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sezon urlopowy, wakacje, a gospodarcze i biznesowe życie szcze-
cina nie zwalnia. nie zwalnia też inflacja, rosną stopy procento-
we, nie maleje zamieszanie z przepisami polskiego ładu, a wojna 
za naszą wschodnią granicą zmienia nie tylko geopolityczną, ale 
też gospodarczą rzeczywistość, również na gruncie lokalnym. W 
takiej rzeczywistości żyjemy i musimy się do niej przystosować. 

czy te niestabilne czasy sprzyjają inwestycjom? Zdecydowanie 
nie. Większość kluczowych inwestycji realizowanych w szcze-
cinie ma swoje większe lub mniejsze problemy, niemniej trzeba 
tutaj pochwalić władze miasta za realizacyjną sprawność. gorzej 
dzieje się w obszarach, gdzie mamy styk rządu, samorządu i środ-
ków unijnych. Dobitnym przykładem jest sytuacja wokół mor-
skich farm wiatrowych. temat bardzo nośny, rząd i spółki skarbu 
państwa robią wokół tego spory pr, co chwilę pojawiają się infor-
macje o nowych postępowaniach na lokalizację farm wiatrowych 
na bałtyku, odbywa się szereg imprez, festynów promujących. 
fakt, to działa, oczami wyobraźni widzimy już te wiatraki na ho-
ryzoncie i z niecierpliwością odliczamy dni do momentu, kiedy to 
nasze gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa zasilać będzie 
energia z morza. 

Zimny prysznic wylała kilka dni temu najwyższa izba kontroli. 
Okazuje się, że morska energetyka wiatrowa przegrywa w na-
szym kraju z procedurami. Leży legislacja, nie ma współpracy 
między podmiotami zaangażowanymi w procesy inwestycyjne, 
nie ma przede wszystkim infrastruktury potrzebnej do obsłu-
gi farm wiatrowych. nik stwierdza wprost, że bezpieczeństwo 
energetyczne polski jest zagrożone i nie ma szans, by w 2025 roku 
popłynął prąd z morskiego wiatru, jak to pierwotnie planowano. 

Ramy transformacji energetycznej w polsce wyznacza pEp 2040. 
Dokument ten obowiązuje od marca 2021 roku. sęk w tym, że 
– jak podaje nik we wnioskach pokontrolnych – został on przy-
jęty z siedmioletnim opóźnieniem. straconego czasu nie da się 
nadrobić, szczególnie gdy panuje tak duży chaos administracyj-
no-prawny. Do tego dochodzą problemy z finansowaniem inwe-
stycji, wszak w dalszym ciągu polski rząd pozostaje w sporze z 
komisją Europejską, która nie zatwierdziła rządowego krajowe-
go planu Odbudowy. to program, który składa się z kilkudziesię-
ciu inwestycji i reform, na który fundusz w wysokości prawie 160 

miliardów złotych przekazać miała unia Europejska. Duża część 
tych środków miała trafić do sektora morskiej energetyki wiatro-
wej.  

potencjał morskiej energetyki na bałtyku szacowany jest na 83 
gW, w tym 28 gW stanowią możliwości polskich obszarów mor-
skich. jednocześnie, według polskich sieci Elektroenergetycz-
nych (psE), maksymalne średnioroczne oraz dobowe zapotrzebo-
wanie na energię w polsce (w latach 1980-2020) nie przekraczało 
28,0 gW. pokazuje to jak wielką rolę może odegrać morska ener-
getyka wiatrowa w bezpieczeństwie państwa. tymczasem upły-
nęło już ok. 10 lat od kiedy wydano pierwsze pozwolenia loka-
lizacyjne dla morskich farm wiatrowych (MfW), jednak żadna z 
takich farm dotąd nie powstała.

Wszystko to jest niezwykle ważne z punktu widzenia wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. pomorze Zachodnie od lat jest lide-
rem w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, szczególnie 
wiatru, w produkcji energii elektrycznej. Właśnie w naszym regio-
nie elektrownie wiatrowe stanowią około 25 proc. mocy zainsta-
lowanej w całej polsce, co plasuje to województwo na pierwszej 
pozycji w kraju. Mówimy jednak głównie o sektorze onshore. jeśli 
chodzi o offshore, nasz region jest w blokach startowych. samo-
rząd i przedsiębiorcy z branży morskiej są zorganizowani i gotowi 
do działania. 

już we wrześniu 2021 roku podpisano list intencyjny Zachodnio-
pomorske Offshore 2027. to program zainicjowany przez Za-
chodniopomorski klaster Morski i agencję Rozwoju Metropolii 
szczecińskiej, wspierany przez samorząd województwa, którego 
celem jest jak największy udział pomorza Zachodniego w rozwo-
ju polskich farm wiatrowych. plan rozwoju sektora wind offshore 
w województwie zachodniopomorskim obejmuje kilka segmen-
tów: konstrukcje morskie, jednostki pływające, transport i logi-
stykę, serwis i remonty, energetykę morską, materiały, edukację, 
b+R+i. plany są duże i ambitne, ale w tym sektorze najwięcej zale-
ży od polityki, a polityka często nie idzie w parze z racjonalnością. 

Jakub Jakubowski – dziennikarz, w  latach 2009-
2019 redaktor naczelny i  wydawca miesięcznika 
„Prestiż - magazyn trójmiejski”, uznanego przez ma-
gazyn „Press” za najlepsze regionalne czasopismo 
w  Polsce. Pracował również dla Radia Gdańsk, por-
talu trójmiasto.pl, był redaktorem naczelnym maga-
zynu „Wiecznie Młodzi”, publikował w  „Dzienniku 
Bałtyckim”, „Przeglądzie Sportowym”, „Playboyu” 
i  wielu innych. Aktualnie współpracownik Prestiżu 
szczecińskiego i portalu gazeta.pl, zajmuje się także 
produkcją telewizyjną i  filmową. Przez 12 lat wykła-
dał dziennikarstwo prasowe i  dziennikarstwo tele-
wizyjne w  Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej.  
Fan zaangażowanego dziennikarstwa, dobrego repor-
tażu i  ciekawego wywiadu. Miłośnik żeglarstwa, ro-
weru, muzyki, po godzinach DJ w legendarnym klubie 
Spatif w Sopocie.

Jakub Jakubowski
Redaktor Prowadzący

Złota fala
inwestycji.

Oddziały Mennica Mazovia

CHCESZ ZAINWESTOWAĆ W ZŁOTO
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI?
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i srebrnych monet oraz sztabek z certyfikatem LBMA.

Autoryzowany przedstawiciel rafinerii Metalor w Polsce.

Metale szlachetne w Szczecinie.

info@mennicamazovia.pl www.mennicamazovia.pl
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Nasi klienci nie chcą 
mieć tego, co wszyscy

Klient zamożny inwestujący swoje ciężko zarobione pieniądze musi mieć przede 
wszystkim zapewnione bezpieczeństwo. Musi też rozumieć, w co inwestuje i jakie 
ponosi ryzyko inwestycyjne. Zadaniem zespołu NDM S.A. jest zaś dobranie takich 
instrumentów, które będą dopasowane do akceptowanego przez klienta ryzyka. 
Nigdy nie obiecujemy klientowi gruszek na wierzbie – mówią Grzegorz Gurbin, Łu-
kasz Martyniak, Paweł Reczulski, Marcin Baran i Łukasz Pieczyński reprezentujący 

Niezależny Dom Maklerski S.A. w Szczecinie. 

Chciałbym naszą rozmowę rozpocząć od tego,  
co jest w  nazwie Waszej firmy. Niezależny Dom 
Maklerski – czym tak naprawdę jest ta niezależ-
ność na rynku usług finansowych?
Łukasz Martyniak: Niezależny Dom Maklerski nie 
jest powiązany z  żadną z  dużych grup bankowych. 
Dajemy klientom szeroką, jak nie najszerszą ofertę 
produktów inwestycyjnych w  Polsce, dostępnych 
w  jednym miejscu. Przeważnie dostawcą rozwiązań 
inwestycyjnych dla NDM są niezależne Towarzystwa 
Funduszy Inwestycyjnych. Takie Towarzystwa mają 
dużo trudniej, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków 
powierzanych im pod zarządzanie, nie mają dostępu 
do klienta bankowego. Ich sukces to wynik głównie 
jakości zarządzania, nieszablonowych pomysłów in-
westycyjnych i systematycznego dostarczania satys-
fakcjonującej stopy zwrotu. 

Marcin Baran: Pracownicy NDM nie są obciążeni 
„masową obsługą klienta” oraz dodatkowymi zada-
niami, jak to zazwyczaj jest w  bankach. Dysponują 
odpowiednią ilością czasu. Czas jest tutaj kluczowy, 
nie da się bowiem prowadzić polityki inwestycyjnej 
i  budować portfela inwestycyjnego bez osobistego 
zaangażowania. Trzeba dokładnie poznać sytuację 
finansowo-życiową każdego klienta, poświęcić wiele 
godzin na analizę rynku lub szeroko pojętą edukację 
klientów. 

Edukacja! Słowo klucz w inwestowaniu.
Marcin Baran: Dokładnie. Klient nie musi być eks-
pertem, to my musimy mieć wiedzę i doświadczenie 
na poziomie gwarantującym naszemu klientowi bez-
pieczeństwo. Ale im większą wiedzę ma klient, tym 
łatwiej jest obu stronom. Doradca w  swojej pracy 
koncentruje się na tym, aby klient był wyposażo -
ny w  aktualne wyniki posiadanych inwestycji oraz 
w wiedzę, jakie czynniki rynkowe mogą im sprzyjać, 
a  jakie zaszkodzić – jeszcze przed faktem ich zaist-
nienia. Nasi opiekunowie uczą klientów podstaw 
inwestowania, aby dobrze zrozumieli mechanizmy, 

jakie funkcjonują na rynku, co pomaga im w  podej-
mowaniu prawidłowych decyzji inwestycyjnych. 
Dzięki wkładowi pracy poświęconemu na edukację, 
klienci często zupełnie inaczej zaczynają postrzegać 
ryzyko, które towarzyszy inwestowaniu. Przestają 
widzieć je nie tylko jako prawdopodobieństwo od-
niesienia strat, ale także jako szansę na odniesienie 
ponadprzeciętnego zysku. 

Ponadprzeciętne stopy zwrotu są w  dzisiejszych 
czasach możliwe?
Paweł Reczulski: Są możliwe, ale zawsze podkreśla-
my, że obarczone jest to proporcjonalnie większym 
ryzykiem. Nigdy nie obiecujemy gruszek na wierzbie, 
nie roztaczamy przed klientami nierealnych wizji. 
Dlatego tak mocno stawiamy na edukację, o  której 
była mowa przed chwilą. Zależy nam, aby klient in-
westował świadomie. To buduje zaufanie. 

Zaufanie – kolejne słowo klucz, szczególnie gdy 
ktoś powierza Wam niemałe przecież środki fi-
nansowe. 
Łukasz Martyniak: Klienci banków, z  racji liczby 
klientów przypadających na jednego doradcę oraz 
fakt, jak długo statystycznie taki doradca pracuje 
w danym banku, nie zawsze mogą otrzymać „serwis” 
w  stopniu takim, w  jakim by oczekiwali. Doradcy 
niezależnych instytucji niejednokrotnie są pasjona-
tami i  całą swą karierę zawodową opierają na rela-
cjach i zaufaniu, zbudowanych na dobrze podjętych 
decyzjach inwestycyjnych. Nie chcą współpracować  
ze swoimi klientami dwa czy trzy miesiące. Tutaj cho -
dzi o relacje – współpracę długoterminową, niejedno -
krotnie trwającą pokolenia. 

Grzegorz Gurbin: Gdy NDM rozpoczynał swoją dzia-
łalność, na początku zmagał się z problemem braku 
zaufania. Klienci mieli obawy, że to będzie kolejna in-
stytucja, która za chwilę zniknie z rynku. Nic bardziej 
mylnego. NDM nie jest firmą „krzak”. Działa na ryn-
ku regulowanym przez Krajowy Nadzór Finansowy 

NIEZALEŻNY DOM MAKLERSKI
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i  podlega jego rygorom. Dodatkowo jest to organi-
zacja, w ramach której inwestorzy z sukcesem inwe-
stują od ok. 20 lat – początkowo tylko jako prostsza 
forma dystrybucji funduszy w  ramach Private We-
alth Consulting Sp. z o.o., z czasem wraz z rozwojem 
oferty jako NDM S.A. W  Szczecinie oddział istnieje 
już prawie cztery lata. A uznanie zdobywa się stop -
niowo, budując relacje z  klientami oparte na profe-
sjonalizmie i  szczerości. Klient musi się czuć u  nas 
bezpiecznie i  mieć przekonanie, że inwestowanie 
z Niezależnym Domem Maklerskim jest oparte na za-
sadach partnerskich.

Co to właściwie oznacza?
Marcin Baran: Pracując na zasadzie partnerskiej  
ze swoimi klientami, nasi doradcy są bezpośrednio 
zaangażowani w to, aby portfele inwestycyjne klien-
tów osiągały jak najlepsze stopy zwrotu, przy zacho -
waniu możliwie najwyższego bezpieczeństwa środ-
ków i akceptowalnego poziomu ryzyka przez klienta. 

Łukasz Martyniak: Partnerski model współpracy 
NDM opiera się o zasadę „WIN-WIN”, która polega na 
tym, że to wszystkie strony muszą osiągnąć zadowa-
lający dla nich efekt. 

Łukasz Pieczyński: Opiekunowie klienta w  NDM, 
często poprzez wieloletnią współpracę z  klientem, 
przeżyli wspólnie okres niejednej hossy, jak i bessy. 
Z  naszymi klientami jesteśmy zarówno w  tych do -
brych, jak i  gorszych chwilach. Klienci oczekują in-
formacji i opieki nie tylko, kiedy jest dobrze, ale rów-
nież, gdy na rynku dzieje się źle. Trzeba zaznaczyć, 
że nie jest to wymóg prawny, lecz chęć najlepszego 
serwisu klienta dostarczanego przez doradcę. Spro -
wadza się on do trzech pojęć: relacja, kompetencja, 
zaangażowanie. Jest to kwestia w  dużej mierze su-
biektywna. Pozostawiamy ją do oceny każdemu, kto 
w  swojej historii korzystał z  obsługi doradcy finan-
sowego. 

Wspomnieliście o  zachowaniu możliwie najwyż-
szego bezpieczeństwa środków. Jak dbacie o  to 
bezpieczeństwo.
Paweł Reczulski: Jeżeli chodzi o  aspekty formal-
ne związane z  bezpieczeństwem środków, musimy 
zaznaczyć, że działalność związana z  dystrybucją 
różnego rodzaju inwestycji nadzorowana jest przez 
Komisje Nadzoru Finansowego. Dana instytucja 
musi posiadać odpowiednie licencje oraz zezwolenia  
na dystrybucję i doradztwo inwestycyjne. 

Grzegorz Gurbin: Niezależni dystrybutorzy oferują 
swoim klientom podmiotowość w świecie finansów, 
należną uwagę i szacunek do powierzonych środków. 
W  odróżnieniu od dużych, bezimiennych instytucji 
nie możemy pozwolić sobie na zawieszanie inwesto -
ra w  próżni, musimy działać i  wychodzić naprzeciw 
trudnym rozmowom.  Oferujemy najlepsze rozwiąza-
nia na rynku coś, co jest unikalne dla klienta zamoż-
nego albo bardzo zamożnego. Szukamy rozwiązań 
fair dla klientów dopiero budujących swój majątek, 
jesteśmy otwarci na każdego inwestora. Naszą kon-
kurencją nie są banki czy inne instytucje finansowe. 
Konkurujemy głównie z  przeświadczeniem inwesto -
rów, że nie da się inwestować inaczej, wolą przyzwy-
czajenie i  zasiedzenie, widząc nasz wachlarz usług, 
przecierają niejednokrotnie oczy ze zdziwienia,  
to dla naszego zespołu bardzo budujące.

Paweł Reczulski: Jeżeli chodzi o  aspekty formalne 
związane z bezpieczeństwem środków, należy nadmie-
nić, że działalność związana z dystrybucją różnego ro -
dzaju inwestycji nadzorowana jest przez Komisję Nad-
zoru Finansowego, a firma inwestycyjna musi posiadać 
odpowiednie licencje oraz zezwolenia na dystrybucję 
i doradztwo inwestycyjne. Istotnym elementem nadzo -
ru jest kontrola sposobu wykonywania czynności ma-
klerskich w  relacjach z  klientami jak i  odpowiedniość 
oferowanych instrumentów finansowych.

Jakich inwestycji, produktów szukają u Was klienci?
Grzegorz Gurbin: Usługi Niezależnego Domu Makler-
skiego w  zakresie rozwiązań inwestycyjnych dedyko -
wane są dla klientów od segmentu zamożnego, przez 
segment Private po HNWI (High-net-worthindividual). 
Najbardziej wymagający klienci poszukują rozwiązań 
wyjątkowych i  zupełnie innych niż „zwykła” paleta 
produktowa w  bankach. Od projektów wspólnego in-
westowania z  innymi inwestorami, po obsługę finan-

sową poza „lokalnym podwórkiem”. Cytując jednego 
z  dyrektorów inwestycyjnych NDM: „Nie jesteśmy dla 
każdego zamożnego klienta, jesteśmy dla kogoś, kto 
chce zadbać i zaopiekować się swoimi ciężko zarobio -
nymi pieniędzmi”. Nie jesteśmy po to, aby zarabiać dla 
klientów, bo to robią w swoich biznesach. Jesteśmy po 
to, aby pomóc im spać spokojnie, dzięki temu, że mają 
świadomość pełnej opieki finansowej i  okołofinanso -
wej przez profesjonalistów czuwających nad ich środ-
kami. Ten efekt da się uzyskać tylko dzięki właściwej 
i  zdrowej relacji biznesowej. Doradcy wynagradzani  
są od aktywów klientów, więc każdemu zależy na tym, 
aby pracowały jak najlepiej.

Paweł Reczulski: Klienci niezależnych dystrybutorów 
nie chcą mieć tego, co wszyscy. Jak klient ma otrzymać 
to samo, co oferują inni, to mówi: „nie jesteście mi po-
trzebni”. Z kolei klienci, którzy są w bankach od lat, nie 
chcą się stamtąd ruszać ani próbować czegoś nowego. 
Boją się wyjść ze strefy swojego komfortu.

Łukasz Martyniak

Łukasz Pieczyński

Paweł Reczulski
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Wy jednak opuściliście swoją strefę komfortu, wszak 
macie wieloletnie doświadczenie w  pracy z  tzw. 
klientem zamożnym, nabyte w  największych krajo-
wych instytucjach finansowych, w  tym w  bankowo-
ści oraz w Private Bankingu. 
Grzegorz Gurbin: Tak właśnie jest, jednak gdy tylko 
zauważyliśmy, że pracując w  bankowości, nie jesteśmy 
w  stanie dać klientowi obsługi na miarę nie tylko jego 
oczekiwań, ale też na miarę inwestowanych środków, 
podjęliśmy decyzję o  działaniu niezależnym. Aktywnie 
działamy na rynku od około 15 lat. Z  uwagi na obecne 
zmiany w sektorze bankowym, polegające na ogranicza-
niu kosztów działalności oraz przenoszeniu części biz-
nesu do Internetu, instytucje niezależnego doradztwa 
finansowego rozwijają się coraz szybciej. A Polacy coraz 
częściej wybierają produkty finansowe proponowane 
przez niezależnych dystrybutorów, którzy nie są zwią-
zani z  dużymi instytucjami finansowymi – bankami lub 
ubezpieczycielami. To wyraźny trend na rynku, szczegól-
nie widoczny w segmencie obsługi klienta zamożnego.

Klient zamożny oczekuje zupełnie innych standar-
dów, niż oferuje klasyczna bankowość?
Paweł Reczulski: W  dzisiejszych czasach banki ograni-
czając klientowi gamę produktów oraz zawężając ofertę 
do jednego, zazwyczaj swojego Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych, sprawiają, że wymagający klient, wi-
dząc to ograniczenie i brak możliwości wybrania dla sie-
bie najlepszych z dostępnych na rynku rozwiązań, szu-

ka alternatywnych miejsc do zainwestowania kapitału. 
Kolejną trudnością w  relacjach klienta z  bankami jest 
często zmieniająca się kadra pracowników, przeznaczo -
nych do ich obsługi oraz fakt, że w ramach swojej poli-
tyki, banki często poza oferowaniem klientom wsparcia 
w  inwestycjach, nakładają na pracowników dodatkowe 
obowiązki związane ze sprzedażą typowych produktów 
bankowych, takich jak karty kredytowe, czy rachunki.

Trochę jak na stacji benzynowej. Płacimy za zatanko-
waną benzynę, a sprzedawca oferuje jeszcze hot-do-
ga i Red Bulla w promocji.
Paweł Reczulski: Dokładnie tak. Liczy się sprzedaż, 
limit narzucony przez przełożonego, który trzeba wy-
robić na koniec miesiąca za wszelką cenę. Niezależni 
pośrednicy, w  tym NDM działają zupełnie inaczej, kon-
centrują się jedynie na tym czego potrzebuje klient, czy-
li na codziennym wspieraniu go w podejmowaniu decy-
zji związanych z  jego finansami. Klienci w  dzisiejszych 
czasach szukają czegoś więcej niż tylko tego, że mogą 
przyjść do placówki bankowej i z półki wybrać produkt 
X lub Y. Dlatego coraz częściej wychodzą „na zewnątrz” 
i szukają czegoś, co dają im niezależni dystrybutorzy.

rozmawiał: Dariusz Staniewski 
foto: Aleksandra Medvey-Gruszka

MUA, stylizacja: Agnieszka Ogrodniczak

Podziękowania dla Courtyard by Marriott za pomoc w realizacji sesji 

Niezależny Dom Maklerski   |  Budynek New Office
Al. Niepodległości 31/5,  71-899 Szczecin 

www.ndm.com

Grzegorz GurbinMarcin Baran

16 

Bi
zn

es
 i 

in
w

es
ty

cj
e



Od października 2021 r. mamy 
w Polsce do czynienia z cyklem 
podwyżek stóp procentowych. 
Od tego czasu Rada Polityki 
Pieniężnej dokonała już 
dziesięciu podwyżek, a stopa 
referencyjna wynosi obecnie 
6,5%. Z jednej strony 
wysokie stopy procentowe 
martwią kredytobiorców, 
a z drugiej strony dają 
możliwości inwestorom 
szukającym dobrego miejsca 
na ulokowanie swoich 
oszczędności. 

Jedną z  tych możliwości jest rynek fi-
nansowania dłużnego przedsiębiorstw 
w  formule prywatnej, w  nomenklatu-
rze finansowej znany jako private debt. 
Dla klientów indywidualnych dostęp 
do tego rynku dają przede wszystkim 
fundusze inwestycyjne, szczególnie  
te w  formie funduszy zamkniętych ak-
tywów niepublicznych. Inwestycje tego 
typu funduszy polegają głównie na obej-
mowaniu przez nie dedykowanych serii 
obligacji spółek niepublicznych. Rynek 
funduszy inwestujących w  formule pri-
vate debt zaczął rozwijać się w  Polsce 
dopiero kilka lat temu, a na koniec maja 
2022 roku aktywa osiągnęły wartość 
ok 6 mld. Plasuje nas to na pierwszym 
miejscu w  regionie Europy Środkowo
-Wschodniej. Eksperci szacują, że ak-
tywa funduszy inwestujących na rynku 
private debt w  naszym regionie w  naj-
bliższych latach mogą wzrosnąć nawet 

do 10 mld euro. Pomimo kilkuletniej 
historii nadal nie znajdziemy jednak 
wielu rozwiązań w tym zakresie na ryn-
ku polskim. Największe pod względem 
aktywów fundusze typu private debt 
są oferowane przez Noble Funds Towa-
rzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 
będące liderem rynku w Polsce z ponad 
40 proc. udziałem. Inwestowanie w for-
mule privatedebt daje wyspecjalizowa-
nym funduszom dużo więcej możliwości 
inwestycyjnych niż klasyczne rozwiąza-
nia, bazujące na inwestycjach w obliga-
cje skarbowe lub obligacje korporacyjne 
obejmowane w  emisjach publicznych. 
Fundusze private debt mogą korzy-
stać z  obligacji emitowanych zarówno 
w  emisjach publicznych, jak i  niepu-
blicznych. Główną zaletą inwestowania 
w  emisje niepubliczne jest możliwość 
bezpośredniego ustalenia warunków 
dotyczących oprocentowania obligacji, 

spłaty zadłużenia oraz zabezpieczeń, 
które stanowią bardzo ważny element 
w całości tego procesu. Warto również 
zauważyć, że w  portfelach tego typu 
funduszy znajdziemy spory udział ob -
ligacji o  zmiennym oprocentowaniu,  
co jest szczególnie ważne w przypadku, 
kiedy mamy do czynienia z  rosnącą in-
flacją. Z  perspektywy inwestora, który 
szuka ciekawych aktywów do swojego 
portfela inwestycyjnego, niewątpliwie 
jest to rynek, który daje możliwość 
ekspozycji na atrakcyjne instrumenty 
długu korporacyjnego z  dobrymi struk-
turami zabezpieczeń oraz oferujący 
w  obecnych warunkach konkurencyjne 
oprocentowanie przy umiarkowanym 
poziomie ryzyka inwestycyjnego. 

Jarosław Riopka  
Dyrektor ds. Długu Korporacyjnego 

Noble Funds TFI S.A.

Noble Funds TFI S.A. 
ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C  |  00-843 Warszawa  

www.noblefunds.pl

Private debt 
Nowy wymiar inwestowania 

Klienci indywidualni korzystają z hossy 
na rynku magazynowo-logistycznym

Już ponad 21 tys. klientów zaufało i  powierzyło swoje środki IPOPEMA TFI, lokując je za 
pośrednictwem szerokiej i  kompleksowej oferty funduszy należących do Towarzystwa. 
Łączna wartość aktywów zarządzanych przez IPOPEMA TFI opiewa na kwotę niemal 60 mld 
złotych, co czyni go największym niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych 

w Polsce pod względem zarządzanych aktywów.

IPOPEMA TFI, którego pozycja budowana 
jest od przeszło 15 lat, bazuje głównie na 
strategiach opartych o  oferty funduszy 
dłużnych, aktywnej selekcji, globalnych 
megatrendach oraz szeregu funduszy al-
ternatywnych. Towarzystwo to jest lide-
rem w  tworzeniu rozwiązań alternatyw-
nych opartych o  sektory private debt czy 
powierzchnie logistyczno–magazynowe. 

Rynki finansowe przechodzą niespotykane 
w  ostatnich latach turbulencje wywołane 
z  jednej strony pandemią, z drugiej wyda-
rzeniami geopolitycznymi, które dzieją 
się w  Europie. Oba te czynniki wpływają 
na szoki podażowe i  popytowe wywoła-
ne przerwaniem światowych łańcuchów 
dostaw. Kupujący przestawili swoje pre-
ferencje zakupowe na handel online. 
Opóźnienia w  portach i  terminalach stały 
się wyzwaniem numer jeden dla przedsię-
biorców oraz producentów na całym świe-
cie. Wpływ pandemii na globalny transfer 
produktów i  surowców szczególnie z  Azji, 
która była zamknięta, postawił sektor nie-
ruchomości przemysłowych w centrum za-
interesowania. 

Firmy dewelopersko-inwestycyjne obser-
wują gigantyczny wzrost popytu na po-
wierzchnie przemysłowe m.in. w  Polsce. 
Pomimo obecnej sytuacji geopolitycznej, 
to właśnie polskie magazyny często obsłu-
gują zachodnioeuropejskich konsumentów 
i  to tutaj są przenoszone zakłady produk-
cyjne, czy też główne centra logistyczne 
dla liderów światowych branż. Na poten-
cjał polskiego rynku magazynów istotny 
wpływ ma strategiczne położenie naszego 
kraju na mapie Europy. W  Polsce mamy 
już wybudowaną infrastrukturę autostra-
dową, koszty pracy są znacznie niższe niż 
w innych krajach UE. Nie bez znaczenia po-
zostaje fakt, że Polska to kraj, gdzie miesz-
ka ponad 38 milionów konsumentów, więc 
zarówno popyt wewnętrzny, jak również 
perspektywy wzrostu krajowej gospodarki 
w najbliższych latach powodują duże zain-

teresowanie nieruchomościami zlokalizo-
wanymi w naszym kraju przez inwestorów 
zagranicznych. 

Wiele międzynarodowych koncernów wy-
ciągnęło wnioski z  dotychczasowych fal 
pandemii i  przenoszą część fabryk z  Azji 
do Europy – bliżej docelowych miejsc zbytu 
i konsumpcji. Dodatkowo sytuacja za naszą 
wschodnią granicą powoduje, że firmy do 
tej pory działające na rynkach ukraińskim 
i  rosyjskim poszukują powierzchni maga-
zynowych właśnie w  Polsce. Wzrostowi 
rynku nieruchomości logistycznych sprzy-
ja również rosnąca zamożność społeczeń-
stwa, potrzeba skracania łańcucha dostaw 
na rynku usług oraz dynamicznie rozwijają-
cy się sektor e-commerce. Dlatego właśnie 
od kilku lat magazyny stanowią ważny ele-
ment strategii inwestycyjnej największych 
funduszy, co zapewnia stabilne finansowa-
nie i  pojawianie się kolejnych projektów. 
Analizy rynkowe pokazują jednoznacznie, 
że zainteresowanie rynkiem centrów logi-
stycznych nadal bardzo dynamicznie ro-
śnie. IPOPEMA TFI trzyma rękę na pulsie 
alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych 

związanych z  aktualnymi trendami, a  jed-
nym z nich jest właśnie lokowanie oszczęd-
ności w  powierzchnie magazynowe.  
Na całym świecie w ten segment inwestują 
fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy 
ubezpieczeniowe, czy spółki giełdowe, po-
szukując nie tylko zysków, ale także bez-
piecznego sposobu na ulokowanie kapitału 
również w  czasach pandemii oraz ryzyka 
geopolitycznego. 

IPOPEMA TFI daje możliwość inwestycji w ry-
nek magazynowo – logistyczny klientom in-
dywidualnym, którzy podobnie jak klienci in-
stytucjonalni chcieliby zainwestować w ten 
segment szerokiego rynku nieruchomości. 
Polski rynek powierzchni magazynowych 
nadrabia bardzo dynamicznie dystans do 
rynków rozwiniętych. Hossa w tym segmen-
cie rynku trwa – ilość powierzchni magazy-
nowej w budowie jest rekordowa, a zmiana 
naszych przyzwyczajeń zakupowych będzie 
powodowała jeszcze większe zapotrzebowa-
nie na nowe powierzchnie. 

Sebastian Szarwiński 
Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa  |  M: +48 788 951 518
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Niezależny Dom Maklerski 
Optymalne wsparcie biznesu

Niezależny Dom Maklerski nie tylko wspiera inwestorów w  kwestii lokowania nadwyżek 
finansowych. NDM w swojej ofercie posiada usługi wsparcia biznesu, takie jak zarządzanie 

ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. 

Często spotykam się z właścicielami oraz szefami firm działających 
na rynkach zagranicznych (importerzy/eksporterzy). W  czasie tych 
spotkań rozmawiamy o  destrukcyjnym czynniku zmieniającego się 
kursu walutowego na ich rachunek wyników, bilans, realizowane mar-
że handlowe. Spora część tych osób nie zdaje sobie sprawy z tego,  
że przeprowadzając odpowiednie działania w swojej firmie można wy-
eliminować, lub znacząco zneutralizować wpływ kursu walutowego 
 na realizację przyjętych planów finansowych. Niektórzy szeroko 
otwierają oczy ze zdziwienia – gdy pokazuję im proste metody, na-
rzędzia oraz strategie działań zmierzające do ograniczenia skutków 
zmieniającego się kursu waluty, w której to realizują swoje przychody 
eksportowe, lub w której ponoszą koszty importu. Inna grupa przedsię-
biorców natomiast, mająca już wcześniej złe doświadczenia z procesa-
mi zarządzania ryzykiem walutowym stwierdza w czasie tych rozmów,  
że zarządzanie ryzykiem jest skomplikowane, czasochłonne oraz 
kosztowne. Ostatecznie uznają, że nie opłaca się ponosić kosztów 
neutralizacji ryzyka kursowego, że lepiej zostawić wszystko na „do-
pust boży”.  

Czy aby na pewno takie podejście do sprawy jest właściwe? Czy zrzu-
canie winy (za niepowodzenia biznesowe) na niełaskawy los, przystoi 
szanującym się biznesmenom oraz managerom? Pytam takie osoby, 
czy ubezpieczają hale fabryczne oraz magazyny przed nieszczęśliwy-
mi zdarzeniami? Odpowiadają, że oczywiście ubezpieczają!  Zadaję 
dodatkowe pytania, czy ubezpieczają biznes od ryzyka kredytowego, 
niewypłacalności kontrahentów? I tutaj również bardzo często odpo-
wiedzi są pozytywne – tak oczywiście ubezpieczają!  Wskazuję takim 
rozmówcom, że przecież zdarzenia, przed którymi się ubezpieczają 
pojawiają się bardzo, bardzo rzadko. A mimo to, osoby te są przeko-
nane, że na wszelki wypadek warto biznes ubezpieczyć. Dlaczego, wo-
bec tego nie starają się zabezpieczyć/ubezpieczyć (celowo rozróżniam 
te dwa pojęcia) swojego biznesu przed dużymi wahaniami kursu walu-
ty, które zdarzają się bardzo, bardzo często? I tutaj pada odpowiedź: 
„…, gdyż jest to skomplikowane, wymaga poświęcenia czasu, że jest to 
kosztowne”. Niektórzy dodatkowo dopowiadają, że są w stanie trafnie 
zaprognozować, jak zmieni się kurs waluty i na bazie tych prognoz usta-
lają parametry zagranicznych kontraktów handlowych (cenniki, oferty 
cenowe, itp.). 

Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Mało kto potrafi przewidzieć, 
jak zmieni się kurs waluty. Zmienność kursu jest umiarkowana, można 
przerzucić (przynajmniej częściowo) ryzyko utraty marży handlowej na 
kontrahentów (jeśli kontrahent jest naiwny). Jeśli zaś dochodzi do ol-
brzymiej zmiany kursu waluty (a zdarza się to kilka razy w roku), wtedy 
nie da się tak łatwo przerzucić straty na swojego kontrahenta i realizu-
je się ujemne marże, ponosi się straty, traci się udział w rynku, przegry-
wa się z konkurentami z danej branży. Okazuje się, że można temu zara-
dzić, nie zdając się na łaskę/niełaskę losu, nie ignorując tematu. I wcale 
nie musi to być pracochłonne, kosztowne. Pod warunkiem rzecz jasna,  
że cały ten proces zostanie ułożony z głową, przy wykorzystaniu wie-
dzy i  doświadczenia ekspertów w  dziedzinie zarządzania ryzykiem 
walutowym. 

Celowo nie przedstawiałem w powyższym tekście szczegółowych opi-
sów metod oraz strategii zarządzania ryzykiem. Chciałem wzbudzić 
jedynie ciekawość oraz zaintrygować czytelnika. Rynkiem walutowym 
zajmuję się od ponad 25 lat i przeżyłem już wiele wzlotów i upadków na-
szej waluty krajowej. Byłem świadkiem wielu katastrof i upadków firm, 
które ignorowały ryzyko kursowe, lub też które podejmowały próby 
zarządzania ryzykiem walutowym – lecz czyniły to w kompletnie nie-
właściwy sposób.  Zachęcam do korzystania ze sprawdzonych metod, 
z pomocy doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie. To naprawdę nie 
jest kosztowne. Prawidłowo ułożony proces zarządzania ryzykiem po-
zwala wręcz zaoszczędzić spore kwoty pieniężne oraz zneutralizować 
ryzyko, i tym samym sprawić, że importer/eksporter staje się bardziej 
konkurencyjny na rynku, realizuje swoje plany finansowe, a kurs waluty 
przestaje mu przeszkadzać (zaczyna wręcz pomagać).

Zachęcam do kontaktu z  profesjonalnym zespołem doradztwa wa-
lutowego działającym w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. – gdzie 
mam przyjemność być głównym ekonomistą.

Jacek Maliszewski  
Główny Ekonomista  

Niezależny Dom Maklerski S.A.

Niezależny Dom Maklerski S.A.  
Wspólna 56, 00-684 Warszawa,  

www.ndm.com.pl
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Magazyny: rynek szczeciński 
dobija do miliona

Polski rynek magazynowy umacnia swoją europejską pozycję. Utrzymujący 
się wysoki popyt został w I kwartale dodatkowo zasilony przez wzmożoną 
aktywność branży produkcyjnej. Zapał deweloperów do realizacji kolejnych 
obiektów nie osłabł, co miało swoje odzwierciedlenie w najwyższym w histo-

rii wolumenie powierzchni w budowie. 

Zainteresowanie najemców rynkiem magazy-
nowym w Polsce wciąż jest bardzo wysokie. 
W I kw. 2022 r. wynajęto łącznie 1,7 mln. m2, 
z czego niemal 70% stanowiły nowe umo-
wy. Wysoki popyt na powierzchnię sprawił,  
że wskaźnik pustostanów obniżył się do rekor-
dowo niskiego poziomu wynosząc 3,1%. 

– Podobnie, jak w poprzednich kwartałach, naj-
większą aktywność najemców rejestrujemy z sek-
torów logistyki, sieci handlowych oraz e-commer-
ce. Rozpatrujemy ten stan jako stały trend, który 
pozostanie z nami jeszcze przez długi czas – mówi 
Anna Głowacz, Dyrektor Działu Powierzchni Prze-
mysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

HANDEl I lOGISTyKA 

Od lat popyt kształtują sektory logistyki 
i handlu detalicznego. Łączna powierzchnia, 
jaką zakontraktowano na potrzeby obu tych 
branż była bliska 900 000 m2. 

– W pierwszych miesiącach roku logistycy 
i sieci handlowe dalej rozwijali swoje zaple-
cze magazynowe na fali wzrostów sprze-
daży online. Popyt generowany był w całej 
Polsce i dotyczył przede wszystkim dużych 
powierzchni. Co więcej, na rynku wciąż po-
jawiają się nowe podmioty rozpoczynające 
działalność w Polsce, które potrzebują ma-

gazynu od zaraz – mówi Paulina Dziubińska, 
Starszy Dyrektor w Dziale Wynajmu Po-
wierzchni Magazynowych, JLL.

Popyt na krajowe magazyny i obiekty logi-
styczne rośnie wprost proporcjonalnie do 
rynku e-commerce. Handel coraz bardziej 
przenosi się do internetu, zmieniają się zwy-
czaje zakupowe Polaków, a pandemia jeszcze 
mocniej to zjawisko przyspieszyła. Według 
danych statystycznych, udział zakupów ro-
bionych przez Internet w ogólnej puli zaku-
pów w Polsce wzrósł w pierwszym kwartale 
tego roku aż o 19% w porównaniu do roku 
2021.

NADAl DUżO SIę BUDUJE

Pomimo wzrostu cen materiałów budowlanych 
oraz ich ograniczonej dostępności w I kw. 2022 
r. deweloperzy rozpoczęli budowę kolejnych 1,5 
mln m 2 powierzchni przemysłowej i logistycz-
nej. Całkowity wolumen powierzchni w budo-
wie wyniósł niemal 4,8 mln m2, co jest najwyż-
szym wynikiem w historii.

– Mimo widocznego oddziaływania czynników 
ekonomicznych i politycznych na gospodar-
kę krajową, rynek magazynowy w pierwszym 
kwartale miał się bardzo dobrze. Wciąż obser-
wujemy wzrost liczby transakcji – komentuje 
Tomasz Mika, Dyrektor Działu Wynajmu Po-
wierzchni Magazynowych w Polsce, JLL. – Przez 
trzy pierwsze miesiące roku wartość inwestycji 
magazynowych w Polsce wynosiła około 190 
mln euro. Sektor magazynowy nadal przycią-
ga kapitał zagraniczny i patrząc na toczące się 
rozmowy oraz transakcje, dynamika wzrostu 
wolumenów w tym obszarze spodziewana jest 
wraz z upływem kolejnych miesięcy tego roku – 
dodaje Sławomir Jędrzejewski, Dyrektor Działu 
Rynków Kapitałowych Nieruchomości Magazy-
nowych w Polsce, JLL.

MAGAZyNy WOKóŁ SZCZECINA

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni 
magazynowej w 2022 roku mogą wzrosnąć  
do 30 mln m². Obok wielkiej piątki – Mazowsza, 
Górnego Śląska, Centralnej Polski, Dolnego 
Śląska i Wielkopolski – coraz szybciej będą się 
rozwijały też inne dobrze skomunikowane loka-
lizacje, takie jak Polska Zachodnia, a w szcze-
gólności województwa zachodniopomorskie, 
lubuskie i kujawsko-pomorskie.

– Od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój 
inwestycji logistycznych w rejonie Szczecina. 
Ze względu na bardzo korzystną lokalizację, 
w pobliżu granicy z Niemcami i Skandynawią, 
a także położenie przy trasie S3, będącej naj-
ważniejszym szlakiem transportowym zachod-
niej Polski, region ten przyciąga dużą uwagę na-
jemców z branży logistycznej, kurierskiej oraz 
e-commerce – mówi Paulina Machałowska, do-
radca ds. powierzchni magazynowych z firmy 
Cushman & Wakefield.

Rynek magazynowy w Szczecinie jest perspek-
tywiczny, rozwija się w kierunku jednego z naj-
ważniejszych hubów logistycznych, łączących 
handel i produkcję, między Polską a Niemcami, 
Holandią oraz państwami Skandynawii. I cho-
ciaż nie jest to duży rynek w skali kraju, to ro-
śnie w niezwykłym tempie. Co więcej, perspek-
tywy jego rozwoju jawią się bardzo pozytywnie 
– umieszczeniem swojego biznesu interesują 
się tutaj firmy nie tylko z Niemiec, lecz również 
Szwecji, Danii czy krajów skandynawskich. 

MIlION CORAZ BlIżEJ

Region Szczecina dziś dysponuje ok. 1 mln m2  
powierzchni przemysłowych, a jego potencjał 
rośnie wraz z rozwojem portfolio firmy Pa-
nattoni. Deweloper dostarczył tu już ponad  

300 000 m2 nowoczesnej powierzchni ma-
gazynowej i stale ją zwiększa. Aktualnie 
w województwie zachodniopomorskim zlokali-
zowanych jest 12 parków magazynowych. Naj-
większy z nich, Panattoni Park Szczecin I ma 
powierzchnię ponad 250 tys. m2. Kompleks po-
łożony w miejscowości Załom, 20 km od cen-
trum Szczecina, składa się z ośmiu budynków 
klasy A. Ponad 90 tys. m2 powierzchni dostar-
czyły też na lokalny rynek kompleksy Fortress 
Logistic Park w Stargardzie oraz Mapletree 
Park w Goleniowie. 

W budowie na Pomorzu Zachodnim jest w tej 
chwili pięć parków magazynowych, w tym praw-
dziwy gigant, bo tak należy określić Panattoni 
Park Stargard. Całość inwestycji prowadzonej 
etapami to ponad 211 tys. m2 powierzchni ma-
gazynowej w trzech nowoczesnych obiektach. 
Aktualnie w budowie jest część o powierzchni 
prawie 90 tys. m2. 

Kompleks budowany w strategicznej lokaliza-
cji, dostarcza najemcom doskonałą platformę 
do międzynarodowej działalności. Znajduje się 
zaledwie 34 km od autostrady A6, stanowiącej 
kontynuację niemieckiej autostrady A11 i two-
rzącej z nią połączenie Szczecin–Berlin w ciągu 
międzynarodowego szlaku drogowego E28 do 
Rosji (Kaliningrad), na Litwę i Białoruś. Łatwi też 
się włączyć w międzynarodowy korytarz E65, 
łączący Szwecję z Południem Europy. 

Oprócz wielkiej inwestycji w Stargardzie, w na-
szym regionie budowane są mniejsze obiekty 
magazynowe, jak Panattoni Park Szczecin III 
i IV – ten pierwszy ma niewiele ponad 30 tys. 
m2, drugi niespełna 40 tys. Ale nie tylko Panat-
toni buduje w Szczecinie i okolicach. Centrum 
logistyczne 7R Park Szczecin Goleniów II to 
kolejna inwestycja dewelopera 7R w regionie 
zachodniopomorskim. Inwestycja, oddana 
w czerwcu tego roku, oferuje 62 442 m2. po-
wierzchni magazynowej w ramach jednego 
budynku. Aktualnie w części obiektu trwają 
jeszcze prace dostosowujące go do oczekiwań 
najemcy. 

A CO W PlANACH? 

Dużo, można powiedzieć w skrócie. A konkret-
nie to 9 inwestycji różnej wielkości i różnego 
formatu. Panattoni planuje dwa stutysięczniki 
w Goleniowie. W Nowogardzie, tuż przy dro-
dze ekspresowej S6, która łączy Trójmiasto ze 
Szczecinem, magazyny buduje firma Hillwood. 
Inwestycja docelowo zaoferuje do 65 tys. m2 
przestrzeni magazynowej klasy A do wynajęcia. 

Wiosną zaś, w Goleniowskim Parku Przemy-
słowym rozpoczęła się budowa LCube Logistic 
Park Szczecin Goleniów. To jedna z mniejszych 
inwestycji tego typu w regionie, ale obiekt 
o powierzchni ponad 12 tys. m2 będzie bardzo 
nowoczesny – najemcy będą mieli do dyspozycji 
nowoczesne rozwiązania technologiczne, duże 
place manewrowe, a także przestronne biura 
i przyjazne powierzchnie socjalne. Obiekt certy-
fikowany będzie w systemie BREEAM.

TRENDy WyZNACZA GEOPOlITyKA

Rynek magazynowy dynamicznie się rozwija 
i nic nie zapowiada jego spowolnienia. Ale też 
jest to rynek, który ewoluuje i szybko reaguje 
na zachodzące zmiany. Nie bez znaczenia dla 
całego sektora pozostaje napięta sytuacja ge-
opolityczna i wojna na Ukrainie, która w kolej-
nych kwartałach roku może wpłynąć na czaso-
we zwiększenie popytu najemców relokujących 
biznes ze wschodu Europy. Polska dla nich jest 
krajem pierwszego wyboru. 

Według danych z najnowszego raportu firmy 
Colliers obejmującego analizę 15 krajów Europy 
Środkowo Wschodniej, widoczny jest wzrost 
liczby zapytań o powierzchnie typu SBU (Small 
Business Units) oraz LML (Last Mile Logistics) 
– obiekty logistyczne do obsługi ostatniego 
etapu dostaw. Z raportu wynika, że największą 
podaż – blisko 2 mln m2 – odnotowuje Polska. 
Z pewnością znajdzie to odzwierciedlenie w pla-
nach inwestycyjnych czołowych deweloperów 
na rynku magazynowym. 

autor: Jakub Jakubowski

7R Park

Panattoni Park Szczecin
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Grunty inwestycyjne  
Popyt wyższy niż podaż

Ubiegły rok okazał się rekordowy pod względem zaangażowania inwesto-
rów na polskim rynku terenów inwestycyjnych, kiedy to całkowity wolumen 
transakcji wyniósł blisko 8 mld zł. Agresja Rosji na Ukrainę 24 lutego zmieniła 
jednak nastroje rynkowe i spowodowała spowolnienie procesów na rozgrza-

nym mocno rynku gruntów inwestycyjnych.

– Ostatnie lata w branży deweloperskiej były 
bardzo intensywne. Ceny mieszkań rosły 
nieustannie. Trwająca nieprzerwanie od lat 
hossa na rynku inwestycji deweloperskich 
przyciągnęła do branży wielu przedsiębior-
ców chcących realizować budowy. Rok do 
roku, kwartał do kwartału padały kolejne re-
kordy na rynku liczby sprzedanych mieszkań, 
wydanych pozwoleń na budowę, średnich cen 
transakcyjnych oraz oczywiście cen gruntów 
pod budownictwo mieszkaniowe. Te ostatnie 
na przestrzeni ostatnich lat zdrożały o kilka-
dziesiąt procent – mówi Krzysztof Adamski 
z  Platformy Mieszkaniowej w  wywiadzie dla 
money.pl.

SySTEM NACZyń POŁąCZONyCH

Pomimo dobrego początku roku na ryn-
ku gruntów inwestycyjnych, zawirowa-
nia polityczne i  ekonomiczne, z  którymi 
mamy do czynienia, nie pozostają bez 
wpływu na aktywność inwestorów. Wojna 
tocząca się za naszą wschodnią granicą 
nie jest jedynym wyzwaniem, z  którym 
musi mierzyć się rynek nieruchomości. 
Wysoka inflacja i  rosnące stopy procen-
towe skutkują zmniejszeniem się zdol-
ności kredytowej Polaków, a  co za tym 
idzie – spadkiem liczby sprzedanych  
mieszkań. 

Nie bez znaczenia jest również sytuacja zwią-
zana z  kosztami realizacji inwestycji – gene-
ralni wykonawcy coraz częściej wprowadzają 
w  umowach klauzulę waloryzacyjną, która 
stanowi ochronę ich interesów finansowych 
w  przypadku m.in. wzrostu cen materiałów. 
Wprowadza to dużą niepewność dla inwesto-
rów dotyczącą faktycznych kosztów budowy. 

Od kilku lat niezmiennie obserwujemy rów-
nież rosnące ceny gruntów oraz niewystar-
czającą dostępność atrakcyjnych działek. 
Wszystkie te czynniki sprawiają, że zauważal-
ne jest zmniejszenie apetytów inwestorskich 
na kupno gruntów pod nowe projekty komer-

cyjne, w  tym biurowe i  hotelowe oraz mieszkaniowe. 
Przedstawione mechanizmy nie dotyczą gruntów dobrze 
przygotowanych, bez wad prawnych, w dużych miastach 
wojewódzkich. Popyt na nie jest wciąż bardzo wysoki 
i przewyższa podaż. 

NAJEM INSTyTUCJONAlNy NAPęDZA PODAż

Podobnie sytuacja wygląda na rynku gruntów pod in-
westycje PRS (instytucjonalny najem mieszkań). Agresja 
Rosji na Ukrainę spowodowała napływ uchodźców zza 
naszej wschodniej granicy, co bardzo mocno rozpędziło 
rynek najmu i  poskutkowało wzrostem czynszów oraz 
pojawieniem się luki podażowej, której obecny rynek naj-
mu instytucjonalnego nie jest w stanie wypełnić. Według 
szacunków Colliers projekty PRS odpowiadają za ok. 6% 
całego rynku mieszkaniowego, co wciąż stanowi kroplę 
w morzu potrzeb. Zainteresowanie inwestorów tym seg-
mentem jest więc bardzo duże. 

Zauważalny jest również wzrost zainteresowania seg-
mentem premium. Inwestorzy traktują go jako rynek 
bardzo mocno wschodzący o dużym potencjale wzrosto-
wym, który stanowi bezpieczną lokatę kapitału. Podaż 
tego typu projektów jest jednak wciąż niewielka, głównie 
ze względu na małą liczbę działek odpowiednich pod ta-
kie inwestycje.

– Choć obecny rok przedstawia się jako czas wielu wy-
zwań na rynku gruntów, w III i IV kw. możemy zakładać, 
że deweloperzy wrócą do aktywności zakupowej, a rynek 
zacznie się adoptować do nowej sytuacji gospodarczo
-politycznej. Z  pewnością nie zobaczymy jednak takie-
go spektakularnego wolumenu transakcji jak w  latach 
2020-2021, nie jesteśmy również w  stanie przewidzieć, 
jakie długofalowe skutki dla rynku będzie miała wojna 
w Ukrainie, a także jaki poziom osiągnie wciąż rosnąca in-
flacja. W 2022 r. będziemy natomiast świadkami większej 
współpracy inwestorów, deweloperów i właścicieli grun-
tów przy realizacji nowych projektów – prym będą wiodły 
transakcje typu joint venture – mówi Emil Domeracki, dy-
rektor działu Gruntów Inwestycyjnych w Colliers.

DUżE DZIAŁKI POD ZABUDOWę MIESZKANIOWą

Trzeba też zaznaczyć, że w walce o najbardziej atrakcyj-
ne grunty inwestycyjne udział biorą również inwestorzy 
zagraniczni skupieni w funduszach inwestycyjnych. Fun-
dusze skupują najczęściej całe inwestycje mieszkaniowe 
pod najem instytucjonalny. Zjawisko te zauważalne jest 
najbardziej w dużych miastach, co też ogranicza skutecz-
nie dostępność atrakcyjnych gruntów. 

– Firm chcących inwestować w  nieruchomości grunto-
we jest bardzo wiele, mimo że tempo wzrostu cen ziemi 
w niektórych lokalizacjach jest zawrotne. Największy de-
ficyt występuje w przypadku dużych działek pod zabudo-
wę mieszkaniową w dobrze skomunikowanych częściach 
miast. Kiedy pojawiają się na rynku ciekawe parcele do 5 
tys. PUM-u, do walki o nie zgłasza się nawet po kilkana-
ście firm. Im większa działka, tym liczba chętnych się kur-
czy się – mówi Agata Karolina Lasota z firmy LBC Invest.

JAKICH GRUNTóW SZUKAJą DEWElOPERZy? 

Takich, na których stosunkowo szybko i bezproblemowo 
można rozpocząć inwestycję. Ważne jest, czy na danym 
terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowa-
nia terenu i  jakie są jego zapisy dotyczące parametrów 
zabudowy. Otoczenie nieruchomości, lokalizacja, stan 

Grunt z dobrą lokalizacją jest 
dzisiaj dla dewelopera bezcenny. 
To właśnie dobra lokalizacja jest 
podstawą tego, czy i jak dany 
projekt będzie się sprzedawał. 

Oczywiście wpływają na to również inne czynniki, takie jak sam 
projekt, standard budynku i cena, ale lokalizacja jest kluczowa. 
Dlatego deweloperzy opierają swoją działalność na stopniowo 
powiększanych bankach ziemi, które zabezpieczają ich na lata, 
a poszczególne grunty są sukcesywnie zabudowywane.

Wolę walki o ziemię często widać na licytacjach gruntów wysta-
wianych do sprzedaży przez miasta lub gminy. Przy najlepszych 
gruntach aukcje mają naprawdę wysoką temperaturę. Mimo że 
ostatnie lata były dla deweloperów rekordowe: w 2020 r. odda-
no do użytkowania aż 220 tys. mieszkań, a w 2021 r. blisko 235 
tys., co było najwyższym wynikiem od ponad czterech dekad, to 
nadal wg różnych szacunków brakuje w Polsce między 1,5 mln,  
a 2,2 mln mieszkań. W wyniku bardzo dużego popytu ceny 
działek dla deweloperów, zwłaszcza w dużych miastach i nad 
morzem, poszybowały w ostatnich latach w górę. Najlepszymi 
terenami ze względu na swój potencjał inwestycyjny są zurbani-
zowane tereny niezabudowane.

Nasi klienci szukają gruntów z widokiem na morze lub położo-
nych jak najbliżej morza. Najczęściej są to grunty, które umożli-
wiają budowę apartamentowców, condohoteli, hoteli i pensjona-
tów. Przykładem może być nasz najnowszy projekt w pierwszej
linii brzegowej – Garden Cliff Residence w Trzęsaczu. Najczęst-
szym błędem, jaki popełniają kupujący działkę jest kierowanie 
się wyłącznie najniższą ceną, tzw. okazją, która później zawiera 
w sobie same problemy. Inne to: brak sprawdzenia możliwości 
zabudowy wynikający np. z tego, że jest to grunt rolny, nie ma 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, warunków zabudowy lub możliwości ich uzyskania.

Brak weryfikacji stanu prawnego działki: ewentualne hipote-
ki, roszczenia, służebności, informacje o wszczęciu egzekucji 
komorniczej, o spadkobiercach oraz prawach pierwokupu lub 
dzierżawy. Brak uzbrojenia, często nie ma możliwości jego do-
prowadzenia lub jego koszty przyprawiają później nowego wła-
ściciela o zawrót głowy. Nieodpowiedni kształt działki, który 
później uniemożliwia na niej realizację wizji naszego wymarzo-
nego domu. Przechodzące przez działkę rurociągi w ziemi lub 
sieci energetyczne nad jej powierzchnią, które uniemożliwiają 
zabudowę.

Kupno działki objętej nadzorem konserwatorskim. Niesprawdze-
nie warunków wodno-gruntowych działki, np. teren zalewowy,
podmokły, nienośny rodzaj gruntu. Nabycie zadrzewionej dział-
ki, przy której koszty wycinki drzew okazują się bardzo wysokie. 
Niesprawdzenie obecnego i przyszłego sąsiedztwa, które może 
skutkować np. budową cmentarza. Potencjalnych pułapek jest 
mnóstwo. W naszej firmie dokładnie sprawdzamy każdy grunt, 
który przyjmujemy do sprzedaży. To pozwala nam właściwie 
doradzać kupującym, którzy dzięki temu unikają takich błędów,
stresu i oszczędzają pieniądze.

CEO RENT — nieruchomości  
ROMANOWICZ 

PIOTR ROMANOWICZ 
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techniczny, jakość gruntu, dostęp do me-
diów, dostęp do infrastruktury drogowej 
i transportu publicznego, wielkość i kształt 
działki, stan prawny nieruchomości oraz 
podatki – to kolejne czynniki pozwalające 
oszacować rentowność potencjalnej inwe-
stycji. 

Podobnie, jak w przypadku mieszkaniówki, 
o  bardzo dużych potrzebach gruntowych 
możemy mówić w związku z planowanymi 
inwestycjami magazynowo-przemysłowy-
mi. Ziemia poszukiwana jest, zarówno pod 
inwestycje wielkoformatowe o powierzchni 
kilkudziesięciu czy ponad 100 tys. m2, jak 
i  magazyny tzw. ostatniej mili i  mniejsze 
obiekty miejskie. Dobra lokalizacja i komu-
nikacja z działką to warunki niezbędne przy 
sprzedaży pod projekt magazynowo-logi-

styczny. Szansę na sprzedaż mają obecnie 
tylko działki w pobliżu najważniejszych wę-
złów komunikacyjnych, przy autostradach 
i drogach ekspresowych. 

IlE KOSZTUJE GRUNT?

Średnia cena za metr kwadratowy gruntu w lo-
kalizacji uznawanej za dobrą do organizacji 
operacji logistycznych waha się w  przedziale 
pomiędzy 130 - 160 zł w zależności od regionu.

– Sytuacja na rynku magazynowym jest dość 
dobra, w trakcie realizacji lub na zaawanso-
wanym etapie negocjacji jest kilka dużych 
projektów. Jednak większość z nich jest lub 
będzie realizowana na gruntach wcześniej 
zabezpieczonych przez deweloperów. Jed-
nak niski współczynnik powierzchni niewy-
najętej w  wybranych regionach magazyno-
wo-logistycznych kraju, może w  przyszłym 
roku skutkować nowymi inwestycjami. 
Ponadto, dość duże zainteresowanie zagra-
nicznych inwestorów może doprowadzić  
do wzrostu popytu. Ceny raczej nie spad-
ną, pozostaną na podobnym poziomie, jak 
w tym roku – podsumowuje Renata Osiecka, 
Partner Zarządzająca AXI IMMO.

autor: Jakub Jakubowski

Część osób lubi mieszkać w centrum w blo-
ku, a inni na oberżach na kameralnym osie-
dlu – to zależy od gustu i potrzeb. Poszuku-
jemy działek w dobrej lokalizacji z szybkim 
dojazdem, blisko komunikacji miejskiej, 
z  ładnym widokiem i  oczywiście w  dobrej 
cenie. Obecnie realizujemy Inwestycje Ja-
śminowe Wzgórze przy Szosie Polskiej.  
To nowoczesne osiedle blisko centrum re-
alizowane jest w  najprężniej rozwijającej 
się części Szczecina. Drugą inwestycją jest 
rewitalizacja dworku na Gumieńcach. Jest to 
zabytkowy budynek z 1801 r. w którym po-
wstanie hotel i restauracja. 

Jeśli chodzi o nasz bank ziemi, to posiadamy 
jeszcze dużo działek. Nie zgodzę się, że dzi-
siaj o  najbardziej atrakcyjne grunty pod in-
westycje mieszkaniowe toczy się prawdziwa 
bitwa. Większość deweloperów wstrzymała 
swoje inwestycje, więc nie poszukują już 
działek na tak dużą skalę. Ceny gruntów są 
dzisiaj za wysokie, nie kupuje się też działek 
w boomie.

prezes Tomaszewicz Development

PIOTR TOMASZEWICZ 

Grunt inwestycyjny to taki, 
który pozwala dewelopero-
wi osiągnąć zakładaną stopę 
zwrotu z  projektu. W  obec-
nych czasach trzeba bardzo 
pilnować kosztów i  minimal-

nej marży by projekt był bezpieczny, zarówno dla Inwestora, jak i dla 
przyszłego nabywcy lokalu. Przy tym priorytetem jest zachwianie wy-
sokiej jakości wykonania projektu. W obecnej sytuacji ekonomicznej 
rywalizacja o atrakcyjne grunty jest coraz mniejsza. Deweloperów, 
którzy mogą nabyć grunty za kilkadziesiąt milionów złotych w do-
brych lokalizacjach jest ograniczona ilość. Na ogół jest dwóch, 
trzech chętnych na zakup gruntu pod projekt i  między nimi toczą 
się negocjacje.

Szukając gruntów pod nasze inwestycje bierzemy oczywiście pod 
uwagę rentowność inwestycji oraz atrakcyjność danej lokalizacji dla 
przyszłych mieszkańców. O  zakupie decyduje lokalizacja, ważne jest 
uzbrojenie terenu, warunki planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz dostęp do komunikacji miejskiej. W swoim portfolio mamy grunty 
w centrum Szczecina, w Mierzynie i oczywiści nad morzem. Projekty 
nadmorskie wystartują jeszcze w tym roku. Projekty miejskie w przy-
szłym. 

Inwestycją największą i  najbardziej pożądaną przez naszych klien-
tów jest inwestycja Tarasy Klonowica realizowana przez spółkę AREA 
Invest na skraju Pogodna. Doskonała lokalizacja, idealna komunikacja 
z miastem i olbrzymi teren zielony – to wyróżnia ten projekt. Dopełnie-
niem jest unikatowa architektura. 

CEO Assethome.pl

MICHAŁ WĄSIK 

Hanza Tower 
Projekt na miarę XXI wieku

Inwestycja typu mixed-use, łącząca różne funkcje: mieszkalną, usługową, handlo-
wą, biurową i konferencyjną, która zapewnia wygodę mieszkańcom i użytkowni-
kom. Do tego łatwy dostęp do wszystkiego, co niezbędne, zarówno w  budynku, 
 jak i też w niewielkiej odległości od niego. Taka właśnie jest Hanza Tower – najwyż-

szy budynek w centrum Szczecina, z tarasem widokowym na 27 piętrze.

Oddana do użytku w  pierwszej połowie 
tego roku, apartamentowo-komercyjna 
Hanza Tower, stanowi niewątpliwie jeden 
z  najciekawszych szczecińskich projek-
tów ostatniej dekady. Dzięki tej inwesty-
cji miasto zyskało 22 tys. m2 powierzchni 
mieszkalnej, z blisko 500 apartamentami, 
oraz 12 tys. m2 powierzchni komercyjnej 
– przestrzeni o ogromnym potencjale biz-
nesowym.

Do znajdujących się na piątym piętrze 
sal konferencyjnych (powierzchnia: 90 
m2, 135 m2 i  245 m2), które można połą-
czyć w  jedną, ogromną salę bankietową 
(powierzchnia: 470 m2), wjeżdża się osob -
nymi windami. To idealne miejsce, w któ -
rym można zorganizować dowolną kon-
ferencję, spotkanie biznesowe, wystawę, 
szkolenie, a także prywatną uroczystość, 
jak wesele, chrzciny czy komunia. – Loka-
le biurowe zajmują w  budynku prawie 4 
tys. m2 To znaczący zastrzyk podażowy 
na biurowym rynku szczecińskim, który 
wciąż jest na relatywnie wczesnym etapie 
rozwoju  – mówi Małgorzata Ostrowska, 
dyrektor pionu Marketingu i  Sprzedaży 
w J.W. Construction.  – W ofercie sprzeda-
żowej, bądź najmu, mamy na drugim i trze-
cim piętrze po dwa lokale o  powierzch-
ni ponad 600 i  ponad 800 m2, na piętrze 
czwartym dwa lokale o powierzchni około 
150 m2. i  na piątym piętrze – ponad 600 
m2.  Szczecin to bardzo atrakcyjne mia-
sto pod względem inwestowania, coraz 
częściej dostrzegane przez inwestorów 
branży BPO, SSC i IT. I to na ich zaintere-
sowanie otwarciem biznesu w  Hanza To -
wer liczymy najbardziej.

Nowoczesne biurowce walczą o  najem-
ców, najemcy zaś o pracowników, dlatego 
tak ważne jest, by się wyróżniać. Hanza 
Tower ma wiele atutów, by przyciągnąć 
inwestorów. To obecność różnorodnych 
usług, sklepów i  innych atrakcji – jak 
200-metrowy taras widokowy na 27 pię-
trze, na który wjeżdża się superszybką, 
nowoczesną windą w  30 sekund. Łącznie 
jest 12 wind osobowych i  1 duża winda 

towarowa, w której zmieści się samochód 
osobowy. Nie bez znaczenia jest też są-
siedztwo bazy noclegowej w  przylega-
jącym do wieżowca, odrestaurowanym, 
zabytkowym hotelu Dana. Hotel z  wnę-
trzami w  stylu „glamour”, mieści aż 100 
luksusowych pokoi i  apartament prezy-
dencki.

Równie ważne jest położenie biurowca. 
Znajduje się w centrum Szczecina, w nie-
dalekiej odległości od dworca kolejowego 
oraz portu lotniczego. Sam Szczecin dzię-

ki rozbudowanej sieci połączeń, zarówno 
o  znaczeniu krajowym, jak i  międzyna-
rodowym, jest najlepiej zintegrowaną 
z  zachodnią Europą, polską metropolią. 
Bliskość Berlina (tylko 140 km) powoduje, 
że szczecinianie często korzystają rów-
nież z  tamtejszego lotniska, z  kolei Port 
Lotniczy Szczecin Goleniów (ok. 33 km 
od centrum Szczecina) ma nowoczesny 
terminal cargo i  obsługuje także lotniczy 
ruch towarowy. Aglomeracja szczecińska 
to także korzystne połączenia drogowe 
i kolejowe. 
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Dlaczego nieruchomości 
nad morzem?

Nadmorskie nieruchomości mają w  sobie coś wyjątkowego, budzą emocje, 
kojarzą się z rangą, pozycją i stanowią świetną inwestycję. O specyfice nad-
morskiego rynku rozmawiamy z Piotrem Romanowiczem, założycielem i wła-

ścicielem firmy RENT-nieruchomości ROMANOWICZ.

Chętnie spędzamy weekendy, urlopy, wakacje na polskim wybrze-
żu Morza Bałtyckiego. Od kilku lat widać zwiększone zaintereso-
wanie nabywaniem nieruchomości na tym terenie. Dlaczego aku-
rat wybieramy wybrzeże Bałtyku?
W ciągu ostatnich dwudziestu lat, wraz z  rozwojem gospodarczym 
zmienił się w Polsce sposób spędzania wolnego czasu. Znacznie po-
prawiła się infrastruktura, w tym drogi, a nasze społeczeństwo stało 
się bardziej mobilne i aktywne. Zmienił się też model wypoczywania. 
Nad morze jeździ się przez cały rok, a nie jak dawniej tylko w  lipcu 
i sierpniu. Bałtyk jest blisko, jest osiągalny nawet na krótki weekendo-
wy wypad. Odkrywamy więc, że morze jest atrakcyjne o każdej porze 
roku, a leżenie na plaży nie jest jedyną formą spędzania czasu. Nad-
morskie miejscowości mają obecnie o wiele więcej do zaoferowania: 
ośrodki SPA, aquaparki, baseny, centra konferencyjne i szkoleniowe, 
ścieżki rowerowe itp. Ten potencjał zauważyli już wcześniej dewelope-
rzy, którzy teraz realizują coraz lepsze projekty. Sprzyja temu również 
rosnąca konkurencja. Oferta na rynku nieruchomości nad morzem 
jest coraz ciekawsza i zróżnicowana.

Dlaczego, jak Pan często mówi, rynek nieruchomości nadmor-
skich jest wyjątkowy? Czym się różni od miejskiego?
To dwa zupełnie inne światy. W  przeciwieństwie do lokalnych ryn-
ków miejskich, rynek nadmorski ma charakter uniwersalny, cieszy 
się dużym zainteresowaniem większej i różnorodnej grupy klientów.  
Jest o wiele bardziej odporny na wszelkiego rodzaju kryzysy i spadki 
cen. Tutaj klienci nie realizują swojej pierwszej potrzeby mieszka-
niowej, lecz inwestują lub kupują kolejne już nieruchomości. Klient 
nadmorski jest też bardziej zamożny i świadomy. Mamy kupujących 
niemal z całego świata, z Niemiec, Szwecji, Danii, a nawet z Japonii. 
Grupa nabywców jest o wiele większa, bardziej zróżnicowana i zamoż-
niejsza. To skutkuje większą płynnością i atrakcyjnością tego rynku.

Co najbardziej interesuje potencjalnych nabywców nadmorskich 
nieruchomości – działki, apartamenty, domy, hotele, pensjonaty? 
Są częściej nabywane na własne potrzeby, czy przede wszystkim 
z myślą o inwestycji?
Bezsprzecznie dominują apartamenty i  działki. Dalej domy, hotele 
i pensjonaty. Przy czym są to zarówno klienci indywidualni, jak i rów-
nież podmioty gospodarcze, w tym hotelarze i deweloperzy. W więk-
szości to zakupy inwestycyjne,  a w ostatnim czasie te mające na celu 
ochronę kapitału przed wysoką inflacją. W  ostatnich latach obser-
wuję bardzo duży wzrost zainteresowania działkami nad morzem.  
Od lat grunty te zyskują na wartości i stanowią doskonałą alternatywę 
wobec apartamentów, ponieważ nie wymagają tak dużego kapitału 
początkowego. W  przypadku sprzedaży charakteryzują się z  kolei 
o wiele większą płynnością. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich lat 
działki w  Zachodniopomorskiem osiągają najwyższe stopy wzrostu 
wartości. Gruntów nigdy nie przybywa, dlatego swoim klientom czę-
sto rekomenduję zakup nieruchomości nad morzem.

Piotr Romanowicz – CEO &Founder RENT – nieruchomości ROMANOWICZ. Przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie sprzedaży i inwestowania w nieruchomości. 
Germanista i tłumacz przysięgły. Absolwent Universität zu Köln oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Certyfikowany członek amerykańskiego stowarzyszenia 
National Association of REALTORS. Od ponad 27 lat prowadzi własną firmę RENT–nieruchomości ROMANOWICZ, która jest liderem rynku nieruchomości  
na Pomorzu Zachodnim. Współpracuje i doradza klientom indywidualnym oraz biznesowym. Zbudował sieć własnych biur obsługujących cały region zachodnio-
pomorski, specjalizując się w sprzedaży nieruchomości nadmorskich w Polsce i w Marbelli w Hiszpanii. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu 
jest zapraszany jako ekspert do polskich i niemieckich mediów np. telewizja TVN24, TVN24 BiS, ZDF, Gazeta Wyborcza, Der Spiegel, Hamburger Abendblatt.

Jakie lokalizacje nad Bałtykiem cieszą się największym zainteresowa-
niem? Znane miejscowości takie jak Świnoujście, Międzyzdroje, Ko-
łobrzeg, czy też nabywcy stawiają na mniejsze np. Rewal, Dziwnów, 
Międzywodzie, Wisełka?
Numer jeden to bezapelacyjnie Świnoujście, które stało się wyjątkowym 
kurortem i  międzynarodową stolicą wyspy Uznam. Najpiękniejsza plaża 
nad Bałtykiem, nowoczesne projekty deweloperskie, inwestycje miasta 
w  infrastrukturę, położenie na granicy, więc łatwa dostępność dla tury-
stów z Niemiec, Skandynawii i całej Europy przez lotnisko w Heringsdorfie, 
a już wkrótce przez tunel także dla mieszkańców naszego kraju, to zasób 
cennych, dobrze wykorzystanych atutów. Daje to spektakularne tempo 
i jakość rozwoju miasta. Rynek nieruchomości w Świnoujściu kwitnie. Ko-
łobrzeg to z kolei miasto uzdrowiskowe, znane i popularne, bardzo chętnie 
odwiedzane przez turystów z całej Polski i Niemiec. Międzyzdroje są także 
bardzo znane i przede wszystkim lubiane. Obok tych modnych miejscowo-
ści swoich fanów mają również te mniejsze. Tutaj turyści bardziej cenią so-
bie kameralność, spokój, ciszę, a na pewno bliskość natury. Jest to obecnie 
świadomie wybierany styl życia.

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości nad morzem 
– cenę, odległość od morza, otoczenie? Jakie wymagania musi speł-
niać operator?
Kluczowa jest odległość od morza i widok na morze. To potwierdza sta-
rą zasadę, że w nieruchomościach liczą się trzy rzeczy: lokalizacja, lokali-
zacja i jeszcze raz lokalizacja. Bardzo ważne są: otoczenie, bezpośrednie 
sąsiedztwo i infrastruktura. Ich wysoka jakość gwarantuje wysokie ceny 
wynajmu i ponownej sprzedaży. Wbrew temu co można usłyszeć od wielu 
osób, cena ma wtórne znaczenie. Nie sztuką jest kupić tanią i złą nierucho-
mość, a potem mieć z nią problem. Jakość ma swoją cenę, trzyma ją i cie-
szy się lepszym popytem, także w tych trudniejszych czasach. Operator 
powinien być sprawdzony i wiarygodny, i co ważne, elastyczny w formule 
współpracy. Powinien szybko i w terminie wypłacać gwarantowany zysk. 
Istotnym aspektem jest, abyśmy mogli w razie potrzeby korzystać z wła-
snego apartamentu. Należy się upewnić czy nasz apartament jest przez 
operatora utrzymywany w kondycji, czy są usuwane drobne usterki, war-
to też umówić się na bieżące raportowanie. Podsumowując, wybierajmy 
operatora respektującego umowy oraz utrzymującego wysoki standard 
komunikacji z klientem.

Jakich błędów nie popełniać przy zakupie apartamentu nad morzem?
Powtórzę, przede wszystkim należy wybierać bardzo dobrą lokalizację 
i  nie kierować się najniższą ceną. Bardzo dokładnie weryfikować stan 
prawny nieruchomości. Kupować apartament zawsze z garażem lub miej-
scem parkingowym jak również z balkonem. Nie kupować z tzw. „dołka”, 
czyli czegoś, co ma dopiero powstać. Najlepiej kupować gotowy, w pełni 
wyposażony apartament, w myśl zasady – widzimy, za co płacimy. Nie pod-
pisywać złych umów z deweloperem, które potem ograniczają ponowną 

sprzedaż. Unikać budynków, zwłaszcza wśród tych starszych, bez wind. 
Zwracać uwagę na koszty eksploatacyjne, zwłaszcza przy apartamen-
towcach z centrami SPA i basenami. W przypadku zakupu inwestycyjnego 
bardzo starannie wybierać operatora. I na koniec, przy zakupie nie wyko-
rzystywać swojej maksymalnej zdolności kredytowej, należy, wręcz obo-
wiązkowo, zostawić sobie bufor finansowy.

Dlaczego warto wiązać się z dobrym doradcą?
Współpraca z dobrym doradcą na pewno pozwala uniknąć tych wszyst-
kich błędów, o których wspomniałem powyżej. Dobry doradca doskonale 
zna nowe inwestycje i rynek wtórny oraz ich plusy i minusy. Dzięki współ-
pracy klient oszczędza bezcenny czas, pieniądze i często wiele niepotrzeb-
nych nerwów – zarówno przy kupnie, jak i przy sprzedaży nieruchomości. 
Dobry doradca nie myśli w kategorii jednej transakcji, lecz długofalowej 
współpracy. Właśnie dlatego zadowoleni klienci wracają do niego i poleca-
ją swoim znajomym.
Warto podkreślić jeszcze jeden aspekt, zakup lub sprzedaż nieruchomości 
to zwykle duża, złożona operacja finansowo-prawna, coraz częściej prze-
prowadzana na odległość, dobry doradca dzięki swojemu doświadczeniu 
pomoże sprawnie przejść przez cały ten proces.

Dlaczego warto zainwestować w nieruchomość, zwłaszcza w tę nad 
morzem?
Jest niewiele wad inwestowania w nieruchomości, zwłaszcza jeśli się ma 
wszelkie niezbędne informacje i pracuje z pośrednikiem, któremu się ufa. 
Mogę powiedzieć, że jest to dość dostępna forma inwestycji ze względu 
na różnorodność oferty. Aby zainwestować w nieruchomość, nie trzeba 
dysponować milionowym budżetem. Kupujemy coś materialnego, mierzal-
nego, z tendencją do wzrostu wartości. Po zakupie inwestycyjnym dość 
szybko czerpiemy z  nieruchomości dochody, a  w  dłuższej perspektywie 
wzrasta jej wartość. Nieruchomość staje się więc świetnym kapitałem, 
którego można użyć jako dźwigni do większej inwestycji w przyszłości lub 
jako emerytury. Nieruchomość nad morzem zwielokrotnia też atuty inwe-
stowania w nieruchomość w ogóle oraz minimalizuje ryzyko.

Jaka Pana zdaniem jest przyszłość rynku nieruchomości nadmorskich 
w Polsce?
Rynek nieruchomości nadmorskich rozwija się u nas bardzo dynamicznie. 
Nie przewiduję zmiany tej tendencji. Wybrzeże zawsze pozostanie w cen-
trum zainteresowania klientów. Sądzę, że zmieni się standard przestrzeni 
i zabudowy nadmorskiej, kolejne inwestycje będą jeszcze lepsze jakościo-
wo i  bardziej proekologiczne. Będą oferowały jeszcze więcej nowocze-
snych atrakcji, aby pobyt nad morzem był interesujący przez cały rok. Od-
nawialne źródła energii redukujące koszty eksploatacyjne i ślad CO2 będą 
stawały się standardem.

rozmawiał: Dariusz Staniewski  / foto: materiały prasowe 
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Jesteśmy w przełomowym 
momencie dla Szczecina

Dlaczego dolnośląska firma deweloperska o  ponad 30-letnim doświadczeniu posta-
nowiła inwestować w  Szczecinie, co łączy stolicę Dolnego Śląska ze stolicą Pomorza 
Zachodniego, czy zakup nieruchomości jest dobrą i bezpieczną lokatą kapitału w nie-
pewnych czasach oraz co zostanie wybudowane na Kępie Parnickiej i Wyspie Zielonej 

w rozmowie z Piotrem Baranem, prezesem firmy PCG S.A.

W  Szczecinie PCG realizuje już budowę osiedla Victoria 
Apartments – tuż nad brzegiem jeziora Dąbie, w  przygo-
towaniu są dwie kolejne inwestycje – 55-metrowy apar-
tamentowiec na Kępie Parnickiej oraz nowa zabudowa 
mieszkaniowa na Wyspie Zielonej. Skąd aż takie zaintere-
sowanie stolicą Pomorza Zachodniego? 
Zainteresowanie Szczecinem wynika przede wszystkim z na-
szego wrocławskiego doświadczenia. Stolica Dolnego Śląska 
12 lat temu rozpoczęła wielką inwestycyjną ekspansję w stro -
nę wody, czyli wszystkich terenów zlokalizowanych wzdłuż 
kanałów Odry i  głównego nurtu tej rzeki. To bardzo dobry 

kierunek. Dlatego szukaliśmy podobnych gruntów w  okolicy 
zbliżonej do nas mentalnie i  kulturowo. Historycznie można 
przecież stwierdzić, że ludzie i w Szczecinie i we Wrocławiu 
mają bardzo podobną mentalność, otwartość, które niespo -
tykane są w  innych regionach kraju, w  innych dużych mia-
stach Polski. Szczecin i  Wrocław to były także dwa podsta-
wowe kierunki, w których podążali repatrianci, przesiedleńcy 
z polskich Kresów Wschodnich po II wojnie światowej trafia-
jąc na tzw. Ziemie Odzyskane. Głównym nurtem oczywiście 
był Wrocław. To tutaj napłynęło wielu mieszkańców Lwowa 
i  okolic. Ale drugim ważnym miastem był właśnie Szczecin. 

PIOTR BARAN

Myślę, że to historyczne podłoże też jest bardzo 
ważne. My w  Szczecinie, będąc z  Wrocławia, czu-
jemy się właściwie jak u  siebie w  domu. Bardzo mi 
się to spodobało. Kolejny ważny dla nas element, 
w szczególności dla mnie jako wiceprezesa Polskie-
go Związku Firm Deweloperskich, czyli osoby, któ -
ra dba o  rozwój branży w  zasięgu ogólnopolskim,  
to szczególna kultura pracy z  miastem i  gminą 
Szczecin. Jest ona niespotykanie dobra, wysoka, po-
żądana przez inwestorów. Bardzo mocno i  chętnie 
o tym mówię, będąc samozwańczym ambasadorem 
Szczecina. Taka udana współpraca, to kolejna po -
zytywna rzecz, która przyciągnęła nas do Szczeci-
na. Od początku prowadzenia naszych inwestycji 
na pierwszym miejscu stawiamy kubaturę osiedla, 
funkcjonalność, estetykę. Ale zaraz za tym albo 
wręcz równolegle jest zagospodarowanie otocze-
nia, natura i  zieleń.  A  Szczecin to przecież najbar-
dziej zielone miasto w  Polsce. Zapewnia wszystkie 
możliwości. Dlatego skorzystaliśmy z  tej szansy. 
Zaczęliśmy od topowej lokalizacji, jeśli chodzi o ten 
styk natury, zieleni, wody, czyli właśnie od Victorii 
Apartments. Teraz przemieszczamy się w  kierunku 
centrum miasta, gdzie jest ogromny potencjał in-
westycyjny. Właśnie na tych terenach poprzemy-
słowych, przeznaczonych do rewitalizacji będziemy 
realizować nasze kolejne projekty Chodzi o  obszar 
Kępy Parnickiej i Wyspy Zielonej. 

Według ekspertów ds. nieruchomości Szczecin 
jest w tej chwili uznawany za jedno z najatrakcyj-
niejszych miejsc do inwestowania w kraju. Co na 
to wpływa? lokalizacja – bliskość Niemiec i Skan-
dynawii? Ceny gruntów? 
Myślę, że przede wszystkim jesteśmy w  przełomo -
wym momencie dla Szczecina. Jest kilka elementów, 
które się na to składają. Pierwszym z nich, który po -
wstał już parę lat temu, jest na pewno droga S3, łą-
cząca północ Polski z południem, w zachodniej czę-
ści kraju. To był jeden z głównych czynników, który 
zdecydował, że wybraliśmy się do Szczecina. Dru-
gim ważnym elementem, o którym się coraz więcej 
mówi, choć uważam, że chyba ciągle za mało, jest 
pogłębienie toru wodnego ze Świnoujścia do Szcze-
cina do głębokości 12,5 metra. Pozwoli to na zwięk-
szenie możliwości przeładunkowej portu w Szczeci-
nie. To jest ogromny zastrzyk możliwości dla miasta 
i  wielki potencjał rozwoju branży logistycznej. Na-
tomiast jeżeli chodzi o ceny nieruchomości w Szcze-
cinie, to one nie są jakoś wyjątkowo atrakcyjne – 
mam na myśli tereny pod zabudowę wielorodzinną 
czy usługową. To są stawki standardowe w mieście 
o takiej powierzchni, niewiele się różnią albo w ogó -
le, od tych wrocławskich. Są tu oczywiście również 
ceny na niektóre tereny naprawdę „odjechane”, ale 
można je wyliczyć na palcach jednej ręki.  Dziś za 
metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszka-
nia płaci się tyle samo w Szczecinie, ile we Wrocła-
wiu.  Różnica jest minimalna, jeżeli w ogóle wystę-
puje. Jeśli natomiast chodzi o  dostęp do gruntów 
w  ścisłym centrum miasta, które dają możliwość 
realizacji inwestycji deweloperskich, usługowych 
i biurowych, to Szczecin na pewno jest bardzo atrak-
cyjny. Niewielka jest szansa znaleźć gdzieś indziej 
taki potencjał, który jeszcze nie został zagospoda-
rowany albo dopiero został nabyty, chociażby przez 
taką firmę jak nasza. My tę szansę wykorzystaliśmy, 
a przez to dajemy Szczecinowi możliwości dalszego 
rozwoju.

Czy to dobry czas (chodzi o  sytuację gospodar-
czą kraju) i dobre miejsce na duże projekty dewe-
loperskie? Czy inwestycje w nieruchomości nadal 
pozostaną najbezpieczniejszą lokatą kapitału?
Nie znam innej, lepszej lokaty kapitału. Mówię to 
zupełnie szczerze. Pojawiają się różnego rodzaju 
pomysły np. na kryptowaluty, czy na gry na gieł-
dach. Ale to czysta spekulacja. Nie mówię, że lokata 
w nieruchomość to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi 
o  zwrot kapitału, na pewno można uzyskać lepsze 
efekty ryzykując więcej. Jednak  jeśli chodzi o  za-
bezpieczenie kapitału, swoich aktywów, to nie ma 
dzisiaj lepszych lokat niż kupowanie nieruchomości. 
Mówię oczywiście o  tych zabudowanych, bo nieza-
budowane, same grunty, mają większą koniunktu-
ralność. Natomiast budynki, mieszkania zawsze 
będą miały swoją wartość, zawsze będą bezpieczną 
lokatą. Zachęcam wszystkich do takich inwestycji, 
tym bardziej, że rynek bardzo się zmienia. W kwestii 
wynajmowania tych obiektów, to naprawdę mamy 
do czynienia z hossą. Nie ma wolnych mieszkań na 
wynajem. I nieważne czy to jest Szczecin, czy Wro -
cław. Wszędzie do nas dobijają się ludzie, pytając 
już nie tylko o  zakup mieszkania, ale o  możliwość 
wynajęcia. Rynek najmu, który daje potencjalnym 
inwestorom możliwości zarobkowe, będzie rósł. 
Ludzie, których dziś nie stać na zakup mieszkania 
lub Ci, którzy nie mają zdolności kredytowej, będą 
mieszkania wynajmować.

Co powstanie na Kępie Parnickiej – wyspie poło-
żonej naprzeciwko Dworca Głównego? 
Przede wszystkim powstanie nowoczesny budy-
nek wielorodzinny z  częścią usługową na parterze, 
z  otwartą przestrzenią, bardzo dużą ilością ziele-
ni – to dla nas kluczowe. W  zabudowie znajdą się 
mieszkania o  różnej strukturze. Od ponad 20-me-
trowych kawalerek, po apartamenty o powierzchni 
nawet do 100 metrów kwadratowych. Do tego do -
stęp do nabrzeża, z  pięknym bulwarem. Taką wła-
śnie inwestycję przewidujemy przy ulicy Heyki. Cały 
czas zgłaszają się zainteresowani naszym projek-
tem, całkiem sporo osób, a  my jeszcze nie urucho -
miliśmy ani sprzedaży, ani informacji o tym osiedlu. 
Cały czas obserwujemy rynek mieszkaniowy w Pol-
sce i  zastanawiamy się, czy nie przeznaczyć tych 
mieszkań na wynajem. Być może inwestycja zosta-
nie sprzedana do funduszu albo powstanie fundusz 
wewnątrz grupy PCG.

Kolejna inwestycja PCG ma powstać na Wyspie 
Zielonej. Jak ten teren zostanie zagospodarowa-
ny? Część wyspy jest dziś niedostępna dla szcze-
cinian.
Uważam, że to jest największa perła Szczecina. 
Przewidujemy w  tym miejscu takie „miasto w  mie-
ście”, w oparciu o koncepcję miasta 15-minutowego. 
Mieszkania, biura, lokale usługowe, centrum spo -
tkań – wszystko w niedalekiej odległości od siebie, 
by najważniejsze sprawy codzienne móc realizować 
w miejscu swojego zamieszkania, tu żyć, pracować, 
odpoczywać. Plus Szczeciński Central Park – udo -
stępnienie tej części wyspy zarośniętej, dzikiej, któ -
ra pozostaje nietknięta. Właśnie ją chcemy razem 
z  miastem otworzyć dla mieszkańców. Przeprowa-
dzamy teraz analizy, trzeba zabezpieczyć nabrzeże 
tego terenu. To wszystko prace przygotowawcze do 
przyszłych projektów budowlanych.

autor: ds. / foto: materiały prasowe
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Miejsce dla twojego biznesu
Poszukując miejsca dla swojego biznesu warto wziąć pod uwagę nie tylko jego przysto-
sowanie pod względem wymogów technicznych, ale także lokalizację i sposób skomu-
nikowania z innymi dzielnicami miasta. Jest to wielka korzyść dla pracowników, którzy 

nie muszą poświęcać dużo czasu na dojazdy do pracy.

Poza przygotowaniem powierzchni biurowej 
nawet pod kątem tak specjalistycznych branż 
jak medyczna czy IT, świetną lokalizację mają 
inwestycje Mariny Developer oraz Raubo 
i Wspólnicy: Hangar Przestrzenna 11 – Przystań 
Biznesu w  Dąbiu oraz położone w  Parku 
Chopina Judyma 24 i  26. Obie zapewniają nie 
tylko ładne widoki z  okien, ale także bliskość 
ważnych arterii miejskich i świetną komunikację 
z różnymi częściami Szczecina.

ZIElONE BIURA BlISKO CENTRUM

Położenie w  parku to ważny atut inwestycji 
przy Judyma. Otoczenie zapewnia spokój i ci-
szę oraz dogodny dojazd własnym lub zbioro-
wym środkiem komunikacji z każdej dzielnicy 
Szczecina. Na przyszłych pracowników czeka 
duża liczba miejsc parkingowych. Oba bu-
dynki poddano renowacji i rozbudowie zgod-
nie z  wytycznymi Miejskiego Konserwatora 

Zabytków. Znajdziemy tu więc nowoczesną 
i funkcjonalną przestrzeń, która dobrze łączy 
się z  historią tego miejsca. Budynki przygo-
towano pod wynajem dla najbardziej wyma-
gających klientów, w tym z branży technolo-
gicznej. Pod numerem 24 na przedsiębiorców 
i  pracowników czeka 1700 m2 powierzchni 
użytkowej (ok. 400 m2 na każdej kondygnacji), 
a  pod numerem 26 powierzchnia obejmuje 
1000 m2 (ok. 200 m2 na kondygnacji). 

BIURA NAD JEZIOREM

Lokalizacja inwestycji Hangar jest równie 
dobra jak w  przypadku Judyma. Zielone oto-
czenie tworzą nabrzeże jeziora Dąbie oraz 
przestrzeń lotniska sportowego, a  w  dalszej 
odległości sąsiedztwo Puszczy Bukowej. 
Można się tu dostać rowerem, komunikacją 
miejską czy jachtem, a  dojazd samochodem  
do centrum zajmuje zaledwie 7 minut. Ko-
rzystne zarówno dla pracodawcy, jak i  pra-
cowników, są szerokie miejsca postojowe 
w  bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Rów-
nie ważne jest otoczenie technologiczne: 
w  pobliżu powstaje Specjalna Strefa Ekono-
miczna w Dąbiu, która wraz z Technoparkiem 
Pomerania oraz Stargardzkim i Goleniowskim 
Parkiem Przemysłowym stworzy strefę przed-
siębiorczości i  nowoczesnych technologii. 
Inwestycja jest zlokalizowana w  sąsiedztwie 
apartamentowca CLUBHOUSE i już istniejące-
go budynku biurowego. W planach jest stwo-
rzenie nowego układu drogowego w  okolicy, 
a  już teraz Dąbie to świetna baza wylotowa 
z  miasta, umożliwiająca odbywanie podróży 
służbowych w  kierunku Świnoujścia, Gorzo-
wa, Wrocławia czy Poznania, a także z  lotni-
ska w Goleniowie. 

Każda z 4 kondygnacji tego budynku biurowo-
usługowego ma ok. 500 m2 o  wysokości od 
300 do 473 cm. Cała powierzchnia została 
przygotowana pod względem przepustowości 
łącza internetowego na potrzeby działalności 
firm z branży nowoczesnych technologii i  IT. 
Wszystkie biura będą ponadto wyposażone 
w  nowoczesny i  wysoko wydajny system 
ogrzewania i  klimatyzacji. Budynek zostanie 
wybudowany w  2023 roku. 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. 

ZADBAJ O PRACOWNIKóW

Obaj inwestorzy są niezwykle elastyczni, jeśli 
chodzi o aranżację i spełnianie indywidualnych 
potrzeb, mających na celu zwiększenie 
efektywności pracy. Odnosi się to nie tylko do 
powierzchni biurowych, ale także tworzenia 
komfortowych pomieszczeń socjalnych czy 
stref relaksu dla pracowników, które służą 
zacieśnianiu relacji i poprawiają zadowolenie 
z pracy. W obu budynkach liczą się jednak nie 
tylko nowoczesna i  funkcjonalnie urządzona 
przestrzeń, ale także atuty wynikające z  ich 
doskonałych lokalizacji. W czasach, gdy rośnie 
nasza świadomość i  potrzeba zapewnienia 
sobie równowagi między życiem prywatnym 
a  służbowym, miejsce wykonywania pracy 
ma dla wielu pracowników fundamentalne 
znaczenie. 

autor: Karina Tessar/ 
foto: materiały prasowe
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Nowy stary prezes i dobre 
wyniki w porcie

Priorytety branży morskiej

Krzysztof Urbaś nadal prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Ta-
kie jest rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego w maju tego roku. Wyniki konkursu za-

twierdziła Rada Nadzorcza spółki. W zarządzie Portu zajdzie jednak jedna zmiana. 

Debaty, spotkania i dyskusje – o morzu, rozwoju portów, bezpieczeństwie i ekologii. 
9 edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie za nami. W dyskusjach 
toczących się podczas 9. Międzynarodowego Kongresu Morskiego pojawiał się aktual-
ny wątek sytuacji międzynarodowej, w tym toczącej się w Ukrainie wojnie oraz zmiany 

wynikające z coraz bardziej restrykcyjnego prawa dotyczącego ochrony środowiska.

Do tej pory zarząd portu był czteroosobowy, te-
raz zaś zasiadają w nim trzy osoby. Konkurs na 
prezesa wygrał zasiadający na tym stanowisku 
od lipca 2019 roku Krzysztof Urbaś. W  zarzą-
dzie pozostaje też Jacek Cichocki, który do tej 
pory odpowiedzialny był za portowe inwesty-
cje, a  teraz będzie nadzorował infrastrukturę.  
Na emeryturę odszedł bowiem dotychczasowy 
wiceprezes ds. infrastruktury Kazimierz Drza-
zga, a Rada Nadzorcza nie powołała następcy. 
Wiceprezesem portu ds. ekonomiczno-finanso-
wych był i nadal będzie Daniel Stachiewicz. 

Powołanie zarządu zbiegło się z dobrymi wyni-
kami portów Szczecin i Świnoujście za pierwsze 
półrocze 2022 roku. Przeładunki są o blisko trzy 
procent lepsze aniżeli w  analogicznym czasie 
ub. roku. Operatorzy portowi w  okresie sty-
czeń-czerwiec br. obsłużyli prawie 17,5 mln ton 
ładunków. W  portach jest więcej rudy, paliw 
i gazu LNG – wzrost w porównaniu z ubiegłym 
rokiem wynosi odpowiednio 68,2, 29,1 i  34,8 
procent. Jak podaje Port, terminal LNG w Świno-
ujściu obsłużył do końca czerwca br. 26 statków 
z  gazem LNG. Dla porównania w  tym samym 
czasie ub. roku było ich 18. 

Ale są też spadki. Pierwsze półrocze na minu-
sie kończą węgiel (-28,6 proc.), inne masowe (-8 
proc.), zboża (-18,7 proc.), drobnica (-1,8 proc.), 
drobnica promowa (-1,1 proc.) oraz kontenery 
(-16,1 proc.). Widać jednak odbicie, a sam czer-

wiec br. był dla obu portów o  21 proc. lepszy 
aniżeli czerwiec 2021. Tutaj liderami przeładun-
ków są węgiel (+13,8 proc.), ruda (+254,4 proc.), 
zboże (+95 proc.), paliwa (+54,2 proc.) oraz gaz 
LNG (+73,7 proc.). 

Spółki przeładunkowe w portach Szczecin-Świ-
noujście obsługują także coraz więcej towarów 
z Ukrainy. Ogółem w portach obsłużono dotych-
czas ponad 150 tys. ton towarów, w tym rudy 
i zbóż, które drogą morską trafiły do odbiorców 
m.in. w  Holandii i  Algierii. W  drugim półroczu 
2022 spodziewany jest znaczący wzrost prze-
ładunków ukraińskiej kukurydzy, rudy żelaza 
i surówki żelaza.

ZMPSiŚ podejmuje działania ukierunkowane na 
stały rozwój portów, stwarzając warunki i moż-
liwości do obsługi większej ilości ładunków 
aniżeli obecnie. Po zakończeniu inwestycji port 
w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane na-
brzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału 
Dębickiego, dostosowane parametrami do ob-
sługi większych jednostek, jakie będą zawijać 
do portu w  Szczecinie po modernizacji toru 
wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 
12,5 m. 

Terminal promowy w Świnoujściu będzie przy-
stosowany do obsługi transportu intermodalne-
go. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez 
budowę dodatkowego stanowiska rozładun-

kowo-załadunkowego do obsługi mniejszych 
jednostek LNG. Systematycznej poprawie ule-
ga też infrastruktura dostępowa, w tym drogi 
i kolej łączące porty z zapleczem. Przedsięwzię-
ciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę 
kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów 
będzie z  pewnością Głębokowodny Terminal 
Kontenerowy w Świnoujściu.

W  programie tego największego w  Polsce 
wydarzenia dedykowanego branży morskiej 
znalazły się między innymi tematy dotyczące 
rozwoju projektów infrastrukturalnych związa-
nych z dostępem do portów morskich, dyskusje 
o  przemyśle stoczniowym, offshore, a  także 
śródlądowych drogach wodnych i połączeniach 
drogowych i kolejowych stanowiących integral-
ną część europejskich korytarzy transporto-
wych. Nie zabrakło dyskusji na tematy związane 
z  bezpieczeństwem energetycznym, logistyką 
oraz ochroną środowiska.

Tegoroczna, 9. edycja Kongresu przypadła  
na niespokojne, pełne wyzwań czasy. W  tym 
kontekście szczególnie wyraźnie widać, jak 
ważny jest rozwój kluczowych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa gospodarczego, żywnościowe-
go, militarnego czy energetycznego dziedzin 
gospodarki, m.in. gospodarki morskiej. Skutki 
epidemii covid-19 oraz rosyjskiej napaści na 
Ukrainę w znacznym stopniu oddziałują i będą 
oddziaływać na otoczenie gospodarki morskiej 
w  ujęciu globalnym i  poszczególnych państw, 
w tym Polski.

– Ostatnie cztery miesiące wojny za naszą 
wschodnią granicą pokazały, jak dalece ładunki 
z tego obszaru są strategiczne nie tylko dla Euro-
py, ale i dla świata – powiedział Krzysztof Urbaś, 
prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świ-
noujście. 

Poinformował także o przygotowaniu portów do 
obsługi zwiększonej ilości ładunków, spodziewa-
nej w drugim półroczu. Chodzi m.in. o import wę-
gla i eksport zboża. Prezes ZMPSiŚ zapowiedział, 
że wkrótce rozstrzygną się postępowania prze-
targowe dotyczące dwóch ważnych inwestycji 
w  Świnoujściu. Chodzi o  budowę głębokowod-
nego terminalu kontenerowego oraz dzierżawę 
terenów kupionych przez spółkę od Morskiej 
Stoczni Remontowej Gryfia.

Wśród realizowanych ważnych inwestycji w sek-
torze morskim wskazać należy rozbudowę 
infrastruktury portowej, plan budowy dużego 
portu kontenerowego w Świnoujściu, rozszerze-
nie portu gdyńskiego o  Ustkę oraz rozbudowę 
terminalu LNG w  Świnoujściu czy pogłębienie 
toru wodnego w portach Szczecin i Świnoujście  
do 12,5 metra. Dzięki pogłębieniu toru wodnego 
do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie 
statków zawijających do Szczecina zwiększyło 
się do ok. 11 m. Dzięki temu zapewniona została 
dostępność szczecińskiego portu dla znaczącej 
grupy dużych statków.

Panele dyskusyjne poświęcone były również 
strategii dla branży morskiej w  dobie kryzysu 
oraz tzw. zielonej transformacji w  gospodar-
ce – w  tym kontekście debatowano o  nowych 
technologiach oraz innowacyjnych, cyfrowych 
rozwiązaniach w portowej infrastrukturze. Mó-
wiono również o wykorzystaniu sztucznej inte-

ligencji w  transporcie morskim, omawiano kie-
runki rozwoju odpowiadające zielonej żegludze, 
również w kontekście paliw nisko- i zeroemisyj-
nych. W trzecim bloku dotyczącym nauki i eko-
logii rozmawiano m.in. o szansach dla przemysłu 
stoczniowego związanych z rozwojem morskiej 
energetyki wiatrowej. 

Na Kongresie nakreślono też priorytety dla pol-
skiej branży morskiej na najbliższe lata. Priory-
tetem jest budowa infrastruktury w  portach 
morskich do obsługi sektora offshore wind. 
Jest to branża, która daje wielkie możliwości dla 
branży morskiej – portów, stoczni, armatorów. 
Jej powstanie spotkało się z już reakcją uczelni, 
kształcących przyszłe, specjalistyczne kadry. 
W  związku z  dynamicznym rozwojem portów 
coraz istotniejsze jest również zapewnienie 
utrzymania infrastruktury dostępu od strony 
morza do portów o podstawowym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej na lata 2023-2030. Liczne 
inwestycje, zarówno na Pomorzu Zachodnim, 
jak i w Trójmieście są tego dowodem.

Organizatorem 9. Międzynarodowego Kongresu 
Morskiego był Klaster Morski Pomorza Zachod-
niego oraz Fundacja Kongres Morski. Współorga-
nizatorem wydarzenia był Zarząd Morskich Por-
tów Szczecin i Świnoujście SA oraz Ministerstwo 
Infrastruktury.

mr

Urodzony w  1958 roku. Absolwent Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Od 1982 roku związany 
był z Morskim Portem Handlowym w Gdyni, 
a w kolejnych latach zdobywał doświadcze-
nie w  handlu morskim, przy realizacji pro-
jektów spedycji i logistyki międzynarodowej 
w branży portowo-morskiej w firmie Cargo 
Service Sp. z o.o.  Od 1998 zasiadał w Zarzą-
dzie Morskiego Portu Gdańsk S.A., gdzie od-
powiedzialny był m.in. za rozwój Gdańskiego 
Terminala Kontenerowego S.A. Jako Dyrek-
tor Rozwoju w  Zarządzie Morskiego Portu 
Gdańsk S.A. w  latach 2007-2008 opracował 
strategię Portu Gdańsk do roku 2030, strate-
gię Port Gdańsk XXI oraz plan zagospodaro-
wania Portu Północnego. 

W kolejnych latach 2008-2010, będąc Preze-
sem Zarządu Siarkopol Gdańsk S.A., prze-
prowadził restrukturyzację firmy. Od 2010 
współwłaściciel i  Prezes Zarządu Balquest 
Sp. z  o.o. Gdynia. W  latach 2017-2018 był 
dyrektorem spółki promowej z  Grupy PŻM 
Unity Line, a ostatnio wiceprezesem spółki 
Żegluga Polska z Grupy PŻM. Od 1 lipca 2019 
roku jest prezesem Zarządu Morskich Por-
tów Szczecin i Świnoujście S.A. 

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin  
i Świnoujście S.A. 

KRZYSZTOF URBAŚ 

Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie
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KONIEC WIELKIEJ 
INWESTYCJI

CZY JEJ 
POTENCJAŁ ZOSTANIE 

WYKORZYSTANY?



Tor wodny świnoujście – 
Szczecin pogłębiony. Co dalej?

Prawie 2 miliardy złotych kosztowało pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Inwestycja 
została zakończona, dzięki czemu do szczecińskiego portu będą mogły zawijać statki o zanurzeniu 

11 metrów. Przynajmniej w teorii, bo rządowy optymizm studzą szczecińscy samorządowcy. 

Tor wodny pogłębiono do 12,5 m na odcinku ok. 
62 km. Jednocześnie poszerzono go do 100 m, 
przebudowano skarpy brzegowe, pogłębiono 
i poszerzono obrotnice dla statków. Podczas 
prac na torze wydobyto ok. 24 mln metrów 
sześciennych urobku, z którego usypano dwie 
sztuczne wyspy. 

 Jak powiedział Minister Infrastruktury Marek 
Gróbarczyk, dzięki pogłębieniu toru wodnego 
maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków 
zawijających do Szczecina zwiększy się z nieco 
ponad 9 m do około 11 m, co zapewni dostęp-
ność szczecińskiego portu dla określonej grupy 
dużych statków i nie będzie konieczności ich 

odciążania w Świnoujściu przed dalszą drogą. 
Dla przykładu, statek, który w tej chwili wchodzi 
z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru 
będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrot-
nie większym.

Tyle teorii. Jak będzie w praktyce? Nie wiadomo. 
Rafał Zahorski, pełnomocnik marszałka woje-
wództwa ds. gospodarki morskiej, twierdzi, że 
szczeciński port nie jest w stanie obsłużyć tak 
dużych statków. Powodów jest kilka. 

- Żaden statek na chwilę obecną o zanurzeniu 
zgodnym ze standardem 12,5 m, czyli 11,3 m - 
11,5 m nie może zawinąć do portu w Szczecinie, 

bo z tego co ja się orientuję to na terenie portu 
w Szczecinie obecnie nie ma gotowej głębi, obrot-
nicy i ani jednego nabrzeża, gdzie by można taki 
statek tylko choćby zacumować. Jest szansa, że 
taka jednostka będzie może w stanie wpłynąć 
i zacumować dopiero pod koniec 2023, ba może 
nawet w III kwartale 2023. Ale do tego należy do-
dać wiele innych elementów - jak przebudowane 
place składowe i sprzęt przeładunkowy będący 
w gestii prywatnych spółek przeładunkowych 
dzierżawiących infrastrukturę od portu - mówi 
Rafał Zahorski. 

Wykonawcą modernizacji toru wodnego było 
belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dred-

ging International nv i Van Oord Dredging and Marine 
Contractors bv. Wartość podpisanego we wrześniu 
2018 r. kontraktu to ok. 1,9 mld zł. W ramach projektu 
modernizowana jest jeszcze baza oznakowania nawi-
gacyjnego w Szczecinie. Zadanie o wartości ok. 54 mln 
zł wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. 
z o.o. ze Szczecina. Zakończenie prac nastąpi jesienią 
2022 r.

Inwestycja prowadzona była pod stałym nadzorem 
przyrodniczym ze strony inżyniera kontraktu (SWECO 
Polska) i zespołu środowiskowego wykonawcy.  Szcze-
gólnie istotne było dostosowanie prowadzonych ro-
bót do cyklów środowiska, dzięki czemu mocno ogra-
niczono ich wpływ na świat zwierząt - ryb, ptaków 
i dużych ssaków.

W wyniku realizacji prac powstały dwie nowe wyspy, 
których piaszczyste powierzchnie już w 2021 roku zo-
stały zajęte przez dziesiątki gniazd sieweczek rzecz-
nych. Wyspy jako izolowany teren wolny od drapieżni-
ków, okazały się idealnym miejscem lęgowym dla tego 
cennego gatunku. Powierzchnia wyspy W22 została 
ukształtowana w taki sposób, żeby zapewnić opty-
malne warunki do bytowania wielu gatunków ptaków 
wodno-błotnych. Dzięki inwestycji prawdopodobnie 
udało się stworzyć „ptasi raj”, którego ewolucja i suk-
cesja przyrodnicza będzie monitorowana w kolejnych 
latach, w ramach monitoringu poinwestycyjnego. 

Na wyspie W22 zamontowano 15 sztucznych siedlisk 
dla oharów. Ten gatunek kaczki wykorzystuje zazwy-
czaj jako swoje siedlisko opuszczone lisie nory - ohary 
licznie odwiedzają teren obu wysp. Wyspę W22 jako 
teren bytowania, od kilkunastu miesięcy użytkuje 
także intensywnie orłan bielik. Na torze wodnym za-
montowano 10 sztucznych siedlisk dla zimorodków - 
ich wykorzystanie przez ptaki będzie monitorowane 
w kolejnych latach. Wykonawca inwestycji posadził 
również na wyspie W22 i wzdłuż toru wodnego ponad 
9000 sztuk drzew i krzewów.

mr (Fot. Materiały prasowe Urzędu Morskiego 
Szczecin)

- we wszystkich robotach brało udział łącznie około 2 
tysięcy pracowników,

- w pracach czerpalnych uczestniczyło 10 jednostek 
pogłębiarskich,

- wydobyto około 24 000,000 m3 urobku – jest to 
ekwiwalent około dwudziestoczterokrotnego wypełnienia 
piaskiem Stadionu Narodowego w Warszawie,

- zainstalowano około 300 000 ton kamienia 
hydrotechnicznego – jest to ekwiwalent zabezpieczenia ok. 
12 km brzegów,

- łącznie wydobyto ponad 47 tys. obiektów 
ferromagnetycznych, w tym ponad 1700 sztuk obiektów 
niebezpiecznych,

- zneutralizowano jedną z największych bomb 
konwencjonalnych, zrzucanych podczas II wojny 
światowej, brytyjską bombę lotniczą Tallboy, o masie 
całkowitej blisko 5400 kg,

- wydobyto ok. 100 ton obiektów zabytkowych, a wśród 
nich absolutny unikat na skalę światową – średniowieczny 
(XII w.) miecz o długości 108 cm i wadze 6 kg, na którym 
zachował się fragment skórzano-drewnianej pochwy.

IN W EST YC JA W LICZBACH
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MORSKIE FARMY 
WIATROWE

MAŁO KONKRETÓW, 
DUŻO PROBLEMÓW



Morska energetyka wiatrowa 
niedoszacowana i z problemami

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła stan prac wdrożeniowych w sektorze morskiej 
energetyki wiatrowej. Dobra wiadomość jest taka, że potencjał energetyczny z morskiego 
wiatru jest dużo większy niż pierwotnie szacowano. Inna dobra wiadomość, to planowana 

budowa portu serwisowego dla farm wiatrowych w Świnoujściu. 

Polska awansowała aż o trzy miejsca i znala-
zła się w pierwszej 20. rankingu RECAI, oceny 
atrakcyjności państw dla inwestorów w odna-
wialne źródła energii. Niestabilny rynek gazu, 
ograniczenie podaży energii w połączeniu z ro-
snącymi cenami powodują, że bezpieczeństwo 
energetyczne staje się priorytetem. W efekcie 
rządy planują przyspieszyć i powiększyć inwe-
stycje w odnawialne źródła energii.

Ranking powstawał w momencie ogromnych 
i gwałtownych zmian na globalnym rynku ener-
gii oraz wybuchu wojny w Ukrainie, która spo-
wodowała odwrót od rosyjskich paliw, w tym 
przede wszystkim gazu ziemnego i ropy. 

– Niespotykana wcześniej niepewność 
na rynku gazu w ostatnich kilkunastu 
miesiącach w połączeniu z wieloma 

czynnikami powodującymi wysoki po -
pyt i ograniczenie podaży energii powo -
dują, że bezpieczeństwo energetyczne 
stało się najważniejszym zagadnieniem 
dla rządów większości państw. W efek-
cie planują przyspieszyć i powiększyć 
inwestycje w odnawialne źródła energii 
– mówi Jarosław Wajer, Partner EY Pol-
ska, Lider Działu Energetyki w regionie  
CESA.

Głównym powodem awansu Polski było 
ogłoszenie postępowań na wydanie po -
zwoleń lokalizacyjnych na nowe farmy 
wiatrowe offshore. Obliczenia mówią, 
że potencjał produkcyjny polskiej części 
Bałtyku wyniesie 8-11 GW w 2040 roku, 
niemniej już teraz mówi się, że są to osią-
gi mocno niedoszacowane i rząd polski 

w aktualizacji Polityki Energetycznej Pol-
ski do 2040 r. przedstawi nowe wylicze-
nia. Według Polskiego Stowarzyszenia 
Energetyki Wiatrowej, przy odpowiednim 
planowaniu możemy osiągnąć zdecydo -
wanie lepsze wyniki, dlatego potencjał 
mocy zainstalowanej zostanie oceniony 
na nowo.

Tymczasem Komisja Europejska podaje, 
że potencjał morskiej energetyki wiatro -
wej w całym regionie Morza Bałtyckie-
go wynosi 93 GW do 2050 r.  Wg raportu 
Wind Europe i Polskiego Stowarzyszenia 
Energetyki Wiatrowej nawet 28 GW tego 
potencjału przypada na Polskę, co ozna-
cza, że spośród wszystkich państw base-
nu Morza Bałtyckiego to właśnie Polska 
ma największy potencjał. 

Na wodach Morza Bałtyckiego panują jedne 
z najlepszych warunków do rozwoju inwesty-
cji w farmy wiatrowe. Nasze morze ma bar-
dzo dobre warunki wietrzne i lokalizacyjne, 
a do tego płytkie wody (Bałtyk jest najpłyt-
szym morzem na świecie, jego średnia głębo-
kość to około 55m). To wszystko sprawia, że 
potencjał rozwoju morskiej energetyki wia-
trowej w polskiej części Morza Bałtyckiego 
uznaje się za jeden z największych w regionie.

- Kluczem do optymalnego rozwoju mor-
skiej energetyki wiatrowej jest współpraca 
wszystkich zaangażowanych stron, zarówno 
po stronie regulacyjnej jak i przemysłowej. 
Widzimy to na przykładzie lidera na rynku 
offshore, Wielkiej Brytanii. Długotermino-
we i klarowne ambicje w zakresie wolumenu 
morskiej energii wiatrowej, wsparte przejrzy-
stym system aukcyjnym, sprawnym wydawa-
niem pozwoleń oraz otwartością na współ-
prace podmiotów lokalnych z zagranicznymi 
inwestorami, sprawiły, że Wielka Brytania 
jest niewątpliwym przykładem tego jak dużą 
rolę offshore może odegrać. w procesie de-
karbonizacji, ale również tworzeniu nowych 
miejsc pracy i rewitalizacji lokalnej gospodar-
ki – mówi Małgosia Bartosik, Zastępca Dyrek-
tora Generalnego Wind Europe.

Z tego przykładu należy czerpać, tym bar-
dziej że wokół budowy farm wiatrowych na 
Bałtyku jak na razie jest dużo szumu, a mało 
konkretów, by nie powiedzieć, że panuje 
chaos. Rozproszenie procedur wydawania 
pozwoleń, brak sieci przesyłowych, skom-
plikowane przepisy to główne przyczyny 
opóźnień w rozwoju morskiej energetyki wia-
trowej - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Pod 
kątem rozwoju offshore NIK skontrolowała 

Ministerstwo Aktywów Państwowych, Mini-
sterstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klima-
tu i Środowiska, Urząd regulacji Energetyki, 
Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie oraz 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Gdańsku. Kontrolą został objęty okres od 1 
stycznia 2019 r. do 24 września 2021 r.

Jak stwierdza Izba w opublikowanej w czwar-
tek informacji o wynikach kontroli, bezpie-
czeństwo energetyczne państwa może być 
zagrożone, ponieważ administracja rządo-
wa nie podjęła wystarczających działań 
w celu rozwoju morskiej energetyki wiatro-
wej (MEW). Wskazywane przez NIK bariery 
to m.in. brak głównego terminalu instalacyj-
nego, niedostosowanie prawa i braki w sieci 
przesyłowej w północnej części Polski.

Prace nad umożliwieniem uruchomienia 
pierwszej morskiej farmy ok. 2024-2025 r. 
zostały rozpoczęte, jednak władze nie przy-
gotowały regulacji, które uprościłyby i zinte-
growały obowiązujące procedury związane 
z wydawaniem pozwoleń, co bez wątpienia 
przyspieszyłoby rozwój tego rodzaju odna-
wialnych źródeł energii (OZE). Pierwsze po-
zwolenia lokalizacyjne wydano już ok. 10 lat 
temu, a żadna farma nie powstała - wskazuje 
NIK.

NIK zawnioskowała do Prezesa Rady Mini-
strów o pogłębioną analizę dalszych możli-
wych uproszczeń postępowań administra-
cyjnych oraz podjęcie stosownych inicjatyw 
legislacyjnych. Do Ministra Infrastruktury 
Izba sformułowała wniosek m.in. o rozstrzy-
gnięcie kwestii lokalizacji portów serwiso-
wych oraz jasnego określenia terminu, kosz-
tów oraz źródeł finansowania inwestycji. We 

wniosku do Ministra Klimatu i Środowiska 
NIK wystąpiła o aktualizację wysokości in-
flacji i zweryfikowanie zmiennych od niej 
zależnych, przyjętych do wyliczenia ceny 
maksymalnej w kontraktach różnicowych dla 
projektów offshore.

Tymczasem, jeden z portów instalacyjnych 
dla morskich farm wiatrowych ma powstać 
w województwie zachodniopomorskim. Spół-
ka Orlen Neptun odpowiedzialna w Grupie 
Orlen za rozwój nowych projektów morskiej 
energetyki wiatrowej, stara się o dzierżawę 
terenu w Porcie Świnoujście. Jeśli obie strony 
dojdą do porozumienia, to w 2025 roku port 
instalacyjny w Świnoujściu ma zostać odda-
ny do użytku i wraz z drugim portem insta-
lacyjnym, którego realizacja planowana jest 
w Gdańsku, będzie w stanie zapewnić kom-
pleksową obsługę wszystkich projektów wia-
trowych na Bałtyku.

Na 20 hektarach wydzierżawionych od Portu 
Świnoujście planowane jest wybudowanie 
infrastruktury zdolnej do obsługi dużych 
jednostek, transportujących kluczowe kom-
ponenty farm wiatrowych, takie jak turbiny, 
ich wieże oraz fundamenty. Z portu wypły-
wałyby również specjalistyczne jednostki 
zajmujące się realizacją zaawansowanych 
prac budowlanych.

- Morska energetyka wiatrowa to skuteczna 
odpowiedź na wyzwania związane z trans-
formacją energetyczną i zwiększaniem bez-
pieczeństwa naszego regionu. Do pełnego 
wykorzystania jej potencjału potrzebne 
jest jednak osiągnięcie efektu skali. Dlate-
go oprócz realizowanego już projektu farmy 
wiatrowej, która ma rozpocząć produkcję 
w 2026 roku, Grupa ORLEN wystąpiła o kon-
cesje na kolejnych 11 projektów na Bałtyku. 
Realizacja tak wielkoskalowych projektów 
wymaga od nas zapewnienia odpowiedniej 
infrastruktury. Dwa porty instalacyjne będą 
w stanie efektywnie zabezpieczyć potrzeby 
związane z tymi inwestycjami, ale będą rów-
nież mocnymi impulsami rozwojowymi dla 
całych regionów – mówi Daniel Obajtek, pre-
zes PKN Orlen.

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku to 
ogromne wyzwanie inwestycyjne i technolo-
giczne, ale też szansa na impuls rozwojowy 
dla firm i lokalnej oraz krajowej gospodarki. 
Bo morskie farmy wiatrowe mogą powsta-
wać z udziałem dostaw i usług polskich 
przedsiębiorców, w tym z regionu Pomorza. 
W budowie i eksploatacji farm wiatrowych 
na Bałtyku może uczestniczyć (i zarobić) 
w sumie ponad 70 branż – np. producenci 
cementu, huty, stocznie. Ale nie tylko – to 
przedsięwzięcie z pewnością będzie sprzy-
jać rozwojowi w gałęziach gospodarki nie 
tylko związanych bezpośrednio z energetyką 
i branżą offshore, ale również transporcie, fi-
nansach, usługach, budownictwie itp.

jj
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Te branże napędzają 
gospodarkę regionu i budują 

jego przewagę konkurencyjną
Technologie i usługi przyszłości, inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn, pro-
dukty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju, przetwórstwo naturalne nowej generacji, 
niebieska gospodarka i zielony transport, turystyka i jakość życia – to tak zwane Inteligentne 
Specjalizacje Pomorza Zachodniego, czyli silne strony lokalnej gospodarki na bazie których 

władze regionu chcą budować przewagę konkurencyjną i przyciągać inwestorów. 

Prawie 40 procent miejsc pracy w wojewódz-
twie zachodniopomorskim pochodzi wła-
śnie z powyższych specjalizacji. Od wzrostu 
w tych obszarach gospodarki zależeć będzie 
rozwój dynamicznego, nowoczesnego i inno-
wacyjnego Pomorza Zachodniego. 

TU NIE MA PRZyPADKU 

Inteligentne Specjalizacje wyznaczone zo-
stały w  wieloetapowym procesie, w  który 
zaangażowani byli przedsiębiorcy, naukowcy 
czy instytucje otoczenia biznesu. Ostateczny 
wybór poparty został analizami rynkowymi 
oraz danymi statystycznymi. To także narzę-
dzie Unii Europejskiej, które obliguje regiony 

państw członkowskich do identyfikacji tych 
obszarów gospodarczych, w których chcą się 
rozwijać i podnosić konkurencyjność. W no-
wej perspektywie finansowej będzie można 
zdobyć na ich rozwój eurofundusze. 

Specjalizację „Technologie i usługi przyszło-
ści” reprezentują przedsiębiorstwa działa-
jące m.in. w: obszarach automotive, nowo-
czesnej infrastruktury teleinformatycznej, 
aplikacji oraz urządzeń IT, usług marketingo-
wych i mediów, nowatorskich usług medycz-
nych, inżynierii konstrukcyjnej oraz projek-
towania jachtów. Wdrażają one i  rozwijają 
idee takie, jak Gospodarka 4.0, robotyzacja, 
sztuczna inteligencja, efektywność energe-

tyczna. Dzięki temu tworzą nowatorskie, 
niekonwencjonalne rozwiązania stanowiące 
odpowiedź na potrzeby współczesnej gospo-
darki.

NOWOCZESNA PRODUKCJA I PRZETWóR-
STWO

Specjalizacja „Inteligentne metody wytwa-
rzania wyrobów i  maszyn” związana jest 
szczególnie z  przetwórstwem metalowym, 
przemysłem metalurgicznym, maszyno-
wym, precyzyjnym, środków transportu 
oraz elektrotechnicznym i  elektronicznym.  
Warto wiedzieć, że produkcja wyrobów z me-
talu to trzecia w  regionie sekcja z  przemy-

słu przetwórczego pod względem wielkości 
sprzedaży. 

Przedsiębiorstwa działające w ramach tej spe-
cjalizacji są kluczowymi poddostawcami dla 
producentów z  branży budowlanej, motory-
zacyjnej, stoczniowej, lotnictwa, ruchu pojaz-
dów szynowych, odnawialnych źródeł energii 
i wielu innych. Specjalizacja ta przyczynia się 
do upowszechnia zasad zielonej gospodar-
ki i  zrównoważonego rozwoju w  regionie. 
Z tego względu tak istotne dla IS jest wpro-
wadzanie nowatorskich metod zarządzania, 
procesów wytwarzania, użytkowania nowo-
czesnych materiałów i efektywności energe-
tycznej.

Dodatkowym atutem, sprzyjającym wzrosto-
wi branży, jest istniejący system kształcenia, 
dostarczający specjalistów, technologów, 
techników i  inżynierów, między innymi, z za-
kresu prac mechaniczno-elektrycznych, elek-
tronicznych, elektrotechnicznych, mechatro-
nicznych, robotycznych czy specjalistycznej 
obróbki metali.

TECHNOlOGIE CHEMICZNE

Specjalizacja „Produkty chemiczne dla zrów-
noważonego rozwoju” odnosi się do wielu ga-
łęzi przemysłu oraz licznych procesów i  pro-
duktów. Zakres jej działalności obejmuje m.in. 
segment paliwowy, produkcję chemikaliów, 
wyrobów chemicznych, chemii budowlanej, 
gumowych, z tworzyw sztucznych (polimero-
wych), a także środków ochrony roślin, leków, 
środków farmaceutycznych, kosmetyków, 
opakowań (w  tym biodegradowalnych), na-
wozów (w tym nawozów organicznych i orga-
niczno-mineralnych), odzieży, tekstyliów oraz 
farb i lakierów.

Mnogość powiązań i  zastosowań w  różnych 
sektorach gospodarczych powoduje, iż spe-
cjalizacja pełni kluczową rolę w zachodniopo-
morskiej gospodarce. Wprowadzane na rynek 
materiały oraz technologie chemiczne prze-
kładają się na pozostałe inteligentne specjali-
zacje regionu oraz przedsiębiorstwa skupione 
wokół sektora rolno-spożywczego, obszarów 
odwołujących się do ochrony zdrowia, trans-
portu i budownictwa, zaawansowanych mate-
riałów oraz chemii biologicznej i środowisko-
wej (w tym bakterii organicznych).

MIEJSCA PRACy I EKSPORT

Specjalizacja „Przetwórstwo naturalne no-
wej generacji” jest również szeroka i odnosi 
się do przemysłu spożywczego (m.in. sek-
tor zdrowej żywności i  jej suplementacji), 
przetwórstwa drewna, rolnictwa, leśnictwa, 
łowiectwa, rybołówstwa, hodowli zwierząt 
oraz branży meblarskiej. Wśród reprezentan-
tów tej IS znajdują się m.in. przedstawiciele 
spółek produkujących meble i  wyroby po-
chodzące z  drewna (półfabrykaty drzewne), 
zakładów mleczarskich, cukrowni, przed-
siębiorstw zajmujących się przetwórstwem 
owocowo-warzywnym, zakładów browarni-

czych czy winnic. Specjalizacja ma kluczowe 
znaczenie dla regionu ze względu na udział 
w tworzeniu miejsc pracy, wartości eksportu 
oraz przychodów. 

Inteligentna specjalizacja „Niebieska gospo-
darka i zielony transport” obejmuje dziedziny 
związane z  morzem oraz transportem zin-
tegrowanym, w  tym intermodalnym. Wśród 
nich wyróżnić można takie branże, jak żeglu-
ga śródlądowa i morska, energia odnawialna, 
przemysł stoczniowy i offshore, usługi porto-
we oraz gałęzie współtworzące nowoczesny 
łańcuch operacji zapewniających sprawny 
przepływ ludzi i towarów.

Podmioty tworzące specjalizację mają zna-
czący wpływ na rozwój i konkurencyjność wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, a  także 
stanowią ważne źródło istniejących i nowych 
miejsc pracy. Specjalizacja oddziałuje na go-
spodarkę Pomorza Zachodniego za sprawą 
zbudowanego potencjału, na który składają 
się funkcjonujące w  jej obszarze firmy i  ich 
know-how, dopasowana do potrzeb oferta 
edukacyjna i  naukowa szkół średnich i  wyż-
szych oraz funkcjonująca sieć współpracy 
i partnerstwa. 

O rozwoju regionu w oparciu o tą właśnie spe-
cjalizację świadczą liczby. Nasz region to 160 
km autostrad i  dróg ekspresowych skomu-
nikowanych z  systemem dróg europejskich. 
33% krajowych obrotów przeładunkowych 
generowanych jest na Pomorzu Zachodnim, 
a roczne nakłady inwestycyjne na działalność 
morską wynoszą 200 mln zł. 

TURySTyCZNA MARKA

Specjalizacja „Turystyka i  jakość życia” sku-
pia firmy z sektora turystycznego oraz branż 
towarzyszących i  oparta jest na walorach 
przyrodniczych regionu. Te walory to: 1850 
h słońca w ciągu roku, 180 km piaszczystych 
plaż, 3 000 pięknych jezior, 144 tys. miejsc 
noclegowych.  Ważnym aspektem jest także 
silna marka turystyczna regionu, sukcesyw-
nie budowana od lat nie tylko w kraju, ale też 
w  Skandynawii, Niemczech i  innych krajach 
Morza Bałtyckiego.  

W tym sektorze czekają jednak przedsiębior-
ców i władze samorządowe spore wyzwania, 
m.in. cyfryzacja branży oraz przygotowanie 
profesjonalnej i nowoczesnej oferty, wykorzy-
stującej zaawansowane systemy informacji 
i sposoby jej wyboru. Istotne w tym zakresie 
jest poszerzanie współpracy organizatorów 
turystyki przyjazdowej z  przewodnikami tu-
rystycznymi i operatorami atrakcji turystycz-
nych.
 
Dywersyfikacja oferty w kierunku rozbudowy 
infrastruktury dostosowanej do wymogów 
turystyki aktywnej, rozwoju turystyki kultu-
rowej oraz innych nowych produktów tury-
stycznych będących uzupełnieniem oferty 
noclegowej, pozwoli wzbogacić oraz wzmoc-
nić konkurencyjności turystyki regionu.
 

autor: Emila Wolf, JJ
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Północna Izba Gospodarcza  
Mocny i rzetelny głos przedsiębiorców

Północna Izba Gospodarcza – największa biznesowa organizacja działająca na Pomorzu 
Zachodnim tym roku obchodzi jubileusz 25 lat działalności.  To czas aktywnego działania  
na rzecz nie tylko lokalnych przedsiębiorców, ale również na arenie międzynarodowej. W tym 
czasie Izba wypracowała pozycję solidnego i wiarygodnego partnera, sprawnie działającego 
samorządu gospodarczego oraz aktywnego reprezentanta środowiska polskiego biznesu, 

którego głos jest słyszany i doceniany.

Szczecińska Północna Izba Gospodarcza 
trafiła w  czas budowania samorządu go -
spodarczego na Pomorzu Zachodnim. 
Zaczynało się skromnie, ale z  wielką de-
terminacją. Region potrzebował stowarzy-
szenia, które będzie reprezentować inte-
resy rozwijającego się lokalnego biznesu. 
Odpowiedzią była inicjatywa 60 przedsię-
biorców, którzy założyli PIG. Kolejne lata 
przynosiły prężny rozwój m.in. rozbudo -
wywanie struktury organizacyjnej – po -
wstawanie nowych oddziałów, pozyski-
wanie nowych członków oraz poszerzanie 
zakresu działalności.

CZAS AKTyWNEGO DZIAŁANIA

– Przez te 25 lat mogliśmy zobaczyć,  
jak mocno zmieniła się gospodarka 
i  przedsiębiorczość. Od raczkującej wol-
ności gospodarczej, eksplozję gospodar-
czych sukcesów i pomysłów, po pandemię 
koronawirusa i  wojnę w  Ukrainie. Żyjemy 
w  bardzo trudnych, ale i  interesujących 
czasach, a  nasza instytucja pokazuje, jak 
ważny jest dla przedsiębiorców sprawnie 
działający samorząd gospodarczy – mówi 
Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Go -
spodarczej w Szczecinie od 2020 roku. 

PIG jest nie tylko największym samorzą-
dem gospodarczym w  regionie, ale też 
aktywnie zabiera głos w  najważniejszych 
sprawach dla wszystkich przedsiębiorców. 
Opinie, uwagi, analizy przygotowane przez 
jej zarząd i członków są przytaczane przez 
największe oraz najbardziej opiniotwórcze 
media w Polsce. 

– W  ciągu ostatnich trzech lat przygo -
towaliśmy ich kilkadziesiąt, stanowisk 
istotnych dla przedsiębiorców. Przepro -
wadziliśmy kilka kampanii informacyjnych 
oraz poszerzyliśmy naszą działalność o le-

galizowanie umów handlowych. Izba stała 
się także instytucją przewodnią w Unii Izb 
Odry i  Łaby. To wszystko dzięki zaufaniu 
okazanemu nam przez przedsiębiorców 
oraz dzięki doskonałej organizacji pracy 
biura PG – stwierdziła Hanna Mojsiuk. 

Dodaje, że to właśnie czas pandemii był dla 
Izby szczególnie aktywny. 

– Nikt nie spodziewał się, że w  2020 roku 
gospodarka na świecie zostanie właściwie 
zresetowana. Wiele firm musiało dźwignąć 
się z  poważnego kryzysu. Dla innych ten 
restart był szansą na rozwój i poukładanie 
swojego działania na nowo. Sytuacja była 
na pewno dla wielu firm trudna. Starali-
śmy się być dla przedsiębiorców ważnym 
i  wspierającym partnerem. Ostatnie lata 
to czas wielkich zmian gospodarczych. Do -
tychczas mówiło się, że pandemia korona-
wirusa jest gospodarczym „czarnym łabę-
dziem”. Ja do tej listy dopisałabym również 
największą od trzech dekad inflację oraz 
oczywiście wojnę w  Ukrainie, która ryko -
szetem odbija się na wszystkich przedsię-
biorcach w  Polsce. To wszystko wymaga 
od nas jako przedsiębiorców solidarności, 
aktywności i  wspólnego głosu w  najważ-
niejszych sprawach. Cieszę się, że jest on 
ważny dla władzy, nie tylko samorządowej 
– dodaje prezes PIG. 

W 2022 roku Izba objęła prezydencję w Unii 
Izb Odry i Łaby – zrzeszeniu gospodarczym, 
które obejmuje tysiące firm z  Polski, Nie-
miec oraz Czech. Wcześniej – we wrześniu 
2021 roku prezydentem tego stowarzysze-
nia została wybrana Hanna Mojsiuk, a  se-
kretarzem dr Piotr Wolny, dyrektor biura 
PIG.

– Prezydencja, to szansa na wypłynięcie  
na jeszcze szersze wody. Podejmujemy te-
maty dotyczące nie tylko polskich przed-
siębiorców, ale dbamy także o  interesy 
naszych partnerów z  Czech i  z  Niemiec. 
Zależy nam na tym, by o rozwoju gospodar-
czym mówiono w Unii Izb nie tylko z punktu 
widzenia interesów narodowych, ale także 
efektywnej i skutecznej współpracy gospo -
darczej – dodaje Hanna Mojsiuk.

WIElE POMySŁóW, JEDEN KIERUNEK

Nie ma już miejsca na organizacje gospo -
darcze, które zajmują się tylko i  wyłącz-
nie sobą. Przedsiębiorcy oczekują realnej 
pracy na ich rzecz. – PIG wychodzi naprze-
ciw tym potrzebom, czego dowodem jest 
choćby ilość interwencji, jaka została pod-
jęta przez nasze biuro w  ostatnich latach. 
Działamy także międzynarodowo m.in. 
w  tematach związanych z  polsko-niemiec-
kim pograniczem. Nie ma żadnego, waż-
nego zagadnienia, które umknęłoby naszej 
uwadze. Kiedy zostawałem prezesem Izby 
w  2018 roku, to chciałem, by ta instytucja 
otworzyła się na przedsiębiorców. Udało 
się. I ta strategia jest kontynuowana i ulep -
szana, co bardzo mnie cieszy – dodaje Jaro-
sław Tarczyński, wiceprezes PIG.

Spotkania, integracja, wykłady i  konferen-
cje, są wpisane w  działalność samorządu 
gospodarczego. Wydarzenia organizowane 
przez Izbę są zwykle na bardzo wysokim 
poziomie i  przynoszą okazje nie tylko do 
spotkania, ale i  do zdobycia wiedzy czy 
wymiany doświadczeń.  – Izba jest organi-
zmem żywym, wzbogaca się tym, co przy-
niosą do niej przedsiębiorcy. Cieszy to, że 
jest nas coraz więcej. To znaczy, że w cięż-

kich czasach, przedsiębiorcy czują potrze-
bę zrzeszenia się i  obecności wśród ludzi, 
którzy czują oraz rozwiązują ich problemy – 
dodaje Mirosław Sobczyk, wiceprezes PIG.

Rola samorządu gospodarczego, jaką pełni 
Izba w dzisiejszych czasach będzie jeszcze 
bardziej potrzebna. – Za nami przeprowa-
dzenie zachodniopomorskich przedsiębior-
ców przez pandemię koronawirusa i  zawi-
rowania wojenne w  Ukrainie odczuwalne 
w Polsce. A przed nami widać już zmaganie 
się nie tyle ze spowolnieniem gospodar-
czym, ile z  realnym kryzysem. To jest wy-
zwanie na najbliższy okres – wyprzedzające 
dostrzeganie zagrożeń w prowadzeniu bez-
piecznej działalności gospodarczej przez 
naszych przedsiębiorców. W  pojedynkę 
nikt sobie nie poradzi. Prężnie działający 
przedstawiciel przedsiębiorców – jakim 
jest Izba, to zarówno instytucja jak i  war-
tość sama w  sobie, w  jej działalność war-
to inwestować. Dzisiejsze czasy wymagają 
większego angażowania się przedsiębior-
ców w  życie gospodarcze, aby ich głos był 
słyszalny. Żeby wywierał skuteczny wpływ 
na poprawę regulacji prawnych, wprowa-
dzanie dobrych praktyk gospodarczych 
oraz wsparcie pojedynczych podmiotów, 
które wymagają pomocy – komentuje Mi-
chał Wojtas, skarbnik Izby. 

 – Naszym celem i  misją jest integracja 
środowiska biznesu. Nasza organizacja od 
zawsze posiadała charakter otwarty, zrze-
szając małe, średnie i  duże firmy z  całej 
północnej Polski, prowadzące działalność 
gospodarczą w  sferze produkcji, handlu 
i  usług. Współpraca z  Izbą, która pomaga, 
stoi na straży gospodarczej praworządno -
ści, jest wsparciem dla rozmaitych inicja-
tyw społecznych, daje ogromną satysfak-
cję. Dzięki wspólnym działaniom wierzę, 
że PIG nadal będzie jedną z  najbardziej 
liczących się organizacji przedsiębiorców 
w Polsce – dodaje Magdalena Gajdamowicz, 
sekretarz Izby. 

– Praca na rzecz przedsiębiorców jest dla 
mnie ogromnym wyróżnieniem i  wyzwa-
niem, stymulowaniem nieustannego roz-
woju gospodarczego naszego regionu. 
Ogromnie się cieszę, że PIG w  ciągu 25 lat 
swojej działalności zdobyła zaufanie nie 
tylko przedsiębiorców, ale i  również władz 
lokalnych oraz samorządowych, z  którymi 
ma bardzo dobre relacje.  Działając wspól-
nie, możemy więcej – podsumowuje Hanna 
Mojsiuk, prezes Izby.

autor: ds./foto: materiały prasowe PIG

Prezydium Izby
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Baltic Economic Congress  
Wyjątkowe wydarzenie gospodarcze 

Szczecin będzie miejscem jednej z  najważniejszych, tegorocznych, debat gospodarczych 
w kraju. Z inicjatywy Północnej Izby Gospodarczej 20 i 21 września odbędzie się Baltic Eco-
nomic Congress. To kilkanaście wykładów, prelekcji, pokazów, dyskusji panelowych oraz pre-
zentacji. Dziesiątki ekspertów i setki gości. Kongresowi towarzyszyć będzie wielka Gala PIG 
zorganizowana z okazji 25-lecia działalności tej jednej z największych polskich organizacji sa-

morządu gospodarczego. 

Jakie wydarzenia czekają na uczestni-
ków pierwszej edycji Baltic Economic 
Congress? Pierwszy dzień upłynie pod 
znakiem debat plenarnych z  udziałem 
najwybitniejszych ekspertów w  Polsce. 
Podejmowane będą aktualne i  istotne dla 
zachodniopomorskich przedsiębiorców te-
maty: „Megatrendy i  perspektywy gospo -
darcze”, „Gospodarka 4.0 – czyli rewolucja 
przemysłowa i  cyfrowa oraz rewolucja 
w  zarządzaniu biznesem – implikacje dla 
regionu”, „Współpraca transgraniczna – 
doświadczenia i perspektywy” oraz „Silna 
polska marka jako determinant rozwoju 
gospodarczego”.  Dzień zakończy Gala Pół-
nocnej Izby Gospodarczej. W tym roku wy-
jątkowa, bo organizowana z okazji 25-lecia 
istnienia tej organizacji. Wręczone zosta-
ną Buławy Nestora Przedsiębiorczości, 
Nagrody Jubileuszowe oraz odbędzie się 
finał konkursu Pracodawca Roku Pomorza 
Zachodniego. Muzyczną gwiazdą wieczoru 
będzie Piotr Cugowski oraz Chór Akademii 
Morskiej w Szczecinie. 

Drugi dzień również będzie bogaty w ważne 
dla przedsiębiorców tematy i dyskusje: „Naj-
nowsze trendy w budownictwie – infrastruk-
tura budowlana jako determinant rozwoju”, 
„Zrównoważona gospodarka o  obiegu za-
mkniętym, odnawialne źródła energii, przy-
szły miks energetyczny Polski – determinan-
ty rozwoju, narzędzia i prognozy (Green Deal 
i  Fit for 55)” oraz finałowa debata plenarna 
„Sukcesja w  biznesie – Fundacja Rodzinna 
jako sposób na długowieczność firmy”. Każ-
dy dzień obrad wieńczyć będzie networking 
oraz możliwość dyskusji w gronie ekspertów 
i przedsiębiorców obecnych na kongresie. 

Celem Północnej Izby Gospodarczej jest co-
roczna organizacja Baltic Economic Congress.

–  Czujemy, że gospodarka nareszcie stała się 
tematem, który dotyczy i  interesuje nie tyl-
ko przedsiębiorców, ale też całe społeczeń-
stwo. Inflacja, pandemia, Polski Ład, wojna 
w  Ukrainie, zmiany wynikające z  sytuacji 
na rynku pracy. Jeszcze nigdy gospodarka 

nie była tematem tak powszechnym jak te-
raz. Rozumiemy, że wszystko, co dzieje się 
w  gospodarce, odbija się na naszym życiu 
codziennym, na bieżącym funkcjonowaniu. 
Nasz kongres służy wymianie doświadczeń, 
Chcemy także, by najlepsi eksperci w Polsce 
dzielili się swoją wiedzą i  doświadczeniem, 
pokazywali przedsiębiorcom jak się przy-
gotować na zmiany i  czego się jeszcze spo-
dziewać. Ostatnie lata to gospodarczy roller-
coaster. Trzeba się więc mocno trzymać, by 
nie wypaść z obiegu i nadal dobrze funkcjo-
nować. Trzeba być zwinnym jak gazela i do-
stosowywać się do zmieniających warunków. 
– To będzie największe wydarzenie w historii 
Północnej Izby Gospodarczej. Bardzo liczy-
my na Państwa obecność – zaprasza Hanna 
Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej 
w Szczecinie. 

Więcej informacji na stronie internetowej 
Północnej Izby Gospodarczej. 

autor: ds./foto: materiały prasowe PIG

Jak finansować działalność firm?
Już 15 września tego roku w  Regionalnym Centrum Innowacji i  Transferu 
Technologii ZUT przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie odbędzie się wyjątkowe 

wydarzenie w całości poświęcone źródłom finansowania dla firm.

Ostatni rok był trudny dla przedsiębiorców nie 
tylko ze względu na postpandemiczne trud-
ności na rynku, ale również z uwagi na mocno 
utrudniony dostęp do finansowania swojej 
działalności. Popularne Fundusze Europejskie 
się skończyły, a  nowa perspektywa jeszcze 
się nie rozpoczęła. Jednak obecnie pojawia 
się coraz więcej szczegółów dotyczących Fun-
duszy Europejskich na lata 2021-2027. Warto 
wiedzieć więcej, i co ważne, wcześniej. Dlate-
go Regionalne Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego (RCIiTT) organizuje 
konferencję nt. finansowania firm. Będzie ona 
pierwszym tego typu spotkaniem na Pomorzu 
Zachodnim.

Podczas spotkania będzie można uzyskać 
najświeższe informacje o  planowanych kon-
kursach na rok 2022, a także wiedzę o szeroko 
rozumianych źródłach finansowania dla firm 
– zarówno tych standardowych, jak krajowe 
dotacje, konkursy finansowane bezpośrednio 
z   Komisjii Europejskiej, jak i  alternatywnych, 
jak np. crowdfunding czy bootstrapping rozwi-
jany przez ecommerce. W ramach wydarzenia 
zostaną również poruszone tematy kluczowe 
przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne tj. 
cyfryzacja i ochrona własności intelektualnej. 
W trakcie wydarzenia będzie można wysłuchać 
otwartych prelekcji i  skonsultować konkretne 

pomysły biznesowe podczas indywidualnych 
spotkań z ekspertami RCIiTT.

Konsultacje z  prelegentami będą świetną 
okazją do zweryfikowania indywidualnych 
potrzeb firm oraz rozpoczęcia dalszej współ-
pracy w ramach bezpłatnego wsparcia RCIiTT 
(liczba miejsc ograniczona).  Pracownicy RCIiTT 
przybliżą najnowsze trendy w  finansowaniu 
przedsiębiorstw (kierunki, na które będzie 
finansowanie), porównają różne warianty fi-
nansowania i  dobiorą odpowiednie programy 
– w  zależności od potrzeb firmy, jej wielkości 
czy dostępnych środków do inwestycji. Reje-
stracja udziału w konferencji rozpocznie się już 
1 września.

Prelegntami będą konsultanci dwóch euro-
pejskich programów działających w  Centrum: 
Enterprise Europe Network oraz Horyzontalny 
Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia.

Opowiedzą oni o:
• funduszach strukturalnych 2021-2027,
• wsparciu firm z Komisji Europejskiej czyli EIC 
Acceleratorze,
• finansowaniu zmian związanych z cyfryzacją 
przedsiębiorstw,
• klastrach i misjach w Horyzoncie Europa,
• crowdfundingu – jak pozyskać fundusze bez-
pośrednio i sprawdzić swój pomysł na rynku?

• e-commerce – sprzedaży globalnej,
• możliwościach pracy dla Komisji Europejskiej 
przy ocenie wniosków konkursowych,
• wpływie kwestii własności intelektualnej (IP) 
na pozyskanie finansowania.

Łącząc biznes z nauką Centrum pomaga w ko-
mercjalizacji i  wprowadzaniu na rynek inno-
wacyjnych technologii. Organizuje bezpłatne 
szkolenia dobrane do aktualnych potrzeb 
rynku. Przedsiębiorcom oferuje m.in. audyty 
i  analizy dotyczące innowacyjności, pomoc 
w ochronie pomysłów, wsparcie w poszukiwa-
niu partnerów biznesowych oraz finansowa-
nia innowacyjnych projektów. Naukowcom ze 
wszystkich uczelni RCIiTT proponuje pomoc 
w  poszukiwaniu finansowania na prowadze-
nie badań, w  komercjalizacji technologii, 
wsparcie uczestnictwa w  programach ba-
dawczych. Studentom i absolwentom uczelni 
oferuje m.in. analizy pomysłów biznesowych 
i wsparcie w tworzeniu biznesplanów, pomoc 
w  zakładaniu działalności gospodarczej, do-
radztwo w  początkowej fazie prowadzenia 
firmy w  ramach Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat konferencji 
dostępne są na stronie: https://innowacje.zut.
edu.pl/RCIiTT-dla-biznesu

Szczecin, ul. Jagiellońska 20-21
tel. +48 91 449 43 54  |  e-mail: innowacje@zut.edu.pl  |  www.innowacje.zut.edu.pl 
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Nasi na TOP-ie
Mecenas Włodzimierz Łyczywek 

Dorota Serwa 

Dr Wojciech Drożdż 

Nasi, czyli szczecińscy, sięgają po najwyższe laury, zdobywają nagrody i są odznaczani oraz 
wyróżniani. Ale często, jak to w naszym szalonym życiu bywa, informacje o ich sukcesach 
gdzieś nam umykają. A szkoda. Dlatego postanowiliśmy sukcesywnie i sumiennie odnotowy-
wać zdobycze „naszych”. Aby już więcej nie umykały, a należąca im sława trafiała do opinii 

publicznej, do ludzi, pod strzechy.

Znany i  uznany prawnik jest pierwszym żyjącym adwokatem 
w  Szczecinie, który został odznaczony Wielką Odznaką Adwo -
katura Zasłużonym. Wcześniej – ale pośmiertnie przyznano ją 
jego ojcu Romanowi Łyczywkowi, pierwszemu polskiemu adwo -
katowi w  powojennym Szczecinie. To prestiżowe odznaczenie 
(przyznawane jest w  ilości czterech sztuk na całą Polskę raz na 
cztery lata) wręczono w siedzibie Sejmiku Województwa Śląskie-
go. Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym przyznawana jest 
od 2007 roku. Nadaje ją Krajowy Zjazd Adwokatury na wniosek 
Naczelnej Rady Adwokackiej. Dotychczas otrzymali ją m.in. prof. 
Wiesław Chrzanowski, prof. Andrzej Zoll, prof. Marek Safjan, adw. 
Anna Bogucka-Skowrońska, prof. Adam Strzembosz, były prezes 
Sądu Najwyższego, Wojciech Hermeliński, były prezes Państwo -
wej Komisji Wyborczej i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sta-
nie spoczynku. Mecenas Łyczywek był m.in. czterokrotnie dzieka-
nem Okręgowej Rady Adwokackiej, radnym Rady Miasta i Sejmiku 
Województwa, senatorem VI kadencji. Uwielbia podróże – zwie-
dził 147 krajów oraz interesuje się sportem np. automobilowym 
– był kierowcą rajdowym. „Panie Mecenasie, Panie Dziekanie, 
za dwa lata będzie pan obchodził 50-lecie pracy adwokackiej. 
Nie oznacza to jednak, że zwalnia pan tempo. Poza intensywną 
pracą zawodową chętnie dzieli się pan z opinią publiczną swoimi 
komentarzami na temat kondycji prawnej w Polsce, angażuje się 
w życie samorządu adwokackiego, ale też stawia sobie nowe wy-
zwania, jak choćby takie: kilka lat temu na Kostaryce zjechał pan 
na tyrolce z  wysokości powyżej poziomu chmur (…) Słynie pan 
z nazywania rzeczy po imieniu i dosadnych, ale jakże rzeczowych 
i  merytorycznych podsumowań dyskusji” – można przeczytać 
w laudacji na cześć mecenasa Łyczywka.

Od 10 lat dyrektor szczecińskiej filharmonii. Dorota 
Serwa otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS za popularyzację polskiej muzyki współczesnej. 
To jedno z  najważniejszych, corocznych, wyróżnień 
w świecie polskiej kultury. Wśród laureatów tegorocz-
nej edycji znaleźli się m.in. Krystyna Janda, Marian 
Turski, Chris Niedenthal, Ewa Braun, Marek Safjan 
i Paweł Pawlikowski. Dorota Serwa jest muzykologiem 
i menedżerem kultury. Pracowała m.in w Radiu Szcze-
cin jako producentka programów muzycznych i publi-
cystycznych, w  latach 2006-2012 była kierownikiem 
działu edukacji kulturalnej oddziału Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego oraz kierownikiem Fotoplastiko -
nu Warszawskiego. W  2018 roku została wyróżniona 
medalem stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za 
działalność na rzecz polskiej kultury i muzyki. 

Prof. US – Katedry Logistyki, Instytutu Zarządzania Uni-
wersytetu Szczecińskiego powiększył grono osób wyróż-
nionych prestiżową nagrodą – Zachodniopomorskie Noble. 
W skład jej kapituły wchodzą profesorowie Wojciech Kaca-
lak, Jan Lubiński, Piotr Masojć, Antoni Morawski, Waldemar 
Tarczyński. Przewodniczy jej prof. Aleksander Wolszczan 
– jeden z  25 najwybitniejszych astronomów na świecie. 
Noblami nagradzane są prace, które powstały na zachod-
niopomorskich uczelniach oraz zrealizowane za granicą, 
jeśli ich autorzy pochodzą z regionu. Zachodniopomorskie 
Noble przyznano w ośmiu dziedzinach naukowych. Dr hab. 
Wojciech Drożdż otrzymał Zachodniopomorskiego Nobla 
za prace poświęcone nowym aspektom zarządzania maga-
zynami energii, elektromobilności, wykorzystaniu wodoru 
dla potrzeb mobilności oraz dekarbonizacji gospodarki 
w oparciu o odnawialne źródła energii. Szczeciński nauko -
wiec jest polskim prekursorem logistyki energetyki, inten-
sywnie rozwijającym tę subdyscyplinę nauki.

Autor: ds./ foto. archiwum W. Łyczywka i materiały prasowe

Hanna Mojsiuk 
Prezes Północnej Izby Gospodarczej została pre-
zydentem jednej z  największych instytucji gospo -
darczych w  Europie – Unii Izb Odry i  Łaby. To or-
ganizacja skupiająca niemieckie, czeskie i  polskie 
izby gospodarcze działające na szeroko pojętym 
pograniczu. Pochodzą m.in. z  Berlina, Hamburga, 
Lipska, Magdeburga, Rostoku, Drezna, Szczecina, 
Wrocławia, Poznania, Opola, Gorzowa, Liberca 
i Cieplic.  Szczecińska Północna Izba Gospodarcza 
jest największą w kraju organizacją samorządu go -
spodarczego. Przed nami gigantyczna praca, któ -
rej efekty mam nadzieję, będą widoczne już nieba-
wem. Jako Izba będziemy aktywnie zabierać głos 
w najważniejszych dla przedsiębiorców tematach. 
Będziemy łączyć i  pracować nad budowaniem go -
spodarczej wspólnoty. Nie będzie naszym celem 
unifikacja gospodarcza, a  zabieranie wspólnego 
głosu w  sprawach, które bez wątpienia są ważne 
dla przedsiębiorców Moją ambicją jest, by z  gło -
sem przedsiębiorców zrzeszonych w Unii Izb Odry 
i Łaby liczyła się cała Europa – stwierdziła prezes 
Hanna Mojsiuk.
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KAZIMIERZ MOJSIUK 
Kompleksowość usług to nasz główny atut

O ponad 40-letniej działalności, odznaczeniu od Prezydenta Polski rozmawiamy z Kazimierzem Moj-
siukiem – założycielem znanej motoryzacyjnej firmy – Grupa Mojsiuk zajmującej się m.in. sprzedażą 

i serwisem samochodów marki Mercedes-Benz, Honda, Peugeot, Citroen, Opel i Fiat.

Pod koniec czerwca, podczas obchodów 
Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy, 
otrzymał Pan, nadany przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, 
Zloty Krzyż Zasługi. To odznaczenie „za 
zasługi w  działalności na rzecz rozwoju 
polskiej gospodarki, za działalność spo-
łeczną i  charytatywną”. Czym jest dla 
Pana to odznaczenie? To ukoronowanie 
dotychczasowej pracy zawodowej, czy też 
impuls do kolejnych działań?
I jedno, i drugie. Na rynku istniejemy od po-
nad 40 lat. Firma zaczynała swoją działal-
ność w zupełnie innej sytuacji gospodarczej. 
Przeszliśmy przez fazę zmian ustrojowych 
w  Polsce, stale się rozwijając i  doskonaląc.  
Nie ukrywam, że był to trudny czas i wyma-
gał ode mnie oraz od firmy wielu poświęceń. 

Ale jeżeli pasja i  praca łączą się ze sobą, 
można przezwyciężyć wszystkie przeciw-
ności losu. Odznaczenie przyznane przez 
Prezydenta RP jest też z  pewnością moto-
rem do dalszego działania. Nadmienię tutaj, 
że szczególną motywacją przez lata pracy 
było dla mnie wsparcie rodziny. Chciałbym 
w związku z tym złożyć podziękowania mojej 
żonie Irenie, córkom: Agnieszce, Hannie i Ka-
tarzynie, zięciowi Łukaszowi oraz wnukowi 
Andrzejowi. To dzięki nim firma nieustannie 
rozwija się zgodnie z hasłem: „Stale dążymy 
do doskonałości”.

Pana firma istnieje od 1979 roku. Działała 
w  warunkach gospodarki socjalistycznej, 
w  okresie transformacji gospodarczej po 
1989 roku, w czasie kształtowania wolne-

go rynku w Polsce a ostatnio ciągle trwa-
jącej w kraju i na świecie pandemii. Który 
z tych okresów, opierając się na Pańskich 
doświadczeniach, był najtrudniejszym dla 
polskiego przedsiębiorcy?
Każdy z  tych okresów był specyficzny.  
Nie można ich porównywać do siebie, mie-
rzyć jedną miarą. Każdy z  nich niósł inne 
wyzwania i  wymagał od nas oraz od firmy 
innych zachowań, innego podejścia, innych 
metod działania. Jedno jest pewne – nie moż-
na stać biernie, tylko trzeba działać i  być 
otwartym na nietypowe rozwiązania. Dzięki 
takiemu elastycznemu podejściu firma do-
stosowywała się do zmieniającej się sytu-
acji gospodarczej w  latach 80 i 90-tych. Tak 
samo zadziałaliśmy w  momencie pandemii, 
podejmując ekspresowo rozwiązania, aby 

nasze usługi były nadal świadczone klientom 
na dotychczasowym poziomie. Oczywiście 
z  zachowaniem maksymalnych środków bez-
pieczeństwa wobec klientów oraz całej załogi.

Czy to, że Grupa Mojsiuk to firma rodzinna 
jest pewnym ułatwieniem w  prowadzeniu 
biznesu? Według prezydenta Dudy „z firm 
rodzinnych, z  małych i  średnich przedsię-
biorstw, wywodzą się silne polskie marki 
i polski kapitał”.
Każda firma musi mieć silny kręgosłup, szkie-
let, podstawę działania i  umiejętność podej-
mowania szybkich oraz właściwych, trafnych 
decyzji. Z  pewnością rodzina jest podporą 
i zapewnia takie właśnie stabilne oraz pewne 
prowadzenie działalności. W  całości jest za-
angażowana w  życie firmy i  jej prowadzenie. 
Ułatwia i  niezwykle scala funkcjonowanie.  
Nie ma mocniejszego wsparcia jak rodzina. 
Jestem ogromnie wdzięczny, że udało mi się 
zaangażować całą rodzinę w nasz motoryza-
cyjny biznes, dzięki temu mogliśmy zbudować 
trzy oddziały: Koszalin, Szczecin, Gorzów 
Wielkopolski, salony wielu marek: Mercedes
-Benz, Honda, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat 
oraz dwa Centra Blacharsko-lakiernicze w Ko-
szalinie i Szczecinie.

Pan i  Pańska firma od dawna angażujecie 
się w  działalność społeczną i  charytatyw-
ną, promując np. edukację i  szkolnictwo 
zawodowe, organizując środowiska bran-
żowe, działając na rzecz regionu, wsparcia 
kultury m.in. będąc partnerem Festiwalu 
Młodzi i  Film, wspomagając uchodźców 
wojennych z Ukrainy. Dlaczego angażujecie 
się w te wszystkie działania? Co spowodo-
wało, że Pan i  Pańska rodzina nie traktu-
jecie przedsiębiorczości tylko jako źródło 
dochodu i sposobu na życie, ale także jako 
społeczną misję? 
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. 
Dlatego stale angażujemy się w  lokalne ini-
cjatywy kulturalne, charytatywne czy sporto-
we. Czujemy się aktywnym członkiem naszej 
społeczności. Firma to ludzie, którzy żyją 
na terenie działalności naszej firmy, którzy 
mają rodziny i także funkcjonują w lokalnych 
społecznościach. Te z  kolei oddziaływają na 
nasz region. To swoistego rodzaju naczynia 
połączone. Mając to wszystko na uwadze, wy-
chodzimy z założenia, że wspieranie różnego 
rodzaju inicjatyw przekłada się na lepsze funk-
cjonowanie firmy. Dla mnie osobiście bardzo 
ważna jest edukacja młodych ludzi i wdraża-
nie ich do zawodu, który daje wiele satysfak-
cji. Dlatego współpracujemy z wieloma szko-
łami zawodowymi.

Co jest głównym atutem działalności Grupy 
Mojsiuk?
Kompleksowość usług – to znaczy, że opieku-
jemy się klientem przez cały czas jego stycz-
ności z firmą. Co to dokładnie znaczy? Od sa-
mego początku pomagamy klientom określić 
i zrealizować ich potrzeby i oczekiwania zwią-
zane z zakupem nowego auta. Ale dobieramy 
także najlepsze dla klienta formy sfinansowa-
nia transakcji. Jesteśmy w stanie przygotować 

odpowiednie ubezpieczenie dzięki czemu 
klient może wyjechać od nas pojazdem w peł-
ni gotowym do użytkowania. Oferujemy cały 
wachlarz usług serwisowych. Po zakończeniu 
eksploatacji auta oferujemy możliwość jego 
odkupu i nabycia nowego samochodu na pre-
ferencyjnych warunkach. Klienci to doceniają, 
a wielu z nich współpracuje z nami od lat.

Czym Grupa Mojsiuk nas zaskoczy w  naj-
bliższym czasie?
Przed nami kolejne wyzwania – są nimi z pew-
nością przebudowa obiektu salonu i  serwisu 
Mercedes-Benz w Starych Bielicach k. Kosza-
lina oraz pozyskanie nowych marek takich 
jak Opel i  Fiat. W  przyszłym roku będziemy 

obchodzić wspólnie z  naszymi klientami 25 
lecie współpracy z marką Mercedes-Benz, któ-
ra wyznacza  nowe kierunki motoryzacyjne 
w przyszłości. Przed nami czas   przestawienia 
się na elektryczne samochody, edukacja  spo-
łeczeństwa  pod względem ochrony środowi-
ska  i wytycznych Unii Europejskiej  w temacie 
Europejskiego Zielonego Ładu. Polityka klima-
tyczna, energetyczna i  transportowa, która 
ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych, jest również ogromnym wyzwaniem 
dla branży motoryzacyjnej, bo to stawia nas 
przed ogromną odpowiedzialnością wzglę-
dem naszych następców.

autor: ds /foto: materiały prasowe
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Turniej to dla biznesu 
bardzo dobry czas

KRZYSZTOF BOBALA

Pekao Szczecin Open to nie tylko wyjątkowy turniej sportowy. To także bardzo 
atrakcyjna możliwość działalności biznesowej – mówi Krzysztof Bobala – organi-

zator i dyrektor najlepszego challengera na świecie – Pekao Szczecin Open.

Biznes i sport w jednym miejscu i czasie, nie 
kolidujące ze sobą a nawet współgrające. Tak 
było od samego początku?
Na początku tego biznesu nie było aż tak wiele. 
To było raczej współdziałanie pasjonatów teni-
sa z biznesem. I to nawet dużym biznesem. Mam 
na myśli bank, który został głównym partnerem 
tej imprezy. Tylko on, bo na początku nie było 
jeszcze wśród partnerów turnieju Miasta Szcze-
cin. Ale to wszystko ewoluowało wraz z kolejny-
mi odsłonami, kolejnymi etapami rozwoju tego 
turnieju. Potrzebowaliśmy na to coraz więk-
szych środków. Udawało nam się pozyskiwać 
coraz większą liczbę sponsorów, zapraszać ich 
do współpracy z nami. Tak więc to ciągle była 
działalność na styku biznesu ze sportem, głów-
nie właśnie poprzez sponsoring. Taką osobą, 
która mocno zmieniła turniej w tej płaszczyźnie 
był premier Jan Krzysztof Bielecki, który przez 
kilka lat pełnił funkcję prezesa banku Pekao SA. 
On postanowił, że ten turniej zacznie się rozwi-
jać, coraz bardziej, właśnie w biznesową stronę. 
Przy naszej pełnej aprobacie, bo wiedzieliśmy, 
że to musi iść w tym kierunku. Żeby przy okazji 
szczecińskiego challengera powstała platforma 
do takiego biznesowego networkingu, żeby każ-
dy dzień spędzony na turnieju był owocny dla 
biznesu, przynosił kolejne kontakty z  następ-
nymi potencjalnymi partnerami dla firm, które 
nas wspomagały albo przedsiębiorstw naszych 
gości.  I to się zaczęło bardzo fajnie rozwijać.  

Bank Pekao SA przyszedł do Was, czy Wy po-
jawiliście się w banku?
To dobra opowieść o  takim networkingu, za-
ufaniu, nawiązaniu dobrej współpracy. Na po-
czątku działalności agencji reklamowej Bono, 
której byłem współzałożycielem, chyba od 1991 
roku zaczęliśmy  obsługiwać Pomorski Bank 
Kredytowy na bazie którego powstał potem 
bank Pekao SA. Po dwóch latach trafili do mnie 
koledzy, którzy zajmowali się sportem i  teni-
sem. Przyszli z propozycją wspólnego projektu 
– tenisowego turnieju. Szukali partnerów w tym 
przedsięwzięciu. Udaliśmy się więc z tym pomy-
słem do banku. Nie powiem, żeby tam od razu 
pojawił się hurra optymizm. Chyba nikt wtedy 
w tej instytucji nie myślał, że bank będzie spon-
sorował jakiś tam turniej tenisowy. I to w latach 
90. ubiegłego wieku, kiedy polski tenis nie od-
notowywał większych sukcesów. Traf chciał, 

że Pomorski Bank Kredytowy był nowym na 
rynku finansów. A  powstające wtedy takie in-
stytucje, w trakcie transformacji gospodarczej, 
miały takich swoich „opiekunów”, którymi były 
pewne zachodnie instytucje finansowe. Nad Po-
morskim Bankiem Kredytowym opiekę sprawo-
wał jeden z duńskich banków. A on z kolei miał 
w swoim sponsoringowym portfolio turniej te-

nisowy, chyba kobiecy. Duńczycy wykorzysty-
wali go do kontaktów biznesowych z klientami.   
I  to właśnie oni powiedzieli zarządzającym 
bankiem: „Ok, spróbujcie zrobić taką tenisową 
imprezę”.  Ruszyliśmy a PBK zaczął nasz turniej 
wykorzystywać do nawiązywania kontaktów 
z klientami. Najpierw wszystko się rozwijało lo-
kalnie. Na początku strefa VIP miała jakieś 100 

mkw.  A dzisiaj ma ponad tysiąc. Klienci, którzy 
pojawiali się wtedy na tej imprezie chyba nie 
do końca wiedzieli na co są zapraszani. Ale była 
super atmosfera, catering, jakaś muzyka w tle, 
fajne mecze. Szybko zaczęło rosnąć zaintere-
sowanie turniejem.  Mieliśmy też szczęście przy 
przemianach własnościowych do jakich docho-
dziło co pewien czas w banku. Każda z nich miała 
swojego prezesa, swoich ludzi od marketingu. 
Musieliśmy ich przekonywać, że w jakimś Szcze-
cinie, położonym gdzieś na końcu świata jest 
jakiś turniej, w który warto, żeby Warszawa zain-
westowała pieniądze. Udawało się. Mieliśmy tak-
że szczęście do regionalnych szefów banku. Pani 
Barbara Bartkowiak – pierwsza prezeska banku, 
pierwsza nam zaufała. Tak naprawdę to dzięki 
jej decyzjom ten turniej istnieje. Potem przez 
wszystkich kolejnych prezesów aż na Katarzynie 
Koroch kończąc, która jest dziś szefową w regio-
nie, każdy dokładał swoją cegiełkę i rozwijał ten 
turniej. Każdy z nich miał też na tyle duży wpływ 
na prezesów, że oni im wierzyli, że ten turniej jest 
ważny dla Pomorza Zachodniego, dla miasta, dla 
biznesu i dla banku w regionie. To się wszystko 
zazębiało. Dziś już wiadomo, że na tym turnieju 
trzeba po prostu być.

Ale pomocną dłoń wyciągnęli także przedsta-
wiciele lokalnego biznesu?
Zaczęli się pojawiać kolejni sponsorzy. Najpierw 
to byli nasi przyjaciele, którzy chcieli nam pomóc 
i wielu z nich jest z nami do dzisiaj, jak mvb, czy 
Rajski Ogród. Znaliśmy wielu ludzi, często od 
strony towarzyskiej i udawało nam się te znajo-
mości przekuć na sponsoring. Ale turniejem za-
częli się interesować także poważni gracze tam-
tego okresu. Przez parę lat ważnym sponsorem 
była szczecińska Euroafrica. W  trakcie jednego 
z  turniejów jej przedstawiciele postanowili, że 
ważne umowy z  jednym z  zagranicznych kon-
trahentów zostaną podpisane w ich turniejowej 
loży. 

To jeden z dobrych przykładów zmiany trak-
towania turnieju już nie tylko jako imprezy 
sportowej i  w  pewnym sensie rozrywkowej, 
ale rozszerzenia jej strony biznesowej. 
Dla mnie jako kreatora tego turnieju, niezwykle 
ważna była wizyta dyrektora jednego z  holen-
derskich turniejów, dużo większego niż nasz. Kie-
dy z nim rozmawialiśmy mieliśmy trochę żalu do 
tego co się wtedy działo na kortach – więcej osób 
wolało przebywać w strefach VIP niż na trybu-
nach. Nas, fanów tenisa, to trochę bolało – na kor-
tach fajni zawodnicy, pasjonujące mecze a ludzie 
woleli spędzać czas w  VIP-owskich miejscach. 
Usłyszeliśmy wtedy od naszego holenderskiego 
gościa: „cieszcie się, bo u Was, przez cały turniej, 
przez cały czas, na trybunach są ludzie.  U mnie, 
na dużo większej imprezie organizowanej przez 
jedną z największych firm technologicznych, na 
którą zapraszano kontrahentów, klientów, za-
służonych pracowników itp.  praktycznie całe 
życie turniejowe odbywało się właśnie w  stre-
fach VIP”.  Jeżdżąc często na różne imprezy spor-
towe, nie tylko tenisowe, podglądając je, ich or-
ganizację, zobaczyliśmy jak ważna jest właśnie  
ta część biznesowa. Ludzie, którzy przyjeżdża-
ją na takie wydarzenia zostawiają pieniądze na 
organizację takiego turnieju, na zawodników, 

na sprawny przebieg imprezy. Ale chcą także 
osiągnąć korzyść biznesową, a nie tylko promo-
cyjną i reklamową. A wiąże się to z możliwością 
nawiązywania czasami bardzo cennych kontak-
tów, w coraz większej skali, nie tylko na szcze-
blu lokalnym, ale także obejmujących cały kraj 
a  nawet wykraczających poza polskie granice. 
Mamy wielu sponsorów spoza Szczecina. Jak już 
mówiłem należy do nich jeden z  największych 
banków w  Polsce. Jego klienci pojawiali się na 
naszej imprezie z różnych powodów – niektórzy 
lubią tenisa, inni chcieli się zobaczyć się z preze-
sem lub wiceprezesem, być może załatwić jakiś 
biznes a może tylko osobiście poznać.  

Od lat pojawiają się sygnały, a  nawet prowa-
dzone były pewne badania dotyczące wpływu 
turnieju Pekao Szczecin Open na lokalny biznes. 
Chodzi o naszych przedsiębiorców działających 
w  mieście, którzy niekoniecznie są partnerami 
tego wydarzenia. Ale dzięki tej imprezie ich usłu-
gi cieszą się zwiększonym zainteresowaniem. 
Chodzi m.in. o  hotele, restauracje, korporacje 
taksówkarskie itd. W  ciągu tych kilku turniejo-
wych dni, choć nie tylko, można zauważyć znacz-
ny wzrost usług świadczonych przez te firmy. 
To dla biznesu bardzo dobry czas. Doskonałym 
przykładem takiej sytuacji jest jeden z naszych 
partnerów – znana firma motoryzacyjna marki 
Premium. Wrzesień jest dla nich bardzo dobrym 
miesiącem sprzedażowym. I nie chodzi o to, że 
podczas tego turniejowego tygodnia odnotowu-
ją jakieś wyjątkowe wyniki.  Oni w  tym czasie 
nawiązują kontakty, które zaowocują kolejnymi 
transakcjami. Ogromna ilość takich jesiennych 
kontraktów jest zawierana z  klientami, którzy 
właśnie pojawili się na turnieju. A w jego trakcie 
firma mocno prezentuje swoje możliwości, swo-
ją ofertę. Chwalą to sobie i są z nami od lat, to 
im się ciągle opłaca. Ale dbają też, aby zawsze 
przygotować coś nowego. W  tym roku także 
odbędzie się premiera jakiegoś nowego mode-
lu samochodu właśnie w trakcie turnieju, a nie 
w salonie, czy innym atrakcyjnym miejscu wysta-

wowym. Bo to właśnie na turnieju jest ten klient, 
który ich interesuje. Takich przykładów jest wię-
cej, a wszystko to powoduje, że imprezę od lat 
bardzo doceniają także rządzący Szczecinem, 
którzy niezwykle aktywnie, nie tylko wspierają 
imprezę, ale od pewnego czasu włączają się ak-
tywnie w jego organizację. Miło jest usłyszeć sło-
wa Prezydenta Piotra Krzystka, który na każdym 
kroku podkreśla jak ważny i cenny dla miasta jest 
szczeciński challenger.

Turniej jest też postrzegany jako doskonałe 
miejsce do sprzedaży artykułów Premium. 
Zauważamy taką tendencję od 2017, 2018 roku.  
Widać, że jest ogromne zainteresowanie prezen-
tacja różnych, drogich akcesoriów dotyczących 
np. wyposażenia mieszkań, specjalnych nieru-
chomości. Firmy oferujące takie produkty chcą 
się pokazać na turnieju, bo wiedzą, że tam jest 
ten ich potencjalny klient, że to jest ich grupa do-
celowa, że ich target znajduje się w jednym miej-
scu i  w  jednym momencie. W  dodatku dostęp 
do nich nie jest tak utrudniony jak w  pewnych 
sytuacjach. Bo dzisiaj każdy kto np. szuka pie-
niędzy pod kątem sponsoringu czy finansowania 
jakichś projektów, kiedy chciał się umówić z jaki-
miś osobami decyzyjnymi w firmie potencjalne-
go przyszłego sponsora na pewno często odbijał 
się już od recepcji albo nie mógł dotrzeć dalej niż 
do sekretariatu. A na turnieju oni wszyscy są na 
miejscu. Można podejść, przedstawić się, nawią-
zać kontakt, porozmawiać, przedstawić swój 
projekt, pomysł. Często sami oferujemy pomoc 
w  nawiązaniu takich relacji. Stworzyliśmy coś 
takiego, co jest niezwykle cenne - skuteczną plat-
formę networkingową. I  nieraz mam wrażenie, 
że jest to cenniejsze niż sam tenis. Jeździmy na 
duże imprezy tenisowe, podglądamy, uczymy 
się, czerpiemy z dobrych wzorców. Tam widzimy, 
jak organizatorzy obsługują swoich gości, klien-
tów, jak ich dopieszczają. Co roku udaje nam się 
zaprosić do Szczecina nowych klientów, mene-
dżerów, członków zarządów, prezesów dużych 
firm. Sponsorzy chwalą się tym, że są partnerami 
tej imprezy. Mają swoje loże, komplety biletów 
VIP-owskich, mogą zapraszać na turniej swoich 
najważniejszych klientów. Odzew jest bardzo 
duży. Widzimy i  wiemy kto przyjechał i  skąd, 
kto odpowiedział na zaproszenie a kto nie. Np. 
połowa zaproszeń banku, kilkaset sztuk, jest wy-
syłana w  Polskę do najważniejszych klientów. 
Pozytywnie odpowiada na nie, czyli przyjeż-
dża na turniej blisko 70 procent adresatów. To 
świadczy o tym, że impreza jest dobra, popularna 
i ludzie chcą w niej uczestniczyć. To wszystko też 
można sobie przełożyć na liczbę pokoi w  hote-
lach, kursów taksówkami, osobnych kolacji firmo-
wych, które odbywają się w  szczecińskich loka-
lach, a wiemy, że tak się dzieje. Ta impreza bardzo 
ładnie urosła i ma cały czas jeszcze szansę rozwo-
ju. W tym roku wprowadzimy kolejne nowości np. 
będzie restauracja płatna „a la carte”, specjalna, 
VIP-owska, że znanymi szefami kuchni, którzy 
będą przygotowywać menu degustacyjne. W ślad 
za nowymi propozycjami liczymy więc, że poja-
wią się środki na dalszy rozwój imprezy, zarówno 
sportowy, biznesowy jak i infrastrukturalny. 

rozmawiał: Dariusz Staniewski 
foto. Miguel Gaudencio
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Więcej klasy i stylu, czyli nowy 
salon Jaguar Land Rover w Szczecinie

Młoda sztuka to rozsądna inwestycja

Styl, dystynkcja i sportowy pazur. Brytyjskie marki samochodów zawsze wyróżniały się z motoryza-
cyjnego tłumu, szczególnie Jaguary i land Rovery – synonimy luksusu z historią w tle. 

Spektakularne wyniki, wyjątkowe talenty, zadziwiające sukcesy artystów nowej generacji – Młoda 
Sztuka dostarcza nie tylko wiele emocji, ale przede wszystkim wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

zarówno kolekcjonerów, jak i samych artystów. Czy warto w nią inwestować?

Kiedy trzy lata temu Grupa Bońkowscy wpro-
wadziła na motoryzacyjną mapę Szczecina 
ekskluzywne marki Jaguar i Land Rover, nikt 
chyba nie przypuszczał, że tak szybko znajdzie 
ona uznanie wśród przyszłych kierowców, 
a modele aut spod jej szyldu wielu nabywców. 
Dynamiczny rozwój marek w naszym regionie 
oraz wzrastająca liczba sprzedanych nowych 
modeli, doprowadziła do rozbudowy salonu. 
Obiekt, który powstaje na Ustowie 58, a któ-
rego otwarcie zaplanowane jest na koniec 
tego roku, zostanie wybudowany zgodnie 
z wszelkimi globalnymi standardami marek 
Jaguar i Land Rover. Będzie on odzwiercie-
dleniem nowej strategii i polityki już nie aut 
premium, a Modern Luxury.  Nowoczesny, 
przystosowany do indywidualizmu klientów 
oraz dający komfortowe poczucie prywatno-
ści podczas konfiguracji i zakupu auta. 

Dotychczasowy obiekt miał charakter pop-up 
store’u, jednak zapotrzebowanie na tę markę 
samochodów w pewnym momencie stało się 
tak duże, że zapadła decyzja o wybudowaniu 
pełnowymiarowego salonu. Teraz przyszli 
i aktualni Klienci, w jednym miejscu, będą 
mogli nie tylko kupić nowe oraz używane 
modele Jaguarów i Land Roverów, ale także 
skorzystać z całej gamy usług, m.in. z ser-
wisu i naprawy, a także ze sprzedaży części 

i akcesoriów. W ramach indywidualnej opie-
ki serwisowej na klientów czeka: obsługa 
gwarancyjna i pogwarancyjna, pełen zakres 
napraw specjalistycznych, hotel kół i opon, 
profesjonalna kosmetyka samochodowa 
oparta o najnowsze technologie, możliwość 
skorzystania z samochodu zastępczego. 
Klienci pragnący nabyć samochód używany 
będą mieli do dyspozycji ogólny przegląd 

z opisem stanu technicznego. Na miejscu bę-
dzie można również skorzystać z pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, leasingowego oraz 
kredytowego. A wszystko z pomocą profe-
sjonalnego personelu, w przyjemnej atmos-
ferze oraz w pięknym i luksusowym wnętrzu 
nowego salonu.

ad / foto: Alicja Uszyńska

Młoda Sztuka pełni bardzo ważną rolę na polskim rynku sztuki. 
Aukcje Młodej Sztuki mają za zadanie promować początkujących 
artystów – młodych, zdolnych twórców, którzy poprzez aukcje bar-
dzo często stawiają swoje pierwsze kroki w świecie rynku sztuki. 

– Propagowanie kolekcjonerstwa w  Polsce jest dla nas bardzo 
ważną misją. Wraz z  otwarciem rynku na sztukę młodych arty-
stów została zniesiona bariera uczestnictwa w  aukcji dla wielu 
młodych kolekcjonerów i miłośników sztuki. Za sprawą tego for-
matu aukcji swoją przygodę z kolekcjonowaniem sztuki rozpoczę-
ło tysiące osób, a  dla współpracujących z  nami artystów udział 
w aukcji był często trampoliną do sukcesu – mówi Agata Szkup, 
prezes DESA Unicum.

W ubiegłym roku średnia cena uzyskana za oferowane na aukcji 
obiekty wzrosła o  30 proc. w  stosunku do roku poprzedniego. 
W  latach 2015 – 2021, kiedy odbywało się co najmniej 12 aukcji 
w roku, pod młotek trafiło łącznie ponad 6,8 tys. obiektów sztuki 
najnowszej w ramach 103 aukcji, a obroty nimi sięgnęły prawie 20 
mln zł. Od początku 2021 roku DESA Unicum zaoferowała ponad 
1000 prac młodych artystów o łącznej wartości ponad 4 mln zło-
tych. Zakupionych zostało aż 96 proc. z nich. Średnia cena dzieł 
wyniosła niemal 4 tys. zł, jest to wzrost o 70 proc. w stosunku do 
ceny sprzed sześciu lat. 

– Sztuka najnowsza jest dziś jednym z najdynamiczniej rozwijają-
cych się segmentów rynku, a obiekty trafiające pod młotek szyb-
ko zyskują na wartości. To świetna okazja dla osób chcących roz-
począć inwestowanie w sztukę, a nie dysponujących znaczącymi 
środkami na jej zakup. Satysfakcję z posiadania obrazu lub rzeźby 
zwiększa dodatkowo możliwość śledzenia rozwoju kariery jej au-
tora, nabierającej dopiero rozpędu – dodaje Agata Szkup.

Wielu artystów zyskało już status gwiazd rynku kolekcjonerskie-
go, a ich dzieła osiągają ceny kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tego 
rzędu wyniki uzyskały prace m.in. Bartłomieja Kotera, „Séquence 
de piano. Paris” (42 tys. zł) oraz Katarzyny / Orno Orońskiej, „Ca-
put cum nubibus” (ponad 38 tys. zł), Dariusza Grabusia, „Dom bli-
sko oceanu” (54 tys. zł). Projekt „Młoda Sztuka” realizowany jest 
przez DESA Unicum od niemal 14 lat. Dedykowany jest wspieraniu 
i promocji artystów debiutujących na rynku sztuki. Zorganizowa-
ne w tym czasie aukcje stacjonarne oraz internetowe przyniosły 
młodym twórcom znaczący rozgłos, a  także umożliwiły im na-
wiązanie kontaktów z  kolekcjonerami i  miłośnikami malarstwa 
i rzeźby. 

– Selektywne podejście do każdej aukcji pozwala zaprezentować 
ofertę złożoną z najciekawszych prac obecnie dostępnych na ryn-
ku. Jest to wybór, który umożliwia zapoznanie się z oryginalnym 
zbiorem określającym aktualne trendy. Młoda Sztuka otwiera 
nowe możliwości, ma za zadanie służyć młodym artystom i ich mi-
łośnikom, dostarczać radości z obcowania z dziełem sztuki oraz 
sprawiać by stało się to jak najbardziej powszechne i dostępne – 
mówi Agata Szkup. 

Najbliższa aukcja Młodej Sztuki w Desa Unicum odbędzie się 13 
sierpnia br. 

du
Autoryzowany salon Land Rover i Jaguar w Szczecinie  |  Bońkowscy British Auto
Ustowo 58, 70-001 Szczecin  |  +48 91 852 34 00  |  salon@british-auto.pl
british-auto.landrover.pl/contact-us  |       / JLRLRBonkowscy  |  www.british-auto.jaguar.pl

AutoryzowAny sAlon lAnd rover I JAGuAr w szczecInIe  

Bońkowscy BrItIsh Auto  

ustowo 58, 70-001 szczecIn 

+48 91 852 34 00   |  sAlon@BrItIsh-Auto.pl 

BrItIsh-Auto.lAndrover.pl/contAct-us 

         / JlrBonkowscy 

zAprAszAmy do nAszeGo sAlonu I serwIsu

Ryszard Rabsztyn (ur. 1984, Olkusz),  
Iz 43,2, 2022, akryl

Mirella Stern, Let’s Talk About Space, 2022, 
akryl płótno

Zarząd i pracownicy Bońkowscy British Auto
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#monacowszczecinie, 
czyli łodzią najlepiej

Performance Marine od dziesięciu lat uprzyjemnia życie 
swoim klientom dostarczając im głównie łodzie motoro-
we w celach czysto rekreacyjnych, turystycznych czy jako 
oryginalny środek do swobodnego przemieszczania się po 
wszelkich wodach. Firma powstała z inicjatywy człowieka, 
który miłość do wody i  sportów motorowodnych ma za-
pisane w DNA. Marcin Zieliński jest wielokrotnym medali-
stą Mistrzostw Świata, trzykrotnym mistrzem Europy oraz 
siedmiokrotnym Mistrzem Polski w tej dyscyplinie a także 
trenerem marki Honda na całą Polskę. Nie ma więc ona dla 
niego żadnych tajemnic.  Otwarcie serwisu motorowodne-

go od zawsze było jego marzeniem. 
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– Moja działalność narodziła się ze sportu. Z pasji do wody, do motorówek 
i silników – wyznaje Marcin Zieliński.  –  Zainteresowania związane z ło-
dziami i mechaniką praktycznie towarzyszą mi od dziecka. Dorastałem 
między łódkami, nie kończyłem żadnej tego typu szkoły. Wszystko przy-
szło do mnie naturalnie, gdyż żeby wygrywać zawody musiałem nauczyć 
się także mechaniki. 

Zespół Marcina Zielińskiego składa się z odpowiednio przygotowanych 
profesjonalistów, posiadających wiedzę z zakresu mechaniki samocho-
dowej i motocyklowej a także branży marine, której nauczyli się w prak-
tyce. Główną działalnością w której się specjalizuje Performance Marine 
a która przynosi jej najwięcej radości i satysfakcji są łodzie oraz silniki 
zaburtowe.  W asortymencie firmy znajdują się doskonałe łodzie Parker, 
VTS i Trident Boats, o sportowym, rekreacyjnym charakterze, wyróżnia-
jące się świetnymi właściwościami technicznymi, designem oraz wypo-
sażeniem. – Każdy model z naszej gamy łodzi nadaje się na nasze wody, 
głębokości, na miejsca w marinie – przekonuje właściciel firmy. –  Są to 
łodzie optymalne, np. otwarte pokładowe, łodzie typu Pilothouse czy 
Sundeck. Mamy też bardzo różnych klientów. Począwszy od wędkarzy, 
którzy chcą się przesiąść z  pontonu na coś większego, przez klientów 
posiadających łodzie o długości, 5, 6 metrów  z silnikami o mocy 60-115 
KM, po organy państwowe jak wojsko, straż graniczna oraz organizacje 
pozarządowe. Są też osoby bardziej majętne: biznesmeni, deweloperzy, 
właściciele firm transportowych, prawnicy, lekarze, którzy posiadają bar-
dziej luksusowe jednostki. 

Wspomniane luksusowe jednostki to m.in. będąca obiektem pożądania, 
nawiązująca do tytułu artykułu, Parker 110 Monaco, której widokiem 
możemy się cieszyć także w Szczecinie. Przestronna, bardzo wygodna, 
wyposażona m.in. w dwie sypialnie, łazienkę z osobnym prysznicem oraz 
częścią wypoczynkową, łódź zachwyca nie tylko designem. – Jej fenomen 
polega także na zastosowaniu silników zaburtowych, co daje możliwość 
świetnej organizacji wnętrza. Wiążą się z  tym także niższe koszty ser-
wisowe, niższe spalanie, lepsza sterowność …  a to tylko część jej zalet. 

Oprócz dostarczania świetnej jakości łodzi oraz osobno silników zabur-
towych, Performance Marine zajmuje się także serwisem i kompleksową 
opieką nad łodziami i ich właścicielami. – Świadczymy pełnozakresowy 
serwis jeśli chodzi o przeglądy, wodowania, przewożenie łodzi z miejsca 
na miejsce, przygotowanie ich do zimowania, odstawienie klientowi pod 
dom – wymienia Marcin Zieliński. – Posiadamy flotę przyczep serwiso-
wych oraz inne formy współpracy. Ogólnie mówiąc, świadczymy usługi 
door-to-door. Ktoś kto kupuje łódź nie musi się martwić o to jak ją np. wy-
ciągnie, jak ją zaparkuje, jak ją będzie serwisować. Wszystkim zajmujemy 
się my a właściciele tylko cieszą się z jej użytkowania. Dodatkowo często 
doszkalamy klientów z prowadzenia łodzi i z jej dokowania. 

Posiadanie łodzi motorowej można postawić na równi z posiadaniem sa-
mochodu. Stanowi znakomity środek lokomocji, a Pomorze Zachodnie 
jest do tego wręcz stworzone, o czym bardzo dobrze wie, także z własne-
go doświadczenia, nasz rozmówca. – Patrząc na uwarunkowania jeśli cho-
dzi o posiadanie wody przez miasto Szczecin i okolice, to żaden region nie 
może się z nami równać, łącznie z Mazurami – potwierdza Marcin Zieliń-
ski. – Na Mazurach zagęstwienie turystów i samych motorówek jest ta-
kie, ze dochodzi do korków na wodzie. Natomiast tutaj mamy taki ogrom 
wody, łącznie z możliwością wypłynięcia ze Szczecina na morze Bałtyc-
kie, że każdy znajdzie dla siebie kawałek przestrzeni, żeby wypocząć czy 
popływać. Tego nie gwarantuje nam żadne inne miejsce w Polsce. Dodat-
kowo tereny i widoki są przepiękne i na pewno jeszcze nie odkryte przez 
wiele osób. Samo pływanie łodzią jest wielką przyjemnością ale także 
jest bardzo praktyczne: prawie nie ma innych uczestników ruchu, płynąc 
odnosimy wrażenie że lecimy, do tego istnieje możliwość zatrzymania się 
w prawie każdym miejscu, poza torem wodnym oraz miejscami, gdzie cu-
mowanie jest zabronione.  Jak jeszcze dołączymy do tego ciszę i spokój, 
to okaże się, że jest to najlepsza forma wypoczynku i ucieczki od zgiełku 
miasta.

autor: Aneta Dolega /foto: materiały prasowe

Canopee: kosmiczny statek ze Szczecina 
Ma 121 metrów długości, 23 metry wysokości i będzie mógł osiągnąć prędkość do 16,5 wę-
złów. Najważniejsze jest jednak przeznaczenie. Statek Canopee, który powstał w prywatnej 

stoczni Partner z Polic, służy do transportu rakiet kosmicznych. 

Canopee to szczególny statek. W pierw-
szym rejsie przetransportuje elementy 
nowej europejskiej rakiety nośnej Ariane 6 
z Europy do kosmodromu w Gujanie Fran-
cuskiej. To wspólny projekt Europejskiej 
Agencji Kosmicznej i Ariane Group, który 
ma na celu utrzymanie niezależności Eu-
ropy w zagospodarowaniu przestrzeni ko-
smicznej. Rakieta służyć będzie obserwacji 
Ziemi, celom telekomunikacyjnym, meteo-
rologicznym, naukowym i nawigacyjnym. 

Jej dziewiczy lot zaplanowano na koniec 
2022 roku.

Statek to nowoczesna maszyna. Będzie na-
pędzany dwupaliwowymi silnikami pracu-
jącymi na LNG i oleju napędowym. Jednost-
ka będzie jednak także korzystać z energii 
słonecznej. Od innych jednostek odróżnia-
ją go żagle. Cztery rozkładane „żagloskrzy-
dła” o wysokości około 45 metrów i łącznej 
powierzchni 1452 metrów kwadratowych 

zmniejszą zużycie paliwa i emisję dwu-
tlenku węgla na transatlantyckich rejsach 
o około 30 procent.

Kadłub jednostki został zbudowany w pry-
watnej stoczni (Partner Stocznia) na Skol-
winie. Zanim wyruszy w świat, spędzi 
jeszcze trochę czasu w stoczni, a później 
popłynie do Holandii, gdzie zostanie wypo-
sażony. Wiadomo też, że jednostka będzie 
pływała pod banderą francuską.
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Złoty pomysł na bezpieczne inwestycje 
Kto nie inwestuje w złoto, nie przestudiował wystarczająco dogłębnie historii – mówi Ray Da-
lio, słynny amerykański inwestor-miliarder. Biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną, 
trudno się z nim nie zgodzić. Na jakie wyroby z tego cennego kruszcu najczęściej decydują 

się Polacy? Wybór jest duży. 

Kryzysy polityczne mają to do siebie, że są 
nieprzewidywalne oraz właściwie nikt nie 
potrafi przewidzieć, jak długo będą trwały. 
Gdy na politycznym horyzoncie pojawia-
ją się ciemne chmury, często się zdarza,  
że wartość pieniądza spada, a wydarzenia 
takie jak wojna lub spory między mocar-
stwami potęgują zawirowania na rynkach 
finansowych. 

INWESTyCJA W  ZŁOTO A  KRyZyS POlI-
TyCZNy 

Na początku 2022 roku wszystkie te oko-
liczności wystąpiły jednocześnie. Konflikt 
zbrojny na Ukrainie i wciąż niestabilna sy-
tuacja na Bliskim Wschodzie oraz podzia-
ły wewnątrz Unii Europejskiej nie sprzy-
jają oszczędzaniu w pieniądzu. Dochodzą 
do tego kwestie związane z  pandemią 
COVID-19 oraz polityką wewnętrzną i de-
cyzjami Rady Polityki Pieniężnej, która, 
póki co prowadzi działania potęgujące 
inflację. 

W  tej sytuacji inwestycja w  złoto wydaje 
się najlepszą lokatą kapitału z  dwóch za-
sadniczych powodów. Po pierwsze złoto 
nie boi się inflacji. Po drugie jest wymie-
nialną na całym świecie walutą, której 
rezerwy odzwierciedlają kondycję gospo-
darczą każdego państwa. Nic więc dziw-
nego, że w  czasie kryzysu tak wiele osób 
inwestuje w złoto. Koronnym argumentem 
przemawiającym za inwestycją w ten cen-
ny metal jest także fakt, że złoto w ostat-
nich miesiącach jest masowo skupowane 
przez światowe banki oraz państwowe 
banki centralne. 

Od czego więc zacząć „gorączkę zło -
ta”? Od ostudzenia emocji i  kontaktu 
z  profesjonalnymi doradcami. – Podczas 
spotkania nasi specjaliści odpowiedzą  
na wszystkie pytania i  pomogą dobrać 
odpowiednie produkty z  oferty. Decydu-
jąc się na inwestycje w metale szlachetne 
mamy do wyboru zróżnicowane produkty, 
takie jak sztabki złota, srebra, srebrne 
monety lokacyjne czy złote monety bu-
lionowe. W  przypadku złota, proponuje-
my sztabki o  masie już od 1 grama, koń-
cząc na sztabkach o  wadze 1 kilograma. 
Dla klientów ceniących sobie czas, zakup 
można zrealizować również drogą inter-
netową, bez wychodzenia z domu. Zamó -
wione towary zostaną dostarczone pod 
wskazany adres nawet w ciągu 24 godzin 
– mówi Przemysław Wiater, specjalista 
ds. inwestycji Mennica Mazovia. 

BEZPIECZNE ZAKUPy METAlI SZlA-
CHETNyCH 

Szybka realizacja zamówienia to większa 
pewność, że mamy do czynienia z  firmą 
godną naszego zaufania. Oznacza to bo-
wiem, że mennica posiada złoto na stanie 
lub realizuje szybko zamówienia dzięki bez-
pośredniej współpracy z  rafineriami. Z ko-
lei rafinerie kooperują wyłącznie z  part-
nerami, których wiarygodność podlega 
wielostopniowej weryfikacji. Na świecie 
istnieje wielu producentów złotych szta-
bek, do najbardziej znanych należą: Meta-

lor, Valcambi, C. Hafner, Heraeus, Umicore, 
Pamp, Perth Mint. Kupując sztabki którejś 
z  ww. rafinerii nie powinniśmy mieć żad-
nych problemów z  późniejszą ich odsprze-
dażą w  dowolnym miejscu na świecie. 
– Podstawowym sposobem weryfikacji wia-
rygodności sprzedawcy jest wpis do reje-
stru działalności kantorowej, prowadzone-
go przez Narodowy Bank Polski. Unikałbym 
i  przestrzegał przed okazyjnymi zakupami 
złota od nieznanych osób wystawiających 
swoje produkty na aukcjach internetowych 
– mówi Arkadiusz Kłosiński, prezes zarządu 
Mennica Mazovia.

SZTABKI I MONETy INWESTyCyJNE 

Szacuje się, że w  2021 roku Polacy kupili 
około 14 ton złota inwestycyjnego, a nasz 
kraj znalazł się w  czołowej piątce euro -
pejskiej pod względem sprzedaży tego 
surowca. W  ubiegłym roku największą 
popularnością cieszyły się sztabki o  wa-
dze 1 g i  100 g, a  także uncjowe monety 
bulionowe, w szczególności Liść Klonowy 
i  Krugerrand. Inwestycja w  złoto wydaje 
się najlepszym rozwiązaniem w  kontek-
ście krajowej inflacji oraz konfliktów mię -
dzynarodowych. Co bardzo ważne, zakup 
żółtego kruszcu przestał być przywilejem 
zarezerwowanym dla ekskluzywnego 
klubu najbogatszych Polaków. Obecnie 
sztabki złota czy inwestycyjne monety 
najwyższej światowej jakości może kupić 
każdy z nas. 

Mennica Mazovia |  Szczecin, ul. Jagiellońska 85/8  |  tel. 91 425 80 20
mail: szczecin@mennicamazovia.pl  |  www.mennicamazovia.pl
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Perły Biznesu Inauguracja klasy Premium
Na początku czerwca w hotelu Novotel Szczecin Centrum po raz 18. odbyła się gala jednej z najpopularniejszych 
nagród gospodarczych na Pomorzu Zachodnim – Pereł Biznesu. Przyznaje ją kapituła składająca się z zachod-
niopomorskich naukowców i dziennikarzy. Ogranizatorem konkursu jest redakcja Świata Biznesu – magazynu 
gospodarczego Pomorza Zachodniego. W kategorii Wydarzenie Gospodarcze Nagrodą Główna wyróżniono 
wkład obywateli Ukrainy w rozwój gospodarczy regionu. W kategorii Osobowość Biznesu nagrodę otrzymał 
Marcin Hołub – prezes firmy mPower w Szczecinie. W czasie gali wręczone została również Gwiazda Świata 

Biznesu 2021. Statuetka trafiła do Andrzeja Wyganowskiego, burmistrz miasta i gminy Stepnica.

W poznańskiej restauracji The Time – Młyńska 12 odbył się pierwszy, inaugurują-
cy event Real Estate Investors Club by Assethome, czyli klubu inwestorów z ryn-
ku nieruchomości segmentu Premium. Podczas imprezy miała miejsce premiera 
unikatowego apartamentowca Baltic Jet by Masterm, który powstanie przy plaży 
w Ustroniu Morskim. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 inwestorów z całej 

Polski. Dla gości zagrał zespół Afrocake.

ds
ad / foto: materiały prasowe

Jacek Piechota, Henryk Kołodziej i prof. Juliusz Enegelhardt Przemysław Silski (Masterm Investment) z żoną Zofią

Marcin Hołub i Danuta Zawadzka

Zespół Masterm Investment, od lewej: Agnieszka 
Czeczko, Przemysław Silski, Tomasz Marciniak, 
Sylwia Mossakowska

Małgorzata Fieducik, Karolina Wołowska i Konrad Kijak
Od lewej: Marta Wolny, Patrycja Musiał,  
Oliwia Piasecka i Magdalena Zaborska

Maciej Madeja i Aleksandra Madeja oraz Michał Abkowicz

Od lewej: Marek Oleśków, Mariusz Kiermasz, Michał, 
Agnieszka Dąbrowska (PI Managment), Przemysław Silski, 
Michał Płonka (M&A Pracownia Projektowa) i Mariusz 
Prasał (M&A Pracownia Projektowa)

Włodzimierz Abkowicz, Prof. Mirosława El Fray  
i Zbigniew Bogucki

Zespół Assethome, od lewej: Magdalena Zaborska,  
Wiktoria Ziemiańska, Marta Wolny, Oliwia Piasecka, 

Michał Wąsik, Patrycja Musiał, Małgorzata Burchacka, 
Agnieszka Wiśniewska i konferansjer Daria Nowak

Od lewej: Michał Wąsik (CEO Assethome), Mariusz 
Kiermasz (CIO Assethome), Przemysław Silski  

i Marek Oleśków (CFO Assethome)

Andrzej Wyganowski i Mariola Kwiryng Uczestnicy Eventu

Zespół Afrocake
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Gotowe mieszkania 
nad jeziorem Dąbie 

Przedstawiciele władz miasta, biznesu oraz honorowi konsule gościli na początku czerwca  
na uroczystym zakończeniu budowy pierwszego etapu inwestycji Victoria Apartments od dewe-
lopera PCG. W trakcie spotkania mieli okazję zwiedzić osiedle ulokowane przy ul. Przestrzennej 
9H: wejść i odpocząć na tarasie z widokiem na marinę, a także odwiedzić mieszkanie pokazowe 

i poznać efekt wykończenia apartamentu pod klucz, jaki proponuje deweloper. 

Baltic Neopolis Quartet

 (od prawej) Piotr Baran, Daniel Wacinkiewicz, 
Wojciecha Nowickiego, Arkadiusz Rogowski Sebastian Tracz, Anna Dominiczak, Andrzej Tracz 

Zaproszeni goście 
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