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Podaruj swojej skórze innowacyjną moc z natury... Resveratrol zagwarantuje witalność, ajurwedyczna 

Emblica rozjaśni przebarwienia, organiczne wody kwiatowe dostarczą witamin oraz nawilżą,  

a Stevioside zapewni efekt naturalnego botoksu. O lifting skóry zadba m.in. wyciąg z ekskluzywnego 

szwajcarskiego wina lodowego. W recepturze znajdują się także prebiotyki oraz kompleks roślinny, który 

ochroni skórę przed zanieczyszczeniami z powietrza. Zadbaj o środowisko korzystając z eko-opakowań 

(wymienne wkłady kremów - refill  z plastiku po recyklingu).

Refill to wymienny wkład  
uzupełniający, w którym  

znajduje się krem.

REFILL
Twoje eko 

rozwiązanie!
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NOWA KLASA C. 
Teraz w ofercie Lease&Drive 1%*

Umów się na jazdę testową w:

Klasa C 180 – średnie zużycie paliwa: 6,2 l/100 km, średnia emisja CO2: 141 g/km.

* Rata miesięczna netto w promocji Lease&Drive 1% wynosi jeden procent ceny katalogowej brutto pojazdu. Rata prezentowana dla pojazdu 
z wyposażeniem dodatkowym o wartości 15 990 zł brutto – dla warunków: okres leasingu 24 miesiące, średnioroczny przebieg 15 000 km,  
wpłata wstępna 5% wartości samochodu, gwarantowana wartość końcowa, w ofercie zawarte jest ubezpieczenie Pakiet Gwarancyjny 
na okres 24 miesięcy. Produkt Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. skierowany jest do przedsiębiorców. Wyliczenie rat miesięcznych 
ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. Promocja dotyczy pojazdów  
z roku produkcji 2021, w przypadku których realizacja zamówienia oraz odbiór pojazdu nastąpią do 31.07.2021 r.

 

Mercedes-Benz Mojsiuk

ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: + 48 91 48 08 712; ul. Koszalińska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 372Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K.
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w  powakacyjnym wydaniu magazynu Prestiż Biznes 
i  inwestycje nie brakuje ważnych tematów. ważnych 
z  punktu widzenia rozwoju miasta i  regionu, ale też 
istotnych dla tysięcy zachodniopomorskich przed-
siębiorców. słowa „Polski Ład” odmieniane są dzisiaj 
przez wszystkie przypadki, a  reformy proponowane 
przez rząd w teorii mają służyć odbudowie gospodarki 
dotkniętej pandemią i ułatwić życie nie tylko przedsię-
biorcom, ale też obywatelom nie prowadzącym dzia-
łalności gospodarczej. Premier Mateusz Morawiecki 
przekonywał, że na zmianach zyska ok. 18 mln Polaków, 
a  ok. 90 proc. wszystkich Polaków płacących podatki 
albo zyska albo ta zmiana będzie dla nich neutralna. 
wszystko jednak wskazuje na to, że w praktyce nie bę-
dzie tak różowo. 

Polski Ład to nie tylko nowe obciążenia fiskalne i wzrost 
i tak już dużej fiskalnej papierologii. to także mniej pie-
niędzy dla samorządów, co ma kluczowe znaczenie 
w  kontekście planowanych inwestycji. O  tym alarmu-
ją szczecińscy przedsiębiorcy, pisma protestujące śle 
marszałek Olgierd Geblewicz, a  prezydent szczecina 
Piotr Krzystek bez ogródek mówi, że jeżeli Polski Ład 
wejdzie w takiej formule, jaka jest w tej chwili propono-
wana, to miastu grozi wstrzymanie wszystkich nowych 
inwestycji. O co chodzi w Polskim Ładzie i  jakie może 

on mieć skutki? zachęcam do lektury opracowań przy-
gotowanych przez ekspertów międzynarodowej firmy 
doradczej Pwc. 

co jeszcze w tym numerze? Przyglądamy się jak wyglą-
da postęp prac na placach budowy kilku najważniej-
szych szczecińskich inwestycji, przedstawiamy nowych 
inwestorów w mieście i regionie i, jak zwykle, przedsta-
wiamy najnowsze trendy na rynku pracy. Prestiż Biznes 
i  inwestycje to również ciekawe rozmowy. teraz albo 
nigdy – tak prezydent Piotr Krzystek mówi o spiętrze-
niu w jednym momencie najważniejszych inwestycji ko-
munikacyjnych w mieście. są pieniądze unijne i warto 
z nich korzystać, bo potem może być różnie. Marcina 
Raubo nikomu nie trzeba przedstawiać – żeglarz i biz-
nesmen zawsze ma ciekawe spostrzeżenia na temat 
szczecina. z Moniką Krupowicz, właścicielką szczeciń-
skiej Open Gallery rozmawiamy o tym, jak inwestować 
w sztukę, a Dominika i Dariusz Bońkowscy opowiadają 
nam jak się buduje i  rozwija biznes w  branży motory-
zacyjnej. 

Życzę Państwu ciekawej lektury i zachęcam do kontak-
tu i  dzielenia się spostrzeżeniami o  biznesowym i  go-
spodarczym obliczu szczecina i regionu. 

Jakub Jakubowski - dziennikarz, w latach 2009-2019 
redaktor naczelny i  wydawca miesięcznika „Prestiż 
- magazyn trójmiejski”, uznanego przez magazyn 
„Press” za najlepsze regionalne czasopismo w  Pol-
sce. Pracował również dla Radia Gdańsk, portalu 
trójmiasto.pl, był redaktorem naczelnym magazynu 
„Wiecznie Młodzi”, publikował w  „Dzienniku Bałtyc-
kim”, „Przeglądzie Sportowym”, „Playboyu” i  wielu 
innych. Aktualnie współpracownik Prestiżu szcze-
cińskiego i  portalu gazeta.pl, zajmuje się także pro -
dukcją telewizyjną i  filmową. Przez 12 lat wykładał 
dziennikarstwo prasowe i  dziennikarstwo telewizyj-
ne w  Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej. Fan 
zaangażowanego dziennikarstwa, dobrego reportażu 
i  ciekawego wywiadu. Miłośnik żeglarstwa, roweru, 
muzyki, po godzinach DJ w legendarnym klubie Spatif 
w Sopocie.

Jakub Jakubowski
redaktor Prowadzący
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Przedsiębiorcy o zielonej energetyce

Biznesowa Duma Pomorza

Paneliści z  całej Europy, mnóstwo merytorycznej i  ważnej 
wiedzy w temacie Zielonego Ładu i niemal cała sala słuchaczy 
- tak można podsumować polsko-niemiecką konferencję ener-
getyczną zorganizowaną przez Północną Izbę Gospodarczą. 
O  ekologicznych rozwiązaniach z  zakresu energetyki rozma-
wiało ponad 200 zachodniopomorskich i niemieckich przedsię-
biorców.

Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki oraz 
zaproszeni goście rozmawiali o  celach energetycznych Unii euro -
pejskich do 2025 roku w kontekście utrzymania neutralności klima-
tycznej. zielony Ład bezpośrednio przedkłada się na przedsiębior-
ców, miejsca pracy i kierunki gospodarcze danych regionów.

– zielony Ład to nie jest pomysł, który można zignorować. Żyjemy 
w świecie, który musi stawiać na ekologię i odnawialne rozwiązania 
energetyczne. Przedsiębiorcy muszą być świadomi, że jeżeli ich fir-
my nie będą działać zgodnie z zasadami zielonego Ładu to nie mają 

oni szans na dofinansowanie ze środków europejskich w nowej per-
spektywie unijnej – mówi dr Piotr wolny, dyrektor biura Północnej 
izby Gospodarczej w szczecinie.

Konkluzją konferencji jest to, że zielony Ład czy zeroemisyjność to 
nie tylko zobowiązanie wobec naszej planety i  kolejnych pokoleń, 
ale i wielka szansa biznesowa, bo zielone innowacje technologicz-
ne to impuls dla rozwoju gospodarki Unii europejskiej i poszczegól-
nych krajów. Podczas konferencji nie zabrakło prezentacji firm z ca-
łej europy, które zieloną rewolucję mają już za sobą. 

- Dyskutowaliśmy o tym, czym są „zielone miejsca pracy”,  poznali-
śmy przykłady i wypowiedzi firm, projektów, instytucji, które w in-
nowacyjny sposób wykorzystują Oze w  praktyczny sposób. wielu 
przedsiębiorców stawia na wodór i  to był jeden z  istotniejszych 
akcentów całej konferencji. Poza elektryfikacją, to właśnie wodór 
staje się paliwem na przyszłe lata, a to niesie rozwiązania dla przed-
siębiorców - dodaje dyrektor Piotr wolny.

Ponad 100 osób – przede wszystkim lokalnych przedsiębior-
ców wzięło udział w  spotkaniu Biznesowej Dumy Pomorza.  
To projektu, który jest próbą zintegrowania wokół drużyny 
Pogoń Szczecin środowiska biznesu, osób zarządzających pod-
miotami gospodarczymi oraz ich właścicieli. 

Pogoń szczecin jest jednym z  najbardziej rozpoznawalnych sym-
boli szczecina. Może także spajać lokalne środowisko biznesowe 
i  wspierać je w  kreowaniu własnego potencjału. idea Biznesowej 
Dumy Pomorza jest skierowana do przedsiębiorców z  nowocze-
snym spojrzeniem na rozwój swoich firm. Projekt skupienia przed-
siębiorców wokół drużyny ma stworzyć przyjazną przestrzeń  
do wymiany doświadczeń i kojarzenia interesów. 

jednym z głównych elementów Biznesowej Dumy Pomorza są spo -
tkania osób ze środowiska gospodarczego, współpracujących z Po -
gonią szczecin. Ale bez prezentacji, reklam, długich przemówień, 
w  atmosferze swobodnej wymiany myśli, przy muzyce, dobrych 
trunkach i wyjątkowej kuchni. 

tym razem przedstawiciele firm współpracujących z „Portowcami” 
w ramach Biznesowej Dumy Pomorza spotkali się na szczecińskiej 
Łasztowni – w namiocie teatru Polskiego. Głównym punktem wie-
czoru był spektakl pt. „Piaf”, przedstawiający portret wybitnej fran-
cuskiej piosenkarki edith Piaf.

F l a s h

Dzięki słońcu czerpać można ogromne 
pokłady energii, która może zasilać nasze 
domy, zakłady pracy i pojazdy, którymi się 
poruszamy. Miasto szczecin podążając za 
globalnymi trendami, od kilku lat systema-
tycznie inwestuje w rozwiązania związane 
z  fotowoltaiką. Przemawia za tym efekt 
ekologiczny i  finansowy. To także działa-
nia ściśle związane i  wynikające z  doku-
mentów strategicznych oraz wpisujące się 
w  założenia marki Floating Garden 2050, 
które określają szczecin jako nowoczesną, 
ekologiczną i zieloną metropolię.

Montaż instalacji fotowoltaicznych reali-
zowany był w  szczecinie w  ramach kilku 
dedykowanych programów, oraz przy oka-
zji realizacji wybranych inwestycji. Panele 
znajdziemy zatem na obiektach szkolnych, 
przedszkolnych, żłobkach miejskich, do -
mach pomocy społecznej czy placówkach 
sportowych. To 38 obiektów, które do 
swojego działania wykorzystują energię 
ze słońca. Łączna moc instalacji to ponad 
1300 kwp. zadania te realizowane były 
etapami, przy dużym udziale dofinanso -
wań z Unii europejskiej.

Jedną z największych inwestycji miejskich 
w  fotowoltaikę był uruchomienie w  2015 
roku farmy fotowoltaicznej o  mocy 1,45 
Mw w  zakładzie Produkcji wody „Mied-
wie”, a we wrześniu tego samego roku far-
my słonecznej o  mocy 0,5 Mw na terenie 
pompowni w  Żelewie. Obie instalacje zaj-
mują obszar ok. 4 hektarów a  powierzch-
nia zamontowanych ogniw wynosi 13 000 
m2. Produkowana tu energia elektryczna 
zaspokaja ok. 24 proc. zapotrzebowania 
zPw „Miedwie” na energię. 

Kolejna farma fotowoltaiczna o mocy 0,5 
Mw, powstała na terenie zakładu Produk-
cji wody „Pilchowo”. sprawność systemu 
pozwoliła podjąć decyzję o  montażu ko -
lejnych instalacji. Jedna z  nich powstała 
przy ul. Łącznej na terenie, gdzie znajdu-
ją się pompownia i  zbiorniki wody pitnej 
dla mieszkańców północnych dzielnic 
szczecina. Kolejną uruchomiono na te-
renie pompowni wody przy ul. Batalio -
nów Chłopskich. Oszacowano, że dzięki 
nowym instalacjom wyprodukowanych 

zostanie rocznie 64,7 Mwh energii elek-
trycznej.

inwestowanie w  energię odnawialną 
staje coraz popularniejsze. To nie tyl-
ko rachunek ekonomiczny w  dłuższym 
okresie czasu, większa niezależność ener-
getyczna, ale również efekt wizerunkowy.  
zwrot z inwestycji w fotowoltaikę jest wy-
mierny, niemniej rozłożony na wiele lat. 
wartością dodaną, a może i najważniejszą 
jest czystsze środowisko. Panele fotowol-
taiczne zainstalowane na hali widowisko -

wo-sportowej przy ul. szafera od listopada 
2019 roku do kwietnia 2021 roku, wypro -
dukowały 128,152 MHw energii elektrycz-
nej. Oszczędności uzyskane z  tego tytułu 
to 91 777,91 zł. Dzięki produkcji energii 
elektrycznej przez panele, redukcja emi-
sji CO2 wyniosła natomiast 97 833,39 kg. 
w  przypadku instalacji znajdującej się  
na Kompleksie sportowym sDs, w okresie 
od sierpnia 2015 roku do kwietnia 2021 
roku, udało się wyprodukować 569,887 
Mwh energii elektrycznej i  zaoszczędzić 
przy tym ponad 200 tys. zł.

Szczecin stawia na 
energię ze słońca

4200 paneli fotowoltaicznych zainstalowano na 38 budynkach należących do miasta.  
W Szczecinie energię ze słońca czerpią już obiekty szkolne, przedszkolne, żłobki miejskie, domy 
pomocy społecznej czy placówki sportowe. Władze miasta są zadowolone z efektów i w zależności  

od możliwości budżetowych, będą realizować podobne inwestycje w kolejnych latach. 

mr

Panele solarne montowane są na szczecińskich szkołach

Farma fotowoltaiczna przy zakładzie Produkcji wody Miedwie

Fot. Patrycja smalkowska

10 11 

Bizn
es i in

w
estycjeBi

zn
es

 i 
in

w
es

ty
cj

e



Własna elektrownia 
fotowoltaiczna to dobry 

biznes na przyszłość 
i pewne zyski

Stabilna, pewna inwestycja na długie lata? Nie ma dziś na to jednoznacznej 
recepty. Wysokie zyski zawsze były obarczone równie wysokim ryzykiem, 
a jego istnienie w długim okresie czasu często jest nie do zaakceptowania. 
Z  drugiej strony pieniądze powinny pracować, a  decyzja o  tym, czy 
zainwestować je w  obrót nieruchomościami, lokaty bankowe, papiery 
wartościowe, startupy, czy też w  działające już firmy – to kombinacja 
indywidualnych preferencji i  pojawiających się szans. Wśród alternatyw 
inwestycyjnych pojawiła się w  ostatnim czasie możliwość ulokowania 
środków w produkcję energii ze źródeł odnawialnych. 

Co ważne, nie chodzi tu o  instalacje prosumenckie, 
w których sprzedaży podlega tylko niewielka nadwyż-
ka produkowanej energii, ale o  elektrownie będące 
pełnoprawnymi uczestnikami rynku energetycznego. 
zapotrzebowanie na energię będzie rosło, a  trady-
cyjnych surowców do jej produkcji jest coraz mniej.  
w tej sytuacji odnawialne źródła energii, takie jak słoń-
ce, wiatr i woda są naturalnym kierunkiem przyszłości, 
a  elektrownie wykorzystujące te zasoby w  procesie 
produkcji stają się źródłem stałych, ponadinflacyjnych 
zysków.

Jak ZOSTać WyTWórcą ENErGII? 

zainwestować w zakup i budowę swojej własnej insta-
lacji i produkować prąd z odnawialnych źródeł energii 
przez kolejne 29 lat. indywidualny producent ener-
gii ma gwarancję odbioru energii wyprodukowanej, 
a  sprzedawać może ją w  ramach gwarancyjnego sys-
temu aukcyjnego Urzędu regulacji energetyki lub na 
wolnym rynku. stabilność przychodów w długim okre-
sie czasu jest zatem determinowana okolicznościami 
dużego popytu i ograniczonej podaży, a także regula-
cjami centralnymi. 

Novelty Oze Group realizuje inwestycje w  elektrow-
nie 1 Mw w  formule „pod klucz”, co dla inwestora 
oznacza zakup kompletnego, istniejącego i gotowego  
do produkcji obiektu posadowionego na gruncie, wraz 
ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami dotyczą-
cymi zarówno samego obiektu, jak i koncesji oraz umo-
wy na obrót energią. Przez cały okres trwania budowy, 
a następnie w okresie uruchomienia i eksploatacji ofe-
ruje inwestorom wsparcie specjalistów.

rOśNIE WarTOść INWESTycJI W OZE

intensywny rozwój rynku energii odnawialnej powodu-
je większe zainteresowanie budową obiektów produk-
cji energii z Oze, a co za tym idzie – grunty, na których 
można posadowić takie instalacje, stają się w ostatnim 
czasie elementem ograniczającym realizację projek-
tów. Od kilku lat zmniejsza się ilość nieruchomości 
odpowiednich pod budowę elektrowni słonecznych, 
w  szczególności tych o  dużej mocy, dla których nie-
zbędne jest zabezpieczenie znacznej powierzchni, na-
wet powyżej 100 hektarów. wśród czynników, które 
należy brać pod uwagę są miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego, które determinują i  czę-
sto uniemożliwiają budowę elektrowni słonecznych 
w poszczególnych gminach. Kolejnym determinantem 
są ograniczenia operatorów energetycznych w zakre-
sie przyłączenia elektrowni do sieci, co związane jest 
z możliwościami technicznymi odbioru wyprodukowa-
nej energii.

wnioski są więc jednoznaczne – wzrost zainteresowa-
nia rynkiem energii odnawialnej inwestorów korpora-
cyjnych i  indywidualnych oraz malejąca podaż obiek-
tów produkujących taką energię powodują wzrost 
wartości tych inwestycji, a  tym samym stają się one 
doskonałą lokatą kapitału.
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DyNamIcZNy rOZWóJ ryNku

rynek fotowoltaiki w  Polsce przeżywa praw-
dziwy rozkwit. w  samym roku 2019 przybyło 
łącznie 640 Mw nowych mocy z  instalacji fo-
towoltaicznych, co oznacza trzykrotny wzrost 
względem roku 2018. według danych Polskich 
sieci elektroenergetycznych łączna moc za-
instalowana w  fotowoltaice na koniec 2020 
roku wyniosła 3 935,74 Mw, co oznacza wzrost  
o  2 500 Mw w  stosunku do 2019 roku.  
instytut energii Odnawialnych szacuje, że do 
2025 roku w Polsce łączna moc z instalacji fo-
towoltaicznych wynosić może nawet 7,8 Gw.

O rozwoju rynku świadczą także rosnące obro-
ty energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie 
energii – osiągają one w 2021 roku rekordowe 
wolumeny. Jednocześnie, ceny rynkowe energii 
notują historyczne wartości. Trend wzrostowy 
w zasadzie utrzymuje się już od pewnego cza-
su i ceny energii, także dla odbiorców końco-
wych, rosną rok do roku. według danych Ure 
w 2020 r. roczna średnia ceny sprzedaży ener-
gii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wy-
niosła 252,69 zł/Mwh i była najwyższą roczną 
ceną od 12 lat. Pierwszy taki skokowy wzrost 
zanotowano w 2019 roku, w 2018 roku średnia 
cena wynosiła 194,3 zł/Mwh. 

w  roku bieżącym ceny nadal rosną i  średnio 
ważona cena hurtowa energii elektrycznej na 
Towarowej Giełdzie energii w maju 2021 roku 
poszybowała w górę o 7,5% względem kwiet-
nia. wówczas za jedną megawatogodzinę nale-
żało średnio zapłacić nieco ponad 300 złotych, 
podczas gdy w  roku 2019 cena ta wynosiła 
niecałe 174 złote. w  lipcu br. średnia ważona 
cena obrotu energii na rynku dnia następnego 
ukształtowała się już na poziomie 378 zł/Mwh. 
Tendencja dla średnich cen energii będzie ro-
snąca, choćby dlatego, że za emisję dwutlenku 
węgla elektrownie konwencjonalne (węglo-
we) będą musiały płacić coraz wyższe kwoty.  

rok średnia cena
2008 155,22
2009 197,21
2010 195,32
2011 198,90
2012 201,36
2013 181,55
2014 163,58
2015 169,99
2016 169,70
2017 163,70
2018 194,30
2019 245,44
2020 252,69

155,22

197,21 195,32 198,90 201,36
181,55

163,58 169,99 169,70 163,70

194,30

245,44 252,69

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NA RYNKU KONKURENCYJNYM [ZŁ/MWH]

energia z  odnawialnych źródeł jest co prawda 
pozbawiona obciążeń finansowych związanych 
ze szkodliwością dla środowiska, jednak mecha-
nizmy rynkowe ustalania cen energii tak samo 
działają i wpływają na ich poziom.
Dodatkowym aspektem, który należy brać 
pod uwagę szacując trendy cenowe na rynku 
energii, jest dyrektywa elektryczna zakładają-
ca uwolnienie cen sprzedaży prądu dla gospo-
darstw domowych. Co prawda uwolnienie cen 
na rynku energii elektrycznej nie było do tej 
pory jasno zapowiedziane przez rząd, niemniej 
jednak będziemy obserwować odchodzenie  
od administracyjnego ich ustalania.

EfEkTyWNOść ElEkTrOWNI fOTOWOlTa-
IcZNych

Panele fotowoltaiczne działają nie tylko wtedy, 
gdy jest słonecznie. To mit, ponieważ do pro-
dukcji prądu z  ogniw potrzebna jest cząstka 
elementarna nazywana fotonem, nie bezpo-
średnie promienie słońca, choć te oczywiście 
wzmacniają efekt. Nasłonecznienie, tj. natęże-
nie promieniowania słonecznego na określoną 
powierzchnię w danym czasie w skali rocznej na 
określonym terenie pozwala na prognozowanie 
opłacalności inwestycji w postaci instalacji fo-
towoltaicznych. Ogniwa świetnie radzą sobie 
jednak także w pochmurne dni oraz są dostoso-
wane do pracy w warunkach zmiennego zaciem-
nienia, zaś ich efektywność w dłuższej perspek-
tywie (np. w  zwyczajowym rocznym okresie 
rozliczeniowym) jest bilansowana.
Nie jest również prawdą, że na działanie fo-
towoltaiki w  zimie wpływa negatywnie niska 
temperatura. Paradoksalnie, chłód poprawia 
przepływ elektronów, co zwiększa wydajność 
ogniw słonecznych. Pogoda panująca w Polsce 
jest więc optymalna do wykorzystywania insta-
lacji fotowoltaicznych.

źródło: ecovisa.pl
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Produktywność elektrowni fotowoltaicznych 
oceniamy poprzez ilość wyprowadzonej do sieci 
energii oraz poprzez kalkulację kosztów w rela-
cji do przychodów ze sprzedaży energii na au-
kcji lub na wolnym rynku. w przypadku inwesty-
cji rzeczowych mamy do czynienia z nakładami 
inwestycyjnymi (Capex) obejmującymi zakup 
projektu wraz z  decyzjami i  pozwoleniami, re-
alizację (budowę elektrowni) wraz z nadzorem, 
a  także kosztami eksploatacyjnymi (Opex) 
związanymi z  utrzymaniem obiektu i  terenu, 
podatkami, dzierżawą gruntu. istotnym czyn-
nikiem w  ocenie efektywności inwestycji ma 
odnawialność źródeł energii do produkcji i brak 
opłat za korzystanie z nich.

w  sfinansowaniu projektów inwestycyjnych 
w  elektrownie fotowoltaiczne pomagają pro-
gramy uruchamiane dla celów zmniejszenia 
negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  
na środowisko, w tym poprawy jakości powie-
trza, jak np. program energia Plus Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
wodnej. w ramach tego programu trwa jeszcze 
do grudnia 2021 nabór wniosków o dofinanso-
wanie m.in. przedsięwzięć dotyczących budo-
wy lub przebudowy jednostek wytwórczych 
wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyj-
nej, w których do produkcji energii wykorzystu-
je się źródła odnawialne.

WŁaSNa ElEkTrOWNIa

zapotrzebowanie rynku na czystą energię 
ciągle rośnie, a  wraz z  nim zainteresowanie 
inwestorów sprzedażą tej energii. Posiadanie 
własnej elektrowni fotowoltaicznej jest for-

mą długoletniej inwestycji, z  nawet kilkulet-
nim okresem zwrotu. Duża część inwestorów, 
szczególnie prywatnych, nie chce angażować 
się w  proces budowy, dlatego tak atrakcyjna 
jest dla nich formuła realizacji inwestycji „pod 
klucz”. Po stronie wykonawcy leży wówczas 
wykonanie projektu inwestycyjnego, uzyskanie 
niezbędnych pozwoleń, budowa samego obiek-
tu oraz uzyskanie koncesji na sprzedaż energii. 
wyprodukowana i wyprowadzona do sieci ener-
gia jest w  całości sprzedawana na podstawie 
umowy operatorowi, który ma obowiązek tę 
energię kupić. w okresie eksploatacji elektrow-
nia jest w zasadzie obiektem bezobsługowym.

Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi, Novel-
ty Oze Group buduje kompletne elektrownie  
na bazie  odpowiednio dobranych komponen-
tów i  przekazuje inwestorowi przygotowany  
do pracy i sprzedaży energii zakład produkcyj-
ny. Mając doświadczenie w procedurach związa-
nych z pozyskaniem i wykorzystaniem gruntów 
oraz przepisami Ustaw: Prawo energetyczne, 
Prawo Budowlane Ustawy o  Oze i  innych nie-
zbędnych, przeprowadzamy za inwestora cały 
proces budowlany. również w  zakresie de-
montażu elektrowni po zakończeniu okresu 
dzierżawy. Obiekty budowane są na gruntach, 
które Novelty Oze Group już dzierżawi na okres 
minimum 29 lat. Dla elektrowni o mocy 1 Mw 
przeznaczone są działki do 2ha, a  cały obszar 
inwestycji jest ogrodzony, ubezpieczony i moni-
torowany w trybie 24/7.

Projektując przedsięwzięcie jakim jest elek-
trownia fotowoltaiczna, dokładamy wszelkich 
starań, aby był on w pełni atrakcyjny dla przy-
szłego inwestora. Na taką atrakcyjność wpływ 

ma wiele czynników, takich jak brak dodatko-
wych opłat za ustanowienie służebności, ła-
twość wykonania zjazdu z  drogi bezpośrednio 
przylegającej do gruntu, na którym prowadzimy 
projekt, przebieganie linii sN przez działkę lub 
w bliskiej odległości od niej, bliskość słupa ener-
getycznego, możliwości techniczne operatora 
do przyłączenia elektrowni, czy brak zadrze-
wień. ekologiczny wymiar inwestycji oraz przy-
jazność dla środowiska i lokalnych społeczności 
są istotne z punktu widzenia pozyskiwania po-
zwoleń urzędowych na posadowienie elektrow-
ni na danym terenie.

Novelty Oze Group zapewnia profesjonalne 
i kompletne działania inwestycyjne, tj.:
• opracowanie schematów, kompletację doku-
mentacji i przygotowanie wniosku o aktualiza-
cje/zmianę warunków technicznych przyłącze-
nia; 
• projekt budowlany dla instalacji fotowoltaicz-
nej wraz z wymaganymi na tym etapie uzgod-
nieniami; 
• wykonanie projektu wykonawczego, zgodne-
go ze zmienionymi warunkami technicznymi 
przyłączenia;
• opracowanie i  uzgodnienie rozwiązania dla 
systemu sCADA w kanale komunikacji systemu/
instalacji do wytwórcy/zamawiającego;
• projekt powykonawczy branżowy wraz z nie-
zbędną dokumentacją techniczno-ruchową za-
stosowanych urządzeń;
• prace geodezyjne;
• dostawa i montaż konstrukcji wsporczej i sto-
łów oraz modułów fotowoltaicznych i inwerte-
rów;
• wykonanie instalacji elektrycznych; 
• wykonanie przyłącza sN w relacji stacja trans-
formatorowa -punkt wyprowadzenia mocy; 
• dostawa stacji transformatorowej, posado-
wienie, montaż, wykonanie podłączeń; 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i  badań, 
przeprowadzenie testów, ustanowienie komu-
nikacji i edycja sygnałów;
• przygotowanie niezbędnych protokołów oraz 
dokumentów dla przeprowadzenia procedury 
pozwolenia na użytkowanie, a następnie proce-
dury odbioru zakończonej podaniem napięcia;
• uruchomienie instalacji fotowoltaicznej z wy-
produkowaniem i  wprowadzoniem do sieci 
pierwszej kilowatogodziny;
• przygotowanie i  kompletacja niezbędnych 
dokumentów dla uzyskania koncesji na wytwa-
rzanie energii elektrycznej i umowy na sprzedaż 
energii wytworzonej.

Koszt wybudowania elektrowni fotowoltaicz-
nej o mocy do 1 Mw waha się w granicach 2,9 
– 3,8 mln zł netto w zależności od konkretnych 
parametrów, miejsca posadowienia takiego 
obiektu, odległości od punktu przyłączenia 
i warunków zabudowy. w przypadku inwestycji, 
dla realizacji których potrzebne są zewnętrzne 
źródła finansowania, pomagamy w  uzyskaniu 
kredytu lub dotacji.

NOvElTy OZE GrOuP  –  WIaryGODNy I STa-
BIlNy ParTNEr W rEalIZacJI INWESTycJI

inwestycje w  elektrownie fotowoltaiczne to 
z jednej strony przedsięwzięcie prestiżowe, pro-
ekologicze, odpowiedzialne społecznie, z  dru-
giej zaś strony gwarantuje zwrot z zainwesto-
wanego kapitału. Novelty Oze Group sp z o.o. 
działa w grupie spółek, które są powiązane ze 
sobą kapitałowo pod wspólną nazwą Novelty 
Oze Group. Celem głównym firm jest rozwijanie 
działalności w obszarze projektowania i budo-
wy elektrowni fotowoltaicznych. Grupa reali-
zuje projekty elektrowni małych mocy do 1Mw, 
elektrowni o  mocy do kilku Mw oraz dużych 
obiektów generujących moc od 30 do 100Mw. 
Te ostatnie należą do projektów dużej mocy, 
w związku z czym są lokalizowane na obszarach 
o powierzchni od 50 do 150ha.

Grupa Novelty ma w portfelu około 200 lokali-
zacji, którymi może dysponować przy realizacji 
projektów, a w kontekście rynku ograniczonych 
zasobów ziemi przeznaczanych w  Polsce pod 
dzierżawę lub zakup, z  jednoczesną możliwo-
ścią przyłączenia obiektów do sieci energetycz-
nej, daje spółkom Grupy przewagę konkurencyj-
ną i stabilną pozycję. znajomość rynku, portfel 
gruntów i stabilność finansowa, znajdująca od-

zwierciedlenie w wycenie aktywów Grupy (pow. 
100.000.000 zł) pozwalają na nie zakłóconą re-
alizację inwestycji i stanowią rzetelne zabezpie-
czenie dla inwestorów.

Grupa specjalizuje się w  rozwijaniu projektów 
opartych na wykorzystywaniu technologii fo-
towoltaicznej. Nasi klienci to głównie inwesto-
rzy korporacyjni i prywatni spoza branży Oze,  
ale współpracujemy też z podmiotami specjali-
zującymi się w odnawialnych źródłach energii. 
satysfakcję czerpiemy głównie z udziału w pro-
cesie transformacji energetycznej w Polsce, łą-
cząc w ramach naszego zespołu doświadczenie 
i kompetencje jego członków, które zdobywane 
są i  rozwijanie w  sposób ciągły od 2012 roku.  
Nasze wartości realizowane są poprzez dostar-
czanie gotowych projektów inwestycyjnych, 
które w sposób istotny przyczyniają się do re-
dukcji wszelkich szkodliwych emisji, są przyja-
zne dla środowiska lokalnego oraz społecznego, 
a także mają efektywny wymiar biznesowy. sta-
ramy się doskonalić procesy biznesowe oraz mo-
dele technologiczne, według których rozwijamy 
nasze projekty. stale podążamy za najnowszymi 
rozwiązaniami, które pozwalają wpływać na 
profil wytwarzania energii ze źródeł fotowolta-
icznych oraz przenosić energię w czasie dzięki 
zastosowaniu magazynów energii.

fOTON - ElEkTrOWNIE SŁONEcZNE I maGaZyNy ENErGII S.a. 
NOvElTy  OZE GrOuP SP. Z O.O.
POlSkIE maGaZyNy ENErGII S.a.
szczecin, ul. Mickiewicza 69

tel.+ 48 91 404 04 04
e-mail: office@fotonsa.pl  |  biuro@noveltypv.pl  |  office@pmesa.pl

Monika walota  –  Dyrektor Departamentu 
rozwoju i sprzedaży Projektów, Prokurent, 

Novelty Oze Group
ryszard Czyż  

 –  współwłaściciel Novelty Oze Group
Leszek Pawlicki 

  – Prezes zarządu Novelty Oze Group

Klaudia Antoniewicz  
 – specjalista ds. rozwoju Projektów  

elektrowni słonecznych, Novelty Oze Group
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Podjąłem wyzwanie i rozwiążemy kluczowe 
problemy komunikacyjne Szczecina

PIOTR KRZYSTEK

Z  prezydentem Szczecina Piotrem krzystkiem o  szczecińskich inwestycjach 
drogowych,  zagrożeniach dla Szczecińskiej kolei metropolitalnej oraz utrzymaniu 

nowej wizytówki miasta, fabryki Wody rozmawia Dariusz Staniewski.

Wiele razy już Pan tłumaczył w  mediach lokalnych  
i  mediach społecznościowych trudną sytuację 
drogową jaka jest aktualnie w  mieście. mimo to,  
wielu mieszkańców nadal nie może zrozumieć dlacze-
go tak wiele remontów i modernizacji szczecińskich 
ulic jest realizowanych w tym samym czasie. Niektó-
re jeszcze trwają, a już się zaczynają kolejne np. jesz-
cze nie zakończyła się inwestycja na węźle Łękno, 
a  już za chwile rozpocznie się modernizacja kluczo -
wego fragmentu alei Wojska Polskiego.

Jest mi bardzo przykro, że wielu mieszkańców szczecina 
ma trudności w poruszaniu się po mieście. Też tego do -
świadczam. Jakiś czas temu stanąłem przed takim dyle-
matem – czy podjąć wyzwanie i zrobić dużo, bo są takie 
możliwości i w zakresie środków unijnych, jak i w budże-
cie szczecina, czy też dbając o pewien komfort i pewną 
stabilizację poruszania się po mieście, z pewnych rzeczy 
zrezygnować. Podjąłem decyzję, że jednak przystępuje-
my do pracy. Bo ta perspektywa unijna, która się kończy, 
jest ostatnią, gdzie takie inwestycje drogowe są jeszcze 

dość mocno wspierane. w  nowej perspekty-
wie jeszcze nie wiemy jak będzie. Ale może 
się okazać, że tych pieniędzy na tego typu 
duże przedsięwzięcia będzie mało lub w ogóle 
nie będzie. widzimy też w polityce rządowej,  
że te duże samorządy są jakby inaczej trakto -
wane niż małe.  

co to znaczy?

inaczej to znaczy, że nie mają finansowanych 
inwestycji. Dlatego uznałem, że to ostatni 
moment, gdzie możemy rozwiązać pewne 
problemy wynikające z  zaszłości. z  drugiej 
strony wiedziałem, że jeżeli nie podejmę 
tych wyzwań, to za chwilę się pojawią tacy 
krytycy, którzy powiedzą: „no miałeś możli-
wości przyjacielu, a  z  nich nie skorzystałeś”.  
Podjąłem więc decyzję, że przystępujemy  
do działania. i była to decyzja słuszna, choćby 
z tego względu, że zawarte przez nas kontrak-
ty dotyczą cen przyzwoitych, w  porównaniu 
do dzisiejszych stawek. rozwiążemy kluczo -
we problemy komunikacyjne szczecina.

kiedy mieszkańcy będą mogli odetchnąć 
z  ulgą i  sprawnie poruszać się po Szczeci-
nie?

Pewne prace skończą się już za chwilę,  
będą ułatwienia, np. na węźle Łękno czy Gra-
nitowej. Otwarte jest już Głębokie, podobnie 
jak ulica szafera. Natomiast jeszcze pojawią 
się trzy duże elementy, tj. ulica Kolumba i Po -
wstańców wielkopolskich oraz aleja wojska 
Polskiego na odcinku od kościoła Garnizono -
wego do placu szarych szeregów. Te zadania 
dopiero się pojawią. skończą się prace w Pod-
juchach, a  w  przyszłym roku zakończy się 
także estakada Pomorska, która według mnie 
jest w  tej chwili najtrudniejszym elementem 
dla kierowców. zawsze słabością szczecina 
było połączenie Lewobrzeża i  Prawobrzeża. 
Ale problemem jest to, że nie mamy jak zbu-
dować kolejnych przepraw, które byłyby 100 
procentową alternatywą. Nie odpowiadamy 
też za wszystkie realizacje, jakie się toczą, 
jak np. za węzeł Kijewo. To zadanie Generalnej 
Dyrekcji Dróg i  Autostrad. Jesteśmy w  trud-
nym momencie. Ale mamy wszystkie przetar-
gi rozstrzygnięte. Procentowo w skali kraju je-
steśmy jedną z najdynamiczniej inwestycyjnie 
rozwijających się gmin.

W  2023 roku ma ruszyć Szczecińska kolej 
metropolitalna. To największa taka inwe-
stycja w Polsce. W przyszłym roku fabryka 
Wody i stadion. czy te inwestycje nie są za-
grożone?

Na kolej musimy jeszcze poczekać. PKP ma po-
ważne opóźnienia. Uruchomienie sKM w 2022 
roku nie będzie możliwe. Liczymy jednak na 
to, że PKP da radę do końca 2023 roku. Takie 
nam przedstawiają deklaracje. My robimy swo -
je, a  po ich stronie najpoważniejsze prace są 
w  mocnym poślizgu. Mamy poważne obawy 
co do działań PKP. A sKM jest dla nas bardzo 
ważna. Bo ona rozpocznie proces reformy 

szczecińskiej komunikacji publicznej, będzie 
ważnym elementem np. na linii szczecin – Po -
lice. Dzięki tej kolei będziemy mogli też mo -
delować komunikację w  mieście. sKM musi 
powstać. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś po -
rzucił plac budowy, czy że PKP tego nie wyko -
na. Natomiast mogą być problemy z rozlicze-
niem środków unijnych, po stronie PKP. To dla 
nas też będzie oznaczało kłopoty. Bo wszyst-
ko to może wydłużyć realizację tej inwestycji 
w czasie. Ale od sKM nie ma odwrotu. 

W  przyszłym roku ma zostać zakończo-
na budowa fabryki Wody i  stadionu.  
czy Szczecin będzie stać na te przedsię-
wzięcia?  Skąd samorząd znajdzie pieniądze 
na ich utrzymanie?

Nowy stadion, to też nowe przychody, takie 
których nigdy nie było. Ten obiekt nie powi-
nien być dla miasta istotnym obciążeniem. 
Podobnie jest z Fabryką wody. Od razu zakła-
daliśmy taki model finansowania, że ona za-
robi na swoje utrzymanie. My będziemy tylko 
obsługiwali zaciągnięty kredyt na inwestycję. 
Cześć edukacyjna Fabryki będzie nam napę-
dzała koniunkturę, ruch w tygodniu. Bo liczy-
my, że będą z  niej korzystać szkoły nie tylko 
ze szczecina, ale także regionu i spoza regio -
nu. Będą przyjeżdżać na zajęcia z fizyki, che-
mii. Do tego liczymy na spore zainteresowanie 
częścią rekreacyjną obiektu. Oba elementy 
zapewnią więc finansowanie całego obiektu, 
o to jestem spokojny. zakładamy, że stan epi-
demii nie będzie permanentny i Fabryka wody 
będzie mogła funkcjonować na bieżąco.

rząd promuje Polski Ład gospodarczy.  
ale samorządy uważają, że stracą pienią-
dze na proponowanych rozwiązaniach. 
Według wstępnych wyliczeń w ciągu 10 lat 
mogą stracić ponad 130 miliardów złotych.  
Szczecin około 180 mln zł rocznie. co to 
oznacza dla inwestycji w mieście?

wprowadzenie Polskiego Ładu to katastrofa 
dla wszystkich samorządów. To wizerunkowo 
fajny zabieg dla pewnej grupy podatników, 
którzy na nim skorzystają. Ale straty, które są 
wyliczane, to pieniądze pochodzące nie z kie-
szeni prezydenta, czy burmistrza. To pienią-
dze z  budżetu samorządów przeznaczone na 
realizacje potrzeb mieszkańców. Jeżeli Polski 
Ład wejdzie w  takiej formule, jaka jest w  tej 
chwili proponowana, to staniemy przed zagro -
żeniem wstrzymania wszystkich nowych in-
westycji, a w budżecie bieżącym do realizacji 
tylko obligatoryjnych wydatków. rozpoczęte 
inwestycje oczywiście skończymy. Nie zerwie-
my żadnej umowy. Ale będziemy musieli ciąć 
nowe zadania, dla miasta będzie to oznaczało 
stagnację. Nie zbankrutujemy jako miasto, bo 
w  skali polskich samorządów jesteśmy w  ab -
solutnej finansowej czołówce. Ale to co bę-
dziemy mogli oferować mieszkańcom, będzie 
poniżej ich oczekiwań. 

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Dariusz staniewski 
foto: Aleksandra Medvey-Gruszka18 19 
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Porozmawiajmy o Szczecinie 
MARCIN RAUBO

Żeglarz, developer, społecznik, pomysłodawca projektu Off marina, 
komandor yacht klubu Polski Szczecin. marcin raubo jest także 
dynamicznym managerem, ma bardzo precyzyjną wizję tożsamości Szczecina 

i wykorzystania naturalnego potencjału naszego miasta. 

Po studiach w  londynie mogłeś pracować  
na całym świecie. Postanowiłeś jednak wrócić 
do Szczecina.
Tu jest moje miejsce na ziemi. Tutaj postanowiłem 
wychować dzieci, a  to już trzecie pokolenie uro-
dzone w szczecinie. Jak wiesz wolny czas spędzam 
na wodzie, a nasze miasto daje ogromne możliwo-
ści tym zakresie. Londyn, w  którym studiowałem 
przytłacza ilością ludzi, tłokiem, szybkością życia. 
w szczecinie po prostu żyje się lepiej. 

Zacznijmy od jednej z gałęzi Twojej działalności - 
mariny Developer, która coraz mocniej zaznacza 
swoją obecność w naszym województwie. 
Marina Developer to kameralna, butikowa firma 
developerska działająca od kilku lat na terenie Po-
morza zachodniego. Jej celem są ambitne archi-
tektonicznie projekty, łączące fajną filozofię życia 
z  wysokim standardem. w  mojej ocenie segment 
mieszkań premium w  szczecinie nigdy poważnie 
nie został ugryziony przez lokalną branżę dewelo-
perską, a  żaden inny segment mnie nie interesu-
je, to jest właśnie nisza dla nas. Nie projektujemy 
małych mieszkań, tzw. „apartamentów” bo chcę, 
żeby w naszych szczecińskich inwestycjach ludzie 
kupowali mieszkania do życia, w  komforcie i  spo-
koju a  przy dzisiejszym popycie na mieszkanka 
inwestycyjne rzadko jest to możliwe. z racji histo-
rycznych uwarunkowań i stylu życia jaki prowadzę, 
większość tych planów związana jest z wodą. sta-
ram się nasze żeglarskie DNA wpleść w projekty bu-
dowlane. Dokładnie taki jest CLUBHOUse pierwsza 
w mieście inwestycja, która zbliża nas i mieszkań-
ców do wody. Apartamenty, do których możemy 
dopłynąć własną łódką stały się rzeczywistością. 
CLUBHOUse to także przyszła siedziba YKP, któ-
ry zrzesza miłośników żeglarstwa już od czasów 
przedwojennych. Jego szczeciński oddział zajmu-
je się m.in. ratowaniem historycznych jednostek, 
a  poprzez organizację kursów, szkółki i  półkolonii 
żeglarskich wychowuje nowe pokolenia żeglarzy.

Żeglarskie DNa Szczecina jest mocno zauważal-
ne także w działaniach naszych włodarzy. 
szczecin zwrócił się w  stronę wody, co ogromnie 
mnie cieszy, bo był to przez wiele lat zmarnowany 
potencjał. warto podkreślić tutaj wkład Gminy, 
Urzędu Marszałkowskiego i  szeroko pojętego sa-
morządu. Te działania doskonale wpisują się w moją 
wizję, politykę i plany. Może warto dodać, że to co 
robimy to nie są tylko projekty mieszkaniowe,  
to takie swoiste hybrydy biur, usług a czasem spor-
tu i turystyki. Taki jest właśnie CLUBHOUse i takie 
będą następne projekty. 

 mam wrażenie, że pomimo fantastycznych wa-
runków do pływania nadal znacznie odstajemy 
od Trójmiasta. 
Jeżeli będziemy to mierzyli ilością celebrytów czy 
szampana na pokładach, to zawsze przegramy 
z  sopotem. Tam jest molo, lepsza komunikacja 
z warszawą i przez wszystko jest dużo bardziej me-
dialne, przystępne, widoczne. Ale, jeżeli będziemy 
mierzyć to kryteriami geografii, potencjału, różno-
rodności, sportów wodnych i turystyki, to jesteśmy 
kilka kroków przed resztą kraju. Jeżeli porównamy 
Trójmiasto czy Mazury w wymiarze komercyjnym, 
czyli liczby turystów, to oczywiście szczecin wypa-

da słabiej, ale nie są tak duże dysproporcje, jak kie-
dyś. Jeżeli porównamy szczecin z resztą kraju pod 
kątem infrastruktury, która została wybudowana 
przez samorządy i prywatny sektor, to wypadamy 
nawet lepiej.

a  jak jeszcze żeglarstwo powinno rozwijać się 
w Szczecinie? 
Przede wszystkim poprzez aktywizację i  eduka-
cję lokalnej społeczności. Bo to, co przez ostatnie 
lata podupadło i  jeszcze nie zostało odbudowane 
(w  przeciwieństwie do infrastruktury), to tożsa-
mość morska. My jesteśmy morskim miastem 
historycznie i  kulturowo. Oczywiście podstawa  
to dzieci i młodzież. Oczywiście mam świadomość, 
że konkurencja jest duża: karate, piłka, informa-
tyka, programowanie, języki itd. ale jednak pierw-
szym frontem, na który powinniśmy je od najmłod-
szych lat wysyłać, to sporty wodne: kajakarstwo, 
wioślarstwo, żeglarstwo, kite i windsurfing. Mamy 
fantastyczne warunki do uprawiania tych wszyst-
kich aktywności. Co więcej, jedyny medal olimpijski 
w żeglarstwie wywalczyła szczecinianka (przyp. red. 
Agnieszka skrzypulec wywalczyła srebrny medal 
igrzysk Olimpijskich w  Tokio). Mamy coraz więcej 
wyników w  szczecińskich i  zachodniopomorskich 
klubach. widać efekty pewnych zmian w  polityce  
i  w kadrze w  naszych klubach i  instytucjach miej-
skich, więc to wszystko pozwala na ten morski szcze-
cin i morską tożsamość patrzeć z optymizmem. 

Więc jak podsumowałbyś DNa naszego miasta?
szczecin jest przede wszystkim miastem transgra-
nicznym. Jest też miastem, które ma bogatą i wielo-
kulturową historię. są tutaj mocne wpływy skandy-
nawskie, niemieckie, a już od siedemdziesięciu paru 
lat Szczecin jest polski. 

Taka multikulturowość, to inna mentalność i od-
rębności. Powinniśmy na siłę się integrować? 
Niekoniecznie. raczej z  tego czerpać, ale i  szano-
wać odmienności. Mamy tutaj ogromny skandynaw-
ski kapitał, który pięknie się zadomowił, jeśli cho-
dzi o  pracodawców i  niesie ze sobą dobrą kulturę 
korporacyjną i dobry poziom, jeśli chodzi o warunki 
zatrudnienia. wnosi także dojrzałość biznesową, 
której brakowało wśród rodzimego biznesu. są też 
wpływy niemieckie ze względu na bliskość granicy. 
Mamy też dużo firm z  kapitałem niemieckim, jest 
handel transgraniczny. To od dawna doskonale 
u  nas funkcjonuje. Klimaty antyniemieckie, które 
są w reszcie kraju u nas nie był nigdy tak silne ze 
względu na to, że obcujemy z  Niemcami, uczymy 
się ich języka, jeździmy do nich na zakupy, mieszka-
my w niemieckich miastach przygranicznych. 

Zatem warto dbać o te relacje. 
Dokładnie. warto zauważyć, że szczecinie od za-
wsze filarami były oświata, przemysł i żeglarstwo. 
Tutaj się też w  moim odczuciu niewiele zmieniło, 
może poza tym że fabryki mniej smrodzą, a pirac-
two i  rybołówstwo zamieniliśmy na sport i  tury-
stykę. Chyba również już czas najwyższy pożegnać 
stocznię szczecińską, która powinna pozostać 
w nas wymiarze psychologicznym, mentalnym, hi-
storycznym. Powinniśmy ten pomnik ładnie odku-
rzyć i… odłożyć na półkę. w to miejsce już dawno 
przyszło nowe.
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rozmawiała: izabela Marecka

foto: Dagna Drążkowska- Majchrowicz 

 
Ważne też jest środowisko uniwersyteckie,  
to przecież ono kształtuje elity.
Uważam, że w szczecinie jest bardzo dobra eduka-
cja na wszystkich poziomach. z jednej strony mło-
dzież nam odpływa, ale to naturalne, że chcemy 
wypychać część dzieciaków, by zobaczyły świat, 
a  później miały dobry powód, żeby tu wrócić.  
Pamiętajmy jednak, że na każdego człowieka, który 
wyjedzie stąd do Krakowa, warszawy, Londynu, czy 
Berlina przyjedzie ktoś z Gorzowa, Piły, wałcza czy 
Koszalina i są to bezsprzecznie wartościowi, odważ-
ni, młodzi ludzie, którzy szukają swojego miejsca na 
świecie, i zarówno samorząd ale i my przedsiębiorcy 
powinniśmy zawalczyć o  to, żeby zostali i  znaleźli 
swoje miejsce właśnie w szczecinie. Oczywiście nie 
bagatelizujmy stworzenia oferty dla tych, którzy po-
winni tu wrócić, bądź po swoich studiach przyjecha-
li do szczecina z takich, czy innych względów. i tutaj 
ponownie wrócę do żeglarstwa, które nas wyróżnia 
wśród innych miast. Jeżeli nie będziemy budowali 
tożsamości miasta przez ten pryzmat, to w czysto 
przelicznikowym wymiarze przegramy. Bo warsza-
wa czy Poznań kuszą, a zarobki oszałamiają.

ale życie np. w  stolicy jest droższe, męczące 
i wielu z niej wraca…
Bo oferta z jednej strony bogatsza, ale paradoksal-
nie - uboższa. Bo żeby pojechać do lasu, czy z dzieć-
mi nad jezioro, to trzeba poświęcić pół dnia. Dlate-
go często, ci którzy chcą założyć rodzinę, wracają.  
Dzisiejsi dwudziesto i trzydziestolatkowie podejmu-
ją tą decyzje nie tylko w oparciu o wskaźnik finanso-
wy, pracujemy by żyć a nie odwrotnie. i tu szczecin 
zaczyna błyszczeć.

Off marina, to Twój mecenat artystyczny i miej-
sce dla nieszablonowych działań artystycznych. 
myślę, że w naszym mieście w tym zakresie jest 
jeszcze wiele do zrobienia. 
Uważam, że prawdziwą wartość można wykrzesać 
poprzez tworzenie dobrego klimatu i warunków do 
współpracy dla osób z różnych dziedzin życia spo-
łecznego. Generalnie warto wspierać i  integrować 
ludzi kreatywnych i  aktywnych. Taka właśnie jest 
OFF Marina.  wyszedłem z  założenia, że artystów 
trzeba uzbroić w  narzędzia i  zasoby które mam 
i  okazało się że wyszło z  tego coś świeżego i  po-
żądanego przez mieszkańców. Jednak ja recepty  
na rozszerzenie tego typu działań nie mam, moje 
podejście do tego projektu wynika z wewnętrznych 
potrzeb i zainteresowań. Można mieć tylko nadzie-
ję, że coraz więcej ludzi będzie miało tyle swobody 
jak i tyle chęci, żeby się po prostu dzielić się swoją 
pasją.  Jestem optymistą, bowiem tego typu inicja-
tyw jest coraz więcej, mamy teraz aktywne zawo-
dowo pokolenie lat osiemdziesiątych, czyli ludzi 
po trzydziestce, którzy mają wystarczająco chęci, 
wiedzy i  też pewności siebie, żeby pewne rzeczy 
realizować. Bezwzględnie trzeba tworzyć warunki 
do tego, żeby te wolne elektrony miały swobodę 
działania. No i szczecin ma ku temu bardzo duży po-
tencjał, bo niezagospodarowanych przestrzeni czy 
sfer życia społecznego, kulturalnego, sportowego 
jest całkiem sporo. Jak życie pokazuje, mieszkańcy 
bardzo to doceniają.

Dziękuję za rozmowę              

Szczeciński przedsiębiorca, prezes 
Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku 

Żeglarskiego, komandor Yacht Klubu Polski 
Szczecin, rdzenny szczecinianin, deweloper, 

przedsiębiorca, pomysłodawca projektu OFF 
Marina, organizator regat, promotor i mecenas 
żeglarstwa, miłośnik klasycznych zabytkowych 

jachtów, w ostatnich latach samotny żeglarz. 
Absolwent XIII LO i Birkbeck, University of London.

MARCIN RAUBO
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Dominika i Dariusz Bońkowscy: 
Coraz bliżej nam do Szczecina

Zaczynali w  latach 90, pracując w  branży dealerskiej niezależnie od siebie. Obecnie za-
trudniają 260 osób, mają sześć obiektów w trzech miastach i ambitne plany na rozwój.  
O  życiu pomiędzy Szczecinem, a  Poznaniem, biznesie po pandemii, przyszłości moto-
ryzacji w  obliczu zielonej rewolucji rozmawiamy z  Dominiką i  Dariuszem Bońkowskimi,  

właścicielami Grupy Bońkowscy. 

Z motoryzacją związani jesteście od  prawie trzech dekad. 
Jak zmieniała się branża?
Dariusz Bońkowski: zaczynaliśmy na początku lat 90 – cza-
sach, w  których nie było w  standardzie klimatyzacji czy na-
wet wspomagania! (śmiech). Doświadczenie zdobywaliśmy 
w dwóch popularnych – jak na owe czasy – markach: Fiat i Opel, 
a także w samochodach ciężarowych iveco. w 2003 r. połączyli-
śmy swoje siły. w naszym portfolio znajdują się takie marki jak: 
BMw, BMw Motorrad, MiNi, Jaguar, Land rover, Toyota oraz – 

od niedawna – marka premium samochodów kempingowych 
Hymer, która w pandemii przeżywa prawdziwy boom. 

Pierwszy obiekt powstał w Szczecinie w 2007 roku przy uli-
cy Golisza. Pamiętam z jakim entuzjazmem, Szczecinianie 
czekali na autoryzowany salon BmW. Skąd jednak pomysł 
na budowę drugiego w Szczecinie?
Dariusz Bońkowski: Był to efekt naszych obserwacji. w Usto-
wie, blisko niemieckiej granicy, byliśmy łatwiej dostępni dla 

mieszkańców lewej części miasta. Naturalny był 
zatem rozwój na Prawobrzeżu, dla klientów z regio-
nu, spoza samego szczecina, dla klientów, którzy 
odpowiadają za prawie 50 proc. naszej sprzedaży. 
Decyzja była zatem dość naturalna, a  moment jej 
podjęcia dokładnie przemyślany. 

Salon na hangarowej wyznacza nowe standardy 
w dbałości o środowisko, a był budowany w naj-
trudniejszym możliwym czasie – w roku pande-
mii. 
Dominika Bońkowska: Faktycznie było to ogrom-
ne wyzwanie logistyczne zważywszy na to, że był 
to rok 2020. Jednak wiedzieliśmy, że musimy podjąć 
– umówmy się – niełatwą decyzję  z punktu widzenia 
inwestora, a co za tym idzie kosztów.  Postawiliśmy 
na małoemisyjność i czyste rozwiązania. salon zo-
stał wybudowany z  zastosowaniem instalacji fo-
towoltaicznej oraz wysoką izolacyjnością cieplną 
ścian i dachu, która pozwala na duże oszczędności 
energetyczne. Do tego własna oczyszczalnia oraz 
zastosowanie bakterii pozwalających na ponowne 
wprowadzenie wody do obiegu. Mamy także sys-
tem, który dostosowuje natężenie światła do pozio-
mu światła naturalnego.

Wracając do 2020 roku, który chyba na wszyst-
kich odcisnął piętno. Jak radziliście sobie Pań-
stwo w tej sytuacji?
Dominika Bońkowska: Pandemia wstrząsnęła ryn-
kiem potężnie i oczywiście nie mam na myśli tylko 
i wyłącznie motoryzacji. Jak już wcześniej wspomi-
naliśmy, pandemia zastała nas w momencie, kiedy 
zostały wylane fundamenty pod nowy salon. 
Mieliśmy dwie bardzo trudne decyzje do podjęcia. 
Pierwsza czy kontynuować  budowę, drugą – jak kie-
rować dalej przedsiębiorstwem. Nasza siła polegała 
na tym, że nie koncentrowaliśmy się na narzekaniu, 
tylko zastanawialiśmy się nad tym jak przetrwać 
ten czas. siłę i motywację dawali nam pracownicy.  
Było to dla mnie niezwykle budujące doświadcze-
nie. Musieliśmy wyjść ze strefy komfortu i  zacząć 
myśleć inaczej.
Dariusz Bońkowski: Życie powiedziało nam „spraw-
dzam”. Nasi, jak się okazało doskonali  partnerzy 
zagrzewali do walki, studzili emocje.  staraliśmy 
się być także  dobrym partnerem dla pracowników.  
Byli z nami i można powiedzieć – wspierali nas.

Odnawialne źródła energii i  zero emisyjność 
w  czasach kryzysu klimatycznego stają się ko-
niecznością. ma to ogromny wpływ na branżę. 
Jak widzicie przyszłość motoryzacji? 
Dariusz Bońkowski: Motoryzacja wkracza w  fazę 
bardzo dynamicznego rozwoju i stoi przed ogrom-
nym wyzwaniem. Nie możemy nie dostrzec faktu, 
że era samochodów spalinowych powoli dobiega 
końca. Oczywiście nie stanie się  to z dnia na dzień, 
ale trzeba się z  tym poważnie liczyć. Nie jest to 
nowy kierunek, bowiem coraz większe ograniczenia 
emisji CO2 są z nami już od jakiegoś czasu. Niemniej 
jednak przyznam, że dyrektywa unijna, aby zaprze-
stać produkowania samochodów spalinowych do 
2035 roku jest nieco szokująca, ponieważ zmusza 
nas do bardzo dynamicznych zmian – pytanie czy 
w  ogóle możliwych w  obecnych warunkach, przy 
istniejącej infrastrukturze? Ale to chyba bardziej py-
tanie do polityków, niż do dealerów. 

czy samochody elektryczne faktycznie  są przy-
szłością motoryzacji? 
Dariusz Bońkowski: Czy elektryczne? Czas pokaże, 
ale na pewno zeroemisyjne. wiemy, że ten trend jest 
nieuchronny tylko pytanie w  jakim dokładnie kie-
runku pójdziemy. samochody elektryczne znane są 
od długiego czasu i mamy ciągle ten sam problem, 
a  mianowicie zasięg baterii, ograniczenia w  możli-
wości ich ładowania, no i elektrośmieci.  

Dominika Bońkowska: Musimy też zadać sobie 
pytanie jak energia elektryczna jest pozyskiwana 
w Polsce? Nie jest tajemnicą, że głównie z węgla. 
Trend elektromobilności jest bardzo silny, tyle tylko, 
że  zmiany w  infrastrukturze nie do końca za nim 
nadążają. Gdyby było tak, że ładujemy samochody 
tylko we własnych domach z fotowoltaiki, która jest 
na naszych dachach, to faktycznie możemy mówić, 
że pozyskujemy czystą energię. Na tę chwilę, przy 
obecnej infrastrukturze najbardziej rozsądne wy-
dają się auta hybrydowe. Oczywiście jest ogrom-
na presja społeczna i  medialna, aby eliminować 
emisje CO2 zwłaszcza w kontekście naszej branży, 
jednak zmiany muszą dokonać się na wielu płasz-
czyznach. 

Skoro nowy obiekt jest tak ekologiczny, podej-
rzewam, że będziecie Państwo prezentowali 
w nim także auta niskoemisyjne?
Dariusz Bońkowski: Oczywiście BMw dynamicznie 
podąża w tym kierunku. Fani elektrycznej motory-
zacji, dla których bycie eko to styl życia, będą mo-
gli zapoznać się u nas z pełną gamą aut niskoemi-
syjnych. sami też dostosowujemy się do trendów, 
przykładem jest choćby nasza stacja ładowania 
dla samochodów elektrycznych w  C.H. Kaskada 
w szczecinie. Metoda małych kroków, ale jakże  po-
trzebnych. warto dodać, że BMw i3 była w zeszłym 
roku najchętniej wybieranym samochodem elek-
trycznym w  tym segmencie. Okrzyknięto ją ikoną 
elektro mobilności. 

Zapytam jeszcze o plany firmy na przyszłość?
Dariusz Bońkowski: Cały czas się rozwijamy, budu-
jemy serwis w Koszalinie, w przyszłości bardzo moż-
liwe, że także i salon.  Mamy nadzieję, że Koszalin 
przyjmie nas równie entuzjastycznie jak szczecin. 
Dominika Bońkowska: Faktycznie coraz bliżej nam 
do szczecina i regionu – może czas tu zamieszkać? 
(śmiech). Mocno wierzymy w odpowiedzialność za 
region, dlatego nasze działania daleko wybiegają 
poza funkcjonowanie tylko i wyłącznie biznesowe. 
Budujemy współpracę i  tożsamość marki na wielu 
płaszczyznach - stąd nasza współpraca z Filharmo-
nią szczecińską, Operą na zamku, Netto Areną, 
Yacht Club Polski szczecin i  cykliczne wydarzenia 
ArT&Bussines. Chcemy rozwijać ten region, być tu-
taj na 100%. 

razem w pracy razem w życiu. To przepis na suk-
ces? 
Dominika Bońkowska: Uzupełniamy się. Jesteśmy 
rożni z punktu widzenia predyspozycji.  Mamy inne 
kompetencje i  podział przebiega w  sposób natu-
ralny, intuicyjny. Mąż pisze biznesplany, ja czytam 
umowy. Ja jestem drobiazgowa, mąż buduje strate-
gie.  Działamy jak zgrany tandem. 

rozmawiała: izabela Marecka / foto: Bogusz Kluz
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Mniej unijnych pieniędzy  
dla Zachodniego Pomorza

Siedem priorytetów 
rozwojowych województwa

Jakie są inwestycyjne priorytety w  zachodniopomorskich gminach i  powiatach? Jakie będą  
zasady podziału funduszy unijnych w latach 2020-2027? O tym między innymi rozmawiano pod-
czas konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz konwentu Powiatów Województwa 

Zachodniopomorskiego. Spotkanie odbyło się w centrum Nauki w świdwinie. 

Zmiany demograficzne, aktywność społeczno-publiczna, edukacja, niebieska gospodarka, 
krajowy lider odnawialnych źródeł energii i  turystyki. To najważniejsze największe atuty 
jakimi dysponuje Pomorze Zachodnie, a równocześnie wyzwania jakie stoją przed regionem. 
By móc się rozwijać, by poprawiać jakość życia trzeba je umiejętnie wykorzystać i budować 
otwartą społeczność, dynamiczną gospodarkę, sprawny samorząd i  partnerski region.  
To cele wyznaczone w Strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.Podczas spotkania z  samorządowcami, 

Marszałek województwa zachodniopo-
morskiego Olgierd Geblewicz przedstawił 
pierwsze założenia przyszłej perspektywy 
unijnej dla regionu. To początek konsultacji 
z przyszłymi beneficjentami, w wyniku któ-
rych powstanie ostateczny kształt nowego 
programu regionalnego pod nazwą Fundu-
sze europejskie dla Pomorza zachodniego,  
na lata 2020 – 2027.

wizyta w Świdwinie rozpoczęła się od wyjaz-
dowego posiedzenia zarządu województwa, 
w czasie którego zaprezentowane zostały po-
lityki składające się na strategię rozwoju wo-
jewództwa do roku 2030. strategia, to jeden 
z dokumentów niezbędnych do stworzenia re-
gionalnego programu, dzięki któremu do wo-
jewództwa popłynie kolejny strumień środ-
ków unijnych. To główne cele wyznaczone 
w takich dziedzinach jak: rynek pracy, trans-
port, kultura, polityka kapitału oraz spójności 
społecznej, turystyka, zielony region, a także 
edukacja.
 
Marszałek Olgierd Geblewicz zrelacjonował sa-
morządowcom kolejne etapy podziału fundu-
szy unijnych pomiędzy poszczególne regiony. 

– w przypadku Pomorza zachodniego mówić 
można o prawdziwej batalii, bowiem w wyniku 
dziwnego i zaskakującego, a przede wszystkim 
krzywdzącego dla naszego regionu podziału 
środków unijnych, mieszkańcy Pomorza za-
chodniego zostali pozbawieni ponad 103 mln 
euro. Jeśli czytacie Państwo gazety i widzicie, 
że się pieklę i awanturuję, to właśnie dlatego, 
że nie mogę się zgodzić na takie praktyki – ar-
gumentował marszałek.

Początkowy algorytm podziału środków przy-
jęty przez Ministerstwo Funduszy i  Polityki 
regionalnej – pomimo kilku kontrowersyjnych 
zapisów – był transparentny i logiczny. Kontro-
wersje dotyczyły np. takich kwestii, jak podział 
środków na cele ekologiczne, gdzie wzięto pod 
uwagę liczbę dużych zakładów szczególnie 
uciążliwych dla środowiska na danym terenie. 
zdaniem samorządowców, duże zakłady mają 
możliwość korzystania z  programów krajo-
wych, nie powinny zatem stanowić jednego 
z kryteriów podziału środków regionalnych. 

– w naszym województwie niewiele jest tego 
typu przedsiębiorstw, ponadto wiele już zro-
biliśmy w  zakresie ekologii w  ramach dobie-
gającej końca perspektywy. Nie oznacza to,  
że obecnie nie zasługujemy na środki, które 
skierujemy na precyzyjnie określone sposoby 
poprawy stanu naszego środowiska. Mimo 
tych wątpliwości mieliśmy pewność, że w  ra-
mach 75% alokacji do naszego regionu trafi 1,5 
mld euro – mówił Olgierd Geblewicz.

Pozostałe 7 mld pozostało do dyspozycji rzą-
du w  ramach tzw. rezerwy. Przy założonych 
wcześniej kryteriach podziału do naszego 
województwa miało trafić ponad 400 mln 
euro, jednak zupełnie niespodziewanie i nagle, 
w wyniku ministerialnej korekty województwo 
zachodniopomorskie nie tylko nie dostało 
dodatkowych pieniędzy dla obszarów pope-
geerowskich, to jeszcze zostało pozbawione 
należnej mu kwoty. Do regionu ma trafić o po-
nad 103 mln euro mniej, niż wynikało to z wcze-
śniejszych założeń.

– Oburzające jest to, że zabrano środki regio-
nom uboższym i  przekazano je tym bogat-
szym. To wbrew zasadom obowiązującym 
w  Unii europejskiej, gdzie uboższe regiony 
otrzymują więcej, aby wyrównać deficyty roz-
wojowe. Dlatego złożyłem skargę do Komisji 
europejskiej, bo uważam, że rząd nas oszukał. 

Oszukał mieszkańców naszego regionu – tłu-
maczył marszałek. 

Dodatkową osią konfliktu jest wyznaczenie tzw. 
limitów wydatków. Komisja europejska wyzna-
czyła limit 30% alokacji na poziomie każdego 
państwa, które muszą być przeznaczone na cele 
„zielone”, czyli wspierające działania związane 
z  przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. 
To trudne do spełnienia warunki, bo wiążą się 
z zadaniami, które nie zawsze są identyfikowane 
z  tymi najbardziej pożądanymi przez miesz-
kańców. województwo zachodniopomorskie 
zostało zobowiązane, by przeznaczyło na te 
cele aż 40% alokacji, podczas gdy np. woje-
wództwa objęte programem Polski wschod-
niej mają wyznaczony limit zaledwie 24%. 

zdaniem marszałka jest to narzucanie wła-
dzom lokalnym działań, które nie odpowia-
dają regionalnej i lokalnej specyfice, nie liczą 
się także z pracą, którą zachodniopomorskie 
samorządy wykonały w  kończącej się już 
perspektywie. Dodatkową i  niezrozumiałą 
komplikacją jest narzucanie stosowania for-
muły partnerstwa prywatno-publicznego 
i  instrumentów zwrotnych (pożyczek za-
miast dotacji), a także uzyskania niezbędnej 
aprobaty rządowej dla inwestycji w takie sfe-
ry, jak wsparcie infrastruktury badawczej czy 
ochrony zdrowia.

strategia stanowi jeden z  kluczowych ele-
mentów przygotowania naszego regionu do 
nowej perspektywy finansowej funduszy 
europejskich. Jest też podstawą dla kształ-
towania i  prowadzenia przez samorząd wo-
jewództwa polityki regionalnej w  perspek-
tywie średniookresowej. Dokument określa 
misję Pomorza zachodniego, jako „lidera nie-
bieskiego i zielonego wzrostu, zapewniające-
go wysoką jakość życia mieszkańców”. Defi-
niuje także cele rozwojowe ukierunkowane 
na zaangażowanie społeczności i  wspólnot 
lokalnych (Cel i Otwarta społeczność), wyko-
rzystanie potencjału dla rozwoju niebieskiej 
i zielonej gospodarki (Cel ii Dynamiczna go-
spodarka), budowę trwałych powiązań funk-
cjonalnych w regionie służących optymaliza-
cji nakładów i maksymalizacji efektów (Cel iii 
sprawny samorząd) oraz efektywne dyskon-
towanie położenia geograficznego Pomorza 
zachodniego na mapie europy i basenu Mo-
rza Bałtyckiego (Cel iV Partnerski region).

w strategii rozwoju województwa do roku 
2030 zawartych jest siedem priorytetów: 
Przedsiębiorcze Pomorze zachodnie, zielo-
ne Pomorze zachodnie, Mobilne Pomorze 

zachodnie, Połączone Pomorze zachodnie, 
Przyjazne Mieszkańcom Pomorze zachod-
nie, Aktywne Pomorze zachodnie i  Uspo-
łecznione Pomorze zachodnie.

Priorytet Przedsiębiorcze Pomorze za-
chodnie będzie dla samorządów impulsem 
do rozwoju cyfrowych usług publicznych. 
Pieniądze mają być przeznaczone na pro-
jekty badawczo-rozwojowe w  przedsiębior-
stwach, a  także na tworzenie przyjaznych 
warunków dla rozwoju MŚP w tym uzbrajanie 
terenów inwestycyjnych. Priorytet zielone 
Pomorze zachodnie to projekty i inwestycje 
w modernizację energetyczną budynków pu-
blicznych, odnawialne źródła energii, projek-
ty wodno-kanalizacyjne, czy systemy selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych.  
Unijne pieniądze trafią też do firm i  sa-
morządów adaptujących się do zmian kli-
matycznych. samorząd województwa za-
chodniopomorskiego stawia też na rozwój 
bioróżnorodności w parkach miejskich. 

w  Priorytecie Mobilne Pomorze zachodnie 
zapisano takie działania dla samorządów, 
jak inwestowanie w  czysty i  ekologiczny 

transport miejski, zakup nowoczesnego ta-
boru dla transportu publicznego, cyfryza-
cja transportu publicznego i  budowa dróg 
rowerowych. Priorytet Połączone Pomorze 
zachodnie to szereg inwestycji w  rozwój 
zintegrowanego systemu transportowego 
w  regionie. Oznacza to budowę i  przebudo-
wę dróg wojewódzkich i  lokalnych, rozwój 
transportu publicznego poza miastami, in-
westycje w tabor kolejowy. 

Priorytet Przyjazne Mieszkańcom Pomorze za-
chodnie zakłada inwestycje w  infrastrukturę 
edukacyjną, turystyczną oraz w infrastrukturę 
służby zdrowia. w Priorytecie Aktywne Pomo-
rze zachodnie nacisk położono na aktywizację 
zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych i  kompetencji, tak aby stworzyć dostęp 
do zatrudnienia dla wszystkich poszukujących 
pracy. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na 
poprawę jakości i dostępności edukacji, aktywi-
zację społeczną i zawodową osób zagrożonych 
ubóstwem, modernizację instytucji i służb ryn-
ku pracy. w Priorytecie Uspołecznione Pomo-
rze zachodnie określono natomiast takie cele, 
jak inwestycje w  infrastrukturę kultury, infra-
strukturę turystyczną, projekty rewitalizacyjne. 

Do regionu ma trafić o ponad 103 mln euro mniej z funduszy unijnych, 
niż wynikało to z wcześniejszych założeń.

rozwój ekologicznego transportu to jeden z priorytetów inwestycyjnych 
województwa. Nz. elektryczny solaris zamówiony przez miasto szczecin.
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Polski Ład: zmiany w podatku 
dochodowym od osób prawnych

Nowe rozwiązania z  zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (podatku cIT),  
jak również modyfikacje już istniejących mechanizmów znalazły się w  projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będący częścią Polskiego Ładu. Planowane 

wejście w życie to 1 stycznia 2022.

Tematy CiT, w których Ministerstwo Finansów 
zaproponowało zmiany to między innymi:

1. modyfikacja tzw. Estońskiego cIT-u – czy-
li ryczałtu od dochodów spółek
Modyfikacje mają na celu rozszerzenie zakresu 
stosowania tego rozwiązania przez podatni-
ków i jego ułatwienie. Proponowane zmiany to 
między innymi:
• możliwość opodatkowania ryczałtem rów-
nież spółek komandytowych i  spółek koman-
dytowo - akcyjnych,
• rezygnacja z konieczności ponoszenia okre-
ślonych nakładów inwestycyjnych jako warun-
ku stosowania przepisów o ryczałcie, 
• rezygnacja z warunku dotyczącego górnego 
limitu przychodów (obecnie jest to 100 mln 
PLN rocznie).

2. uproszczenie warunków dla tworzenia 
i  funkcjonowania Podatkowych Grup kapi-
tałowych (PGk)
Planowane założenia obejmują m.in.:
• zmniejszenie wymogu dot. przeciętnego ka-
pitału zakładowego przypadającego na każdą 

ze spółek wchodzących w  skład PGK do 250 
000 zł (obecnie jest to 500 000 zł.).
• Likwidację warunku dotyczącego zakazu 
powiązań spółek zależnych wchodzących 
w skład PGK (obecnie spółki zależne nie mogą 
posiadać udziałów w kapitale zakładowym in-
nych spółek tworzących PGK).
• Dopuszczenie połączeń, przekształceń oraz 
podziałów spółek w grupie.
• Likwidację warunku rentowności na po-
ziomie 2% udziału dochodu w  przychodach 
(obecnie PGK powinna osiągać w każdym roku 
podatkowym udział dochodów w przychodach 
w wysokości co najmniej 2%).
• Otwarcie możliwości rozliczania strat, które 
spółka skumulowała przed wejściem do grupy 
(obecnie spółki, które tworzą PGK nie mogą 
rozliczać strat, które skumulowały przed wej-
ściem do Grupy).
• zniesienie wymogu zawarcia umowy o utwo-
rzeniu PGK w formie aktu notarialnego.

3. ulgi dotyczące innowacji
w  planach jest kompleksowy system ulg po-
datkowych, które mają działać łącznie. w pa-

kiecie ulg dla przedsiębiorców mają się znaleźć: 
ulga B+r, iP Box, ulga na prototyp, ulga na ro-
botyzację przemysłową i na wsparcie innowa-
cyjnych pracowników.

4. Zmiany w  modelu pobierania podatku 
u źródła
zakres mechanizmu „pay and refund” ma zo-
stać zawężony (m.in.  wyłączenie usług nie-
materialnych z  zakresu mechanizmu tax re-
fund). Możliwe ma być także uzyskanie opinii 
„o stosowaniu preferencji” również dla celów 
niepobrania podatku lub stosowania niższej 
stawki zgodnie z  UPO. zmiany dotyczą rów-
nież oświadczenia płatnika na potrzeby sto-
sowania „relief at source” oraz definicji Bene-
ficial Owner.

5. Zmiana sposobu liczenia limitu tzw. nie-
dostatecznej kapitalizacji 
Projekt zmian dotyczy przepisu  art. 15c ust. 
14 ustawy CiT i  wskazuje, że podatnik może 
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 
nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego 
w  limicie wyznaczonym przez wartość 30% 

uzyskanego w roku podatkowym eBiTDA albo 
maksymalnie kwotę 3 mln PLN. Nie może jed-
nak łączyć obu tych limitów i stosować ich jed-
nocześnie. 

6. uszczelnienie systemu podatku dochodo-
wego poprzez: 
a. zmiany w  zakresie przepisów dotyczących 
zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (zJK)
Doprecyzowano m.in. przesłanki dotyczące 
zagranicznej jednostki kontrolowanej (zJK) 
poprzez wskazanie, iż za zJK uważa się także 
podmiot, w  którym polski podatnik posiada 
samodzielnie lub wspólnie z podmiotami po-
wiązanymi lub z  innymi podatnikami mają-
cymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub 
zarząd na terytorium Polski bezpośrednio 
lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapita-
le lub ponad 50% praw głosu w  zarządzaniu  
jednostką. 
rozszerzono również katalog przychodów pa-
sywnych o  świadczone usługi niematerialne, 
takie jak m.in. usługi doradcze, księgowe, ba-
dania rynku.  Przekroczenie progu 33% tych 
przychodów konstytuuje zJK. 
Do katalogu podmiotów tworzących zJK doda-
no tzw. „spółki wydmuszki” posiadające bar-
dzo duże aktywa, ale nie generujące przychodu 
lub generujące go w bardzo małym zakresie.
b. wprowadzenie do opodatkowania nowej 
koncepcji tzw. przerzucania dochodów
Utrudnienie transferu przychodów do rajów 
podatkowych poprzez ukrócenie praktyk two-
rzenia za granicą (np. na Cyprze) spółek, do któ-
rych wyprowadzane są z  Polski dochody bez 
podatku. Dzięki tej zmianie środki wysyłane do 
spółek–wydmuszek mają być opodatkowane 
w Polsce.
c. wprowadzenie przepisów ograniczających 
generowanie sztucznych kosztów uzyskania 
przychodu w  postaci wypłaty tzw. „ukrytej 
dywidendy”
Planowane jest wprowadzenie  nowych przepi-
sów ograniczających generowanie sztucznych 
kosztów uzyskania przychodu w  postaci wy-
płaty tzw. „ukrytej dywidendy”. w przypadku 

stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma 
charakter ukrytej dywidendy, wartość tego 
świadczenia nie będzie kosztem uzyskania 
przychodu dla podatnika.
d. zmiany w zakresie regulacji dotyczących re-
organizacji podmiotów, w  tym o  charakterze 
transgranicznym
Projekt przewiduje nowe regulacje dotyczące 
reorganizacji podmiotów (w ramach wymiany 
udziałów, łączenia, podziału, aportu), w  tym 
mających charakter transgraniczny, poprzez 
uszczelnienie obecnie istniejących przepi-
sów tj. zapewnienie neutralności podatkowej 
restrukturyzacji w  przypadku kontynuacji 
wyceny restrukturyzowanego majątku, a  w 
przypadku udziałów (akcji) zapewnienie tej 
neutralności dla pierwszej wymiany udziałów, 
łączenia lub podziału.

7. Program voluntary Disclosure
w  ramach Programu repatriacji Kapitału MF 
proponuje zrealizowanie w  Polsce Voluntary 
Disclosure Programme – program sprowadza-
nia do kraju środków, które zostały wyprowa-
dzone przez firmy, stosujące ryzykowną polity-
kę podatkową.
Narzędziem do repatriacji kapitału do Polski 
ma być tzw. ryczałt przejściowy. Podatnik, któ-
ry ujawni urzędowi stosowaną przez siebie ry-
zykowną praktykę będzie mógł opodatkować 
nie ujawniony wcześniej dochód lub kapitał 
ryczałtowym podatkiem o niskiej stawce (8% 
ryczałt przejściowy od dochodu lub zapłata 2% 
podatku od wartości nieznanego fiskusowi ma-
jątku).  zadeklarowany w  ten sposób dochód 
będzie zwolniony z  dodatkowego opodatko-
wania i  z ewentualnych odsetek. z  programu 
będzie można skorzystać tylko raz.
Program nie obejmie efektów przestępstw 
(także skarbowych). wyłączone zostaną rów-
nież sprawy związane z  podatkiem VAT. Do-
tyczyć będzie wyłącznie podatków dochodo-
wych. Chodzi m.in. o  nieujawnione dochody 
np. z  posiadania udziałów w  spółkach zagra-
nicznych, z  instrumentów finansowych czy 
z nieruchomości.

8. amortyzacja w  w tzw. spółkach nieru-
chomościowych
wyłączenie z  kosztów podatkowych odpi-
sów amortyzacyjnych od budynków i  lokali 
mieszkalnych. Możliwość zaliczenia do kosz-
tów podatkowych odpisów amortyzacyjnych 
w  spółkach nieruchomościowych ma zostać 
ograniczona do wartości odpisów amortyza-
cyjnych dokonywanych zgodnie z przepisami 
o  rachunkowości i  obciążającymi w  danym 
roku wynik finansowy.

9. Nowa definicja posiadania Zarządu
Doprecyzowanie kryterium zarządu na tery-
torium Polski w  odniesieniu do podatników 
nieposiadających siedziby na terytorium rP 
(domniemanie rezydencji podatkowej w  Pol-
sce).

10. Preferencje dotyczące IPO czyli pier-
wotnej oferty publicznej
Firmy planujące wejść na giełdę będą mogły 
skorzystać z  nowej ulgi podatkowej. Ulga 
obejmie koszty dotyczące przygotowania, 
przekształcenia organizacji, przygotowania 
oferty, działań marketingowych, sporządze-
nia prospektu emisyjnego, a  także opłat no-
tarialnych, sądowych, skarbowych czy gieł-
dowych. Tego rodzaju wydatki będzie można 
zakwalifikować do kosztów uzyskania przy-
chodów w  wysokości 150%. w  przypadku 
usług doradczych, prawnych i  finansowych, 
które są bezpośrednio związane z emisją, od-
liczenie wyniesie maksymalnie 50 %. wydat-
ków (do 50 tys. zł bez VAT).

11. ulga konsolidacyjna
wprowadzenie przepisów zachęcających po-
datników CiT do nabywania udziałów lub akcji 
innych spółek. Ulga ma polegać na możliwo-
ści odliczenia od podstawy opodatkowania 
dodatkowej kwoty poniesionych kosztów 
w związku z nabyciem udziałów lub akcji spół-
ki niepowiązanej do wysokości nieprzekracza-
jącej w roku podatkowym osiągniętych przez 
spółkę nabywającą dochodów, jednak nie wię-
cej niż 250 tys. PLN.

12.  Polska Spółka holdingowa („PSh”)
Dywidenda otrzymywana przez PsH ze spółki 
zależnej ma być zwolniona z podatku w 95%. 
Podatek będzie pobierany jedynie od 5% 
wartości wypłacanej dywidendy. Celem jest 
zachęta dla inwestorów spoza Ue do zainwe-
stowania w  Polsce. Firmy pochodzące z  Unii 
europejskiej również mają skorzystać ze zmia-
ny – będą mogli zdecydować czy skorzystają 
z całkowitego zwolnienia z podatku po dwóch 
latach posiadania akcji, czy z 95% już po roku.
Dodatkowo przewidywane jest pełne zwol-
nienie z CiT zysków ze zbycia udziałów / akcji 
w spółkach zależnych. Aktualnie, jeśli spółka 
decyduje o sprzedaży swojej spółki zależnej, 
to od zbycia udziałów płaci 19% CiT. Podsta-
wowym warunkiem skorzystania z  powyż-
szych zwolnień ma być posiadanie przez spół-
kę holdingową co najmniej 10% udziałów lub 
akcji w spółce zależnej przez minimum 1 rok.
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Polski Ład: 10 zmian istotnych  
dla pracodawców i osób indywidualnych

Szczecińscy przedsiębiorcy 
negatywnie o „Polskim Ładzie”

26 lipca 2021 r. rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach 
podatkowych i  ubezpieczeniowych. Zmiany te były częściowo zapowiadane w  maju br.  
i są określane jako „Polski Ład”. Poniżej przedstawiamy zestawienie tych propozycji Polskiego 
Ładu, które mogą być szczególnie ważne z perspektywy pracodawców i osób indywidualnych. 

rozwiązania zapisane w  „Polskim Ładzie” mogą skutkować nie tylko ogromnymi stratami  
dla samorządów, ale i  przedsiębiorców. Szczecińscy przedstawiciele sektora mśP uważają,  
że zaproponowane w obecnej formie zmiany podatkowe to jawne zatrzymanie rozwoju firm, 

które ostatkiem sił przetrwały lockdown. O co walczą przedsiębiorcy?

1. Zmiana kwoty wolnej i  progu podat-
kowego
Kwota wolna od podatku w  wysokości 
30 000 PLN zostanie wprowadzona dla 
wszystkich podatników rozliczających do -
chody według progresji. Obecnie kwota 
wolna progresywnie maleje i nie obejmuje 
już osób z dochodem powyżej 127 000 PLN 
rocznie. stawka 32% będzie obowiązywać 
od dochodów powyżej 120 000 PLN rocz-
nie. Obecnie jest to 85 528 PLN.

2. likwidacja możliwości odliczenia 
składki zdrowotnej od podatku 
Obecnie składka zdrowotna jest w  więk-
szości odliczalna od podatku dochodo -
wego (składka w  wysokości 9% podsta-
wy obliczania jest odliczalna od podatku 
w  wysokości 7,75% podstawy obliczania, 
stąd tylko 1,25% podstawy obliczania 
składki obecnie pokrywane jest z  docho -
du osoby fizycznej). w  wyniku planowa-
nych zmian składka zdrowotna przestanie 
być odliczalna od podatku dochodowego.  
To zmiana systemowa i  dotknie wszyst-
kich podlegających obowiązkowi opłaca-
nia składki - tak więc zarówno pracowni-
ków, zleceniobiorców, przedsiębiorców, 
ale również emerytów. w  przypadku pra-
cowników wprowadzono specjalne rozwią-
zanie niwelujące skutki braku odliczania 
składki. Jednakże będzie ono miało zasto -
sowanie wyłącznie w odniesieniu do osób 
uzyskujących roczne przychody ze sto -
sunku pracy poniżej kwoty 133 692 PLN. 
w przypadku tych osób, które tej ulgi nie 
będą mogły zastosować, zmiana wpłynie 
na zwiększenie obciążeń podatkowych. 

3. Zmiany zasady obliczania składki 
zdrowotnej w  przypadku przedsiębior-
ców
składka zdrowotna przedsiębiorców bę-
dzie obliczana od dochodu w  przypadku 
przedsiębiorców rozliczających PiT we-
dług zasad ogólnych lub 19% stawki po -
datkowej, a  to, co do zasady, spowoduje 
podniesienie kosztów obowiązkowych ob -
ciążeń publicznoprawnych. zmiana zasad 
obliczania składki zdrowotnej wpłynie też 

na nowe obowiązki w zakresie raportowa-
nia składki dla przedsiębiorców (roczne 
wyliczenie finalnej składki). 

4. Obniżenie stawek ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych
Projekt zakłada obniżenie stawki ryczał-
tu od przychodów ewidencjonowanych 
dla osób wykonujących określone zawo -
dy medyczne do 14% oraz dla niektórych 
przychodów związanych ze świadczeniem 
wskazanych usług w  obszarze iT do 12% 
(wcześniej 15%).

5. Składka zdrowotna od wynagrodzeń 
członków zarządów
Projekt wprowadza obowiązek opłacania 
składek zdrowotnych od wynagrodzeń 
osób powoływanych do pełnienia funkcji 
na mocy aktu powołania (dotychczas takie 
wynagrodzenia nie podlegały obowiązko -
wi opłacania składki zdrowotnej). 

6. Dodatkowe obciążenia dla praco-
dawców w  przypadku nielegalnego za-
trudniania pracowników lub ukrywaniu 
prawidłowej wysokości przychodów 
z pracy
wprowadzane są rozwiązania, które mają 
na celu zmniejszenie tzw. szarej strefy 
w  zakresie zatrudniania pracowników.  
Cel ma zostać osiągnięty poprzez przypi-
sanie pracodawcy przychodu w  związku 
z  nielegalnym zatrudnieniem pracownika 
lub niewykazaniem w  prawidłowej wy-
sokości przychodów ze stosunku pracy 
a  także wprowadzenie pełnej odpowie-
dzialności pracodawcy za podatek oraz 
składki zUs (z jednoczesnym wyłączeniem 
odpowiedzialności pracownika za te zobo -
wiązania).

7. Zmiana zasad opodatkowania pry-
watnego użytkowania samochodu służ-
bowego
Określono nowe zasady opodatkowania 
prywatnego użytku samochodów służbo -
wych, które w  przypadku samochodów 
elektrycznych oraz samochodów o  mocy 
silnika do 60 kw będą prowadziły do roz-

poznania przychodu w  kwocie 250 PLN 
miesięcznie. w przypadku pozostałych sa-
mochodów przychód będzie wynosił 400 
PLN miesięcznie.

8. Najem indywidualny opodatkowany 
tylko w ramach ryczałtu
Likwidacja możliwości opodatkowania 
przychodów uzyskiwanych z najmu na za-
sadach ogólnych (z wyjątkiem sytuacji gdy 
takie przychody są uzyskiwane w  ramach 
pozarolniczej działalności gospodarczej). 
Najem indywidualny będzie opodatkowany 
wyłącznie w  ramach ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych (stawka 8,5% dla 
przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie 
oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 
PLN). Po wyłączeniu możliwości stosowa-
nia zasad ogólnych, uzyskiwanie przycho -
dów z najmu będzie co do zasady skutko -
wało koniecznością zapłaty podatku (przy 
zasadach ogólnych istnieje możliwość 
uwzględnienia amortyzacji i  odliczenia 
kosztów uzyskania przychodów).

9. ulga w PIT na powrót z emigracji
Podatnicy, którzy przeniosą miejsce za-
mieszkania do Polski i  staną się polskimi 
rezydentami podatkowymi (po spełnieniu 
określonych warunków) będą mogli odli-
czyć od podatku ustaloną indywidualnie 
kwotę w  4 kolejnych latach podatkowych 
następujących po wybranym roku bazo -
wym. Kwota odliczenia będzie zależna  
od wysokości podatku w  roku bazowym 
i w 3 kolejnych latach.

10. ryczałt od przychodów zagranicz-
nych dla podatników z  ponadprzecięt-
nym poziomem aktywów (tzw. high net 
worth individuals)
Polski Ład wprowadza nową formę opo -
datkowania ryczałtowego dochodów za-
granicznych dla osób, które zdecydują 
się przenieść rezydencję podatkową do 
Polski. w  wyniku wyboru tej formy opo -
datkowania dochody zagraniczne będą 
opodatkowane stałym zryczałtowanym 
kwotowo podatkiem niezależnie od wiel-
kości dochodów zagranicznych.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki, in-
frastruktury i  Ochrony Środowiska sejmiku 
województwa zachodniopomorskiego, radni, 
przedsiębiorcy oraz parlamentarzyści rozma-
wiali o nowych rozwiązaniach zaproponowa-
nych w  rządowym programie „Polski Ład”. 
Gościem specjalnym spotkania był rzecznik 
Małych i  Średnich Przedsiębiorców Adam 
Abramowicz. 

–  sektor MŚP jest absolutnym trzonem na-
szej gospodarki. To jednocześnie wyraz za-
radności naszych mieszkańców, ale i  wyniki 
bardzo trudnej transformacji ustrojowej.  
Dalej chcemy rozwijać zachodniopomorską 
przedsiębiorczość. wpływ „Polskiego Ładu” 
na samorządy będzie duży i  negatywny  
– mówił na początku spotkania marszałek  
Olgierd Geblewicz.

rzecznik MŚP Adam Abramowicz skupił się 
głównie na kwestiach podatkowo-składko-
wych, choć to nie jedyne problemy, które 
identyfikuje w  programie. zaznaczył, że nie-
które zaproponowane rozwiązania w  „Pol-
skim Ładzie” są dobre, ale plany rządu do-
tyczące zmian w  podatku liniowym określił 
jako nieuzasadnione. Proponowana przez rząd 
reforma podnosi obciążenia przedsiębiorców 
rozliczających się podatkiem liniowym prawie 
o 50%, z obecnych 19% do 28% bez możliwo-
ści odliczenia kwoty wolnej od podatku (30 
tysięcy złotych).

– Podatek liniowy wprowadzony w 2004 r. po-
winien zachować dotychczasową formę. za-
działał bardzo korzystnie zarówno na budżet 
państwa, jak i kondycję polskich firm. Przez 
lata spełniał korzystną funkcję, umożliwia-
jąc przedsiębiorcom uzyskanie  środków na 
rozwój – mówił rzecznik mśP adam abra-
mowicz.

Podczas komisji przedstawił też propozy-
cje zmian, aby załagodzić negatywne skutki 
reformy. To na przykład postulat wprowa-
dzenia kwoty wolnej do 30 tys. zł również 
dla przedsiębiorców na podatku liniowym.  
rzecznik mówił też o wprowadzeniu maksy-
malnej kwoty składki zdrowotnej. w oparciu 
o  prognozowane przeciętne wynagrodze-

nie w  2021 r. maksymalna składka mogłaby 
wynieść 14 112,96 zł rocznie, tj. miesięcznie 
1176,08 zł.

Głos w  dyskusji zabrała także Hanna Moj-
siuk, prezes Północnej izby Gospodarczej 
w szczecinie.

–  widzimy w  „Polskim Ładzie” pewne plu-
sy, m.in. podniesienie nakładów na służbę 
zdrowia, bardziej dostępną ofertę mieszkal-
nictwa, jednak proponowane zmiany mocno 
uderzą w  samorządy. za niesprawiedliwe 
uważamy procentową składkę stawki zdro-
wotnej. widzimy wiele niekorzystnych roz-
wiązań m.in. w  sektorze branży motoryza-
cyjnej, czy dla przedsiębiorców zajmujących 
się wynajmem. „Polski Ład” nie jest progra-
mem, który wyrównuje szanse społeczne. 
Jest raczej programem, który jeszcze szerzej 
pokazuje, że rządowe programy socjalne są 
mocno zasilane przez wpływy od przedsię-

biorców – mówiła prezes PiG w  szczecinie 
Hanna Mojsiuk.

Obecny na komisji poseł na sejm rP Arkadiusz 
Marchewka zaznaczył, że proponowane roz-
wiązania w  „Polskim Ładzie” uderzą w  ludzi 
najbardziej przedsiębiorczych. Podał konkret-
ne wyliczenia i  przykłady. i  tak osoby, które 
prowadzą działalność gospodarczą  i mają do-
chód w wysokości dwóch średnich krajowych, 
a więc około 10 tys. zł  po odliczeniu składek 
społecznych, dzisiaj płacą 1953 zł podatku 
(plus składka zdrowotna). Po zmianie zapłacą 
2800 zł. To rocznie ponad 10 tys. zł więcej.

–  rząd chce sfinansować swoje obietnice wy-
borcze, sięgając do kieszeni przedsiębiorców  
– argumentował Arkadiusz Marchewka.

więcej o propozycjach Biura rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorców można przeczytać 
na stronie https://rzecznikmsp.gov.pl/

autorzy: Jadwiga Chorązka i Joanna Narkiewicz - Tarłowska – PwC

wpływ „Polskiego Ładu” na samorządy będzie duży i negatywny – 
uważają przedsiębiorcy i samorządowcy.
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Inwestycje w porcie 
rozbudowa terminalu promowego, rozbudowa terminalu lNG, budowa głębo-
kowodnego terminalu kontenerowego, pogłębienie toru wodnego, przebudo-
wa kanału Dębickiego i budowa nowych nabrzeży – to najważniejsze, realizo-
wane już lub planowane inwestycje w zespole portów Szczecin-świnoujście. 
Stan prac podczas XXI międzynarodowych Targów morskich BalTEXPO 2021 
w  Gdańsku przedstawił krzysztof urbaś, prezes Zarządu morskich Portów 

Szczecin i świnoujście. 

310 metrów długości – takie jednostki, dodajmy najwięk-
sze, jakie transportują obecnie gaz do Polski, będzie 
mógł przyjmować port w Świnoujściu po rozbudowie ter-
minalu LNG. Kolejną inwestycją jest rozbudowa termi-
nalu promowego dająca w przyszłość możliwość obsługi 
największych promów jakie będą pływały po Bałtyku, tj. 
o długości 240 metrów z  linią ładunkową o długości 4,5 
kilometra.

– Terminal będzie oddany w  sierpniu-wrześniu 2022 
roku. w  trakcie budowy pojawiły się okoliczności, 
które pozwoliły rozszerzyć zakres tej inwestycji. sta-

nowisko będzie pozwalało na nowoczesną obsługę 
wszystkich jednostek kolejowych w  ramach trans-
portu intermodalnego. Do terminalu poprowadzą 
dwa tory kolejowe. zamówione są już także jednostki  
do rozładunku wagonów – powiedział Krzysztof Urbaś. 
– Projekt był robiony cztery lata temu. w  międzycza-
sie wiele na rynku się zmieniło, musieliśmy więc zmie-
nić także projekt, by kupić najbardziej nowoczesne 
jednostki, które mają znacznie większy nacisk na oś. 
Trzeba pamiętać, że wymagały one przeprojektowania 
placów i  dróg, po których będą się poruszać – dodał  
prezes.

mr

Jedną z najważniejszych inwestycji dotyczących por-
tów w Świnoujściu i szczecinie jest pogłębienie toru 
wodnego do 12,5 metra. z tą inwestycją integralnie 
powiązane są dwie inwestycje, które realizowane  
są w  szczecinie przez zMPsiŚ sA, w  rejonie Kanału 
Dębickiego i Basenu Kaszubskiego.

Kanał Dębicki to jedyne w  tej chwili w  szczeci-
nie miejsce, gdzie przeładowywane są kontenery.  
Kanał ten ma obecnie w  najszerszym miejscu 100 
metrów. Po przebudowie na całej długości będzie 
miał 200 m szerokości. Pojawią się też dwa nowe 
nabrzeża – Norweskie i Duńskie. Otworzy to 150 ha 
terenów na Ostrowie Grabowskim na cele portowe. 
z kolei w ramach inwestycji kolejowej poprowadzo -
ne będą dwa tory o długości 785 metrów, co pozwoli 
na wtoczenie składów kolejowych bez konieczności 
ich rozformowania.

Drugie miejsce to Basen Kaszubski, tradycyjny ob -
szar ładunków masowych. Tam również pojawią się 
nowe nabrzeża i tereny do składowania ładunków.

– Pogłębienie pozwoli w pełni konkurować operato -
rom Portu szczecin z pozostałymi portami polskimi 
i  innymi portami na Bałtyku – mówił prezes Urbaś, 
zaznaczając, że po zakończeniu inwestycji do portu 
będą mogły zawijać statki nawet dwukrotnie więk-
sze niż obecnie. zdradził także, że niektórzy opera-
torzy już teraz mówią o tym, że inwestycja powinna 
już od samego początku przynieść wzrost przeła-
dunków o około 50 procent.

Prezes wspomniał też o  projekcie głębokowodnego 
terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Ten ma być 
zlokalizowany w Porcie zewnętrznym, na wschód od 

falochronu wschodniego Terminalu LNG. zgodnie 
z projektem, port i  tereny składowania kontenerów 
mają znaleźć się na pirsie. Ładunki mają wyruszyć 
w  głąb kraju dzięki nowym drogom dojazdowym, 
inwestycji kolejowej, a  także żeglugą śródlądową.  
Do planowanego terminala będą mogły zawijać naj-
większe statki, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. inwe-
stycja umożliwi jednoczesną obsługę dwóch jedno -
stek do 400 metrów długości i jednej do 200 metrów.

– Nawet gdyby samo pogłębienie musiało pocze-
kać, to poszerzenie toru do 500 metrów będzie 
niezbędne. rozbudowa terminala LNG i  nabrzeży 
w  Porcie szczecin spowoduje dużo większy ruch 
statków o  dużym zanurzeniu – zauważył wojciech 
zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w  szcze-
cinie. – Przy obecnych cenach poszerzenie do 500 
metrów przy obecnej głębokości to nie jest duża 
inwestycja w skali tego, co robimy. samo poszerze-
nie to kwota „tylko” 100 mln. Natomiast pogłębie-
nie do 17 metrów to już kwota ponad 3 mld złotych  
– wyliczył.

Prezes zarządu Morskich Portów szczecin i  Świno -
ujście podał także najbardziej aktualne statystyki 
przeładunkowe portów – stan na 7 września 2021 wy-
nosił 22 mln 701 tys. ton przeładowanych ładunków, 
co stanowi 10,3 proc. więcej niż w  ubiegłym roku 
tego samego dnia. 

– Co najważniejsze, jest to 4 procent więcej niż 
w  roku 2019. To jest realny wzrost, który nas in-
teresuje. wszystko idzie w  dobrym kierunku.  
Duże podziękowania dla operatorów, którzy działają 
w portach szczecin i Świnoujście, bo to ich zasługa – 
zakończył prezes Krzysztof Urbaś. 

Port w szczecinie

Gazoport w Świnoujściu Dostawa gazu do terminalu LNG w Świnoujściu

Fo
t.

 P
ol

sk
ie

 L
N

G

Fot. Polskie LNGFot. materiały prasowe

32 33 

G
O

sP
O

D
AR

KA
 M

O
Rs

KA



Nowi inwestorzy w regionie 
kilkaset milionów euro zainwestowały zagraniczne firmy w ostatnich miesiącach w Szczecinie 
i okolicach. Dzięki temu w regionie powstanie kilkaset nowych miejsc pracy. To potwierdzenie 
wysokiego i stale rosnącego potencjału Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego 

na inwestycyjnej mapie Polski. 

z raportu „Kurs na szczecin” przygotowanego 
przez Colliers international na zlecenie Agen-
cji rozwoju Metropolii szczecińskiej wynika,  
że nasz region to młody, wciąż wschodzący 
rynek, charakteryzujący się dużym potencja-
łem dla dalszego rozwoju jeśli chodzi o  pozy-
skiwanie inwestorów. Pisaliśmy o  tym w  jed-
nym z  ostatnich numerów magazynu Prestiż 
– Biznes i  inwestycje. szczecin stanowi jeden 
z głównych ośrodków nowoczesnych usług dla 
biznesu w  Polsce, prężnie działają tutaj firmy 
z sektora iT i Telekomunikacji. 

Na konkurencyjność szczecina mają wpływ, 
m.in. podaż dostępnych i  planowanych no-
woczesnych powierzchni biurowych, stabilne 
stawki czynszu, dostępność wykwalifikowa-
nych pracowników oraz bliskość Niemiec i skan-
dynawii, położenie miasta na obszarze dwóch 
specjalnych stref ekonomicznych funkcjonu-
jących w  ramach Polskiej strefy inwestycji, 
a także wygodny transport drogowy, kolejowy, 
lotniczy i morski, co stanowi unikalną wartość 
w skali kraju, w szczególności dla firm z branży 
logistycznej czy e-commerce. Nic zatem dziw-
nego, że w szczecinie i okolicach systematycz-
nie pojawiają się nowi inwestorzy. 

INfOrmaTycZNy GIGaNT W SZcZEcINIE

Ponad stu programistów chce zatrudnić firma 
Psi Polska, która zdecydowała o  otworzeniu 
swojego oddziału w szczecinie. Nowi pracowni-
cy będą pracować przy światowych projektach 
dla branży produkcyjnej, logistycznej, energe-

tycznej i transportu publicznego. Psi Polska to 
część międzynarodowej grupy Psi software AG 
z siedzibą w Berlinie. Koncern zatrudnia ponad 2 
tysiące osób na całym świecie. Firma wytwarza 
własne, autorskie oprogramowanie używane 
przez wiodące marki w Polsce i za granicą, któ-
re obsługuje kluczowe procesy biznesowe w ob-
szarze produkcji, logistyki, energetyki i  trans-
portu publicznego. 

To właśnie jej oprogramowanie steruje w  Pol-
sce m.in. pracą magazynów sieci empik, CCC 
i LPP, zautomatyzowaną zajezdnią tramwajową 
MPK Poznań, a  także sieciami elektroenerge-
tycznymi, gazowymi i  rurociągami wielu kra-
jowych operatorów krytycznej infrastruktury.  
efekty prac firmy można znaleźć także na ryn-
kach międzynarodowych: w  europie, Chinach, 
czy stanach zjednoczonych. w samych Niem-
czech z oprogramowania firmy korzysta więk-
szość firm energetycznych i największe lotniska 
(systemy obsługi bagażowej).

Praca Dla PrOGramISTóW

w szczecinie firma na początek chce zatrudnić 
głównie programistów ze znajomością techno-
logii Java, C#, C++, ale także analityków, konsul-
tantów i kierowników produktu.

– Po analizie lokalnego rynku pracy, obecnej 
konkurencji i  potencjału szczecińskich uczelni 
uznaliśmy, że jest to dobre miejsce do rozwoju. 
stworzyliśmy tutaj niejako na próbę pierwszy 
dziesięcioosobowy zespół i  wysoko ocenia-

my jego pracę. Nie bez znaczenia jest również 
lokalizacja z  dogodnym dojazdem zarówno  
do Poznania, jak i Berlina. zamierzamy zatrud-
nić głównie specjalistów z  doświadczeniem,  
ale zależy nam także na pozyskaniu studentów, 
którym zaproponujemy atrakcyjne programy 
stażowe z możliwością późniejszego zatrudnie-
nia - mówi Arkadiusz Niemira, prezes Psi Polska. 

Branża iT to jedna z nielicznych, która się inten-
sywnie rozwija pomimo obostrzeń związanych 
z COViD-19. wiele firm działa pełną parą, a na-
wet intensywniej niż przed pandemią. 

– Nasze systemy wspierają transformację ener-
getyczną i  rozwój e-commerce, dwa trendy, 
które nabrały dodatkowego przyspieszenia 
w dobie pandemii. Pozyskujemy wielu nowych 
klientów i  projektów, a  także inwestujemy 
w rozwój naszych produktów, stąd konieczność 
dynamicznej rozbudowy zespołu – tłumaczy Ar-
kadiusz Niemira. 

accOlaDE INWESTuJE W  NOWOcZESNE 
maGaZyNy

Aż 60 milionów euro wynosi wartość inwestycji 
firmy Accolade w szczecinie. Firma nabyła dwie 
działki przemysłowe i  zamierza postawić na 
nich nowoczesne magazyny klasy A  o  łącznej 
powierzchni 73 tys. mkw. Na działce przy ul. 
Kniewskiej powstaną dwie hale (łącznie 31 tys. 
mkw.) o  wszechstronnym przeznaczeniu, co 
ma ułatwić komercjalizację powierzchni. Blisko 
11 tys. mkw. zostało już wynajęte pierwszemu 

najemcy, który świadczy usługi logistyczne dla 
sektora e-commerce. Druga z inwestycji doty-
czy terenu przy ul. Lubczyńskiej, gdzie plano-
wana jest realizacja budynku przemysłowego 
o docelowej powierzchni 42 tys. mkw. 

– wolumen zakupów dokonywanych w  inter-
necie rośnie w  szybkim tempie, a  o  sukcesie 
sprzedawców nie decyduje już ekskluzywny bu-
tik w topowej lokalizacji, lecz odpowiednio za-
rządzana logistyka. Firm, które chcą sprawnie 
przeprowadzać procesy zakupowe jest coraz 
więcej, a my w ramach rozwijającej się działal-
ności w szczecinie budujemy dla nich wysokiej 
jakości zaplecze –  mówi Milan Kratina, Prezes 
zarządu Grupy Accolade.

Nowa inwestycja ta jest kontynuacją strate-
gicznej ekspansji firmy w  regionie szczecina. 
Accolade zainwestowało do tej pory blisko 190 
milionów euro w  rozwój obiektów magazy-
nowych w  regionie szczecina, a  największym 
obiektem w portfolio firmy jest szczecin Park. 

– Jesteśmy dumni, że możemy rosnąć w  tak 
strategicznym regionie jak szczecin. widząc 
dynamiczny rozwój biznesu naszych najem-
ców w  Parku zlokalizowanym w  dzielnicy za-
łom-Kasztanowe, chcemy umożliwić im dalszą 
ekspansję dokładnie w  momencie, w  którym 
będą na to gotowi. ze względu na świetne po-
łączenie z Niemcami i skandynawią oraz umiej-
scowienie Parku bezpośrednio przy połączeniu 
drogowym, kolejowym i lotniczym Polski i Nie-
miec, szczecin odgrywa niezwykle ważną rolę 

hubu logistycznego Unii europejskiej. Połącze-
nie wysokiej jakości nowoczesnych i wielofunk-
cyjnych hal przemysłowych oraz bliskość głów-
nych rynków europejskich, przyciąga globalne 
marki oraz przyczynia się do wzrostu gospo-
darczego regionu – komentuje Michał Białas, 
Country Head Accolade Poland.

Dzięki inwestycjom Accolade w  regionie po-
wstają także nowe miejsca pracy. sam Park 
w szczecinie oferuje około 4 tysięcy miejsc pra-
cy, dostępnych dla wykfalifikowanych specjali-
stów, a liczba ta wzrośnie dzięki nowym inwe-
stycjom. Jednocześnie, nowe Parki zaspokoją 
zapotrzebowanie firm, które coraz częściej 
poszukują wysokiej jakości usług i  wymagają 
ponadstandardowych obiektów. Parki w szcze-
cinie aspirują do certyfikatu BreeAM na pozio-
mie „excellent”, gwarantującego zrównoważo-
ne i przyjazne środowisku podejście.

faBryka WóZkóW PrZEmySŁOWych 
W kOŁBaSkOWIE

Nowym inwestorem w  regionie jest także 
Kion Group zajmujący się produkcją wózków 
przemysłowych. Niemiecka zainwestowała 80 
milionów euro w nowoczesną fabrykę w Kołba-
skowie. Do końca 2023 roku firma planuje stwo-
rzyć w nowym zakładzie do 400 miejsc pracy. 
Na terenie o powierzchni ok 18 ha mieści się 
nowoczesny zakład produkcyjny, zaprojek-
towany zgodnie z zasadami zrównoważone-
go rozwoju, oraz centrum administracyjne, 
które łącznie dysponują powierzchnią nie-

mal 44 tys. mkw., równowartość około sze-
ściu boisk piłkarskich. w ramach przygoto-
wania na przyszły rozwój na nowym terenie 
zaplanowano również możliwość rozbudo-
wy o powierzchni około 20 tys. mkw.  

Kion Group jest jednym z wiodących na świe-
cie dostawców wózków przemysłowych. 
zakres produktów i  usług firmy obejmuje 
wózki jezdniowe, takie jak wózki widłowe 
i  urządzenia techniki magazynowej, a  także 
zintegrowane technologie automatyzacji 
i  rozwiązania programowe do optymalizacji 
łańcucha dostaw – wraz z wszystkimi powią-
zanymi usługami. rozwiązania Kion Group 
usprawniają przepływ materiałów i  infor-
macji w  zakładach produkcyjnych, magazy-
nach i  centrach dystrybucyjnych w  ponad  
100 krajach.

Koncern, notowany na niemieckim indek-
sie giełdowym (MDAX), jest największym 
producentem wózków jezdniowych w euro-
pie pod względem sprzedaży w  2020 roku. 
w  Chinach jest największym zagranicznym 
sprzedawcą wózków przemysłowych i  trze-
cim w  rankingu ogólnym. w  2020 roku na 
całym świecie w  użyciu było ponad 1,6 mi-
liona wózków podnośnikowych i ponad 6000 
zainstalowanych systemów pochodzących 
od Kion Group – u klientów z różnych branż 
i  różnej wielkości na sześciu kontynentach. 
KiON Group zatrudnia ponad 36 000 osób. 
w  roku obrotowym 2020 KiON Group osią-
gnęła obrót w wysokości 8,3 mld euro.

Na działkach przy ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej Accolade zbuduje nowoczesne hale magazynoweFirma Kion Group zainwestowała 80 mln euro w fabrykę wózków przemysłowych w Kołbaskowie

autor: Jakub Jakubowski
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Postępy prac na terenie 
szczecińskich inwestycji

Obiekty kulturalne, sportowe, nowe drogi i infrastruktura kolejowa – w Szczecinie realizowanych 
jest wiele inwestycji, które mają zmienić oblicze miasta. Przyjrzeliśmy się niektórym z  nich 

i sprawdziliśmy co się dzieje na placach budowy i czy wszystko idzie zgodnie z planem.

STADION MIEJSKI

FABRYKA WODY

Na wiosnę 2022 roku planowane jest zakończenie budowy stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera 
w  szczecinie. Nowy obiekt ma mieć 20500 miejsc, a  koszty inwestycji mają wynieść około 360 mln. zł. 
Tempo prac jest imponujące i  z  każdym dniem stadion staje się coraz bardziej kompletny. rośnie try-
buna północna, a na trybunie wschodniej pojawiają się nowe metalowe elementy – balustrady i  części 
do montażu krzesełek. w ostatnich dniach wykonano montaż konstrukcji stalowej zadaszenia trybuny 
północnej. Jednocześnie nad trybuną instalowane są kolejne elementy konstrukcji stalowej zadaszenia. 

wewnątrz budynku na poszczególnych kondygnacjach, prowadzone są prace murarskie i  instalacyj-
ne. w  części gdzie znajduje się garaż podziemny rozpoczęto wyklejanie wełny. w  narożniku północno
-wschodnim oraz na trybunie północnej zainstalowane zostały krzesełka. wykonano także kolejną część 
odwodnienia liniowego oraz opaski betonowej przy głównym boisku. w części zewnętrznej kompleksu, 
prowadzone są prace przy budowie boiska treningowego numer 2 oraz przy budowie parkingu od strony 
ul. Twardowskiego. 

U zbiegu ulic 1 Maja, emilii sczanieckiej i Bożeny, na tere-
nie dawnego kąpieliska Gontynka powstaje wodny park 
edukacyjny Fabryka wody. w  kompleksie ma się znaleźć 
aquapark ze zjeżdżalniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 
otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wy-
poczynku, saunarium z  18 tematycznymi saunami, strefa 
sportowa z siłownią, centrum fitness kortami do squasha, 
ścianką wspinaczkową, strefa rozrywkowa z  kręgielnią, 
stołami do bilarda, strefa gastronomiczna, przestrzeń wy-
stawiennicza, będą też ścieżki edukacyjne oraz laboratoria 
dla uczniów. w  części zewnętrznej zlokalizowany będzie 
również amfiteatr, który w okresie zimowym będzie można 
zaadaptować pod lodowisko.

Od momentu podpisania umowy na realizację, minęły nie-
spełna dwa lata. Przez ten okres plac budowy zmienił się 
w  sposób znaczący. Po przejęciu placu budowy w  2019 
roku, prace budowlane ruszyły pełną parą. zrealizowa-
no roboty ziemne, fundamentowe, sieciowe i  wzniesiono 
konstrukcję obu budynków, które już na dobre wpisały 
się w  krajobraz naszego miasta. w  toku prac, byliśmy 
świadkami montażu skomplikowanych elementów. Kon-
strukcja stalowa świetlika i  3 stalowe kule symbolizu-
jące cząsteczkę wody, są już nieodłącznym elementem 
przyszłego edukatorium. z  kolei 13, 40-metrowych dźwi-
garów dachowych spoczywa już nad częścią basenową  
kompleksu.

– Jesteśmy na zaawansowanym etapie realizacji prac budow-
lanych. Budowa przebiega w znakomitym tempie. Przed nami 
trudny etap, związany z montażem wielu instalacji i prac wy-
kończeniowych – mówi  Jarosław szczupak, prezes zarządu 
Alstal Grupa Budowlana.

Prace budowlane mają się zakończyć w  połowie 2022 roku.  
12 sierpnia br. odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na Fa-
bryce wody. To symboliczny moment na każdej budowie, który 
oznacza zakończenie ważnego etapu realizacji inwestycji. 

– rok temu spotkaliśmy się przy okazji wmurowania ka-
mienia węgielnego, na całkowicie innym etapie realizacji 
niż mamy dzisiaj. wchodzimy w  ważny etap wykonawczy.  
zamykamy konstrukcję, prowadzimy prace instalacyjne, mon-
towane są technologie, które będą wykorzystywane do funk-
cjonowania obiektu – mówi Konrad stępień, prezes zarządu 
spółki Fabryka wody.

Aktualnie na terenie budowy pracuje 250 osób. Montowane są 
kolejne niecki basenowe i elewacja, widoczny jest także ba-
sen zewnętrzny. Prowadzone są prace instalacyjne, wykony-
wane są ściany działowe. Nad halą basenową zamontowane 
zostało zadaszenie. spore zmiany zaszły w części zewnętrz-
nej kompleksu. widoczny jest zarys niecki zewnętrznego ba-
senu rekreacyjnego. Jednocześnie toczą się prace przy mon-
tażu zewnętrznej instalacji uzdatniania wody basenowej.
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MORSKIE CENTRUM NAUKI

WĘZEŁ PRZESIADKOWY 
GŁĘBOKIE

Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego stelmacha 
rozpoczęła się w czwartym kwartale 2019 roku. To placówka na-
ukowo–edukacyjna, której głównym założeniem będzie prezento -
wanie zjawisk przyrodniczych związanych z  wodą. Centrum ma 
być bowiem wyposażone w  wystawę stałą, zawierającą interak-
tywne elementy nauki i techniki, a na gości placówki czekać będzie  
aż 213 urządzeń nawiązujących tematycznie do życia na morzu. 

Obiekt o  powierzchni ponad 10 700 m², wysokości 14 metrów 
i długości 122 metrów nawiązywać będzie kształtem do kadłuba 
statku. rozległe ekspozycje rozmieszczone zostaną na trzech po -
ziomach wystawienniczych, a szczególną atrakcją ma być planeta-
rium mogące pomieścić 43-osobową widownię. wewnątrz budyn-
ku zmieszczą się także: sala konferencyjna, trzy sale edukacyjne 
oraz pracownie, w  których będą prowadzone warsztaty z  mode-
larstwa i szkutnictwa, poza tym sale chemiczno-biologiczna i me-
chatroniczno-fizyczna. Na dachu znajdzie się taras widokowy, 
z  którego będzie można podziwiać Odrę, zamek Książąt Pomor-
skich i wały Chrobrego. Taras jest już prawie gotowy. 

Aktualnie na terenie budowy trwa montaż instalacji teletechnicz-
nych, elektrycznych, wentylacji, oprawy oświetlenia awaryjnego 
i  głośników dźwiękowego systemu ostrzegawczego. rozpoczął 
się też proces montażu systemu iluminacji, na który składa się 
400 lamp. system będzie pozwalał na zaprojektowanie różno -
rodnych efektów świetlnych, które będą współgrać z  ilumina-
cją znajdujących się w  pobliżu dźwigozaurów. Układane są rów-
nież koryta kablowe pod instalacje elektryczne i  teletechniczne.  
wykonywane są instalacje wodociągowe oraz instalacja tryska-
czowa. Gotowe są już schody na wszystkich poziomach w dwóch 
klatkach schodowych.

wkrótce rozpocznie się montaż zewnętrznej powłoki elewacji: 
siatki cięto – ciągnionej, która zmieni wygląd elewacji budynku 
MCN. Trwają próby techniczne związane z  montażem podkon-
strukcji, na której zainstalowana będzie siatka. Kolejnym etapem 
prac będzie montaż charakterystycznej dla budynku Morskiego 
Centrum Nauki fasady szklanej. inwestycja ma być oddana w przy-
szłym roku.

Budowa węzła Głębokie zbliża się do końca. 
Gotowy już jest cały układ komunikacyjny z ron-
dem i  ulicami dojazdowymi do ronda. Prawie 
gotowa jest już pętla tramwajowo-autobusowa. 
Od kilkunastu dni montowane są wiaty przystan-
kowe na pętli. Ponadto prowadzone są prace 
wykończeniowe wewnątrz budynku socjalnego.  
Układane są płytki, trwa montaż instalacji. 
zmienia się również zagospodarowanie terenu 
– wykonywane są nasadzenia zieleni, budowany 
jest parking leśny.

w  ramach inwestycji powstaną też miejsca po -
stojowe kiss&ride, stanowiska do postoju tak-
sówek, parking rowerowy, stanowisko wypoży-
czalni roweru miejskiego. w  sąsiedztwie pętli 
powstanie także parking park&ride.

WĘZEŁ ŁĘKNO

węzeł Łękno to jedna z  największych i  ważniejszych 
do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspek-
tywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego 
fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej 
i Niemierzyńskiej do alei wojska Polskiego), przebudo -
wę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz 
budowę skrzyżowania przy alei wojska Polskiego. 
Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum prze-
siadkowego dla szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 
Przebudowa węzła Łękno to chyba jedna z  najbar-
dziej opóźnionych szczecińskich inwestycji. Pierwot-
nie prace miały być ukończone pod koniec roku 2020 
roku, potem termin przesunięto na sierpień tego roku. 
Mamy już wrzesień, a do końca prac jeszcze daleko. 

wykonawca robót, konsorcjum rover infraestructuras 
sA i roverpol sp. z o.o. deklaruje, że do końca września 
kierowcy będą mogli przejechać ciągiem alei wojska 
Polskiego. Miesiąc później ma być otwarty nowy od-
cinek Trasy Średnicowej. Mieszkańcy liczą, że dekla-
racje w końcu będą miały pokrycie w rzeczywistości,  
ale władze miasta wstrzymują się z podpisaniem anek-
su do umowy z  hiszpańskim wykonawcą, któremu za 
każdy dzień opóźnienia grożą kary umowne. 

BOCZNICA KOLEJOWA SZCZECIN ZALESKIE ŁĘGI

Blisko 94 mln zł to wartość rozbudowy bocznicy kolejowej 
szczecin zaleskie Łęgi. Prace, realizowane przez firmę Tor-
pol, mają zakończyć się w 2023 roku. realizacja inwestycji 
umożliwi obsługę nawet dwa razy większej liczby pocią-
gów, co przełoży się na rozwój oferty połączeń przewoź-
nika do i ze szczecina. Kompleksowa inwestycja obejmuje 
m.in. budowę nowej hali do napraw i przeglądu pojazdów 
kolejowych, wyposażonej w kanały rewizyjne i stanowisko 
dla specjalistycznych podnośników, a  także długiego na 
200 metrów kanału przeglądowego. Umożliwi to wykony-
wanie bieżących przeglądów technicznych. Projekt zakła-
da również budowę nowych torów i rozjazdów wraz z  ich 
oświetleniem, międzytorzy z  nawierzchnią utwardzoną, 
a także sieci trakcyjnej nad torami. 

– Po zakończeniu inwestycji w szczecinie będziemy mogli 
odprawiać na tej stacji około 30 pociągów dziennie. Dziś 
ta liczba jest o połowę mniejsza. O ok. 30% zwiększy się 
także zatrudnienie, głównie o pracowników odpowiedzial-
nych za realizację przewozów – mówi członek zarządu PKP 
intercity, Adam Laskowski.

Obecnie na stacji pracuje około 100 osób. zakończenie 
rozbudowy stacji szczecin zaleskie Łęgi wpłynie także na 
rozwój oferty połączeń pomiędzy szczecinem a warszawą 
– czas przejazdu na tej trasie będzie krótszy i będzie ob -
sługiwać ją więcej par pociągów, co zapewni lepsze możli-
wości dojazdu do stolicy. 
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Szczecińska Fabryka Wody 
Na terenie dawnego kąpieliska Gontynka powstaje jedna z kluczowych inwestycji miasta 
Szczecin – centrum rekreacyjno-rozrywkowo-edukacyjne. – To będzie jeden z najnowo-
cześniejszych i najatrakcyjniejszych obiektów w Polsce – co do tego nie ma wątpliwości. 

 konrad Stępień, Prezes Zarządu Spółki fabryka Wody Sp. z o.o. 

w  skład całego kompleksu będzie wchodzić 
Aquapark z  basenami wewnętrznymi i  ze-
wnętrznymi oraz zjeżdżalniami. saunarium ze 
strefą wellness. wielopoziomowe Centrum 
edukacyjne. strefa sportowa z  siłownią i  cen-
trum fitness, kortami do squasha, ścianką wspi-
naczkową. strefa rozrywkowa z  kręgielnią, 
stołami do bilarda oraz rozbudowana strefa 
Gastronomiczna. w  części zewnętrznej zloka-
lizowany będzie Amfiteatr, który zimą będzie 
można zaadaptować pod lodowisko, a  także 
plaża, z  której będzie można korzystać w  cie-
plejszym okresie.

To inwestycja, na którą czeka wiele osób. 
lokalizacja budowy nie wydaje się przypad-
kowa?
To prawda. Fabryka wody powstaje w miejscu 
nieprzypadkowym, które przez wielu szczeci-
nian darzone jest ogromnym sentymentem. 
Od zamknięcia dawnej Gontynki minęło spo-
ro czasu. Teraz wracamy w  to miejsce, które 
związane jest właśnie z  takimi funkcjami jak 
woda, rekreacja, wypoczynek. To wiele lat hi-
storii szczecina, również tej przedwojennej. Nie 
każdy kojarzy fakt, zwłaszcza osoby młodsze,  
że przed Gontynką w tym właśnie miejscu dzia-
łało kąpielisko. Można powiedzieć, że kontynu-
ujemy coś co łączyło kilka pokoleń mieszkań-
ców naszego miasta.

aquapark to główna część kompleksu. Jakich 
atrakcji możemy zatem się spodziewać?
Obiekt Aquparkowy łączy w sobie kilka funkcji. 
Przede wszystkim to siedemnaście wewnętrz-
nych niecek basenowych i cztery w części ze-
wnętrznej. Basen rekreacyjny, sportowy, bro-
dziki dla dzieci, basen barowy i coś co na pewno 
przykuje uwagę wielu osób, czyli tzw. baseny 
infinity. Nie zabraknie również zjeżdżalni. 
w części zewnętrznej oprócz basenów, można 
będzie wypocząć na plaży lub na tarasach wy-
poczynkowych. Natomiast w  rozbudowanym 
saunarium, będzie się można zrelaksować po 
całym dniu zabawy w jednej z szesnastu saun. 
Nazywamy to jednodniowym urlopem i w tym 
codziennym biegu, będzie to z pewnością miła 
odskocznia.

fabryka Wody będzie się znacząco różnić od 
podobnych obiektów. Inne nie mają strefy 
edukacyjnej, czyli Edukatorium. 
Takie było założenie od momentu tworzenia 
koncepcji. Centra edukacyjne zyskują co-
raz większą popularność. Dlaczego więc nie 

połączyć funkcji rekreacyjno-rozrywkowej 
właśnie z edukacyjną? woda jest w tym przy-
padku idealnym wspólnym mianownikiem.  
Można powiedzieć, że naturalnie spaja cechy 
naszego kompleksu. To w  tym miejscu pozna-
my wiele aspektów fizycznych, chemicznych 
biologicznych czy historycznych, związanych 
z  wodą. Chcemy nawiązać współpracę z  na-
uczycielami i naukowcami, po to aby prowadzo-
ne tu zajęcia były jak najbardziej angażujące.

Prace budowlane mają się zakończyć w 2022 
roku. Na jakim etapie znajduje się aktualnie 
fabryka Wody? 
w połowie sierpnia br. odbyła się uroczystość 
zawieszenia wiechy. rok wcześniej wmurowany 
został kamień węgielny. widać więc jakie tempo 
narzucił wykonawca, nas to oczywiście cieszy. 
wchodzimy w ważny etap wykonawczy. zamy-
kamy konstrukcję, prowadzimy prace instala-
cyjne, montowane są technologie, które będą 
wykorzystywane do funkcjonowania obiektu. 
Przyszły rok będzie dużym wyzwaniem. To po 
pierwsze, finalizowanie w drugiej połowie 2022 
roku prac budowlanych. Po drugie, czekają nas 
jeszcze odbiory oraz rozruchy wszystkich in-
stalacji. z  uwagi na skomplikowanie obiektu,  
ten proces może potrwać kilkanaście tygodni. 

Otwieracie się na przedsiębiorców poprzez 
możliwość najmu powierzchni. Jak wygląda 
oferta fabryki Wody?
Przygotowaliśmy przestrzeń pod prowadze-
nie działalności gospodarczej w  naszym kom-

pleksie. szukamy zatem podmiotów, które 
w  ramach gastronomii będą chciały prowa-
dzić bary, restauracje czy pijalnie napojów. 
w  ramach strefy sportowej poprowadzą 
m.in. centrum fitness, siłownię czy ściankę 
wspinaczkową. Natomiast w  ramach trze-
ciej strefy, zajmą się kręglami, bilardem oraz 
barem i  sklepem. Aktualnie trwa przetarg 
na najem powierzchni, dlatego zachęcamy 
do tego aby zapoznać się z  naszą propozy-
cją. Fabryka wody położona będzie w  cen-
trum miasta, będzie dobrze skomunikowana 
i  przyciągać będzie wielu odwiedzających. 
Lokalizacja jest zatem bardzo atrakcyjna. 
Działalność trzeba będzie prowadzić przez  
96 miesięcy od dnia, w którym obiekt zacznie 
normalnie funkcjonować. Na oferty czekamy 
do 5 października br., jesteśmy również do 
dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań.

Inwestycja powstaje  
u zbiegu ulic 1 Maja, Emilii 

Sczanieckiej i Bożeny.  
Jej projekt wykonało biuro 
projektowe DreamWorlds  

by TKHolding. Wykonawcą 
prac jest konsorcjum firm 

ALSTAL Grupa Budowlana sp.  
z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate 

sp. z o.o. Koszt inwestycji to  
ponad 349,7 mln zł. 

fabryka Wody Sp. z o.o.  |  ul. Czesława 9, 71-504 szczecin  |  www.fabrykawody.eu  |  fb/Fabrykawody

Twoja 
przestrzeń 
w Fabryce wody

sTrefa gasTronomiczna - 564,6 m2

sTrefa sporTu - 1693,3 m2

strefa krięgielni - 680,5 m2

Ponad 2 900 m2 powierzchni do wynajęcia
Trzy strefy prowadzenia działalności:

Więcej informacji: 
+48 91 506 52 90 | www.fabrykawody.eu | sekretariat@fabrykawody.eu |     /fabrykaWody

Sprawdź naszą ofertę!
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Czas na aleję Wojska Polskiego
Pod koniec sierpnia podpisano umowę dotyczącą realizacji modernizacji reprezentacyjnego fragmentu 
jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Szczecina – alei Wojska Polskiego. chodzi o odcinek  

od placu Szarych Szeregów do placu Zwycięstwa.  koszt prac, to ponad 80 mln zł.

Przebudowa była długo przygotowywana. wy-
magała wielu uzgodnień, spotkań oraz konsul-
tacji społecznych. 

– Musieliśmy wypracować projekt, który nie bę-
dzie z jednej strony tylko i wyłącznie moderni-
zacją układu drogowego, ale także spowoduje, 
że ulica odzyska swój blask i będą się tutaj poja-
wiały działania społeczne, inicjatywy i pomysły, 
które będą ożywiały tą ulicę i  przyciągały do 
niej mieszkańców – stwierdził Piotr Krzystek, 
prezydent  Szczecina.

zgodnie z  deklaracjami wykonawcy pierwsze 
prace rozpoczną się w  połowie września tego 
roku. Będą prowadzone przy skrzyżowaniu uli-
cy Jagiellońskiej i alei wojska Polskiego do wy-
sokości Placu zgody.

Przebudowana aleja wojska Polskiego ma za-
chęcić mieszkańców do powrotu do centrum 
szczecina, do osiedla Śródmieście zachód. 
zmieni się charakter tej ulicy. wprowadzona zo-
stanie nowa organizacja ruchu – będzie bardziej 
dostosowana, niż w chwili obecnej, do potrzeb 
osób pieszych.  Powstaną miejsca postojowe 
w pasie środkowym rozdzielającym dwie jezd-
nie jednokierunkowe. 

Przebudowie ulegnie m.in. sygnalizacja świetlna 
oraz oświetlenie uliczne, powstaną elementy 
małej architektury. rewitalizowany fragment 
alei stanie się „zielonym salonem” miasta. zo-
staną zasadzone drzewa o  reprezentacyjnym 
charakterze dla szczecina – platany i magnolie. 
Projekt modernizacji zakłada także nasadzenia 
w pasie środkowym na całej długości blisko kilo-

metrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnę-
trza projektowanego ronda na Placu zgody czy 
wzdłuż sąsiadujących z nim wieżowców. znajdą 
się tam nowe krzewy, trawy i byliny. 

Przebudowany zostanie układ drogowy i toro-
wy w rejonie placu zwycięstwa, Bramy Porto-
wej, ulicy Krzywoustego. Prace obejmą również 
przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, sy-
gnalizacji świetlnych, tramwajowej sieci trakcyj-
nej, oświetlenia ulicznego oraz budowę systemu 
informacji pasażerskiej i  ścieżek rowerowych. 
realizacją modernizacji alei wojska Polskiego 
zajmie się Firma Budowlano-Drogowa MTM s.A. 
w imieniu miasta przebieg prac  będzie nadzo-
rować komunalna spółka szczecińskie inwesty-
cje Miejskie.

autor: ds./foto: materiały prasowe
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Fach w ręku coraz bardziej cenny
Piwowar, ludwisarz, brukarz, cieśla, guwernantka czy dekarz – to zawody, które wracają do łask. Sprzyja 
im m.in. rosnący deficyt specjalistów z fachem w ręku na rynku pracy czy powracająca moda na rze-
miosło. W wielu profesjach już teraz zarobki są satysfakcjonujące, a w przyszłości można jeszcze liczyć  

na podwyżki – wynika z raportu Personnel Service. 

reformy oświaty w  Polsce po zmianie ustroju 
przypominają stąpanie po polu minowym, a nie-
mal każda poważna zmiana to eksperyment 
na żywym organizmie. Największą wadą tych 
zmian jest krótkowzroczność i brak umiejętno-
ści przewidywania, jakie skutki reforma może 
przynieść w dalszej przyszłości. Tak było m.in. 
ze szkołami zawodowymi, które masowo były 
likwidowane po roku 2000. w  efekcie dzisiaj 
w Polsce brakuje specjalistów z fachem w ręku, 
a wielu z tych, którzy ten fach mają wybrało le-
piej płatną pracę za granicą. 

i choć dzisiaj młodzi ludzie niekoniecznie garną 
się do takich zawodów jak cieśla czy dekarz, 
eksperci Personnel service wskazują, że dla wie-
lu jest to lepsza ścieżka kariery niż nadal popu-
larne kierunki, jak np. ekonomia czy socjologia. 

– Umiejętność wykonywania czegoś konkret-
nego, daje zdecydowanie więcej możliwości nie 

tylko na zatrudnienie się w jakiejś firmie lokal-
nej, ale też i na uruchomienie samodzielnej dzia-
łalności gospodarczej – mówi Jolanta Kosakow-
ska ze związku rzemiosła Polskiego.

Piwowar, ludwisarz, kowal, dekarz i  brukarz 
– osoby, które zdecydują się na kształce-
nie w  tych zawodach mogą spać spokojnie. 
w  perspektywie najbliższych 5-10 lat istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że ich zarobki 
będą rosnąć. A już teraz nie należą do niskich.  
Piwowar, czyli osoba zajmująca się warzeniem 
piwa może obecnie zarobić od 4 do 6 tys. zł brut-
to, do tego należy doliczyć różnego rodzaju do-
datki i benefity. 

Ludwisarze, którzy wykonują m.in. odlewy 
dzwonów czy posągów, już kilka lat temu za-
rabiali ponad 5 tys. zł. brutto, a z  roku na rok 
ich pensje rosną. z  niewiele mniejszym wyna-
grodzeniem, ale również z  dużymi szansami 

na podwyżkę są brukarze oraz kowale – szcze-
gólnie wyspecjalizowani, tacy jak kowale arty-
styczni czy materiałoznawcy. 

– Duża szansa na wzrost wynagrodzeń to 
pochodna rosnącego popytu na te zawody. 
w ostatnich latach browarnictwo staje się co-
raz bardziej popularne, podobnie rośnie moda 
na wzornictwo użytkowe. Branża budowlana 
również nie zwalnia, w  związku z  czym nadal 
będą potrzebni brukarze czy dekarze, przy 
czym ci ostatni mają szansę na większe zarob-
ki w  związku z  rozwojem fotowoltaiki, która 
montowana na dachach zyskuje coraz większą 
popularność – zauważa Krzysztof inglot, Prezes 
zarządu Personnel service.

Średnie szanse na wzrost wynagrodzeń mają 
guwernantki, cieśle, stolarze i kamieniarze. Na-
dal jednak w tych profesjach zarabia się całkiem 
nieźle. Aktualne zarobki guwernantek osiągają 
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poziom nawet 8 tys. zł brutto. wszyst-
ko zależy od kompetencji danej osoby. 
stolarze obecnie zarabiają od 3,2 tys. 
do 7 tys. zł brutto. Natomiast cieśla 
może liczyć na zarobki oscylujące wo-
kół 4,5 tys. zł brutto, a kamieniarze na 
3,4 tys. zł brutto. są to stawki uśrednio-
ne, zatem jest duża grupa przedstawi-
cieli zwodów rzemieślniczych zarabia-
jąca znacznie powyżej tych kwot. 

Najniższe szanse na wzrost wynagro-
dzeń w  perspektywie najbliższych lat 
mają maszyniści i  krawcy. Dla tych 
pierwszych głównym zagrożeniem 
jest rozwijająca się automatyzacja.  
Choć na razie zarobki są całkiem niezłe, 
wynoszą nawet ponad 6 tys. zł brutto. 
w przypadku krawców ich zarobki za-
leżą od liczby zleceń, jednak duża i sta-
le rosnąca konkurencja z Azji już teraz 
stanowi duże zagrożenie dla rodzimych 
przedstawicieli tego zawodu.

w  naszym regionie prężnie działają 
izba rzemieślnicza Małej i  Średniej 
Przedsiębiorczości oraz zachodnio-
pomorska izba rzemiosła i  Przedsię-
biorczości. Prowadzą one egzaminy 
czeladnicze, mistrzowskie i sprawdza-
jące oraz szereg kursów zawodowych 
przygotowujących do podjęcia pracy 
w zawodach rzemieślniczych. 

Obecnie funkcjonuje w  Polsce ponad 
4,1 mln przedsiębiorstw, w  tym 99,9 
proc. stanowią małe i  średnie firmy, 

zatrudniające ok. 6,75 mln osób. w or-
ganizacjach rzemiosła zrzeszonych 
jest ok. 300 tys. przedsiębiorstw, 
wśród nich wiele firm rodzinnych.  
Kolejne 300 tys. z  rzemiosła wywodzi 
swój rodowód. Niedawno rada Mini-
strów przyjęła program wspierający 
rozwój tej branży, a  także wzmac-
niający funkcjonowanie i  organizacji 
samorządu gospodarczego rzemiosła 
w  Polsce. Program Polski inkubator 
rzemiosła ma przyczynić się m.in. do 
promocji i rozwoju kształcenia dualne-
go w formule mistrz-uczeń. roczny bu-
dżet programu wynosi 10 mln. zł, a jego 
operatorem jest Narodowy instytut 
wolności. 

w ramach otwartego konkursu organi-
zacje rzemieślnicze skupione w związ-
ku rzemiosła Polskiego, a  także izby 
rzemieślnicze i  Cechy rzemieślnicze 
mogą ubiegać się o dotacje m.in. na: do-
posażenie organizacji rzemieślniczych 
w  sprzęt techniczny, specjalistyczne 
szkolenia zawodowe dla wyróżniają-
cych się uczniów rzemiosła, doradztwo 
gospodarcze na potrzeby działalności 
statutowej samorządu gospodarczego 
rzemiosła, czy konsultacje i  szkolenia 
dla pracowników i członków organiza-
cji rzemieślniczych. 

Związek Rzemiosła Polskiego popiera działa-
nia, które mają na celu wsparcie i promocję 
rzemiosła oraz dualnego kształcenia zawo-

dowego, które dziś de facto realizowane jest 
w Polsce przede wszystkim w rzemiośle. 

Rzemiosło od wieków, również w XXI w. sta-
nowi ważny element gospodarki. Od lat po-
stulujemy, aby państwo polskie promowało 

kwalifikacje rzemieślnicze, zachęcało do 
nauki zawodu w rzemiośle lub oferowanych 

przez rzemiosło różnych form przyuczenia 
do zawodu, aby doceniało jakość, etos pracy, 

tradycję dzielenia się przez mistrzów rze-
miosła wiedzą, doświadczeniami i umiejęt-
nościami, aby zapewniało im odpowiednie 

warunki prawne i finansowe do działalności 
szkoleniowej oraz gwarantowało, jak to się 

dzieje w wielu krajach, że mistrzowie szkoląc, 
nie narażają się na nieuczciwą konkurencję. 

Gorąco popieramy ukierunkowanie na 
młodych, na popularyzację kwalifikacji 

rzemieślniczych, na dalsze wzmacnianie pre-
stiżu mistrza i czeladnika. Dziś rzemieślnicy, 
podobnie, jak inni przedsiębiorcy, zmagają 

się z problemem sukcesji, tym większym 
jednak, że razem z zasobami firmy, razem 
z umiejętnościami, wiedzą i doświadcze-

niem dotyczącym zarządzania, chcą prze-
kazywać także umiejętności wiedzę i do-

świadczenie mistrza szkolącego. Promocja 
rzemiosła również przez stronę rządową jest 
więc bardzo dobrym kierunkiem. Zwracamy 

przy tym uwagę, że dzisiejsze polskie rze-
miosło to nie rękodzieło. Oprócz zawodów 
unikatowych, artystycznych czy rękodziel-

niczych mamy wśród nas całą gamę przed-
stawicieli zawodów, w których o sukcesie 

decydują nowoczesne technologie.

KOMENTARZ 
ZWIĄZKU 

RZEMIOSŁA 
POLSKIEGO

zarobki brukarzy systematycznie rosną

w Polsce, w związku z rozwojem branży fotowoltaicznej brakuje dekarzy
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Cyfrowe narzędzia,
po które sięgamy w pracy

Ponad ¾ Polaków przynajmniej raz w tygodniu korzysta ze smartfona w celach zawodowych. To narzędzie 
cyfrowe, po które Polacy najczęściej sięgają w pracy – wynika z badania Pracuj.pl. Smartfony wyprzedzi-
ły pod tym względem przeglądarki internetowe i  laptopy. Okres pandemii podkreślił znaczenie rozwią-
zań technologicznych w życiu zawodowym, co odzwierciedla się w popularności rozwiązań chmurowych.  

Sięga po nie w pracy 4 na 10 Polaków.

Postęp technologiczny w  świecie pracy przy-
spiesza z  roku na rok. Dziś trudno wyobrazić 
sobie funkcjonowanie większości firm bez 
dostępu do łącza internetowego, a  także wy-
posażenia pracowników w smartfony i kompu-
tery. w rosnącej części miejsc pracy niemal co-
dziennością są dedykowane aplikacje mobilne  
czy oprogramowanie w chmurze. 

Postęp ten śledzą pracownicy pamiętający 
zawodowe czasy sprzed najnowszej technolo-
gicznej rewolucji (baby boomers i Generacja X), 
należący do pierwszych użytkowników nowych 
technologii (Millenialsi), jak i dorastający w ich 
codziennej obecności (Generacja z).

z badań Pracuj.pl wynika, że 71% Polaków po-
zytywnie ocenia wpływ technologii na rynek 
pracy. Najczęściej doceniane są m.in. możli-
wość pracy z  dowolnego miejsca, łatwiejsze 
prowadzenie komunikacji z  klientami i  współ-
pracownikami, a  także dostęp do nowych na-
rzędzi pracy. wszystkie te dogodności są zna-
cząco wspierane właśnie przez dostęp do stale 
rozwijanych i  nowo powstających cyfrowych 

urządzeń i oprogramowania. Docenia je 2/3 ba-
danych respondentów.

Jak wykazały badania, najbardziej popularnym 
cyfrowym narzędziem w  pracy są smartfony. 
Blisko 8 na 10 badanych (78%) wykorzystuje je 
do celów zawodowych przynajmniej raz w  ty-
godniu. Tuż za nimi uplasowały się przeglądar-
ki internetowe (76% wskazań), a  na kolejnych 
miejscach – laptopy (65%) oraz aplikacje mobil-
ne (63%).

Urządzenia cyfrowe w pracy wykorzystywane 
są do wielu celów. Od tak podstawowych zadań 
jak komunikacja, odbieranie maili, wykonywa-
nie płatności, obsługa programów biurowych, 
obsługa magazynów, księgowość po bardziej 
zaawansowane – projektowanie, wykonywanie 
grafik, prace iT. Bardzo często służą jednak tak-
że do zdobywania informacji, dzielenia się wie-
dzą, promocji firmy. 

– O ile jeszcze dekadę czy kilkanaście lat temu 
technologie były na co dzień potrzebne stosun-
kowo wąskiemu gronu specjalistów, o tyle dziś 

wąskie jest grono zawodów, które mogą się 
bez nich całkowicie obyć. Mniej oczywistymi,  
ale istotnymi przykładami wpływu tych zmian 
na rzeczywistość mogą być np. pracownicy 
fizyczni korzystający z  licznych tutoriali na 
YouTube, przedstawiciele handlowi w  terenie 
sięgający po specjalne aplikacje mobilne czy 
taksówkarze sięgający po mapy Google. Nasze 
badania pokazały, że zakres technologii, po 
które sięgamy często w pracy stale się rozsze-
rza – komentuje agata Grzejda, ekspertka ds. 
komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj.

Praca zdalna i hybrydowa podkreśliła także rolę, 
jaką w  sprawnej organizacji pracy rozproszo-
nych zespołów odgrywają rozwiązania chmu-
rowe. Tzw. model cloud, zakłada odchodzenie 
od bezpośredniego, „fizycznego” instalowania 
oprogramowania i zapisu danych na kompute-
rze do ich przechowywania na zewnętrznych 
serwerach. Dzięki temu pracownicy uzyskują 
dostęp do wielu istotnych narzędzi i  plików 
z dowolnego urządzenia, często za pomocą roz-
wiązań dostępnych za pośrednictwem przeglą-
darki internetowej.

48% respondentów Pracuj.pl twierdzi, że przy-
najmniej raz w tygodniu używa w pracy opro-
gramowania zainstalowanego bezpośrednio na 
komputerze. Jednak już 42% dodaje, że z podob-
ną częstotliwością korzysta z oprogramowania 
umieszczonego w chmurze. 

smartfony stanowią nie tylko najbardziej po-
pularne narzędzie cyfrowe wykorzystywane 
w pracy, ale także… przy jej szukaniu. Korzysta-
nie z  telefonu komórkowego do przeglądania 
nowych ofert zatrudnienia deklaruje aż 92% 
Polaków szukających obecnie nowego praco-
dawcy. Niemal tyle samo (91%) respondentów 
deklaruje, że poszukując zatrudnienia korzysta 
z sieci z różnych urządzeń.

By maksymalnie wykorzystać smartfony i  po-
móc ich użytkownikom w znajdowaniu pasują-
cych ofert pracy, tworzone są aplikacje na urzą-
dzenia mobilne. ich popularność stale rośnie. 
Dla przykładu, za pośrednictwem aplikacji Pra-
cuj.pl w samym 2020 roku o pracę starało się 1,2 
mln unikalnych użytkowników, którzy wyświe-
tlili oferty 62 mln razy i wysłali pracodawcom 
ponad 8 mln CV. 

mr

Pracodawco, kandydat nie czeka  
aktualna sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna dla małych i średnich pracodawców. rosnąca presja 
płacowa, zmieniające się przepisy, niska podaż pracowników i ich duża rotacja to wyzwania, z którymi boryka 

się większość firm. Jak więc przeprowadzić proces zatrudnienia, aby jego efekt był pozytywny?  

Pierwszym i podstawowym krokiem do odniesie-
nia sukcesu na polu zatrudnienia jest dokładna 
analiza rynku pracy. Pracodawca powinien mieć 
wiedzę na temat aktualnych stawek, benefitów 
i  trendów. Dzięki temu ma szansę zaoferować 
warunki pracy, które przekonają kandydatów  
do współpracy.    
 
– Oferta pracy, aby była interesująca, musi być 
oparta na realnych potrzebach kandydatów i nie 
powinna odbiegać od ofert konkurencji. Praco-
dawca, który nie działa na co dzień w  branży 
Hr często nie posiada pełnej wiedzy na temat 
aktualnej sytuacji na rynku pracy, faktycznych 
oczekiwań kandydatów i warunków proponowa-
nych kandydatom przez firmy działające w  tym 
samym obszarze. współpracując z profesjonalną 
firmą z  branży doradztwa personalnego, klient 
ma dostęp do raportów płacowych z regionu oraz 
informacji o obowiązujących na rynku stawkach, 
dzięki czemu łatwiej mu dopasować ofertę do 
potrzeb poszukiwanego kandydata – wskazuje  
Diana Feresztyn-rzepkowska, dyrektor operacyj-
na LsJ Hr Group.  
 
z uwagi na dużą podaż pracy, kandydaci rzadko 
przyjmują ofertę, której nie porównali z  innymi. 
Analizują poziom wynagrodzenia, dodatkowe ko-
rzyści, a nawet lokalizację.  
 
ZacZNIJmy OD PIENIęDZy  
 
Nie zawsze podanie wysokości wynagrodzenia 
jest możliwe już na etapie publikowania oferty. 
Jednakże ukrywanie tej informacji do ostatnie-
go etapu rekrutacji może zrodzić niepotrzebne 
negatywne emocje, które mogą znaleźć ujście 
w  publicznych wypowiedziach w  mediach spo-
łecznościowych bądź na portalach oceniających 
pracodawców.  A tego nie chcemy. Bądźmy więc 
szczerzy wobec kandydata, który zainteresuje się 
naszym ogłoszeniem.
 
Kolejny istotny aspekt to oferta benefitów poza-
płacowych. są pracodawcy, u których lista dodat-
kowych korzyści jest dłuższa niż lista wymagań. 
i to jest w porządku,o ile pracownicy realnie z nich 
korzystają, a kandydaci przyznają, że to ich przy-
ciąga. Uwaga jednak, aby nie wpaść w  pułapkę 
niekończącego się rozbudowywania zestawu 
benefitów. warto badać, które są w danym mo-
mencie atrakcyjne i wykorzystywane, a z których 
warto zrezygnować, by nie obciążać nadmiernie 
budżetu.    
 
króTkI TErmIN PrZyDaTNOścI    
 
załóżmy, że oferujemy atrakcyjne wynagrodze-
nie, którego wysokość ustaliliśmy po wnikliwiej 
analizie ofert konkurencji. Do tego pracownikom 
gwarantujemy ciekawe benefity, które odpowia-
dają ich potrzebom i z których skorzystają, oraz 

że ogłoszenie w sprawie pracy zawiera interesują-
ce dla kandydata treści.  Mimo to nadal mamy pro-
blem z pozyskaniem odpowiedniego kandydata.  
w takiej sytuacji należy przeanalizować przebieg 
procesu rekrutacji.  
 
Należy pamiętać, że „termin użyteczności” na-
desłanej aplikacji jest bardzo krótki. Oznacza to,  
że kandydat, który dla przykładu w ubiegłym ty-
godniu nadesłał swoje CV, dziś z dużym prawdo-
podobieństwem jest już zajęty. wniosek: wyprze-
dził nas pracodawca, który działa szybciej.  
 
szybka reakcja na nadesłaną aplikację jest szcze-
gólnie istotna w  przypadku stanowisk, na które 
specjalistów zdecydowanie brak na rynku, a więc 
księgowych, kadrowych, Hr-owców, wyspecja-
lizowanych programistów, osób ze znajomością 
j. niemieckiego, a także mechaników, automaty-
ków i  elektryków. Czas reakcji jest również nie-
zwykle istotny w stosunku do pracowników pro-
dukcji i magazynierów.    
 
BąDźmy W STaŁym kONTakcIE
 
skoro już mowa o reakcji na aplikację, to wielką 
rolę w całym procesie rekrutacji pracownika od-
grywa komunikacja. To czy, kiedy i w jaki sposób 
będziemy kontaktować się z kandydatem, może 
wpłynąć na jego decyzję o podjęciu lub nie pod-
jęciu współpracy.    
 
Kandydat powinien zostać poinformowany, że jego 
aplikacja trafiła do pracodawcy, że została przeana-
lizowana i wstępnie zaakceptowana lub odrzucona, 
że cały proces składa się z określonych etapów, że 
planowane są spotkania z rekruterem, menadżerem 
działu lub właścicielem. Kandydat chce mieć pełną 
wiedzę o tym, jak wygląda rekrutacja do danej firmy 
i zdecydowanie Nie CHCe się domyślać.    

– Na pytanie, w którym momencie warto skontak-
tować się z kandydatem, by udzielić mu informa-
cji zwrotnej, odpowiedź może być tylko jedna: jak 
najszybciej. Nie powinniśmy zwlekać ze skontak-
towaniem się z kandydatem i poinformowaniem 
go o przejściu do kolejnego etapu, tak samo jak 
o  odrzuceniu jego kandydatury z  określonych  
– wskazujemy jakich – powodów. Każdy dzień czy 
tydzień oczekiwania na jakąkolwiek wiadomość 
ze strony pracodawcy powoduje wzrost nega-
tywnych emocji po stronie kandydata – wskazuje 
Marta Cichecka, lider działu rekrutacji w LsJ Hr 
Group.    
 
ważnym aspektem komunikacji jest też język, 
ton i atmosfera. rekruter, który podejmuje kon-
takt z kandydatem, buduje relację. Ta z kolei choć 
w pełni profesjonalna i oparta na konkretach, po-
winna być także przyjazna, partnerska i szczera. 
Kandydat nie powinien czuć dyskomfortu, gdy na 
wyświetlaczu jego smartfona wyświetli się nazwi-
sko specjalisty ds. rekrutacji. właściwą reakcją 
będzie chęć odbycia rozmowy.    
 
laST BuT NOT lEaST  
 
Na koniec warto dodać, że udany proces rekruta-
cyjny jest jedynie początkiem podróży, którą pra-
cownik odbywa na pokładzie danej organizacji. 
Poczynając od onboardingu, działania pracodaw-
cy, któremu zależy na ograniczeniu rotacji, po-
winny zmierzać do tego, by osoba już zatrudniona 
stała się naturalnym ambasadorem firmy i pracy 
w  niej. Na tym etapie ważne stają się działania 
motywujące i podnoszące zaangażowanie, takie 
jak: szkolenia, kultura feedbacku i doceniania oraz 
transparentna i regularna komunikacja. 

autor: Aleksandra Kowalczykowska / foto: Kara.T
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Pracodawcy i pracownicy 
chcą modelu hybrydowego

Przez blisko 1,5 roku, od czasu nastania pandemii, hybrydowy model pracy na stałe rozgościł się na ryn-
ku pracy. Jak wynika z raportu pt. „Powrót do biura – szansa i wyzwanie. rynek biurowy a koronawirus”, 
opracowanego przez firmę doradczą colliers, zdecydowana większość firm chciałaby pozostać przy tym 
modelu również w popandemicznej rzeczywistości. To jednak wymusza usankcjonowanie pracy zdalnej 

w prawie i wprowadzenie tego pojęcia do kodeksu Pracy.  

raport powstał na bazie wyników dru-
giej edycji badania ankietowego przepro-
wadzonego wśród niemal 200 najemców 
powierzchni biurowych w  największych 
miastach w  Polsce. Ankieta miała na celu 
poznanie ich opinii na temat bieżącej sytu-
acji, jak również przewidywań w  sprawie 
przyszłego modelu pracy. Najwięcej ankie-
towanych firm związanych jest z branżą iT, 
usług dla biznesu oraz bankowości, ubez-
pieczeń i inwestycji. 

hyBryDa NOrmą TEraZ  
I W PrZySZŁOścI

wyniki ankiety wskazują, że obecnie 60% 

firm pracuje w trybie zdalnym, 34% w try-
bie hybrydowym, zaś jedynie 6% wyłącznie 
z  biura. Organizacje najczęściej wskazy-
wały jako zakres pracy zdalnej w  modelu 
hybrydowym 3 lub 4 dni w tygodniu (odpo-
wiednio 67% i 49%).

– zdecydowana większość ankietowanych, 
bo aż 77%, będzie chciała również po usta-
niu pandemii pozostać przy modelu hybry-
dowym, który w  większości przypadków 
dobrze się sprawdził. Pracodawcy najczę-
ściej deklarowali chęć utrzymania pracy 
zdalnej w  zakresie 2 lub 3 dni w  tygodniu 
– za tymi opcjami zagłosowało odpowied-
nio 35% i 33% uczestników badania - mówi 

Kamila Barabasz, senior associate w Dziale 
Powierzchni Biurowych w Colliers.

Choć firmy zauważyły niewątpliwe zalety 
umożliwienia pracownikom pracy spoza 
biura w pewnym wymiarze czasowym, mo-
del zdalny wiąże się również z wieloma wy-
zwaniami. Głównym z nich jest utrzymanie 
wśród pracowników poczucia przynależ-
ności do firmy, na co wskazało 65% ankie-
towanych, a  także wysokiej efektywności 
pracy zespołów, co zauważyło 42% firm. 

- Do istotnych kwestii należy również dba-
nie o  równowagę między pracą a  życiem 
prywatnym – 61% badanych uważa je za 

wm

spore wyzwanie w  modelu zdalnym. 53% 
respondentów zwróciło uwagę na bardziej 
problematyczny proces wdrażania nowych 
pracowników, którzy mają ograniczoną 
możliwość zapoznania się z  zespołem 
i  kulturą organizacji – dodaje Katarzyna 
włodek-Makos, senior associate w  Dziale 
Powierzchni Biurowych w Colliers. 

cZaS WyZWań JESZcZE PrZED NamI  

Firmy zdają sobie sprawę, że nadchodzą-
cy schyłek pandemii wiąże się dla nich 
z  czasem ważnych decyzji. Jako główne 
wyzwania w  bliskiej przyszłości ankieto-
wani wskazali m.in. zastanowienie się nad 
najbardziej optymalnym modelem pracy 
w  przyszłości, ewentualne opracowanie 
i  wdrożenie hybrydowego modelu pracy 
czy zachęcenie pracowników do powrotu 
do biur. 

– Część obaw wiąże się również z  samą 
przestrzenią biurową, która może wy-
magać przemodelowania i dostosowania 
do nowej rzeczywistości np. wprowa-
dzenia hot desków, systemów rezerwa-
cji, aplikacji do zarządzania biurem czy 
organizacji większej liczby pomieszczeń  
do pracy wspólnej. Firmy będą zmuszone 
zastanowić się ile, jakiej i  w  jakim miej-
scu przestrzeni potrzebują – może to 
dobry czas na przeprowadzkę albo wpro -
wadzenie powierzchni elastycznych.  
Dodatkowe wyzwanie stanowi niepew-
ność sytuacji pandemicznej w  przyszło -
ści – istotna stanie się gotowość na róż-
ne nieprzewidywalne scenariusze – mówi 
Kamila Barabasz. 

Praca ZDalNa a PrZEPISy 

Pandemia wymusiła pracę zdalną, nie-
mniej za tą zmianą nie nadążyła polska 
legislacja. Kiedy w marcu 2020 r. ogłoszo-
no pandemię, Kodeks pracy zawierał je-
dynie przepisy dotyczące tzw. telepracy.  
Ta okazała się jednak być rozwiązaniem 
zbyt sformalizowanym na czas pandemii, 
który wymagał od pracodawców i pracow-
ników dużej elastyczności oraz dostoso-
wania się do niepewnej sytuacji. Nie do 
końca pomogła też tzw. Tarcza Antykry-
zysowa, w której co prawda wprowadzono 
przepis dotyczący pracy zdalnej w okresie 
obowiązywania stanu epidemii, ale był on 
zbyt ogólny, by stanowić dostateczną wy-
tyczną dla pracodawców i pracowników.

Jak czytamy w  analizie Business Centre 
Club, powyższa regulacja została wprowa-
dzona ad hoc, jako odpowiedź na potrzebę 
pilnego usankcjonowania możliwości pra-
cy z  domu. Mimo, że jest zbyt generalna, 
aby w  dostateczny sposób zabezpieczyć 
interesy obu stron stosunku pracy, otwo-
rzyła drzwi do dyskusji nad systemowym 
uregulowaniem pracy zdalnej w  Kodeksie 
pracy. ich zwieńczeniem jest opublikowa-
ny pod koniec maja i  skierowany do kon-

sultacji społecznych projekt nowelizacji 
Kodeksu pracy, który wprowadza kom-
pleksowe uregulowanie pracy zdalnej.

Praca ZDalNa Na NOWO

Projekt zakłada, że praca zdalna co do 
zasady będzie wykonywana na podsta-
wie uzgodnienia między stronami umowy 
o  pracę, które może nastąpić przy zawie-
raniu umowy o  pracę albo w  trakcie za-
trudnienia, przy czym wówczas może być 
dokonane w  postaci papierowej lub elek-
tronicznej. Mówiąc najprościej – w  zwy-
kłych, nie-pandemicznych czasach, praco-
dawca i  pracownik będą musieli dojść do 
porozumienia (uzgodnić) zasady wykony-
wania pracy zdalnej.

wyjątkowo, wykonywanie pracy w  for-
mie zdalnej będzie jednak mogło zostać 
polecone pracownikowi przez pracodaw-
cę (zatem bez obowiązku uzgodnienia). 
Taka sytuacja będzie możliwa w  okresie 
obowiązywania stanu nadzwyczajnego, 
stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po 
ich odwołaniu, lub gdy będzie to niezbęd-
ne ze względu na obowiązek pracodawcy 
zapewnienia pracownikowi bezpiecznych 
i  higienicznych warunków pracy. Aby pra-
cownik mógł otrzymać takie polecenie, 
konieczne jest jednak złożenie przez niego 
uprzednio oświadczenia, iż posiada warun-
ki lokalowe i  techniczne do wykonywania 
pracy zdalnej.

DODaTkOWE kOSZTy Dla PracODaWcy

eksperci Business Centre Club podkreślają 
również fakt, że nowelizacja Kodeksu Pra-
cy nakłada na pracodawcę kilka dodatko-
wych obowiązków, których realizacja może 
być mniej lub bardziej kosztowna. Praco-
dawca będzie zobowiązany dostarczyć 
pracownikowi wykonującemu pracę zdal-
ną materiały i  narzędzia pracy niezbędne 
do wykonywania pracy zdalnej, zapewnić 
pomoc techniczną i  niezbędne szkolenia 
w  zakresie obsługi narzędzi pracy, pokryć 
koszty związane z  instalacją, serwisem, 
eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy 
niezbędnych do wykonywania pracy zdal-
nej, koszty energii elektrycznej oraz nie-
zbędnego dostępu do łączy telekomunika-
cyjnych, a także inne koszty bezpośrednio 
związane z wykonywaniem pracy zdalnej. 

z  punktu widzenia pracownika szczególnie 
istotne jest to, że pracodawca będzie miał 
prawo przeprowadzenia kontroli wykony-
wania pracy zdalnej przez pracownika – acz-
kolwiek będzie w  tym zakresie ograniczony 
postanowieniami określonymi w  porozumie-
niu lub regulaminie. Pracodawcy, którzy nie 
zdecydują się na uregulowanie pracy zdal-
nej w  myśl powyższych zasad, będą mogli 
skorzystać z  „awaryjnego” rozwiązania,  
jakim będzie możliwość okazjonalnego wyko-
nywania pracy zdalnej, na wniosek pracownika 
złożony w postaci papierowej lub elektronicz-
nej, w  wymiarze nieprzekraczającym 12 dni 
w roku kalendarzowym – informuje BCC. 
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Oprogramowanie ERP 
– pomocnik w zarządzaniu

Oprogramowanie ErP to system ułatwiający  kompleksowe zarządzanie 
firmą. Dzięki niemu kadra i  pracownicy mają wgląd we wszystkie 
podejmowane w  przedsiębiorstwie działania. Oprogramowanie to 
wykorzystywane jest w  różnych obszarach: od finansów i  księgowości, 
poprzez kadry i płace, sprzedaż oraz zarządzanie produkcją i magazynem. 

system erP umożliwia wydajną współpracę 
i  lepsze planowanie wykorzystania zasobów fir-
my. informacje biznesowe zgromadzone w  jego 
centralnej bazie danych pozwalają na znaczące 
ulepszenie pewnych działań. Dzięki niej zmniej-
sza się też ilość błędów spowodowanych w  wy-
niku nieprawidłowego wykorzystywania danych. 
Dodatkowo producenci oprogramowania dbają 
o  jego zgodność z  aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa. Dzięki systemowi erP wiele 
codziennych czynności można wykonywać auto -
matycznie. wpływa to na podniesienie efektyw-
ności pracy, np. podczas wprowadzania doku-
mentów i faktur. Ofertę wysłaną kontrahentowi 

można błyskawicznie zamienić w  elektroniczne 
zamówienie, a po jego potwierdzeniu w fakturę. 
Łatwe jest również generowanie czasochłon-
nych raportów, bieżące monitorowanie pozio -
mów zapasów, śledzenie kart czasu pracy, prze-
twarzanie zamówień klientów. Czynności które 
trwały kilka godzin mogą zostać skrócone do kil-
ku minut. Oprogramowanie erP umożliwia pracę 
zdalną z dowolnego miejsca z dostępem do inter-
netu. Pracownicy biurowi mogą obsługiwać sys-
tem z domu, handlowcy przebywając w terenie, 
zespół magazynu i hali produkcyjnej może wpro -
wadzać dane poprzez czytniki kodów lub panele 
dotykowe. zgromadzone dane analizowane są na 

bieżąco. wprowadzone zmiany w systemie 
są widoczne dla wszystkich uprawnionych 
użytkowników. system erP staje się rdze-
niem każdej firmy w XXi wieku. zwiększa 
jej konkurencyjność i  pozwala obniżyć 
koszty prowadzenia działalności. 

specjaliści z  firmy softlandia, która posiada 
bogate doświadczenie w  dziedzinie wdrożeń 
systemów iT, polecają sprawdzone oprogra-
mowanie symfonia erP. „wśród wielu firm, 
zwłaszcza tych małych i  średnich, panuje 
przekonanie, że system erP to spory wydatek. 
Dzisiaj system erP nie musi być już kupowa-
ny jednorazowo. z  oprogramowania można 
korzystać z  opłatą w  postaci subskrypcji. 
w  ten sposób na erP może sobie pozwolić 
nawet firma zatrudniająca kilku pracowników.  
Np. oprogramowanie symfonia, można wdra-
żać, w zależności od aktualnych potrzeb, w róż-
nych poziomach zaawansowania, a samo wdro-
żenie może być realizowane etapami. Dzięki 
temu firma płaci tylko za te elementy, których 
rzeczywiście używa. warto pamiętać, również 
że oszczędności w  wyborze oprogramowania 
i partnera wdrożeniowego skutkują na częściej 
wydłużonym czasem wprowadzenia systemu, 
brakiem odpowiedniego serwisu i  umiejęt-
ności w  tworzeniu rozwiązań dodatkowych.” 
– mówi sławomir Kuraciński, prezes firmy  
sOFTLANDiA – www.softlandia.pl.

Decydując się na wprowadzenie systemu erP 
warto pamiętać o  precyzyjnym określeniu swo-
ich potrzeby oraz o  wszystkich kluczowych 
procesach biznesowych niezbędnych do pro-
wadzenia firmy, w  których może on pomóc.  
wybrać system, który umożliwi łatwą komunika-
cję z  dowolnymi aplikacjami dzięki interfejsowi 
webAPi. To ważne jeśli firma ma indywidualne 
potrzeby realizowane przez inne oprogramo-
wanie obsługujące np. unikalne procesy produk-
cyjne, logistyczne lub administracyjne. Należy 
pamiętać o  przygotowaniu budżetu na pozwa-
lającego na wprowadzenie w  życie systemu. 
Pomogą w tym specjaliści z firmy wdrożeniowej 
przygotowując wstępną analizę, która określi 
warunki i koszty wprowadzenia oprogramowania 
erP. Uwzględniają oni szereg czynników takich 
jak: wielkość firmy, liczbę pracowników, ilość 
urządzeń na których będzie zainstalowane opro-
gramowanie, opłaty licencyjne za wykorzystanie 
oprogramowania, zakup potrzebnej infrastruktu-
ry iT. warto słuchać rad pracowników oraz anga-
żować ich w proces wdrożenia oprogramowania. 
To dzięki nim zostaną  precyzyjnie określone po-
trzeby przyszłych użytkowników, co zwiększy ich 
satysfakcję z pracy z nowym oprogramowaniem 
i zmniejszy bariery adaptacyjne. 

sławomir Kuraciński prezes firmy sOFTLANDiA
fot. Anna Tryburska – Blue Art Photo

softlandia sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 20A

70-262 szczecin
tel. (91) 488 29 10

www.softlandia.pl
www.facebook.com/softlandia
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trendów biurowych 
po pandemii
Nigdy wcześniej pracownicy nie mieli takiej swobody decydowania o tym gdzie i w jakich 
godzinach chcą wykonywać swoje służbowe obowiązki. Ta elastyczność stanowi wyzwanie 
dla pracodawców, którzy będą musieli zaoferować takie rozwiązania w biurze, żeby pracow-
nicy chcieli do nich przychodzić. Eksperci firmy doradczej cBrE wskazują na 5 trendów biuro-
wych, które warto wdrożyć już teraz, żeby przyciągnąć kadrę do wspólnej przestrzeni.

elastyczność na rynku pracy nie jest niczym no-
wym, jednak nigdy wcześniej nie pracowaliśmy 
zdalnie na taką skalę. Obnażone zostały wady 
ciągłego home office, związane m.in. z brakiem 
interakcji z innymi czy zachwianym work-life ba-
lance. Mimo to, wielu pracowników nie wróci na 
stałe do biura. A jak już się tam pojawią, będą 
oczekiwali takich udogodnień, których praca 
w domu nie oferuje. Chodzi m.in. o atrakcyjną 
przestrzeń do pracy wspólnej. 

TrEND 1: WSPólNE PrZESTrZENIE  
DO Pracy

Biuro jako przestrzeń do wymiany myśli i wspól-
nych spotkań – to główne oczekiwanie pracow-
ników, którzy po wielu miesiącach pracy zdalnej 
łakną kontaktu z innymi. Biuro powinno nie tyl-
ko oferować komfortową przestrzeń do pracy,  
ale też zapewniać miejsce do relaksu, gdzie 
można swobodnie porozmawiać z kolegami z ze-
społu. Jeżeli do tego dorzucimy wygodne sale 
konferencyjne, pokoje do pracy zespołowej czy 
atrakcyjną przestrzeń wspólną, gdzie mogą się 
spotkać wszyscy pracownicy, mamy pewność, 
że nasze biuro nie będzie świeciło pustkami.  

TrEND 2: BEZPIEcZEńSTWO

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jeszcze nigdy 
nie było tak istotne. Biuro powinno spełniać 
normy BHP i maksymalnie ograniczać rozprze-
strzenianie się wirusa. Podstawowe środki  
to m.in. regularna dezynfekcja, udostępnianie 
środków odkażających, maseczek i rękawiczek 
pracownikom czy odpowiednia odległość mię-
dzy biurkami. Te wszystkie elementy pełnią 
ważną rolę psychologiczną – dają bowiem pew-
ność pracownikom, że ich pracodawca dba o ich 
bezpieczeństwo w czasie wykonywania pracy. 

TrEND 3: OBNIŻaNIE POZIOmu STrESu

w  interesie pracodawców jest troska o  zdro-
wie swoich pracowników – ich lepsza kondycja 
to mniej nieobecności w  pracy. To tym istot-
niejsze, że pandemia odbiła się negatywnie na 

psychice i zdrowiu wielu osób. Dlatego właśnie 
nowoczesne biura powinny zachęcać do dba-
nia o siebie. Pomysły są różne: od stref relaksu, 
zapewnienia dostępu do porad dietetycznych 
w  miejscu pracy, programów zachęcających 
do ćwiczeń, zdrowych przekąsek dostępnych 
w dystrybutorach z żywnością, po zajęcia gim-
nastyczne w przerwie obiadowej. 

TrEND 4: TEchNOlOGIa 

Pandemia uświadomiła firmom, jak ważne 
i potrzebne są biura wyposażone w najnowsze 
technologie.  Przede wszystkim, odpowiednie 
i  nowoczesne systemy do telekonferencji po-
zwalają na integrację rozproszonych zespołów, 
a to aktualnie priorytet. równie istotne są roz-
wiązania wspierające bezpieczeństwo i  kom-
fort pracowników. w  najnowocześniejszych 

obiektach można m.in. zarezerwować godzinę 
przyjścia do biura, co pozwala uniknąć kolejek, 
bezdotykowo wjechać windą na wybrane piętro 
czy skorzystać z aplikacji, żeby zarezerwować 
salę konferencyjną na spotkanie z własnym ze-
społem czy klientem. 

TrEND 5: INDyWIDualNE PODEJścIE

Każdy pracownik ma inne potrzeby i  inne 
obawy związane z  powrotem do biura.  
Dlatego firmy w  miarę możliwości powinny 
postawić na indywidualne podejście. warto 
najpierw poznać potrzeby i oczekiwania kadry, 
a  następnie wypracować plan powrotu, który 
będzie optymalny dla wszystkich. Należy jasno 
określić tryb powrotu do biur, model pracy i pla-
nowane udogodnienia, które mogą wpłynąć 
m.in. na komfort pracy wspólnej. 

5
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śródmiejska perła odzyska 
blask szybciej niż planowano

metamorfoza zabytkowej kamienicy przy ul. malczewskiego postępuje w  imponującym 
tempie. Nowi właściciele będą mogli cieszyć się apartamentami już w  przyszłym roku. 
Blask śródmiejskiemu zabytkowi przywraca „Siemaszko”, czołowy szczeciński deweloper. 

Firma kupiła niszczejący przez lata XiX-wiecz-
ny budynek w  zrujnowanym stanie i  od razu 
zabrała się do pracy. Przez pierwszy rok prace 
skupiały się na inwentaryzowaniu, ratowaniu 
i  wzmacnianiu elementów historycznych. Do-
piero potem ruszyła rozbudowa. Dziś nowocze-
sne skrzydła okalające zabytkową tkankę są już 
dobrze widoczne. 

– Tempo jest bardzo satysfakcjonujące. Naj-
trudniejsze prace już za nami – deklaruje Lesław 
siemaszko i dodaje: – To, co zaplanowaliśmy na 
dwa lata, udało nam się wykonać w ciągu roku. 
Pozwoliło to na zrewidowanie harmonogramu 
inwestycji i znaczne przyspieszenie terminu jej 
zakończenia. 

Oddanie do użytku kamienicy deweloper pla-
nuje przed końcem 2022 r., czyli półtora roku 
przed zakładanym pierwotnie terminem. 

– To absolutnie wyjątkowe przedsięwzięcie, 
zależy nam na przywróceniu prestiżu tego miej-
sca – podkreśla Lesław siemaszko. – Będzie to 
zdecydowanie obiekt klasy premium, jedyny 
taki w  szczecinie. Kamienica jest przepiękna 
i zasługuje na to, aby przyciągać uwagę. 

zgodnie z  projektem rewitalizacji historyczna 
XiX-wieczna fasada zostanie starannie odtwo-
rzona. w części frontowej zachowany zostanie 
oryginalny podział przestrzeni wewnątrz, lokale 
będą wysokie i przestronne. zabytek zyska wy-
jątkową współczesną oprawę – w kontraście do 
historycznej fasady, bogato przeszkloną. 

inwestycja przy ul. Malczewskiego wzbudza 
duże zainteresowanie nie tylko wśród miesz-
kańców szczecina, którzy śledzą losy kamieni-
cy, ale również wśród poszukujących atrakcyj-
nych mieszkań i lokali. 

– zainteresowanie jest ogromne, bo to absolut-
nie wyjątkowa okazja – przyznaje Beata Nowak, 
dyrektor sprzedaży firmy siemaszko. Nie tylko 
lokalizacja jest topowa, ale też charakter bu-
dynku niepowtarzalny. To jedyna szansa, żeby 
stać się właścicielem lokalu w starym stylu, jaki 
zachowa kamienica, bo nie ma już takich budyn-
ków w szczecinie. 

w  obu częściach rewitalizowanego budynku, 
historycznej i  nowej, będą mieszkania, a  na 
parterze lokale użytkowe. w sumie 129 miesz-
kań o powierzchni od 30 do 150 mkw., najwy-
żej położone – dwukondygnacyjne. wszystkie 
funkcjonalnie zaprojektowane, nasłonecznione 
z dużymi oknami i balkonami. 

– wyjątkowo atrakcyjne będą też lokale użyt-
kowe usytuowane wzdłuż prowadzącej do CH 
Galaxy uliczki, zaprojektowane jako zadaszony 
pasaż. Przestrzeń idealna dla kawiarni i restau-
racji. Jestem pewna, że Malczewskiego 34 już 
wkrótce stanie się najbardziej pożądanym ad-
resem na mapie szczecina – przekonuje Beata 
Nowak.

w  pobliżu są wszystkie atrakcje, jakie oferuje 
metropolia: centra handlowe, rozrywkowe, in-
stytucje kultury, przedszkola, szkoły, rozległy 
park Żeromskiego, wały Chrobrego i  nadod-
rzańskie bulwary. Okolica zachęca do spacerów 
oraz aktywnego spędzania czasu w  mieście. 
Nie potrzeba samochodu, aby dojechać do cen-
trum, wystarczy wyjść z domu.

– wszędzie można dotrzeć pieszo, auto najle-
piej więc zostawić w garażu – zachęca Beata 
Nowak. 

Miejsca postojowe dla mieszkańców zapla-
nowano w  części parteru oraz w  podziemiu, 
wjazd do garażu będzie od strony CH Galaxy. 
windy dostępne z poziomu podziemia zarów-
no w części zabytkowej, jak i nowej budynku. 
Do dyspozycji mieszkańców będzie też atrak-
cyjnie zagospodarowane patio.

siemaszko to jeden z najbardziej doświadczo-
nych i utytułowanych deweloperów, funkcjo-
nujący na rynku od 25 lat. wybudował ponad 
4 tysiące mieszkań, również w  segmencie 
ekskluzywnym. Obecnie realizuje na terenie 
szczecina kilka inwestycji mieszkaniowych. 
Firma jest laureatem najwyższych branżo-
wych wyróżnień, w tym m.in. „Diamentowego 
Orła Polskiego Budownictwa” przyznawa-
nego przedsiębiorstwom, które budują no-
wocześnie i bezpiecznie oraz stanowią wzór 
dobrego zarządzania na polskim rynku bu-
dowlanym. 

Al. Powstańców wlkp. 81A   |  70-110 szczecin 
tel.: 91 422 16 51-52 
www.siemaszko.pl 
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W sercu Prawobrzeża, 
w otoczeniu natury 

victoria apartments przy ulicy Przestrzennej, to jedna z  najatrakcyjniejszych inwestycji 
w Szczecinie. usytuowana na Prawobrzeżu, tuż nad jeziorem Dąbie, niedaleko Parku kra-
jobrazowego Doliny Dolnej Odry. ale jednocześnie położona blisko dużego miasta i dobrze 

skomunikowana z jego centrum.

Prawobrzeżna część szczecina, w  której zlo-
kalizowana jest inwestycja PCG, to prawdziwe 
zagłębie terenów rekreacyjnych i  możliwości 
uprawiania sportów wodnych. Mieszkańcy Vic-
toria Apartments będą mieli do dyspozycji ma-
rinę zlokalizowaną tuż pod oknami. Do centrum 
szczecina będą mogli więc dotrzeć nie tylko 
lądem, ale i szlakami wodnymi. 

Victoria Apartments to cztery wysokiej klasy 
apartamentowce. zostały zaprojektowane 
w  taki sposób, aby wpisać się w  krajobraz 
oraz pasowały klimatem do pobliskich ma-
rin. Poza lokalizacją sprzyjającą uprawnianiu 
sportów wodnych, rekreacji i  odpoczynku 
wśród zieleni, dużym atutem inwestycji jest 
jej dobre skomunikowanie z  centrum miasta. 
Kilka minut wystarczy, aby dotrzeć do najważ-
niejszych punktów szczecina, takich jak centra 
handlowe, instytucje kultury czy atrakcje tury-
styczne. Deweloper w ramach podwyższonego 

standardu zapewnił przyszłym mieszkańcom 
ogrzewanie podłogowe, system smart do za-
rządzania apartamentem oraz tarasowe okna 
w  każdym pokoju. Prace przebiegają zgodnie 
z wyznaczonym harmonogramem prac. w czę-
ści budynków wykonano już ogrzewanie pod-
łogowe oraz instalację wodną, a  także biały 
montaż. Pierwszy etap będzie gotowy do od-
dania już w pierwszym kwartale 2022 roku. za 
projekt odpowiada studio Mellon Architekci.  
Deweloper wprowadził pewien bonus: każdy 
kupujący apartament w  Victoria Apartments 
otrzymuje voucher na kurs sternika motoro-
wodnego. 

Jedną z  oferowanych, przez dewelopera PCG, 
usług jest wykończenie mieszkania „pod klucz”. 
Klient, który je nabędzie nie musi się martwić 
o cały proces aranżacji wnętrza. Mogą się tym 
zająć profesjonaliści – architekci, projektanci 
i wykonawcy prac wykończeniowych.  

Victoria Apartments to inwestycja, z  którą 
ogólnopolski deweloper PCG debiutuje na 
szczecińskim rynku. Dotychczas od ponad 
30 lat swoją działalność prowadził przede 
wszystkim we wrocławiu i  Legnicy. w  2020 
do portfolio miast dołączył szczecin,  
a w 2021 – zielona Góra i wałbrzych. 

PCG jest ogólnopolskim deweloperem budują-
cym m.in. we wrocławiu, Legnicy, szczecinie, 
zielonej Górze i  wałbrzychu. Od września 
spółka stała się spółką akcyjną. Deweloper 
w planach ma kolejne inwestycje w szczeci-
nie. PCG aktywnie angażuje się w lokalne ini-
cjatywy. Jest m.in. partnerem Żeglugi szcze-
cińskiej, patronem serii filmów Visit szczecin 
promujących stolicę Pomorza zachodniego, 
dba o  sąsiedzkie relacje uczestnicząc w  re-
gatach organizowanych przez Centrum Że-
glarskie czy w  imprezach Aeroklubu szcze-
cińskiego.

Biuro sprzedaży
ul. Panieńska 17, szczecin
tel.: +48 735 200 002
www.victoriaszczecin.pl

autor: ds./foto: materiały prasowe
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Kupujesz mieszkanie? 
Sprawdź dewelopera

Sprawdzenie dewelopera to jedna z  najważniejszych czynności jakie należy wykonać 
przed dokonaniem zakupu mieszkania. kupno nieruchomości to inwestycja kosztowna,  
właśnie dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji powinniśmy sprawdzić najmniejsze 

szczegóły dotyczące realizowanego przez dewelopera projektu. 

w  innym wypadku możemy się rozczarować, 
jeśli okaże się, że w  naszym wymarzonym 
mieszkaniu są niedociągnięcia w sztuce budow-
lanej lub nieprawidłowości ze strony prawnej.  
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie? Jak spraw-
dzić dewelopera? Jakie pytania powinniśmy mu 
zadać przed podjęciem ostatecznej decyzji?

1. JakIE OPINIE O  DEWElOPErach I  JEGO 
PrOJEkTach fuNkcJONuJą W  SIEcI I  Na 
ryNku?
Niezależnie od tego czy szukamy dobrego den-
tysty, fryzjera lub mechanika zawsze staramy 
się zdobyć na temat fachowca niezależną i wia-
rygodną opinię. w przypadku dewelopera jest 

to niezwykle istotna kwestia ze względu na to, 
że inwestycja jest kosztowna i będzie rzutować 
na naszą przyszłość. Koniecznie powinniśmy ze-
brać jak najwięcej opinii na temat dewelopera. 
warto zdobyć się na nieco wysiłku i spróbować 
dotrzeć do klientów, którzy kupili już mieszka-
nie u  danego dewelopera. Cenną wiedzą dys-
ponują również podwykonawcy oraz prawni-
cy. wiele informacji znajdziemy w  internecie. 
wprawdzie jest to miejsce, w  którym może 
pojawić się wiele negatywnych opinii, to w ich 
kontekście warto sprawdzić jak szybko reaguje 
na nie deweloper. Jeśli okaże się, że szybko stara 
się konstruktywnie rozwiązać problem, to nie 
warto go przekreślać.

2. Jak fINaNSOWaNa JEST INWESTycJa?
inwestycja może być finansowana na dwa spo-
soby. Deweloper może finansować z własnych 
środków lub skorzystać z  kredytu bankowe-
go. w  opinii wielu osób istnieje przekonanie,  
że deweloper jest bardziej wiarygodny je-
śli inwestycje realizuje z  własnych źródeł.  
warto to jednak przemyśleć. Jeśli koszty in-
westycji pokrywane są częściowo lub w cało-
ści przez bank, to musimy wiedzieć, że w tym 
przypadku deweloper przeszedł bardzo skru-
pulatny proces, w  wyniku którego otrzymał 
kredyt. Co więcej bank przez cały okres reali-
zacji projektu nadzoruje i kontroluje prace pro-
wadzone przez dewelopera.

autor: cordiapolska.pl

3. cZy INWESTOr POSIaDa PraWO WŁa-
SNOścI DZIaŁkI?
warto zadać to pytanie deweloperowi.  
Tego rodzaju informacja nie jest bez znaczenia 
dla kupującego mieszkanie. Dlaczego? w zależ-
ności od tego czy deweloper posiada grunt na 
własność czy też jest tylko jego użytkownikiem 
wieczystym, koszty wynikające z  posiadania 
mieszkania mogą być mniejsze lub większe. 
w  drugim przypadku jako właściciel lokalu 
stajemy się także współużytkownikiem gruntu 
i  musimy stosować się do umowy dotyczącej 
użytkowania wieczystego, czego konsekwencją 
jest wnoszenie odpowiednich opłat.

4. cZy INWESTycJa JEST OBcIąŻONa hIPO-
TEką?
Przed złożeniem podpisu na umowie warto 
sprawdzić czy mieszkanie nie jest obciążone 
długiem. Może się okazać, że deweloper podjął 
decyzję o  finansowaniu inwestycji kredytem 
hipotecznym. Oznacza to, że dla banku cała 
nieruchomość jest zabezpieczeniem. w  takim 
przypadku należy zobowiązać dewelopera by 
wypełnił wszelkie formalności, które zwalniają 
nas z  odpowiedzialności za jego zobowiąza-
nie. Musimy w  tym przypadku uzyskać zgodę  
od banku na to, by wyodrębnił bezobciążenio-
wo kupione przez nas mieszkanie.

5. JakIE Są PlaNy ZaGOSPODarOWaNIa 
WSPólNEJ cZęścI INWESTycJI?
Mieszkanie, jego wnętrze, wykończenie powin-
no stanowić kwestię podczas rozmów z dewelo-
perem. Jednak nie zapominajmy również o tym, 
że bardzo istotne z perspektywy mieszkańca są 
także wszelkie  tzw. wspólne części inwestycji. 
Powinniśmy więc zapytać o plan zagospodaro-
wania całej inwestycji. Czy w granicach osiedla 
planowana jest budowa placów zabaw, miejsc 
parkingowych (nie tylko dla mieszkańców,  
ale również dla gości) czy pojawią się jakieś zie-
lone akcenty i ławeczki. Tego rodzaju „dodatki” 
są przeważnie stałym elementem projektu, 
warto jednak zweryfikować przed podpisaniem 
umowy czy zagospodarowanie przestrzenne 
przypadnie nam do gustu.

6. Jaka JEST JakOść WykOńcZENIa I  Wy-
kOrZySTaNych maTErIaŁóW?
O co pytać dewelopera przy kupnie mieszkania? 
Trzeba pytać o najmniejsze detale, które składa-
ją się na całość. Nie pytajmy tylko i wyłącznie 
o mieszkanie. Dowiedzmy się jak będą prezen-
towały się klatki schodowe, jakie będą drzwi, 
czy będą wiatrołapy, światło włączające się na 
fotokomórkę, jaki standard będą miały okna. 
Jeśli chodzi o  samo mieszkanie, to koniecznie 
należy się dowiedzieć, co obejmuje wybrany 
zakres wykończenia. wówczas będziemy wie-
dzieli, co trzeba wykonać we własnym zakresie. 
To jest istotne ponieważ te elementy znacząco 
wpływają na ogólną wartość nieruchomości.     

7. JakIE BęDą WyDaTkI aDmINISTracyJNE?
Kupno mieszkania wiąże się także z tym, że pod-
czas jego użytkowania będziemy zobligowani 
do pewnych opłat. Należy zapytać dewelopera 
o opłaty administracyjne – czynsz, koszty zwią-
zane z utrzymaniem części wspólnych, dróg do-

jazdowych, chodników, klatek schodowych czy 
garaży. Częścią składową wnoszonych opłat 
są wydatki na remonty, ale może się okazać 
że to tylko niewielki procent kwot związanych 
z  utrzymaniem i  zarządzaniem. warto dowie-
dzieć się od dewelopera jak najwięcej i uzyskać 
najbardziej szczegółowe dane dotyczące opłat 
związanych z kupionym mieszkaniem.

8. cZy Są ZrEalIZOWaNE WSZySTkIE fOr-
malNOścI PraWNE?
Przed dokonaniem zakupu powinniśmy popro-
sić dewelopera o okazanie wszelkich pozwoleń 
i  dokumentów, które zapewnią nas, że inwe-
stycja jest realizowana legalnie. Dlaczego to 
takie ważne? zdarzały się przypadki, w których 
deweloper nie miał prawa na prowadzenie bu-
dowy i nie otrzymał go już w trakcie realizacji 
inwestycji. wówczas znajdziemy się w trudnej 
sytuacji. O  co należy poprosić dewelopera: 
projekt budynku, pozwolenie na budowę, umo-
wy o  przyłączenie obiektu do sieci (gazowej, 
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej), protokoły 
odbioru przyłączy sanitarnych i elektrycznych, 
świadectwo energetyki budynku.
Przy odbiorze warto uzyskać uwierzytelnione 
kopie dokumentacji, a także powinniśmy spraw-
dzić księgę wieczystą nieruchomości grunto-
wej.

9. cO OBEJmuJE STaNDarD DEWElOPEr-
SkI?
Po podpisaniu umowy deweloper zobowiąza-
ny jest przekazać nam nieruchomość w  usta-

lonym stanie i  z  ustalonym wyposażeniem.  
warto jednak pamiętać, że tzw. „stan dewe-
loperski” nie jest w  żaden sposób określony 
prawnie. To oznacza, że każdy deweloper sam 
ustala ten standard. w  rezultacie mieszkania 
u różnych deweloperów mogą się znacznie do 
siebie różnić. właśnie dlatego koniecznie po-
winniśmy ustalić każdy najmniejszy detal, któ-
ry składa się na nieruchomość w „standardzie 
deweloperskim”. zapytajmy o klasę drzwi, ma-
teriały z  jakich wykonane są parapety, czy na 
ścianach i  sufitach jest gładź, jakiego rodzaju 
będą okna, czy w standardzie są kontakty, etc.

10. Jak WyGląDaJą WaruNkI ODSTąPIE-
NIa OD umOWy?
wprawdzie warunki odstąpienia od umowy re-
guluje dla każdej ze stron ustawa deweloperska 
to deweloper może wprowadzić dodatkowe 
punkty. stąd pytanie o warunki od jej odstąpie-
nia jest bardzo zasadne. Dodatkowych warun-
ków wprowadzonych przez dewelopera może 
być wiele, dlatego konieczne będzie szczegóło-
we zapoznanie się z dokumentacją.

Kupno mieszkania nie jest proste, a weryfikacja 
wszelkich szczegółów dotyczących dewelope-
ra, detali odnoszących się do nieruchomości 
z częściami wspólnymi oraz form prawnych to 
proces długotrwały. Jednak zakup dotyczy kil-
kuset tysięcznej inwestycji. Musimy być czujni, 
precyzyjni i  konsekwentni by nieruchomość 
spełniała nie tylko nasze wyobrażenia, ale także 
wszelkie aspekty prawno-administracyjne.
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Dobra przystań dla biznesu
W województwie zachodniopomorskim marina Developer znany jest z lokali mieszkanio-
wych wyróżniających się wysokim standardem i nietuzinkowymi rozwiązaniami architek-
tonicznymi. Tymczasem nie każdy wie, że działalność mariny Developer to także bardzo 
udane projekty biurowe i komercyjne.

Prowadzenie firmy wymaga odpowiedniego zaplecza, dlatego 
Marina Developer realizuje nowy budynek, w którym na przed-
siębiorców czeka aż 2000 m2 nowoczesnej powierzchni biuro-
wej przy ul. Przestrzennej, a także dokonuje renowacji 2 budyn-
ków usługowych o powierzchni 1700 i 1000 m2 przy ul. Judyma 
w samym sercu Parku Chopina.

ZacumuJ SWóJ BIZNES Na PraWOBrZEŻu

Mieszczący się w  przedwojennym hangarze lotniczym indu-
strialny biurowiec Mariny Developer nad jeziorem Dąbie jest 
już w pełni wynajęty, dlatego zaplanowano jego rozbudowę. in-
westycja Hangar Przestrzenna 11 zlokalizowana jest w sąsiedz-
twie apartamentowca CLUBHOUse i już istniejącego budynku 
biurowego. w  jej pobliżu powstaje właśnie specjalna strefa 
ekonomiczna przy ul. Nowoprzestrzennej w Dąbiu, która wraz 
z Technoparkiem Pomerania oraz stargardzkim i Goleniowskim 
Parkiem Przemysłowym stworzy strefę przedsiębiorczości i no-
woczesnych technologii. Takie umiejscowienie biurowca niesie 
ze sobą szereg korzyści, jak choćby powstanie nowego układu 
drogowego. Lokalizacja ta nie bez powodu zwróciła uwagę wło-
darzy miasta i dewelopera. Hangar Przestrzenna 11 to dosko-

nały punkt startu podróży służbowych w kierunku Świnoujścia, 
Gorzowa, wrocławia czy Poznania. Bliskość 2 lotnisk – sporto-
wego w Dąbiu oraz portu lotniczego w Goleniowie, który po-
zwala na swobodne utrzymywanie kontaktów krajowych i mię-
dzynarodowych – to dodatkowe atuty tej lokalizacji. Ponadto 
dojazd do centrum szczecina zajmuje tylko siedem minut. Przy-
stanek autobusowy w kierunku Śródmieścia i Dąbia znajduje się 
zaledwie 50 m od biurowca. 

Każda z 4 kondygnacji biurowca ma ok. 500 m2. Budynek zosta-
nie wybudowany do końca 2023 roku, a obecnie trwają inten-
sywne prace służące personalizacji powierzchni pod potrzeby 
konkretnych firm.  Dla najemców przygotowano powierzchnię 
o wysokości od 300 do 473 cm. wszystkie biura będą wyposażo-
ne w nowoczesny i wysoko wydajny system ogrzewania i klima-
tyzacji. Atutem dla prowadzenia firmy w tym miejscu są również 
szerokie miejsca postojowe w  bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dynku, co pozwoli nie tylko na dogodne przyjmowanie klientów, 
ale także obsługę dostawców. za projekt Hangaru odpowiada 
zespół architektów Orłowski szymański, którzy zrealizowali już 
wiele ważnych przestrzeni w szczecinie, m.in. znany budynek 
biurowo-usługowy „Lastadia Office” na Łasztowni. 

TWOJE BIurO W OTOcZENIu ZIElENI

Marina Developer rewitalizuje także 2 budynki 
przy ul. Judyma w Parku Chopina w szczecinie. 
Pod numerem 24 na przedsiębiorców czeka 1700 
m2 powierzchni użytkowej (ok. 400 m2 na każdej 
kondygnacji), a  pod numerem 26 powierzchnia 
obejmuje 1000 m2 (ok. 200 m2 na kondygnacji). 
Oba budynki są w rewitalizacji i przebudowie. – 
Tworzymy nowoczesną powierzchnię usługową 
na najwyższym poziomie, z  dużą liczbą miejsc 
parkingowych, co jest atutem dla każdego, kto 
prowadzi firmę. Pracujemy jednocześnie zgodnie 
z ustaleniami z Miejskim Konserwatorem zabyt-

ków i przygotowujemy budynki pod wynajem naj-
bardziej wymagających klientów, w tym z branży 
medycznej i  technologicznej  – mówi Krystian 
surmacz. inwestycja realizowana jest w centrum 
parkowej zieleni. Bliskość rozwiniętej infrastruk-
tury miejskiej to jedna z jej wielu zalet – miejsce 
jest świetnie skomunikowane nie tylko z  cen-
trum, ale także innymi dzielnicami szczecina.

TWOJE BIura JuŻ POWSTaJą

w każdym z budynków liczy się nie tylko funk-
cjonalna, nowocześnie urządzona przestrzeń, 
ale także ich dodatkowe atuty wynikające z do-

skonałej lokalizacji. Duże, przestronne okna 
inwestycji Hangar Przestrzenna 11 z  jednej 
strony wychodzą na dąbską marinę, z drugiej na 
lotnisko sportowe w Dąbiu i widniejące na ho-
ryzoncie wzgórza Bukowe, zaś kompleks przy 
ul. Judyma położony jest w samym sercu Parku 
Chopina, który zapewnia spokój i ciszę, a jedno-
cześnie bliskość ważnych arterii miejskich. w ta-
kim otoczeniu chce się pracować.

autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe
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Dobra lokata w uczucia, 
czyli jak inwestować w sztukę

MONIKA KRUPOWICZ

Inwestowanie w sztukę, obok inwestowania w nieruchomości, kruszce oraz fundusze in-
westycyjne, jest najbardziej popularną formą inwestowania. Przynajmniej tak się dzieje na 
świecie, gdzie ceny za niektóre dzieła sięgają spektakularnych liczb. kupuje się sztukę nie 
tylko dla jej walorów estetycznych  i dekoracyjnych. Budowanie kolekcji również znacząco 
wpływa na wizerunek, podnosi prestiż i jest bezpieczną formą lokowania kapitału. To co na 
świecie jest już od dawna normą w tej sferze , w Polsce się nadal rozwija. O tym dlaczego 
warto inwestować w sztukę i jak to robić rozmawiamy z moniką krupowicz, właścicielką 
szczecińskiej Open Gallery i współwłaścicielką Stolarska/ krupowicz Gallery w Warszawie. 

Dlaczego warto inwestować w dzieła sztuki? 
w Polsce to dość nowy rodzaj inwestycji, ale od kilku lat rynek ten 
bardzo się rozwija. rynek sztuki w  naszym kraju jest młody, ale 
odporny na różne zawirowania w gospodarce. Kupując sztukę, in-
westujemy nie tylko pieniądze, ale lokujemy także swoje uczucia. 
sztuka bowiem ma wartość nie tylko finansową, ale także emocjo-
nalną. Chcemy otaczać się pięknymi rzeczami, posiadać przedmio-
ty wyjątkowe. sztuka to także prestiż.

Jak zacząć inwestować w  sztukę? Załóżmy, że w  ten sposób 
pragnę upłynnić trochę pieniędzy, ale kompletnie się na tym 
nie znam. może wiem, kto namalował mona lisę, ale na tym się 
moja wiedza kończy. mimo to słyszałam, że warto. Od czego 
powinnam zacząć?
Należy się zastanowić, w jaką sztukę chcemy inwestować i  jakie 
mamy środki. Jeżeli są to kwoty milionowe, a  inwestor oczekuje 
pewnej lokaty, to kupuje sztukę dawną lub klasyków sztuki współ-
czesnej. z reguły są to prace artystów już nieżyjących, którzy za-
pisali się na kartach historii sztuki. Lokowanie w ten rodzaj sztuki 
jest dość łatwe, ponieważ wartość dzieł została zweryfikowana. 
większość jednak osób inwestuje mniejsze środki i wtedy warto 
zainteresować się sztuką współczesną, która jest jeszcze w Polsce 
mocno niedoszacowana, ale jest to rynek z ogromnym potencja-
łem. Można kupić prace artystów za kilka tysięcy złotych i mieć 
pewność, że nie są to stracone pieniądze. Pamiętać jednak należy, 
że to lokata długoterminowa. zacząć trzeba przede wszystkim od 
własnej edukacji, od pogłębienia wiedzy. Czyli należy czytać, py-
tać, rozmawiać, odwiedzać renomowane galerie, chodzić na wy-
stawy w instytucjach publicznych, które prezentują sztukę współ-
czesną. Oczywiście rozmawiać z osobami, które sztukę sprzedają. 
raczej nabywać prace w galeriach, czyli w pewnych źródłach. Tzw. 
okazyjne kupowanie na aukcjach czy w miejscach, które tylko obra-
cają pracami artystów, może okazać się pułapką.

Inwestowanie w  sztukę. No właśnie, w  co dokładnie? malar-
stwo, rzeźba, co jeszcze?
w Polsce najczęściej kupuje się malarstwo, ponieważ to duży rynek 
z ogromną podażą. Oczywiście są inwestorzy kupujący rzeźbę oraz 
pierwsi kolekcjonerzy prac z  obszaru nowych mediów, czyli m.in. 
prac video czy instalacji artystycznych. Ja jednak proponuje zacząć 
od malarstwa, ponieważ większość kupujących sztukę chce się nią 
otaczać i, lokując pieniądze, kupuje także unikatowe wyposażenie 
wnętrz. Modne lampy czy meble kiedyś zmienimy na nowe, a obrazy, 
rzeźby zostaną i pewnie będą się nimi cieszyć następne pokolenia. 
Dlatego często nie rozumiem, dlaczego ktoś mówi, że kilka czy kilka-
naście tysięcy za obraz to dużo, ale wydaje często wyższe kwoty na 
lampę czy modną torebkę lub zegarek. Podkreślam, sztuka w Polsce 
jest tania, liczona nadal w złotówkach, a nie w euro. 

kupować znanych artystów czy też młodych, początkujących? 
W  pierwszym przypadku mamy gwarancję zarobku, ale jak 
rozpoznać, który z  młodych twórców jest wart tego rodzaju 
ryzyka?
Tutaj, jak mówiłam, warto podnosić swoją świadomość i wiedzę 
oraz zaufać specjalistom, chociaż i oni nie mają patentu na sukces 
młodego artysty. widzą jednak jego rozwój, śledzą to, co tworzy. 
Trzeba pamiętać bowiem, że nie każdy obraz świetnie namalowa-
ny, który się podoba, jest dziełem sztuki i nie każdego twórcę sztu-
ki można nazwać artystą. Nie jest ważne, czy artysta jest młody, 
czy starszy. warto wiedzieć, że wartość inwestycyjna wiąże się 
ze sztuką, która ma walor merytoryczny, intelektualny, a nie tylko 
dekoracyjny, czyli jest tylko dobrym rzemiosłem. warto poznawać 
artystów na różnego rodzaju wernisażach, śledzić ich rozwój, osią-
gnięcia, nagrody czy wystawy w prestiżowych publicznych insty-
tucjach sztuki, gdzie to, co tworzą i co chcą przekazać, weryfiku-
ją uznani kuratorzy, krytycy sztuki. To w przyszłości zadecyduje, 
czy artysta zapisze się w historii sztuki. Najważniejsze jednak jest 
zacząć, mówiąc przenośnie, od lokowania swojego serca - trzeba 
chcieć sztuką się interesować i otaczać oraz wydawać na nią pie-
niądze.

co dalej z zakupioną sztuką? Jak ma nam się zwrócić? Jak może-
my na niej zarobić i ile?
O tym zdecyduje to, jak mocno dany artysta zapisze się w historii 
sztuki. inwestowanie w  sztukę to lokata długoterminowa i  zale-
cana jest cierpliwość. Posiadając prace o dużej wartości meryto-
rycznej i artystycznej, możemy spodziewać się wzrostu wartości 
finansowej.

Jak sytuacja z inwestowaniem w sztukę wygląda w Warszawie, 
a jak w Szczecinie? Jaka jest różnica, jeśli jest?
różnica przejawia się w dostępie do galerii. wszystko, co najważ-
niejsze na rynku sztuki, dzieje się oczywiście w warszawie. Jednak 
w wielu miastach, także w szczecinie, dziś już prężnie działają róż-
nego rodzaju instytucje kulturalne i galerie. w stolicy większy jest 
krąg odbiorców z zasobnym portfelem, ale także większa konku-
rencja. Ja jednak nie narzekam na szczecin. Jak to powiedział jeden 
z  moich klientów: „szczecin to biedne miasto bogatych ludzi” i, 
mówiąc szczerze, to bogactwo to także osobowość. Uwielbiam 
prezentować sztukę szczecińskim odbiorcom, są bardziej otwarci, 
nie udają, że wszystko wiedzą o sztuce i rynku sztuki. wybierają 
sercem, a dodatkowe walory i wartość inwestycyjna danej sztuki 
bardzo ich cieszą. Nie są zainteresowani obrotem sztuką, lecz jej 
posiadaniem, własnym rozwojem kulturalnym. Artyści przyjeżdża-
jący do szczecina czują się tutaj bardzo docenieni. Nie istnieją ba-
riery w rozmowie. zarówno artyści, jak i odbiorcy razem po prostu 
świetnie się bawią. sztukę z galerii w szczecinie sprzedaję także ko-
lekcjonerom z warszawy, Trójmiasta i wielu innych miejsc. Cieszy 
mnie ten rozwój rynku sztuki i cieszę się, że tak wielu odbiorców 
oraz artystów mi zaufało.

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński, rafał Oleksiewicz  

wystawa Anny reinert w Open Gallery
Fot. Jarosław Gaszyński

60 61 

Bizn
esO

w
y styl ŻyciABi

zn
es

O
w

y 
st

yl
 Ż

yc
iA



Sportowy indywidualista 
w terenie

BmW jest marką samochodów, która zawsze wyznaczała nowe trendy 
w motoryzacji. Takie jest również BmW X7.  To niesamowicie luksusowy, 
przestronny i  najbardziej zaawansowany technologicznie Suv tej marki. 
Z pewnością zainteresuje tych, którzy oczekują doskonałości – najlepszej 
jakości wykonania, wygody i  komfortu znanych z  luksusowych limuzyn,  

ale zamkniętych w nadwoziu dużego i masywnego Suv-a.

moc silnika: 333 KM
Prędkość maksymalna: 243 km/h

Przyśpieszenie: 6,3-100 km/h[s]
średnie spalanie: 10,2 l/100 km

szczecin, Ustowo 55
szczecin, Hangarowa  17

Gorzów wlkp., ul. Kasprzaka 6G

BmW X7

Lata mijają, a  BMw wciąż produkuje fenome-
nalne modele, co jakiś czas dokonując rewolucji 
w motoryzacji, jak ta, która miała miejsce w  la-
tach 70., kiedy BMw wypuściło pierwszy seryjny 
samochód z silnikiem turbo.  sAV – jako określe-
nie modelu samochodu to także dzieło niemiec-
kiej marki. Należy dodać, że określenie zarezer-
wowane jest wyłącznie dla BMw z  serii X, jak 
nasz dzisiejszy bohater.  

sAV, czyli sports Activity Vehicle to sUV, który jeź-
dzi w terenie, ale ma moc sportowego samocho-
du. To połączenie mocnego silnika, z  przestron-
nością kabiny i cechami charakterystycznymi dla 
auta terenowego. Nowy X7 dzięki pneumatyczne-
mu zawieszeniu utrzymuje stałą wysokość nad-
wozia, niezależnie od obciążenia. Do tego jest 
autem bardzo stabilnym dzięki możliwości regu-

lacji układu jezdnego, a  cztery wybierane tryby 
jazdy terenowej jeszcze dokładniej dostosowują 
napęd na wszystkie koła do aktualnej nawierzch-
ni. BMw X7 wyposażony jest w sportowy układ 
wydechowy, który oferuje możliwość zmiany 
charakterystyki brzmienia za pomocą specjalne-
go przełącznika właściwości jezdnych oraz ak-
tywny układ kierowniczy ze skrętną osią tylną, 
co pozwala na jeszcze większą precyzję podczas 
wykonywanych manewrów. 

Prezentowany model BMw wyposażony jest w sze-
reg systemów i asystentów, odpowiadających za 
bezpieczeństwo w trakcie jazdy i ułatwiających 
życie kierowcy, podczas parkowania. Kokpit 
jest nowoczesny i  bardzo przejrzysty, zawiera 
doskonałej jakości system ekranów o  wysokich  
rozdzielczościach. 

autor: Aneta Dolega
foto: Bogusz Kluz

Nasz bohater jest autem terenowym 
o  sportowych właściwościach i  tak też 
wygląda. Atletycznej sylwetce stylu do -
dają, m.in. laserowe światła, chromo -
wane listwy boczne i  tylne czy wyróż-
niający się grill, która przykuwa wzrok 
i podkreśla cały design samochodu.

w środku jest ciekawie i luksusowo. Tapi-
cerka ze skóry w kolorze czarnym i szkla-
ne elementy w  wyposażeniu, znajdujące 
się np. na dźwigni biegów, uszlachetniają 
wnętrze tego auta. w  wersji opcjonal-
nej mamy jeszcze szklany panoramiczny 
dach, który oświetlany jest przez am-
bientowe oświetlenie w  sześciu odcie-
niach. Model, który prezentujemy jest 
przeznaczony dla siedmiu osób i posiada 
trzy rzędy foteli. 

BMw po raz kolejny zaskakuje: rozma-
chem i  oryginalnością, ucierając nosa 
swoim przeciwnikom. Jazda odbywa się 
tu zawsze w wielkim stylu.
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Artystycznie 
i  biznesowo

Perły 
rozdane

To była kolejna edycja autorskiego projektu Art&Business zorganizowanego 
przez znaną szczecińską firmę BMw Bońkowscy. Potężna dawka kultury i sztu-
ki promująca przy okazji nowy salon BMw i MiNi, który został otwarty przy 
ulicy Hangarowej. spotkanie poświęcone było aktywnej i owocnej współpracy 
z Filharmonią szczecińską im. Mieczysława Karłowicza. Na gości wieczoru cze-
kało mnóstwo muzycznych przeżyć oraz pokaz taneczny w wykonaniu Darii 

Borowskiej i Jerzego sajdaka – Mistrzów Polski w tańcach standardowych. Początek września przyniósł nagrody w  go-
spodarczym konkursie „Perły Biznesu” orga-
nizowanym od lat przez szczeciński Magazyn 
„Świat Biznesu”. Uroczysta gala tradycyjnie 
odbyła się w hotelu Novotel. „Osobowością biz-
nesu” został uznany prezes firmy Geobike Grze-
gorz Bargielski. Natomiast rozwój informatyki  
na Pomorzu zachodnim został wybrany „wyda-
rzeniem gospodarczym”. zarząd Morskich Por-
tów szczecin-Świnoujście wyróżniono m.in. za 
ofensywę inwestycyjną w portach. Uhonorowa-
no też największe przejęcie zrealizowane przez 
firmę z  Pomorza zachodniego - zakup przez 
Netto sklepów firmy Tesco za prawie miliard zło-
tych. Gala jak zwykle była także wydarzeniem 
towarzyskim, na którym jak zwykle pojawił się 

kwiat lokalnego biznesu.

Dominika i Dariusz Bońkowscy 

Od lewej: Andrzej Mickiewicz oraz dr stanisław Gajda 
z małżonką Karoliną

Od lewej: stanisław wziątek – członek zarządu województwa 
zachodniopomorskiego, Hanna Mojsiuk – prezes  
Północnej izby Gospodarczej, mecenas Teresa Żurowska    
i Mirosław sobczyk – wiceprezes PiG.

Jerzy sajdak i  Daria Borowska

Od lewej: Katarzyna Opiekulska – prezes firmy LsJ, 
Krzysztof Nowak – prezes spółki szczeciński Fundusz 
Pożyczkowy, Laura Hołowacz – prezes CsL internationale 
spedition i Jan Gackowski – wiceprezes firmy CalbudAndrzej Bloch i Kinga wilczyńska

Dawid Głogowski 

Od prawej: Bogumił rogowski – prezydent Business Club 
szczecin i sławomir Piński – dyrektor  Binowo Park Golf Clubemilia Pilarczyk i Dorota Gródecka 

Od lewej: Prezes firmy Geobike - Grzegorz Bargielski 
otrzymuje główne wyróżnienie z rąk redaktora naczelnego 
świata Biznesu – włodzimierza Abkowicza

Od lewej: isobel Perera, Dorota serwa – dyrektor szczecińskiej 
filharmonii, Nina Manduk-Czyżyk, Przemysław Czyżyk

ad / foto: Bogusz Kluz

ad / foto: akk
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Kwiat kobiecego biznesu
Po raz kolejny rozdano Magnolie Biznesu. Te prestiżowe wyróżnienia trafiły 
do kilku niezwykłych pań. Otrzymały je: Monika szymanik (ikona Biznesu), 
Dorota Gródecka (Nauka), Olga Adamska (sztuka i Kultura), sylwia Fabiańczy-
k-Makuch (z Miłości do szczecina), Małgorzata Ceniak-Chuchro (Debiut roku).  
wręczono także nagrody specjalne shè s Mercedes by Mercedes-Benz Moj-
siuk. Trafiły one do Donaty Juszczak i Małgorzaty Markiewicz. Magnolie Biz-
nesu to inicjatywa portalu kobietowo.pl. Jej celem jest pokazanie i  doce-
nianie kobiecej przedsiębiorczości i biznesu w wydaniu pań, który ma się  

w szczecinie bardzo dobrze.

Od lewej: Dorota Gródecka, Aleksandra Medvey-Gruszka, 
Katarzyna Opiekulska- sozańska, sylwia Trojanowska, 
sylwia Fabiańczyk-Makuch, Hanna Mojsiuk

Nina i Paweł Kaczmarek

Od lewej: Daria Dąbrowska-Nowak, Piotr Krzystek, 
Anita Gałek, Nina Kaczmarek, Tatiana staroń

Duet Jackpot: Maciej Kazuba, Katarzyna Kazuba

Olga Adamska

Od lewej: sylwia Fabiańczyk-Makuch, Dorota Gródecka, 
Monika szymanik

ad/ foto: materiały prasowe

Małgorzata Ceniak - Chuchr, Piotr Krzystek

Od lewej: Monika Pyszkowska, Joanna Latuszek,  
Małgorzata Fieducik, Daria Prochenka, sylwia Trojanowska, 
Piotr Krzystek, Anita Gałek, Nina Kaczmarek

Pożyczka Płynnościowa

• do 250 000,00 zł

• dla MŚP z województwa zachodniopomorskiego

• na fi nansowanie wydatków niezbędnych 
do utrzymania działalności gospodarczej 
i zapewnienia płynności fi nansowej

 

Pożyczka Uniwersalna

• do 250 000,00 zł na fi nansowanie celów obrotowych

• do 750 000,00 zł na fi nansowanie celów 
inwestycyjnych i inwestycyjno-obrotowych

• dla MŚP z województwa zachodniopomorskiego

Pożyczka Miejska

• do 1 000 000,00 zł

• dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, jednostek organizacyjnych JST

• na fi nansowanie przedsięwzięć realizowanych na obszarach wyznaczonych 
w aktualnie obowiązujących Programach Rewitalizacji na terenie województwa 
zachodniopomorskiego z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, zmiany sposobu 
użytkowania obiektów budowlanych 

OFERTA POŻYCZKOWA 
                                          w ZARR S.A.

66 

KR
O

N
IK

I




