensowy rozwój inwestycji. Tak zresztą 
starałem się nastawić spółkę – na wielkie, 
wieloletnie inwestycje. To wynikało m.in. 
z  potrzeb działających na naszym terenie 
operatorów, którzy domagali się lepszych 
parametrów obsługi statków: przebudowy 
i wzmocnienia nabrzeży, zwiększenia głę-
bokości torów wodnych, możliwości roz-
budowy placów składowych. Wszystko po 
to, aby móc obsługiwać statki o coraz więk-
szym tonażu, instalować większe, bardziej 
wydajne urządzenia do obsługi ładunków. 
To wszystko, co możemy nazwać pierwszą 
linią zwiększa nam szybkość rotacji towa-
rów. Druga linia, to możliwość rozwoju 
powierzchni składowych, tworzenia przez 
nich centrów logistycznych. A  to oznacza 
przecież dodatkowe zyski. Bardzo ważne 
są inwestycje kolejowe i drogowe, rozdzie-
lenie tych form transportu na terenie portu 
ogromnie poprawiło bezpieczeństwo i uła-
twiło przepływ towarów.
Podjęte w 2016 roku decyzje o wielkich in-
westycjach – w  infrastrukturę dostępową 
do terminali głębokowodnych, w  przebu-
dowę toru wodnego i  modernizację bli-
sko pięciu kilometrów nabrzeży w  Porcie 
Wewnętrznym, spowodowały, że od tego 

czasu dynamika rozwoju Portu Gdańsk 
była największa, stanowi to wzrost o  43% 
czyli blisko 16 mln ton przeładowanych 
towarów. Tym samym, awansowaliśmy 
na 18 miejsce wśród największych portów 
europejskich, natomiast wśród portów 
bałtyckich nadal zajmujemy trzecie miej-
sce. Należy oczekiwać, że kolejne inwesty-
cje zwiększą wolumeny do ponad 60 mln 
ton, w ciągu 2-3 lat i do ponad 70 mln ton, 
w ciągu 7-8 lat. 

Kolejne inwestycje, to m.in. dalsza 
rozbudowa Portu Wewnętrznego. 
Kiedy może ona być całkowicie za-
kończona?

Ten projekt nosi nazwę „Poprawa dostę-
pu do Portu Gdańsk – modernizacja toru 
wodnego 2” i  jest kontynuacją poprzed-
niego projektu związanego z modernizacją 
ponad pięciu kilometrów nabrzeży i  po-
głębieniem toru wodnego. Wartość tego 
projektu wynosi ok. 533 mln zł, z czego do-
finansowanie ze środków unijnych ma wy-
nieść 85 proc. kosztów. Planowany okres 
realizacji inwestycji, to lata 2022-2026. 
Planujemy rozbudowę czterech nabrzeży 
Portu Wewnętrznego o  łącznej długości 
1,9km wraz z  infrastrukturą kolejową. Po 
wykonaniu tego przedsięwzięcia zakoń-
czymy przebudowę Portu Wewnętrznego. 
Zwiększy się jakość i standard obsługi stat-
ków, poprawią się jeszcze bardziej warunki 
pracy, wzrośnie zdolność przeładunkowa 
oraz możliwość obsługi większych jedno-
stek. To wszystko przyczyni się do jeszcze 
większej konkurencyjności Portu Gdańsk. 

Jakie jeszcze inne czynniki decydują 
o konkurencyjności portu? 

Bardzo ważne jest otoczenie prawne, w ja-
kim znajdują się korzystający z usług Portu 
Gdańsk , chodzi np. o  przebieg procedur 
celnych, łatwość rozliczania zobowiązań 
podatkowych, czyli to wszystko co wpływa 
na jakość obsługi naszych kontrahentów. 
W Porcie Gdańsk trwają właśnie prace nad 
wdrożeniem modułu maklerskiego PCS 
(Port Community System). Jest to innowa-
cyjne rozwiązanie, automatyzujące proce-
sy przygotowywania formalności związa-
nych ze zgłoszeniem wejścia lub wyjścia 
statku do i z Portu Gdańsk.
Moduł maklerski PCS został specjalnie 
utworzony przez spółkę POLSKI PCS i jest 
dedykowany dla przedstawicieli armato-
rów. Zawiera między innymi takie funk-
cjonalności jak: zgłoszenie do dyspozytora, 
zgłoszenie Pre-Arrival, zgłoszenie ewiden-
cyjne, baza statków oraz kontrahentów, 
a także pragmatyczny planer zawinięć.
To rozwiązanie ułatwia i  przyspiesza ob-
sługę klientów. Dane dotyczące awizacji 
znajdują się już wcześniej w  naszych sys-
temach, wiemy z wyprzedzeniem jakie jest 

zapotrzebowanie na holowniki, jaką ilość 
ścieków do odbioru zgłasza dana jednost-
ka itp. 
Tego typu rozwiązania są stosowane przez 
największe, najbardziej nowoczesne porty. 
Mieliśmy nawet propozycję zakupu goto-
wego systemu jednak ze względu na wraż-
liwość i wagę danych, zdecydowaliśmy się 
na to, że wspólnie z interesariuszami i przy 
udziale spółki POLSKI PCS stworzymy 
własne, autorskie rozwiązanie.

Port w Gdańsku ogłosił w marcu po-
stępowanie konkursowe, mające na 
celu wyłonienie dzierżawcy zainte-
resowanego zalądowieniem obszaru 
morskiego znajdującego się w  grani-
cach administracyjnych Portu, w tym 
na potrzeby wybudowania na nim 
terminalu instalacyjnego dla mor-
skich farm wiatrowych. Jakie zna-
czenie będzie to miało dla rozwoju 
Portu?

Cieszymy się, że polskie czempiony gospo-
darki, działające w obszarze morskiej ener-
getyki wiatrowej widzą potencjał rozwoju 
naszego Portu. Przypomnijmy, że 1 marca 
Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmienia-
jącą lokalizację terminalu instalacyjnego 
dla morskich farm wiatrowych. Wskazu-
je ona Port Zewnętrzny w  Gdańsku, jako 
spełniający wszystkie kryteria inwestorów 
branżowych. Rząd chce stworzyć w Gdań-
sku odpowiednie zaplecze portowe do ob-
sługi morskich farm wiatrowych w polskiej 
strefie ekonomicznej na Bałtyku.
O  zmianę lokalizacji wystąpił pod koniec 
lutego Minister Aktywów Państwowych. 
Wniosek był uzasadniony uzgodnieniami 
pomiędzy spółkami odpowiedzialnymi 
za realizację ponad 60 proc. planowanych 
w Polsce inwestycji offshore, tj. PGE i PKN 
Orlen, a  także spółką zależną od Skarbu 
Państwa czyli Polskim Funduszem Roz-
woju.
Dla Polski, budowa takiego zaplecza por-
towego oznacza większe bezpieczeństwo 

energetyczne oraz aktywizację procesów 
rozwoju gospodarki narodowej. Dla Portu 
Gdańsk, to wejście w nowy obszar działa-
nia i dodatkowe szanse na rozwój. 

Port Gdańsk po raz pierwszy w swo-
jej historii otrzymał nagrodę ESPO 
2021, za integrację społeczną i pomoc 
potrzebującym w  czasie pandemii. 
Czy trudno jest otrzymać to presti-
żowe, międzynarodowe wyróżnienie?

Była to już 13. edycja konkursu organizo-
wanego przez ESPO (European Sea Ports 
Organisation). Bardzo się cieszymy, że na-
sze działania skierowane do społeczności 
lokalnej zostały dostrzeżone. Od lat reali-
zujemy wiele przedsięwzięć dedykowanych 
lokalnej społeczności. Mówiąc najprościej, 
chcemy być dobrym sąsiadem dla miesz-
kańców Gdańska. Zdajemy sobie sprawę, 
że jesteśmy wielkim podmiotem gospo-
darczym, co dla okolicznych mieszkańców 
może być uciążliwe. Staramy się jednak 
ograniczać do minimum te uciążliwości 
oraz rozwijać wiele inicjatyw społecznych. 
Pomagamy na różnych płaszczyznach, 
jak ekologia, sport, zdrowie, edukacja. 
Wspieramy miejscowe kluby piłkarskie 
jak „Portowiec Gdańsk” i „Torus Wybrze-
że”. W okresie wakacyjnym organizujemy 
Kino Letnie na plaży na Stogach. Dofi-
nansowujemy ciekawe, lokalne inicjatywy 
jak Bibliotekę Społeczną Stowarzyszenia 
„Przyjazne Pomorze”, która działa na Sto-
gach. Niemal cały rok byliśmy zaangażo-
wani w  akcje związane z  walką z  pande-
mią. Wspieramy ratowników medycznych 
z  Pomorza, ale swoją pomoc kierujemy 
również do osób starszych i schorowanych 
z  Nowego Portu i  Stogów, zapewniając 
im często jedyny ciepły posiłek dzien-
nie. Przekazaliśmy pomorskim szpitalom 
4  analizatory do diagnostyki zakażeń 
SARS-CoV-2, środki ochrony osobistej, 
lodówki turystyczne. Zakupiliśmy też 10 
namiotów z pełnym wyposażeniem, które 
w razie potrzeby mogą służyć za tymczaso-
we izby przyjęć.
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Polska jest najważniejszym partnerem 
handlowym Niemiec w  regionie Europy 
Wschodniej. Jesteśmy też dla Niemiec 
piątym, najważniejszym rynkiem za-
granicznym po Chinach, Holandii, USA 
i Francji. Tak wynika z danych niemiec-
kiej Komisji Stosunków Gospodarczych 
z Europą Wschodnią.
Co ciekawe, w trudnych czasach pandemii 
współpraca gospodarcza pomiędzy na-
szymi krajami ciągle szybko się rozwijała. 
Łączny obrót całego niemieckiego handlu 
wschodniego, w 2021 roku, po raz pierwszy 
w historii przekroczył wartość pół biliona 
euro. Niemieckie przedsiębiorstwa wyeks-
portowały w 2021 roku do tego regionu to-
wary o  łącznej wartości 254 mld euro, co 
oznacza wzrost o 18,3 procent w porówna-
niu z rokiem 2020. 
I  właśnie w  tym regionie Polska jest na 
najważniejszym partnerem handlowym 
Niemiec. W  2021 roku, dwustronna wy-
miana towarowa pomiędzy naszymi kra-
jami wzrosła o  23 mld euro, do poziomu 
przekraczającego 145 mld euro. W porów-
naniu z 2020 rokiem, jest to wzrost aż o 19 
procent.
Współpraca gospodarcza pomiędzy na-
szymi krajami szybko więc rośnie, ale też 
charakteryzuje się rosnącą dywersyfikacją. 
Już od wielu lat nie mamy tu do czynienia 
z  pojedynczymi branżami, które nadawa-
łyby ton takiej współpracy. 

Europejski wymiar współpracy
W  ubiegłym roku „Kapitał Polski” prze-
prowadził wywiad z  Ambasadorem Nie-
miec w  Polsce Arndtem Freytagiem von 
Loringhovenem. Nasz rozmówca mówił 
o  polsko niemieckiej współpracy w  szer-
szym, europejskim wymiarze. Zwrócił 
uwagę, że przyjęcie europejskiego planu 
odbudowy oraz wieloletnich ram finanso-
wych jest historycznym sukcesem dla eu-
ropejskiej spójności. Fundusze europejskie 
mogą umożliwić nam, że z kryzysu spowo-
dowanego pandemią koronawirusa wyj-
dziemy silniejsi i zmodernizowani. Ważne 
przy tym jest, abyśmy nie próbowali wrócić 
„jeden do jednego” do sytuacji sprzed pan-
demii, lecz skupili się na zadaniach i spra-
wach, które ewidentnie determinują naszą 
przyszłość.
Wśród nich wymienić należy np. zdecydo-
waną przebudowę naszego systemu ener-
getycznego pod kątem dbałości o  klimat 

Pandemia nie osłabiła współpracy 
gospodarczej Polski i Niemiec

i  zrównoważonego rozwoju; stworzenie 
zmodernizowanego, bardziej wydajne-
go, przyjaznego dla środowiska i  klimatu 
transportu oraz nowych form mobilności; 
przyspieszoną cyfryzację wielu dziedzin 
naszego życia.
W lutym, na zaproszenie Polsko-Niemiec-
kiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK 
Polska) do Warszawy przyjechał Minister 
Gospodarki Niemiec Robert Habeck. Z tej 
okazji czołowi niemieccy inwestorzy pod-
kreślili znaczenie Polski dla niemieckich 
firm i  gospodarki. Inwestorzy zza naszej 

zachodniej granicy koncentrują się w Pol-
sce na przyszłościowych obszarach, takich 
jak automatyka, energetyka odnawialna 
i usługi IT.
Niemiecki Minister podkreślił podkre-
ślił też, że Polska i  Niemcy już teraz ści-
śle współpracują w  wielu kluczowych dla 
przyszłości dziedzinach, takich jak mikro-
elektronika, czy badania nad ogniwami 
akumulatorowymi.

Atrakcyjne rynki dla inwestorów
Według danych Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii, od stycznia do końca listopa-
da 2021 r. firmy z zagranicy zadeklarowały 

realizację inwestycji w  Polsce o  wartości 
ponad 11,1 mld zł i  utworzenie 6 350 no-
wych miejsc pracy. Najwięcej miały zamiar 
zainwestować firmy z Niemiec, deklarowa-
na wartość inwestycji wyniosła ponad 2,8 
mld zł z gwarancją utworzenia 970 miejsc 
pracy.
Niemieccy inwestorzy przodują też pod 
względem wielkości inwestycji w sektorze 
środków transportu. Chodzi tu o  dekla-
rowane inwestycje o  łącznej wartości 904 
mln zł. Na kolejnych miejscach są Włochy 
i Szwajcaria. Niemcy przodują też w sekto-
rze żywności wysokiej jakości.
Rynek niemiecki jest też coraz bardziej 
atrakcyjny dla polskich inwestorów, coraz 
więcej firm chce tam inwestować i rozwijać 
swoje interesy. Trendu tego nie zahamowa-
ła nawet pandemia. Największe tradycje 
działalności na rynku naszego zachodnie-
go sąsiada mają firmy budowlane. 
Ostatnio można zaobserwować coraz 
większe zainteresowanie inwestycjami 
w Niemczech ze strony firm chemicznych, 
motoryzacyjnych, meblarskich, logistycz-
nych, zajmujących się utylizacja odpadów. 
Do największych polskich inwestorów 
w Niemczech zaliczają się m.in.: PKN Or-
len, Boryszew, Ciech, KGHM, Kopex. 

Rozwijać szkolnictwo dualne
Bardzo ciekawym obszarem współpracy 
pomiędzy Polską a  Niemcami jest edu-
kacja, konkretnie rozwój szkolnictwa za-
wodowego. Polsko-Niemiecka Izba Prze-
mysłowo-Handlowa (AHK Polska) już od 
wielu lat wspiera rozwój szkolnictwa dual-
nego w Polsce. 
Zawody, w  których wspierane jest kształ-
cenie dualne, to według klasyfikacji nie-
mieckich zawodów, m.in.: mechatronik, 
mechatronik pojazdów samochodowych, 
operator maszyn CNC, mechanik odlew-
nik, mechanik konstrukcji, elektronik 
techniki automatyzacyjnej, projektant 
techniczny i mechanik obróbki drzewnej.
AHK Polska pomaga przy tworzeniu klas 
patronackich, implementowaniu dualnego 
systemu edukacji, organizowaniu i  prze-
prowadzaniu niemieckich egzaminów 
zawodowych, m.in. dlatego że należy do 
sieci niemieckich izb przemysłowo-han-
dlowych, które są w Niemczech właściwym 
organem w  zakresie kształcenia w  zawo-
dach nierzemieślniczych.

Co Polska importuje z Niemiec?
Maszyny  21%
Produkty chemiczne  17%
Artykuły spożywcze  12%
Pojazdy  12%
Metale  11%
Elektronika  10%
Tekstylia  8%
Minerały  3%
Kamienie  2%
Inne  5%

Co Polska eksportuje do Niemiec?
Artykuły spożywcze  19%
Maszyny  15%
Tekstylia  14%
Pojazdy  14%
Produkty chemiczne  13%
Metale  11%
Elektronika  10%
Kamienie  2%
Minerały  2%
Inne  1 %
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Z dr Larse m Gutheilem dyrektorem generalnym Polsko-Niemieckiej Izby  
Przemysłowo-Handlowej, rozmawia Anna Wowczyńska

W jaki sposób Polsko-Niemiecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa (AHK Pol-
ska) koordynuje pomoc płynącą ze 
strony zrzeszonych przedsiębiorstw 
dla Ukrainy?

Inwazja Rosji na Ukrainę poruszyła nas 
wszystkich. Zarówno pracownicy jak 
i  członkowie AHK od pierwszego dnia 
zgłosili swoją gotowość do pomocy za-
równo tej bezpośredniej skierowanej do 
znanych nam Ukraińców jak i  bardziej 
sformalizowanej. AHK Polska niezwłocz-
nie przekazała pieniądze na pomoc hu-
manitarną. Na prośbę koordynatora rządu 
niemieckiego znaleźliśmy pod Rzeszowem 
tymczasowy magazyn do składowania 
żywności i pomagamy w jego uruchomie-
niu w  celu zaopatrywania Ukrainy. Za 
pośrednictwem specjalnie dedykowanej 
podstrony na naszej stronie internetowej 
i  mediów społecznościowych przekazuje-
my obszerne informacje o  tym, jak firmy 
mogą pomóc. Co najważniejsze, nasz ze-
spół osobiście i  z  ogromną empatią po-
maga naszym kolegom z  Ukrainy, którzy 
przyjechali do Polski. Firmy członkow-
skie na wiele sposobów wspierają ludzi 
dotkniętych tą wojną. Nie sposób wymie-
nić tu wszystkich akcji pomocy i wsparcia 
Ukraińcom dotkniętym wojną, jakie niesie 
ponad 1000 firm członkowskich. Jest ich 
tysiące i  jesteśmy dumni, że nasze firmy 
pokazują tak wielkie serce.

Jak Pan ocenia poziom współpracy 
gospodarczej pomiędzy polskimi 
i  niemieckimi przedsiębiorstwami? 
Jakie są perspektywy jej rozwoju wo-
bec ogromnych napięć politycznych, 
wojny na Ukrainie, trudnej i nieprze-
widywalnej sytuacji gospodarczej na 
światowych rynkach?

Polsko-Niemieckie stosunki gospodarcze 
osiągnęły najwyższy poziom po transfor-
macji ustrojowej. Pozycja Polski w  nie-
mieckiej statystyce handlu zagranicznego 
rośnie od wielu lat. W  ostatnim okresie 
niemal co roku Polska awansowała w ran-
kingu najważniejszych partnerów handlo-
wych Niemiec, osiągając w  2021 roku 5. 
miejsce, wyprzedzając Włochy czy Wielką 
Brytanię. W 2021 roku wzajemna wymia-
na handlowa wzrosła o prawie 20 procent. 

Czołowe grupy towarów, które generują 
ten zwiększony wolumen handlowy z pol-
skiego punktu widzenia i są siłą napędową 
polskiego eksportu to urządzenia i  sprzęt 
transportowy, sektor e-commerce, che-
mikalia i  produkty podobne, komputery 
i akumulatory elektryczne. Czynniki które 
będą kształtowały rozwój stosunków go-
spodarczych między obydwoma państwa-
mi to przede wszystkim wciąż rozwijającą 
się polska gospodarka, która determinuje 
przeciętnie szybszy wzrost gospodarczy, 
a  także rosnącą dywersyfikację. W  Polsce 
istnieje wiele silnych sektorów, szczegól-
nie określanych jako „branże dostawców”, 
takich jak przemysł metalowy, tworzyw 
sztucznych czy maszynowy. Sektory te są 
bardzo ważne dla relacji gospodarczych 
z  Niemcami. Drugi istotny trend to dzia-
łania nearshoringowe firm niemieckich. 
Są one bardzo zainteresowane skróceniem 
łańcuchów dostaw i  z  zainteresowaniem 
spoglądają na kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej, takie jak Polska, Czechy, Sło-
wacja czy Rumunia. Firmy niemieckie są 
skłonne zapłacić za produkt nieco więcej 
aby uniknąć długiego czasu dostawy lub 
zminimalizować ryzyko związane z dosta-
wami z Azji Południowo-Wschodniej. Jako 
Izba otrzymujemy wiele zapytań, które ba-
zują na tym problemie.
Jednak naszym zdaniem najważniejszym 
czynnikiem jest to, że Polska jest bardzo 
atrakcyjna dla niemieckich inwestorów ze 
względu na relatywnie niskie koszty pra-
cy, wykwalifikowaną siłę roboczą, której 
wciąż jest pod dostatkiem czy też dobrze 
rozwinięte programy wsparcia inwestorów, 
których nie mają gospodarki Francji czy 
Włoch. Można zauważyć, że inwestorzy 
niemieccy mają ogromny wpływ na wy-
mianę handlową między tymi dwoma kra-
jami. Jeśli przeanalizujemy, jakie produkty 
są eksportowane z  Polski, na pierwszym 
miejscu znajdziemy samochody i  części 
samochodowe. Ponieważ przemysł moto-
ryzacyjny w  Polsce opiera się głównie na 
kapitale zagranicznym, można powiedzieć, 
że samochody produkowane w  Polsce są 
eksportowane do Niemiec. Drugą stroną 
tego układu są transakcje dokonywane we-
wnątrz koncernów - dobrym przykładem 
są tu silniki produkowane przez Mercede-
sa w  Jaworze i  eksportowane do Niemiec, 
gdyż Mercedes nie produkuje w  Polsce 
kompletnych samochodów. Jako Izba 
wspieramy niemieckich inwestorów w Pol-

sce poprzez badania lokalizacyjne i w roku 
2021 przeprowadziliśmy największą liczbę 
projektów w tym zakresie od czasu wpro-
wadzenia tej usługi. Jeśli ta tendencja się 
utrzyma, prognozujemy dalszy wzrost ob-
rotów handlowych. 
Wojna na Ukrainie z  jednej strony może 
spowodować większe zainteresowanie 
Polską wśród firm niemieckich, które ulo-
kowały swoje inwestycje w  Rosji czy na 
Ukrainie w  średnioterminowej perspek-
tywie. W  krótkim okresie natomiast ob-
serwujemy, że inwestorzy przyjęli postawę 
wyczekującą ze względu na nagły wzrost 
niepewności.

Rynek niemiecki uważany jest za 
trudny i wymagający. Kiedy możemy 
mówić, z punktu widzenia polskiego 
przedsiębiorcy o  udanej lub nieuda-
nej ekspansji na ten rynek? W  jaki 
sposób Polsko Niemiecka Izba Han-
dlowa AHK może wesprzeć polskie 
firmy w  rozwijaniu działalności na 
niemieckim rynku? 

To prawda, rynek niemiecki jest trudny 
i  wymagający dla wszystkich firm, które 
chcą na nim zaistnieć, nie dotyczy to tyl-
ko eksporterów z  naszego kraju. Cechuje 
się on silną konkurencją i przywiązaniem 
do długoletnich partnerów handlowych, 
dużym nasyceniem oraz regionalizacją. 
Proces wejścia jest zazwyczaj długofalowy 
i  wymaga cierpliwości, działania strate-
gicznego oraz odpowiedniego przygoto-
wania. Wiele polskich firm próbuje dzia-
łaniami ad hoc pozyskać klientów za Odrą 
i często praktyka ta się udaje, np. poprzez 
poznanie osób decyzyjnych na targach, 
natomiast podejście takie zazwyczaj nie 
przynosi efektów przez długi okres. Dlate-
go też ekspansja taka nie jest w pełni uda-
na. W  związku z  tym zalecamy podejście 
systemowe polegające w pierwszej kolejno-
ści na dokładnym przeanalizowaniu grup 
docelowych, kanałów dystrybucji oraz 
konkurencji. Poszczególne branże mogą 
się znacząco różnić od sytuacji znanej 
w  Polsce. Znając dokładnie realia rynko-
we, można przystąpić do działań mających 
na celu pozyskanie klientów. W pierwszej 
kolejności można jej dokonać poprzez bez-
pośrednie nawiązywanie kontaktu z  po-
tencjalnymi kontrahentami, prowadząc 
jednocześnie kampanię marketingową 
w  mediach branżowych oraz uczestni-
cząc w  targach. Należy budować markę 
oraz zaufanie wśród klientów z  Niemiec. 

Polska ważnym partnerem     handlowym dla Niemiec
Dlatego też za udaną ekspansję uznajemy 
pozyskanie stałych klientów, którzy będą 
traktowali nas na zasadzie partnerskiej. 
Na bazie współpracy z  nimi można dalej 
budować rynek. Wskaźnikiem udanej eks-
pansji nie koniecznie są natomiast takie 
elementy formalne jak posiadanie spółki 
w Niemczech. Jako Polsko-Niemiecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa jesteśmy w stanie 
wesprzeć wszelkie działania polskich firm 
w  zakresie internacjonalizacji i  rozwoju 
eksportu za Odrą. Nasze usługi obejmują 
doradztwo zarówno w zakresie strategicz-
nym, jak i  przy pozyskiwaniu klientów 
oraz prowadzeniu działań marketingo-
wych. Meble, jachty, branża spożywcza to 
są od dawna znane hity eksportowe Polski. 
Jednak w związku z  intensywnym rozwo-
jem e-mobility, rozwojem branży farma-
ceutycznej i  biotechnologicznej i  rosnące-
mu zapotrzebowaniu w branży budowlanej 
istnieje w  tych obszarach również duży 
potencjał dla polskich firm. 

AHK Polska od wielu pomaga przy 
tworzeniu klas patronackich, im-
plementowaniu dualnego systemu 
edukacji w  Polsce, organizowaniu 
i przeprowadzaniu niemieckich egza-
minów zawodowych. Jakie są dotych-
czasowe efekty tej działalności?

W ciągu 15 lat naszej aktywności w obsza-
rze kształcenia zawodowego wydaliśmy 
certyfikaty dla ponad tysiąca stu absolwen-
tów kształcenia dualnego. W  bieżących 
roku szkolnym w  klasach patronackich 
naszych klientów uczy się ponad pięciu-
set uczniów i  studentów. Co istotne nasze 
usługi zawsze orientujemy względem po-
trzeb przedsiębiorstw i  tak na przykład 
obecnie najczęściej wspieramy firmy w po-
szukiwaniach kandydatów do szkół bran-
żowych i techników. Staramy się odczaro-
wać wizerunek kształcenia zawodowego 
w Polsce i przekonujemy młodych ludzi do 
zawodów technicznych.
Aktywnie wspieramy również tworzenie 
partnerstw między edukacją biznesem, po-
nieważ jest to najlepszy sposób by zaradzić 
niedoborom specjalistów na rynku pracy. 
Spotykamy się dyrektorami szkół, z przed-
stawicielami lokalnej administracji, a  na-
wet z  samymi uczniami i  ich rodzicami. 
Naszym dużym sukcesem ostatnich lat jest 
stworzenie od postaw dualnej klasy bran-
żowej, nad którą patronat sprawują aż czte-
ry lokalne firmy z Ostrowi Mazowieckiej.
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Polska jest dla Saksonii jednym z  głów-
nych partnerów handlowych. Szczególnie 
bliskie partnerstwo łączy Saksonię z sąsia-
dującym województwem dolnośląskim. 
WFS Wirtschaftsförderung Sachsen 
GmbH (Saksońska Agencja Wspierania 
Gospodarki), jako przedsiębiorstwo ad-
ministracji publicznej Saksonii, aktywnie 
wspiera współpracę, oferując saksońskim 
przedsiębiorstwom pomoc związaną z wej-
ściem i działaniem na rynku polskim.
Od ponad 15 lat WFS posiada swoje biuro 
w  Polsce, z  siedzibą we Wrocławiu. Biuro 
pośredniczy w  nawiązywaniu kontaktów 
handlowych, udziela informacji gospodar-
czych i  dynamicznie wspiera saksońsko-
-polską kooperację. Udziela saksońskim 
firmom bezpłatnych informacji na temat 
rynku polskiego, możliwości eksporto-
wych, pomaga w  znalezieniu partnerów 
biznesowych. Polscy przedsiębiorcy mogą 
uzyskać kontakty do potencjalnych part-
nerów w  Saksonii, praktyczną pomoc 
w  znalezieniu produktu, czy technologii. 
Potencjalni inwestorzy mogą liczyć na 
praktyczną i skuteczną pomoc w rozpoczę-
ciu działalności w Saksonii.
Razem z  partnerami w  Polsce, przede 
wszystkim z  jednostkami samorządowy-
mi, izbami i  organizacjami gospodarczy-
mi WFS organizuje imprezy kooperacyjne 
takie jak fora gospodarcze, branżowe gieł-
dy kooperacyjne, konferencje, prezenta-
cje technologii czy misje gospodarcze, do 

Nowe technologie bez granic
Partnerów do biznesu znajdziesz w Saksonii! 

udziału w  których zapraszamy polskich 
i saksońskich przedsiębiorców. 
W  październiku 2021 r. na Zamku To-
pacz pod Wrocławiem odbyło się XIV 
Polsko-Saksońskie Forum Gospodar-
cze. Tematem przewodnim tej edycji były 
„Technologie mobilności XXI wieku”. 
Przeprowadzono dwie równoległe sesje 
dyskusji panelowych: „Technologie ko-
smiczne i  satelitarne – praktyczne zasto-
sowanie w innowacyjnej gospodarce” oraz 
„Transport autonomiczny i niskoemisyjny 
– wyzwania technologiczne i trendy”.
W  ramach Programu Współpracy 
INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 
WFS wraz z polskimi partnerami realizu-
je projekt „EnergyTransPolSax – wspólne 
odkrywanie nowych trendów w  gospo-
darce energetycznej”. Celem projektu jest 
nawiązanie i  wzmocnienie współpracy 
transgranicznej na polsko-saksońskim po-
graniczu, w  szczególności w  zakresie wy-
zwań w gospodarce energetycznej związa-
nych ze zmianami klimatycznymi. Jest to 
już 3. wspólny projekt. W poprzednich edy-
cjach tematami przewodnimi była innowa-
cyjność w mśp oraz digitalizacja. Stworzo-
ny i udostępniony został atlas kompetencji 
gospodarczych polsko-niemiecko-czeskie-
go pogranicza: www.triborderatlas.eu, 
który teraz będzie rozszerzony o tematykę 
gospodarki energetycznej.
W  ramach projektu popularyzowane są 
zagadnienia dotyczące efektywności ener-

getycznej, elektromobilności, technologii 
ochrony środowiska, energii odnawial-
nych, które będą tematem przewodnim 
29. Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum 
Kooperacji Firm (Karpacz 3.11.2022) oraz 
wizyty studyjnej z Dolnego Śląska do Sak-
sonii (10-11.05.2022), której tematem będą 
technologie energetyczne i klimatyczne. 
W  ramach EnergyTransPolSax odbędzie 
się ”Saksońsko-Dolnośląska prezentacja 
gospodarcza” na międzynarodowych tar-
gach E-world energy & water w Essen (21-
23.06.2022). Wydarzenia te organizowane 
są z polskim partnerem projektu Karkono-
ską Agencją Rozwoju Regionalnego SA.
W  dniu poprzedzającym Forum w  Kar-
paczu 2.11.2022 planujemy we Wrocławiu 
2. Saksońsko-Polskie Warsztaty: Energia, 
Ochrona Klimatu, Środowisko. Organi-
zację tego wydarzenia powierzymy Polsko-
-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlo-
wej (AHK Polska).
Szczególnie duży potencjał do koopera-
cji widzimy w  zakresie innowacyjnych 
technologii. Dlatego współorganizujemy 
razem z  naszymi partnerami 4. Saksoń-
sko-Polski Dzień Innowacji „Przyszłość 
produkcji europejskiej – elastyczna, cy-
frowa i  zrównoważona” we Wrocławiu 
(15.09.2022).
Saksońskie firmy wezmą udział w Warsaw 
Industry Week – Międzynarodowe Targi 
Innowacyjnych Rozwiązań Przemysło-
wych (7-9.11.2022). Planowana jest wizyta 
na targach, spotkania kooperacyjne i  roz-
mowy B2B. Organizatorem będzie również 
AHK Polska.
To tylko niektóre z planowanych przez nas 
w najbliższym czasie wydarzeń. Zaprasza-
my do udziału i kooperacji z Saksonią!

Saksońsko-dolnośląskie warsztaty projektowe

 Fot.: freepik

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 
Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki 
Plac Wolności 4, 50-071 Wrocław, Polska

Anna Sikorska, przedstawiciel WFS w Polsce 
Tel: +48 71 372 46 31, wfs.sikorska@saxony.pl

®

tel. +48 792 111 111
w w w.ak media.pl

Roznosimy ulotki 
Rozdajemy ulotki 
Rozwieszamy plakaty
Drukujemy
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Wojna bardzo komplikuje 
międzynarodową współpracę 
pomiędzy firmami
Z dr Karolem Świtaj radcą prawnym DLP Dr Robert Lewandowski & Partners sp.k.,  
rozmawia Radosław Nosek

Czy trudne uwarunkowania zewnę-
trze, pandemia, a  zwłaszcza wybuch 
wojny na Ukrainie mogą negatywnie 
wpływać na współpracę pomiędzy 
polskimi i niemieckimi przedsiębior-
stwami, liczbę sporów prawnych?

Można powiedzieć, że mimo naprawdę 
trudnej obecnie sytuacji – z  jednej strony 
dopiero rozpoczął się proces wychodzenia 
z  trudności spowodowanych pandemią 
COVID-19, z  drugiej mamy do czynienia 
z  kryzysem wywołanym przez wojnę na 
Ukrainę, współpraca gospodarcza między 
Polską a  Niemcami nadal układa się do-
brze. Oczywiście obie wymienione oko-
liczności wpływają na nią negatywnie, ale 
równocześnie w  jakieś części motywują 
one obie strony do wypracowywania no-
wych rozwiązań, budowania nowych łań-
cuchów dostaw i produkcyjnych, ściślejszą 
kooperację. Nie oznacza to oczywiście, że 
powyższe zdarzenia nie są przyczyną spo-
rów czy problemów, ale takie rzeczy są nor-
malne. Tego rodzaju sytuacji po prostu nie 
da się uniknąć.

Z uwagi na trudną sytuację polityczną i go-
spodarczą można spodziewać się niestety 
pewnego wzrostu liczby sporów między 
współpracującymi ze sobą podmiotami 
polskimi i  niemieckimi, który wynika 
z trzech zasadniczych przyczyn. 

Po pierwsze, z  trudności finansowych bę-
dących skutkiem sytuacji pandemicznej 
a pogłębionych obecnym kryzysem wywo-
łanym wojną. Po drugie, z  samego faktu 
wojny, która niewątpliwie wpłynęła na łań-
cuchy dostaw, konieczność ich przebudo-
wy a równocześnie fakt ten sam w sobie jest 
okolicznością, patrząc z prawnego punktu 
widzenia, na którą strony mogą skutecznie 

się powoływać w związku z opóźnieniami 
w realizacji dostaw czy wykonania umowy. 
Po trzecie, co wynika poniekąd z pierwszej 
z podniesionych kwestii, spadku możliwo-
ści skutecznego egzekwowania zobowią-
zań tak na etapie sądowym jak i  egzeku-
cyjnym. 

Nie jest w chwili obecnej możliwe progno-
zowanie jak bardzo powyższe wpłynie na 
liczbę tarć we współpracy gospodarczej 
między Polską a  Niemcami. Jestem prze-
konany, że w  większości wypadków obie 
strony będą się wykazywać dużym zro-
zumieniem wobec siebie, właśnie z  uwagi 
na zaistniałą sytuację, i  w  konsekwencji 
znaczną część sporów uda się załagodzić 
lub rozwiązać na drodze polubownej. 

Nie można jednak wykluczyć i  postaw 
nieprzejednanych tj. nieuwzględniających 
obecnej sytuacji oraz domagających się 
bezwzględnie realizacji umowy terminowo 
i  w  całości, jak również i  takich sytuacji, 
w której kontrahent będzie celowo grał na 
zwłokę powołując się na trudności, o któ-
rych mowa, mimo że nie mają one na niego 
bezpośredniego wpływu i może on wyko-
nać swoje zobowiązanie w całości. Wydaje 
się, że głównie takie właśnie sytuacje będą 
się kończyć sporem sądowym i egzekucją. 

W  wypadku sporu strona, która nie wy-
konała swojej części umowy lub opóźniła 
się w jej wykonaniu, oczywiście będzie się 
powoływać na trudności wynikające wła-
śnie z  wybuchu wojny i  wywołanego nią 
kryzysu finansowego, migracyjnego – na-
pływ dużej liczby uchodźców z  Ukrainy 
przy równoczesnej utracie co najmniej 
części pracowników pochodzących z  tego 
kraju oraz gospodarczego – sygnalizowa-
na już konieczność przebudowy zarówno 
dróg dostaw jak i w zakresie rynków zbytu. 
Trudno w chwili obecnej przewidywać na 
ile sądy będą tą argumentację uwzględniać. 
Nie mniej może się ona w  wielu wypad-
kach okazać skuteczna, ponieważ wojna 
dla podmiotów z Polski i Niemiec jest zda-
rzeniem obiektywnym tj. takim na którego 
wystąpienie nie mieli oni wpływu.

W jaki sposób te zewnętrzne uwarun-
kowania mogą rzutować na procesy 
prawne na etapie postępowania egze-
kucyjnego? 

Na etapie postępowania egzekucyjnego 
powyższe kwestie nie będą już miały zna-
czenia. Dłużnik nie będzie się już mógł się 
na to powoływać. Wówczas mamy bowiem 
do czynienia z prawomocnym orzeczeniem 

sądu, które podlega wykonaniu przez wła-
ściwy organ. Nie oznacza to jednak, że na 
wierzyciela, w szczególności w chwili obec-
nej, nie będą czekały swoiste „pułapki” na 
tym etapie.

Oczywistym jest, że w drodze egzekucji nie 
zawsze udaje się wyegzekwować zasądzoną 
należność w całości. To zawsze jest pewne 
ryzyko. Równocześnie wierzyciel wstępu-
jąc na drogę egzekucji jest przekonany, iż 
uda mu się odzyskać swą wierzytelność 
bez ponoszenia kosztów lub co najmniej 
z  nadzieją na ich odzyskanie w  całości. 
W świetle najnowszego orzecznictwa Sądu 
Najwyższego, do tej nadziei trzeba pod-
chodzić na terenie Polski, szczególne obec-
nie, z dużą dozą ostrożności.

Nie wchodząc w  szczegóły można powie-
dzieć, że w  przepisach regulujących egze-
kucję jest uregulowanie, które ma zabez-
pieczać przed niecelowym wszczęciem 
postępowania egzekucyjnego. Ujmując to 
w  naprawdę dużym uproszczeniu, jeżeli 
wierzyciel wszczyna egzekucję wiedząc, iż 
będzie ona bezskuteczna, musi się liczyć 
z koniecznością poniesienia jej kosztów.

Takie uregulowanie w  swej istocie jest 
uzasadnione i  trafne. Nie ono jest jednak 
problemem a  sposób jego wykładni, któ-
ry przyjął Sąd Najwyższy. Otóż, w dwóch 
podjętych przez ten Sąd w  styczniu tego 
roku uchwałach o  sygnaturach II CZP 
21/22, III CZP 36/22, które dla wierzycieli, 
w szczególności w sytuacjach sporów mię-
dzy podmiotami z  różnych państw mogą 
mieć istotne znacznie. W pierwszej z nich 
Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że 
wierzyciel, który złożył wniosek o wszczę-
cie egzekucji po ogłoszeniu przez dłużnika 
upadłości, nie będzie obciążany kosztami 
postępowania egzekucyjnego. W  drugiej 
uchwale, Sąd ten zaprezentował już pogląd 
nieco odmienny, a mianowicie iż złożenie 
przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego 
przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi 
oczywiście niecelowe wszczęcie postępo-
wania egzekucyjnego.

W  praktyce oznaczać to będzie, że jeżeli 
egzekucja ma być prowadzona przeciw-
ko dłużnikowi będącemu osobą fizyczną 
wierzyciel powinien wpierw ustalić, czy 
ów dłużnik jeszcze żyje. Taka weryfikacja, 
w  przypadku osób fizycznych, mając na 
uwadze choćby zapisy RODO, może być 
dość trudna i  kosztowna. Równocześnie 
jeżeli ten dłużnik, nawet jeśli jest osobą 
fizyczną i  ogłosi upadłość, co łatwo już 
zweryfikować, gdyż ogłoszenia o upadłości 

są dostępne publicznie, bez konieczności 
ponoszenia wydatków, wierzyciel żadnych 
kosztów już nie poniesie, bez względu na 
to, czy egzekucję tę wszczął celowo – mimo 
wiedzy o  upadłości dłużnika, czy też nie 
wiedząc o tym fakcie. 

Przywołane orzeczenia Sądu Najwyższego 
są niewątpliwie dość zaskakujące i  mogą 
stanowić źródło problemów, czy niezrozu-
mienia dla podmiotów zagranicznych. Po-
niekąd różnicują one bowiem wierzycieli 
ze względu na to, kto jest ich dłużnikiem 
stawiając w  lepszej pozycji tych, którzy 
mają wierzytelności związane z  szeroko 
pojętą działalnością gospodarczą. Dlatego 
też niezbędna wydaje się w  wypadku po-
wstania sporu o charakterze transgranicz-
nym korzystanie jednak z  pomocy profe-
sjonalnych prawników, dla których bariery 
nie stanowi ani język, ani znajomość prawa 
innego państwa. Tylko wówczas możliwe 
będzie uzyskanie pomocy bez konieczno-
ści narażania się na dodatkowe koszty.

Czy Kancelaria, w której Pan pracuje 
jest przygotowana do wykonywania 
takich zadań? 

Kancelaria dLp Dr Robert Lewandowski 
& Partners sp.k. niewątpliwie jest taką 
właśnie kancelarią. Nasz zespół nie tylko 
wykazuje się biegłą znajomością języka 
niemieckiego, lecz przede wszystkim nie-
mieckiego prawa i  uwarunkowań gospo-
darczych w  Polsce i  w  Niemczech. Uła-
twia nam to w szczególności członkostwo 
w DIRO z siedzibą w Hamburgu (Niemcy), 
jednej z  większych sieci platform kance-
larii adwokackich w  Europie, jak również 
członkostwo w IsFin z siedzibą w Brukseli 
(Belgia), sieci dla wschodzących rynków. 

Dzięki temu możemy zawsze komplekso-
wo doradzać podmiotom gospodarczym 
zarówno z Polski jak i z Niemiec, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obszaru fuzji 
i przejęć (M & A), prawa korporacyjnego, 
prawa umów i  prawa ubezpieczeń. Mamy 
także bogate doświadczenie w  prowadze-
niu postępowań spornych w  Polsce oraz 
na terenie Niemiec bez względu na prawo 
państwa, które ma mieć zastosowanie. Do-
świadczony i wykwalifikowany zespół na-
szej Kancelarii zawsze prezentuje wiedzę 
i profesjonalizm w kompleksowej obsłudze 
oraz przeprowadzeniu pełnych wyzwań 
transakcji biznesowych, towarzysząc przy 
redagowaniu, negocjacjach, realizacji prze-
jęcia, zarówno sprzedającemu jak i kupują-
cemu, w wielu gałęziach przemysłu.
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Globalny kryzys energetyczny, rekor-
dowe ceny wielu metali i  zaburzone 
łańcuchy dostaw. Panie prezesie, 
jak w  tym wszystkim odnajduje się 
KGHM Metraco?

Sytuacja, jak Pan zauważył jest niezwykle 
dynamiczna. Czarne łabędzie opisywane 
w  literaturze coraz częściej odciskają ślad 
na globalną gospodarkę. Pandemia prze-
wartościowała priorytety w  wielu bran-
żach, zmusiła niejednokrotnie do zmia-
ny myślenia i  podejścia do planowania. 
Potwierdziła jednocześnie konieczność 
zabezpieczania biznesu przed okoliczno-
ściami, które do niedawna traktowane 
były w naszej części świata jako teoretycz-
nie prawdopodobne. Dlatego też jeszcze 
długo przed kryzysem moim priorytetem 
stało się zabezpieczenie strategicznej dzia-
łalności spółki. Słowo dywersyfikacja od-
mienialiśmy przez wszystkie przypadki. 
Otworzyliśmy się na świat, core business 
wzmocniliśmy poprzez dostawy złomów 
miedzi i  strategicznych produktów che-
micznych spoza Europy. Aktualizujemy, 
identyfikujemy i  mitygujemy ryzyko wy-
stąpienia sytuacji krytycznej w poszczegól-
nych obszarach naszej aktywności.

W  takim razie rozumiem, że cele 
w  tym niełatwym roku 2021 zostały 
osiągnięte?

Zdecydowanie tak. Jestem bardzo zadowo-
lony z wyników naszej pracy. Osiągnęliśmy 
rekordowe przychody na poziomie prze-
kraczającym 4,7 mld PLN, wynik z  dzia-
łalności operacyjnej 800% powyżej planu, 

a EBITDA 2,5 razy wyższą niż w roku po-
przednim. Ponadto jako pierwsza spółka 
w GK KGHM możemy się pochwalić wdro-
żeniem ISO Antykorupcyjnego. To dla nas 
ważne. Działamy sprawiedliwie i  dbamy 
o transparentność naszych poczynań. Ści-
śle przestrzegamy obowiązujących prze-
pisów prawa międzynarodowego, norm 
i zwyczajów. Tego oczekujemy również od 
naszych dostawców.

Jak sam Pan wspomniał jesteście fir-
mą funkcjonującą na co dzień w śro-
dowisku międzynarodowym. Czy 
sytuacja na wschodzie mocno wpływa 
na wasz biznes?

Nie bezpośrednio. Jak wcześniej wspomnia-
łem mocno zdywersyfikowaliśmy kierun-
ki dostaw złomów miedzi i  półproduktów 
wykorzystywanych przy produkcji miedzi 
elektrolitycznej. Współpracujemy głów-
nie z  dostawcami z  zachodu Europy, USA 
i  niektórych krajów azjatyckich. Wymaga 
to od nas wiele wysiłku i  odważnych ini-
cjatyw. Ogólnoświatowa inflacja, drożejący 
transport morski i  kołowy oraz wysokie 
koszty energii w  krajach dostawców nie 
ułatwiają nam pracy. Podchodzimy jednak 
do tego wszystkiego racjonalnie, z  faktami 
nie dyskutujemy. Optymalizujemy stronę 
kosztową, implementujemy nowoczesne 
rozwiązania, prowadzimy szereg prac ba-
dawczo-rozwojowych pozwalających jesz-
cze lepiej zarządzać posiadanymi zasobami. 

Czy w związku z tym rozwój recyklin-
gu metali i  zielonej rewolucji może 
zostać czasowo wyhamowany?

Wręcz przeciwnie. Drożejące ceny miedzi, 
aluminium, stali czy niklu powinny zin-
tensyfikować rozwój naszej branży. Urban 
Mining - proces odzyskiwania cennych 
surowców ze zużytych produktów, insta-
lacji i budynków wpisuje się w naszą stra-
tegię działania. Ten megatrend czerpania 
z  materiałów wtórnych z  tzw. złóż antro-
pogenicznych będzie nabierał właściwego 
tempa. Szacuje się, że w  2021 sprowadzo-
no na teren Unii Europejskiej 530 000 ton 
złomów i  stopów miedzi. W  przeciwnym 
kierunku wyjechało 630 000 ton miedzi 
z  recyklingu, głównie do Chin, Indii, Pa-
kistanu i  Malezji. Polska wypada na tle 
innych krajów bardzo pozytywnie. Bu-
dowane są u  nas kolejne fabryki baterii 
do samochodów elektrycznych, linie do 
recyklingu kabli i  zużytego sprzętu. Ko-
rzyści płynące z recyklingu metali są nie-
podważalne. To dla nas ogromna szansa. 
Rozwijamy się zgodnie z  założeniami, 
wykraczamy poza strefę komfortu. Jeste-
śmy świadomi, że tylko tak osiągniemy coś 
wielkiego. Wierzę, że regulacje europejskie 
i  międzynarodowe otoczenie prawne bę-
dzie w  coraz większym stopniu sprzyjać 
tego typu działalności, tak aby ten trend 
zyskiwał na znaczeniu.

Rozwijamy się zgodnie z założeniami, 
wykraczamy poza strefę komfortu
Z prezesem KGHM METRACO Adrianem Szymanskim, rozmawiał Marcin Prynda
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Dla Aliplastu społeczna odpowie-
dzialność biznesu jest bardzo istot-
ną kwestią. Co dla Pana osobiście to 
oznacza?

Nie będę silił się na formułowanie defini-
cji, powiem po prostu, że staramy się pro-

Przede wszystkim  
zrozumienie i otwartość
Z Janem Kidajem, prezesem zarządu Aliplast, rozmawiamy o społecznej odpowiedzialności 
biznesu, o tym, jakie to są „dobre warunki pracy” oraz zaangażowaniu w pomoc Ukrainie.

wadzić biznes z ludzką twarzą. Już dawno 
zauważyliśmy, że do sprawnego funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa niezbędna 
jest dobra współpraca z  ludźmi – przede 
wszystkim z  pracownikami, ale również 
społeczeństwem, otoczeniem, w  którym 
działa firma. Obecnie zatrudniamy blisko 

tysiąc osób, można to porównać do liczby 
mieszkańców dużej ulicy w  mieście czy 
w  niewielkiej miejscowości, ale właśnie 
dlatego, że Aliplast się rozrasta, nie mo-
żemy nie zauważać w  naszej działalności 
człowieka. Bierzemy za naszych pracow-
ników i  ich rodziny odpowiedzialność, 
a  to oznacza m.in. stwarzanie takich wa-
runków, by ludzie do pracy przychodzili 
z  przyjemnością, a  nie traktowali ją wy-
łącznie jak przymus i obowiązek. 

W  jaki sposób założenia Strategii 
Społecznej Odpowiedzialności Biz-
nesu Grupy Aliplast przekładają się 
praktyczne działania?

Dwa lata temu sformalizowaliśmy CSR 
w  naszej firmie, ale tak naprawdę od po-
czątku działalności funkcjonowaliśmy 
w tym duchu. Niemniej powołanie do ży-
cia tego działu pomogło nam w organizacji 
całego szeregu przedsięwzięć, zresztą bar-
dzo często inspirowanych przez samych 
pracowników. Trudno wyliczyć tu wszyst-
ko, ale podejmujemy akcje środowiskowe, 
w  ramach których sprzątamy okolicę czy 
sadzimy drzewa, organizujemy spotkania 
pracowników i ich rodzin, imprezy dla ich 
dzieci, wydarzenia sezonowe i  sportowe. 
Wspieramy naszych pracowników w reali-
zacji ich pasji i zainteresowań, mamy więc 
w firmie drużynę piłki nożnej, grupę trek-
kingu górskiego, team biegaczy czy koło 
wędkarskie.
W którejś z zagranicznych firm widziałem 
gazetkę zakładową, która u nas kojarzy się 
raczej z  reliktem socjalizmu, ale postano-
wiłem wdrożyć ten pomysł. Ukazuje się 
nieregularnie, bo nie mamy aż tylu tema-
tów, o których można by pisać, ale właśnie 
wyszedł piąty numer, a każdy z nich cieszy 
ogromnym zainteresowaniem. Prezentu-
jemy pracujących u  nas ludzi i  ich hobby, 
zainteresowania oraz osiągnięcia, a  tak-
że podejmowane przez nas akcje. To jest 
niesamowite i  budujące, jak bardzo nasi 
pracownicy zaangażowali się we współ-
tworzenie i redagowanie tego wewnętrzne-
go czasopisma. To też dla mnie dowód, że 
czują się częścią tej firmy. 

Czy podejmowane przez Aliplast 
działania CRS obejmują także lokal-
ną społeczność?

Tak, oczywiście. Przede wszystkim prze-
prowadzamy akcje prośrodowiskowe, po-
nieważ nasza działalność nieuchronnie 
wpływa na stan otoczenia naturalnego. 
Pozwolę sobie na dygresję, że to nieunik-
nione w przypadku każdej fabryki, ale po-
stulaty, by zlikwidować wszelki przemysł 
są z gruntu chybione, bo oznaczają zdanie 
się wyłącznie na zewnętrznych dostawców, 
a  tym samym na ryzyko kryzysów i  rezy-
gnację z  wartości dodanej w  krajowej go-
spodarce. Zdaję sobie sprawę, że jestem ze 
swoimi poglądami w mniejszości, ale mam 
realny ogląd sytuacji, daleki od utopijnych 
wizji.
W  każdym razie minimalizujemy podej-
mowanymi przez nas akcjami negatywny 
wpływ działalności przedsiębiorstwa na 
środowisko choćby, o  czym już wspo-
mniałem, sadząc drzewa albo sprzątając 
otoczenie. Regularnie, w ramach długofa-
lowej współpracy wspieramy organizacje 
pomagające dzieciom, młodzieży, osobom 
starszym, a  także opiekujące się zwierzę-
tami. Przekazujemy na ich rzecz zarówno 
pieniądze, jak i  niezbędne do ich działal-
ności materiały. Ściśle współpracujemy też 
z  radą osiedla, wspomagając ich przedsię-
wzięcia i inwestycje. 

Wspomniał Pan na początku naszej 
rozmowy o  tym, jak ważne jest ho-
listyczne podejście do pracownika, 
dostrzeganie w  nim po prostu czło-
wieka. Czy może Pan tę myśl rozwi-
nąć i  powiedzieć, co jeszcze, w  cud-
zysłowie, „zyskuje” firma inwestując 
w  pracownika, traktując go w  taki 
sposób?

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest 
bardzo dobra opinia, jaką w lokalnej spo-
łeczności cieszy się nasza firma. Jesteśmy 
doceniani za to, że nie tworzymy w pracy 
barier w  komunikacji, że mimo iż nasze 
przedsiębiorstwo się rozrasta, daleko mu 
do korporacyjnych zasad funkcjonowania. 
Wciąż udaje się nam w  pracy utrzymać 
atmosferę koleżeńskości, nawet familiar-
ności i  partnerskiego podejścia. Dbamy 
oczywiście także o wynagrodzenia. Stawki 
u nas zawsze przewyższały płace minimal-
ne. Oczywiście, że jak wszędzie i my mamy 
problemy z  zatrudnieniem, szczególnie 
duża jest rotacja wśród młodych pracow-
ników, szukających zawodowo swojego 
miejsca, ale też nierzadko wracających do 
nas po pracy w innych przedsiębiorstwach. 
Przypomniała mi się, w  związku z  Pani 
pytaniem, taka historia. Moja żona pod-
powiedziała pewnej pani, której syn szukał 
pracy, że mógłby aplikować do Aliplastu. 
Spotkała ją kilka miesięcy później i  usły-
szała, że syn tej pani dostał u nas etat i był 

tak zadowolony, tak chwalił sobie warun-
ki pracy, że jego ojciec, mąż tej pani, zre-
zygnował z pracy w  innej firmie i zatrud-
nił się u  nas. Tacy, zadowoleni z  pracy 
w Aliplaście ludzie są najlepszymi ambasa-
dorami naszego przedsiębiorstwa.

Obchodzili Państwo Dzień Docenia-
nia Pracowników, co właściwie na 
co dzień powinno być standardem 
w  każdej firmie. Co, Pana zdaniem, 
stoi na przeszkodzie, by przedsiębior-
stwo zdecydowało się na takie part-
nerskie relacje jak w Aliplaście?

Wartości obowiązujące czy też raczej uzna-
wane w  danej organizacji zależą przede 
wszystkim od ludzi, którzy nią kierują. Je-
śli są one dla nich ważne, są częścią nich, 
przekładać się będą na relacje w  firmie. 
Nam udaje się utrzymać ducha koleżeń-
skiej odpowiedzialności i organizacji fami-
lijnej, mimo że radykalnie się rozrośliśmy 
– z 27 osób zatrudnionych 20 lat temu, do, 
jak wspomniałem, blisko tysiąca. Nadal 
jednak, z  kilkoma dosłownie wyjątkami, 
wszyscy mówią sobie po imieniu, niezależ-
nie od tego, jakie funkcje pełnią w firmie. 
W  sensie statusu społecznego wszyscy je-
steśmy równi. Jeśli pracownik chce po-
rozmawiać z przełożonym, nie musi uma-
wiać się na spotkanie i wystawać pod jego 
gabinetem. Tak samo, gdy menadżer czy 
kierownik ma do omówienia jakiś temat 
z  pracownikiem, nie wzywa go do siebie, 
tylko po prostu do niego idzie. Zdarza się 
oczywiście, że ktoś nadużywa tych „przy-
wilejów”, ale takie zachowania należą do 
rzadkości. Pracownicy szybko odkrywają, 
że również od nich zależy, w jakiej atmos-
ferze przebiegać będzie praca. Co więcej, 
coraz rzadziej zatrudniamy na kierownicze 
stanowiska osoby z zewnątrz, rekrutujemy 
je raczej spośród załogi, co także jest dla 
pracowników motywujące i otwiera przed 
nimi ścieżkę zawodowego rozwoju.

Takie partnerskie podejście w  or-
ganizacji również od kierownictwa 
wymaga dużej dojrzałości. Zawsze 
znajdą się osoby, które będą wolały 
korporacyjne zasady i  traktowanie 
pracy jako koniecznego do spełnie-
nia obowiązku. Wydaje się jednak, że 
Państwa kultura pracy wpływa także 
na rozwój wewnętrzny zatrudnionych 
u Państwa osób, które właściwie uczą 
się brania odpowiedzialności za sie-
bie i otoczenie. 

Tak, dostrzegam zrozumienie działa-
nia tego rodzaju mechanizmów i  bardzo 
mnie to cieszy. Zdaję sobie także sprawę, 
uwzględniając porady zawarte w  licznych 
podręcznikach dla menedżerów – notabe-
ne najczęściej nie uwzględniających uwa-
runkowań danego kraju czy branży – że to 
jednocześnie nieco anachroniczne podej-
ście do zarządzania. Szczególnie w  świe-

cie, którym rządzi przede wszystkim Ex-
cel i  inne formułki... Niemniej staram się 
tego tradycyjnego ducha poprzednich epok 
utrzymać w  swoim przedsiębiorstwie i  na 
razie się to sprawdza, działa. A  co będzie 
dalej? Z czasem na pewno się o tym prze-
konamy.

Aliplast zaangażował się także w po-
moc Ukrainie i  to zarówno bezpo-
średnio, jak i  wspierając przedsię-
wzięcia pracowników w tym zakresie. 
Czy na koniec możemy porozmawiać 
jeszcze o tym?

Z  racji położenia geograficznego chyba 
trochę lepiej niż w innych częściach Polski 
rozumiemy sytuację naszych wschodnich 
sąsiadów, szczególnie że łączą nas nie tylko 
biznesowe kontakty z Ukraińcami. Szero-
ki zakres podejmowanych przez naszych 
pracowników i  przez nas działań pomo-
cowych skłonił nas do założenia w  dniu 
29 marca Fundacji Grupy Aliplast. Sfor-
malizowanie tej części działalności było 
konieczne ze względu na polskie prawo-
dawstwo, tak łatwiej jest nam podejmować 
akcje pomocowe. Zaledwie kilka dni po 
wybuchu wojny w Ukrainie skontaktowa-
łem się z moimi kolegami, zarządzającymi 
firmami grupy Aliplast za granicą, prosząc 
o zaktywizowanie ich załóg. W efekcie do 
Kijowa i w głąb Ukrainy mogliśmy wysłać 
kilkanaście tirów z  niezbędnymi rzecza-
mi, które zgromadziliśmy dzięki wspar-
ciu pracowników naszych bratnich firm 
w Portugalii, Hiszpanii, Anglii, Francji czy 
Belgii. Nasza załoga nie tylko organizowa-
ła zbiórki, ale także zajęła się segregacją 
tych darów, które przyjechały ze świata. 
Wielu naszych pracowników zaangażowa-
ło się w wolontariat i przygotowanie obozu 
przejściowego, przyjęli również pod swój 
dach ukraińskie rodziny. Ta wrażliwość na 
ludzką krzywdę nie wzięła się znikąd, ma 
znaczenie, że w naszej firmie funkcjonuje-
my w atmosferze zrozumienia i otwartości.

Mówi Pan o  otwartości i  zrozumie-
niu, ale tu mowa chyba przede wszyst-
kim o empatii.

Empatii nie można wywołać u ludzi, którzy 
jej w sobie nie mają. Jeśli ludzie są wrażli-
wi – a większość z nas jest – bliscy sobie, 
bo tworzą dobre relacje bliscy w  miejscu, 
w  którym spędzają niemal codziennie po 
kilka istotnych godzin swojego życia, to ła-
twiej wydobyć z  nich empatię. Tam gdzie 
z przedsiębiorstwem wiąże człowieka tylko 
umowa o  pracę i  wypłata na koniec mie-
siąca trudno o  takie postawy. A  przecież 
praca to ważna część życia i szkoda byłoby 
spędzać ten czas w  atmosferze niezrozu-
mienia, bywać w firmie jedynie z poczucia 
obowiązku.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała: Małgorzata Pawlaczek
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W ciągle zmiennym i  złożonym świecie 
VUCA nie można już myśleć o  zapobiega-
niu kryzysom, bo tych jest coraz więcej i są 
coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne. 
Trzeba więc myśleć, jak każdy kryzys prze-
kuć w  szansę. Tak działa rezyliencja miej-
ska. 

Rezyliencja – co to właściwie jest?
Termin resilience (ang.) często tłumaczony 
jest jako odporność, ale w  gruncie rzeczy 
znaczy o wiele więcej. To sprężystość, któ-
ra pozwala po każdym wstrząsie wrócić do 
optymalnego kształtu - innego, pełniejsze-
go niż przed turbulencją. Koncept ten po-
chodzi oryginalnie z  psychologii i  opisy-
wał umiejętność jednostki do powrocie do 
równowagi po urazach psychicznych. Jed-
nak mechanizm ten doskonale sprawdza 
się w opisie zjawisk społecznych i w zarzą-
dzaniu kryzysowym. Sprawdza się także na 
gruncie miejskim. 
Rezyliencja miejska (urban/city resilience) 
to zdolność miasta do radzenia sobie ze 
zmianami, jego odporność na zdarzenia 
niszczące (katastrofy naturalne, kryzysy, 
problemy społeczno-ekonomiczne) oraz 
umiejętność regeneracji poprzez wdraża-
nie innowacyjnych rozwiązań. Umożliwia 
ona rozwiązywanie problemów w  sposób, 
który zapewnia powrót do codziennej 
działalności po kryzysie i  gwarantuje – 
dzięki uczeniu się i wyciąganiu wniosków 
– długookresowy rozwój. Rezyliencja miej-
ska daje szansę na to, by spojrzeć na miasta 
jak na złożone ekosystemy, uwzględniając 
ich wielowymiarowy charakter, potencjał 
rozwojowy, a  także zwracając uwagę na 
dynamikę zakłóceń i  kryzysów. Pozwala 
także zrozumieć i  przewidzieć trajektorie 
zmian, umożliwiając jednocześnie budowę 
mechanizmów, które mogą im zapobiegać 
lub je niwelować.
Pojęcie urban resilience nie jest zagadnie-
niem nowym i choć początkowo odnosiło 
się głównie do katastrof środowiskowych, 
obecnie dotyczy też takich dziedzin jak: 
gospodarka, zdrowie, przywództwo, infra-
struktura i  in. Na użytek miast, powstało 
szereg narzędzi do analizy sprężystości 
wspólnot miejskich. Jednym z nich jest me-
todyka stworzona dla powstałej w  2012 r. 
międzynarodowej sieci 100 Resilient Cities 
(obecnie Resilient Cities Network), która 
skupia miasta z całego świata i wspomaga 

Czasy niepewności - jak w nich 
budować rezyliencję miast?

je we wdrażaniu rezylientnych rozwiązań. 
I choć na razie w jej skład wchodzą głównie 
duże miasta, to jest w niej miejsce także dla 
tych mniejszych. 

Polskie miasta rezylientne
W 100 Resilient Cities brakuje miast z Pol-
ski. Czyżby nie były gotowe do takiego 
kroku? Zdaniem Fundacji Szkoła Liderów 
i  Fundacji Veolia Polska, które od kilku 
lat promują rezyliencję miejską wśród pol-
skich samorządowców, jest wręcz przeciw-
nie. W małych i  średnich miastach każda 
zmiana ma twarz i tożsamość. Czasem sta-
nowić to może trudność we wprowadzaniu 
innowacji, ale dzięki mądremu i nowocze-
snemu przywództwu może być szansą do 
zrobienia dużego kroku właśnie w kierun-
ku rezyliencji. 
Dziś grunt do tego myślenia jest wyjątko-
wo sprzyjający. Po raz pierwszy od kry-
zysu ekonomicznego wszyscy dostrzegli, 
jak globalne kryzysy silnie oddziaływują 
nawet na małe społeczności (pandemia, 
wojna w  Ukrainie, katastrofa klimatycz-
na). Dlatego też budowanie rezylientnych 
struktur, które będą niwelować wstrząsy, 
jest jak nigdy wcześniej warte podjęcia. 
Takie podejście promują we wspólnych 
przedsięwzięciach Fundacja Veolia Pol-

ska i  Fundacja Szkoła Liderów organizu-
jąc m.in. program dla władz miejskich pt. 
„Przywództwo w samorządzie”, gdzie eks-
perci z Polski i zagranicy szkolą samorzą-
dowców z  tego, czym jest rezyliencja i  jak 
ją wdrażać w życie. Wprowadzenie realnej 
zmiany to niełatwy proces, wymagający 
tak wizji, jak i  narzędzi, dlatego ważnym 
komponentem tego programu jest szko-
lenie liderskie i  podnoszenie kompetencji 
decydentów prowadzących do umiejętne-
go budowania grup poparcia dla innowacji. 
To także okazja do sieciowania i wymiany 
doświadczeń pomiędzy samorządowcami 
w atmosferze wzajemnej nauki, a nie kon-
kurencji, co potwierdzają absolwenci po-
przednich edycji, w których wzięli udział 
przedstawiciele osiemnastu polskich miej-
scowości (m.in. Hrubieszowa, Zgorzelca, 
Kraśnika, Darłowa i in.).
W  czasach, kiedy należy spodziewać się 
niespodziewanego, kiedy regularnie po-
jawiają się czarne łabędzie, ciągły wzrost 
czy zrównoważony rozwój okazały się 
niewystarczające. Fundacja Veolia Polska 
i Fundacja Szkoła Liderów konsekwentnie 
promują rezyliencję miejską w  polskich 
samorządach, jako realną odpowiedź na 
wyzwania zarządzania społecznościami 
i miastami w obliczu turbulencji. 

Panie burmistrzu, spełnia się wielkie 
marzenie Pana i  wielu mieszkańców 
Trzebnicy o  powrocie do uzdrowisko-
wych korzeni miejscowości, kiedy to 
niemieckie Trebnitz pełniło rolę popu-
larnego uzdrowiska blisko Wrocławia. 

Niewątpliwie Trzebnicę czeka nowy, eks-
cytujący etap rozwoju. Pracowałem nad 
tym projektem bardzo intensywnie. Moje 
starania dotyczące przywrócenia statusu 
uzdrowiska sięgają kilkunastu lat wstecz. 
Teraz, dzięki dofinansowaniu w  wysoko-
ści 17 mln 350 tys. zł, które otrzymaliśmy 
w ramach rządowego programu „Udostęp-
nianie wód termalnych w Polsce”, możemy 
z  etapu projektu i  koncepcji wejść w  fazę 
realizacji. W  tym miejscu chciałbym po-
dziękować rządowym partnerom na czele 
z Premierem Mateuszem Morawieckim za 
przyznane dofinansowanie. Program „Pol-
ski Ład” wchodzi w życie i widać, że rzą-
dowi nie są obojętne sprawy mieszkańców, 
ale także samorządów. 

Trzebnica jest jednym z  piętnastu 
miast w Polsce, które otrzymały takie 
wsparcie. W jaki sposób zostaną wy-
korzystane pozyskanefundusze?

Pieniądze zostaną przeznaczone na po-
szukiwanie wód termalnych na terenach 

Powrót do źródeł. Trzebnica stanie się 
ponownie miastem uzdrowiskowym

rekreacyjnych w Trzebnicy, przy ul. Czere-
śniowej. Niedawno odczopowaliśmy rów-
nież stary odwiert źródła termalnego z lat 
70-tych, znajdujący się w  trzebnickim Le-
sie Bukowym. Po jego renowacji będziemy 
mogli wydobywać wodę termalną o  wła-
ściwościach leczniczych. Teraz chcemy 
dokładniej sprawdzić, czy wody termalne, 
znajdujące się na ponad dwa razy większej 
głębokości - 3 kilometrów - nadają się rów-
nież do celów leczniczych i  grzewczych. 
Eksperci mówią, że jest na to bardzo duża 
szansa. Ponadto planuję, by właśnie w tym 
miejscu, na obszarze 10 hektarów, powstał 
cały kompleks uzdrowiskowy. Jest wie-
le pomysłów: rehabilitacja dla seniorów, 
spa dla sportowców. Mamy szansę stać 
się jedynym miastem uzdrowiskowym na 
północ od Wrocławia, w  dodatku bardzo 
dobrze skomunikowanym z resztą regionu 
dzięki trasie szybkiego ruchu S-5. Pierwsi 
kuracjusze mogliby przyjechać do Trzeb-
nicy już w 2023 roku. Co więcej, to właśnie 
wokół naszej drogi ekspresowej wyznaczo-
na została ponad 100 hektarowa strefain-
westycyjna.

Wspomina Pan o  budowie pensjona-
tów. Czy są już jakieś konkretne pro-
pozycje i plany?

Nasz projekt rozpoczynamy od rozbu-
dowy tężni solankowych w  okolicach 
Trzebnickich Stawów, które cieszą się 
dużą popularnością wśród mieszkańców 
i odwiedzających, ale oczywiście w planie 
mamy budowę kilku pensjonatów oraz 
punktów leczniczych. Jednym z  niezwy-
kłych i  klimatycznych miejsc jest „Willa 
Zamek”, która znajduje się w Lesie Buko-
wym. Jej położenie, walory architektonicz-
ne to ogromny potencjał. 
Dzięki przywróceniu statusu uzdrowi-
ska Trzebnica mogłaby czerpać konkret-
ne profity. Z  pewnością zwiększy się jej 
prestiż, ale to także realna szansy na wy-
kreowanie nowych miejsc pracy w  sferze 
obsługi ruchu turystycznego. Szacuję, że 
pozyskanie dla Trzebnicy miana uzdrowi-
ska da pracę około 1000 osobom i mocno 
wesprze branżę turystyczną. Jak dowodzą 
badania, jedno miejsce w  zakładzie lecz-
nictwa uzdrowiskowego generuje kilka 
miejsc pracy w  branżach obsługujących 
ruch turystyczny. Ponadto miejscowości 
uzdrowiskowe pobierają opłaty klimatycz-
ne od turystów i kuracjuszy. Gorące źródła 

mogłyby zasilić m.in. Gminny Park Wod-
ny Trzebnica-ZDRÓJ oraz inne budynki 
użyteczności publicznej, sprawiając tym 
samym, że nasza gmina stanie się jeszcze 
bardziejekologiczna.
Dofinansowanie z  rządowego programu 
to nie jedyny krok w  stronę uzdrowi-
ska. Pod koniec roku podjął Pan decyzję 
o kupnie za blisko 8 mln zł zabytkowego 
budynku należącego do tej pory do sióstr 
Boromeuszek. Jego rewitalizacja to am-
bitnyprojekt.
Jestem pewien, że dzień 29 listopada 2021 
roku zapisze się na kartach historii Trzeb-
nicy. Wszystko za sprawą podjętej przeze 
mnie decyzji o skorzystaniu z prawa pier-
wokupu zabytkowego budynku przy ulicy 
Stawowej w Trzebnicy, którego właściciel-
kami były Siostry Boromeuszki. 
Budynek zawsze pełnił funkcje użytecz-
ności publicznej. Kiedyś mieściło się tam 
uzdrowisko, potem była szkoła dla dziew-
cząt, szpital, a ostatnio szkoła integracyjna. 
Od kilku lat stał już pusty. Teraz staramy 
się pozyskiwać środki na jego remont, ale 
chciałbym, aby już za dwa lata można było 
korzystać przynajmniej z  parteru i  pięk-
nych ogrodów. Obiekt ma docelowo pełnić 
rolę uzdrowiska oraz centrum kultural-
nego z  którego będą korzystać nie tylko 
mieszkańcy Trzebnicy, ale i  całej aglome-
racji wrocławskiej. Zakres świadczeń bę-
dzie tu bardzo szeroki, myślę o  uzdrowi-
sku, sanatorium, przestrzeni dla seniorów, 
czy przychodni pocovidowej, z  wykorzy-
staniem wód termalnych oraz tężnisolan-
kowych.

Przypomnijmy, że już w  XIX wieku 
Trzebnica miała status uzdrowiska. 

To piękna część historii naszego miasta. 
Przeprowadzano tu kąpiele borowinowe 
i kwasowęglowe, leczono m.in. stany skraj-
nego wyczerpania. Wykonywano tu też po-
pularne wówczas kuracje kefirowe, którym 
poddawani byli chorzy na blednicę, a w la-
tach 50. XX wieku leczono tu dzieci po He-
ine-Medina. Dziś koronawirus sprawił, że 
ten rodzaj troski o  nasze zdrowie zyskuje 
ponownie na popularności. 
Projekt powrotu do tradycji uzdrowisko-
wych w  Trzebnicy to projekt na lata, jed-
nak chciałbym, by był on tym, co zostawię 
nowym pokoleniom trzebniczan. 

Posanatoryjny budynek przy ul. Stawowej 
w Trzebnicy zostanie zmodernizowany  
z przeznaczeniem na cele uzdrowiskowe.

Z Markiem Długozimą burmistrzem Gminy Trzebnicy, rozmawia Marcin Prynda



2322 Kapitał POLSKI

Samorządy Samorządy

0 4  2 0 2 2

Z  Ukrainy przed wojną uciekło już 
prawie 2 miliony osób. Duża część 
z  nich trafiła na Dolny Śląsk, w  tym 
na teren Powiatu Wrocławskiego. Jak 
samorząd pomaga uchodźcom?

Jako Zarząd Powiatu Wrocławskiego posta-
nowiliśmy czynnie włączyć się w pomoc dla 
uchodźców, ale też i dla samorządów, któ-
re w  pierwszej kolejności mierzą się z  falą 
uciekających przed wojną. 10 marca zorga-
nizowaliśmy transport trzech autokarów, 
którymi pojechaliśmy po uchodźców do 
Przemyśla. W naszej grupie byli przedstawi-
ciele władz samorządowych, radni oraz pra-
cownicy starostwa i powiatowych jednostek 
organizacyjnych. Autokary były w  pełni 
wyposażone, w  każdym znajdował się tłu-
macz, osoba zajmująca się dziećmi. Zabra-
liśmy zabawki, najpotrzebniejsze artykuły 
żywnościowe, firma Hert zaopatrzyła nas 
w kanapki, słodkie pieczywo.
Przywieźliśmy do Wrocławia 132 oso-
by, niektórzy z nich podróżowali dalej do 
Czech i Niemiec, 42 osoby zostały w Polsce 
– zakwaterowaliśmy je w hotelu w Sobótce. 
Do drugiego hotelu w  tym mieście trafiło 
50 osób, które przebywały na wrocławskim 
lotnisku.
Mogliśmy bezpośrednio zetknąć się z dra-
matem uchodźców. Do jednego z  autoka-
rów zabraliśmy dwie młode dziewczyny, 
które przyprowadziły na granicę z  Polską 
aż dwanaścioro dzieci, najmłodsze z  nich 
miało zaledwie dwa lata. Do granicy szli na 
piechotę w  kilkunastostopniowym mro-
zie.W  autokarze, w  którym jechałem była 
matka z  trzyletnim dzieckiem, u  którego 
nastąpiła wznowa nowotworowa. Szyb-
ko nawiązaliśmy kontakt z  Przylądkiem 
Nadziei Kliniką Onkologii i  Hematolo-
gii Dziecięcej we Wrocławiu i  udało nam 
się załatwić konsultacje i  opiekę nad tym 
dzieckiem. 
Zdecydowaliśmy, aby osoby, które przy-
wieźliśmy z  Przemyśla i  deklarujące chęć 
pozostania w Polsce, zakwaterować w moż-
liwie komfortowych warunkach, w hotelu 
tak, aby mogły tam dłużej przebywać. 
Na terenie powiatu najwięcej uchodź-
ców przebywa teraz w  gminach: Czernica, 
Kąty Wrocławskie, Kobierzyce i  Siechnice. 
W niewielkiej miejscowości, w której miesz-
kam, mamy już 45 uchodźców, wszyscy 
znaleźli schronienie w prywatnych domach. 

Przygotowani do długofalowej 
pomocy dla uchodźców z Ukrainy
Z Romanem Potockim starostą wrocławskim, rozmawia Ryszard Żabiński

Jak samorząd Przemyśla radził sobie 
z napływem uchodźców?

Prezydentowi Przemyśla należą się sło-
wa najwyższego uznania. W  ciągu kilku 
dni przybyło tam tylu uchodźców ile jest 
stałych mieszkańców tego miasta. Ten 
ogromny ruch jest obsługiwany przez 
pracowników samorządu i  wolontariuszy. 
Bardzo ważna jest równomierna lokaliza-
cja uchodźców nie tylko w  największych 
miastach, ale także w  mniejszych gmi-
nach, w ten sposób można będzie zapewnić 
uchodźcom lepsze możliwości zakwatero-
wania, łatwiejsza też będzie ich adaptacja. 
Organizując transport uchodźców z Prze-
myśla chcieliśmy też choć trochę pomóc 
temu samorządowi borykającemu się z tak 
ogromnym wyzwaniem. 

Czy Powiat Wrocławski jest przygoto-
wany do długofalowej i kompleksowej 
pomocy uchodźcom?

W  parze z  działaniami spontanicznymi, 
płynącymi z odruchu serca muszą iść dzia-
łania nastawione na dłuższą perspektywę. 
Chodzi tu o: organizację i  zbiórkę darów, 
pomoc w  czynnościach administracyj-
nych, prawnych, związanych edukacją 
dzieci, znalezieniem pracy i wielu innych. 
Pomyślnie zakończyła się akcja przeka-
zania darów od współpracującego z  nami 
Powiatu Borken w  Niemczech, do Ukra-
iny. Za naszym pośrednictwem i przy po-
mocy holenderskiej firmy Schavemaker 
w  Kątach Wrocławskich, która udostęp-
niła swoją bazę logistyczną i  przekazała 
swoje dary dla Ukrainy, transport tych 
wszystkich produktów bezpiecznie do-
tarł do miasta Sarny na Ukrainie, co zo-
stało oficjalnie potwierdzone przez mera 
miasta Ruslana Serpeniova w  specjalnych 
podziękowaniach kierowanych do władz 
Powiatu Wrocławskiego i Powiatu Borken. 
Wśród przekazanych materiałów znalazły 
się m.in. artykuły medyczne i higieniczne, 
produkty spożywcze, akcesoria i sprzęt dla 
dzieci oraz osób niepełnosprawnych, koce, 
pościel i ręczniki.
Przeprowadzenie takiej akcji nie byłoby 
możliwe gdyby nie zaangażowanie wielu 
ludzi dobrej woli, instytucji i firm, zarów-
no w  Niemczech jak i  w  Polsce. Władze 
Powiatu Borken i Powiatu Wrocławskiego 
nie powiedziały w tym temacie ostatniego 
słowa - już szykowane są kolejne transpor-

ty z darami w ramach pomocy humanitar-
nej, które trafią zarówno do Ukrainy, jak 
i do miejsc pobytu uchodźców ukraińskich 
w Powiecie Wrocławskim.
Dziś kiedy udzielam tego wywiadu (16 
marca br. – przyp. red.) mamy kolejne po-
siedzenie Sztabu Kryzysowego dotyczące 
pomocy Ukrainie, jak również posiedzenie 
Konwentu Powiatów Województwa Dol-
nośląskiego. Na tych spotkaniach z udzia-
łem Wojewody Dolnośląskiego – Jarosława 
Obremskiego, Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty Romana Kowalczyka, Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego – Ceza-
rego Przybylskiego oraz Dyrektora NFZ 
– Łukasza Sendeckiego poruszymy wiele 
najpilniejszych spraw: możliwości korzy-
stania obywateli Ukrainy ze świadczeń 
POZ, wystawiania refundowanych recept, 
sytuacji szkół zarówno podstawowych, jak 
i  ponadpodstawowych odnośnie przygo-
towania nauki dla dzieci z  Ukrainy oraz 
finansowaniu ich nauki z  subwencji, za-
bezpieczania darmowych przejazdów Ko-
lejami Dolnośląskimi dla uchodźców, po-
mocy finansowej, problemów finansowych 
związanych z  zakwaterowaniem, rezerw 
materiałowych, czy wreszcie uproszczenia 
procedur sprawozdawczych. 

Wyjazd delegacji Powiatu Wrocławskiego po 
uchodźców. Trzeci z lewej - Roman Potocki, Staro-
sta Wrocławski.Po dwóch latach od rozpoczęcia pan-

demii wydaje się, że wracamy do nor-
malności. Czy można uznać, że tu-
rystyka zaczęła się już, przynajmniej 
częściowo, odradzać?

Szacuje się, że w ujęciu globalnym ruch tu-
rystyczny z  powodu pandemii COVID-19 
zmniejszył się o  około 70%. W  Polsce po 
dwóch latach pandemii, mimo znacznego 
odrodzenia turystyki krajowej, wciąż od-
czuwalne są skutki ograniczenia mobilno-
ści międzynarodowej. Sytuację dodatkowo 
utrudnia wojna za naszą wschodnią grani-
cą i obawy turystów przed podróżowaniem 
do tej części Europy. To kolejny cios dla 
rodzimej turystyki, w szczególności dla or-
ganizatorów, touroperatorów, przewoźni-
ków oraz branży hotelarskiej. Od początku 
konfliktu zgodnie z  faktami informujemy 
zarówno poprzez nasze własne kanały ko-
munikacji, jak i Zagraniczne Ośrodki Pol-
skiej Organizacji Turystycznej o  tym, że 
na terytorium naszego państwa nie są pro-
wadzone żadne działania wojenne, a  Pol-
ska jest krajem bezpiecznym. Jako Polska 
Organizacja Turystyczna chcemy wzmac-
niać wizyty studyjne dziennikarzy i influ-
encerów, którzy są naturalnym źródłem 
informacji na temat bezpieczeństwa w na-
szym kraju. Doskonałe możliwości komu-

Turystyka czasów niepewności

nikacyjne tworzą także międzynarodowe 
targi, na których podczas bezpośrednich 
spotkań mamy szansę wyjaśnić, jak w rze-
czywistości wygląda sytuacja. Cieszy nas 
zainteresowanie krajową turystyką wśród 
naszych rodaków, jednak należy pamiętać, 
że ograniczona liczba turystów zagranicz-
nych znacznie utrudnia odbudowę sektora. 

W  jaki sposób zatem promować ro-
dzimą turystykę na świecie?

Budowanie długofalowych strategii jest 
utrudnione przez czynniki zewnętrz-
ne wpływające na obecny stan turysty-
ki. Generują one także potrzebę rewizji 
i  modyfikacji dotychczasowych planów. 
Niezbędnymi elementami codzienności 
naszego sektora okazują się obecnie ela-
styczność, umiejętność skutecznego re-
agowania, wdrażania planów awaryjnych 
oraz adaptowania się do nowych wyzwań. 
Niezmiennie promujemy Polskę na arenie 
międzynarodowej podkreślając jej dzie-
dzictwo historyczne, kulturę, tradycję. 
Teraz przede wszystkim chcemy akcento-
wać naszą polską gościnność, czyli cechę, 
dzięki której goście zagraniczni czują się 
u  nas dobrze i  chcą tu wracać. Obcokra-
jowcy zachwycają się również naszą natu-
rą, co pokazały także minione ferie zimo-
we, kiedy południe Polski odwiedziło 5,8 
milionów turystów. Najliczniej reprezen-
towaną grupą byli turyści krajowi, ale nie 
zabrakło też zagranicznych gości, głównie 
z  sąsiadujących z nami krajów. W porów-
naniu do analogicznego okresu sprzed 
pandemii, czyli sezonu 2019/2020, ogólna 
liczba turystów była niższa o 7,8%, ale już 
w porównaniu z ubiegłorocznym zaobser-
wowaliśmy wzrost o ponad 4 miliony wy-
poczywających. 

Przed nami wiele wydarzeń o  zna-
czeniu międzynarodowym. Polska 
będzie nie tylko areną zmagań pod-
czas III Igrzysk Europejskich czy 
Mistrzostw Świata w  Piłce Ręcznej 
Mężczyzn w 2023 roku, ale też miej-
scem spotkań biznesowych, ponie-
waż już za kilka miesięcy w Krakowie 
odbędzie się jedno z  największych 
wydarzeń przemysłu spotkań – 61. 

Kongres ICCA. Czy podjęcie się tych 
inicjatyw pomoże branży turystycz-
nej i zachęci turystów zagranicznych 
do przyjazdu do Polski?

Wielkie wydarzenia są doskonałą okazją 
do pokazania Polski z jak najlepszej strony. 
Dzięki nim będziemy mogli zaprezento-
wać nasz kraj jako nowoczesny, ze świetnie 
rozwiniętą infrastrukturą i olbrzymim po-
tencjałem. Promocja w tym okresie będzie 
niezwykle ważna z  perspektywy odbudo-
wy sektora. Wierzę, że korzyści z  organi-
zacji tych imprez będą mieć charakter nie 
tylko krótkoterminowy, ale przede wszyst-
kim długofalowy. Dywersyfikacja wyda-
rzeń pozwoli nam dotrzeć do szerszej gru-
py odbiorców – kibice przyjadą tutaj nie 
tylko po sportowe emocje, skorzystają też 
z  naszej oferty turystycznej i  hotelarskiej. 
Natomiast dla sektora biznesowego będzie 
to motor napędowy do dalszego rozwoju 
branży MICE. 

Już tylko kilka miesięcy zostało do 
końca programu Polski Bon Tury-
styczny. Jakie znaczenie miał bon 
i  czy faktycznie poprawił sytuację 
dotkniętego skutkami pandemii sek-
tora? 

W  2020 roku różne narzędzia pomocowe 
dla sektora turystycznego realizowano 
w  wielu krajach. Wprowadzony w  Polsce 
Polski Bon Turystyczny spełnił podwójną 
rolę. Z  jednej strony stanowił pomoc dla 
przedsiębiorców z  branży, a  z  drugiej był 
wsparciem domowych budżetów polskich 
rodzin. Szacuje się, że co najmniej 26% 
rodzin właśnie dzięki temu programowi 
mogło po raz pierwszy pozwolić sobie na 
wspólne, rodzinne wakacje. Z  Polskiego 
Bonu Turystycznego skorzystało do tej 
pory już ponad 5,5 miliona dzieci, nato-
miast z  tytułu płatności bonem do przed-
siębiorców trafiło łącznie prawie 2,2 mi-
liarda złotych. Program wiąż trwa – został 
przedłużony do końca września tego roku, 
po to, aby wszystkie środki zabezpieczone 
na jego realizację mogły zostać w pełni wy-
korzystane, beneficjenci mogli skorzystać 
z wypoczynku, a branża otrzymać kolejny 
zastrzyk finansowy. 

W ostatnich latach branża turystyczna boleśnie przekonała się o  tym, jak 
bardzo wrażliwa na czynniki zewnętrzne jest turystyka. Zdaniem Światowej 
Organizacji Turystyki i Europejskiej Komisji Podróży powrót do stanu sprzed 
pandemii będzie możliwy najwcześniej w 2024 roku. W jaki sposób promo-
wać Polskę w tak trudnych i nietypowych warunkach? Na te i inne pytania 
w rozmowie z Marcinem Pryndą opowiedziała p.o. Prezesa Polskiej Organi-
zacji Turystycznej Anna Salamończyk-Mochel.
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Godne przyjęcie i wsparcie dla ponad 
12 tysięcy uchodźców z Ukrainy
Z Krzysztofem Rymuzą starostą pruszkowskim, rozmawia Ryszard Żabiński

Jak samorząd pomaga uchodźcom 
z Ukrainy?

Prowadzone są szeroko zakrojone czyn-
ności mające na celu przyjęcie i  wsparcie 
przybywających uchodźców z  Ukrainy. 
Szczególny kontakt utrzymujemy z władza-
mi miasta Hostomel – Partnerem Gminy 
Nadarzyn. Już 25 lutego przeprowadziliśmy 
rozmowę telefoniczną ze merem tego mia-
sta, który poprosił nas o przyjęcie i opiekę 
nad 100 osobową grupą dzieci. Niestety 
z  powodu nasilenia działań wojennych 
w  tamtym rejonie oraz tragicznej śmierci 
mera, organizacja wyjazdu dzieci do Polski 
była niemożliwa, ale ciągle na nie czekamy.
Koordynujemy zbiórkę najpotrzebniej-
szych rzeczy dla Ukrainy prowadzoną we 
wszystkich miejscowościach powiatu. Od-
zew mieszkańców jest bardzo duży. Śred-
nio raz w tygodniu organizujemy transport 
z  darami, które trafiają do miejscowo-
ści w  Ukrainie. Myślimy o  rozszerzeniu 
wsparcia na wyższym poziomie, o  takie 
sprzęty jak agregaty prądotwórcze, karetki 
pogotowia czy wóz strażacki.

Czy powiat pruszkowski jest przy-
gotowany do długofalowej pomocy 
uchodźcom?

Utworzyliśmy Powiatowe Centrum Po-
mocy Ukrainie, które zajmuje się m.in.: 
rozdysponowaniem miejsc noclegowych, 
sprawami dotyczącymi zatrudnienia, edu-
kacji, pomocą psychologiczną, opieką me-
dyczną, miejscami zbiórek darów, komu-
nikacją z  gminnymi oraz wojewódzkimi 
zespołami zarządzania kryzysowego. 
Podpisaliśmy umowy z  właścicielami 10 
hoteli i pensjonatów, w których udało nam 
się zakwaterować i  zapewnić wyżywienie 
dla ok. 550 uchodźców. Mieszkańcy oka-
zali wielkie serce i przyjęli też uchodźców 
do własnych domów. W gminach: Piastów, 
Pruszków, Brwinów, Michałowice, Nada-
rzyn, Raszyn przebywa w  prywatnych 
mieszkaniach około 12 tysięcy uchodźców. 
Na terenie powiatu uchodźcy przebywają 
też w Mateczniku Mazowsze, zaadaptowa-
ne zostały powierzchnie magazynowe na 
terenie MLP w Pruszkowie. W Międzyna-
rodowym Centrum Targowo- Wystawien-
niczym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie 
zorganizowana została na największą skalę 
w województwie mazowieckim tymczaso-
wa pomoc dla uciekających przed wojną. 
Na ten moment przebywa w  tym miejscu 

ok. 4800 osób, a w szczycie napływu liczba 
uchodźców sięgała 10 000. Umożliwiamy 
również dobrowolną relokację do innych 
państw: Belgii, Niemiec czy Holandii. 
W  szkołach ponadpodstawowych zorga-
nizowano już 25-osobowe oddziały przy-
gotowawcze dla młodzieży z  Ukrainy. Te 
wszystkie działania podejmowane wspól-
nie przez samorząd powiatowy, samorzą-
dy gminne plus wielkie serce i  ogromne 
zaangażowanie mieszkańców pozwoliły 
nam na godne przyjęcie i wsparcie ponad 
12 tysięcy obywateli Ukrainy. 

Jak pandemia wpłynęła na funkcjo-
nowanie powiatu pruszkowskiego? 

Dwuletni okres pandemii miał istotny 
wpływ na prowadzone inwestycje, które 
zajmują priorytetowe miejsce w moich ce-
lach, jako Starosty. Zmieniły się m.in. prze-
pisy prawne. W uproszczeniu, wykonawcy 
nie muszą przestrzegać terminów wyko-
nania umówionych robót, jeżeli uzasadnią 
to powodami epidemii. Dla inwestorów to 
był duży problem. Mimo tego udało nam 
się zrealizować plany inwestycyjne, jednak 
w nieznacznie wydłużonych terminach.
Inwestujemy głównie w  rozwój zaplecza 
edukacyjnego. Wybudowana została hala 
praktyk szkolnych z  zapleczem przy Ze-
spole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica 
w  Pruszkowie. Trwają prace budowlane 
na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego przy ul. Wapiennej. Wy-
budowano budynek z  przeznaczeniem na 
ośrodek dydaktyczno-terapeutyczny, po-
wstanie też sala sportowa i boisko. Kolejny 
etap obejmie budowę internatu. Inwestycja 
powinna być ukończona w 2023 roku. 
Kolejna inicjatywa to budowa pływalni przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sporto-
wych w Pruszkowie. Koszt budowy wyniesie 
ok. 30 mln złotych. Do kluczowych inwesty-
cji należy zaliczyć budowę: liceum im. Ta-
deusza Kościuszki w Pruszkowie, pawilonu 
„D” w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie 
oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Brwinowie, które zostały znacząco opóź-
nione z powodu pandemii Covid-19. 
W  roku 2021 wykonano m.in. przebudo-
wę skrzyżowania dróg powiatowych przy 
ulicy Plantowej w  Gminie Nadarzyn oraz 
drogi przy ul. Sokołowskiej w miejscowo-
ści Wypędy, trwa przebudowa al. Tysiąc-
lecia w  Piastowie. W  najbliższych dniach 
odbieramy realizacje w Mieście Pruszków 

oraz Gminach: Michałowice i  Raszyn. 
Łączny koszt inwestycji drogowych w 2021 
roku wyniósł ok. 90 mln zł.

Powiat pruszkowski znajduje się 
w  ścisłym gronie powiatów w  Polsce 
najlepiej zarządzających finansami 
publicznymi. Potwierdzają to m.in. 
kolejne edycje Ogólnopolskiego Ran-
kingu Finansowego Samorządu Te-
rytorialnego w  Polsce. Co decyduje 
o dobrym zarządzaniu finansami pu-
blicznymi?

Kluczowa okazała się pozioma współpraca 
z innymi samorządami. Planując np. inwe-
stycję dotyczącą drogi powiatowej stara-
my się doprowadzić do tego, aby była ona 
współfinansowana także przez samorządy 
tych gmin, przez które przebiega. W  ten 
sposób dysponując ograniczonymi środ-
kami na ten cel udaje się osiągnąć jeszcze 
więcej. 
Ważne są kompetencje i skuteczność w po-
zyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Jeste-
śmy zaangażowani w  rozwój i  szkolenie 
naszych pracowników, którzy tym się zaj-
mują. Podkreślam znaczącą rolę inwesty-
cji w pracowników urzędu. Każdego roku 
realizujemy program dofinansowań do 
studiów podyplomowych i zabezpieczamy 
w  budżecie środki na szkolenia. Nowo-
czesny urząd nie może funkcjonować bez 
odpowiedniej kadry, która będzie działała 
efektywnie, dlatego szkolimy się i  rozwi-
jamy, szczególnie w  obszarach istotnych 
z punktu widzenia mieszkańca powiatu.

Niewielkie miasteczko położone na pół-
nocnym wschodzie Polski zachwyca kra-
jobrazem, kusi czystym powietrzem i  sły-
nie ze zdrowej ekologicznej żywności. Jest 
także miejscem przyjaznym inwestorom 
o  czym przekonuje Jacek Wiśniowski  
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

Podczas licznych konferencji z  Pana 
udziałem zawsze mówi Pan o  poten-
cjale drzemiącym w  tym niewielkim 
warmińskim mieście. Jednak brakuje 
tu dużych zakładów przemysłowych. 
Co zatem stanowi o  inwestycyjnej 
wartości Lidzbarka Warmińskiego?

- Nasze miasto jest nie tylko piękne, ale 
słynie ze zdrowotnego klimatu. Nasza po-
lityka jest przyjazna przedsiębiorcom i ma 
na celu przyciągnięcie tu kolejnych inwe-
storów coraz chętniej spoglądających na 
Serce Warmii. Unikamy przemysłu uciąż-
liwego dla mieszkańców otwierając się jed-
nocześnie na wszelkie inicjatywy związane 
ze zdrowiem i ekologią. 

Inwestowanie w Lidzbarku 
Warmińskim się opłaca!

Jakie inicjatywy ma Pan na myśli?
- Stawiamy na uzdrowisko. Uruchomio-
na kilka miesięcy temu tężnia solankowa 
przyciąga mieszkańców i  licznych tury-
stów, a w  trakcie realizacji jest drugi etap 
budowy infrastruktury uzdrowiskowej, 
czyli pawilon zdrowia. Prywatny inwestor 
przygotowuje się także do budowy szpitala 
przyrodoleczniczego. Jesteśmy na ostatniej 
prostej, aby stać się uzdrowiskiem, gdzie 
będą przyjeżdżać kuracjusze z całej Polski. 

Co miasto może zaoferować kolejnym 
potencjalnym inwestorom?

- Aktualnie przygotowywane są przetargi 
na oddanie w użytkowanie wieczyste sze-
ściu działek położonych na terenie stre-
fy A  ochrony uzdrowiskowej Lidzbarka 
Warmińskiego. Działki o  zróżnicowanej 
powierzchni od 0,34 ha do 1,78 ha umoż-
liwiającej praktyczne dostosowanie do pla-
nowanej inwestycji. Teren położony w bez-
pośrednim sąsiedztwie Tężni Lidzbarskiej, 
promenady uzdrowiskowej, Leśnego Parku 

Uzdrowiskowego Doliny Symsarny oraz 
powstającego Pawilonu Zdrowia jest szcze-
gólnie atrakcyjny. Tereny inwestycyjne 
przeznaczone są pod zabudowę usługo-
wą lecznictwa uzdrowiskowego i  ochrony 
zdrowia, usług sanatoryjnych oraz tury-
stycznych. 
Warto dodać, że w  Lidzbarku Warmiń-
skim od niedawna funkcjonuje darmowa 
komunikacja miejska, która komunikuje 
całe miasto, w  tym tereny inwestycyjne 
i  uzdrowiskowe. Oparta jest na autobu-
sach elektrycznych.
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Inwestycje wbrew pandemii

Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni
Trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM. Efektem tej 
inwestycji będzie podwojenie wydajności oczyszczalni – z 4 000 m3 do 8 000 m3. Wprowadzane rozwiązania to 
prawdziwy skok technologiczny - zastosowany zostanie m.in. nowoczesny system napowietrzania, wyeliminowa-
ne zostaną zbiorniki zagęszczania i odwadniania osadów, dłuższa i staranniejsza będzie obróbka ścieków. Zain-
stalowany system będzie dostosowany do zmieniającej się struktury ścieków, tzn. przeznaczony będzie zarówno 
do oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych, co w przypadku naszej Gminy jest bardzo ważne. 
Ważną kwestią jest też bardzo korzystne finansowanie tego przedsięwzięcia, którego wartość wynosi 
ponad 37 mln zł brutto. Blisko 50% tej kwoty to unijne wsparcie w ramach programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kolejne prawie 50% kwoty spółka otrzymała w formie prefe-
rencyjnego kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozbudowa 
oczyszczalni zakończy się 31 grudnia 2021 r.

Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej Przeźmierowo
W Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym powstają Centra Integracji Obywatelskiej, które mają spełniać szerokie 
funkcje społeczne. W Przeźmierowie znajdą się pomieszczenia dla organizacji pozarządowych i największego 
w Gminie koła seniora, zostanie tam przeniesiona Filia Urzędu, tu powstanie także posterunek Policji.
Natomiast w CIO Tarnowo Podgórne mieścić się będzie Muzeum Demokracji i przestrzeń dla lokalnych organi-
zacji. 
Planowany termin zakończenia prac obiektu w Przeźmierowie przypada na koniec listopada 2021 r., 
a w Tarnowie Podgórnym na koniec marca 2022 r. 
Koszt powstania Centrum Integracji Obywatelskiej Przeźmierowo to 5 737 894,63 zł. Budowa obiektu 
w Tarnowie Podgórnym realizowana jest przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych – całkowita wartość inwestycji – 9 877 337,44 zł, a wartość dofinansowania – 3 870 202 zł.

W Gminie Tarnowo Podgórne wybuch pandemii uruchomił mechanizmy ostrożnościowe w wydatkowaniu środków budżetowych. – Kie-
rując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Gminy, w 2020 roku wstrzymaliśmy remonty i zakupy, a także spowolnili-
śmy realizację inwestycji lokalnych – wyjaśnia Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego. – Z tego powodu, mimo że na skutek pandemii 
w dochodach tylko z tytułu z podatku straciliśmy co najmniej 3 mln zł, to w wyniku rozliczenia 2020 roku mamy ponad 42 mln zł nadwyżki 
budżetowej do dyspozycji. Terminowa realizacja gminnych planów inwestycyjnych nie jest zagrożona. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze inicjatywy, realizowane w Gminie Tarnowo Podgórne z myślą o mieszkańcach i przedsiębiorcach.

Gmina Tarnowo Podgórne
Ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

www.tarnowo-podgorne.pl, ug@tarnowo-podgorne.pl, tel. 61 8959 200
kontakt dla inwestorów:

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
kontakt@tarnowo-podgorne.pl, tel. 61 8959 424

W  Sadach (Gm. Tarnowo Podgórne) trwa budowa dwóch dwukondygnacyjnych budynków komunalnych. 
Każdy z nich będzie składać się z czterech lokali.
Powierzchnia użytkowa budynku to ponad 170 m2, a zabudowy 158 m2.
Szacuje się, że koszt budowy wyniesie ok 1,9 mln zł. 
Prace potrwają do końca września 2021 r.

Budowa Tarnowskich Tężni to kolejny etap powstawania Termalnego Parku Zdrowia, który już tworzą Tarnowskie 
Termy i Park Tenisowy Tarnowo Podgórne. Powstanie nowoczesne miejsce spotkań i relaksu, w którym będzie 
można korzystać z tężni solankowych, inhalatorium, parku ze ścieżkami i ławkami, pomostu i przyległego stawu, 
a także z placu zabaw oraz polany piknikowej. Przewidziano też parkingi dla rowerów i dla samochodów.
Koszt budowy tężni to 5 698 100 zł.  
Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2022.
Tarnowskie Tężnie na pewno będą kolejną wizytówką Gminy Tarnowo Podgórne.

Jaki był dla Strzelina 2021 rok? Jak 
pandemia wpłynęła na finanse gmi-
ny, realizacje zaplanowanych przed-
sięwzięć inwestycyjnych?

Dzięki wspólnemu wysiłkowi i  wielkiej 
motywacji w  roku 2021 udało się zreali-
zować wiele cennych przedsięwzięć. Pan-
demia ogółem nie pokrzyżowała naszych 
planów i zaplanowane zadania inwestycyj-
ne w  znacznej mierze udało się wykonać. 
Oczywiście tak jak w  całym kraju zaob-
serwowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost 
cen materiałów budowlanych, co w  kon-
sekwencji przełożyło się na zwiększenie 
wartości niektórych z  zaplanowanych in-
westycji. 
W trosce o bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców i  innych użytkowników ruchu 
drogowego zrealizowaliśmy szereg inwe-
stycji drogowych. To są takie tematy, które 
w zasadzie nigdy się nie skończą. Jednak to 
dobrze, bo to znaczy, że gmina się rozwija. 
Możemy pochwalić się również nowym, wie-
lofunkcyjnym boiskiem w Białym Kościele, 
rozbudową monitoringu miejskiego o kolej-
ne kamery, budową węzła przesiadkowego 
Strzelińskiej Komunikacji Publicznej, 
To oczywiście tylko wycinek zadań inwe-
stycyjnych zrealizowanych w  minionym 
roku. 

Co będzie według Pani największym 
wyzwaniem dla gminy w  2022 roku, 
zbliżająca się kolejna fala epidemii, 
wysoka inflacja, zagrożenie realizacji 
ważnych celów inwestycyjnych i  roz-
wojowych?

Najważniejszym wyzwaniem dla gminy 
w  2022 roku z  pewnością będzie realiza-
cja przyjętej przez Radę Miejską Strze-
lina uchwały budżetowej. To trudny bu-
dżet. Dochody określono na nieco ponad 
120  mln, zaś wydatki na ponad 124 mln 
zł (w tym na wydatki majątkowe (inwesty-
cyjne) zapisano ponad 23 mln zł). Plany 
są ambitne, dlatego też na przeszkodzie 
ich realizacji może stanąć np. drastyczny 
wzrost cen robót budowlanych. Możemy 
mieć również problem ze znalezieniem 
wykonawców, którzy podejmą się realizacji 
konkretnych inwestycji. Firmy mogą bory-
kać się również z kwarantanną swoich pra-
cowników, co w  niektórych przypadkach 
wpłynie na tempo prowadzonych robót.
W  ostatnich latach zauważyliśmy wzrost 
liczby podatników, co oznacza że do naszej 

gminy sprowadzają się nowi mieszkańcy. 
Występuje duży ruch w  obrocie działek 
budowlanych, również na rynku wtórnym. 
Właśnie to rodzi potrzeby związane z obo-
wiązkiem gminy w  zakresie zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W jaki sposób Polski Ład może wpły-
nąć na funkcjonowanie samorządu?

Polski Ład wpłynie negatywnie na docho-
dy samorządu. Obecnie, w porównaniu do 
roku 2021, planowane wpływy z  PIT-u  są 
mniejsze o ok. 2 mln złotych. Zmiany po-
datkowe wraz z rosnącą inflacją spowodują 
wzrost wydatków bieżących oraz zmniej-
szenie nadwyżki operacyjnej. A  środki 
z  nadwyżki operacyjnej są przeznaczone 
na wydatki inwestycyjne. Realizacja zapla-
nowanych zadań zarówno bieżących, jak 
i inwestycyjnych może być ograniczona ze 
względu na dynamiczny wzrost cen mate-
riałów i usług budowlanych

Czy Strzelin jest atrakcyjny dla inwe-
storów i turystów? Co ich najbardziej 
przyciąga do gminy?

Jeśli chodzi o  turystykę to w  ostatnich 
latach nasz potencjał znacznie się zwięk-
szył. To efekt konsekwentnej poprawy 
bazy turystycznej. Mam na myśli zwłasz-
cza dwa zadania - kompleksową moder-
nizację Ośrodka Wypoczynkowego Nad 
Stawami w  Białym Kościele oraz budowę 
tras rowerowych – Singletracków Wzgórz 
Strzelińskich. Singletracki przyciągają nie 
tylko mieszkańców aglomeracji wrocław-
skiej, ale też są chętnie odwiedzane przez 
rowerowych pasjonatów z pobliskiej Opol-
szczyzny, a także, co jest dla nas miłym za-
skoczeniem, również gości z Wielkopolski. 
Dlatego już myślimy o kolejnej rozbudowie 
sieci tych tras. Wspomniana moderniza-
cja ośrodka i  rozbudowa singletracków to 
jednak nie wszystkie nasze działania re-
alizowane w  celu poszerzenia turystycz-
nej oferty . W 2021 roku, przy współpracy 
z partnerskim czeskim miastem – Svitavy, 
zakończyliśmy bardzo interesujący pro-
jekt, w  ramach którego w  naszym mie-
ście powstał Miejski Szlak Historyczny. 
Poprzez postacie związane z  dziejami lub 
tradycją miasta i  ziemi strzelińskiej, pre-
zentujemy w  innowacyjny sposób wartą 
upamiętnienia, bogatą i  ciekawą historię 
Strzelina. Dzięki unijnym środkom, ze 
wspomnianym już miastem Svitavy, w tym 
roku zrealizujemy kolejny projekt zwięk-
szający nasz turystyczny potencjał. Zamie-

rzamy zrewitalizować i  dostosować pod 
turystyczne potrzeby jeden z nieczynnych, 
podstrzelińskich kamieniołomów. To bę-
dzie miejsce chętnie odwiedzane przez tu-
rystów, w którym będą mogli poznać wiele 
ciekawostek o górniczych tradycjach ziemi 
strzelińskiej, wyjątkowych zjawiskach geo-
logicznych itp. 
W ostatnich latach Strzelin budzi też zain-
teresowanie różnych inwestorów. Intere-
sują się gruntami należącymi do podmio-
tów prywatnych, bo gminny samorząd już 
wcześniej sprzedał swoje tereny inwesty-
cyjne. Zarówno w mieście, jak i w gminie 
jest sporo nowoczesnych zakładów pracy 
i  fabryk, które w  ostatnich latach mocno 
się rozbudowują, co najlepiej pokazuje, że 
jesteśmy miejscem przyjaznym dla bizne-
su. W naszej gminie mamy bardzo atrak-
cyjne nieruchomości inwestycyjne, czego 
przykładem są m.in. działki zlokalizowane 
na obrzeżach miasta, przy wyjeździe na 
Wrocław. W  niedalekiej przyszłości mają 
się tu pojawić tutaj bardzo poważni inwe-
storzy, a w bliskim sąsiedztwie wspomnia-
nych działek zaplanowano budowę parku 
handlowego, w którym będą działać sklepy 
renomowanych marek. 

Ambitne plany na rok 2022
Z Dorotą Pawnuk burmistrzem Miasta i Gminy Strzelin, rozmawia Marcin Prynda
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dodatni wynik finansowy na działalności 
podstawowej radykalnie zmieniły postrze-
ganie spółki na rynku, przede wszystkim 
w  oczach instytucji finansowych, które 
dziś otwarcie deklarują chęć udziału w fi-
nansowaniu jej zamierzeń inwestycyjnych. 
Solidne podstawy to gwarancja, że firma 
w  tej dekadzie wykona kolejny skok jako-
ściowy i  technologiczny, co przyczyni się 
do rozwoju kolei regionalnej w całej Polsce.

POLREGIO to największy kolejowy pa-
sażerski przewoźnik w  Polsce, z  którego 
usług rocznie korzysta prawie 70 mln 
pasażerów. Spółka realizuje obecnie plan 
inwestycyjny, dzięki któremu mieszkań-
cy regionów będą mieli do dyspozycji no-
woczesne pociągi wyposażone w klimaty-
zację i wi-fi. W planach jest zakup nawet 
264 nowych EZT-ów, które zastąpią skła-
dy typu EN57.
W ciągu najbliższych pięciu lat na wymia-
nę oraz zakup dodatkowych szynobusów 
i pojazdów z napędem hybrydowym, a tak-
że modernizację blisko 50 sztuk obecnie 
eksploatowanych pociągów ma być wyda-
nych nawet do 7 mld zł.
– To największy tego typu program dla kolei 
regionalnej. Jego ostateczny zakres będzie 
zależał od dostępności i  zasad przyznawa-
nia dofinansowań. Jesteśmy przygotowani 
na każdy scenariusz. Niedawno przekształ-
ciliśmy się w  spółkę akcyjną, co daje nam 
dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o  po-
zyskanie finansowania, a  ponadto zwięk-
sza naszą wiarygodność wobec instytucji 
zapewniających środki na zakup taboru. 
To z  kolei oznacza niski koszt pozyskania 
finansowania – mówi Artur Martyniuk, 
prezes zarządu POLREGIO. – Pieniądze 
na zakup pociągów będą pochodzić z gran-
tów unijnych, instrumentów dłużnych oraz 

POLREGIO, czyli jakościowy skok     przewozów regionalnych

własnych środków. Oprócz taboru, zmoder-
nizujemy też nasze zaplecze techniczne. No-
woczesne pojazdy to zaawansowane tech-
nologicznie konstrukcje i w związku z  tym 
odpowiednio rozbudujemy nasze jednostki 
utrzymania technicznego, a także przeszko-
limy naszą kadrę techniczną.– podkreśla 
Artur Martyniuk.
Użytkownicy kolei regionalnej oczekują 
takich przedsięwzięć. Ze zleconych przez 
POLREGIO badań na ogólnopolskiej pró-
bie mieszkańców Polski wynika, że popar-
cie dla inwestycji deklaruje aż 74% Pola-
ków, którzy regularnie korzystają z  usług 
kolei regionalnej. Niemal połowa wszyst-
kich badanych Polaków wyraża chęć sko-
rzystania lub zwiększenia częstotliwości 
przejazdów z  oferty kolei regionalnych. 
Warunek? Adekwatna jakość transportu 
kolejowego, czyli przede wszystkim do-
stępność, komfort oraz duża liczba i  czę-
stotliwość połączeń.
– Nie ulega wątpliwości, że nowe pociągi 
przyciągają nowych pasażerów. To ozna-
cza, że inwestycje w kolej regionalną szybko 
się zwrócą, a  jednocześnie podniosą jakość 
i komfort życia mieszkańców regionów. Do-
stępny cenowo transport kolejowy to jeden 
z motorów rozwoju gospodarczego, więc na 
wyższe wpływy z podatków mogą też liczyć 
samorządy będące organizatorem transpor-

tu kolejowego w  regionach. To klasyczna 
sytuacja z kategorii win-win, gdyż na inwe-
stycjach w kolej regionalną zyskają wszyscy 
– podkreśla Artur Martyniuk.

Szansa dla małych i średnich miast
Działania POLREGIO doskonale wpisują 
się w nowy model rozwoju, który nie opiera 
się już- tak jak w ostatnich kilkudziesięciu 
latach - głównie na dynamicznie rozwija-
jących się dużych ośrodkach miejskich. 
Walka z  wykluczeniem komunikacyjnym 
mieszkańców mniejszych miejscowości 
jest jednym z  najważniejszych elementów 
polityki spółki. Często są to silne ośrod-
ki liczące od ok. 100 tys. mieszkańców 
wzwyż, położone blisko siebie, co stwarza 
ogromny potencjał do ich dalszego rozwo-
ju. Przykładem może być Słupsk, Koszalin 
i  Kołobrzeg, czy też Tarnobrzeg, Stalowa 
Wola oraz Sandomierz. Co zatem istotne - 
POLREGIO zapewnia więc połączenia nie 
tylko w  największych miastach, ale także 
obsługuje linie położone z dala od nich. Na 
większości obszarów spółka jest jedynym 
przewoźnikiem realizującym regionalne 
połączenia kolejowe. 
– Te [mniejsze] miasta mają niepowtarzal-
ną szansę, aby wskoczyć do pierwszej ligi 
i  poziomem zarobków oraz jakości życia 
co najmniej zbliżyć się do dużych ośrod-
ków miejskich – mówi Artur Martyniuk, 
prezes zarządu POLREGIO. - Po 30 latach 
transformacji to właśnie kolej regionalna 
może i  powinna stanowić spoiwo łączące 
takie miejscowości. Tworzenie takich subre-
gionów o wysokiej dynamice wzrostu z  sil-
nym przewoźnikiem kolejowym, jakim jest 
POLREGIO, jest w interesie całej gospodar-
ki oraz państwa, gdyż zapobiega wielu ne-
gatywnym zjawiskom związanych z migra-
cją do dużych miast. Już jeden duży ośrodek 
powyżej 100 tys. mieszkańców może pocią-
gnąć za sobą wzrost gospodarczy w promie-
niu kilkudziesięciu kilometrów, w  efekcie 
którego nastąpi wzrost płac i  powstrzyma-
nie migracji zarobkowej, drenującej bardzo 
często najbardziej utalentowanych i  najle-
piej wykształconych.

Kolej naturalnym integratorem 
transportu
Kolej regionalna ma też do odegrania klu-
czową rolę, jeśli chodzi o integrację całego 
transportu w  regionach. Cel ten można 
realizować poprzez modernizację węzłów 
przesiadkowych, budowę parkingów typu 

Park & Ride, czy też ofertę wspólnych bile-
tów aglomeracyjnych obejmujących różne 
środki transportu obsługiwane przez od-
rębnych operatorów.
– Kolej regionalna to naturalny integrator 
całego transportu publicznego wokół dwor-
ców, które w większych miastach są dobrze 
skomunikowane. – wyjaśnia Artur Marty-
niuk. - Tam, gdzie jest to możliwe, wdra-
żamy rozwiązania takie jak bilety aglome-
racyjne, czy też bilety będące jednocześnie 
miesięcznym karnetem na parking oraz 
biletem kolejowym. Chcemy też integrować 
kolej z autobusami elektrycznymi w ramach 
wspólnych ofert, gdzie rozkłady jazdy będą 
ze sobą skoordynowane. Obecnie prowadzi-
my pilotażowy projekt obejmujący zakup 
27 nowoczesnych elektrycznych autobusów 
obsługiwanych właśnie przez nas, czyli ope-
ratora kolejowego, w  województwie świę-
tokrzyskim. To przedsięwzięcie, które jest 
oparte na grantach unijnych, umożliwi nam 
zebranie doświadczenia do realizacji kolej-
nych projektów mających na celu zwiększe-
nie dostępu do publicznego transportu w in-
nych regionach.

Przełomowe 20 miesięcy w historii 
spółki
Obecna pozycja POLREGIO na rynku 
regionalnych przewozów pasażerskich 
pozwala na działania na szeroką skalę. 
POLREGIO jest największym pasażer-
skim przewoźnikiem w  Polsce. W  ciągu 
roku z usług spółki korzysta blisko 70 mln 
pasażerów, a  jej pociągi zatrzymują się na 
ponad 1900 stacjach. Udział firmy w ryn-
ku kolejowych przewozów pasażerskich 
utrzymuje się na poziomie 26%. Warto też 
dodać, że lata 2020-2021 były pod wieloma 
względami przełomowe dla firmy.
– Przede wszystkim po raz pierwszy w histo-
rii spółki podpisaliśmy wieloletnie umowy 
na świadczenie usługi przewozowej z samo-
rządami wojewódzkimi. – zaznacza Artur 
Martyniuk - W  tym w  większości woje-
wództw są to umowy aż na 10 lat. W poro-
zumieniach z  Marszałkami mamy zabez-
pieczone ponad 9 mld zł do 2030 r., a kwota 
ta wraz z  realizacją programu Kolej Plus, 
czyli modernizacją i budową nowych linii 
kolejowych w  regionach, oraz rozwojem 
gospodarczym w tej dekadzie, z pewnością 
ulegnie podwyższeniu.
– Ostatnie 20 miesięcy było dla POLRE-
GIO przełomowe pod wieloma względami. 

Osiągnęliśmy porozumienie z  Komisją Eu-
ropejską, która ostatecznie zaakceptowała 
pomoc publiczną udzieloną nam w 2015 r. 
oraz wyszliśmy z definicji spółki w trudnej 
sytuacji ekonomicznej – podkreśla Prezes 
Martyniuk. Wieloletnie umowy pomiędzy 
POLREGIO i  samorządami, przekształce-
nie spółki w akcyjną, realizacja postulatów 
strony społecznej w  temacie podwyżek 
wynagrodzeń dla Pracowników, a  także 
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Bohater filmu „Księstwo” który 
w  2011 roku powstał na podstawie 
Pańskiej powieści „Niech żyje wol-
ność”, na własnej skórze przekonuje 
się, że trudno jest wyrwać się z zaklę-
tego kręgu świata, z  którego pocho-
dzi. Mieszkanie w małej miejscowości 
potrafi stać się przekleństwem? 

Awans społeczny z  takiego miejsca, gdzie 
ja się urodziłem, jest medialną fikcją. Skoń-
czyłem liceum ogólnokształcące ze średnią 
5.7, byłem świetnym sportowcem, a jednak 
pozbawiony wsparcia w  postaci zamoż-
nych rodziców prawie wszystko w  pew-
nym momencie przegrałem. Zawaliłem 
dwa kierunki studiów, prawie trafiłem do 
kryminału – w ostatnim momencie udało 
mi się zapłacić wysoką grzywnę. Dlaczego 
tak się stało? Nie byłem jakimś utracju-
szem - po prostu nie miałem pieniędzy na 
życie, to stąd się wzięły te klęski. Cały czas 
po wsiach marnują się całe pokolenia Jan-
ków Muzykantów, o których nikt nigdy nie 
usłyszy, bo zabrakło im mojej determina-
cji. To o nich jest ten film.

Jak zareagował Pan na pomysł sfilmo-
wania swoich powieści przez Andrze-
ja Barańskiego?

Kiedy po raz pierwszy skontaktował się ze 
mną Barański, miałem niespełna 24 lata. 
Byłem tylko autorem kilkunastu opowia-
dań drukowanych w  takich pismach, jak 
„Twórczość”, „Regiony”, „Akcent”, które 
potem złożyły się na powieść „Niech żyje 
wolność”. Zaskoczyło mnie, że taki gigant 
polskiego kina chce ze mną współpraco-
wać. Z  drugiej strony wiedziałem, że to 
realne, bo szuka „prozy świętokrzyskiej”, 
a  właśnie ja byłem jej dostarczycielem. 
Z produkcją filmu nieco zeszło – pierwszy 
kontakt w 2002 r, premiera filmu w 2011 r. 
Przez ten czas zdążyłem się z  Barańskim 
oswoić, a  on ze mną, nawet się chyba za-
przyjaźniliśmy. Na pewno polubiły się na-
sze żony. Bardzo chciałbym, żeby Barański 
jeszcze kiedyś sfilmował jakiś mój tekst.

Pisząc swoje powieści zakładał Pan, 
że w  przyszłości mogą stać się inspi-
racją dla filmowców?

Pierwsze w  pełni świadome opowiadanie, 
jakie w  życiu napisałem, to „Niech żyje 
wolność”. Powstało ono najpierw jako sce-
nariusz filmu krótkometrażowego. Dopie-
ro potem przerobiłem je na opowiadanie. 
Podobnie postąpiłem z  wieloma innymi 
tekstami, właściwie z  każdym rozdziałem 
mojej trylogii. Dużo dialogów, myślenie 

Pisarz potrzebuje czytelników
Z autorem bestsellerowych powieści Zbigniewem Masternakiem, rozmawia Marcin Prynda

obrazami, praktycznie brak monologu we-
wnętrznego. Dlatego tak łatwo filmowcom 
sięga się po moje teksty. Warto wspomnieć, 
że „Księstwo” to tak naprawdę już trzeci 
film na podstawie trylogii. Wcześniej była 
amatorska „Wiązanka” (2003, reż. Ce-
zary Fila), oraz niskobudżetowa „Stacja 
Mirsk”(2005, reż. Robert Wrzosek). Powoli 
od tej metody odchodzę, ale zastosowałem 
ją jeszcze w mojej czwartej książce z cyklu – 
„Nędzole”, o Polakach pracujących za gra-
nicą, którą wydałem w 2014 roku. Szybko 
zgłosił się producent skłonny ją sfilmować 
i  to wybitny, bo Krzysztof Zanussi. Może 
zatem nie powinienem rezygnować ze 
swojego stylu, skoro jest skuteczny? Muszę 
przyznać, że bardzo cieszy mnie ten ma-
riaż mojej literatury z kinem. Dzięki temu 
moje książki żyją podwójnym życiem.

Zbigniew Masternak jest już najlep-
szym pisarzem wśród piłkarzy i zara-
zem najlepszym piłkarzem wśród pi-
sarzy? Są elementy, nad którymi musi 
Pan jeszcze popracować?

Mimo że jestem kapitanem Reprezentacji 
Polskich Pisarzy w  piłce nożnej, z  którą 
odnosimy wiele sukcesów, to uważam, że 
jako piłkarz już dużo więcej się chyba nie 
nauczę, mogę się tylko starać trzymać po-
ziom. W 119 meczach zdobyłem dla tej ka-
dry 117 goli… Moja kariera sportowa jesz-
cze pewnie trochę potrwa, ale jest raczej 
w fazie schyłkowej. Za to jako pisarz, mimo 
kilkunastu wydanych książek i paru napi-
sanych scenariuszy filmowych czuję się 
jeszcze literackim juniorem. Wyznaczyłem 
sobie trzy etapy rozwoju, które staram się 
konsekwentnie osiągnąć. Pierwszy pułap 
wyznacza Marek Hłasko i chyba jestem bli-
sko tego pisarza, tak mi przynajmniej napi-
sał jeden z krytyków. Hłasko czyli dobrze 
opanowana sztuka opowiadania. Drugi 
poziom wyznacza Henryk Sienkiewicz. To 
świetny opowiadacz, ale i  wytrawny sty-
lista. Trzeci poziom to absolutny geniusz, 
Gombrowicz. Ten poziom może okazać się 
nieosiągalny, ale kto wie. 

W 2011 roku odwiedził Pan z „Księ-
stwem” Karlovy Vary. Z  jakim przy-
jęciem spotkał się film na festiwalu?

Mimo że nie dostaliśmy żadnej nagrody, 
film spotkał się ze znakomitym przyjęciem, 
znacznie lepszym, niż w  Polsce, zarówno 
wśród widzów, jak i  krytyki. Najważniej-
sza recenzja, bardzo pochlebna, ukazała 
się w najbardziej poczytnym i opiniotwór-
czym piśmie w branży filmowej – „Varie-
ty”. Jej autorką jest Alissa Simon. Świetnie 

o  filmie pisała prasa czeska, na przykład 
Zdenek Belohlavek zatytułował recenzję 
naszego filmu w  „Festivalovym deniku”, 
dodatku do dziennika „Pravo”, „Eugeniusz 
Oniegin trzeciego tysiąclecia”. Porównał 
film Barańskiego do kina moralnego nie-
pokoju, ale o poszerzonym społecznie tle. 
Na szczęście w  Polsce także ukazało się 
dużo dobrych recenzji – na przykład Tade-
usz Sobolewski nazwał „Księstwo” filmem 
niezwykłym. Barbara Hollender stwierdzi-
ła w  „Rzeczpospolitej”, że to film bardzo 
ważny dla naszej kinematografii. Ksiądz 
Andrzej Luter był bardzo zdziwiony w „Ki-
nie”, że „Księstwa” zabrakło w  konkursie 
głównym w Gdyni. 

Niedawno wyszedł Pan poza swój 
autobiograficzny cykl „Księstwo” 
i zaczął pisać książki o innych, na za-
mówienie. 

Tak. Zaczęło się 2021 roku. Napisałem dwie 
książki o  gangsterze Miśku z  Nadarzyna. 
Wyszły „Jednoosobowa mafia” i  „N jak 
Niebezpieczny”. Okazały się bestsellerami. 
W tym roku chcemy napisać część trzecią 
i  zamknąć „Miśkową” trylogię. W  mię-
dzyczasie napisałem biografię rapera KaR-
RamBy „Całe życie w  najkach”. Obecnie 
piszę książkę o byłym legendarnym piłka-
rzu Lecha Poznań – Piotrze Reissie. Do tej 
pory pisałem o sobie, teraz użyczam swego 
talentu innym. 
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