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Assethome
Innowacje na rynku nieruchomości 

inwestycyjnych i luksusowych 

PIOTR KRZYSTEK
Szczecin straci 130 mln zł

OLGIERD GEBLEWICZ
Konflikt rządu z UE szkodzi regionowi

ELEKTROMOBILNOŚĆ
Zielony raport Prestiżu

POLSKI ŁAD
w pigułce



Złota sztuka
inwestowania

Kupuj złote sztabki PAMP
z certyfikatem LBMA.

Metale szlachetne to
bezpieczna forma oszczędzania.

WWW.MENNICAMAZOVIA.PL

info@mennicamazovia.pl  +48 91 425 80 20



Apartamenty na sprzedaż

Sprawdź naszą ofertę: www.marina-developer.pl  |  Zadzwoń: 609 11 30 55

Wybierz to, 
co najlepsze!

Ostatni etap inwestycji to unikalne i komfortowe apartamenty  

dla naprawdę wymagających. 

Sprawdź naszą ofertę: www.marina-developer.pl 

Zadzwoń: 609 11 30 55 oraz 609 11 22 88 MARINA DEVELOPER jest mecenasem:

40 luksusowych mieszkań 
z widokiem na Jezioro Dąbie

Wybierz to, co najlepsze!

Ostatni etap inwestycji to unikalne 
i komfortowe apartamenty 

od 78 m2 – 115 m2 
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36 59 NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE?

·  Łodzie i jachty o napędzie elektrycznym/hybrydowym;

·  Pływające platformy nawigacyjne;

·  Fotowoltaika, pompy ciepła, OZE;

·  Opracowanie i wdrożenie nowych produktów i rozwiązań 

    technicznychi technologicznych dla producentów łodzi;

·  Budowa małych stoczni jachtowych;

·  Eksperymentalne prace rozwojowe;

·  Budowa/wymiana/modernizacja infrastruktury portowej;

·  Pogłębianie dna portów;

·  Oświetlenie portów;

·  Nawigacja i locja portowa;

·  Infrastruktura wodno-kanalizacyjna;

·  Obiekty cyrkularne „zero waste”;

·  Odsysarki mobilne ścieków oraz wód zanieczyszczonych i zaolejonych;

·  Usługi doradcze i badawczo rozwojowe; 

·  Budowa infrastrutkury portowej.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE?

Mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność na terenie Polski.

POZIOM DOFINANSOWANIA:

·  Od 40% do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

TERMINY:

·  Nabór wniosków o dofinansowanie: 1.02.-31.03.2022

·  Wynik naboru: III kwartał 2022 r.

·  Okres realizacji inwestycji: najpóźniej do 30.04.2024 r

O S T A T N I A  D O T A C J A  W  T Y M  R O K U

EUROPROJEKTY CONSULTING SP. Z O.O.

ul. Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań 

www.europrojekty.com

BEZZWROTNE DOTACJE DO 80 % 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

NA INWESTYCJE

 W INFRASTRUKTURĘ ROZWOJU 

MARIN, PORTÓW, NABRZEŻY 

I STOCZNI JACHTOWYCH 

W OBSZARZE WÓD 

ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH.

Oferujemy kompeksowe przygotowanie 

dokumentacji o dofinansownie.

Pełna gwarancja uzyskania dotacji.

 

Skontaktuj się w sprawie 

oceny szans uzyskania dotacji: 

e-mail: biuro@europrojekty.com  

tel. 601 80 80 22
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przełom roku to z  reguły czas wszelkiego rodzaju podsu-
mowań, analiz, a także snucia planów na przyszłość bliższą 
i dalszą. w pierwszym w tym roku wydaniu magazynu pre-
stiż Biznes i inwestycje również nie brakuje wszelkiego ro-
dzaju podsumowań. Dla biznesu nie był to łatwy rok. pande-
mia nie odpuszcza, lockdowny zachwiały globalną sytuacją 
ekonomiczną, co przełożyło się oczywiście na gospodarki 
lokalne. wiele branż zostało pokiereszowanych, w  niektó-
rych byliśmy świadkami spektakularnych upadków, ale, jak 
to w każdym kryzysie bywa, dla niektórych pandemia sta-
ła się stymulantem rozwoju. Funkcjonowania w tej chwiej-
nej i niepewnej sytuacji nie ułatwia nam wszystkim polski 
rząd, który w sposób zupełnie nieprzemyślany wprowadził 
rewolucyjne zmiany podatkowe zwane polskim Ładem. O co 
w  tym chodzi? wyjaśniamy wszystko na naszych łamach 
w sposób maksymalnie przystępny.

chaos, jaki powstał wydaje się nie do ogarnięcia i dotyczy to 
nie tylko przeciętnego Kowalskiego, ale też firm i samorzą-
dów. O tym właśnie rozmawiamy z piotrem Krzystkiem, pre-
zydentem szczecina i Olgierdem Geblewiczem, marszałkiem 
województwa zachodniopomorskiego. ten pierwszy wprost 
mówi, że miasto szczecin na polskim Ładzie straci około 
130 milionów złotych. to poważne pieniądze, ale prezydent 
deklaruje jednocześnie, że wszystkie rozpoczęte inwestycje 
w mieście - a jest ich niemało - zostaną dokończone. 

O tym, jaka była biznesowa proza życia w roku zdominowa-
nym przez pandemię zapytaliśmy też czołowych szczeciń-
skich przedsiębiorców i  przedstawicieli samorządu gospo-
darczego. wniosek jest jeden - turbulencje były, ale silne 
fundamenty, sprawne zarządzanie, elastyczność i zdolność 
do zmiany pozwoliły na przejście przez kryzys suchą stopą, 
a niektórym nawet na rozwinięcie skrzydeł. 

skrzydła z pewnością rozwija szczecińska firma Assethome, 
bohater naszej okładki. Dziś to krajowy potentat na rynku 
nieruchomości inwestycyjnych i luksusowych, który zajmu-

je się zarówno kompleksową obsługą inwestycji, od zarzą-
dzania, przez komercjalizację, po własne projekty dewelo-
perskie. Miesięcznie specjaliści Assethome przeprowadzają 
około 100 transakcji, a wartość najwyższej z nich wyniosła 
40 mln. zł. imponujące. nie mniej imponujący jest projekt, 
który firma będzie komercjalizować wiosną tego roku - to 
największe w  szczecinie osiedle mieszkaniowe, które po-
wstaje przy zajezdni Klonowica. powstanie tutaj największy 
projekt deweloperski w szczecinie, w pięciokondygnacyjnej 
zabudowie, z pełną infrastrukturą, placami zabaw, siłownia-
mi pod chmurką, pełnym zapleczem lokali usługowych. 

w ogóle, wydaje się, że w nieruchomościach nie ma kryzysu, 
tak jeśli chodzi o nieruchomości mieszkaniowe, jak i komer-
cyjne. O tym, jak świetnie rozwija się rynek biurowy i maga-
zynowy w naszym regionie opowiadają eksperci światowej 
firmy doradczej colliers international. Kryzysu nie widać 
także w gospodarce morskiej, o czym świadczą świetne wy-
niki portu szczecin-świnoujście. świetnie rozwija się także 
rynek elektromobilności - specjalnie dla fanów samocho-
dów elektrycznych i hybrydowych przygotowaliśmy zielony 
raport z komentarzami czołowych szczecińskich dealerów. 

zachęcam państwa do lektury i  korzystając z  pierwszej 
w  tym roku okazji, w  imieniu swoim i  całego zespołu pre-
stiżu, życzę wszystkim samych sukcesów w  nowym roku, 
odnoszonych w maksymalnie stabilnej rzeczywistości. Dzię-
kujemy z całego serca, że jesteście z nami, że czytacie, dzie-
licie się z nami swoimi uwagami, komentarzami. Dla branży 
medialnej pandemia jest wyjątkowo trudna i dla nas samych 
fakt, że to, co robimy jest tak pozytywnie odbierane, jest 
powodem do wielkiej satysfakcji i motywacji. 

Dbajmy o siebie w tych trudnych czasach i wspierajmy się 
nawzajem.
wszystkiego dobrego!

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

Jakub Jakubowski
Redaktor Prowadzący

Szukaj nas 
w prestiżowych 

miejscach

PRESTIŻ MAGAZYN SZCZECIŃSKI
MIESIĘCZNIK BEZPŁATN Y 

e–mail: reklama@eprestiz.pl  |  www.prestizszczecin.pl
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Zachodniopomorscy przedsiębiorcy nagrodzeni Prestiz doceniony!
Największa organizacja samorządu bizneso-
wego w Polsce – szczecińska Północna Izba 
Gospodarcza wyłoniła laureatów konkursu 
Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodnie-
go 2021. Zwycięzców ogłoszono podczas 
uroczystej gali finałowej, która odbyła się 
w połowie grudnia ubiegłego roku w szcze-
cińskim hotelu Novotel.

Do konkursu przedsiębiorca roku pomorza za-
chodniego 2021 wpłynęło łącznie ponad 60 zgło-
szeń. Laureatów w pięciu kategoriach wyłoniła 
kapituła składająca się z przedstawicieli lokalne-
go świata biznesu, członków samorządu teryto-
rialnego oraz środowiska naukowego szczecina.

w  tym roku kapituła miała poważny pro-
blem w  wyłonieniu wyróżniających się firm.  
Każda jest bardzo waleczna, wykazuje się hartem 
ducha, jest innowacyjna. północna izba Gospo-
darcza chce wyróżnić osoby, które swoją posta-
wą udowadniają, że rozwój jest możliwy w każ-
dych warunkach. również w  czasie pandemii 
koronawirusa, który sprawił, że na „pracodawcę 
roku” patrzymy inaczej niż w latach poprzednich.  
to nie jest tylko firma, która odnosi sukcesy, 
zarabia pieniądze i rozwija się. także działa spo-
łecznie i wspiera swoich pracowników w często 
trudnych sytuacjach – mówiła Hanna Mojsiuk, 
prezes piG.

Kto w ubiegłym roku dobrze prowadził biznes, 
osiągał sukcesy, tworzył miejsca pracy, wdrażał 
innowacyjne rozwiązania, wkraczał na nowe 
rynki? Oto wyniki konkursu. w kategorii „przed-
siębiorstwo do 50 zatrudnionych” zwycięzcą 
została spółka enterprise Logistics. wyróżnio-
no firmy clochee i pOLFUnD Fundusz poręczeń 
Kredytowych s.A. w kategorii „firma od 51 do 
250 zatrudnionych” zwyciężyła Garo polska, 
a  wyróżnieniami uhonorowano cafe castella-
ria i Gospodarczy Bank spółdzielczy w Barlinku 
(GBs Bank). w  kategorii „firma zatrudniająca 
ponad 250 osób” wygrała spółka technologie 
tworzyw sztucznych. wyróżniono Kongsberg 
Maritime poland i europa systems. Menedżerem 
roku pomorza zachodniego (kategoria czwar-
ta) okazała się Dorota pliżga z Kongsberg Ma-
ritime poland. wyróżnieni: Konrad Gałan - Galan 
Logistics; Maciej Gonerko - enterprise Logistics. 
w  kategorii „społeczna odpowiedzialność biz-
nesu”, zwyciężyły dwie firmy: zarząd Morskich 
portów szczecin i  świnoujście s.A. oraz Mps 
international. piG przyznał także dwie nagrody 
specjalne, które otrzymały piekarnia Drzewiań-
ska oraz zbroja Adwokaci - Kancelaria Adwokac-
ka patryk zbroja.

autor: ds./foto. akk

Magazyn Szczeciński Prestiz został wy-
różniony certyfikatem marki „Zrobione 
w Szczecinie” w najnowszej, piątej edycji 
tego konkursu. Jego celem jest promocja 
lokalnych produktów i usług o najwyższej 
jakości. – To dla nas ważna nagroda, daje 
nam nowe siły, potężny zastrzyk energii 
do działania i tworzenia jeszcze lepszego 
pisma – stwierdziła Izabela Marecka, re-
daktor naczelna Prestiżu. No to się teraz 
trochę pochwalimy i polansujemy!

tegoroczna odsłona konkursu „zrobione 
w  szczecinie” była już piątą edycją pro-
jektu realizowanego przez Urząd Miasta 
szczecin i  Agencję Rozwoju Metropolii 
szczecińskiej od 2018 roku. Jego celem 
jest promocja produktów i  usług lokal-
nych, wyróżniających się najwyższą jako-
ścią. – Nagroda „zrobione w  szczecinie” 
z  pewnością podnosi Prestiż wyróżnio-
nych produktów czy usługi, świadczy o ich 
lokalnym charakterze i  wysokiej jakości 
– mówił Piotr Krzystek, Prezydent Miasta 
szczecin. – Laureaci, poprzez swoje pro-
dukty i  usługi, są ambasadorami szczeci-
na. Doceniamy to i bardzo im za to dzięku-
jemy. Jesteśmy z Was dumni – mówił Piotr 
Krzystek, Prezydent Miasta szczecin pod-
czas uroczystego ogłoszenia laureatów 
połączonego z wręczeniem pamiątkowych 
certyfikatów i statuetek, które odbyło się 
w środę, 17 listopada, w Willi Lentza.

 z  62 złożonych w  roku 2021 wniosków 
wyłonionych zostało łącznie 20 laureatów 
– po 10 w  kategorii „Produkt” i  „Usługa”. 
Magazyn szczeciński Prestiż został na-
grodzony „za pierwszy lokalny, kolorowy 
magazyn w  Polsce, który regularnie udo-
wadnia, że w  szczecinie dzieje się bardzo 
wiele”.

– to dla nas ważna nagroda, daje nam 
nowe siły, potężny zastrzyk energii do 
działania i  tworzenia jeszcze lepszego 
pisma – stwierdziła Izabela Marecka, re-
daktor naczelna Magazynu szczeciński 
Prestiż. 

A  teraz mały rys historyczny. Magazyn 
szczeciński Prestiż jest pierwszym w Pol-
sce, bezpłatnym magazynem lifestylo-
wym. Powstał w stolicy Pomorza zachod-
niego w 2008 roku. założyli go dwaj znani 
lokalni dziennikarze – tomasz chaciński 
i  Michał stankiewicz. Pismo rozwijało się 

bardzo szybko i  prężnie. Nie dziwi więc 
fakt, że szybko w  Polsce powstały jego 
kopie. Jednak najbliższą „rodziną” szcze-
cińskiego Prestiżu są jego edycje kosza-
lińska oraz trójmiejska. Pierwszą redaktor 
naczelną pisma była Daria Prochenka (dziś 
współwłaścicielka znanej firmy kosme-
tycznej clochee). Od 2013 roku tę funkcję 
sprawuje Izabela Marecka. 

Może to zabrzmi niezbyt skromnie, ale 
każde wydanie Prestiżu obfituje w  na-
prawdę bardzo dobrze przygotowane ma-
teriały dotyczące szczecińskiego lifestylu, 
biznesu, medycyny, urody, architektury, 
designu, motoryzacji, kultury, sztuki, edu-
kacji, muzyki, gastronomii oraz życia to-
warzyskiego, nie tylko lokalnych elit. U nas 
publikują najlepsi i  najpoczytniejsi felie-

toniści w  szczecinie. Na naszych łamach 
regularnie pojawiają się także materiały 
przypominające niezwykłe wydarzenia 
z  historii miasta. Prezentujemy sylwetki 
znanych szczecinian np. artystów, na-
ukowców, lekarzy, przedsiębiorców itp. 
Nasze teksty odbijają się szerokim echem, 
budzą odzew, zainteresowanie, są czyta-
ne i komentowane. cieszymy się, że dzięki 
nam szczecinianie mogą poznać ważnych, 
zasłużonych, uzdolnionych mieszkańców 
stolicy Pomorza zachodniego oraz, że za 
naszym pośrednictwem mogą uczestni-
czyć w  pewnych interesujących wydarze-
niach – opowiada Izabela Marecka. 

Magazyn szczeciński Prestiż to także dwa, 
ukazujące się regularnie, wydania specjal-
ne – zdrowie i Uroda oraz Mieszkaj i Urzą-
dzaj. Kolejnym prestiżowym wydawnic-
twem jest kwartalnik Biznes i  Inwestycje, 
który coraz prężniej się rozwija i cieszy się 
coraz większą popularnością, zwłaszcza 
wśród lokalnych przedsiębiorców

Magazyn szczeciński Prestiż słynie nie 
tylko ze znakomitej treści, ale także z wy-
jątkowych i  pomysłowych okładek. Kilka 
z  nich było bardzo szeroko komentowa-
nych, nie tylko w  szczecinie. Wzbudziły 
uznanie m.in. artystów, twórców kultury, 
ale i  zawiść konkurencji oraz wzburzenie 
w  niektórych kręgach społecznych. tak 
było np. z okładką której bohaterem

był znany szczeciński muzyk jazzowy  
– sylwester Ostrowski, a  jego nagie ciało 
okryte tylko saksofonem. Podobnie było 
w  przypadku popularnej szczecińskiej 
aktorki sylwii Różyckiej – naga przykry-
ta jedynie kilkoma płatkami czerwonych 
róż, czy też lokalnego rapera i producenta 
odzieży – Winiego w stroju błazna.

 – Nie boimy się kontrowersyjnych okła-
dek, wywiadów, materiałów, felietonów. 
Nie zależy nam jednak na taniej sensacji. 
Ale lifestyle przecież niejedno ma imię.  
to szeroki krąg zjawisk i tematów. Nie uni-
kamy ich. Dzięki Prestiżowi szczecinianie 
mogą się dowiedzieć, trawestując Woody 
Allena, o wszystkim co chcieliby wiedzieć, 
co w szczecińskiej trawie piszczy, ale boją 
się zapytać – dodaje Izabela Marecka.

autor: ds / foto: Alicja Uszyńska
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Musimy odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości

Nawet 130 milionów złotych może stracić Szczecin w wyniku nowych 
regulacji podatkowych zawartych w tzw. Polskim Ładzie. Z prezyden-
tem Szczecina Piotrem Krzystkiem rozmawiamy o wielkim wyzwaniu, 
jakim jest sprawne zarządzanie tak dużym i dynamicznym miastem w 

obliczu rewolucyjnych zmian, jakie wszystkim zafundował rząd. 

Wchodzi w  życie Polski Ład przygotowany 
przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego.  
Co to oznacza dla polskich samorządów? Czy to 
będzie dla nich „piękna katastrofa” jak  mawiał 
Grek Zorba?
trochę tak. Patrzę na to ze smutkiem, bo funkcjo-
nuję w  samorządzie już od wielu lat i  widzę jakie 
postępy zrobiły polskie samorządy, jak się spro-
fesjonalizowały, jak wchodzą w  różnego rodzaju 
przestrzenie, nawet te dla nich nieobowiązkowe 
i realizują różne działania dla mieszkańców. Wyda-
wało mi się, że to jest dobre, sprawdza się i miesz-
kańcy do tego się przyzwyczaili.

Czyli wydawałoby się, że to sytuacja „nie do ru-
szenia”?
tak by się wydawało. Ale okazuje się, że nieste-
ty, to moje przeświadczenie nie wszyscy podzie-
lają i  sytuacja się radykalnie zmieni w  roku 2022. 
Wszyscy traktujemy samorząd trochę jak powie-
trze. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jest, będzie 
i  nikt nie myśli, że może go nie być, że może go 
zabraknąć.

To podobnie jak z wolnością.
tak. W  tym sensie, że to są rzeczy oczywiste.  Przy-
zwyczailiśmy się do samorządu i jego oferty. Bo prze-
cież jak wstajemy rano i  odkręcamy kran, to leci 
woda z  miejskiego wodociągu. Dotykamy kalo-
ryfera – zwykle mamy ciepłu z  miejskiego syste-
mu ogrzewania, wychodzimy na ulicę – chodniki 
są miejskie, lampy ulicznego oświetlenia – miej-
skie, idziemy na przystanek komunikacji – mamy 
miejskie autobusy lub tramwaje, dzieci chodzą  
do miejskiej szkoły, teatru lub basenu itd.  
to zwykle są miejskie instytucje. Naszych zmar-
łych odprowadzamy na komunalne cmentarze.  
czyli to miasto jest zawsze z  nami. Dlatego 
wydawało mi się, że powinno to funkcjono-
wać w  taki sposób, że państwo znaczną cześć 
tych podstawowych zadań oddaje właśnie sa-
morządom i  zapewnia ich sprawne funkcjono-
wanie oraz finansowanie. Okazuje się, że ta 
sytuacja się zmienia i  że musimy się odnaleźć 
w  nowej rzeczywistości. Od lat mamy przekazy-
wane kolejne kompetencje, zadania od państwa.  

choć część sami sobie wymyślamy jak np. w szcze-
cinie bon opiekuńczy, czy bon Alzheimer Plus.  
to są działania, które nie są obowiązkowe w szcze-
cinie. Ale mamy takie możliwości finansowe oraz 
realizacyjne. Dlatego my te zadania chętnie przyj-
mowaliśmy i  finansowaliśmy, przede wszystkim 
ze wzrostu dochodów z  PIt-u. teraz mamy nową 
propozycję podatkową, która oczywiście jest ko-
rzystna dla wielu podatników. Może mniej korzyst-
na dla lepiej zarabiających i  dla przedsiębiorców.  
Ale te nowe propozycje realizowane będą kosz-
tem samorządów. Do tego dochodzi inflacja, które 
już sięga 8 procent. A to oznacza, że za wszystkie 
usługi, które zlecamy, musimy więcej zapłacić. 
Wywierana jest na nas presja płacowa, słusz-
na i  uzasadniona, pracowników komunalnych.  
Ale my nie możemy w  całości spełnić ich żądań 
płacowych. Bo każde 100 złotych dla pracowników 
oznacza 10 mln zł więcej w budżecie miasta. Dlate-
go ta podwyżka jest mniejsza. Do tego nakłada się 
sytuacja w  oświacie. Nauczyciele są w  tej chwili 
bez podwyżek. Mają otrzymać coś w trakcie roku. 
Nie wiemy jednak dokładnie ile. I nie wiemy też czy 
to się nie odbędzie kosztem budżetu samorządu.  
Minister edukacji podejmie decyzje o  podwyżce, 
ale zapłacą za to samorządy. A  my już teraz do-
kładamy do oświaty – w tym roku 26 mln złotych, 
tylko do płac samych nauczycieli. Nie liczymy pra-
cowników niepedagogicznych, utrzymania szkół 
itd.  Nie mamy przychodów z  innych źródeł, dla-
tego musieliśmy podnosić podatki np. od nieru-
chomości, opłaty za wywóz śmieci i szereg innych 
opłat.

Podczas sesji budżetowej, która odbyła się 
w  grudniu ubiegłego roku stwierdził Pan,  
że przyjęty plan wpływów i  wydatków na 2022 
rok jest do zrealizowania. 
Jest realny. Ale wymaga skrupulatności i  kontroli 
na każdym etapie. Będziemy ten budżet sprawdzać 
co kwartał i podsumowywać na bieżąco. służby fi-
nansowe będą codziennie monitorować sytuację. 
szczególnie niebezpieczne są wydatki, bo rosnąca 
inflacja będzie powodowała  dalszy wzrost kosz-
tów. Przykład? Prąd dla nas podrożał o 77 procent. 
Nie dotyczą nas działania Urzędu Regulacji ener-
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getyki. Podwyżki dla odbiorców indywidualnych są 
niższe, bo są kontrolowane przez URe. My mamy 
gwałtowny skok cenowy. Paliwo do naszych auto-
busów – skok cen o  33 procent. O  gazie nawet nie 
wspomnę –  podwyżka sięgnęła ponad 100 procent. 
to są rzeczy na które będziemy musieli reagować  
na bieżąco w trakcie roku. Jeżeli mamy mniej gotów-
ki, to mniej inwestujemy. A  przecież te procesy są 
rozpoczęte. Realizacja każdej inwestycji trwa kilka 
lat. Od podjęcia decyzji do jej otwarcia. Nie możemy 
przerwać tego procesu w połowie budowy.

Zapowiedział Pan, że wszystkie rozpoczęte inwe-
stycje będą kontynuowane.
Muszą być dokończone. Do tego dochodzą zada-
nia, które są współfinansowane z  Ue i  musimy je 
zrealizować. Mamy na to dofinansowanie. Kolejne 
zadania – bieżące np. nagłe remonty w placówkach 
oświatowych. Decyzja o zmianach podatkowych zo-
stała podjęta w zbyt krótkim czasie. W normalnym 
trybie takie decyzje powinny być podejmowane z co 
najmniej dwuletnim wyprzedzeniem, żeby wszyscy 
mogli się do tego w jakiś sposób przygotować. Uwa-
gę na to zwracają także przedsiębiorcy. Nowy Ład 
jest dla nas wielkim wyzwaniem i  wielka niewiado-
mą.

I stratami?
ciosem w  finansowanie. Na samym podatku PIt 
stracimy ok. 130 mln złotych w przyszłym roku. ta-
kie są szacunki. trzeba przyznać, że rząd jednora-
zowo przyznał  specjalne subwencje wyrównawcze. 
Dla szczecina to ponad 100 mln zł. I  one rzeczywi-
ście złagodzą te przyszłoroczne negatywne skut-
ki. Pozwoli nam to przetrwać 2022 rok. Natomiast 
w  2023, 2024 i  w  kolejnych latach będziemy musie-
li sobie radzić sami. Niektóre samorządy w  Polsce 
uchwalają budżety z  minusowym wynikiem, co 
do tej pory było niespotykane i  niedopuszczalne.  
teraz przepisy pozwalają na taka operację, na jeden 
rok.  Ale oznacza to, że te miasta stracą w  ogóle 
możliwości finansowania kolejnych inwestycji. Jako 
samorządy mieliśmy dużą autonomiczność finan-
sową. teraz nam się ją skraca. Bo wiele wydatków 
musimy ponieść obligatoryjnie, a  państwo nie za-
bezpiecza właściwych kwot na te cele.

Widać, że rząd wyraźnie zmierza do większej cen-
tralizacji w zarządzaniu.
Niestety tak. I  powiem szczerze, dziwię się temu. 
Mamy doświadczenia PRL-u  i  wiemy jak wyglą-
dało zarządzanie z  centrali, przez urzędy rejo-
nowe. Wydawało się, że już odeszliśmy od tego.  
Okazuje się jednak, że aktualnie do tego wraca-
my. to spowoduje negatywne skutki, które można 
różnie rozgrywać propagandowo. Np. jest 20 mld 
złotych, które polskie samorządy otrzymały na 
inwestycje.  szczecin to, mniej więcej, 1 procent 
mieszkańców kraju. Krótko mówiąc z  tej puli 1  
proc. z 20 mld, to jest 200 mln złotych. A my dosta-
liśmy 56 mln. cieszymy się, ale tak trochę przez łzy. 
Mamy pieniądze na jakąś inwestycję. Ale woleliby-

śmy mieć te 200 mln złotych i  samemu zadecydo-
wać na co je wydać. A nie na konkretne zadanie. Dla 
małych samorządów te zmiany mogą być korzystne.  
No ale nie oznacza to, że trzeba zabrać środki tym, 
którzy sobie dobrze radzą, czyli dużym miastom, 
które są motorem rozwoju. Mówimy o  kolejnej per-
spektywie unijnej. Ale skąd weźmiemy pieniądze na 
zabezpieczenie wkładów własnych? skoro wszyst-
kie polskie miasta będą na ujemnym wyniku. Ozna-
cza to, że ta kolejna perspektywa, z punktu widze-
nia inwestycji, jest nam zupełnie niepotrzebna. Nikt 
nie sięgnie po te środki. A jeżeli nie będzie inwesty-
cji, to odbije się to na polskim PKB. Bo samorządy 
są ogromnym kołem napędowym inwestycji w kraju. 
Rok 2022 pokaże wszystkie trudności samorządów. 
A  już na pewno we wszystkich to uderzy w  2023 
roku. Będzie to też rok wyborczy i  być może nie-
którym na tym zależy. Myślałem, że chcemy iść do 
przodu, ale okazuje się, że nie wszyscy tak uważają.

Czy samorządy mają jakąś realną formę nacisku 
rząd, na zmianę założeń Polskiego Ładu?
samorząd pełnił do tej pory inna rolę. Nie był ak-
tywny w  tej przestrzeni parlamentarnej, czy usta-
wodawczej. Oczywiście były opiniowane przez 
nas pewne projekty. teraz decyzje zapadają całko-
wicie poza nami. Nie mamy więc wpływu na to ja-
kie ustawy podejmuje parlament. zresztą są one 
w  wielu przypadkach szybko wprowadzane, na-
wet nie przechodząc procesu pełnych konsultacji.  
Możemy oczywiście apelować. Jednak ostatnio wi-
dać sporo takich ruchów, gdzie samorządy zbierają 
się ze sobą, konsolidują, zaczynają rozmawiać na 
ten temat, zaczynają budować jakąś większą gru-
pę, żeby w  jakiś sposób oddziaływać na centralę, 
na Warszawę. chcemy realizować nasze misje, nie 
zależy nam na tym, żeby funkcjonować w  stolicy 
i  tam cały czas pukać do różnych drzwi. chcemy 
regulacji, które tak naprawdę zapewnią nam tylko 
stabilne warunki do działania. stabilne, to znaczy, 
że finanse muszą być adekwatne do naszych zadań 
i musimy być przewidywalni – musimy planować 5,6 
lat do przodu, bo tak to działa. Nie da się pewnych 
rzeczy robić z roku na rok, bo to zbyt trudne proce-
sy i koszty tych operacji są bardzo wysokie.

A jakich inwestycji w Szczecinie na pewno nie bę -
dzie w przyszłym roku?
Mieliśmy się przygotowywać poważnie do realizacji 
Mostu Kłodnego. Ale teraz musimy zweryfikować 
nasze podejście. W  obecnej sytuacji nas na to nie 
stać. zmiany podatkowe już spowodowały że od-
sunęliśmy w  czasie budowę teatru Współczesnego 
na Łasztowni. Pod znakiem zapytania stoją kolejne 
remonty torowisk i budowa nowych linii. Miasto ma 
wiele wyzwań. Kluczowe problemy rozwiązaliśmy. 
Ale infrastruktura techniczna będzie nadal wyma-
gała modernizacji i nakładów. 

rozmawiał: Dariusz staniewski/foto: ewelina Prus 
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Olgierd Geblewicz: 
Trudno o optymizm

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, bardziej 
niż negatywnych skutków Polskiego Ładu, boi się wciąż narastającego konflik-
tu i napięcia na linii rząd - Unia Europejska. Bo o ile rozwój województwa nie jest 
aż tak mocno uzależniony od wpływów z podatku PIT, to już unijne fundusze 
są podstawą finansowania większości inwestycji w regionie. Czy przyszłość ry-
suje się w optymistycznych barwach? O to m.in. pytał marszałka dziennikarz 

Prestiżu Dariusz Staniewski. 

Samorządowcy różnych szczebli nie ukrywają swoich 
obaw co do Polskiego Ładu, który od kilkunastu dni 
obowiązuje w kraju. Jak ocenia go samorząd wojewódz-
twa zachodniopomorskiego?
My nie jesteśmy bezpośrednio dotknięci Polskim Ładem 
aż tak mocno jak duże miasta. Nasze dochody z PIt-u są 
znacznie niższe niż dochody budżetów miast i gmin. Nato-
miast i Polski Ład i galopująca dzisiaj inflacja, i spór z Bruk-
selą o  fundusze unijne, a  czerpiemy z  tego źródła dużą 
ilość zasobów  pieniężnych do rozwoju naszego regionu, 
powodują, że trudno w 2022 rok spoglądać z optymizmem. 
Polski Ład to jest uszczerbek około 10 milionów złotych dla 
budżetu województwa.

To niedużo.
Dlatego, że mamy mały udział w podatku PIt. Natomiast je-
żeli chodzi o podatek cIt, to według założeń ministerstwa 
ma on znacząco wzrosnąć w 2022 roku. A więc w zasadzie 
powinniśmy się cieszyć. Niestety mam obawy graniczą-
ce z  pewnością, że szacunki ministerstwa są przesadnie 
optymistyczne. Bo wzrostu na poziomie ponad 10  pro-
cent cIt-u w Polsce i regionie nie będzie. co za tym idzie 
– to są trochę wirtualne pieniądze. Dzisiaj są zapisane, ale 
później będziemy musieli je zwracać do budżetu państwa.   
Na czym opieram tę obawę? Na czynnikach, które już do-
tykają polską gospodarkę – mknąca podwyżka opłat, które 
są de facto czynnikami kosztotwórczymi w firmie – przede 
wszystkim energii, gazu oraz wszelkich surowców ściąga-
nych z zagranicy, bo mamy do czynienia z bardzo mocną 
deprecjacją złotego.  to powoduje, że  firmom koszty ro-
sną dramatycznie. A  jeżeli im rosną, to zwykle jest tak,  
że nie są one w stanie tego wyrównać przychodami, a więc 
rentowność im się kurczy. W tej sytuacji pierwsze, co się 
zmniejsza, to podatek cIt, który jest podatkiem od zysków.  
Uważam więc, że założenia ministerstwa są absolutnie 
przeszacowane i są zrobione po to, żeby budżet na pozio-
mie państwa ładnie się dopiął.

W jaki sposób samorządy mogą więc konstruować swo-
je budżety?
Projektując nasz budżet podeszliśmy do tego bardzo kon-
serwatywnie starając się nie rozdmuchiwać specjalnie 
wydatków. Druga rzecz – inflacja. Ona w równym stopniu 
dotyka miasta i  samorząd województwa. Wszyscy zuży-
wamy dużą ilość energii – zarówno jako odbiorcy indywidu-

alni, jak też instytucjonalni. Jej ceny wzrosły zdecydowanie 
bardziej dla  sfery instytucjonalnej i dla firm, które są nam 
podległe jak np. szpitale czy Przewozy Regionalne. Pod-
wyżki kształtują się u nas mniej więcej na poziomie 80 pro-
cent. Jeżeli analizujemy ceny zakupu gazu, to  w układzie 
dwuletnim wzrosły one o 200 procent! Wszystkie nasze in-
stytucje opłacane ze środków regionalnych ledwo spinają 
swoje budżety. Do tego trzeba dołożyć rosnącą presję na 
wynagrodzenia. Mamy świadomość, że przy takiej inflacji 
ludzi stać na coraz mniej. chcą więc coraz więcej zarabiać. 
to drugi element stanowiący duże wyzwanie dla samorzą-
dowych budżetów, jaki dostrzegam w chwili obecnej. 

Trzeci element, to pewnie fundusze unijne?
Jak wiemy Krajowy Plan Odbudowy jest zamrożony. I  do 
czasu spełnienia warunków  związanych z przywróceniem 
praworządności w Polsce – a jak na razie się na to nie za-
powiada – te fundusze nie zostaną odmrożone. co bardziej 
dotkliwe, to de facto paraliż w  negocjacjach przyszłej per-
spektywy finansowej z Unią europejską. Porównując naszą 
sytuację do poprzedniego okresu programowania, w grud-
niu mieliśmy zakończone negocjacje z Komisją europejską. 
I w lutym podpisaliśmy Regionalne Programy Operacyjne 
na lata 2014 – 2020, co pozwalało nam na właściwe wy-
datkowanie funduszy unijnych, ogłaszanie konkursów itd.  
W  obecnej sytuacji te negocjacje jeszcze się nie zaczęły. 
Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby RPO udało się podpisać 
do połowy roku. czyli mamy przynajmniej pół roku zwło-
ki, a i to zakładając bardzo optymistycznie, bo jak na razie 
nie widzimy żadnych przesłanek do tego, by Komisja euro-
pejska zaczęła szybsze negocjacje z Polską. Raczej jej na-
stawienie do naszego kraju jest kształtowane antyunijną 
retoryką rządu RP, która oczywiście dociera do Brukseli. 
Jeżeli więc spojrzymy na perspektywę końca 2022 roku,  
to w mojej ocenie niestety wszystko wskazuje na  to, że mo-
żemy stanąć w  obliczu recesji. Przedsiębiorcy zamrażają 
swoje plany inwestycyjne w oczekiwaniu na to, co przynie-
sie przyszłość. Gdy  wstrzymane są inwestycje prywatne, 
zaczyna się pierwszy problem w gospodarce. Drugi gwóźdź 
do trumny jest, kiedy stają inwestycje publiczne. A  dziś 
widzimy, że zamrożenie KPO i   funduszy unijnych, to jest  
de facto zamrożenie inwestycji publicznych. Bardzo trudno 
znaleźć dziś jakieś informacje, które mogłyby uczynić pro-
gnozy dla samorządu i gospodarki nieco bardziej optymi-
stycznymi.
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Wspomniał Pan o zamrożeniu procesów in-
westycyjnych. Jakie to będzie miało przeło-
żenie na sytuację w regionie? 
Na razie jeszcze realizujemy pakiet inwestycyj-
ny, który nakreśliliśmy w tej perspektywie. Rok 
2022 nie powinien być pod względem wydat-
ków inwestycyjnych zły. Nawet powiem, że on 
jest z punktu widzenia naszych planów bardzo 
dobry.  W przyszłym roku – patrząc tylko przez 
pryzmat samego szczecina – skończymy np. 
teatr Polski i  Morskie centrum Nauki, ale też 
pakiet inwestycji na drogach wojewódzkich 
w  całym regionie. Rzeczywiście te inwestycje 
będą dawały jeszcze dobre wskaźniki. Nato-
miast życie każe spoglądać  dalej. Jako marszałek 
z 11-letnim stażem  i samorządowiec z 20-letnim 
stażem mam doświadczenie wskazujące, że jeże-
li dzisiaj nie przygotujemy kolejnych inwestycji, 
to w roku 2023 rozpoczniemy wpadanie w tzw. 
dziurę inwestycyjną. Im dłużej trwa  okres nie-
pewności negocjacji z Komisją europejską, tym 
dłużej nie możemy nawet rozpocząć poważnej 
dyskusji o  tym, jakie inwestycje zaplanować.  
Nie mamy na stole zagwarantowanych pienię-
dzy, nie będziemy więc mieli za co ich zreali-
zować. Nie wyobrażam sobie przygotowania 
nowych inwestycji przy braku wiedzy, jakimi 
pieniędzmi dysponujemy. Nie możemy rozpo-
cząć dyskusji np. o kolejnym pakiecie inwesty-
cyjnym w  drogi wojewódzkie, nie mówiąc np. 
o  ambicjach Koszalina, który ma pomysły,  
by budować różne obiekty miastotwórcze.  
Im dłuższy stan niepewności, tym dłuższa 
będzie dziura inwestycyjna, a  w  konsekwen-
cji – większe ryzyko recesji. Dziś nie powiem 
wprost, jakich inwestycji nie będzie, bo chcę 
cały czas wierzyć, że dopniemy jednak negocja-
cje z Ke. I zabierzemy się za poważną pracę nad 
ostatecznym kształtem inwestycji w  regionie.  
Ale z  punktu widzenia szczecińskiego mamy 
przynajmniej dwa gigantyczne wyzwania, które 
są jednocześnie wielkimi znakami zapytania. 

Jedną z nich jest Szczecińska Kolej Metropo-
litalna?
to pierwsza kwestia, która nie z  naszego po-
wodu stanęła pod znakiem zapytania. PKP Pol-
skie Linie Kolejowe nie realizują budowy torów, 
a trudno uruchomić kolej bez torów. Kupujemy 
wciąż nowe pojazdy, składy, aby obsłużyć przy-
szłą sKM. Ale one nie będą miały po prostu po 
czym jeździć. I wygląda na to, że w tej perspek-
tywie unijnej nie uda się zakończyć tego projek-
tu. z kolei zablokowanie funduszy na przyszłą 
perspektywę stawia pod znakiem zapytania 
całą inwestycję.

Czyli istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie-
my z  tą koleją jak przysłowiowy Himilsbach 
z angielskim?
Może tak być, że zostaniemy z peronami i dwor-
cami, które buduje miasto i z pociągami, które 
my kupiliśmy. Rzeczywiście więc to porów-
nanie do  Himilsbacha z angielskim jest dosyć 
trafne. Druga wielka niewiadoma to Północno 
– zachodnia Obwodnica szczecina. Powinni-
śmy dzisiaj podejmować konkretne kroki, żeby 
rozbudowywać infrastrukturę drogową  w Poli-
cach i gminie Dobra w takim stopniu, aby mogła 
ona obsłużyć tę inwestycję. Ale  znowu mamy 

dwa „ale”.  Pierwsze jest takie, że  miał być 
w tym roku ogłoszony przetarg na  całe zadanie.  
Nie ma go. Jest ogłoszony przetarg na doku-
mentację. z jednej strony to cieszy, ale z drugiej 
nie daje żadnej gwarancji, kiedy ta obwodnica 
zostanie wybudowana. Brak dopięcia negocja-
cji z Ke  sprawia, że nie wiemy w jakim stopniu 
będziemy w  stanie sfinansować bardzo drogie 
z  punktu widzenia samorządu inwestycje m.in. 
nowej drogi do węzła Wołczkowo, która połą-
czy szczecin przez gminę Dobra. to wszystko 
niewiadome. Jako samorządowcy przywykliśmy 
do długofalowego i  pragmatycznego planowa-
nia budżetów, zadań inwestycyjnych, naszych 
wieloletnich programów. Dzisiaj, w  warunkach 
tak rozedrganej ekonomii i  polityki trudno jest 
z nadzieją spoglądać w przyszłość.

Rzeczywiście, nie są to zbyt optymistyczne 
wizje.
Niedawno rozmawiałem z  jednym z  dziennika-
rzy, który mnie prosił, żebym powiedział coś 
optymistycznego. I prawdę powiedziawszy, chy-
ba pierwszy raz znalazłem się w sytuacji, kiedy 
trudno coś takiego powiedzieć. Do tego jeszcze 
dochodzi kwestia pandemii. Ona też rzutuje 
na brak możliwości normalnego planowania. 
W  dodatku w  Polsce pandemia powoduje gi-
gantyczne straty w  ludziach. to dramatyczne 
scenariusze, które sprawdzają się na naszych 

oczach. Poza tym spodziewam się po Polskim 
Ładzie jeszcze bardzo wielu  negatywnych skut-
ków. Poznamy je w przyszłości. Bo według mnie 
to jest tak skomplikowana, niedopracowana 
i nie do końca przemyślana operacja na naszych 
portfelach, że wywoła wiele bardzo nieprzy-
jemnych zaskoczeń, których jeszcze dzisiaj nie 
widzimy.

Taka bomba z opóźnionym zapłonem?
Rozmawiałem z kilkoma przedsiębiorcami z na-
szego regionu. Im bardziej się wczytują w nowe 
przepisy, tym bardziej łapią się za głowę.  
Ilość na bieżąco ujawnianych szkodliwych czy 
wręcz absurdalnych rozwiązań dla gospodarki 
jest gigantyczna. Nie do końca wiemy, a  za-
pewne nie wie też samo państwo polskie, jaki 
będzie ostateczny wpływ tych wielkich zmian 
na polską gospodarkę. Nie zdziwię się, gdy 
w  obliczu tak dużych ryzyk biznes zareaguje 
zamrażaniem swoich inwestycji. Może w części 
przenosić je za granicę, do krajów bardziej sta-
bilnych. Na końcu może się okazać, że ta wielka 
operacja, na której budżet państwa miał się zna-
cząco wzbogacić, może okazać się dla pacjenta 
bardzo niebezpieczna.

rozmawiał: Dariusz staniewski 
foto: ewelina Prus

Polskie firmy w Niemczech nie były i nie 
są rzadkim zjawiskiem. Ale czy w związku 
z tzw. Polskim Ładem można się spodzie-
wać  zwiększonej aktywności w  „prze-
prowadzkach” polskich przedsiębiorstw  
za Odrę?
Już od pewnego czasu zauważamy duże za-
interesowanie polskich firm w poszukiwaniu 
lokalizacji w Niemczech, szczególnie niedale-
ko polsko-niemieckiej granicy. Nasz powiat, 
Uckermark jest rzeczywiście niezwykle in-
teresujący dla otwarcia tu biznesu. z  jednej 
strony mamy u nas rozwinięte firmy przemy-
słowe jak chociażby rafineria PcK, fabrykę 
papieru Leipa w schwedt nad Odrą, a także 
polską firmę Boryszew w Prenzlau, które bar-
dzo chętnie kooperują z innymi podmiotami, 
z  drugiej strony bliskość szczecina pozwala 
łatwo zarządzać swoim przedsiębiorstwem. 
siedziba w Niemczech daje łatwy dostęp do 
całego dużego i  rozwiniętego rynku, a  loka-
lizacja w  Uckermark jest na pewno korzyst-
niejsza kosztowo niż np. w  Berlinie. Rze-
czywiście wielu polskich przedsiębiorców 
wyraża niepokój co do stabilności polskiego 
systemu prawnego i szuka miejsca, w którym 
jest gwarancja długoterminowego planowa-
nia oraz przyjazna administracja podatkowa. 
Nie potrafię ocenić czy jest to spowodowa-
ne tzw. Polskim Ładem, nie znam szczegó-
łów zawartych w nim rozwiązań. Wiele firm 
w Polsce osiągnęło już taki poziom rozwoju, 
że w sposób naturalny szuka nowych możli-
wości wzrostu, rynek niemiecki znajdujący 
się tuż za rogiem jest więc najlepsza szansa 
dla takich działań.

Jakie firmy byłyby szczególnie chętnie wi-
dziane?
tak naprawdę jest tu miejsce dla każdego 
typu działalności. zarówno dla produkcji, 
jak i usług czy handlu. W dzisiejszej gospo-
darce pojawiają sie braki w  dostępie do 
wykwalifikowanej kadry, a  co za tym idzie 
wiele usług staje sie trudniej dostępna dla 
klientów. Pojawia się luka, która może być 
szansa dla polskich, dynamicznych przed-

siębiorców. Myślę, że warto też wspomnieć,  
iż w naszym regionie istnieje możliwość po-
zyskania dofinansowania inwestycji, nawet 
do 40 proc. jej wartości, a to jest juz wymier-
na finansowa korzyść. 

Coraz więcej firm np. z Uckermark, z po-
wodu wieku właścicieli jest na sprze-
daż. Jakie korzyści mogą płynąć, dla obu 
stron, w  przypadku przejmowania ich 
przez polskie przedsiębiorstwa? Czy to 
są odosobnione przypadki, czy jest ich 
coraz więcej?
Faktycznie jest to aktualnie bardzo ważny 
temat. Wielu przedsiębiorców, którzy za-
częli działalność po upadku muru berlińskie-
go planuje obecnie przejście na emeryturę. 
Nie zawsze mają następców, którzy chcie-
liby przejąć funkcjonujący biznes. tu poja-
wia sie szansa dla polskich firm. Przejęcie 
działającego przedsiębiorstwa, zorganizo-
wanego, z zespołem pracowników, a przede 
wszystkim z klientami i doświadczeniem na 

rynku to najprostsza droga do wejścia na ry-
nek niemiecki. tu korzyść dla obu stron jest 
oczywista.

Czy w  tym roku po stronie niemieckiej 
będą podejmowane działania mające na 
celu zwiększenie współpracy z  polską 
stroną np. ze Szczecinem oraz Pomorzem 
Zachodnim? Np. szersze kampanie rekla-
mujące i  promujące przenosiny działal-
ności do Niemiec, szersze inwestowanie, 
wspólne projekty? Czy polskie firmy zain-
teresowane zacieśnieniem takich związ-
ków mogą liczyć na jakieś wsparcie po 
niemieckiej stronie? Jeżeli tak, to na jakie?
tak, planujemy tego typu kampanie. Niektó-
re już są rozpoczęte, po szczecińskich tra-
sach jeździ tramwaj Uckermark, na skrzy-
żowaniu ulic Mieszka I  oraz Powstańców 
Wielkopolskich wisi ogromny baner rekla-
mowy. W ramach sieci współpracy Business 
Location Network jako Wschodnia Branden-
burgia planujemy także duże wydarzenia 
dla przedsiębiorców w Gdańsku i Poznaniu, 
mamy również swoją tablicę reklamową 
przy autostradzie A2. Niewątpliwie atutem 
jest to, że wśród naszych pracowników są 
osoby polskojęzyczne, tu odpowiedzialnym 
za kontakty z  polskimi przedsiębiorstwa-
mi jest Pan Aleksander Buwelski. Obecnie 
pracujemy także nad stworzeniem w Ucker-
mark tzw. Welcome center – czyli miejsca, 
w  którym osoby osiedlające się w  Ucker-
mark dostaną kompleksową pomoc dorad-
czą – od kwestii prawnych, podatkowych, 
poprzez aplikowanie o  wsparcie finansowe 
po pomoc przy znalezieniu mieszkania, 
przedszkola dla dziecka czy uzyskania tzw. 
Kindergeld. Już teraz zapraszamy do kon-
taktu z  nami, nasze wsparcie i  doradztwo 
jest oczywiście całkowicie bezkosztowe.

spółka IcU Investor center Uckermark 
GmbH to podmiot wspierający gospodarkę 
regionu Uckermark, który pomaga znaleźć 
właściwą lokalizację i  odpowiedniego part-
nera dla swoich inwestycji w  regionie.

czas ruszać 
z biznesem za Odrę 

Rozmowa z Silvio Moritzem – szefem ICU Investor Center Uckermark GmbH o tym czy pol-
skie firmy mają szanse mocniej zaistnieć po drugiej stronie Odry, jakie korzyści mogą wyni-
kać dla naszych przedsiębiorców z przeprowadzki do Niemiec oraz czy polskie firmy powin-

ny kupować niemieckie firmy, których właściciele przechodzą na emeryturę.

Aleksander Buwelski
buwelski@ic-uckermark.de

tel. +49 3332 5389 16 

IcU Investor center Uckermark
Berliner straße 52e, 

16303 schwedt/Oder
www.ic-uckermark.de

www.brandenburgia-wschodnia.pl
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Polski Ład 
 najważniejsze zmiany

Chaos i wiele niewiadomych – tak w skrócie można określić Polski Ład, który wszedł w życie 
z  początkiem roku. Nowe regulacje podatkowe stały się faktem i  choć rząd zapewnia,  
że zdecydowana większość podatników, zarówno osób fizycznych, jak i  przedsiębiorstw  

na tym nie straci, to większość ekspertów jest innego zdania. 

Kluczowe zmiany koncentrują się na czte-
rech głównych obszarach – nowym podatku 
minimalnym w cIt, obciążeniach wynagro-
dzeń i przychodów pracowników, członków 
zarządów oraz osób prowadzących działal-
ność gospodarczą, nowych ulgach podatko-
wych oraz zmianach w podatku VAt. 

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy wyso-
kości składki zdrowotnej dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą – będzie ona 
uzależniona od wybranego sposobu opodat-
kowania. Inną rewolucyjną zmianą są przepisy 
o  podatku od przychodu wielkich korporacji. 
Ponadto, wprowadzono zmiany w przepisach 
dotyczących terminów rozliczania ulg podat-
kowych, estońskiego cIt oraz rezydencji po-
datkowej. Poniżej przedstawiamy zestawienie 
najważniejszych zmian dla przedsiębiorców, 
które opracowaliśmy na podstawie analiz 
i opinii firm doradczych KPMG i ey.

ZMIANY W PIT I SKŁADCE ZDROWOTNEJ

- wyłączenie możliwości odliczenia skład-
ki zdrowotnej od podatku dochodowego 

od osób fizycznych (co w  praktyce bę-
dzie oznaczać wzrost o  7.75% podstawy 
wymiaru dla wszystkich opłacających 
składkę). zmiana dotyczy wszystkich 
podatników opłacających składki zdro-
wotne, gdyż mechanizm odliczenia czę-
ści składki zdrowotnej od podatku funk-
cjonował niezależnie od wybranej formy 
opodatkowania dochodów. Likwidacja 
możliwości odliczenia składki zdrowotnej 
od podatku PIt nie ma bezpośrednich kon-
sekwencji dla działalności gospodarczej 
samych przedsiębiorstw. Niemniej jednak 
może mieć negatywny wpływ na wysokość 
wynagrodzeń netto pracowników/współ-
pracowników, co może wiązać się z  ich 
strony z  oczekiwaniami wyrównania tych  
strat;

- podwyżka wysokości składki zdrowotnej 
dla przedsiębiorców rozliczających PIt na 
zasadach ogólnych - 9 proc.; dla przedsię-
biorców opodatkowanych liniowym PIt 
- 4,9 proc.; dla przedsiębiorców opodat-
kowanych kartą podatkową - 9 proc. mini-
malnego wynagrodzenia;

- podwyżka wysokości składki zdrowot-
nej dla przedsiębiorców opodatkowanych 
ryczałtem PIt – wysokość składki będzie 
uzależniona od przychodu: do 60 tys. zł 
miesięczna podstawa składki zdrowotnej 
wyniesie 60% przeciętnego wynagrodze-
nia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% 
przeciętnego wynagrodzenia, a  dla wyż-
szych 180% przeciętnego wynagrodzenia;

- ujednolicone terminy rozliczenia składek 
zdrowotnych i społecznych – termin został 
wydłużony do 20. dnia miesiąca;

- nowa skala podatkowa składająca się 
z dwóch progów: 17% do 120 tys. zł i 32% 
powyżej tej kwoty;

- stała kwota wolna od podatku zostanie 
podniesiona do 30 tys. zł – nie dotyczy ona 
przedsiębiorców opodatkowanych liniową 
19% stawką podatku;

- ulga dla tzw. klasy średniej – to ulga dla 
osób, którzy mają roczne przychody od 68 
412 zł do 133 692 zł. Kwota ulgi  będzie uza-
leżniona m.in. od wysokości uzyskiwanych 
zarobków i  będzie liczona według dwóch 
wzorów, wskazanych w  przepisach; z  ulgi 
będą też mogli skorzystać przedsiębior-
cy – warunkiem będzie jednak posiadanie 
dochodów (czyli przychodów pomniejszo-
nych o  koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej z  wyłączeniem składek na 
ubezpieczenia społeczne) od 68 412 zł do 
133 692 zł. Ulga ta ma złagodzić negatyw-
ne skutki wprowadzenia zakazu odliczenia 
składki zdrowotnej od podatku.

- niższy ryczałt PIt dla informatyków  
– 12% zamiast 15%.

- zmiany w  opodatkowaniu samochodów 
służbowych – po zmianach kluczowa ma 
być nie pojemność, a moc silnika. Ryczałt 
za auta do 60 kW wyniesie 250 złotych. 
za auta mocniejsze 400 złotych; również 
odkupienie od firmy pojazdu służbowego 
będzie mniej opłacalne – trzeba będzie za-
płacić podatek dochodowy i podatek VAt.

- obowiązek prowadzenia ksiąg rachunko-
wych przy użyciu programów kompute-
rowych. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek 
przesyłania ksiąg rachunkowych w  formie 
ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego.

- likwidacja karty podatkowej – nadal będą 
mogli ją stosować tylko podatnicy, którzy 
rozliczali się w formie karty w 2021 r.

ZMIANY W VAT

- Grupy VAt – wprowadzenie możliwości 
wspólnego rozliczania się przez podatni-
ków w ramach grup VAt.  Grupę VAt będą 
mogły utworzyć podmioty powiązane jed-
nocześnie finansowo, ekonomicznie i  or-
ganizacyjnie z siedzibą na terenie naszego 

kraju. Jedną z  zalet takiego rozwiązania 
jest brak opodatkowania dostaw towarów 
i  świadczenia usług przez podmioty nale-
żące do grupy. Przepisy o grupach VAt wej-
dą od 1 lipca 2022 r. 

- Opodatkowanie transakcji finansowych 
– podatnicy mogą wybrać opodatkowanie 
usług finansowych świadczonych na rzecz 
podatników VAt, ale tylko w transakcjach 
B2B (business to business).

- wprowadzenie szybkiego zwrotu VAt dla 
podatników bezgotówkowych – w  ozna-
czonych ustawą przypadkach zwrot VAt 
miałby następować już w terminie 15 dni. 
Wprowadzone przepisy zawierają dość 
rygorystyczne zasady pozwalające na sto-
sowanie skróconego terminu zwrotu VAt, 
w związku z czym może się okazać, że nie-
zbędne jest np. zwiększenie udziału płat-
ności bezgotówkowych w  całościowym 
obrocie.

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

- ulga na robotyzację – podatnicy będą 
mieli możliwość dodatkowego odliczenia 
od dochodu połowy kosztów poniesionych 
na robotyzację. Dodatkowemu odlicze-
niu podlegać będą m.in.: koszty nabycia 
nowych robotów przemysłowych (oraz 
maszyn i  urządzeń z  nimi związanych), 
oprogramowania wykorzystywanego do 
poprawnego działania robotów, a  także 
koszty szkoleń  pracowników z umiejętno-
ści korzystania z nowych urządzeń.

- zmiany w  ulgach B+R i  IP Box – oba roz-
wiązania są już przedsiębiorcom dobrze 
znane, gdyż obowiązują one od kilku lat. 
Program Polski Ład nie zmienia ich zało-
żeń, ale od stycznia 2022 r. firmy mogą 
korzystać z  nich równocześnie, w  jeszcze 
bardziej elastyczny niż dotąd sposób.

- ulga na innowacyjnych pracowników – ulga 
ma umożliwić dodatkowe odliczenie wydat-
ków na pracowników zaangażowanych w pra-
ce B+R do 150%. Ulga będzie dostępna także 
dla firm, które w związku z inwestycjami w da-
nym roku nie wykazały dochodu.

- ulga na prototypy – pozwoli na dodatko-
wy odpis 30% kosztów produkcji próbnej 
nowych produktów

- nowa ulga na ekspansję – pozwalają na 
odliczenie do 1 mln rocznie wydatków 
związanych ze zwiększaniem przychodów 
z tytułu sprzedaży produktów

- ulga konsolidacyjna – dla podmiotów po-
noszących tzw. kwalifikowane wydatki na 
nabycie udziałów lub akcji spółki kapitało-
wej, polegającej na pomniejszeniu podsta-
wy opodatkowania o określone wydatki do 
kwoty maksymalnie 250 tys. zł.

Podwyższenie składki zdrowotnej jest 
jedną z najdalej idących zmian z Pol-
skiego Ładu - istotnie obniży dochody 
netto osób wyżej uposażonych. Co cie-
kawe, dodatkowe obciążenie bardziej 
dotknie osób na etacie niż tych pro-
wadzących działalność gospodarczą. 
O ile bowiem prowadzący działalność 
muszą liczyć się z  podwyższeniem 
składki zdrowotnej do 4,9 proc., o tyle 
pracownicy będą płacić ją w  wyso-
kości 9 proc. Z  tego faktu wynikają 
dwa wnioski. Po pierwsze, zarówno 
pracodawcy, jak i  osoby prowadzą-
ce działalność gospodarczą powinni 
rozważyć chętniej niż poprzednio ko-
rzystanie z  przewidzianych prawem 
ulg i  odliczeń, aby zrekompensować 
tę podwyżkę. Ustawodawca zachęca 
do szerszego korzystania ze zwięk-
szonych autorskich kosztów uzyska-
nia przychodu, ulgi badawczo-roz-
wojowej, ulgi na robotyzację i  innych 
preferencji, które do tej pory były 
przez podatników traktowane często 
jako niekonieczne opcje. Po drugie, 
sytuacja popandemiczna przeorga-
nizowała sposób wykonywania pra-
cy. Teraz dużo częściej zasadne jest 
rozważanie umowy o  współpracę 
w miejsce dawnych umów pracowni-
czych. Wynika to z faktu, że wszystkie 
trzy przesłanki stosunku pracy: kie-
rownictwo, czas i miejsce wykonywa-
nia w  przypadku wielu pracowników 
straciły na znaczeniu. Podjęcie dzia-
łalności gospodarczej w  miejsce eta-
tu stało się często bardziej naturalne, 
a  przy okazji może przynieść istotną 
zwyżkę dochodów netto. 

Marek Jarocki - EY Polska, Partner, 
Lider Zespołu People Advisory 
Services

PODWYŻSZENIE SKŁADKI 
ZDROWOTNEJ

OKIEM EKSPERTA 

Wprowadzona zmiana ma na 
celu modyfikację zasad rozli-
czania podatku dochodowego 
od osób fizycznych według skali 
podatkowej. Zmiana polega na 
podwyższeniu kwoty pierwsze-
go progu podatkowego z  do-
tychczasowych 85 528 zł do 120 
000 zł. Po zmianach podatek 
dochodowy według skali po-
datkowej obliczany jest z zasto-
sowaniem stawki 17% w  przy-
padku gdy podstawa obliczenia 
podatku wynosi do 120 000 zł. 
W  przypadku przekroczenia 
kwoty 120 000 zł podatek wy-
nosi 15 300 zł plus 32% nadwyżki 
ponad 120 000 zł. 

Dodatkowo wprowadzone prze-
pisy Polskiego Ładu podnoszą 
kwotę wolną od podatku z  do-
tychczasowych 8 tys. zł do 30 tys. 
zł. Kwota wolna ma przysługiwać 
bez względu na wysokość do-
chodu. Zmiana dotyczy wszyst-
kich dochodów opodatkowa-
nych według skali podatkowej, 
np. dochodów ze stosunku pracy 
i stosunków pokrewnych, umów 
zlecenia i umów o dzieło, wyko-
nywanych przez polskich rezy-
dentów podatkowych, docho-
dów osób wykonujących funkcje 
na postawie powołania, jeżeli są 
polskimi rezydentami podatko-
wymi, czy też osób prowadzą-
cych pozarolniczą działalność 
gospodarczą, jeżeli wybrały for-
mę opodatkowania według skali 
podatkowej.

Zmiany nie dotyczą osób osią-
gających przychody opodatko-
wane podatkiem zryczałtowa-
nym. Z  preferencji związanych 
z podwyższeniem progu podat-
kowego i kwoty wolnej nie sko-
rzystają też osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność go-
spodarczą, które opodatkowują 
swoje dochody według stawki 
podatku liniowego - 19%. Zmia-
ny wymuszą na pracodawcach 
kolejne modyfikacje systemów 
płacowych, które będą uwzględ-
niały wysokość nowego progu 
podatkowego oraz zasady nali-
czania kwoty wolnej miesięcz-
nie, w ramach bieżącej listy płac. 
Wpłyną też na zasady kalkulacji 
podatku w  ramach rocznych 
rozliczeń podatkowych osób fi-
zycznych.

OPINIA KPMG

NOWA SKALA 
PODATKOWA 
I KWOTA WOLNA 
OD PODATKU

OKIEM EKSPERTA 
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Szereg zmian dotyczących ryczałtu od dochodów spółek 
kapitałowych ma na celu przede wszystkim zachęcenie 
większej liczby podatników do skorzystania z tego sposo-
bu opodatkowania działalności. Można do nich zaliczyć 
m. in. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych, 
rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakła-
dów inwestycyjnych, rezygnację z  warunku dotyczącego 
górnego limitu przychodów, uelastycznienie terminów 
spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty 
wstępnej, przesunięcie momentu opodatkowania docho-
dów z  zysków zatrzymanych oraz obniżenie stawek opo-
datkowania.

Zmiana dotyczy spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczo-
ną odpowiedzialności, a także rozszerza m. in. katalog pod-
miotów, które będą mogły skorzystać z  tzw. estońskiego 
CIT-u o proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki 
komandytowo-akcyjne. Szereg zmian, które mają zasad-
niczo na celu uproszczenie i doprecyzowanie istniejących 
regulacji, a tym samym zwiększenie atrakcyjności tej formy 
opodatkowania, wpłynie na zwiększenie kręgu podmio-
tów, które do tej pory z uwagi na liczne ograniczenia nie 
spełniały warunków do jej zastosowania. Ponadto, przyjęte 
rozwiązania, w tym m. in. obniżenie stawki podatku czy re-
zygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów 
inwestycyjnych mogą przynieść wymierne korzyści, dzięki 
którym zdecydują się Państwo na objęcie swojej działalno-
ści ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Z  uwagi na wprowadzone zmiany, sugerujemy przepro-
wadzenie dodatkowych analiz w celu określenia możliwo-
ści zastosowania przedmiotowej formy opodatkowania i/
lub weryfikacji korzyści oraz oszczędności podatkowych 
w związku z jej potencjalnym wdrożeniem.

OPINIA KPMG

ESTOŃSKI CIT

OKIEM EKSPERTA ZMIANY W CIT

- zmiany w  zakresie „estońskiego 
cIt” – zniesiony zostanie limit przy-
chodowy, z  estońskiego cIt będą 
mogły skorzystać spółdzielnie, spółki 
komandytowe i  komandytowo-akcyj-
ne; zniknie również opodatkowanie 
na wejściu i na wyjściu;

- uchylenie art. 15e – limitował on 
koszty z  tytułu tzw. usług niemate-
rialnych i licencji ponoszone na rzecz 
podmiotów powiązanych;

- zmiany w exit tax – mają one na celu 
doprecyzowanie momentu, w którym 
następuje „przeniesienie składnika 
majątku” poza terytorium Polski;

- doprecyzowanie rezydencji podat-
kowej – polskim rezydentem podatko-
wym będzie mogła zostać zagranicz-
na spółka, która będzie zarządzana 
z terytorium Polski, a więc w sposób 
zorganizowany i  ciągły będą tu pro-
wadzone jej bieżące sprawy (zrezy-
gnowano więc z  pomysłu, gdzie za-
graniczna spółka miała rozliczać się 
w  Polsce, jeśli w  jej najwyższych or-
ganach zasiadał Polak);

- zmiany w  zakresie przepisów wyłą-
czających z  kosztów podatkowych 
tzw. ukryte dywidendy – nowy art. 
16 ust. 1 pkt 15b ustawy o cIt wpro-
wadzi zakaz zaliczania do kosztów 
uzyskania przychodu wydatków po-
niesionych przez spółkę w związku ze 
świadczeniem wykonanym przez pod-

miot powiązany albo wspólnika bądź 
akcjonariusza tej spółki, jeśli taki 
wydatek stanowi ukrytą dywidendę; 
przepisy wejdą w życie od 2023 roku;

- preferencje dla holdingów – zwolnie-
nie z cIt 95% kwoty dywidend otrzy-
mywanych przez spółkę holdingową 
od spółek zależnych oraz pełne zwol-
nienie z  cIt zysków ze zbycia udzia-
łów/akcji w spółkach zależnych; 

- nowy podatek od przychodów wiel-
kich korporacji – wyniesie on 0,4 proc. 
przychodów firmy plus 10% tzw. 
kosztów nadmiarowych; ma objąć 
spółki kapitałowe i podatkowe grupy 
kapitałowe, które wykazują w zezna-
niach rocznych stratę lub u  których 
udział dochodów w przychodach wy-
nosi 1% lub mniej; 

- minimalny podatek dochodowy  
– nowym minimalnym podatkiem 
dochodowym  objęte są podmioty, 
których udział dochodów w przycho-
dach (innych niż z  zysków kapitało-
wych) wynosić będzie 1% lub mniej, 
lub które poniosą stratę za dany rok 
podatkowy. z  uwagi na brak kryte-
rium wielkościowego dla podmiotów 
podlegających pod ww. regulację, 
nowy podatek ma co do zasady zasto-
sowanie do wszystkich podatników 
spełniających powyższe warunki. Jed-
nocześnie, kwota nowej daniny pod-
lega odliczeniu od cIt obliczonego 
na zasadach ogólnych oraz nie ma za-
stosowania do określonych kategorii 
podmiotów.

INNE WAŻNE ZMIANY

- zmiany dotyczące Podatkowej Grupy Kapita-
łowej - Polski Ład przewiduje dostęp do PGK 
dla szerszego grona spółek oraz liczne ułatwie-
nia dotyczące ich tworzenia i  funkcjonowania,  
co może zachęcić do korzystania z  PGK. Do naj-
ważniejszych zmian w  zakresie utworzenia PGK 
należą: zmniejszenie limitu przeciętnego kapita-
łu zakładowego spółek wchodzących w skład PGK 
z 500.000 zł do 250.000 zł, likwidacja obowiązku 
zawarcia umowy o utworzeniu PGK w formie aktu 
notarialnego – zgodnie z nowymi przepisami wy-
starczające będzie zawarcie takiej umowy w for-
mie pisemnej.

- nabycie sprawdzające – na mocy nowelizacji 
pracownicy Krajowej Administracji skarbowej 
uzyskali kompetencję do sprawdzania czy przed-
siębiorcy spełniają swoje obowiązki podatkowe. 
Działania te mają polegać na nabywaniu towarów 
i  usług oraz weryfikowaniu czy dochowano obo-
wiązku np. użycia kasy rejestrującej czy wydania 
paragonu, a  jeśli nie – na przedsiębiorcę zosta-
nie nałożona kara. W  tym celu powstać ma spe-
cjalny fundusz, z  którego mają być finansowane  
zakupy. 

- tymczasowe zajęcie ruchomości – aby zwiększyć 
efektywność egzekucji należności pieniężnych, 
w  toku kontroli celno-skarbowej organ podat-
kowy będzie mógł tymczasowo zająć ruchomo-
ści zobowiązanego, w  stosunku do którego jest 
prowadzona egzekucja administracyjna. zajęcie 
ma nastąpić na podstawie protokołu, od którego 
nie przysługuje zażalenie, lecz jego zasadność 
podlega później ocenie organu egzekucyjnego. 
Wprowadzone przez Polski Ład zmiany przewidu-
ją stosowanie tych przepisów wobec podatników, 
których zaległości przekraczają 10 000 zł.

Działania prorozwojowe to obszar zde-
cydowanie najbardziej wspierany przez 
instrumenty fiskalne w ostatnich latach 
i  niewątpliwie cieszy fakt, że ustawo-
dawca nie poprzestał na już wdrożo-
nych instrumentach, ale stawia kolejne 
kroki na drodze do realnego wspierania 
innowacyjnej gospodarki. Nowe ulgi 
mają stanowić uzupełnienie wsparcia 
oferowanego w  ramach dotychczaso-
wych rozwiązań i rozszerzyć pomoc ofe-
rowaną podatnikom. Korzystanie z nich 
nie pozbawia podatnika prawa do sto-
sowania np. znanych już ulg jak IP BOX 
czy B+R. Co więcej, skorzystanie z  no-
wych instrumentów  nie będzie wyma-
gało prowadzenia konkursów ani oceny 
ekspertów, a  z  ulgi na robotyzację czy 
prototyp będzie mógł skorzystać każdy 
kwalifikujący się do tego podmiot. Dla-
tego już teraz trzeba przeanalizować 
prowadzoną działalność i plany inwesty-
cyjne oraz dobrać do nich skrojony na 
miarę pakiet rozwiązań, w  taki sposób, 
aby optymalnie wykorzystać dostępną 
już wkrótce paletę instrumentów. Warto 
zidentyfikować projekty i procesy, które 
mogą się kwalifikować do wykorzysta-
nia nowych ulg i  preferencji podatko-
wych. Warto również poszukać rozwią-
zań, które pozwoliłyby na zastosowanie 
ulgi na robotyzację i  wprowadzić do 
przedsiębiorstw rozwiązania, które po-
prowadzą je w kierunku Przemysłu 4.0.

ALEKSANDER SIPIOR - EY Polska, 
Doradztwo Podatkowe, Business Tax 
Advisory

ULGI PODATKOWE

OKIEM EKSPERTA 
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POLSKI ŁAD - NIE TYLKO MINUSY

K O M E N T A R Z  E K S P E R C K I 

Grupa Doradcza Tax Lion
Jesteśmy przekonani, że w  obliczu trwającej krytyki wprowadzonych dość szybko zmian 
podatkowych wprowadzonych przez tzw. Polski Ład, przedsiębiorcy czują się zagubieni i zagrożeni. 
Niezbędne jest wyjaśnienie przez ekspertów zawiłości nowych przepisów, ale również wskazanie 
pozytywnych stron zachodzących zmian podatkowych. Minusów nie ma co mnożyć, słyszymy 

o nich na bieżąco. Skupmy się na plusach. Tak, są i plusy, które postaramy się przedstawić.

Niewątpliwą korzyścią, co do której zgodzą się nawet najwięksi 
sceptycy zachodzących zmian jest podniesienie kwoty wolnej od po-
datku (dla rozliczających się według skali podatkowej) do 30 tysięcy 
złotych na osobę (w  przypadku rozliczania podatku dochodowego 
wspólnie z małżonkiem kwotę tę podwajamy do 60 tysięcy złotych), 
co w porównaniu z dotychczasowymi 8 tysiącami złotych kwoty wol-
nej, jest rzeczywistym profitem. 

Kolejną korzyścią jest zmiana kwoty drugiego progu podatkowego, 
w którym podatek od dochodu wynosi 32%. Do tej pory w drugi próg 
„wpadaliśmy” po przekroczeniu 85 528 zł, natomiast od 1 stycznia 
2022 roku granica została ustanowiona na 120 tysięcy złotych. 

Polski Ład to również pakiet wielu ulg, a do najważniejszych zaliczymy: 

- tzw. ulgę dla klasy średniej, czyli zarabiających w przedziale 5 701 
złotych a 11 141 złotych brutto miesięcznie, której głównym zamie-
rzeniem jest zrekompensowanie straty wynikającej z nowej (nieko-
rzystnej) metody obliczania składki zdrowotnej i  braku możliwości 
jej odliczania,

- ulgę dla powracających z zagranicy, czyli zachęty dla emigrantów 
ekonomicznych do powrotu do ojczyzny. Obywatel RP, który przez 
ostatnie trzy lata nie był polskim rezydentem podatkowym ma moż-
liwość niepłacenia podatku dochodowego przez następne cztery 
lata, pod warunkiem rozliczania się w Polsce i uzyskiwania dochodu 
tutaj,

- ulga PIt-O dla rodzin 4+, dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych 
wychowujących co najmniej czwórkę dzieci i  oznacza zwolnienie 
z PIt na kwotę 85 528 zł przy przychodach osiąganych ze stosunku 
pracy lub działalności gospodarczej.

Pozostałe ulgi to:

- ulga dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwesty-
cyjne,
- korzystne zmiany w uldze B+R,
- ulga konsolidacyjna,
- wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność spor-
tową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
- wprowadzenie w ustawie PIt ulgi z tytułu wydatków ponoszonych 
na ochronę i konserwację zabytków,
- ulga na robotyzację,
- ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego,
- wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców 
w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprze-
daży produktów, w tym na rynki zagraniczne
- możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi IP-BOX i B+R i inne.

Polski Ład to nie tylko zaostrzenie przepisów, ale również pozytyw-
ne zmiany dla przedsiębiorców. Warto wspomnieć o  zmianach do-
tyczących tzw. podatku zryczałtowanego, czyli o  obniżeniu i  usys-
tematyzowaniu stawek ryczałtu dla wybranych branż, takich jak:  
It (z 15% do 12%), medycznej (z 17% do 14%), inżynieryjnej (z 17%-
15% do 14%). zostały również wprowadzone pozytywne modyfika-
cje związane z  ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, czyli 
tzw. cIt estoński.  

W  piątek 21 stycznia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział,  
że żaden Polak zarabiający do 12,8 tys. zł nie straci na Polskim Ła-
dzie. Jeśli zarabiający do 12,8 tys. zł stracą na Polskim Ładzie, będą 
mogli rozliczyć się jak w 2021 roku – mówił premier. to daje nadzie-
ję, że nadchodzące korekty Polskiego Ładu będą in plus dla polskich 
przedsiębiorców.

edyta May i Albin Majkowski - tax Lion

POLSKI (nie)ŁAD PODATKOWY 2022
Więcej pułapek niż 

pozytywnych rozwiązań dla biznesu
Biznes kończy rok 2021 pesymistycznie: kolejna fala pandemii, inflacja, braki kadrowe oraz 
nowe obciążenia podatkowo-składkowe szumnie nazywane historyczną obniżką podatków 
i  wprowadzaniem sprawiedliwego systemu podatkowego pod hasłem Polskiego Ładu.  
– Po odjęciu marketingu pozostają wyższe podatki i  składki zdrowotne dla małego i  średniego 

biznesu – nie mają wątpliwości doradcy podatkowi, wspólnicy w Kancelarii Wojtas i Zając. 

Nowelizacja 25 ustaw podatkowych na ok. 280 
stronach tekstu legislacyjnego jest trudna do 
przyswojenia dla przedsiębiorców i ich działów 
księgowych. Od 3 miesięcy intensywnie analizu-
jemy te zmiany i przygotowujemy przedsiębior-
ców na stawienie im czoła. W listopadzie jako 
pierwsi przeprowadziliśmy szkolenie ze zmian 
podatkowych w  Północnej Izbie Gospodarczej 
w szczecinie. Jako pierwsi opublikowaliśmy też 
listę pułapek podatkowych wynikających z no-
wych przepisów.

z  rozmów z  naszymi klientami wynika, że 
najbardziej dotkliwe zmiany dotyczą składki 
zdrowotnej. Nie dość, że nie będzie można 
jej odliczać od PIt, to przedsiębiorcy płacą-
cy PIt wg skali i  liniowo zapłacą składkę od 
swojego dochodu. Dotyczy to jednoosobo-
wych działalności jak i  wspólników spółek 
cywilnych i  jawnych. Przedsiębiorcy szukają 
sposobów na uniknięcie podwyżki tej daniny 
– pytają czy ryczał ewidencjonowany będzie 

opłacalny lub czy lepiej przekształcić się 
w spółkę z o.o.?

Być może ani jedno, ani drugie. Nowe przepi-
sy zastawiły wiele pułapek na przedsiębior-
ców. Jeśli przedsiębiorca na podatku liniowym 
nic nie zrobi, od stycznia zapłaci 4,9% więcej  
od dochodu liczonego do wszystkich przychów, 
w tym też tych zwolnionych z PIt (np. dotacje) 
lub od których zaniechano poboru (np. sub-
wencje PFR). Pierwsze analizy wskazują, że od 
remanentu końcowego, sprzedaży składników 
majątku firmy też – zUs nie dementuje tych in-
terpretacji.

Jeśli podatnik przejdzie na ryczałt – nie od-
liczy kosztów, gdyż podatek płaci się od 
przychodów. Ryczałt opłacać się będzie 
w  istocie tylko tzw. „samozatrudnionym”, 
ale tylko przy odpowiednio wysokich przy-
chodach i  marżowości. Istotna może być 
również sytuacja rodzinna (np. możliwość 

rozliczenia się z małżonkiem czy skorzysta-
nia z ulgi na dzieci). 

z kolei, przekształcając się na spółkę z o.o. lub 
aportując do niej swoje przedsiębiorstwo trafia-
my na inną pułapkę – brak prawa do stosowania 
niskiej stawki cIt (9%) przez dwa lata podatko-
we po takiej operacji. Natomiast przy przejściu 
na spółkę komandytową należy rozbroić pu-
łapkę czekającą na osobę komplementariusza 
– odpowiedzialność za zobowiązania spółki. 
Podobnie w sytuacji sKA – czyli spółki koman-
dytowo-akcyjnej. 

Na właściciela mającego biuro w kamienicy cze-
ka pułapka większego PIt ze względu na zakaz 
odliczania amortyzacji nieruchomości mieszka-
niowych. Na wspólnika spółki z  o.o. wypłaca-
jącego wynagrodzenie z  powołania nałożono 
dodatkowo 9% składki zdrowotnej, co łącznie 
daje obciążenie na poziomie 26% – tyle co przy 
wypłacie dywidendy przy niskim cIt.  

Kancelaria WOJTAS i ZAJĄC Doradcy podatkowi Sp.k.
ul. Kaszubska 53/1, 70-226 szczecin  |  www.kancelaria-wz.pl
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Zacznijmy naszą rozmowę od 40 milionów. Kwota robi 
wrażenie, a  jeszcze bardziej intryguje fakt, że jest to 
transakcja jednorazowa. Jak do tego doszło?
Marek Oleśków, cFO Assethome: Jednym z  filarów naszej 
firmy, jest kompleksowa obsługa klientów inwestycyjnych. 
Obecnie mamy ich około 60. są to klienci, którzy kupują 
nieruchomości portfelowo. Nie kupują pojedynczych nieru-
chomości, nabywają je w pakietach. Nie tak dawno w bran-
ży oraz w mediach było głośno o tym, że jeden z doradców 
pewnej firmy sprzedał jednorazowo apartamenty za 25 mln 
zł. My to przebiliśmy. Dwa miesiące temu, nasza manager 
Magdalena zaborska sprzedała jednemu klientowi, jednora-
zowo pakiet apartamentów za kwotę 40 milionów złotych. 
to chyba największa transakcja jaką zrealizował jeden do-
radca jednemu klientowi. 

Jak się sprzedaje apartamenty w pakietach?
Nasze standardowe pakiety obejmują od trzech do dwudzie-
stu apartamentów. Dzięki temu, że mamy bardzo szeroki 
portfel własnych klientów, jesteśmy w  stanie skomercjali-
zować projekt jeszcze przed oficjalnym wejściem na rynek 
i udostępnieniem do powszechnej sprzedaży. Przykładowo, 
projekt Baltic Infinity w  Międzyzdrojach został sprzedany 
w 80 procentach w bazie wewnętrznej. standardowo, w po-
zostałych projektach mamy około 30 procent komercjalizacji 
obiektu w  sprzedaży wewnętrznej jeszcze przed rozpoczę-
ciem jakichkolwiek zewnętrznych działań sprzedażowych. 
Przy najlepszych projektach sięgamy z  komercjalizacją na-
wet do 70 proc. I to nas wyróżnia na rynku. Nikt takich wyni-
ków do tej pory nie osiągał. 

Jak silna jest konkurencja w tym segmencie?
Michał Wąsik, ceO Assethome: takich firm podobnych do 
naszej, na polskim rynku są może trzy. Bardzo dużo jest biur 
nieruchomości, różnej wielkości. Ale to typowi pośrednicy 
handlujący na rynku wtórnym. Nas wyróżnia to, że działa-
my wyłącznie na rynku pierwotnym i mamy bardzo duże do-
świadczenie i wiedzę. tworząc zespół, postawiliśmy głównie 
na ludzi, którzy nie wywodzą się stricte z  branży dewelo-

perskiej lub obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym, 
co dało nam świeże spojrzenie na rynek i  mechanizmy nim 
sterujące. cały zarząd firmy wywodzi się z   bankowości.  
Jak to kiedyś wyliczyliśmy, cały zespół  ma 100-letnie do-
świadczenie w  tej dziedzinie (śmiech). tyle łącznie prze-
pracowaliśmy w  bankowości korporacyjnej i  inwestycyj-
nej. Podobną drogę przeszli nasi pracownicy – mają za 
sobą pracę w  instytucjach finansowych lub związanych 
z  obrotem nieruchomościami. Dziś tworzą doświadczo-
ny i  bardzo profesjonalny zespół sprzedażowy. Osobiście 
mam 12-letnie doświadczenie w  prowadzeniu i  nadzoro-
waniu projektów deweloperskich oraz szacowaniu ich ry-
zyka. Uczestniczyłem w  finansowaniu i  ocenie najwięk-
szych projektów deweloperskich w  Świnoujściu, które tam  
powstały. 

Doświadczenie chyba niezbędne na rynku nieruchomości 
inwestycyjnych?
Nie da się ukryć. Nie dość, że jesteśmy firmą, która jest 
w stanie skomercjalizować nieruchomość, to jeszcze potra-
fimy ocenić dany projekt, czy jest on ryzykowany i czy warto 
nim zainteresować naszych klientów. Dzięki temu cieszymy 
się potężnym zaufaniem klientów. Nie zajmujemy się sprze-
dażą każdego projektu. z ośmiu projektów, które do nas tra-
fiają, średnio obsługiwany jest jeden. Albo w formie pomocy 
w uzyskiwaniu finansowania, albo obsługujemy go w formie 
sprzedaży i kompleksowej obsługi.

Czym musi się charakteryzować projekt, żebyście zwró-
cili na niego uwagę i podjęli się jego obsługi i sprzedaży?
Jest kilka kryteriów. Badając potrzeby naszego klienta, uzy-
skujemy informacje dotyczące jego preferencji – w jakiej lo-
kalizacji szuka on nieruchomości, o jakiej powierzchni, jakie 
udogodnienia musi mieć apartament, jakie wymagania musi 
spełniać operator, aby był to obiekt całoroczny i klienci za-
rabiali na nim cały rok oraz jakie są warunki cenowe. Jak już 
mamy ustalonych tych pięć kryteriów, to wtedy szukamy 
projektów, które są w stanie je spełnić. W taki sposób wy-
braliśmy np. projekt Radisson Blu w Międzywodziu. 

Na pierwszy rzut oka, może się to wydawać niezbyt 
atrakcyjną inwestycją. Międzyzdroje, Kołobrzeg, 
Świnoujście to bardziej rozpoznawalne marki  
na turystycznej mapie Polski. 
Może i  tak, ale tutaj kłania się nasza wiedza i  nasze 
doświadczenie. Widzieliśmy, że  po sukcesie projektu 
„Apartamenty na wydmach” jest dalsze zapotrzebo-
wanie na całoroczny obiekt w Międzywodziu. Wszyscy 
obserwujemy Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, 
nie widzimy jednak mniejszych miejscowości. A  war-
to. W  Międzywodziu, które leży na mierzei między 
Morzem Bałtyckim a  zalewem Kamieńskim, jest po 
prostu pięknie. Bardzo czyste powietrze, temperatura 
wody wyższa niż w  innych regionach polskiego Wy-
brzeża, złote plaże, doskonałe warunki do uprawiania 
sportów wodnych, a  oprócz morza są także czyste 
jeziora i  sąsiedztwo Wolińskiego Parku Narodowego. 
Ważnym czynnikiem dla inwestorów jest też komuni-
kacja. Aktualnie mamy bardzo dobry i  łatwy do Mię-
dzywodzia i innych nadmorskich miejscowości z Wro-
cławia czy Górnego Śląska. Dlatego koncentrujemy się 
na lokalizacjach, które mają bardzo dobrą lokalizację 
i komunikację. 

Czy mam rozumieć, że wkrótce do sprzedaży trafią 
kolejne projekty i apartamenty inwestycyjne?
tak. Wybraliśmy już kolejne lokalizacje, które budzą 
nasze zainteresowanie. to Darłówko, Ustronie Mor-
skie i  Kołobrzeg. W  2021 roku chcieliśmy się skon-
centrować na nieruchomościach m.in. w  Świnoujściu 
i  Międzyzdrojach, żeby tu zbudować potencjał sprze-
dażowy. Natomiast teraz idziemy już w  kierunku 
Ustronia Morskiego i trójmiasta.  

Czy oznacza to, że firma otworzy biuro sprzedaży 
w Trójmieście?
Owszem. Oznacza to także rozpoczęcie jednej z naszych 
najbardziej prestiżowych inwestycji. Naszemu partnero-
wi udało się zakupić bardzo atrakcyjnie położony grunt 
tuż przy morzu w Gdyni. W tym miejscu, razem z inwe-
storem, wybudujemy kompleks apartamentów, a  na-
stępnie będziemy  uczestniczyć w  komercjalizacji tego 
obiektu. ta inwestycja potwierdza tylko jedno z  głów-
nych założeń naszej działalności – chcemy żeby każda 
osoba szukająca najlepszych lokalizacji nad Bałtykiem 
trafiała do aseethome.pl. to dla nas priorytet. chcemy 
być liderem rynku luksusowych nieruchomości.

A s s e t h o m e
Innowacje na rynku nieruchomości 

inwestycyjnych i luksusowych 
40 milionów złotych – tyle wyniosła wartość jednej, rekordowej transakcji na 
rynku apartamentów inwestycyjnych, jaką przeprowadziła szczecińska firma As-
sethome w minionym roku. Dziś to zdecydowany lider w sektorze nieruchomości 
luksusowych i inwestycyjnych na Pomorzu Zachodnim i jedna z największych tego 
typu firm w Polsce. Miesięcznie przeprowadzają około 100 transakcji, wprowadza-
ją szereg innowacji w obsłudze klienta i procesie sprzedaży, planują też ekspansję. 
O tym wszystkim rozmawiamy z członkami zarządu Assethome: Michałem Wąsi-

kiem, Mariuszem Kiermaszem i Markiem Oleśkówem.
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Wspomniał pan o  tym jak ważną rolę odgrywa loka-
lizacja. To ważny czynnik, o  ile nie najważniejszy,  
ale nie jedyny, który decyduje o powodzeniu inwestycji 
w apartament. 
Racja. Jedną z głównych cech naszych obiektów, jest uni-
katowość ich położenia. Ale też wartości dodane. Weźmy 
pod uwagę np. Apollo Resort w  Świnoujściu. W  bardzo 
atrakcyjnym miejscu miasta, przy Wiatraku powstanie 
najbardziej luksusowy obiekt w  Świnoujściu. Kompleks 
apartamentów z  wieloma atrakcjami, m.in. 25 metrowy 
basen na dachu, z  podgrzewaną wodą. zaprojektowano 
na nim również ścieżki spacerowe – ludzie pijąc kawę, 
będą mogli się nimi przechadzać między trzema budynka-
mi resortu. Wszystko to z widokiem na morze. Na dachu 
będą też umieszczone stoliki restauracji oraz bary. to uni-
katowe rozwiązania. 

Dzieje się też w Międzyzdrojach…
tak, tam budujemy i  komercjalizujemy z  naszymi inwe-
storami w kolejne atrakcyjne obiekty. Będą one położone 
bezpośrednio na plaży. Np. Baltic Infinity – to budynek 
z bezpośrednim zejściem na plażę, przy molo. Nie ma dru-
giej takiej lokalizacji na Wybrzeżu. Jest ogromny popyt na 
tego typu projekty. W lutym szykujemy premierę kolejne-
go podobnego obiektu z bezpośrednim wejściem na plażę. 
te projekty nie wiążą się ze zniszczeniami w środowisku 
naturalnym, nie powodują wycinki drzew, czy też degra-
dacji terenu. Wykorzystujemy powierzchnie, na których 
wcześniej mieściły się już pewne obiekty, wpasowujemy 
się w otoczenie. Istotny jest także standard wykończenia. 
Premium to dzisiaj nie jest tylko przygotowanie aparta-
mentu w  stanie deweloperskim z  klimatyzacją. to jest 
obiekt, który jest wykończony „pod klucz”. 

We wszystkich waszych projektach klient nie zajmuje 
się wykończeniem wnętrz?
Mariusz Kiermasz, CIO Assethome.pl: Przykładowo 
w  Greeneri Park w  Świnoujściu pakiet wykończeniowy 
kosztuje 3 tys. złotych za metr kw. powierzchni. Ale zapew-
niamy wszystko – meble, AGD, ręczniki, pościel, RtV. Klient 
wchodzi, siada i  zamawia sobie kolację (śmiech). Obecnie 
70 proc. naszych klientów korzysta z  usługi wykończenia 
wnętrza. Wielu, na początku, twierdzi, że sami będą wykań-
czać nabyte lokale. Ale kiedy zbliża się termin  wykończe-
nia szacują oni faktyczne koszty, jakie są z  tym związane 
oraz czas, jaki muszą na to poświęcić. Wynika z nich jasno,  
że wiąże się to z utratą korzyści, które czerpią z możliwości 
korzystania z  apartamentu w  sezonie. Kolejnym argumen-
tem przemawiającym za skorzystaniem z naszych usług wy-
kończeniowych są gwarancje, jakie my oferujemy na wszyst-
kie urządzenia  w apartamencie, na usługi wykończeniowe 
i późniejszy serwis. to jest dla klienta bezcenne.

Klient nie musi się o nic martwić?
O nic, my zapewniamy wszystko. On tylko wprowadza się 
do gotowego apartamentu. Premium w  naszym rozumie-
niu, to unikatowość lokalizacji, niepowtarzalność i wyjąt-
kowość materiałów wykończeniowych jakie proponujemy, 
standard wykonania oraz zapewniona całoroczna opie-
ka nad obiektem ze strony profesjonalnego operatora.  
Klient nie musi się przejmować, że wypoczywając np. 
zimą w swoim apartamencie rano nie otrzyma śniadania.  
Jest to zapewnione, podobnie jak obsługa recepcji, con-
cierga, czy możliwość korzystania z  basenu przez cały 
rok i całą dobę. spełniamy oczekiwania naszych klientów, 
szczególnie w  czasie, w  którym nieruchomości premium 
stały się lokatą kapitału dla inwestorów. zawsze były one 
odporne na kryzysy i zawirowania, a teraz dodatkowo sta-
nowią ochronę przed inflacją. sama wartość nieruchomo-
ści co roku wzrasta o 6 -7 procent. 

Skoro jednym z filarów Assethome jest kompleksowa obsłu-
ga klientów inwestycyjnych, to jakie są pozostałe filary?
Marek Oleśków, cFO Assethome: Działamy na trzech polach. 
Po pierwsze działamy jako inwestor zastępczy – obsługu-
jąc inwestycje, praktycznie prowadzimy projekt od począt-
ku aż do końca, od momentu zakupu gruntu, poprzez fazę 
projektowania, przygotowania projektu do sprzedaży, samą 
sprzedaż i  rozliczenie projektu. W  tym zakresie mieści się 
również pozyskanie finansowania dla dewelopera. Drugim 
polem, które obsługujemy jest komercjalizacja projektów. 
takie usługi wykonujemy dla największych inwestorów i dla 
największych deweloperów w Polsce, m.in. z Warszawy, Wro-
cławia i  trójmiasta. trzecim polem jest nasza własna dzia-
łalność deweloperska. Pod tym względem spodziewamy się, 
że  rok 2022 będzie dla nas przełomowym. zaczynamy swoje 
pierwsze trzy projekty w szczecinie i nad morzem. ten kieru-
nek naszej działalności zamierzamy sukcesywnie zwiększać. 

To główny cel na ten rok?
Michał Wąsik, CEO Assethome: tak. Dzisiaj obsługujemy  
ok. 30  projektów deweloperskich. Do końca 2022 roku 
chcemy zwiększyć ten portfel o  co najmniej 10 projektów.  
Mamy potencjał, doświadczenie i możliwości. Nie znam dru-
giej takiej firmy w Polsce. Otworzyliśmy też biuro sprzedaży 
w Jeleniej Górze, które obsługuje klientów zainteresowanych 
apartamentami w górach. Naszym celem jest także otwarcie 
również oddziału we Wrocławiu. zarząd podejmie decyzję 
w tej sprawie do połowy roku. 

Marek Oleśków, CFO Assethome: W  tym roku będziemy 
m.in. komercjalizować wyjątkową inwestycję w  szczecinie.  
chodzi o  kilkuhektarowy teren przy zajezdni Klonowica. Po-
wstanie tam największe w  mieście osiedle mieszkaniowe. 
zaczynamy już wiosną. teren jest gigantyczny. Powstanie 
największy projekt deweloperski w szczecinie, w pięciokondy-
gnacyjnej zabudowie, z pełną infrastrukturą, placami zabaw, 
siłowniami pod chmurką, pełnym zapleczem lokali usługo-
wych. Kolejny, ale własny projekt deweloperski,  będziemy 
realizować przy ulicy Naruszewicza. Powstanie tam nasza 
kamienica. Jeśli chodzi o  szczecin, jednym z  naszych priory-
tetów jest też komercjalizacja inwestycji, która powstaje przy 
Bulwarze Gdańskim. to będzie ok. 160 apartamentów z wido-
kiem na Odrę, charakteryzujących się bardzo wysoką jako-
ścią lokali, podobną do tej, jaka jest w Aloha Residence przy  
ul. Janosika. to najbardziej luksusowe mieszkania w  szczeci-
nie, z rozwiązaniami niespotykanymi do tej pory w mieście. 

Michał Wąsik, CEO Assethome: Generalnie, chcemy aby do 
końca 2022 roku firma Aseethome.pl zaistniała w świadomo-
ści polskiego świata biznesu jako najnowocześniejsza firma 
z branży nieruchomości w kraju. 

Do tej nowoczesności za chwilę jeszcze wrócimy, ale naj-
pierw proszę powiedzieć, jak firma radziła sobie w  2021 
roku, trudnym przecież dla biznesu?
Ubiegły rok był dla nas bardzo udany pod względem sprzeda-
ży. Podpisaliśmy rekordową ilość 1260 umów, czyli średnio 

Mariusz Kiermasz – CIO assethome.pl

Michał Wąsik – CEO assethome.pl

Marek Oleśków – CFO assethome.pl30 31 
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100 miesięcznie. stawia nas to w czołówce największych firm 
w  Polsce, jeśli chodzi o  wielkość sprzedaży. Wartość zawar-
tych umów opiewa na kwotę prawie pół miliarda złotych. 

Pół miliarda złotych działa na wyobraźnię…
Wszystko jest efektem ciężkiej pracy, inwestycji w  siebie, 
w  zespół w  wiedzę i  przede wszystkim w  budowanie zaufa-
nia rynku do nas, jako ekspertów. zbudowaliśmy największą 
w  tym regionie Polski bazę klientów. Dzisiaj obsługujemy ich 
około 30 tysięcy i  robimy to zgranym, profesjonalnym zespo-
łem, który liczy obecnie 20 osób. Dzięki temu nasza efektyw-
ność w branży jest największa. Warto także podkreślić tempo 
sprzedaży jakie osiągnęliśmy. Dzięki temu, że wdrożyliśmy sku-
teczne narzędzia w formie cRM sprzedażowego (narzędzia do 
zarządzania relacjami z  klientem – przyp. red.), nasi doradcy  
są w  stanie osiągać wyjątkowe wyniki. Jeden nasz doradca 
sprzedaje tyle, ile w  innych firmach z  branży nieruchomości 
osiąga cały zespół.  

Kim są wasi klienci?
to zamożni ludzie głównie ze stolicy i ze Śląska, choć nie tylko. 
My sprzedajemy nieruchomości za kwoty sięgające 50 tys. zł za  
m.kw powierzchni. Dla przeciętnego klienta jest to dobro luk-
susowe i nieosiągalne. Ale nasi klienci są gotowi tyle zapłacić 
i płacą. My z kolei zapewniamy profesjonalizm i dyskrecję. Dla-
tego przez cztery lata praktycznie nikt o nas nie słyszał. sta-
raliśmy się prowadzić tę działalność bardzo dyskretnie, bo nasi 
klienci w większości nie życzą sobie rozgłosu. Należą do nich 
m.in. znani biznesmeni, czy choćby najlepsi sportowcy, którzy 
kupili ostatnio nasze nieruchomości w Świnoujściu. Nigdy nie 
podajemy danych naszych klientów. są one przechowywane 
na specjalnych, szyfrowanych serwerach. Prywatność klien-
tów jest naszym priorytetem. Jeśli chodzi o  obsługę klienta, 
to wzorowaliśmy się na największych firmach zagranicznych, 
nie skupiając się na tym jak wygląda rynek polski. to spowo-
dowało, że mamy zupełnie inne podejście do sprzedaży nieru-
chomości. 

I  tu dochodzimy do tej innowacyjności, o  której panowie 
wspominali przed chwilą. Co macie na myśli, wszak sam 
proces sprzedaży nieruchomości wydaje się być bardzo kla-
syczny. Jest oferta, zainteresowany klient przyjeżdża, oglą-
da, analizuje i podejmuje decyzję. 
Michał Wąsik, CEO Assethome: tak to często wygląda, może 
nawet najczęściej i faktycznie, jest to klasyczna forma sprze-
daży. Świat jednak idzie do przodu, w  grupie docelowej, do 
której trafiamy największym luksusem jest czas. zatem sta-
ramy się ten czas naszych klientów oszczędzać i  szanować.  
Nasi doradcy, na firmowym  czacie online pracują do godziny 
23. Aż do tej pory można się z nimi skontaktować i uzyskać in-
formacje dotyczące naszej oferty nieruchomości. to usługa, 
która nie jest spotykana na polskim rynku. Już dziś nasi klienci 
mają możliwość rezerwacji lokalu zdalnie 24 godziny na dobę. 
Byliśmy z tą usługą pionierami w Polsce, teraz jeszcze uspraw-
niamy ten proces. Wprowadzimy, jako pierwsi w  Polsce moż-
liwość zakupu nieruchomości on line. Kolejną nowością jaką 
wprowadzimy, również pierwsi w Polsce, będzie sprzedaż nie-
ruchomości w formie aukcji. 

Ciekawa opcja i na rynku nieruchomości luksusowych i  in-
westycyjnych na pewno logiczna. Jak to będzie wyglądać 
w praktyce?
Wystawimy na aukcji najlepsze apartamenty, na które jest naj-
większy popyt,  np. w Świnoujściu lub Międzyzdrojach ustala-
jąc cenę minimalną. zaprosimy tylko 10 klientów, o których bę-
dziemy wiedzieć, że mogą być taką transakcją zainteresowani 
i są w stanie ją sfinansować ze środków własnych. Licytować 
będą mogli tylko zaproszeni do aukcji klienci. sprzedaż aukcyj-
ną wprowadzimy jeszcze w tym roku. Ale to nie koniec innowa-
cji. W  połowie tego roku planujemy wprowadzić usługę, pro-
pozycję dla klientów, która będzie prawdziwym ewenementem 
w  kraju. Ale na razie wstrzymam się ze szczegółami. Jest to 
bardzo skomplikowana operacja i wymaga wielu formalności.

rozmawiał: Dariusz staniewski / foto: Karolina tarnawska
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Rok 2021 na rynku 
mieszkaniowym w Szczecinie
Jaki był rok 2021 na szczecińskim rynku mieszkaniowym? Czy pandemia koronawirusa 
przyblokowała popyt na nowe mieszkania, czy może było zupełnie na odwrót i to podaż nie 

nadążała za popytem? O to między innymi zapytaliśmy kilku szczecińskich deweloperów. 

RAFAŁ POSZELUźNY,  
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
SOWIńSKIEGO 72 SPÓŁKA Z.O.O.

Rok 2021 był rokiem trudnym. z  jednej 
strony dobra koniunktura na rynku nie-
ruchomości sprzyjała podejmowaniu de-
cyzji zakupowych przez klientów, dzięki 
czemu pod kątem samej sprzedaży, był to 
rok bardzo udany. z drugiej jednak, był to 
też czas, w którym zaczęliśmy zmagać się 
z  problemami w  skali dotychczas niespo-
tykanej. Przerwane przez pandemię łań-
cuchy dostaw surowców na świecie, spo-
wodowały, że zaczęliśmy mieć trudności 
ze zdobyciem materiałów do naszej pracy 
– dostępność wełny, styropianu czy samej 
cegły, zaczęła być bardzo mocno ograni-
czona, czy nawet reglamentowana, co po-
wodowało niekiedy przymusowe przestoje 
w produkcji, a także miało potężny wpływ 
na wzrost cen tych materiałów i  samych 
usług budowlanych.

2021 rok to dla nas rok zmian. to rok, 
w którym uchwalona została nowa ustawa 
deweloperska, która nakłada na dewelo-
perów kolejne ograniczenia w  prowadze-
niu działalności i  która będzie generować 
zwiększone koszty dla klientów poprzez 
przymusowe wpłaty kierowane na Dewe-
loperski Fundusz Gwarancyjny. Pozytywne 

jest jednak to, że tym przypadku ustawo-
dawca dał nam rok na przygotowanie się 
dostosowania tych przepisów. Niestety, 
wprowadzone w  ostatnim czasie, żeby 
nie powiedzieć na ostatnią chwilę, zmia-
ny w podatkach, nikomu tak potrzebnego 
czasu na przygotowanie się nie dały, a do-
tyczy to przecież nas wszystkich – firm 
i osób fizycznych.

2021 rok to też rok niepewności, chociaż 
nauczyliśmy się żyć i  pracować z  pande-
mią. zdalne spotkania z  klientami, szko-
lenia czy zebrania są już na porządku 
dziennym, ale zdecydowanie preferujemy 
ten bezpośredni, osobisty kontakt, bez któ-
rego nasza działalność jest zdecydowanie 
trudniejsza. Ostatni rok przyniósł takie 
przekonanie, że spotkania, które planujemy 
i  terminy, do których się zobowiązujemy 
często są nie do utrzymania, bo wystarczy, 
że zadzwoni ktoś z  sanepidu z  informacją 
o  kwarantannie i  jesteśmy zmuszeni prze-
kładać wszystkie nasze plany. 

Aby nie kończyć w  minorowym nastroju, 
to mam jednak nadzieję, że kolejny rok 
przyniesie więcej pozytywnych zdarzeń 
i  korzystając z  okazji, chciałbym życzyć 
czytelnikom Magazynu Prestiż wytrwało-
ści, stabilności, odpoczynku i  dużej ilości 
zdrowia w Nowym Roku.

PIOTR TOMASZEWICZ, WŁAŚCICIEL  
TOMASZEWICZ DEVELOPMENT

Rok 2021 w nieruchomościach i branży budow-
lanej był zarówno udany, jak i przysporzył wie-
le problemów. z jednej strony boom budowla-
ny wywołał wzrost cen mieszkań i  przy tym 
ogromny na nie popyt, porównywalny z sytu-
acją jaka miała miejsce w 2008 roku. zaczęto 
na dużą skalę inwestować w nieruchomości. 
Najlepiej na tym wyszli ludzie z  pieniędzmi, 
którzy kupowali mieszkania pod wynajem. 
Gorzej z  osobami, które na kupno mieszkań 
zaciągały kredyty. stopy procentowe poszły 
w  górę, a  to zapewne jeszcze nie koniec. 
trzecia grupa to osoby kupujące dla siebie.  
One też mogą dostać po kieszeni, choć pań-
stwo zapowiedziało, że da gwarancję budow-
laną na tego rodzaju inwestycje.

Poprzedni rok w naszej branży skomplikowa-
ła także pandemia. I nie mam tutaj na myśli 

braku szczepień u części pracowników i pro-
blemu z wyegzekwowaniem tego od nich, ale 
także przerwy w  dostawach materiałów bu-

dowlanych. Fabryki przestały produkować, 
a  zapotrzebowanie wcale się nie zmniejszyło.  
te trudności z dostępem surowców, podbiły ceny 
samych materiałów, ale także i usług.

Dla naszej firmy poprzedni rok był dobry.  
Może dlatego, że jestem osobą, która wszyst-
ko planuje z  wyprzedzeniem. Nie jestem zwo-
lennikiem brawury czy niepotrzebnego ryzyka 
w  tym biznesie. Działam wolniej i  rozważniej. 
Patrzę zawsze w przyszłość i  staram się prze-
widzieć jej skutki. Aktualnie budujemy 350 
mieszkań, których odbiorcami są osoby chcące 
w nich zamieszkać, głównie rodziny. to inwesty-
cja, którą zaplanowaliśmy dużo wcześniej. 

zastanawiam się co będzie dalej. Najgorszy jest 
brak stabilizacji. Wrogiem dla naszej branży jest 
również i inflacja czy coraz bardziej skompliko-
wane zasady podatkowe. choć podchodzę do 
tego na spokojnie, trzeba być na wszystko przy-
gotowanym.

PIOTR BARON, PREZES PCG

Ubiegły rok był dla nas rekordowy pod 
względem pracy przy naszych projektach. 
zakończyliśmy sprzedaż na czterech osie-
dlach – w Jaworze, Legnicy i dwóch we Wro-
cławiu. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych 
wyników finansowych, które kolejny rok 
z  rzędu były lepsze od roku poprzedniego. 
Jednocześnie, w  2021 roku weszliśmy na 
nowe rynki –  do Wałbrzycha i zielonej Góry. 
tym samym jesteśmy obecni już w  sześciu 
miastach Polski z  naszymi inwestycjami. 
W planach PcG na najbliższe lata jest urucha-
mianie kolejnych inwestycji w  obecnych lo-
kalizacjach, a także pojawienie się w nowych 
aglomeracjach, zgodnie z profilem działalno-
ści – z  przedsięwzięciami mieszkaniowymi 
i komercyjnymi. Planujemy budowę zarówno 
komfortowych osiedli wielorodzinnych, do-
mów szeregowych, jak i projektów premium, 
których przykładem może być realizowana 
w szczecinie  Victoria Apartments. 

Ważnym wydarzeniem minionego roku było 
dla nas także połączenie sił z  największym 

deweloperem w  Legnicy. Przyłączenie Mo-
dernbudu do spółki pozwoliło znacząco 
powiększyć portfel inwestycji. to ozna-
cza jeszcze więcej budowanych mieszkań  
i lokali. 

Rok 2021 stał również pod znakiem naszych 
inicjatyw sportowych i  ekologicznych, za-
równo z  ramienia Polskiego związku Firm 
Deweloperskich, do którego należymy, ale 
też w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców 
w  najbliższym otoczeniu realizowanych in-
westycji. to zwrócenie się ku ekologii, zdro-
wemu trybowi życia i  ogólnemu dobrosta-
nowi mieszkańców miast jest coraz bardziej 
widocznym trendem. 

zmienia się zarówno technologia budowa-
nia, jak i  oczekiwania nabywców, którzy 
zwracają coraz większą uwagę na standard 
budynku, możliwości uprawiania swojego 
hobby w  najbliższym otoczeniu, a  także 
zgodność wizerunku danego dewelopera 
z własnymi wartościami. czasy pandemicz-
ne dodatkowo silnie uwydatniły potrzebę 
życia na większej przestrzeni i przynależne-
go ogródka, czy większego balkonu. Jedno-
cześnie stale widzimy tendencję kupujących 
do wyboru dobrej do spokojnego życia loka-
lizacji, z dostępem do pełnej infrastruktury. 
takie właśnie projekty realizujemy dla na-
szych klientów.  

MARCIN RAUBO,  
WŁAŚCICIEL MARINA DEVELOPER

Miniony rok był dla nas bardzo pracowi-
ty, nie narzekaliśmy na brak wyzwań. 
Udało nam się zrealizować kilka dla nas 
ważnych inwestycji. Po pierwsze Aparta-
menty 101 na Warszewie, bardzo bliski 
naszemu sercu projekt mieszkaniowy 
na pełnym zieleni, zamkniętym osiedlu 
o  podwyższonym standardzie. Kolej-
no, udało nam się wdrożyć projekt pn. 
cLUBHOUse, czyli luksusowe mieszka-
nia znajdujące się przy przystani jachto-
wej. W  podobnym klimacie, a  więc na-
wiązujące do idei Mariny, są mieszkania 
na półwyspie Dziwnów, który leży nad 
samym morzem. Razem, w obu lokaliza-
cjach mamy 200 mieszkań, gdzie w  przy-
padku Dziwnowa możemy już mówić 
o  sukcesie sprzedażowym, gdyż 90 pro-
cent mieszkań znalazło już swoich wła-
ścicieli. Kolejna inwestycja budowlana, 
którą rozpoczęliśmy w 2021 roku to biura 
przy ulicy Judyma 24 i 26. to kameralnie 
położona, otoczona przez park przystań 
biznesu, w której znajdują się biura.

2021 rok to także projekty, które znajdą 
swój finał w  tym roku. Przede wszyst-

kim Hangar Przestrzenna 11, czyli czte-
rokondygnacyjny biurowiec, sąsiadują-
cy z  apartamentowcem cLUBHOUse.  
to bardzo nowoczesny budynek położo-
ny w naprawdę pięknym miejscu, bo przy 
wspomnianej przystani jachtowej. Kolej-
ne projekty to mieszkania w  kilku miej-
scach szczecina, o  których na razie nie 
możemy zbyt dużo mówić. 

Jako firma nie odczuliśmy specjalnie 
skutków pandemii. Myślę, że to dzięki 
strategii, którą stosujemy od początku. 
Otóż oferujemy nieruchomości z   seg-
mentu premium, czyli takie, które znacz-
nie zyskują na wartości i  są doskonałą 
inwestycją, niezależnie od sytuacji. Dru-
ga rzecz to lokalizacja. to zawsze będzie 
jeden z najważniejszych czynników przy 
wyborze nieruchomości, a  my w  ofercie 
mamy bardzo atrakcyjne lokalizacje, co 
przyciąga klientów. takim przykładem 
niech będzie wspomniany Dziwnów. Wie-
le mieszkań zostało kupionych nie na 
wynajem, tylko na własny użytek, przez 
biznesmenów lub osoby, które mogą pra-
cować zdalnie. Mieszkanie w  tak przy-
jemnym miejscu, powoduje, że praca na-
biera innego charakteru i jedno z drugim 
dobrze się łączy.
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DĄBSKIE PROPOZYCJE 

W  2022 roku zakończy się budowa 
cLUBHOUse – apartamentów położo-
nych przy ul. Przestrzennej, zaledwie  
7 minut jazdy samochodem od centrum 
miasta, a  jednocześnie nad samym je-
ziorem Dąbie i  bezpośrednio przy ma-
rinie. Do wyboru zostały lokale o  po-
wierzchni 58-143 m2. Już można mówić 
o  zakończonej sukcesem komercjalizacji 
tego budynku mieszkalnego, na które-
go parterze znajdą się yacht Klub Polski 
szczecin, kancelaria adwokacka Patryka 
zbroi, sklep żeglarski i  popularna Żab-
ka. W  części mieszkaniowej na uwagę  
zasługuje m.in. zastosowanie materia-
łów wykończeniowych oraz okien i drzwi 
o  podwyższonej izolacyjności dźwięko-
wej, która zapewni spokój wszystkim loka-
torom. Duże tarasy to kolejny znak charak-
terystyczny obiektu – otwarcie mieszkań  
na tę przestrzeń pozwoli cieszyć się jeszcze 
większą powierzchnią, a dzięki systemowi 

podwójnej, przesuwnej fasady będzie to 
możliwe niezależnie od warunków atmos-
ferycznych panujących na zewnątrz. 

Niebawem rozpocznie się także budowa 
i komercjalizacja sąsiedniego budynku biu-
rowo-usługowego Hangar Przestrzenna 
11. Dla najemców przygotowano nowo-
czesny i wysoko wydajny system ogrzewa-
nia i klimatyzacji, a także szerokie miejsca 
postojowe w  bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku, które umożliwią dogodną ob-
sługę klientów i  kontrahentów. Każda 
z 4 kondygnacji biurowca ma ok. 500 m2 

o wysokości od 300 do 473 cm. cała po-
wierzchnia została przygotowana pod 
względem przepustowości łącza inter-
netowego na potrzeby działalności firm 
z branży nowoczesnych technologii i  It. 
Ponadto, nieopodal w  Dąbiu powstaje 
specjalna strefa ekonomiczna, która 
wraz z  technoparkiem Pomerania oraz 
stargardzkim i  Goleniowskim Parkiem 
Przemysłowym stworzy strefę przedsię-

biorczości i  nowoczesnych technologii, 
co przełoży się m.in. na powstanie nowe-
go układu drogowego. Położenie Hanga-
ru umożliwia szybkie skorzystanie z  lot-
nisk i  łatwe utrzymywanie kontaktów 
z krajem i zagranicą.

Obie inwestycje komponują się ze sobą 
pod kątem stylistycznym, jak i  powią-
zaniem z  naturą. Położone na nabrzeżu  
Jeziora Dąbie, w sąsiedztwie dąbskiej ma-
riny, zapewniają bezpośredni dostęp do 
wody i umożliwiają uprawianie sportów 
wodnych czy podejmowanie aktywności 
rekreacyjnych tuż po pracy. Obie oferują 
też wyjątkowe widoki – z  jednej strony 
na rozległy akwen, z  drugiej na zieloną 
przestrzeń dąbskiego lotniska sporto-
wego i Wzgórza Bukowe na horyzoncie.  
– Idealne rozwiązanie na powszech-
ny obecnie deficyt czasu? Pracować  
w  Hangarze, mieszkać w  cLUBHOUse, 
wypoczywać na miejscu – podsumowuje 
Krystian surmacz.

Deweloper klasy premium
Marina Developer dał się poznać jako inwestor z wysokim poczuciem estetyki, sta-
wiający na najwyższy standard budownictwa i wykończenia wnętrz oraz funkcjo-
nalność lokali mieszkaniowych i powierzchni biurowych. W ofercie ma zarówno 

mieszkania, jak i apartamenty inwestycyjne w Szczecinie i nad morzem.

ZAMIESZKAJ NA WARSZEWIE

Dla zainteresowanych wyłącznie mieszka-
niem o  podwyższonym standardzie dosko-
nałą propozycją są Apartamenty 101 na  
Warszewie. W sprzedaży zostały już ostatnie 
mieszkania 3-pokojowe o  powierzchni 78-82 
i 4-pokojowe o powierzchni 114 m2. Wszystkie 
mają dostęp do urządzonych już ogródków 
z  tarasem lub balkonów. Ogrzewanie podło-
gowe, system pompy cyrkulacyjnej zapew-
niający stały i szybki dostęp do ciepłej wody 
to tylko niektóre z nowoczesnych rozwiązań 
zastosowanych w 101. W każdym mieszkaniu 
zainstalowano system klimatyzacji, na który 
składają się 2 jednostki wewnętrzne – w salo-
nie i  największej sypialni. Mieszkaniem moż-
na sterować przez własny smartfon dzięki 
inteligentnemu systemowi od firmy Fibaro. 
Lokale na parterze wyposażone są w  rolety 
zewnętrzne i  dodatkowy alarm, a  całe osie-
dle jest monitorowane, co zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców. Bezobsługowe 
ogródki, które posiadają już nasadzenia i  ta-
rasy z  deski kompozytowej, system nawod-
nienia i  automatyczną kosiarkę, zapraszają 
do wypoczynku tak samo jak położone w są-
siedztwie osiedla park Warszewo-Podbórz 
i Puszcza Wkrzańska.

A MOŻE NAD MORZEM?

Nad morzem czeka na nas osiedle Półwy-
sep Dziwnów. Można się tu cieszyć zarów-
no własnym kątem, jak i  wykupić lokal pod 
wynajem, zwłaszcza że wszystkie mieszka-
nia przygotowywane są w  standardzie pod 

klucz. Obecnie w sprzedaży są jeszcze lokale 
o metrażu 27-71 m2, z balkonami lub tarasa-
mi i  ogródkami. Układ funkcjonalny, lokali-
zacja i  standard wykończenia przemyślane 
są w taki sposób, by odpowiadać potrzebom 
rodzin z  dziećmi, miłośnikom zwierząt i  pa-
sjonatom aktywnego wypoczynku. Osiedle 
położone jest nad zalewem Kamieńskim 
i zatoką Wrzosową.  zapewnia dogodny do-
stęp do atrakcji turystycznych Dziwnowa 
i  leży na zachodniopomorskim szlaku Że-
glarskim. W sąsiedztwie znajduje się miejska 
przystań sezonowa, a w pobliżu także plaża, 
marina z zapleczem i popularną restauracją.  

ze względu zarówno na położenie, jak i  za-
pewnioną przez dewelopera infrastruktu-
rę światłowodową, Półwysep Dziwnów to 
świetne miejsce do pracy zdalnej i  propo-
zycja dla wszystkich, którzy chcą ulokować 
kapitał w  miejscu dobrym do życia i  wypo-
czynku.

autor: Karina tessar/foto: materiały prasowe
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Doskonale zaprojektowany 
odpoczynek

Luksusowe, stylowo i oryginalnie urządzone, z dbałością o najmniejszy de-
tal i wygodę, piękne apartamenty czekają na gości przy ulicy Władysława 
Grabskiego a także, już niedługo na 15 i 16 piętrze Hanza Tower. Lans Apart-
ments to efekt poszukiwań idealnego miejsca na nocleg, które nie będzie 

hotelem, ale też nie będzie zwyczajnym lokalem do wynajęcia. 

– Krótkoterminowy najem to wynik moich 
doświadczeń jako lokatora w  podobnych 
miejscach – mówi Fadi Brzezowski, właściciel 
Lans Apartments. – Jako biznesmen, bywałem 
często w szczecinie w interesach i zatrzymy-
wałem się w  przeróżnych apartamentach. 
Muszę szczerze przyznać, że tylko 20 procent 
z  nich spełniało wszystkie kryteria. Nie za-
wsze zastawałem to, co widziałem wcześniej 
na zdjęciach, również czystość pozostawiała 
wiele do życzenia. Postanowiłem więc, że za-
inwestuje w  krótkoterminowy wynajem ale 
na własnych warunkach.

Apartamenty, które znajdują się przy ulicy 
Grabskiego to luksusowe lokale, urządzone 
w  trzech różnych stylach, tak by pasowały 

klimatem do każdego z   klientów. – Różowy 
apartament jest najbardziej ekstrawagancki, 
taki trochę w  kalifornijskim, trochę w  pary-
skim stylu. Pudrowy róż jest przełamany bu-
telkową zielenią, nie brakuje piór i  neonów. 
Drugi  z  apartamentów jest bardziej stono-
wany: czerń i  beże, bardziej klasyczne ele-
menty wystroju wnętrza. za to z efektownym 
oświetleniem. trzeci apartament nazwałem 
roboczo Game Room. tak jak beżowy apar-
tament może być przeznaczony zarówno dla 
rodzin jak i biznesmenów w delegacji, tak ten 
z  pewnością spodoba się, zmęczonym zała-
twianiem interesów, osobom. Wyposażyłem 
go w  automat do gry, Xboxa ale jest też ru-
letka i szachy. tu się przede wszystkim odpo-
czywa.
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Wszystkie apartamenty są wyposażone w  sprzęt kuchenny 
(zmywarkę, lodówkę, ekspres do kawy), w łazience nie brakuje 
kosmetyków i  suszarki, prysznica, a  w  beżowym apartamen-
cie jest jacuzzi. Goście mogą skorzystać z telewizji satelitarnej 
albo posłuchać muzyki z winylowych płyt, gdyż w każdym apar-
tamencie stoi prawdziwy gramofon. z  balkonów natomiast 
rozciąga się uroczy widok na ogród. – O  wystrój wnętrza i  te 
wszystkie detale zadbała moja narzeczona Marta Kocoł, która 
przygotowała projekty przy współpracy z architektami – mówi 
Fadi Brzezowski.  –  Ma świetne oko i zmysł estetyczny, w pełni 
jej zaufałem. W Hanza tower np. powstanie apartament, któ-
ry nazwaliśmy Jungle. Dużo zieleni, ogród na tarasie, z  wido-

kiem na miasto, łóżko na linach. Nie oszczędzamy na wystroju, 
wszystko musi być najlepszej jakości i wysmakowane. I też o to 
mi chodziło - o jakość. Dodatkowo, każdy z apartamentów jest 
nie tylko sprzątany po każdym z gości ale również dezynfeko-
wany, co w dobie pandemii jest koniecznością. 

Jeśli ktoś marzy o  przysłowiowej odrobinie luksusu, to powi-
nien skorzystać z  tych przyjemnych wnętrz i odpocząć w oto-
czeniu dobrego designu i przedmiotów, które ten relaks tylko 
pogłębią.

autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

LANS APARTMENTS
tel. 0048 667662662
tel. 0049 015145865710
lans@lansapartments.pl

     / lansapartments 
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czas ruszać 
z biznesem za Odrę 

Apartament premium 
 inwestycja z przyszłością

Świetnej jakości wykończenia, unikatowe lokalizacje i  inteligentne rozwiązania to aspekty, 
które przyciągają kupujących do rynku nieruchomości premium. Jedno z takich wyjątkowych 
osiedli buduje deweloper PCG. Mowa o  ekskluzywnym osiedlu Victoria Apartments,  

które powstaje tuż przy jeziorze Dąbie. 

Decyzja o  zakupie mieszkania nie wy-
nika już tylko z  chęci posiadania lokalu, 
w  którym będziemy mieszkać. W  ostat-
nich latach służy też ochronie zgroma-
dzonego kapitału i  jest świetną formą 
inwestowania. Po apartamenty premium 
sięgają zazwyczaj ci kupujący, którzy do-
skonale znają rynek i  interesuje ich seg-
ment bardziej odporny na inflację oraz 
wahania rynkowe. Wiedzą, że wyjątko-
we projekty to nieruchomości, których 
wartość może za jakiś czas znacząco  
wzrosnąć. 

– to starannie wyselekcjonowane adre-
sy, które są dla klientów atrakcyjne, np. 
z uwagi na spokój, bliskość natury, możli-
wość realizowania pasji w bliskim sąsiedz-
twie własnego mieszkania. tu cena idzie 
w  parze ze świetną jakością, niebanalny-
mi, rozwiązaniami oraz nieszablonowym 
designem – mówi Bartłomiej Mandryga, 
kierownik działu sprzedaży i  marketin-
gu PcG s.A. – takie inwestycje w  Polsce 
sprzedają się doskonale. Jedną z  nich, 
czyli Victoria Apartments, prowadzimy 
nad szczecińskim jeziorem Dąbie. Już nie-
bawem oddajemy pierwszy etap tego pro-
jektu w szczecinie. to miejsce idealne dla 

wszystkich tych, dla których woda jest 
ważnym atutem, choćby ze względu na 
sporty, które uprawiają – dodaje.

TWÓJ WYJĄTKOWY APARTAMENT

W  trakcie zakupu mieszkania, to jednak 
nie tylko lokalizacja jest czynnikiem de-
cydującym. Inwestycje premium to nieru-
chomości o  podwyższonym standardzie, 
które odznaczają się wyjątkową dbało-
ścią o  detale, ale także kuszą wieloma 
inteligentnymi rozwiązaniami. W  przy-
padku Victoria Apartments to np. system 
smart home, który pozwala na zdalne ste-
rowanie oświetleniem sufitowym i ogrze-
waniem, przez co zmniejsza się pobór 
energii elektrycznej i ciepła. Do dyspozy-
cji przyszłych mieszkańców jest również 
nowoczesny system wideodomofonowy, 
który w  przypadku nieobecności w  apar-
tamencie umożliwia zdalne połączenie te-
lefonu z domofonem. Dzięki temu istnieje 
możliwość rozmowy z dowolnego miejsca 
z osobą znajdującą się przy drzwiach – np. 
z kurierem. 

– Na osiedlu stosujemy też oświetlenie 
LeD z  czujnikami ruchu, ograniczając 

w  ten sposób zużycie prądu w  częściach 
wspólnych – tłumaczy Bartłomiej Mandry-
ga, kierownik działu sprzedaży i  marke-
tingu PcG s.A. – tych innowacyjnych roz-
wiązań w inwestycjach premium jest wiele 
i  jest to wysoka jakość na rynku.  Warto 
wspomnieć także o innych udogodnieniach: 
ogrzewaniu podłogowym w  standardzie 
zakupu, przestronnych balkonach wykoń-
czonych deską kompozytową oraz eleganc-
kimi szklanymi balustradami, wielkofor-
matowych oknach, a także dostępnych dla 
mieszkańców tarasach na dachu z  wido-
kiem na jezioro Dąbie, czym Victoria Apart-
ments urzeka już od pierwszego wejrzenia. 
Nie bez znaczenia jest także otoczenie in-
westycji. Bardzo starannie i z wielką uwa-
gą zaprojektowaliśmy bujną i  trwałą ro-
ślinność, by cieszyła mieszkańców przez  
wiele lat. 

Warto rozważyć rynek premium, gdy stoimy 
przed decyzją o  zakupie mieszkania. tego 
typu nieruchomości cieszą się niesłabną-
cym zainteresowaniem. Jakość, praktyczne 
rozwiązania, ponadczasowe projekty i  idą-
ca za tym wartość, to właśnie to, co naj-
bardziej docenia się w  apartamentach tej  
klasy. 

PcG s.A. | ul. Panieńska 17, szczecin | tel.: +48 735 200 002 | e-mail: szczecin@pcg.pl | www.pcg.pl
40 

n
ie

rU
cH

O
M

O
śc

i



Duże ożywienie na rynku 
nieruchomości komercyjnych 

Szczeciński rynek biurowy charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu i  ma najniższy 
wskaźnik pustostanów w Polsce. Wpływ na to ma dynamiczny rozwój sektora usług wspól-
nych oraz IT. Ale nie tylko biura stanowią o atrakcyjności inwestycyjnej Szczecina. W naszym 
regionie świetnie rozwija się rynek magazynów - mówią w rozmowie z Prestiżem eksperci 

z globalnej firmy doradczej Colliers International.  

Jaki był rok 2021 dla szczecińskiego rynku 
biurowego?

Hubert Filipczak, Senior Associate Colliers: 
2021 rok był wyjątkowy dla wszystkich ryn-
ków biurowych w Polsce i na świecie. Gdy two-
rzyliśmy w 2021 roku wspólnie z Agencją Roz-
woju Metropolii szczecińskiej raport „Kurs na 
szczecin” o rynku biurowym i magazynowym 
szczecinie, mieliśmy do czynienia z  dużo 
mniejszym popytem i podażą niż w 2020 roku. 
szczecin stanowi jeden z głównych ośrodków 
nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, co 
wpływa na rozwój rynku biurowego i jego po-
tencjał. Liderem wśród najemców jest jednak 
sektor It i  telekomunikacji. Na ten moment 
poziom pustostanów w szczecinie jest najniż-
szy w Polsce i wynosi 5,3 %. 

Co się wydarzy na szczecińskim rynku biu-
rowym w roku 2022?

Hubert Filipczak: Nadchodzący rok nie powi-
nien znacznie odbiegać od 2021, poza jedną 
zmianą, jaką mogą być śmielsze powroty do 
biura. Jeśli nastąpi to bardziej zdecydowanie 

niż w 2021 roku, to będziemy mieli sytuację, 
w której deweloperzy powinni odważniej my-
śleć o nadchodzących latach i tym samym de-
cydować się na realizację kolejnych inwestycji 
biurowych. szczecin potrzebuje nowych bu-
dynków, ale też kolejnych firm, które stworzą 
atrakcyjne miejsca pracy. Dwa sektory, które 
zmieniają właśnie rynek pracy to centra usług 
wspólnych oraz It. 

Szczeciński rynek biurowy się rozwija. Co 
jest w planach w tym segmencie?

Hubert Filipczak: z nowych, ciekawych pro-
jektów biurowych w  planowaniu jest kom-
pleks biurowy Fregata w  szczecińskich Gu-
mieńcach, który może dostarczyć w 3 fazach 
około 15 000 mkw. nowoczesnej powierzchni 
biurowej. Gumieńce stają się coraz atrakcyj-
niejsze pod względem mieszkaniowym, więc 
przyszedł czas, aby w ślad za tym pojawiły się 
również przestrzenie do pracy. Mamy nadzie-
ję, że budynek Fregata zyska zainteresowa-
nie najemców, którzy potrzebują budynków 
o wysokich standardach z dostępem do dużej 
ilości miejsc parkingowych. Inwestor zadbał 

również o środowisko decydując się na zasto-
sowanie technologii, które mają iść w  parze 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jaka jest pozycja szczecińskiego rynku biu-
rowego w porównaniu z wiodącymi rynka-
mi w Polsce?

Blanka Klawińska-Okonek, Associate Col-
liers: szczecin i  jego okolice to region o du-
żej atrakcyjności inwestycyjnej. Rynek biu-
rowy w  porównaniu z  wiodącymi rynkami 
w  Polsce jest na wczesnym etapie rozwoju.  
Ma to oczywiście swoje zalety, takie jak małe 
wahania czynszu za powierzchnie biurowe 
o  wysokich standardach. Warto podkreślić 
istotną cechę - wolna powierzchnia syste-
matyczne wchłaniana jest przez rynek. taka 
cykliczność powoduje, że nowe projekty zy-
skują odpowiednią absorpcję. szczecin, to 
również jeden z  głównych ośrodków nowo-
czesnych usług biznesowych w  Polsce. Jak 
podają źródła ABsL, udział branży Bss (Bu-
siness services sector- nowoczesne usługi 
biznesowe) w wynajętej powierzchni wynosi 
aż 22%.

Najważniejsze zalety Szczecina i regionu, które mogą być za-
chętą dla inwestorów polskich i  zagranicznych. Oczywiście 
z perspektywy Colliers.

Blanka Klawińska-Okonek: szczecin jest nie tylko miastem 
przyjaznym do życia, lecz także atrakcyjnym wyborem dla biz-
nesu. coraz częściej region dostrzegany jest przez inwestorów 
biurowych, zwłaszcza z branży BPO/ssc/It oraz magazynowej. 
Nie można pominąć lokalizacji i  sieci połączeń krajowych, jak 
i  międzynarodowych, które powodują, że szczecin to centrum 
gospodarcze, turystyczne, a także akademickie, które poniekąd 
tworzy bramę na północ i zachód europy. 

Hubert Filipczak: centra usług wspólnych szukają przede 
wszystkim lokalizacji z dobrym zapleczem akademickim i dostę-
pem do młodych ludzi posługujących się językami obcymi. Dla-
tego do tej pory najbardziej wygrane były miasta z  największą 
ilością studentów, tj. Warszawa, Kraków czy Poznań. z  drugiej 
strony duża konkurencja na wyżej wspomnianych rynkach zmu-
sza firmy do poszukiwania alternatywnych lokalizacji w  Polsce 
i tutaj szczecin może być dobrym kierunkiem. My widzimy szcze-
cin jako dynamiczne miasto, które wchodzi na falę szybkiego 
rozwoju. Widać, że miasto przechodzi gruntowną metamorfozę 
za sprawą inwestycji miejskich oraz prywatnych. Rozwój kolei 
metropolitalnej, infrastruktury drogowej oraz transportu mor-
skiego tylko utwierdza w przekonaniu, że teraz jest dobry czas 
na szczecin.

Jakie są perspektywy rozwoju szczecińskiego rynku biurowego?

Blanka Klawińska-Okonek: W poprzednich latach odnotowywa-
liśmy stabilny poziom popytu i mamy nadzieję, że ten trend się 
utrzyma, a miasto będzie zyskiwać na znaczeniu wśród inwesto-
rów. szczecin to miasto z ogromnym potencjałem i dostępnością 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej, dzięki czemu z  roku na 
rok zwiększa swoje znaczenie na biznesowej mapie Polski. Wspo-
mniany wcześniej początkowy etap rozwoju, jak i  niski współ-
czynnik pustostanów powodują, że rynek jest otwarty na nowe 
projekty, które na pewno będą cieszyć się zainteresowaniem ist-
niejących, jak i potencjalnych najemców.

Rynek nieruchomości komercyjnych to nie tylko biura. O po-
tencjale danego rynku świadczy też rozwój sektora magazy-
nowego. Jak ten sektor wygląda w Szczecinie i regionie?

Maciej Cieliczko, Associate Director Colliers: szczecin i  jego 
okolice to niewątpliwy lider na mapie rozwijających się regionów 
magazynowych. Palmę pierwszeństwa zawdzięcza on przede 
wszystkim doskonałej lokalizacji. Bliskość portu szczecin-Świno-
ujście, dróg ekspresowych i autostrady czyni region doskonałym 
hubem logistycznym, nie tylko dla zachodniej Polski, lecz także 
– a  może nawet głównie - dla skandynawii i  europy Północnej. 
Na równi z  lokalizacją, niezwykle ważnym elementem sukcesu 
szczecina jest czynnik ludzki. Dostęp do wykwalifikowanych 
pracowników to kluczowy element dla podejmujących decyzję 
o  lokalizacji kolejnej fabryki czy centrum dystrybucji. Wszyst-
kie wymienione czynniki spowodowały, iż lada dzień istniejąca, 
nowoczesna powierzchnia regionu przekroczy magiczną liczbę  
1 000 000 mkw. to jednak nie koniec - w trakcie budowy pozostaje 
jeszcze ok. 150 000 mkw, a deweloperzy są gotowi wybudować 
kolejne 600 000 mkw. W szczecinie przybywa również zaintere-
sowanych najemców. Jest to spowodowane przede wszystkim 
rozwojem handlu e-commerce. Doskonała większość dewelope-
rów magazynowych działających na polskim rynku zdecydowała 
się na inwestycję w tym regionie - kilku z nich jest w posiadaniu 
nawet dwóch czy trzech lokalizacji. to potwierdza dojrzałość 
i bardzo dobre prognozy rozwoju tego sektora w regionie.

rozmawiał: Jakub Jakubowski

Blanka Klawińska-Okonek, Associate colliers

Hubert Filipczak, senior Associate colliers

Fregata Park dostarczy na szczeciński rynek biurowy 15 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Maciej cieliczko, Associate Director colliers
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Rok 2021 
w szczecińskim biznesie

Jaki był 2021 rok dla szczecińskiego biznesu? Jak przedsiębiorcy funkcjonowali w  kolejnym roku 
pandemii? Z jakimi największymi problemami i wyzwaniami musieli się zmierzyć? Czy w prowadzonych 
firmach zaszły jakieś istotne zmiany? Jaki będzie rok 2022 dla biznesu? Na te pytania odpowiadają 

szczecińscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele lokalnych organizacji samorządu gospodarczego.

zmiany, zmiany i  jeszcze raz zmiany! Przyzwycza-
iliśmy się już trochę, że rynek pracy jest niczym 
rozpędzona karuzela, która zaskakuje nas kolejny-
mi uniesieniami i zmianami kierunków, ale zaryzy-
kowałabym tezę, że rok 2021 był czasem, w którym 
wspomniana zmienność była większa niż się spo-
dziewaliśmy. Przedsiębiorcy i  pracodawcy musieli 
zmierzyć się z  takimi wyzwaniami jak: inflacja, 
rosnące oczekiwania płacowe pracowników, rosz-
ady kadrowe na wielu stanowiskach czy wreszcie 
odchodząca i  wracająca pandemia, która na stałe 
przemeblowała system pracy w wielu firmach. 

Jak przedsiębiorcy sobie poradzili? Wielu wręcz 
wzorowo. Jako firma rekrutacyjna robiliśmy 
wszystko, by być silnym wsparciem dla przedsię-
biorców, którzy mimo nie zawsze sprzyjających 
okoliczności nadal chcą rozwijać swoje firmy, roz-
wijać ofertę, zatrudniać nowych ludzi. Rok 2021 był 
również czasem wielu szkoleń. czujemy, że teraz – 
jak nigdy wcześniej – w przedsiębiorstwach ważna 
jest wiedza. Przedsiębiorcy chcą się uczyć, wiedzą 
bowiem, że silne podparcie merytoryczne pomaga 
przetrwać trudne i zmienne czasy. 

Jaki to był czas dla LsJ HR Group? Intensywny. 
Wielkie zmiany u  naszych klientów wymagają od 

nas mobilizacji, świetnej organizacji oraz świeżych 
pomysłów, które w 2021 roku wdrażaliśmy w życie. 
Jako zewnętrzny dział HR pomagaliśmy w  rekru-
tacjach, szkoleniach, pozyskiwaniu pracowników 
z zagranicy czy przy legalizacji zatrudnienia. Wiele 
zmieniło się u  nas organizacyjnie, skonsolidowali-
śmy naszą firmę w nowoczesnych biurach przy ul. 
celnej. Wszyscy pod jednym dachem to też uspraw-
nienie wewnętrznych procesów komunikacyjnych.

Rynek pracy kocha równowagę. My również!  za 
cel w roku 2022 obieramy sobie dalszy rozwój oraz 
wspieranie przedsiębiorców z którymi współpracu-
jemy. Przewiduję, że to będzie bardzo humanistycz-
ny rok – wiele uwagi będzie skierowanych w stronę 
pracowników, menadżerów, zespołów pracujących 
w firmach. Nie możemy się tych spotkań już docze-
kać!

epidemia i  jej konsekwencje to z  pewnością 
najważniejszy czynnik, jaki wpływał na biznes 
na całym świecie. Większość branż ucierpiała 
z  powodów lockdownów, ograniczenia kon-
sumpcji czy załamania się łańcucha dostaw to-
warów i materiałów do produkcji. Mimo to, jak 
przy każdych zawirowaniach, znalazło się kilka 
branż, dla których epidemia była elementem 
stymulującym rozwój. ciekawe, że jedną z ta-
kich branż, oprócz tak oczywistych jak branża 
medyczna, była produkcja rowerów, w  szcze-
gólności tych wspomaganych elektrycznie. 

Początek roku 2021 dla Geobike MFc to urucho-
mienie i  przeprowadzka do nowej montowni 
z  nowoczesnymi zautomatyzowanymi liniami 
montażowymi choćby kół rowerowych i  na-
dzieja na dynamiczny wzrost produkcji. Ilość 
zamówień, w szczególności eksportowych, ro-
śnie bardzo szybko i pozwala planować zwielo-
krotnienie produkcji. Lockdown i zdalna praca 
oraz obawy co do korzystania z  komunikacji 
miejskiej powodują, że ludzie spragnieni ruchu 
masowo przesiadają się na rowery. Wprowa-
dzenie „zielonego Ładu” przez państwa Ue 
pomaga w rozwoju produkcji elektrycznych ro-
werów cargo czy rowerów przeznaczonych do 
miejskich systemów sharingowych. 

Gdy wydaje się że tego boomu nic nie jest już 
w  stanie zatrzymać... w  kanale sueskim staje 

w poprzek jeden z mega kontenerowców. sys-
tem dostaw komponentów produkowanych 
w Azji rozregulowuje się tak, że ceny wysyłek 
kontenerów, w przypadku gdy zdoła się je za-
rezerwować, rosną o  kilkaset procent, a  ter-
miny dostaw znacznie się wydłużają. Powoli 
firma adaptuje się do tych nowych wyzwań, 
epidemia trochę słabnie , dostosowujemy ceny 
produktów, bierzemy też udział w pierwszych 
międzynarodowych targach z fizycznym udzia-
łem kontrahentów. 

Ilość zamówień ciągle rośnie, co powoduje, że 
zaczynamy myśleć o  zwiększeniu mocy pro-
dukcyjnych. złożony wiosną wniosek w  Urzę-
dzie Marszałkowskim o środki z Ue na budowę 
nowej fabryki okazuje się jednym z  najlepiej 
ocenionych. Jesienią podpisujemy umowę 
o  dofinansowanie. Koniec roku zamykamy 
wzrostem produkcji o 160 % i pełnym portfe-
lem zamówień. 

zdaję sobie sprawę, że to może nietypowy 
ogląd pandemicznej sytuacji w  biznesie, lecz 
czasami nawet niekorzystne otoczenie go-
spodarcze pozwala rozwijać się niektórym 
branżom. trzeba mieć trochę szczęścia i  być 
odpowiednio przygotowanym w  odpowied-
nim czasie na odpowiednie działanie, czego 
wszystkim innym prowadzącym różnego ro-
dzaje małe czy duże biznesy życzę.

K aTa R z y na oPieK U lsK a
Prezes Zarządu LS J  HR Group

GR ZEGOR Z BA RGIELSK I
Właściciel Geobike M FC
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Rok 2021 był kolejnym trudnym ro-
kiem dla przedsiębiorców i pracodaw-
ców. W szczególności w pierwszej jego 
połowie, kiedy mieliśmy do czynienia 
z  pandemią, lockdownem i  ciężkimi 
restrykcjami, przy niewielkim wspar-
ciu państwa. Przedsiębiorcy musieli 
się dostosować do zmieniających się 
warunków. Jest to jeden z najtrudniej-
szych okresów w  historii gospodarki. 
Nie pamiętamy od dekad tak wielkiej 
korekty i  tak wielkiej recesji w  wielu 
branżach. Inaczej patrzymy na biznes, 
charakter pracy i jej system organiza-
cyjny. 

Niektóre branże doskonale się obroni-
ły i zwiększyły zyski mimo lockdownu 
i  pandemii. Ale jest też wiele sekto-
rów gospodarczych, dla których to 
zdecydowanie najcięższy czas w  hi-
storii. Najtrudniej przeżywały go 
branże bezpośrednio dotknięte loc-
kdownem: turystyka, handel, HoRe-
ca, gastronomia, kultura, rozrywka, 
eventy. Wiele firm, w  tych branżach 
przestało istnieć, wiele popadło w fi-
nansowe problemy. W drugiej połowie 
roku przyszedł jednak czas odrabiania 
strat i  podnoszenia się z  problemów. 
W tym czasie nie było już lockdownów 
i  bardziej uciążliwych restrykcji, co 
pozwoliło się powoli odbudowywać 
przedsiębiorcom. Niestety w  Nowym 
Roku czekały już na przedsiębiorców 
kolejne niespodzianki.

Rok 2022 przywitał przedsiębiorców 
chaosem podatkowym na niespoty-
kaną skalę. Kompleksowa reforma 
systemu podatkowego została wpro-
wadzona bez konsultacji i  przygoto-

wania, w  ekspresowym tempie. Pół-
nocna Izba Gospodarcza od momentu 
pojawienia się pierwszych projektów 
wskazywała na liczne błędy i  ape-
lowała o  zmiany w  programie oraz 
stosowne vacatio legis. Polski Ład 
w  kwestiach finansowych i  ekono-
micznych zmienia kilkadziesiąt ustaw. 
Dla wielu firm będzie to zmiana pod-
stawy działania, a czasem nawet pro-
filu prowadzonej pracy. takich zmian 
nie da się wprowadzić z dnia na dzień. 

Otrzymujemy wiele sygnałów od 
przedsiębiorców, że odbijają się od 
drzwi w  kancelariach podatkowych 
i  doradczych, bo mają one tyle klien-
tów, że nie są w stanie pomagać kolej-
nym firmom. Wiele przedsiębiorstw 
zostanie pozostawionych sama sobie 
w  obliczu rewolucyjnych zmian. Po-
nadto mamy szalejącą inflację i  dro-
żyznę, rosnące koszty kredytów, brak 
materiałów na rynkach (stal, drewno 
i  papier, elektronika, materiały bu-
dowlane), a także ogromne podwyżki 
cen energii, które dla przedsiębior-
ców, samorządów, instytucji i  stowa-
rzyszeń wynoszą nawet 1000%. to 
wszystko jeszcze bardziej napędzi 
drastyczny wzrost cen, co niebawem 
odczujemy wszyscy we własnych port-
felach. Widoczne to jest już w  szcze-
cińskich piekarniach, kawiarniach 
i restauracjach. Rząd próbuje ratować 
sytuację tarczami Antyinflacyjnymi. 
Jednak zapominając o  przedsiębior-
cach nie jest w  stanie powstrzymać 
fali rosnących cen. Pytamy: gdzie są 
rozwiązania, które pozwolą nam ten 
czas przetrwać? Gdzie wsparcie dla 
przedsiębiorców?

Rok 2021 minął nam pod znakiem walki 
z pandemią cOVID-19 i w sektorze tsL było 
to również odczuwalne. Pandemia pobudza 
firmy do szukania dla siebie nowych prze-
strzeni. Dla nas krokiem milowym okazał 
się Brexit i aktywne wejście na rynek mię-
dzy europą a  Wielką Brytanią. Udało się 
także kontynuować inwestycje intermodal-
ne. Ważnych momentów w  roku 2021 nie 
brakowało. celem był rozwój i szukanie no-
wych przestrzeni do działania. Utrzymanie 
jakości usług w  roku pandemicznym było 
wyzwaniem dla całego sektora tsL. Nasi 
klienci są przyzwyczajeni do szybkich do-
staw, sprawnej obsługi i najwyższego pozio-
mu bezpieczeństwa. Ani praca zdalna, ani 
zatory w łańcuchach dostaw nie mogły być 
powodem do tego, by nie otrzymali towaru 
na czas. to był dla nas priorytet. 

Rynek przewozowy jest obecnie w swo-
im szczytowym momencie. Firmy trans-

portowe mają więcej towarów do prze-
wiezienia, a transport intermodalny nie 
jest tak rozwinięty, jak byśmy chcieli. 
zachowanie wysokiej jakości usług 
w  2021 roku wymagało większych na-
kładów pracy i  zaangażowania. Udało 
nam się, ale musimy przyznać szczerze, 
że nie był to łatwy rok. Brexit przyniósł 
firmom logistycznym szanse na zdoby-
cie nowych klientów. Wymagało to jed-
nak pracy i  bardzo dużo nauki. Brexit 
pokazał, że zmiana może być szansą. 
Przeżywaliśmy prawdziwy boom zleceń 
w  pierwszych miesiącach po opuszcze-
niu Unii europejskiej przez Wielką Bry-
tanię. sektor tsL musiał w  minionym 
roku odpowiadać na rosnące zapotrze-
bowanie ze strony sektora e-commer-
ce. Rośnie on dynamicznie i  rok 2021 
pokazał, że dobra korelacja pomię-
dzy Ict a  tsL prowadzi do wielkich  
wzrostów.

Pierwszy wykup Intel corporation w  Pol-
sce, 160 milionów złotych pozyskane przez 
spółki z  grupy na rozwój oraz ogromny 
wzrost zainteresowania ofertami pracy 
w branży It - pod takimi hasłami minął rok 
2021 w szczecińskiej firmie Red sky.

Pandemia cOVID-19 wpłynęła na wiele 
branż, jej skutki odczuły również firmy 
z  obszaru technologii informacyjnych. Po-
mimo wszelkich negatywnych aspektów, 
pandemia miała też pozytywny wpływ na 
branżę. spowodowała duży skok rozwo-
jowy w  obszarze rozwiązań technologicz-
nych, co zaowocowało wieloma nowymi 
start-up’ami powstającymi wewnętrznie 
w naszej strukturze. Doszło też do zmiany 
popytu i  podaży na rynku, co przyniosło 
wiele rozwiązań w  istniejących już pro-
duktach. Projekty i  spółki naszej grupy, 
pozyskały dodatkowe finansowania w  wy-
sokości 160 milionów złotych. Dwa z  tych 
projektów zadebiutowały na Newconnect.

Rekrutacja i  wszelkie działania dotyczące 
human resources to znaczny obszar na-

szych codziennych działań jako start-up 
studio. W  tym obszarze również zanoto-
waliśmy ogromne wzrosty w  roku 2021. 
W naszych procesach rekrutacyjnych wzię-
ło udział aż 260% więcej kandydatów w po-
równaniu do roku 2020.

Jako Red sky, rok 2021 będziemy wspo-
minać przez pryzmat sprzedaży jednej 
ze spółek naszego portfolio. 5 listopada 
2021 doszło do przełomowej transakcji dla 
polskiego środowiska start-up’ów. Intel 
corporation, największy na świecie pro-
ducent układów scalonych oraz twórca 
mikroprocesorów dokonał kupna spółki Re-
moteMyApp, oferującej technologię prze-
syłania strumieniowego i platformy do gier 
w chmurze.

W  2021 roku nasza firma świętowała 15 
-lecie działalności. trudno uwierzyć, że aż 
tyle lat minęło od dnia, kiedy pierwsi pra-
cownicy weszli do naszego biura. co wię-
cej, wiele z  tych osób jest z  nami do dziś. 
to dla nas największy wyznacznik sukcesu.

DR PioTR wol n y 
Dy rektor szczecińsk iej Pó ł nocnej Izby Gospodarczej

PR ZEM YSŁ AW HOŁOWACZ 
Dy rektor ds. roz woju w Gr upie C SL

RoKsa na Koz a Ry na 
Dy rektor Operacyjny Red Sk y
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sytuacja lokalnych przedsiębior-
ców w  ubiegłym roku na pewno 
nie była łatwa.  Firmy z  branży 
gastronomicznej nie odrobiły 
do końca wszystkich strat wy-
nikających z  pandemii. Wiele 
przedsiębiorstw usługowych 
było nadal w  złej sytuacji finan-
sowej. Pozytywny trend można 
było chyba zobaczyć  przede 
wszystkim w branży budowlanej. 
zwłaszcza deweloperzy, którzy 
budują na sprzedaż, raczej nie 
narzekali. Ilość osób starających 
się o zamianę pieniędzy na trwa-
łe dobra, np. nieruchomości jest 
ciągle znacząca. 

Ale w  przypadku usług budow-
lanych sytuacja przypomina 
trochę loterię. Bo nie za bardzo 
wiadomo jak przewidzieć, co 
się na tym rynku będzie działo, 
na jakim poziomie skalkulować 
ceny np. materiałów, energii 
oraz kosztów osobowych. Wie-
le firm, które wygrały przetargi 
budowlane, zwłaszcza na roboty 
z  cyklem realizacyjnym powyżej 
roku, ma teraz kłopoty. to są 
problematyczne sytuacje i  my-
ślę, że jakoś nikt specjalnie nie 
stara się rozwiązać tej sytuacji. 
Inwestorzy nie bardzo chcą pod-
pisywać klauzule mogące zmie-
nić zapisy umowy i wartość inwe-
stycji. ci, którzy oferty składają 
albo przeszacowują ich wartość, 
albo niedoszacowują. ta rynko-
wa gra jest dla wielu osób trudna 
i  może skończy się spektakular-
nymi upadkami. 

Polski Ład wiele nie pomógł, 
a  wręcz nawet jeszcze bardziej 

skomplikował całą sytuację. 
z  jednej strony rządzący włoży-
li wiele energii i  środków w  to, 
żeby  powiedzieć dokładnie jak 
duża grupa obywateli bardzo zy-
ska na Polskim Ładzie. Niewiele 
o  tej drugiej, która ma szanse 
uzyskać wynik neutralny i   pra-
wie nic o  tych, którzy na wpro-
wadzonych zmianach stracą. 
Wiadomo, że takie reformy za-
wsze mają dwie strony. Jedni ją 
finansują, a drudzy na niej odro-
binę zyskają. Ale nawet ci, którzy 
mają zyskać w aspekcie rosnącej 
inflacji, cen energii, mediów, 
kosztów życia oraz utrzymania, 
niekoniecznie pozytywnie oce-
nią swoją sytuację materialną. 
Wiele poprawek do tego progra-
mu nie dało szansy na właściwe 
się z  nimi zapoznanie. tak na-
prawdę nie wiadomo jaki będzie 
wynik tych działań. 

Przepisy powinny mieć określo-
ne „vacatio legis”, z  odległym 
terminem wprowadzenia, aby 
każdy mógł się z  nimi spokojnie 
zapoznać, odnaleźć się w  zmia-
nach, w  nowym systemie podat-
kowym. A na to nie było zupełnie 
czasu. służby finansowe rów-
nież nie zostały do tych zmian 
przygotowane. Rodzi się więc 
pytanie o  cel wprowadzenia 
tych zmian oraz gwałtowność 
ich wprowadzenia. Lepiej chyba 
byłoby porządkować segmenty 
tego skomplikowanego systemu, 
a  nie przeprowadzać wszystkie-
go w sposób rewolucyjny. zdecy-
dowanie popieram zmiany w dro-
dze ewolucji.

BOGU MIŁ ROGOWSK I 
Prezydent Kapituł y Business Club Szczecin

W roku 2021 zarówno w Polsce, jak i na 
Pomorzu zachodnim bardzo widoczna 
była cyfrowa rewolucja. Digitalizacja 
sprzedaży i  procesów w  wielu przed-
siębiorstwach oraz bardzo dynamiczny 
rozwój e-commerce, znacząco zmieniły 
biznesowy krajobraz lokalnego rynku. 
W  odniesieniu do samego szczecina - 
pozytywne jest to, że udało się utrzy-
mać niskie bezrobocie na poziomie 
3 proc. Myślę, że to m.in. dlatego, że 
w  mieście prężnie rozwija się sektor 
It. Widać to chociażby po mnogości 
ofert pracy. Dotyczą one nowych, a nie 
rotujących stanowisk. W  samym IAI 
w 2021 roku zatrudnienie wzrosło o 30 
procent.

W 2021 roku duży wpływ na biznes miało 
też znaczące odbicie turystyki. Wzrosło 
zainteresowanie wypoczynkiem krótko 
i  średnio-terminowym w  kraju. zachod-
niopomorskie miejscowości nadmor-
skie przechodziły prawdziwe oblężenie. 
zainteresowanie możemy potwierdzić 
na podstawie własnych obserwacji, po-
nieważ jedną z usług IAI jest system do 
prowadzenia rezerwacji noclegów przez 
stronę czy serwisy rezerwacyjne - IdoBo-
oking. W  okresie od 1 maja do końca 
września 2021 roku nasi klienci mieli 

o 102 proc. więcej rezerwacji, w porów-
naniu do analogicznego okresu w 2020 r.

Rok 2021 to kontynuacja dynamicznej 
transformacji cyfrowej. Nawet intensyw-
niejszej niż w 2020 roku. to wynika z tego, 
że właśnie w  2020 inicjatywy te dopiero 
wystartowały. coraz więcej przedsię-
biorstw, także zachodniopomorskich, 
przekonuje się, że prowadzenie biznesu 
w sieci lub inwestycje w digitalizację dają 
ogromne możliwości, m.in. wzrostu bez 
powiększania ilości zatrudnionych osób, 
radzenia sobie z niedoborami personelu, 
a przy okazji generują ogromne oszczęd-
ności w kosztach operacyjnych. 

Również konsumenci mają coraz więk-
sze zaufanie do firm, które działają onli-
ne. to nie nowość, że sektor e-commer-
ce od początku pandemii rośnie w  siłę. 
cieszy jednak fakt, że w  ubiegłym roku 
ten proces nie zwolnił tempa. to również 
w  naszej firmie mogliśmy obserwować 
z pierwszego rzędu. Klienci korzystający 
z  systemu dla sklepów internetowych 
Idosell,w  ubiegłym roku powiększyli 
swoje przychody o  40 procent, mimo 
ogromnej bazy klientów, którą wygene-
rował wzrost zainteresowania e-com-
merce w 2020 roku.

PAW EŁ FOR NA LSK I
Za łoż yciel i Prezes Zarządu I A I (IdoSell .com)

48 49 

w
spArcie Bizn

esU
w

sp
Ar

ci
e 

Bi
zn

es
U



Środki z funduszy unijnych 
 fakty i mity

36 miliardów złotych – tyle pieniędzy z funduszy unijnych pozyskano na różnego rodzaju pro-
jekty w  województwie zachodnio-pomorskim od 2004 roku. Finansowanie zdobyło prawie  
13 tysięcy projektów z najróżniejszych sektorów. Te liczby jasno przekonują, że warto się-
gać po wsparcie z funduszy europejskich i wcale nie trzeba bać się formalności i procedur.   
Starając się o unijne wsparcie powinieneś opierać się tylko na sprawdzonych informacjach. 

Wokół funduszy unijnych narosło wiele 
stereotypów, które nierzadko sprawia-
ją, że przedsiębiorcy nie decydują się 
walczyć o dotacje. Jakie są najbardziej 
szkodliwe mity związane z  dotacjami 
unijnymi? z  niniejszego artykułu do-
wiecie się czego tak naprawdę może-
cie się spodziewać składając wniosek 
o dofinansowanie. 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ 
O FUNDUSZE UNIJNE JEST 
SKOMPLIKOWANA
FAKT 
złożenie wniosku to nie jest wypełnie-
nie prostego formularza. to mnóstwo 
dokumentów, załączników, szczegóło-
wych danych, analiz i  przede wszyst-
kim czasu. Napisanie wniosku wyma-
ga skupienia i  otwarcia się na wiedzę. 
Jednak poświęcenie czasu w celu grun-
townego zaznajomienia się z  wytycz-
nymi, regulaminami, instrukcjami wy-
pełniania wniosków i przepisami prawa 
z całą pewnością zaprocentuje.

KAŻDY PROJEKT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ 
O POMOC UNIJNĄ
MIT
Każdy konkurs ma własne wytyczne, 
więc ubiegając się o  dotacje należy 
zapoznać się z  regulaminami, dzięki 
którym dowiemy się między innymi, ja-
kie przedsiębiorstwa i na jaki cel mogą 
otrzymać pieniądze. Ponadto z  doku-
mentów zawierających zasady konkur-
sów zbierzemy informacje, związane 
z  kwestiami finansowymi – w  jakim 
stopniu nasz projekt może zostać do-
finansowany, jaki musimy posiadać 
wkład własny, etc.   

PRZYZNANIE FUNDUSZU JEST JUŻ 
CAŁKOWITYM SUKCESEM
MIT 
Uzyskanie dofinansowania to dopie-
ro pierwszy krok. Konieczne będzie 
również właściwe rozliczenie wszyst-
kich wydatków związanych z  naszą 
inwestycją, jak również utrzymanie 
rezultatów przez tzw. okres trwałości 

– szacunkowo 5 lat od zakończenia pro-
jektu. Jeśli przedsiębiorca nie spełni 
swoich obietnic, mogą spotkać go po-
ważne konsekwencje – nawet cofnięcie 
całej dotacji. Dlatego mimo sfinalizo-
wania projektu konieczne jest dokład-
ne monitorowanie, czy jego założenia 
są właściwie realizowane.

FUNDUSZ POKRYWA 100% 
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
MIT 
Dotacje udzielane są w wysokości mak-
symalnego procentowego udziału wy-
datków kwalifikowanych, czyli takich, 
które są ściśle określone w  regulami-
nie danego naboru oraz wytycznych 
dotyczących wypełnienia wniosku.  
Może to oznaczać, że koszty związane 
np. z ekspertyzą nie wliczają się do tych 
wydatków i nie uzyskamy na nie dotacji. 
Procent dofinansowania jest zależny 
od zasad konkursu, w  ramach którego 
składamy wniosek, jednak maksymalnie 
może wynieść 85 procent. 

WIELE DOBRYCH WNIOSKÓW PRZEPADA 
Z POWODÓW FORMALNYCH
FAKT
Ubieganie się o  środki unijne wymaga dużej 
skrupulatności. trzeba precyzyjnie wypełnić 
każdą rubrykę, dostarczyć wszystkie wyma-
gane załączniki. składanie wniosku o  dofi-
nansowanie to również obowiązek przygo-
towania obszernej dokumentacji. Ponadto 
szczególną uwagę należy zwrócić na tak pod-
stawowe kwestie, jak dane rejestrowe wnio-
skodawcy (NIP, numer KRs, numer wpisu do 
ceIDG) czy podawanie kwot z  uwzględnie-
niem podatku od towarów i  usług. Wnioski 
przepadają też na etapie oceny merytorycz-
nej. Najczęstsze powody to: niezgodność 
z  założeniami programu, błędy rachunkowe 
(w  tym np. źle wyliczona wartość dofinan-
sowania, nieprawidłowo wyliczone koszty 
w  harmonogramie rzeczowo-finansowym), 
błędnie sklasyfikowane koszty związane 
z  projektem (niezgodnie z  katalogiem kosz-
tów obowiązującym dla instrumentu wspar-
cia), niewystarczające uzasadnienie koniecz-
ności poniesienia wskazanych w  projekcie 
wydatków.

OCENA WNIOSKU JEST SUBIEKTYWNA
MIT
Każdy wniosek o dotację przechodzi najpierw 
weryfikację w  zakresie warunków formal-
nych, a  następnie kierowany jest do oceny. 
Ocena wniosków dokonywana jest według 
kryteriów wyboru projektów. Ocena for-
malna to sprawdzane jest czy twój wniosek 
został złożony w  ramach właściwego kon-
kursu, w  terminie wskazanym w  ogłoszeniu 
o konkursie oraz czy jest kompletny. Niektóre 
błędy i  braki formalne masz szansę popra-
wić/uzupełnić, zarówno w  trakcie trwania 
weryfikacji formalnej, jak również podczas 
oceny. Instytucja oceniająca wniosek infor-
muje pisemnie, co i  w  jakim terminie należy 

poprawić. Po zakończeniu oceny formalnej 
wniosku otrzymasz powiadomienie o  jej wy-
niku i zakwalifikowaniu go do oceny meryto-
rycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące 
o  odrzuceniu wniosku będzie wskazywało 
przyczyny takiej decyzji oraz możliwość od-
wołania się od niej. Ocena merytoryczna 
prowadzona jest według ściśle określonych 
dla każdego programu kryteriów. Polega ona 
na ocenie zerojedynkowej lub przyznawaniu 
punktacji w zależności od stopnia spełniania 
danego kryterium. Projekty ocenione pozy-
tywnie pod względem merytorycznym trafia-
ją na tzw. listę rankingową, na której klasyfi-
kowane są w  kolejności wynikającej z  liczby 
uzyskanych punktów. 

NA INWESTYCJĘ ZE ŚRODKÓW UE TRZEBA 
MIEĆ WŁASNE PIENIĄDZE
FAKT
Przede wszystkim, zdecydowana większość 
programów unijnych wymaga od przedsię-
biorcy wkładu własnego. Jego wysokość zale-
ży od konkursu, do którego składasz projekt. 
Po drugie, złożenie podpisu na umowie o do-
finansowanie wcale nie oznacza, iż pieniądze 
wpłyną na konto przedsiębiorcy. Dofinanso-
wanie ze środków unijnych najczęściej polega 
na zwrocie pieniędzy już wydanych (oczywi-
ście zgodnie z wcześniej ustalonym przezna-
czeniem), dlatego warto mieć zaplecze fi-
nansowe, z  którego będzie można dokonać 
firmowych zakupów.

ŚRODKI UNIJNE TO SZYBKIE PIENIĄDZE
MIT
Ocena formalna urzędu rozpatrującego może 
trwać nawet 3 miesiące. Kolejnym krokiem 
jest ocena merytoryczna – i kolejne 3-4 mie-
siące oczekiwania. Należy zatem przyjąć, 
iż od złożenia wniosku do otrzymania osta-
tecznej opinii może minąć nawet pół roku. 
Przygotowanie i  podpisanie umowy – ko-

lejny miesiąc. tu również warto zaznaczyć,  
iż umowa taka może być bardzo obszerna – jej 
przeczytanie i poddanie prawnej analizie też 
wymaga czasu.

ŚRODKI UNIJNE NIE SĄ BEZZWRTONĄ 
DOTACJĄ
FAKT I MIT
Nie zawsze jest to bezzwrotna dotacja.  
są fundusze będące bezzwrotną dotacją, ale 
wiele z nich to po prostu pożyczki. Ich olbrzy-
mią zaletą jest to, że oprocentowanie takiej 
pożyczki jest znacznie niższe niż gdybyśmy 
samodzielnie próbowali pożyczyć te pienią-
dze z  banku. Niekiedy możemy się zetknąć 
z pożyczkami na zero procent, gdzie jesteśmy 
zobligowani jedynie do zwrotu całej pożyczo-
nej kwoty w czasie kilku lat. Wiele zależy tu 
od założeń projektu.

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O UNIJNE 
DOFINANSOWANIE WARTO SKORZYSTAĆ 
Z POŚREDNIKA
FAKT 
Dla doświadczonej osoby, która miała już do 
czynienia z  wytycznymi, regulaminami i  spe-
cyficznym językiem funduszy europejskich, 
napisanie wniosku nie powinno sprawić więk-
szego problemu. Jednak w większości przypad-
ków wcale nie jest to proste zadanie. sięgając 
po wsparcie z  Unii europejskiej musisz być 
na bieżąco z  przepisami prawa, znać się na 
rozliczaniu dofinansowania i  bardzo dobrze 
poznać wytyczne i  instrukcje wypełniania 
wniosków. Podsumowując, potrzebujesz wie-
dzy i doświadczenia. Jeśli ich nie masz, warto 
skorzystać z profesjonalnych i sprawdzonych 
firm doradczych. Warto też śledzić odpowie-
dzi na najczęściej zadawane pytania, na które 
odpowiadają eksperci. znajdziesz je praktycz-
nie przy każdym konkursie lub w module FAQ. 

autor: Wiktor Wiktorow

Na budowę Filharmonii szczecińskiej pozyskano w sumie z funduszy unijnych ponad 30 milionów zł. Remont zamku Książąt Pomorskich w szczecinie w dużej mierze sfinansowany został ze środków unijnych.
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Technopark Pomerania 
wspiera przedsiębiorców

Szczeciński Technopark Pomerania z początkiem 2022 roku uruchomił nowe usługi wspiera-
jące rozwój firm. W ich ramach eksperci doradzają przedsiębiorcom m.in. jak projektować 
użyteczne usługi i produkty zapewniające klientom pozytywne doświadczenia, jak wybrać 
najkorzystniejszy model prowadzenia biznesu i zarabiania pieniędzy oraz jak elastycznie za-

rządzać firmą, by móc szybko dostosowywać się do zmiennych realiów rynkowych. 

technopark Pomerania już od 20 lat wspie-
ra rozwój regionalnych firm poprzez m.in. 
doradztwo biznesowe, prawne i marketin-
gowe, pomoc w pozyskiwaniu finansowa-
nia na działalność, organizację wydarzeń 
i  konferencji dla przedsiębiorców i  two-
rzenie środowiska sprzyjającego współ-
pracy biznesowej. W tym roku instytucja 
uruchomiła nowe usługi doradcze odpo-
wiadające na wskazywane w  badaniach 
aktualne potrzeby i  oczekiwania przed-
siębiorców. Obejmują one doradztwo 
w  zakresie: zwinnego zarządzania pro-
jektami metodą Agile PM, projektowa-
nia produktów i  usług metodą Design 
thinking/sevice Design, tworzenia inno-
wacyjnych modeli biznesowych, a także 
projektowania usług i produktów zapew-
niających pozytywne doświadczenia ich 
odbiorcom (User experience Design).

ZMIENNY RYNEK – ZWINNY BIZNES

ciągła zmienność i  nieprzewidywalność 
rynku wymuszają na biznesie zwinne za-
rządzanie, czyli szybkie reagowanie na 
zmiany i dostosowywanie projektowanych 
usług i  produktów do aktualnych potrzeb 
tego rynku. Jeśli mamy do czynienia z no-
watorskim rozwiązaniem, to prawie nie-
możliwym jest „sztywne” zaplanowanie na 
początku wszystkich prac projektowych. 
często w trakcie tworzenia usługi pojawia-
ją się problemy czy ograniczenia, które wy-
magają indywidualnego podejścia. 

–  W zmiennych realiach rynkowych spraw-
dza się zwinne zarządzanie projektami. 
Oznacza to, że projekty realizuje się etapa-
mi, a  efekty każdego z  etapów prezentuje 
klientowi, aby mieć pewność, że usługa 
czy produkt odpowiada jego potrzebom. 
Klient staje się niejako „członkiem zespo-

łu” i  uczestniczy w  tworzeniu rozwiązania 
od początku do końca – wyjaśnia Magdale-
na Mikołajczak z  technoparku Pomerania.  
–  Podejście to pozwala także na bieżąco ob-
serwować, jak minimalna zmiana wpływa 
na cały projekt. Proces tworzenia rozwiąza-
nia cały czas podlega ewolucji. Doradzamy 
przedsiębiorcom, jak wdrażać zwinne za-
rządzanie w ich firmach, by mogli elastycz-
nie reagować na sygnały z rynku.

POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA KLIENTA

User experience Design to metoda takiego 
tworzenia produktów i usług, by dostarczały 
pozytywnych wrażeń i  doświadczeń klien-
tom firmy. Projektowanie zgodne z tą meto-
dą pozwala uwzględnić potrzeby użytkow-
nika, jego przyzwyczajenia, umiejętności, 
wrażliwość czy też obawy. Dzięki temu two-
rzone rozwiązania są użyteczne, przyjazne, 
intuicyjne, estetyczne i łatwe w obsłudze. 

– Jeśli mówimy np. o  źle zaprojektowanej 
aplikacji mobilnej do sprzedaży ubrań, w któ-
rej potencjalny klient nie może znaleźć ceny 
albo proces kupna jest tak wieloetapowy, że 
już w połowie się denerwuje, to te negatyw-
ne doświadczenia sprawiają, że firma traci 
tego klienta. W projektowaniu metodą User 
experience doradzamy, jak tworzyć rozwią-
zania przyjazne dla użytkowników, żeby były 
wygodne i nie wymagały obszernej instrukcji 
obsługi – mówi Jakub Gibowski z technopar-
ku Pomerania.

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLE-
MÓW

Design thinking (myślenie projektowe) to 
popularna na świecie metoda kreatywnego 
rozwiązywania problemów. W biznesie służy 
przede wszystkim tworzeniu i wprowadzaniu 
nowatorskich rozwiązań w postaci m.in. pro-
duktów, usług, technologii, procesów, strate-
gii rozwoju i modeli biznesowych czy zmian 
kultury organizacyjnej. skoncentrowana jest 
na człowieku i jego potrzebach.

–  Myśląc o  biznesie, przedsiębiorcy często 
skupiają się na produktach, usługach, kosz-
tach i  zarobkach, zapominając przy tym, że 
biznes to przede wszystkim ludzie.  Na swo-
je produkty i usługi nie patrzą oczami klien-
tów, przez co nierzadko tworzą rozwiązania 
niedostosowane do ich potrzeb i oczekiwań 
– wskazuje Jolanta Balicka z technoparku Po-
merania.

Metoda Design thinking skupia się właśnie 
na poznaniu i  zrozumieniu potrzeb i  oczeki-
wań klienta, a  następnie na projektowaniu 
i testowaniu rozwiązań dzięki otrzymanej od 
niego informacji zwrotnej. Jego uwagi i suge-
stie są wykorzystywane do ulepszania usług 
i produktów. 

– Punktem wyjścia w myśleniu projektowym 
jest empatyczne podejście do klienta. trzeba 
„wejść w  jego buty”, zbadać, w  jaki sposób 
korzysta z  usług firmy, co mu przeszkadza, 
z  czego jest zadowolony itp. Doradzamy 
przedsiębiorcom, jak wykorzystać i wdrożyć 
tę metodę w ich firmach – dodaje Jolanta Ba-
licka.

SUKCES ZALEŻY OD MODELU BIZNESOWEGO?

We współczesnych realiach rynkowych firmy 
nie konkurują już tylko produktami i  usłu-
gami, ale także modelami biznesowymi, 
których właściwy wybór jest kluczowy dla 
działalności przedsiębiorstwa. specjaliści 

technoparku Pomerania doradzają, jak two-
rzyć innowacyjne modele biznesowe, które 
często decydują o  przewadze konkurencyj-
nej firmy. to praca od podstaw, która polega 
przede wszystkim na gruntownym przemy-
śleniu sposobu prowadzenia biznesu i  zara-
biania pieniędzy. 

– Razem z przedsiębiorcą tworzymy wizualny 
wykres biznesu, tzw. Business Model canvas, 
w  którym szczegółowo analizujemy główne 
obszary jego działalności: ofertę, klientów, 
infrastrukturę i finanse. Dokonujemy podzia-
łu na grupy klientów, szukamy drogi dotarcia 
do nich, ustalamy sposoby komunikacji itd. 
tak gruntownie przemyślany, zaprojekto-
wany i zweryfikowany model biznesowy nie 
tylko pomaga podejmować ważne decyzje 
i zarządzać procesami w firmie, ale pozwala 
także m.in. zwiększyć przychody, uniknąć 
wielu błędów biznesowych czy tworzyć ofer-
tę dopasowaną do oczekiwań klientów – wy-
licza Magda Mikołajczak.

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

spojrzenie osoby z  zewnątrz, która nie jest 
emocjonalnie zaangażowana w projekt bizne-
sowy i  potrafi obiektywnie ocenić sytuację, 
nierzadko okazuje się bardzo pomocne dla 
przedsiębiorców. Wiedza doświadczonego 
doradcy połączona ze wsparciem we wdraża-
niu zalecanych zmian dostarcza firmom także 
kompetencji, których często nie posiadają.

–  W  omawianych dziedzinach doradzamy 
wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie 
od branży czy wielkości firmy, działają-
cym lokalnie i  na terenie całego kraju. 
Konsultacje są przeznaczone zarówno dla  
start-upów, które dopiero zaczynają dzia-
łalność i  brak im wiedzy biznesowej, jak 
i  dla firm już działających na rynku, któ-
re np. zmieniają model funkcjonowania 
w  efekcie rozwoju strategicznego – mówi 
Jolanta Balicka.

Pandemia pokazała, że czasami zmiany go-
spodarcze są gwałtowne i  wymagają ela-
styczności biznesowej. –  Wciąż wiele firm, 
próbując się odnaleźć w tej nowej rzeczywi-
stości, potrzebuje zmian i „odświeżenia”, no-
wej strategii biznesowej czy korekty ścieżki 
rozwoju. My jesteśmy gotowi i potrafimy im 
pomóc – dodaje Jakub  Gibowski.

Nowe usługi doradcze technopark Pome-
rania wprowadził dzięki realizacji projektu 
„Kompetencje drogą do sukcesu” w  ramach 
RPO WzP na lata 2014-2020.

autor: Dariusz staniewski / foto: ewelina Prus, Andrzej Golc

Projekt „Kompetencje drogą do sukcesu” Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usug Instytucji Otoczenia Biznesu 
Typ projekt II Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu wsółfinanowanego  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódtwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Technopark Pomerania wspiera 
przedsiębiorców

JAK W TWÓRCZY SPOSÓB ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY BIZNESOWE Z KORZYŚCIĄ DLA FIRMY I JEJ KLIENTÓW? JAK PROJEK-

TOWAĆ UŻYTECZNE USŁUGI I PRODUKTY ODPOWIADAJĄCE NA REALNE POTRZEBY RYNKU? JAK ZWINNIE ZARZĄDZAĆ FIR-

MĄ W CORAZ DYNAMICZNIEJ ZMIENIAJĄCYCH SIĘ REALIACH BIZNESOWYCH? ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA ZNAJĄ EKSPERCI 

SZCZECIŃSKIEGO TECHNOPARKU POMERANIA, KTÓRZY CHĘTNIE DZIELĄ SIĘ TĄ WIEDZĄ Z LOKALNYMI PRZEDSIĘBIORCAMI.  

O ŚWIADCZONYCH PRZEZ NICH USŁUGACH DORADCZYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ BIZNESU „PRESTIŻ” ROZMAWIA  

Z JOLANTĄ BALICKĄ, MAGDALENĄ MIKOŁAJCZAK I JAKUBEM GIBOWSKIM.

Z nowym rokiem Technopark Pomerania uruchamia nowe 
usługi doradcze dla przedsiębiorców. Czego dotyczą   
i kto może z nich  skorzystać?
Jakub Gibowski: Dwa lata temu przeprowadziliśmy badanie po-
trzeb wśród firm działających w Technoparku Pomerania. Poza 
umiejętnościami niezbędnymi do stworzenia wybranego pro-
duktu czy usługi przedsiębiorcy często wskazywali zapotrze-
bowanie na tzw. „kompetencje miękkie”, czyli np. umiejętność 
zwinnego zarządzania zespołem czy projektowania usług do-
stosowanych do potrzeb klientów. Na podstawie wyników tych 
badań przygotowaliśmy nasze nowe usługi doradcze. Obejmują 
one: zwinne zarządzanie projektami metodą Agile PM, projek-
towanie produktów i usług metodą Design Thinking, tworzenie 
innowacyjnych modeli biznesowych oraz projektowanie usług  
i produktów zapewniających pozytywne doświadczenia ich  
odbiorcom (User Experience Design). 
Jolanta Balicka: W zakresie tych działań oferujemy doradz-
two wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od branży czy 
wielkości firmy, działającym lokalnie i na terenie całego kraju.  

Część tych usług będzie świadczona „pro bono”, a część na 
zasadach komercyjnych. Będą się odbywać zarówno w formie 
spotkań osobistych, jak i zdalnie, w zależności od potrzeb. Za-
znaczmy, że my nie prowadzimy szkoleń w tych dziedzinach. 
Oferujemy pomoc doradczą. Jeśli przedsiębiorca ma jakiś pro-
blem biznesowy, może go z nami przedyskutować, a my posta-
ramy się zdiagnozować przyczynę problemu i doradzić jego roz-
wiązanie. Młodym firmom, które chcą zacząć działać na rynku, 
ale nie do końca wiedzą, jak się za to zabrać i czy ich pomysł 
wypali, oferujemy narzędzia i techniki do zbadania tego.
Magda Mikołajczak: Takie wsparcie dotyczy nie tylko usług do-
piero wprowadzanych na rynek. Nierzadko firmy mają usługi, 
które sprzedają klientom już od jakiegoś czasu, ale jakiś ele-
ment w tych usługach nie do końca się sprawdza i całość nie 
działa tak, jak powinna, nie przynosi spodziewanych efektów. 
Naszym celem jest znalezienie tego elementu i zaproponowa-
nie rozwiązania. Czasami wymaga to cofnięcia pewnych decyzji 
biznesowych czy przeanalizowania dalszych kroków, ale zawsze 
z korzyścią dla firmy. 

Na czym np. polega zwinne zarządzanie projektami? 
JG: Ciągła zmienność i nieprzewidywalność rynku wymusza-
ją na biznesie zwinność, czyli szybkie reagowanie na zmia-
ny oraz dostosowywanie projektowanych usług i produktów  
do aktualnych potrzeb. Jeśli dodatkowo mamy do czynienia z no-
watorskim rozwiązaniem, to prawie niemożliwym jest „sztyw-
ne” zaplanowanie wszystkich prac projektowych od początku  
do końca. Często w trakcie tworzenia usługi pojawiają się 
problemy czy ograniczenia, które wymagają indywidualnego  
podejścia. 
MM: Dlatego w zwinnej metodyce projekt realizuje się etapa-
mi, a efekty każdego z tych etapów prezentuje się klientowi,  
aby mieć pewność, że usługa czy produkt odpowiada jego po-
trzebom. W takim podejściu klient staje się niejako „członkiem 
zespołu” i uczestniczy w tworzeniu rozwiązania na każdym 
etapie. Podejście to pozwala także na bieżąco obserwować, jak 
minimalna zmiana wpływa na cały projekt. Proces tworzenia 
rozwiązania cały czas podlega ewolucji. My doradzamy przed-
siębiorcom, jak wdrażać zwinne zarządzanie w ich firmach,  
by mogli elastycznie reagować na sygnały z rynku.

A czym jest User Experience (UX)? Czy to działanie w stylu 
np. Magdy Gessler – robicie rewolucję w firmie na bazie tego, 
co tam zastaniecie?
JG: W pewnym sensie można tak powiedzieć, ale dotyczy  
to nie tyle firmy, co jej usługi bądź produktu. User Experience 
to doświadczenie klienta w zetknięciu z produktem. Chodzi  
o to, żeby były to pozytywne doświadczenia. Jeśli mówimy  
np. o źle zaprojektowanej aplikacji mobilnej do sprzedaży 
ubrań, w której klient nie może znaleźć ceny albo proces kupna 
jest tak wieloetapowy, że klient już w połowie się denerwuje,  
to te negatywne doświadczenia sprawiają, że firma traci klien-
tów. W projektowaniu metodą User Experience doradzamy, jak 
tworzyć rozwiązania przyjazne dla użytkowników, żeby były 
wygodne i nie wymagały opasłej instrukcji obsługi.
MM: Przy doradzaniu skupiamy się na badaniu trzech obszarów: 
produktu albo usługi, klienta i otoczenia. Wykorzystanie meto-
dy User Experience pozwala uwzględnić potrzeby użytkownika, 
jego przyzwyczajenia, umiejętności, wrażliwość czy obawy. 
Dzięki prawidłowemu stosowaniu zasad i procedur UX powsta-
ją więc „rzeczy” użyteczne, przyjazne, intuicyjne, estetyczne  
i łatwe w obsłudze. 

Na czym polega z kolei Design Thinking?
JB: Ta metoda skupia się na poznaniu potrzeb i oczekiwań klien-
ta, a następnie projektowaniu i testowaniu rozwiązań dzięki 
otrzymanej od niego informacji zwrotnej. Jego uwagi i sugestie 
są wykorzystywane do ulepszania usług i produktów. Pyta-
my klientów danej firmy, w jaki sposób korzystają z jej usług,  
co im przeszkadza, z czego są niezadowoleni itp. Badając klien-
ta, staramy się „wejść w jego buty”, zdiagnozować jego potrzeby 
i zaprojektować rozwiązanie, które będzie na nie odpowiadać.
Czwartą nową usługą, jaką proponujecie, jest doradztwo  
w tworzeniu innowacyjnych modeli biznesowych. Co to właści-
wie oznacza?
MM: To praca od podstaw. Polega przede wszystkim na grun-

townym przemyśleniu modelu prowadzenia biznesu i zarabia-
nia pieniędzy, znalezienia sposobu, w jaki przedsiębiorca chce 
generować przychody. Razem z nami firma może stworzyć 
wizualny wykres biznesu – Business Model Canvas. Pozwala  
to na zrobienie segmentacji klientów, znalezienie drogi dotarcia  
do nich i ustalenie sposobów komunikacji. Po takiej gruntownej 
analizie okazuje się, że największe pieniądze nie są tam, gdzie 
zakładaliśmy na początku.  W tym zakresie doradzamy zarówno 
start-upom dopiero zaczynającym działalność, jak i firmom już 
działającym na rynku, które zmieniają model funkcjonowania  
w efekcie rozwoju strategicznego.
JB: Wszystkie te metody można wykorzystać jednocześnie bądź 
pojedynczo przy pracy nad rozwojem danej firmy, w zależności 
oczywiście od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Pande-
mia pokazała, że czasami zmiany gospodarcze są gwałtowne  
i wymagają elastyczności biznesowej. Wciąż wiele firm, próbu-
jąc się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, potrzebuje zmian  
i „odświeżenia”, nowej strategii biznesowej czy korekty ścieżki 
rozwoju. My jesteśmy gotowi i potrafimy im pomóc.

Nowe usługi doradcze Technopark Pomerania wprowadził 
dzięki realizacji projektu „Kompetencje drogą do sukcesu”  
w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.

autor: Dariusz Staniewski / foto: Ewelina Prus, Andrzej Golc

 Jakub Gibowski

Jolanta Balicka

Magdalena Mikołajczak

Kontakt: e-mail: jbalicka@spnt.pl  |  tel.: 91 85 22 927  |  tel.: 602 813 084

projekt „Kompetencje drogą do sukcesu” Działanie 1.16 zwiększenie dostępu do usług instytucji Otoczenia Biznesu  
typ projekt ii zwiększenie potencjału instytucji Otoczenia Biznesu współfinansowanego z regionalnego programu  
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Biznes nie ma płci
Czy kobiety są gorsze w biznesie od mężczyzn? Czy w ogóle w dzisiejszych czasach może to być 
przedmiotem dyskusji? Wydaje się, że nie, wszak biznes nie ma płci, niemniej rzeczywistość 
wcale nie jest taka różowa i  kobiety w  biznesie wciąż muszą udowadniać swoją wartość. 
Dlatego każda inicjatywa, która podważa ten krzywdzący stereotyp warta jest uwagi.  
Tak właśnie jest z  Klubem Kobiet Biznesu działającym przy Północnej Izbie Gospodarczej.  
Na jego czele stanęła Daria Nowak-Dąbrowska, ceniona konferansjerka, ekspertka 
w dziedzinie kreowania wizerunku biznesowego, politycznego i medialnego, specjalistka ds. 

komercjalizacji z tytułem Menadżera roku 2018 województwa zachodniopomorskiego. 

D A R I A  N O W A K

Jak doszło do reaktywacji Klubu Kobiet 
Biznesu?
Pomysł wyszedł od Hanny Mojsiuk, pre-
zes Północnej Izby Gospodarczej, z  któ-
rą się przyjaźnię i  współpracuję od lat.  
Któregoś dnia powiedziała do mnie, że robi 
coś nowego, w sumie coś co wcześniej już ist-
niało, ale teraz będzie funkcjonowało w  zu-
pełnie inny sposób. zapytała czy przyjdę 
na spotkanie. Oczywiście przyszłam, ale nie 
sama. Przyprowadziłam ze sobą kilka Pań, 
kilka kobiet biznesu, kreatywnych, przedsię-
biorczych, które dobrze znałam. Pierwsze 
spotkanie klubu było zapoznawcze. Mówiły-
śmy o sobie, o tym czym się zajmujemy, cze-
go oczekujemy od siebie i od naszego Klubu. 
Już wtedy wiedziałam, że powołując ten Klub 
na nowo, trzeba postawić na równość kobiet.

Co ma Pani dokładnie na myśli i dlaczego 
akurat to jest głównym priorytetem i ha-
słem przewodnim klubu?
Niestety, ciągle na wielu stanowiskach, 
w  wielu firmach kobiety nie są traktowane 
na równi z mężczyznami. Nie chodzi mi o to, 
by zastąpić Panów w ich pracy, ale o równe 
traktowanie. My kobiety posiadamy takie 
same umiejętności jak prezesi, dyrektorzy 
czy menadżerowie. Różnimy się tak napraw-
dę tylko płcią. Mamy w  Klubie Kobiet takie 
koleżanki, które zarządzają i  współpracują 
wyłącznie z  mężczyznami. Jedna z  naszych 
koleżanek ma pod sobą grupę kilkudziesię-
ciu panów. Dla niej Klub Kobiet jest odskocz-
nią od tego codziennego, zdominowanego 
przez mężczyzn świata, miejscem gdzie 
może poprzebywać, spotkać się  z  innymi 
kobietami, miło spędzić czas i wymienić się 
tematami, nie tylko  biznesowymi.

Kto zatem należy do klubu i  jakie są wa-
sze cele?
Mamy w klubie kobiety związane z wieloma 
branżami – prawniczki, mecenasów, psycho-
lożki, panie związane z kosmetologią, odno-
wą biologiczną, weterynarią, hotelarstwem, 
gastronomią itp. Wymieniamy się doświad-
czeniami i  wspieramy wzajemnie na każdej 
płaszczyźnie. tak jak już wspominałam, 
w klubie stawiamy na równość kobiet, pod-
noszenie społecznej świadomości znaczenia 
równości płci. Pomagamy we wprowadzaniu 
w świat biznesu. Wspieramy panie w rozwo-
ju ich własnych firm, na różnych jego eta-
pach rozwoju. Wspieramy kobiety w tworze-
niu oraz rozwijaniu własnej niezależności 
finansowej, inwestycyjnej oraz biznesowej. 
Promujemy nowe kobiece biznesy. Kreuje-
my Liderki Biznesu Pomorza zachodniego.  
Do tego dajemy wsparcie socjologiczne 
i  psychologiczne. Wprowadzamy w  networ-
king, czyli wszystko, co krąży wokół etykie-
ty biznesowej, budowaniu wzajemnych re-
lacji i  całej kultury biznesu. Wprowadzamy 
również panie w świat mediów, pokazujemy 
jak ważne jest znaczenie mediów społecz-
nościowych w  kreowaniu własnego bizne-
su i  jakie to daje możliwości. Oprócz tego, 
przyglądamy się branży It i nowym techno-

logiom pod kątem tworzenia i  rozwoju biz-
nesów prowadzonych przez kobiety.

Na jakich działaniach opiera się działal-
ność Klubu Kobiet Biznesu? W jaki sposób 
zainteresowane panie mogą otrzymać 
wsparcie i wiedzę?
Poprzez konferencje, wykłady, wyjazdy in-
tegracyjne, akcje społeczne, charytatywne, 
spotkania w  Izbie i  szkolenia. Na przykład, 
w ramach Klubu w najbliższym czasie odbę-
dzie się  szkolenie z wystąpień publicznych. 
Dzisiaj, część naszego życia przeniosła się 
do Internetu, w tym zwłaszcza biznes. Moim 
zadaniem będzie przekonać panie do ko-
rzystania z  wirtualnej przestrzeni, z  social 
mediów, w  celu promowania własnego biz-
nesu. Przygotuję je również do wystąpień 
publicznych na scenie, bowiem publiczna 
prezentacja własnych dokonań jest wpisana 
w  prowadzenie biznesu, ale również często 
przysparza sporo stresu.

Czy ze swoją działalnością będziecie wy-
chodzić na zewnątrz?
tak, taki mamy plan. Jedna z zaplanowanych 
akcji społecznych, nazwana „Kobieta kobie-
cie”, związana jest z  uczelniami wyższymi. 
W  jej ramach będziemy chciały  promować 
przedsiębiorczość i  wybranym, zaintereso-
wanym tematem studentkom, doradzać jak 
założyć własną działalność gospodarczą. 
Północna Izba Gospodarcza ma ku temu od-
powiednie środki. zależy mi, by członkinie 
naszego klubu wsparły młode, utalentowa-
ne kobiety, rozpoczynające dopiero przygo-
dę z  biznesem. chciałybyśmy pokazać im, 
jak ruszyć z  miejsca, gdzie uzyskać fundu-
sze na prowadzenie własnej działalności, 
jak przejść przez całą biurokratyczną stro-
nę zakładania własnej działalności, zwró-
cić uwagę na  potencjalne trudności, itd. 
Najważniejsze, aby mieć pomysł na siebie. 
W  kwestii działań charytatywnych, wspie-
ramy wszystkie akcje Północnej Izby Go-
spodarczej. Pod koniec roku 2021 jako Klub 
Kobiet Biznesu w  szczecinie wsparliśmy je-
den z Domów Dziecka. same też prywatnie 
dodatkowo angażujemy się w  wiele działań 
już poza Klubem.

Kto w takim razie może zasilić szeregi klu-
bu?
Do Klubu mogą należeć panie, które pro-
wadzą działalność gospodarczą i  zostaną 
członkiniami Północnej Izby Gospodarczej. 
Nie jest to skomplikowane, a  tym bardziej 
czasochłonne. zapraszamy wszystkie chęt-
ne Panie, które chciałyby przystąpić do 
naszego Klubu, w końcu kobieta kobietę po-
winna wspierać na każdej płaszczyźnie.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

tekst: Aneta Dolega  
foto: materiały prasowe
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Wszechstronne wsparcie inwestycji
O  wsparciu zachodniopomorskich samorządów i  przedsiębiorstw w  realizacji ich projektów 

inwestycyjnych rozmawiamy z Andrzejem Najdą – prezesem spółki Najda Consulting.

Firma Najda Consulting działa na rynku już od 
17 lat.  Pomogła w realizacji wielu projektów 
dla firm z sektora MSP oraz jednostek samo-
rządu terytorialnego. 
Jesteśmy liderem w  pozyskiwaniu środków unij-
nych. to jedna z  naszych specjalności. Przygo-
towujemy także wnioski unijne o  dotacje na 
rozwój firm oraz zajmujemy się rozliczaniem 
projektów, które otrzymały dofinansowanie. 
Od początku działalności zrealizowaliśmy pro-
jekty o  łącznej wartości ponad 1 mld złotych. 
Naszą domeną jest także przygotowanie i  za-
rządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi dla 
jednostek samorządu terytorialnego, realizacja 
projektów i  nadzór inwestycyjny dla małych 
i  średnich przedsiębiorstw oraz pełnienie funk-
cji inżyniera kontraktu. zajmujemy się nie tylko 
projektami lokalnymi i  regionalnymi – w szcze-
cinie i województwie, ale także na poziomie kra-
jowym i  w  różnych branżach oraz dziedzinach  
gospodarki. 

Niektóre z  Waszych najnowszych realiza-
cji w  województwie zachodniopomorskim,  
to prawdziwe „perełki”.
to kilka prestiżowych projektów, które realizuje-
my, jako inżynier kontraktu. Na pewno należy do 
nich remont wyjątkowego zabytku – Kolegiaty 
NMP w stargardzie. to tzw. renowacja stulecia 
pomnika historii  w  skład której wchodzi m.in. 
rekonstrukcja i konserwacja malowideł, fresków, 
posadzki, elewacji itp.  Kompleksowe prace tego 
obiektu. Ale projekt przewiduje także odtworze-
nie zabytkowych organów. zostaną one zamon-
towane w Kolegiacie w 2023 roku. cały projekt  
opiewa na kwotę 21 mln złotych, pozyskanych 
w ramach dotacji unijnej. Jako inżynier kontraktu 
jesteśmy zaangażowani w szczecinie w projekt 
realizowany dla Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. chodzi o budowę nowej 
siedziby firmy przy ulicy Kolumba, gdzie aktual-
nie trwa przetarg na wybór wykonawcy robót. 
Nowy biurowiec powstanie na terenie tzw. szcze-
cińskiej Wenecji. Miejsce w centrum miasta o nie-
zwykle atrakcyjnej lokalizacji. Dla prywatnego  
inwestora z  południa Polski realizujemy obiekt 
hotelarsko – deweloperski w Dźwirzynie. Ma tam 
powstać czterogwiazdkowy hotel  i apartamen-
ty na sprzedaż. Kolejną „perełkę” zrealizujemy, 
jeszcze w  tym roku, w  Wolinie. Wybudowana 
tam zostanie przepiękna wieża widokowa, która 
na pewno będzie sporą atrakcja miasta. Będzie 
liczyć 24 metry wysokości i będzie się z niej roz-
pościerał widok na cały zalew. Niepowtarzalny 
wręcz. Wieża powstanie na Wzgórzu Wisielca, 
koło Pomnika trygława, za amfiteatrem, który 
będzie zmodernizowany. Jesteśmy inżynierem 
kontraktu tej inwestycji  i również pozyskaliśmy 
środki dla gminy na ten cel. także w stargardzie 
dla spółki enea Operator realizujemy budowę 

nowej siedziby i  centrum przesyłowego sieci. 
Jesteśmy inżynierem kontraktu tej inwestycji.  
został już przekazany plac budowy a wykonaw-
ca od prawie dwóch miesięcy prowadzi na nim 
prace. My wspomagamy spółkę w  zarządzaniu 
całym procesem realizacyjnym oraz pełnimy 
nadzór inwestorski. Jesteśmy zaangażowani 
również w  modernizację oczyszczalni ścieków 
w Gminie Dobra i gminie trzcińsko - zdrój oraz 
przebudowę  największego takiego obiektu - 
oczyszczalni w Międzyzdrojach. Koszt prac sięga 
64 mln zł. W realizacji tej inwestycji pełnimy funk-
cję Koordynatora Projektu. Do tego dochodzą 
jeszcze usługi dla firm m.in. dotyczące budowy 
hal produkcyjnych oraz związane z  rozbudową 
bazy turystycznej w województwie. co prawda 
nasz region posiada największą ilość miejsc noc-
legowych na całym polskim Wybrzeżu Bałtyku. 
Ale kilka nowych inwestycji na pewno jeszcze ją 
poszerzy i  uatrakcyjni. W  niektórych z  tych in-
westycji jesteśmy zaangażowani w budowę jako 
nadzór. W innych  rozliczamy przyznane dofinan-
sowanie na ich realizację.

Jak firma radziła sobie w drugim roku pande-
mii? To były trudne miesiące dla wielu przed-
siębiorców.
Pomimo pandemii dobrze oceniamy 2021 rok. 
Nasi klienci, którzy z  nami wygrali konkursy 
o  granty unijne, w  większości realizują przewi-
dziane i zaprojektowane inwestycje. Oczywiście, 
z pewnymi, małymi  wyjątkami. Bo są także  fir-
my, które zawiesiły działalność ze względu na to, 
że nie otrzymały środków np. kredytów komer-
cyjnych, z różnych przyczyn. Ale pomimo trudno-
ści większość realizuje swoje inwestycje, mimo 
np. niesamowitego wzrostu cen materiałów 
budowlanych. Widzę również, paradoksalnie, 
pewne pozytywne zmiany spowodowane przez 
pandemię. chodzi o  zachowanie urzędników,  

na różnych szczeblach. Urzędy obsługujące dofi-
nansowania coraz częściej wykazują się większą 
chęcią pomocy dla firm, „idą na rękę” przed-
siębiorcom, którzy otrzymali  granty. W  wielu 
przypadkach urzędnicy podchodzą do pewnych 
sytuacji w bardziej elastyczny sposób, np. wyra-
żając zgody na zmiany w projekcie bez których 
byłby niemożliwy do zrealizowania w warunkach 
panującej pandemii oraz sytuacji na rynku bu-
dowlanym. to  pewien przełom mentalny w dzia-
łalności urzędników. Wielki plus.

Jakie plany na ten rok?
Portfel naszych zamówień utrzymuje się na 
poziomie zakontraktowanym sprzed roku. Pro-
wadzimy od lat strategię polegającą na tym, że 
zajmujemy się projektami inwestycyjnymi, które 
trwają dość długo, od roku do trzech lat. W tej 
chwili obsługujemy inwestycje, które zakończą 
się w 2023 roku. Największe obłożenie ma aktu-
alnie nasz  dział realizacji projektów inwestycyj-
nych oraz dział rozliczeń. Aktualnie, jako inżynier 
kontraktu, realizujemy 14 dużych inwestycji  
w całym regionie.  Oprócz tego zarządzamy i roz-
liczamy jeszcze dodatkowo 30 innych inwesty-
cji. Łącznie prowadzimy ponad 40 inwestycji 
w  całym województwie zachodniopomorskim 
o  wartości 454 mln złotych. to różne projekty 
– zarówno samorządów, jak i  przedsiębiorców.  
Ale mamy także w naszym portfelu pięć projek-
tów badawczo-rozwojowych. to taka nowość 
w tej perspektywie unijnej. A my zajmujemy się 
ich zarządzaniem i  rozliczeniem. Jednocześnie 
czekamy na zatwierdzenie nowych programów 
unijnych na lata 2021-2027, podobnie jak samo-
rządy i przedsiębiorcy. Bo od tego będą zależeć 
ich dalsze plany inwestycyjne.

rozmawiał: ds / foto. materiały prasowe

Najda consulting sp. z o.o. sp. k  |  cukrowa Office, szczecin, ul. eugeniusza Kwiatkowskiego 1/23 
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Business concepts wspiera i napędza 
zachodniopomorski biznes

Czym zajmuje się firma Business Concepts? Przede wszystkim, przygotowujemy biznes-plany dotyczące 
wszelkiego rodzaju inwestycji. Jeśli inwestor planuje inwestycję w postaci budowy hali magazynowej 
czy postawienia fabryki, biznes-plan jest niezbędny. A już zwłaszcza gdy finansowanie inwestycji ma być 
pozyskane z bankowego kredytu. Aby dokonać analizy przedsięwięcia, bank musi otrzymać szczegółową 
wiedzę o nim, jego parametrach rynkowych i finansowych, w tym pełną prognozę finansową inwestycji. 
Musi uzyskać pewność, że dochody generowane przez inwestycję pozwolą na obsługę i spłatę kredytu. 
Tylko dobrze przedstawiony i uzasadniony finansowo projekt ma szansę na uzyskanie kredytowania 

bankowego albo pożyczkowego od prywatnego współinwestora.

Czy oprócz potrzeby stworzenia biznes-planu dla banku ma on 
znaczenie dla samego inwestora?
zdecydowanie tak. Przed realizacją inwestycji warto sobie odpo-
wiedzieć choćby na podstawowe pytanie – jaka będzie stopa zwro-
tu z takiej inwestycji przy odpowiednim ryzyku z tym związanym? 
Inwestycja powinna mieć sens ekonomiczny, a  biznes-plan, a  już 
w  szczególności odpowiednio sporządzona prognoza finansowa 
zapewni inwestorowi wiedzę o  potencjalnych finansowych efek-
tach planowanych działań. stąd tak istotne jest mieć właściwego 
partnera, który przedstawi inwestorowi właściwe informacje i spo-
rządzi odpowiednią dokumentację finansową.

Jakie jeszcze usługi realizuje Business Concepts?
Naszą drugą flagową usługą jest usługa zewnętrznego dyrektora 
finansowego. to w  sumie dość szeroki zakres działań skierowa-
nych na – ogólnie mówiąc – wsparcie zarządu czy właściciela fir-
my i doradztwo w zakresie finansów.

Na czym konkretnie polega ta usługa?
Na stałym albo doraźnym nadzorze nad finansami przedsiębior-
stwa. W głównej mierze, jest to szereg działań, w ramach których 
analizujemy różne płaszczyzny funkcjonowania firmy. Ale przede 
wszystkim miejsca generowania przychodów i tworzenia kosztów. 

Nierzadko pozwala to na znalezienie obszarów, których modyfi-
kacja pozwoli na maksymalizację przychodów albo ograniczenie 
zbędnych kosztów. Krótko mówiąc – zwiększenie generowanych 
przez biznes dochodów.

To rzeczywiście jest możliwe?
Jak najbardziej. Im większa struktura przedsiębiorstwa, tym 
większe możliwości w  zakresie optymalizacji tych kosztów.  
A co za tym idzie, zwiększenia rentowności. Przykładowo, w jed-
nej z firm, po głębszej analizie przychodów i kosztów, zwróciliśmy 
właścicielowi uwagę, że dwie z pięciu realizowanych dróg dystry-
bucji w rzeczywistości przynosiły firmie straty.

Jakie podjęto działania?
Przemodelowaliśmy istniejące rozwiązania. Jedną z  nierentow-
nych ścieżek sprzedaży zmodyfikowaliśmy w  ten sposób, że po-
łączono ją z  inną, rentowną. Dzięki temu uzyskano dodatkowy 
efekt synergii. Drugą – należało zlikwidować. Ale łączny efekt był 
taki, że globalnie wynik przedsiębiorstwa zwiększył się o ok. 15% 
rocznie.

Od niedawna realizujecie Państwo też nową usługę dedykowa-
ną deweloperom. 
tak, rzeczywiście. Rynek deweloperski rozwija się dynamicz-
nie. Ale nie wszyscy właściciele nieruchomości pozwalających  
na realizację inwestycji deweloperskiej posiadają kapitał własny, 
żeby rozpocząć takie przedsięwzięcie. A  jest on niezbędny, żeby 
zrealizować inwestycję, także współfinansowaną przez bank. 
W  ramach Lion Investments pozyskujemy dla nich środki od ze-
wnętrznych inwestorów. Inwestor może dzięki temu zrealizować 
wymarzoną i opłacalną inwestycję.

Paweł Pabianiak Business Concepts  |  tel. +48 600 240 824   
więcej informacji na www.businessconcepts.pl 

oraz www.lioninvestments.pl
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Rekord przeładunków 
w porcie Szczecin-Świnoujście

Rządowe miliardy na promy

113 mln ton ładunków obsłużyły w roku 2021 porty Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście. 
Udział tego ostatniego portu w  tym wyniku to 33,2 mln ton, co stanowi wyrównanie 

rekordowego wyniku z roku 2018 i wzrost w porównaniu z rokiem 2020 o 6,6 procent. 

Szczecińska firma Polskie Promy uzyskała miliard złotych dokapitalizowania, co pozwoli 
na uruchomienie produkcji trzech promów pasażersko - samochodowych w  programie 
Batory. Z kolei kołobrzeska Polska Żegluga Bałtycka otrzymała 140 mln złotych rządowego 

dofinansowania na zakup nowego promu. 

Największy udział w obrotach portu szczecin
-Świnoujście stanowiły przeładunki drobnicy: 
55 procent. W ogólnej strukturze przeładun-
ków całego zespołu portowego aż 45 proc. 
obrotów realizowanych jest przez terminal 
Promowy Świnoujście. W  2021 odnotował 
on 3261 zawinięć promów. Udział drobnicy 
promowej w przeładunkach wzrósł w porów-
naniu z  poprzednim rokiem o  10,6 procent. 
Dwucyfrowy wzrost zanotowały także prze-
ładunki rudy i węgla, na plusie odpowiednio 
o  12,2 i  11,8 proc. r/r. Poza węglem, rudą 
i  drobnicą promową na plusie zakończyły 
rok 2021: drewno (+14,3 proc.), drobnica (+8,7 
proc.), paliwa (+6,2 proc.). Na lekkim minusie 
są r/r:  inne masowe, zboża i kontenery.

W roku 2021 do portów szczecin-Świnoujście 
zawinęło 6756 statków o łącznym Gt 108 245 
600, tj. więcej o 2,4 proc. wobec 2020 roku.

– Jesteśmy niezmiernie usatysfakcjonowa-
ni, że pomimo tych ciężkich warunków pra-
cy, które mamy na co dzień we wszystkich 
polskich portach i  nie tylko polskich, bo na 
całym świecie, udało się osiągnąć tak zdecy-
dowanie imponujący wynik. trzecia dekada 
XXI wieku będzie należeć do zespołu por-
tów szczecin-Świnoujście, bo już za 2-3 lata 
zobaczymy bardzo dynamiczny i  jakościowy 

skok jeżeli chodzi o wielkość przeładunków. 
te w tej chwili w różnych grupach przeładun-
kowych systematycznie od 3 lat wzrastają. 
chciałem podziękować wszystkim operato-
rom, którzy w  porcie pracują, tym bardziej, 
że pracują oni w  towarzystwie będących 
w  toku wielkich inwestycji. te dzieją się na 
żywym organizmie portowym, podczas 
trwających przeładunków, podczas obsłu-
gi statków – podkreślił prezes zMPsiŚ s.A. 
Krzysztof Urbaś. 

Aby porty mogły się rozwijać konieczne są 
inwestycje. Porty w  szczecinie i  Świnouj-
ściu to dziś wielkie place budowy. Wartość 
będącego w toku pakietu inwestycyjnego to  
1,5 mld zł.

Port w  szczecinie przystosowywany jest 
do warunków jakie otworzą się przed nim 
po pogłębieniu toru wodnego Świnoujście
-szczecin do głębokości technicznej 12,5 m.  
Po zakończeniu prac w  szczecinie obsługi-
wane będą statki o zanurzeniu 11 m z ładun-
kiem na pokładzie do 50 tys. ton.

W Świnoujściu realizowane są dwie duże in-
westycje: rozbudowa terminalu LNG i  przy-
stosowywanie terminalu promowego do 
obsługi transportu intermodalnego. Właśnie 

zakończyła się tam przy terminalu promo-
wym budowa nowego parkingu dla 278 sa-
mochodów ciężarowych.

Kolejnym bardzo istotnym krokiem w  roz-
woju zespołu portowego jest lokalizacja 
w  Świnoujściu terminalu kontenerowego. 
Planowana roczna zdolność przeładunkowa 
terminalu to 2 mln teU.  

– Jest to inwestycja, która zapewni impuls 
rozwojowy nie tylko dla Pomorza zachodnie-
go, ale dla całej krajowej gospodarki. Obecnie 
zMPsiŚ s.A. jest w trakcie procedury, której 
zwieńczeniem będzie wyłonienie inwestora, 
który wybuduje terminal i  będzie jego ope-
ratorem. Jest trzech zainteresowanych. Jeśli 
wszystko odbędzie się zgodnie z  planem, 
inwestora powinniśmy poznać w  2022 roku  
– powiedział Krzysztof Urbaś.

W obydwu portach trwa modernizacja infra-
struktury portowej. systematycznie popra-
wia się infrastruktura dostępowa do portów 
w tym droga s3 i szlaki kolejowe. Po zakoń-
czeniu inwestycji konkurencyjność portów 
szczecin-Świnoujście znacząco wzrośnie wo-
bec innych portów bałtyckich.

jj

to już pewne. spółka Polskie Promy wzboga-
ci się na pewno o trzy nowe jednostki, a jest 
duża szansa, że będą to cztery promy. Kon-
trakt zrealizuje Gdańska stocznia Remonto-
wa, choć pierwotnie statki miały być budo-
wane w stoczni Gryfia, gdzie już w czerwcu 
2017 roku położono stępkę pod pierwszą 
jednostkę. Pierwszy z serii promów miał być 
gotowy w 2021 roku, a budowa ta miała być 
początkiem odrodzenia przemysłu stocznio-
wego w szczecinie. skończyło się na planach 
i  zapowiedziach, choć już wtedy eksperci 
przekonywali, że jedyną stocznią zdolną do 
realizacji kontraktu jest Gdańska stocznia 
Remontowa. 

Kontrakt zawarty pomiędzy spółką Polskie 
Promy, której udziałowcami są skarb Pań-
stwa oraz Polska Żegluga Morska, a  GsR 
ma wartość kilku miliardów złotych i  jest 
największą umową inwestycyjną podpisaną 
pomiędzy rodzimym inwestorem, a  polską 
stocznią od kilkudziesięciu lat.

– Kwota 1 mld zł została alokowana, na zasa-
dach komercyjnych, dla spółki Polskie Promy, 
na rozpoczęcie budowy promów pasażersko-
samochodowych. zawarta została umowa 

inwestycyjna pomiędzy skarbem Państwa, 
a spółką Polskie Promy sp. z o.o. W wyniku 
realizacji tej umowy skarb Państwa zainwe-
stował kwotę 650 milionów, obejmując nowe 
udziały w  spółce. Pozostała kwota pocho-
dzi z  pozyskanego finansowania dłużnego 
dla spółki Polskie Promy z  przeznaczeniem 
także na ten cel. Mając już takie środki z bu-
dżetu można było zamówić nowe jednostki 
w  stoczni chińskiej, ale patriotyzm gospo-
darczy naszego rządu predestynuje do tego, 
żeby zamówienie złożone zostało w polskiej 
stoczni, wykorzystując jej potencjał – wyja-
śnił wiceminister infrastruktury Grzegorz 
Witkowski.

Dodał, że budowane promy będą jednostka-
mi ekologicznymi, napędzanymi gazem LNG. 
Pierwszy prom ma być gotowy na przełomie 
2024 i 2025 roku. Kolejne mają wejść do eks-
ploatacji w rocznych odstępach.

Witkowski powiedział też, że zdecydowano 
o  przekazaniu 140 mln zł w  obligacjach dla 
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej na rozwój rynku 
promowego. Pozyskane środki mają zostać 
przeznaczone na zakup nowego promu, 
który będzie obsługiwać trasę Świnoujście- 

ystad. Po oddaniu nowej jednostki do eks-
ploatacji PŻB spodziewa się wzrostu o ok 60 
ciężarówek rocznie. Nowa jednostka pozy-
skana od spółki Polskie Promy i  budowana 
w  Polsce będzie wykorzystywana głównie 
z myślą o przewozie cargo i będzie przewozi-
ła minimalną liczbę pasażerów. PŻB spodzie-
wa się zwiększenia swoich przychodów o co 
najmniej 100 mln zł.

Nowa jednostka ma wejść do eksploatacji do 
końca 2023 roku. zbuduje ją gdańska stocz-
nia „Remontowa”. Prom ma być jednostką 
w pełni proekologiczną, napędzaną paliwem 
gazowym w układzie hybrydowym. Dodatko-
wo jednostka zostanie również wyposażona 
w napędy azymutalne pozwalające na więk-
szą sterowność podczas manewrowania 
oraz redukujące zużycie paliwa. „Wawel”, 
jednostka, która jak dotychczas obsługiwała 
trasę Świnoujście -ystad jest już jednostką 
wyeksploatowaną, ale wszystkie certyfikaty 
i odbiory czasowe będą ważne przez kolejne 
2,5 roku. 140 mln zł dofinansowania z  pu-
blicznych środków pozwoli na zastąpienie 
wysłużonego promu.

ww
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Samorządowe wsparcie dla branży 
morskich farm wiatrowych

Zachodniopomorski Klaster Morski i  Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej 
zainicjowały program Zachodniopomorskie_Offshore 2027, który ma wzmocnić 

udział lokalnych firm w budowie łańcucha dostaw do farm wiatrowych.

zachodniopomorskie_Offshore 2027 ma za 
zadanie umocnienie roli regionalnych firm 
sektora offshore, ułatwienie ich współpra-
cy i  promocję na nowych rynkach. Przy jego 
pomocy samorząd chce wykorzystać szanse 
tworzone przez tworzący się sektor energety-
ki morskiej.

– Od wielu lat Polska ma aspiracje rozwijać far-
my wiatrowe, nie tylko na lądzie, ale również 
na morzu. te plany nabierają coraz bardziej 
realnych kształtów. Niestety, zauważyliśmy,  
że polityka rządu koncentruje się na wyko-
rzystaniu województwa pomorskiego, co – 
mówiąc eufemistycznie – stanowi przedmiot 
naszego niezadowolenia. Uważamy, że mamy 
gigantyczny potencjał, żeby rozwijać nasze 
kompetencje w  zakresie zarówno inwestycji 
na farmach offshorowych, jak i  w  zakresie 
serwisowania farm, które powstaną w  przy-
szłości – mówi marszałek województwa 
zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  
– Na Pomorzu zachodnim dorobiliśmy się 
naprawdę bardzo silnego Klastra energii Wia-
trowej, jesteśmy największym producentem 
energii wiatrowej w Polsce i tej palmy pierw-
szeństwa nie zamierzamy nikomu oddawać. 
Firmy z  tego sektora funkcjonują u  nas już 
od wielu lat. są to firmy renomowane, liderzy 
branżowi, dlatego postanowiliśmy wspólnie 
z  władzami samorządowymi rozpocząć dzia-
łania, które mają zmierzać do wykorzystania 
naszych zasobów i potencjału, jaki dają nasze 
kluczowe porty - dodaje marszałek.

Pomysłodawcą programu zachodniopomor-
skie_Offshore 2027 jest dr inż. Andrzej Mon-
twiłł, prezes zachodniopomorskiego Klastra 
Morskiego. Główne cele programu to wzmac-
nianie gospodarki Pomorza zachodniego,  
jak największy udział lokalnych firm w budo-
wie i eksploatacji morskich elektrowni wiatro-
wych, wykorzystanie potencjału regionalnych 
uczelni.

Plan rozwoju sektora wind offshore w  woje-
wództwie zachodniopomorskim dotyczy lat 
2021-27, ale przewiduje kontynuację do 2040 
roku. Obejmuje on kilka segmentów: kon-
strukcje morskie, jednostki pływające, trans-
port i logistykę, serwis i remonty, energetykę 
morską, materiały, edukację, B+R+I. 

celem jest stworzenie zachodniopomorskie-
go środowiska offshore – sieciowego układu 
powiązań samorządów, ARMs, IOB, uczelni 
i  przedsiębiorstw zainteresowanych działal-
nością w sektorze wind offshore.

– Morze Bałtyckie jest jednym z  najlepszych 
akwenów do rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej. Kwestia głębokości, wietrzności – 
tłumaczył dr inż. Andrzej Montwiłł. – Projekt 
Polityki energetycznej Polski do 2040 roku 
zakłada budowę w naszej części Bałtyku farm 
wiatrowych o  mocy zainstalowanej 11 GW. 
Do roku 2030 ma być 5,9 GW. Pierwsza faza 
rozwoju dotyczy ławicy słupskiej, ale kolejne 
będą szły na zachód: Kołobrzeg, Darłowo, 
Świnoujście. I  warto podkreślić, że najlepsze 
warunki do obsługi farm wiatrowych na Bał-
tyku ma świnoujski port, można go najłatwiej 
dostosować do potrzeb instalacyjnych.

Prezes zachodniopomorskiego Klastra Mor-
skiego podkreślał, że rozwój sektora offshore, 
w tym wind offshore, to nie tylko budowa i in-
stalowanie wielkich konstrukcji na morzu, ale 

również budowa specjalistycznych jednostek 
pływających czy budowa sieci przesyłowych 
i magazynów energii.

– Naszym pierwszym wspólnym działaniem 
będzie przygotowanie kompleksowej oferty 
inwestycyjnej dla wind offshore. Mam na my-
śli zarówno tereny inwestycyjne, miejsca pod 
specjalistyczne usługi, ale także bazę danych 
zachodniopomorskich firm zdolnych do współ-
pracy z tym sektorem. z ofertą pojedziemy do 
potencjalnych inwestorów w europie zachod-
niej i Północnej, nie zabraknie nas na branżo-
wych konferencjach i  targach – zapowiada 
Jacek Wójcikowski z centrum Inicjatyw Gospo-
darczych Urzędu Marszałkowskiego Wz. 

zadaniem cIG w  ramach programu „zachod-
niopomorskie_Offshore 2027” będzie m.in. 
pomoc w pozyskiwaniu inwestorów z sektora 
offshore, prezentacja potencjału zachodniopo-
morskich firm na zagranicznych rynkach, m.in. 
w skandynawii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

ww

cSL – firma otwarta na świat  
CSL to polska firma z tradycjami oraz wieloletnim doświadczeniem w branży transportu i logisty-
ki, poszerzona o usługi agencji celnej. W obliczu pandemii oraz dynamicznie zmieniającej się rze-
czywistości wciąż się rozwija. Oferuje klientom nowoczesne, dostosowane do nich rozwiązania.  

Teraz stawia na transport intermodalny i szerokie wsparcie w e – commerce. 

csL to wiarygodność, wielozadaniowość i sze-
roka oferta usług. – Główna siedziba firmy 
znajduje się w  szczecinie, mamy też oddziały 
w trójmieście i Świnoujściu. csL została zało-
żona 24 lata temu. Prowadzimy usługi z zakresu 
transportu samochodowego, morskiego, kole-
jowego, lotniczego, ale również szeroko dzia-
łamy w  zakresie obsługi agencji celnej. Przez 
to, że nasze odziały znajdują się w  miastach 
portowych, oferujemy również usługi portowe  
– zaznacza Przemysław Hołowacz, dyrektor  
ds. rozwoju w csL.

Firma jest otwarta na różnorodnego klienta. 
Obsługuje zarówno małych, jak i dużych przed-
siębiorców. – Budujemy ofertę dla klienta, który 
ceni jakość usług, bezpieczeństwo. Współpra-
ca z  nami to oszczędność czasu i  pieniędzy. 
W przypadku obsługi celnej, dla firm sprzedają-
cych przez Internet, nasza agencja działa 24/7, 
co daje dużą elastyczność i terminowość.

Przez to jesteśmy też bardziej konkurencyjni. 
Przykładowo: gdy ktoś chce wysłać towar w so-
botę, nie musi czekać do poniedziałku na od-
prawę. Poza tym, pandemia zaburzyła łańcuch 
dostaw, ale my staramy się klientowi ofero-
wać pewny transport samochodowy i morski.  
cały czas się też uczymy, sprawdzamy zmiany 
prawne – mówi Przemysław Hołowacz. – Dzia-
łamy z dużą siecią firm transportowych i dzięki 
temu możemy zagwarantować stałe dostawy 
dla globalnych producentów. W czasie pande-
mii dbamy o  szeroką bazę podwykonawców, 
dzięki czemu łańcuchy dostaw nie są zaburzo-
ne – dodaje.

– Naszym wyróżnikiem jest to, że posiadamy 
doświadczoną kadrę. Klienci mówią, że lubią 
z  nami współpracować, bo kojarzą csL z  ha-
słem „zleć i zapomnij”. Wszystkie formalności 
czy utrudnienia załatwiają nasi pracownicy. 

Klienci często zaznaczają, że dzięki temu bar-
dzo ich odciążamy, mogą zająć się swoją pracą. 
czują, że mają dobrego, wiarygodnego partne-
ra – zaznacza z  uśmiechem pan Przemysław. 
–Naszą mocną stroną jest też transport sa-
mochodowy. Działamy na długoterminowych 
kontraktach i rozwijamy się w tym. zapewnia-
my dobre ceny. tak budujemy nasze oferty, by 
była to współpraca w  dłuższej perspektywie,  
by dwie strony miały gwarancję bezpieczeń-
stwa i stabilności –podkreśla.

csL stawia też na nieustanny rozwój i  śmiało 
patrzy w  przyszłość. Ich pierwszy cel na ten 
rok to rozbudowa oraz powiększenie wsparcia  
e-commerce od strony logistycznej i celnej. 

Firma wykorzystuje rozwiązania, które wspie-
rają bezpieczne oraz terminowe dostawy. – Pod 
kątem celnym mamy dobre rozwiązania infor-

matyczne. Wszystko działa zgodnie z prawem 
i  procedurami. Nie ma żadnych nieścisłości.  
to działanie 24/7, które zapewniamy klientowi, 
jeśli chodzi o  odprawę, bardzo nas wyróżnia. 
Nasza agencja celna, w obliczu pandemii, moż-
na działać zdalnie w całej Ue. Obsługujemy fir-
my lokalne i europejskie. co do odprawy celnej: 
klienci zyskują na poprawie płynności finanso-
wej. Działamy na procedurach uproszczonych. 
czas oczekiwania jest krótszy niż zazwyczaj. 
Wiemy, że kilka godzin czy dzień to dla branży 
e-commerce bardzo dużo – zaznacza Przemy-
sław Hołowacz. 

Drugi cel to rozwój transportu intermodalne-
go.– Rozwijamy ten transport, szukamy poten-
cjalnych połączeń. chcemy iść z duchem czasu. 
Planujemy przerzucać transport z dróg na tory. 
chcemy by było to bardziej ekologiczne i eko-
nomiczne. Budujemy kilka takich połączeń. 
Będziemy starać się tworzyć ten rodzaj trans-
portu dla dużych klientów, by była to dla nich 
korzystna oferta – wyjaśnia Hołowacz. csL 
oferuje też profesjonalne odprawy w  Wielkiej 
Brytanii. to ważna informacja dla firm, które po 
Brexicie potrzebują odpowiedniej logistyki oraz 
pomocy w czynnościach celnych. – Gwarantu-
jemy usługi kompleksowe. Jesteśmy dobrze za-
znajomieni z przepisami celnymi i procedurami 
w Anglii – podkreśla Hołowacz.

Na koniec warto dodać, że csL wykracza poza 
ramy typowej firmy związanej z  branżą trans-
portowo-logistyczną i wspiera region, angażując 
się w życie kulturalne miasta. Organizuje różne 
wydarzenia czy oferuje przestrzeń wystawien-
niczą. specjalnym oddziałem csL jest bowiem 
centrum Kultury euroregionu stara Rzeźnia. – 
Otwarty umysł i szerokie perspektywy to nasze 
wartości – dodaje Przemysław Hołowacz. 

autor: Karolina Wysocka

csL sp. z o.o.  |  ul. tadeusza Wendy 14, 70-655 szczecin  |  tel.: (+48 91) 822 84 00  |  e-mail: business@csl.eu
www.csl.com.pl
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Od elektromobilności 
nie ma odwrotu

Z I E L O N Y  R A P O R T  P R E S T I ż U

38 tysięcy elektrycznych samochodów osobowych i  1657 samochodów użytkowych 
z napędem elektrycznym było zarejestrowanych w Polsce na koniec grudnia 2021 roku. 
W porównaniu z rokiem 2022 wzrost jest aż o 93 procent. Dane te jasno pokazują, że od 
elektromobilności nie ma odwrotu, a eksperci wypowiadający się w naszym raporcie 
jasno deklarują, że całkowite odejście od silników spalinowych to tylko kwestia czasu. 

Pod koniec grudnia 2021 r. po polskich drogach jeździło 38 001 elektrycz-
nych samochodów osobowych. Pojazdy w  pełni elektryczne (BeV, ang. 
battery electric vehicles) odpowiadały za 49%  (18 795 szt.) tej części parku 
pojazdów, a pozostałą część (51%) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHeV, 
ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 19 206 szt. Park elektrycznych samo-
chodów dostawczych i ciężarowych liczył 1657 szt. W dalszym ciągu rośnie  
też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec grudnia 
składała się z 10 650 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut 
hybrydowych, która powiększyła się do 325 136 szt. 

- Warto podkreślić, że od kilku miesięcy obserwujemy znaczny wzrost liczby 
rejestracji hybryd plug-in, które przy właściwej eksploatacji w czasie jazdy 
miejskiej mają zalety samochodu elektrycznego bateryjnego, zaś poza 
miastem mają zasięgi porównywalne z samochodami konwencjonalnymi. 
Rewolucja w  branży motoryzacyjnej jest faktem, ale mimo tego, bieżą-
cy rok będzie czasem wytężonej pracy legislacyjnej, bo czeka nas wejście 
w życie kilkunastu dyrektyw i rozporządzeń, z których znaczna część będzie 
dotyczyła pojazdów niskoemisyjnych - mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego 
związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się 
również infrastruktura ładowania. Pod koniec grudnia 2021 r. w  Polsce 
funkcjonowały 1 932 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elek-
trycznych (3 784 punkty). 30% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania 
prądem stałym (Dc), a 70% - wolne ładowarki prądu przemiennego (Ac) 
o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W grudniu uruchomiono 119 nowych, 
ogólnodostępnych stacji ładowania (240 punktów). 

eksperci twierdzą, że to jednak wciąż za mało w kontekście rozwoju ze-
roemisyjnego transportu na masową skalę. W Polsce funkcjonuje ok. 100 
ładowarek Dc o mocy powyżej 50 kW, zaś zgodnie z deklaracjami wiodą-
cych operatorów planowane jest oddanie do użytku szeregu kolejnych sta-
cji ładowania prądem stałym, w tym punktów ultraszybkich. W kolejnych 
latach powinno być już lepiej. Na podstawie Polish eV Outlook, do 2025 r. 
w Polsce może powstać prawie 43 tys. ogólnodostępnych punktów łado-
wania samochodów elektrycznych. 

- W 2021 r. wielomiesięczne starania branży przyniosły wymierne efekty 
w postaci optymalizacji szeregu przepisów prawnych regulujących obszar 
zeroemisyjnego transportu, w szczególności nowelizacji Ustawy o elektro-
mobilności i paliwach alternatywnych. Ukoronowaniem intensywnego dia-
logu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
było wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia rynku e-mobility obej-
mującego jego najważniejsze komponenty: pojazdy elektryczne, stacje ła-
dowania oraz niezbędną infrastrukturę elektroenergetyczną. to wszystko 
sprawia, że rok bieżący ma szansę stać się przełomowym okresem dla roz-
woju elektromobilności w Polsce – mówi Maciej Mazur, Dyrektor zarządza-
jący Polskiego stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Jakie są największe przeszkody w rozwoju elektromobilności? to m.in. nie-
dobór infrastruktury, nienadążające za zmieniającym się światem regula-
cje prawne, czy też nieznane dotąd koszta zachodzącej transformacji. czy 
prąd do ładowania samochodów będzie tańszy od tradycyjnego paliwa? 
czy ładowanie samochodu będzie szybkie i komfortowe? czy stacje łado-
wania będą tak powszechne jak stacje paliw? 

W  badaniu  „Go electric. climate countdown” zleconym przez Forda 
wśród obaw dotyczących posiadania samochodu elektrycznego na niewy-
starczającą ilości ładowarek w okolicy wskazało 35% badanych, na brak 
dostępu do ładowarki kolejnych 27%. Jeśli elektromobilność ma dorównać 
popularnością samochodom spalinowym, trzeba znaleźć nowe, szybsze 
metody ładowania.

Każda rewolucja pochłania ofiary. z pewnością tak też będzie z elektromo-
bilnością. Od tego nie ma odwrotu i chyba każdy już potrafi sobie wyobra-
zić, że za 20-30 lat po ulicach będą jeździć tylko samochody elektryczne, 
a pewnie i między nimi pojawiać się będą pojazdy o napędzie wodorowym. 
Do tego jednak czasu branża będzie uczyć się na błędach, zmagać z proble-
mami technologicznymi, logistycznymi, czy też ze zwykłą mentalnością 
użytkowników. 

jj/ds



JAGUAR LAND ROVER 
B O Ń K O W S c Y  B R I T I S H  A U T O

Zgodnie z  ogłoszoną strategią „Reimagine” koncern ma być twórcą „najbardziej 
pożądanych luksusowych pojazdów i  usług dla najbardziej wymagających klien-
tów”. Istotą nowej strategii będzie elektryfikacja obu marek: Land Rovera i Jaguara.  
Mają one najpóźniej do 2030 roku oferować czystą energię elektryczną. Jej celem jest 
osiągnięcie do 2039 r zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całym łańcuchu dostaw, 

w produktach i działalności. 

Firma pracuje również nad rozwojem na-
pędu wodorowego. Prace te są już w toku, 
a  pierwsze wodorowe prototypy trafią na 
brytyjskie drogi w  ciągu najbliższych 12 
miesięcy. Jaguar od 2025 chce mieć w ofer-
cie wyłącznie auta elektryczne. Otwarcie 
nowego rozdziału planowane jest z premie-
rą najbardziej luksusowej limuzyny Jaguara 
modelu XJ. 

- elektromobilność jest aktualnie tematem 
bardzo na topie. z  roku na rok coraz wię-
cej klientów decyduje się na samochody 
elektryczne lub hybrydowe. Wielu z  nich 
posiada w  domach instalacje fotowolta-
iczne, energie którą sami wytwarzają chcą 
akumulować i wykorzystywać w pojazdach 
typu PHeV i eV. Ja osobiście zauważam trzy 
główne trendy w sytuacjach, gdy klienci py-
tają o eV lub PHeV. Po pierwsze: poszukiwa-
nie miejskiego, ekonomicznego auta, które 
w  dowolnym momencie można wygodnie 
naładować w  domowym zaciszu. Po dru-

gie, poszukiwanie pojazdu typu PHeV lub 
eV w  celu praktykowania jazdy bez emisji 
cO2, czyli czysta ekologia i  poszanowanie 
dobra środowiska. I po trzecie fani elektro-
mobilności – wyjaśnia Rafał Gibczyński, kie-
rownik sprzedaży i marketingu Bońkowscy 
British Auto.

Obecnie 95 proc pojazdów koncernu, to 
tzw. miękkie hybrydy (MHeV). W naturalny 
sposób wraz ze zmianami jednostek napę-
dowych wzrósł ich poziom, przy okazji ob-
niżając również emisje cO2. Jednostka typu 
MHeV połączona jest również z dużymi kon-
wencjonalnymi silnikami. 

Jaguar I-PAce to samochód skupiony na 
kierowcy. Jego silniki elektryczne i  niemal 
idealny rozkład masy zapewniają 700 Nm 
momentu obrotowego i  sprawność samo-
chodu sportowego. Wyposażony jest w ele-
gancką, wysoce aerodynamiczną konstruk-
cję nadwozia z  niskim współczynnikiem 

oporu powietrza. Płynna linia nadwozia, 
efektowne przetłoczenie na masce i  cha-
rakterystyczne tylne nadkola to cechy sty-
listyczne, które są charakterystyczne dla 
tego modelu. system infotainment oraz no-
woczesny touch Pro Duo ułatwia sterowa-
nie wszystkimi technologiami samochodu. 
Funkcja Wi-Fi 4G jest standardem, a  wiele 
funkcji łączności - w  tym Apple carPlay® 
i Android Auto™ - oznacza, że łatwo jest po-
zostać w kontakcie ze światem cyfrowym. 

- Mamy bogatą ofertę dla fanów rozwiązań 
PHeV, aż 90 proc. naszych modeli posia-
da tego typu napęd. Mało kto o  tym wie, 
ale technologia PHeV jest z  nami od 2013 
roku. Nasi klienci mogli się na nią zdecy-
dować długo wcześniej niż w  innych mar-
kach. Mając prawie dekadę doświadczenia 
w  tych jednostkach, śmiało stawiam tezę, 
że klient decydujący się na ten napęd nie 
będzie niczym zaskoczony – zapewnia  
Rafał Gibczyński. 

JAgUAR I – pACE

MOC: 400 km
MAX MOMENT OBROTOWY: 696 Nm
pRZYŚpIEsZENIE: 4,8 s
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 200 km/h
pOJEMNOŚC AKUMULATORA: 84,7 kWh
MAKsYMALNY ZAsIĘg: 470 km

64 65 

eLeKtrO
M

O
BiLn

O
ść rApO

rteL
eK

tr
O

M
O

Bi
Ln

O
ść

 r
Ap

O
rt



 G R U P A  K O Z Ł O W S K I  -  D E A L E R 
M A R E K  M A Z D A ,  T O Y O T A  I   L E x U S

Toyota i Lexus zapewniają, że są w pełni przygotowane technologicznie na wpro-
wadzenie na szeroką skalę aut o napędzie elektrycznym. Zdaniem zarządzających 
koncernem, wyprzedzają oni wszystkie ruchy konkurencji jeśli chodzi o technolo-
gie. Co prawda, do tej pory nie było tego widać po wprowadzanych na rynek mode-
lach, ale – jak przekonują – to było celowe działanie. Uważano, że to jeszcze nie jest 

ten czas i popyt na modele elektryczne na szeroką skalę. 

– Ale w najbliższych latach to się szybko zmie-
ni, pojawi się bardzo dużo modeli elektrycz-
nych, plug-in oraz hybrydowych. Rok 2022 
nie będzie jeszcze kluczowy dla ekspansji aut 
elektrycznych w Polsce, ale pojawi się na pew-
no wiele nowych modeli, będą wycofywane 
auta spalinowe, wprowadzane elektryczne. 
Ale czy nastąpi wyraźnie widoczny przełom 
również w  sprzedaży i  rejestracjach tych sa-
mochodów? Uważam, że jeszcze nie teraz. 
ze względu na np. brak dostatecznej infra-
struktury, klienci może jeszcze nie do końca 
są przekonani co do praktyczności takich aut 
oraz oszczędności jakie przynosi ich użytko-
wanie - mówi Michał Kozłowski, wiceprezes 
zarządu toyota Kozłowski.   

Do tego dochodzą także ogólne problemy 
z  dostępnością samochodów, nie tylko elek-
trycznych. Podwyżki cen prądu również będą 
miały wpływ i mogą zadziałać negatywnie na 
sprzedaż „elektryków”. 

– Władze szczecina zapowiadały rozbudo-
wę – powstanie nowych stacji ładowania aut 
elektrycznych. te plany, w  aktualnej sytuacji 
gospodarczej, mogą ulec pewnym ograni-
czeniom. Dlatego uważam, że okoliczności 
jeszcze nie są sprzyjające. Ale myślę, że w ko-
lejnych latach trend dotyczący zakupu i sprze-
daży „elektryków” będzie przybierać na sile – 
stwierdził Michał Kozłowski.

Jak twierdzą szczecińscy przedstawiciele to-
yoty i Lexusa, prowadzenie odpowiedzialnego 
biznesu pod kątem ochrony środowiska stało 
się aktualnie bardzo ważnym elementem dzia-

łalności. Firmy decydują się na wprowadzanie 
rozwiązań ograniczających emisje spalin po-
przez elektryfikację swoich flot. 

- Nacisk na ochronę środowiska jest i  będzie 
coraz większy. Musimy na to zwracać uwagę 
i w tym kierunku działać. znaczna część firm 
decyduje się na rozwiązania pośrednie – na-
pędy hybrydowe, które cieszą się aktualnie 
ogromnym zainteresowaniem lub plug-in. Ale 
jest też wielu klientów, którzy chcą poczekać 
na przyszłe modele, które dopiero pojawią się 
na rynku, licząc, że może będą lepiej dopra-
cowane, wyposażone w  nowsze rozwiązania, 
będą osiągać większe zasięgi itd. W  każdym 
razie, zainteresowanie jest bardzo duże, auta 
elektryczne to temat na topie – uważa Michał 
Kozłowski.

W  najbliższych miesiącach w  salonach grupy 
Dealerskiej toyoty, Mazdy i Lexusa pojawi się 
toyota Bz4X –  w pełni elektryczny sUV z na-
pędem na cztery koła. W  ofercie znajdzie się 
także dostawcza toyota Proace z  napędem 
elektrycznym. Jest już elektryczny Lexus UX 
300e, a  w  tym roku wprowadzono zostanie 
także model Rz 450e, który będzie sUV-em 
o  dynamicznej sylwetce, bardzo nowocze-
śnie wyglądającym i wyposażonym w nowinki 
technologiczne. Grupa proponuje również coś 
wyjątkowego – toyota Mirai, czyli samochód 
elektryczny napędzany wodorem. to pierwszy 
taki model na rynku. A  już od 2020 roku bar-
dzo dobrze sprzedaje się Mazda MX-30. W tym 
roku będzie oferowana z  nowym rozwiąza-
niem napędu. 

LEXUS  
UX 300E 

MOC:   
150 kw (204 KM)

MAX MOMENT  
OBROTOWY:  

300 nm

PRZYSPIESZENIE:  
7,5 s

pRĘDKOŚĆ  
MAKSYMALNA:  

160 km/h

pOJEMNOŚC  
AKUMULATORA:  

54,3 kwh

MAKSYMALNY 
 ZAsIĘg:  

315 km

TOYOTA Bz4X  
MOC: 204 KM

MAX. MOMENT OBROTOWY: 265 nM
PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H: 8,4 s

pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 160 KM/H
pOJEMNOŚĆ AKUMULATORA: 71,4 KwH

MAKsYMALNY ZAsIĘg: 450 KM
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G R U P A  c I c H Y  -  Z A S A D A 
A U D I  I   V O L K S W A G E N

M O J S I U K  -  M E R c E D E S  B E N Z

W roku 2021 Audi sprzedało 81 894 samochodów w pełni elektrycznych. To wzrost o 57,5 procent. 
Do roku 2025 koncern z Ingolstadt planuje mieć w swojej ofercie ponad 20 tego typu modeli. Od roku 

2026 wszystkie wprowadzane na rynek nowe modele Audi będą w pełni elektryczne. 

Marka Mercedes Benz odpowiada na wymagania nowoczesnego pokolenia klientów w  zakresie 
zrównoważonego rozwoju i innowacji. Produkcja najbardziej pożądanych samochodów nie jest dziś 
tym, czym była jeszcze kilka lat temu. Przejście do całkowitej neutralności pod względem emisji CO2 

oraz elektryfikacja wymagają zupełnie nowego podejścia. 

Na początku ubiegłego roku firma zapre-
zentowała modele Audi e-tron Gt i Audi Rs 
e-tron Gt, a później Audi Q4 e-tron i Audi Q4 
sportback e-tron. Odgrywają one kluczową 
rolę w  strategii elektryfikacji marki. Dzięki 
tym czterem nowym modelom, Audi w  mi-
nionym roku ponad dwukrotnie powiększyło 
swoją ofertę modeli w pełni elektrycznych. 
Koncern zamierza wydać w latach 2022-2026 
około 18 miliardów euro na elektryfikację 
i  hybrydyzację gamy modelowej. Przy cał-
kowitych inwestycjach wynoszących około 
37 miliardów euro oznacza to, że prawie po-
łowa środków zostanie przeznaczona na te 
dwie przyszłościowe dziedziny.

W  ubiegłym roku Volkswagen dostarczył 
najwięcej aut elektrycznych i hybrydowych 
w historii – ponad 369 tys. (wzrost o 73 proc. 
w porównaniu z 2020). W tej liczbie zawarte 
są samochody hybrydowe (PHeV), których 
dostarczono 106 tys. (wzrost o  33 proc.). 
Natomiast dostawy w  pełni elektrycznych 
(BeV) wzrosły niemal dwukrotnie – 263 tys. 
sztuk (wzrost 97 proc.). 

Jak zapewniają przedstawiciele koncernu, 
Volkswagen został liderem rynku samocho-
dów elektrycznych w  europie. A  przyspie-
szenie ma być jeszcze większe. europie auta 
w  pełni elektryczne i  hybrydowe stanowiły 
19,3 proc. całej liczby dostarczonych Vol-
kswagenów (w  2020 – 12,6 proc.). Według 
danych koncernu bardzo duży wzrost za-
interesowania „elektrykami” odnotowano 
w stanach zjednoczonych, chinach i Niem-
czech. za Odrą co czwarty dostarczony Vol-
kswagen jest ładowany z gniazdka. W ubie-
głym roku do chin dostarczono 77 100 
elektrycznych aut. Dzięki temu Volkswagen 
należy do piątki największych dostawców 
aut BeV w tym kraju. Niemal 17 tys. „elektry-
ków” sprzedano w UsA. to prawie 20-krotny 
wzrost w porównaniu do 2020 roku. 

Najpopularniejszym modelem Volkswage-
na z  napędem elektrycznym jest VW ID.4. 
W 2021 roku sprzedano 119 650 egzemplarzy 
tego modelu, spośród 263 tys. wszystkich 
pojazdów typu BeV dostarczonych klien-
tom. W  tym roku na rynku ma się pojawić 
model ID. BUzz. 

– Rozwijając submarkę Mercedes-eQ, 
Mercedes-Benz akcentuje swoje dążenia 
do bycia liderem w  dziedzinie elektryfi-
kacji i cyfryzacji. szeroko zakrojone pro-
gramy rozwoju technologii sieciowych 
i  przyszłościowych rozwiązań sprawiają, 
że Mercedes-eQ wyznacza standardy na 
drodze do nowej ery – mówi Kacper Plas-
katy, Product expert.

Mercedes-Benz nieprzerwanie notuje silny 
popyt na swoje pojazdy. Dostawy aut oso-
bowych z  hybrydowym napędem plug-in 
oraz zasilaniem elektrycznym osiągnęły 
w  ubiegłym roku rekordowy poziom 227 

458 sztuk (wzrost o  69,3 proc.), z  czego 
48 936 stanowiły w  100 proc. elektrycz-
ne samochody osobowe Mercedes-eQ 
(wzrost o  154,8 proc.). Od chwili debiu-
tu w  sierpniu ubiegłego roku elektrycz-
ny okręt flagowy eQs zebrał już ponad  
16 370 zamówień. 

– Według naszych przewidywań, sprze-
daż pojazdów elektrycznych oraz hybry-
dowych w  tym roku znacząco wzrośnie. 
W szczególności jesteśmy nastawieni na 
sprzedaż samochód hybrydowych, które 
z tygodnia na tydzień zyskują na popular-
ności. Do gamy samochodów elektrycz-

nych w  tym roku dołączą modele eQe 
oraz eQB – dodaje Kacper Plaskaty.

Nowy eQs to komfort limuzyny i  zwrot-
ność auta kompaktowego, przyspiesze-
nie super sportowego samochodu przy 
zachowaniu komfortowego zasięgu do 
732 kilometrów. W  międzyczasie moż-
na błyskawicznie zapewnić sobie nową 
energię: system ładowania eQs umożli-
wia szybkie doładowanie akumulatora 
wysokonapięciowego o mocy równej 200 
kW. eQs spełnia wszelkie oczekiwania, ja-
kim musi sprostać progresywna limuzyna 
w segmencie Klasy s.

VW ID4 pRO pERFORMANCE
MOC: 150 Kw (204 KM)
MAX MOMENT OBROTOWY: 310 nM
PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H: 8,5 s
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 160 KM/H
pOJEMNOŚC AKUMULATORA: 77 KwH
MAKsYMALNY ZAsIĘg: 518 KM

AUDI E-TRON gT
MOC: 350 Kw
MAX MOMENT OBROTOWY: 630 nM
PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H: 4,1 s
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 245 KM/H
pOJEMNOŚC AKUMULATORA: 93,4 KwH
MAKsYMALNY ZAsIĘg: 488 KM

MERCEDEs EQC 400 4MATIC
MOC: 408 KM
MAX. MOMENT OBROTOWY: 760 nM
PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H: 5,1 s
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 180 KM/H
pOJEMNOŚĆ AKUMULATORA: 80 KwH
MAKsYMALNY ZAsIĘg: 414 KM

MERCEDEs EQs 580 4MATIC
MOC: 524 KM
MAX. MOMENT OBROTOWY: 855 nM
PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H: 4,3 s
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 210 KM/H
pOJEMNOŚĆ AKUMULATORA: 107,8 KwH
MAKsYMALNY ZAsIĘg: 663 KM
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B M W  B O Ń K O W S c Y
BMW do 2030 roku chce zredukować o  połowę emisję spalin w  samochodach osobowych 
dzięki zwiększeniu ilości silników elektrycznych, gdzie emisja CO2 jest zerowa. Koncern rocznie 
sprzedaje średnio 2,2 miliony aut. W ciągu dziesięciu lat chce doprowadzić do tego, że połowa 

z nich będą to auta elektryczne. 

– Już zmniejszyliśmy emisję cO2 w  łańcuchu 
dostaw o 20 procent. W naszej globalnej pro-
dukcji wewnętrznej poddajemy recyklingowi 
już znakomitą większość odpadów, a od roku 
2021 zaopatrujemy nasze zakłady na całym 
świecie w  energię wyłącznie ze źródeł odna-
wialnych – mówił christian Haririan, nowy dy-
rektor generalny BMW Group w wywiadzie dla 
Magazynu Prestiż.

Niedawno na targach Frankfurt Moto show za-
prezentowany został BMW Vision circular, któ-
ry jest zapowiedzią jak będą wyglądać pojazdy 
przyszłości. został on zaprojektowany zgodnie 
z zasadami gospodarki cyrkulacyjnej – wszyst-
kie materiały wykorzystane do produkcji, nie-
zależnie czy jest to materiał na siedzeniach, 
czy deska rozdzielcza, będą całkowicie podle-
gać recyklingowi. 

– Jak na razie to wizjonerska koncepcja, ale za 
10 lat będziemy z  pewnością mogli produko-
wać auta w 100 procentach podlegające recy-

klingowi. to będzie prawdziwa rewolucja – za-
pewnia christian Haririan.

Kwintesencją filozofii zrównoważonego roz-
woju jest nowe BMW iX. Model długo oczeki-
wany i pierwszy sUV, który od podstaw został 
zaprojektowany jako elektryczny. BMW iX to 
materiały naturalne lub pochodzące z  recy-
klingu. Np. skóra jest garbowana naturalnym 
ekstraktem z liści oliwnych, dzięki czemu jest 
wolna od pozostałości chromu. Panel stero-
wania wykonany jest z drewna z certyfikatem 
Fsc, a wykładzina podłogowa oraz dywaniki 
wykonane są z  nylonu pozyskanego z  sieci 
rybackich. 

BMW iX wyróżnia się doskonałymi właści-
wościami jezdnymi: elektryczny napęd na 
wszystkie koła, seryjne amortyzatory z  tłu-
mieniem zależnym od skoku, pneumatyczne 
zawieszenie obu osi, elektronicznie sterowane 
amortyzatory, zintegrowany aktywny układ 
kierowniczy, opcjonalnie koła Air Performance 

i opony o obniżonym poziomie hałasu. Kolejny-
mi, nowoczesnymi elementami, które zastoso-
wano w iX są: system ogrzewania i chłodzenia 
wnętrza zintegrowany z funkcją pompy ciepła, 
wyjątkowo płaskie reflektory i  lampy tylne 
w  technologii LeD czy  elektryczne klamki 
ukryte w płaszczyźnie drzwi. 

W  środku samochodu uwagę zwraca nowy 
zakrzywiony ekran i   komunikacja głosowa 
z inteligentnym asystentem osobistym BMW 
oraz zestaw ekranów obejmujący wyświe-
tlacz wskaźników o przekątnej 12,3 cala i wy-
świetlacz centralny o przekątnej 14,9 cala. sa-
mochód wyposażony jest w pięć kamer, pięć 
radarów i dwanaście czujników ultradźwięko-
wych, których zadaniem jest monitorowanie 
otoczenia pojazdu i zapewnienie bezpieczeń-
stwa na drodze. zastosowane po raz pierw-
szy ostrzeganie przed kolizją czołową wy-
krywa nadjeżdżające pojazdy podczas skrętu 
w lewo oraz rowerzystów i pieszych podczas 
skrętu w prawo.

BMW iX3

MOC: 210 Kw (286 KM)
MAX. MOMENT OBROTOWY: 400 nM
pRZYŚpIEsZENIE 0-100 KM/H: 6,8 s.
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 180 KM/H
pOJEMNOŚĆ AKUMULATORA: 74 KwH
ZAsIĘg: 462 KM

BMW iX xDrive 50

MOC: 385 Kw (523 KM)
MAX. MOMENT OBROTOWY: 765 nM
pRZYŚpIEsZENIE 0-100 KM/H: 4,6 s.
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 200 KM/H

pOJEMNOŚĆ AKUMULATORA: 105,2 KwH
ZAsIĘg: 630 KM

A U T O  B R U N O  S Z c Z E c I N
V O L V O

Od lat 70. XX wieku koncern Volvo sukcesywnie wprowadza  innowacje w obszarze elektrycz-
nych układów napędowych. To naturalny postęp technologiczny i jednoznaczna deklaracja za-
angażowania na rzecz zrównoważonej mobilności i redukcji emisji. Volvo stawia sobie za cel, 
aby do 2025 roku około 50 proc. wszystkich sprzedawanych modeli było całkowicie elektrycz-

nych. Pozostała połowa - hybrydowa.  

W  ofercie modelowej Volvo znajdują w  tej 
chwili dwa w  pełni elektryczne samochody.  
są to: Volvo Xc40 Recharge oraz zupełna no-
wość w   gamie – Volvo c40 Recharge. Volvo 
Xc40 Recharge dostępne jest w  dwóch wer-
sjach silnikowych: P6, 231 KM z zasięgiem w cy-
klu mieszanym 425 km oraz z  napędem na 4 
koła oraz z  mocniejszym silnikiem P8 o  mocy 
408 KM i zasięgiem 418 km. 

Volvo c40 Recharge występuje z  silnikiem 
P8, a  dzięki aerodynamicznej sylwetce zasięg 
zwiększa się do 441 km. W  c40 zastosowano 
wiele nowych rozwiązań technologicznych. De-
biutują tutaj nowe światła ledowe w technologii 
piksel. to dzięki nim można osiągnąć maksymal-

ną widoczność dla kierowcy nie oślepiając przy 
tym pozostałych uczestników ruchu drogowego. 

W  modelach elektrycznych debiutuje również 
system googleautomotive, czyli rewolucyjne 
rozwiązanie w systemie Infotainment. Najwięk-
szą korzyścią tego systemu jest pełna integra-
cja z prywatnym kontem Google użytkownika 
pojazdu.  W codziennym użytkowaniu, podróż 
umili fabrycznie zainstalowana mapa google, 
która pokaże dostępne ładowarki na trasie 
przejazdu, co znacznie ułatwi planowanie po-
stojów w czasie podróży.  

ciekawą ofertą są również silniki typu plug-in 
hybrid umożliwiające korzystanie zarówno 

z  bezemisyjnej jazdy z  wykorzystaniem silni-
ka elektrycznego, jak i  tradycyjnego napędu 
spalinowego na dłuższych trasach. Auta plug 
in są pomostem między silnikami spalinowymi 
a elektrycznymi. 

– Przy zamawianiu  pojazdu elektrycznego oraz 
plug in nasi klienci mogą skorzystać z pomocy 
specjalistów przy wyborze domowej ładowarki, 
a  podczas Dni Otwartych Volvo electricDays, 
które odbywają się w  naszym salonie  do 28 
lutego tego roku, mogą skorzystać również 
z 10 proc. rabatu na zakup ładowarki. zarówno 
elektryczne Xc40, jak i c40 są dostępne do jazd 
testowych – zapewnia Robert smółko, dyrektor 
zarządzający Volvo Bruno.

VOLVO XC40 RECHARGE

MOC: 408 KM
MAX MOMENT OBROTOWY: 660 nM
pRZYŚpIEsZENIE 0-100 KM/H: 4,9 s
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 180 KM/H
pOJEMNOŚC AKUMULATORA: 72 KwH
MAKsYMALNY ZAsIĘg: 416 KM

VOLVO C40 RECHARGE

MOC: 408 KM
MAX MOMENT OBROTOWY: 660 nM
pRZYŚpIEsZENIE 0-100 KM/H: 4,7 s

pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 180 KM/H
pOJEMNOŚC AKUMULATORA: 72 KwH

MAKsYMALNY ZAsIĘg: 420 KM
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G R U P A  P O L M O T O R  -  K I A
Od elektromobilności nie ma odwrotu. Wybór modeli wyposażonych w taki napęd jest i będzie 
coraz większy. Powstaje również coraz więcej stacji ładowania, a użytkownicy „elektryków” 

często instalują ładowarki w domach. Elektryczna rewolucja trwa także w marce Kia. 

– Na temat zasięgu i  ładowania samochodów 
elektrycznych, krąży bardzo wiele, często nie-
przychylnych opinii. samo zagadnienie jest 
jednak dosyć skomplikowane i  ciekawe, po-
nieważ jest wiele zmiennych wpływających 
na wynik – mówi Konrad Kijak, dyrektor Gru-
py Polmotor. – zdarza się tak, że w  pewnych 
warunkach zasięg możne być nawet o 20 proc. 
wyższy! Przed zakupem samochodu spalinowe-
go, jednym z częściej pojawiający się zagadnień 
jest pytanie o zużycia paliwa. W przypadku auta 
elektrycznego mało kto pyta o zużycie energii. 
Jest ona stosunkowo tania, tym bardziej, gdy ła-
dujemy samochód w garażu. to czy samochód 
potrzebuje 15, czy 25 kWh na przejechanie 100 
km jest ważne, natomiast wszyscy pytają, o to 
ile kilometrów auto przejedzie na naładowanym 
do pełna akumulatorze - dodaje Konrad Kijak.

Najnowszy model Kia eV6 zaprojektowany 
został tak, by konieczność ładowania nie 
wiązała się z długim postojem przy stacji ła-
dowania. Wystarczy 4-5 minut ładowania by 
KIA eV6 mógł przejechać 100 km, a 18 minut 
jest potrzebne do naładowana akumulatora 
od 10 do 80%, do tego zabiegu potrzebujemy 
mocy 350 kw.  

– Nowoczesna elektryczna architektura 800 v 
z  funkcją obsługi wielu systemów ładowania 
multi-charging, pozwala naszym klientom ko-

rzystać z  ładowarek o  mniejszej mocy, czyli 
najbardziej popularnego systemu o mocy 400 
V. Dodatkowo przy ładowaniu 400 V model eV6 
płynnie wykorzysta silnik elektryczny i  prze-
twornicę, aby przekształcić prąd 400 V z łado-
warki na 800 V, co pozwala uzyskać optymalną 
prędkość ładowania. takie rozwiązania zmie-
nią podejście osób nastawionych sceptycznie 
do samochodów niskoemisyjnych - mówi Kon-
rad Kijak.

O  tym doskonale świadczą również liczby. 
Kia w 2021 roku sprzedała 124 sztuk Kia eV6, 
który swoją premierę miał dopiero w  paź-
dzierniku. Dużym zainteresowaniem klientów 
w  2021 roku cieszyła się również Kia e-Naro 
(567 sprzedanych sztuk), natomiast Kia soul 
w  Polsce sprzedano 162 sztuki. Najwięcej 
uwagi wzbudził jednak model Kia eV6, który 
uznany został samochodem Roku w  Niem-
czech, natomiast brytyjski top Gear określił 
go oficjalnie mianem crossovera Roku. eV6 
jest również jednym z siedmiu finalistów eu-
ropejskiego cOty. 

Kia eV6 jest wizytówką zmian w  marce KIA, 
przełomem w  motoryzacji. to model, który 
nowoczesną technologią, designem, stylistyką 
wnętrza i sprzyjającymi środowisku rozwiąza-
niami naprawdę zaskakuje. Jakość wykonania, 
zasięg, rozmiar auta, osiągi, cena i nadal 7-let-

nia gwarancja sprawiają, że osoby decydujące 
się na zakup tego modelu są po prostu pewne 
wyboru. 

– z pewnością każdy z nas powinien przyzwy-
czaić się do myśli o motoryzacji, która opierać 
się będzie na silnikach w pełni elektrycznych, 
trend jest widoczny, a  dodatkowo potwier-
dzają go liczby.  W listopadzie już co czwarte 
auto wyjeżdżające z  europejskich salonów, 
było elektrykiem bądź plug-inem. W 2022 roku 
takich samochodów zarejestrujemy jeszcze 
więcej. Oczywiście wiążę się to z wymagania-
mi Unii europejskiej, dotyczących norm emisji 
spalin – mówi Konrad Kijak. 

Maksymalna średnia emisja może wynosić 95 
gramów dwutlenku węgla na kilometr. Prze-
kroczenie jednego grama powyżej tej normy 
kosztuje koncerny 95 euro pomnożone przez 
liczbę zarejestrowanych w  danym roku sa-
mochodów! Koncerny narażone są na coraz 
wyższe kary, dlatego inwestycja w elektromo-
bilność jest naturalna, co oznacza, że w ofercie 
będzie coraz więcej aut elektrycznych. W cza-
sie wakacji poznamy m.in. Niro nowej genera-
cji, które oferowane będzie z trzema napędami 
– hybrydowym, plug-in oraz jako pełny elek-
tryk. We wrześniu swój debiut będzie miała Kia 
Xceed po faceliftingu, w tym również dostępy 
będzie model z napędem PHeV. 

Fot. Bogusz Kluz

KIA E-NIRO

MOC: 204 KM
MAX. MOMENT OBROTOWY: 395 nM
PRZYSPIESZENIE: 7,8 s
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 167 KM/H
pOJEMNOŚĆ AKUMULATORA: 64 KwH
MAKsYMALNY ZAsIĘg: 455 KM

KIA EV6

MOC: 229 KM
MAX. MOMENT OBROTOWY: 305 nM
PRZYSPIESZENIE: 7.3 s
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 185 KM/H
pOJEMNOŚĆ AKUMULATORA: 77.4 KwH
MAKsYMALNY ZAsIĘg: 528 KM

G R U P A  P O L M O T O R  -  R E N A U L T
Renault stawia na elektromobilnośc, a w całej grupie troska o czyste powietrze jest bardzo 
duża. Koncern wychodzi na przeciw potrzebom klientów i wprowadza do oferty coraz więcej 
modeli hybrydowych i elektrycznych. Także w Szczecinie elektromobilność to coraz mocniej 

zauważalny trend, od którego – jak przekonuje szczeciński dealer Renault – nie ma odwrotu.

Najwięcej samochodów sprzedajemy miesz-
kańcom miast - a  tam koncentruje się naj-
większe zanieczyszczenie powietrza i hałas. 
Nasi klienci coraz częściej pytają o  ofertę 
modeli niskoemisyjnych. Aby spełnić prze-
pisy dotyczące maksymalnego poziomu 
emisji spalin w  naszej ofercie pojawiły się 
modele, które się w to wpisują. Jednak pa-
miętać należy, że elektromobilność to nie 
tylko samochody, ale również infrastruk-
tura. O  ile my mamy coraz więcej modeli 
elektrycznych w naszej gamie, a w tym roku 
przybędzie jeszcze elektryczny Renault Me-
gane e-tech i  elektryczny Renault Kangoo 
e-tech, to infrastruktura jest jeszcze daleko 
w tyle w stosunku do europy i potrzeb. tu 
konieczne są inwestycje, by można było bez 
obawy podróżować codziennie na dłuższe 
dystanse - mówi Rafał Bogusławski, dyrek-
tor marki Renault w Grupie Polmotor. 

W szczecińskim salonie Renault pojawia się 
coraz więcej pytań o samochody elektrycz-
ne, bądź zelektryfikowane – czyli hybrydy. 
to jest też związane ze znacznym poszerze-
niem oferty modelowej w tym segmencie.

– Mamy clio hybrydowe, captur i  Megane 
hybrydowe plug-in oraz, od tego roku, hy-
brydowe Renault Arkana. W  zeszłym roku 
model w stu procentach elektryczny wpro-
wadziła w  zeszłym roku Dacia. to intrygu-
jąca Dacia spring, która z dopłatą rządową 
może kosztować niecałe 53 000 zł. Przy 
takim dynamicznym rozwoju sprzedaży sa-
mochodów elektrycznych w Polsce, w 2022 
roku, biorąc pod uwagę możliwe dopłaty do 
27 000 zł, sprzedaż może się podwoić i się-
gnąć ilości 15 000 sztuk – podsumowuje  Ra-
fał Bogusławski.

Renault Kangoo E-Tech

MOC: 60 KM (44 kw)
MAX MOMENT OBROTOWY: 226 nm

PRZYSPIESZENIE: 20,3 s
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 130 km/h

pOJEMNOŚC AKUMULATORA: 33 kwh
MAKsYMALNY ZAsIĘg: 270 km

Renault Megane E-Tech

MOC:  218 KM
MAX MOMENT OBROTOWY: 300 nm

PRZYSPIESZENIE: 7,4 s
pRĘDKOŚĆ MAKsYMALNA: 160 km/h

pOJEMNOŚC AKUMULATORA: 60 kwh
MAKsYMALNY ZAsIĘg:  470 km
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2 600 m2 SPORTU!
ŁUKASIŃSKIEGO 110

PADEL 
3 Korty do Padla- najszybciej rozwijającego się 
sportu rakietowego na świecie. Turnieje, treningi, gry

BADMINTON  
7 kortów do badmintona. Treningi, ligi, turnieje

TENIS STOLOWY 
8 profesjonalnych stołów „Tibhar”, wyczynowa 
amortyzowana podłoga „Tarkett”

TENIS 
1 kort tenisowy z komfortową nawierzchnią 
dywanową i najlepszym oświetleniem. Treningi, ligi.

Rezerwacje: 
tel. 502 758 431
www.fabryka-energii.com.pl 

Renault Arkana 
dla Sportowej Ambasadorki

Grupa Polmotor z  marką Renault zyskała kolejnego sportowego ambasadora marki.  
Tym razem szeregi Renault zasiliła Iga Wasilewska – znana zawodniczka siatkarskiej dumy 
Pomorza Zachodniego – Azoty Chemika Police. To już kolejny sportowiec z  regionu, który 
reprezentuje Grupę  na sportowych arenach, a także za kierownicą samochodu marki Renault 

należącej do tego dealera. 

Od prawie dwóch lat, razem z  marką Re-
nault wspiera znany klub żużlowy stal Go-
rzów. Jeden z jego zawodników - Wiktor Ja-
siński w listopadzie ubiegłego roku został 
sportowym Ambasadorem marki Renault 
szczecin. Kariera tego młodego żużlowca, 
wychowanka klubu stal Gorzów, z  roku 
na rok nabiera coraz większego rozpędu. 
Przez sportowych ekspertów uznawany 
jest za jedną z  największych niespodzia-
nek ostatnich lat w polskim żużlu. te mło-
dy człowiek otrzymał Renault Arkana, któ-
rym bezpiecznie dojeżdża na treningi.  

Grupa Polmotor z  marką Renault jest 
także partnerem motoryzacyjnym sław-
nego klubu siatkarskiego Azoty chemik 
Police. Wyposażyła go m.in. w  samocho-
dy, z  których na co dzień korzystają za-
wodniczki oraz członkowie sztabu szko-
leniowego. teraz dealer może pochwalić 
się swoją nową sportową Ambasadorką.  
została nią jedna z  zawodniczek polic-
kiego klubu – Iga Wasilewska. siatkarka 
gra na pozycji „środkowej” i  jest jed-
ną z  czołowych zawodniczek chemika.  
Iga występuje od dwóch lat w  polickim 
klubie i zdobyła w tym czasie Mistrzostwo 

Kraju, dwa Puchary Polski i  superpuchar 
Polski. Na co dzień zawodniczka (podobnie 
jak Wiktor Jasiński) jeździ Renault Arkana. 
Kluczyki do tego auta wręczył jej dyrektor 
marki – Rafał Bogusławski. Renault Arkana 
idealnie pasuje do siatkarki przez swoją 

smukłą sylwetkę oraz sportową dynamikę. 
Wyróżnia się również charakterystycznym 
kolorem karoserii – niebieski zanzibar do-
skonale pasującym do projektu oklejenia. 
ciekawa grafika przyciąga uwagę i  powo-
duje, że przechodnie oraz pozostali kie-
rowcy zwracają jeszcze bardziej uwagę na 
nową, oryginalną sylwetkę auta, a  także 
na właścicielkę nowego suva. 

Połączenie motoryzacji i sportu to bardzo 
dobry kierunek, do budowania świadomo-
ści marki w  gronie sportowców, kibiców, 
a  także promocji konkretnych modeli. 
Klienci, fani siatkówki, chcą jeździć Re-
nault Arkana, pytają o model, który otrzy-
mała sportowa Ambasadorka. 

A łączy one elegancję, sportową dynamikę 
i  solidność, oferując jednocześnie wyjąt-
kowy design, który pokochała Iga – stwier-
dził Rafał Bogusławski dyrektor marki Re-
nault w grupie Polmotor.

autor: ds./foto. materiały prasowe

Polmotor sP. z O.O. | struga 71 | 70-784 szczecin
e-mail: renault@polmotor.pl | tel.: 91-466-87-00
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Inwestycja w firmę 
w angielskim stylu

Świat staje się coraz mniejszy, więcej podróżujemy, mamy możliwości studiowania i  pra-
cy za granicą, lub w  firmach międzynarodowych. Jedną z  podstawowych umiejętności,  
która pomaga nam w urzeczywistnieniu tych planów jest znajomość języków obcych, a szcze-
gólnie angielskiego.  To najpopularniejszy język na świecie, z którego korzystamy także w co-

dziennym życiu, dlatego jego znajomość jest bezdyskusyjnie przydatna.

Do better Professional english school od ponad dziesięciu lat 
uczy angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, i we 
wszystkich obszarach życia. Ważną częścią działalności szkoły 
jest nauka angielskiego w  kierunku biznesu. – Firmy coraz czę-
ściej inwestują w kapitał ludzki. Przejawia się to między innymi 
w podnoszeniu ich kompetencji, także w zakresie nauki języków 
obcych   – mówi Agnieszka Mazur, dyrektorka Do better Professio-
nal english schools.  –  takie podejście do pracowników przynosi 
firmie wymierne korzyści i wpływa na konkurencyjność na rynku. 
Otwiera to również nowe możliwości współpracy zagranicznej. 
Można zyskać nowych partnerów biznesowych, a co za tym idzie 
poszerza się grono odbiorców i klientów.

Do better, pod kątem języka angielskiego szkoli zarówno pracow-
ników jak i kadry zarządzające, w ramach zajęć indywidualnych 
i  grupowych. Prowadzi szkolenia stacjonarne, a  także online.  
Jeśli zachodzi taka potrzeba i takie są preferencje klienta – lekto-
rzy dojeżdżają bezpośrednio do firm. –  to oferta skierowana do 
każdej firmy, która myśli o rozwoju i chce podnieść kwalifikacje 
swoich pracowników – zapewnia Agnieszka Mazur.  – często z na-
szych kursów korzystają firmy, które już rozwinęły współpracę 
międzynarodową i zależy im na tym, aby komunikacja z partne-
rami biznesowymi przebiegała sprawnie. Mamy również zlecenia 
od firm z innych państw mających siedzibę w szczecinie. W tym 
przypadku szkolenia językowe pracowników są niezwykle ważne, 
aby ułatwić współpracę między oddziałami w innych krajach.

W  trakcie zajęć z  tzw. business english osoby w  nich biorące 
udział, uczą się sprofilowanego angielskiego – na czym polega 
ta forma nauczania? – W zajęciach Business english szczególną 
uwagę przywiązujemy do słownictwa specjalistycznego i branżo-
wego – tłumaczy dyrektorka szkoły. – Nasi doświadczeni lektorzy 
i  tłumacze pomagają również  w przygotowaniu się do różnych 
sytuacji mających miejsce we współpracy międzynarodowej: 
począwszy od codziennego kontaktu z  klientem posługującym 
się językiem angielskim (rozmowy, spotkania, korespondencja), 
poprzez negocjacje, aż do  wystąpień publicznych, konferencji, 
zawierania umów, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. 
Nasza oferta jest naprawdę bardzo rozwinięta. 

Jest bardzo dużo korzyści z nauki biznesowego angielskiego. In-
westycja w pracowników to inwestycja w rozwój firmy. – Podnie-
sienie kwalifikacji pracowników, a co za tym idzie podniesienie ich 
samooceny i pewności siebie jest zawsze z korzyścią dla biznesu 
– stwierdza Agnieszka Mazur.  – Praca jest wykonywana efektyw-
niej i  przynosi firmie mierzalne efekty w  postaci większych zy-
sków. Poza tym jest lepsza komunikacja i łatwiej jest pozyskiwać 
nowych klientów, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy 
– zachęca Agnieszka Mazur.

autor: Aneta Dolega/ foto: materiały prasowe



Zapiecek – gastronomia 
kontra lockdown

Pandemia, która trwa już dwa lata dotknęła każdej sfery życia, a  związane z  nią lockdowny 
negatywnie wpłynęły na rozwój gospodarki i biznesu. Jedną z branż, która najmocniej odczuła  
tę sytuację jest gastronomia, która pomimo zluzowania obostrzeń, do dziś zmaga się 
z wynikającymi z tego problemami. Część restauracji, barów, kawiarni i tego typu usług, zamknęła 
swoją działalność, inni wyszli z tego z finansowymi stratami. Na szczęcie wielu restauratorów 

znalazło sposób na przetrwanie tego okresu. Do nich należy Jacek Kałużny i jego Zapiecek.

to znana nadmorska restauracja, znajdująca się w  jednym 
z  najbardziej popularnych kurortów nad Bałtykiem –  w  Mię-
dzyzdrojach. –  Podejrzewam że dla każdego restauratora było 
szokiem to co się w wydarzyło, tym bardziej wizja zamknięcia 
własnej restauracji. Dla nas również. – wyznaje Jacek Kałużny, 
właściciel zapiecka. – Prowadzenie interesu podczas pierw-
szego lockdownu było bardzo trudne, biorąc pod uwagę że 
Międzyzdroje to zaledwie 5 tysięcy mieszkańców. Nie ukry-
wam, że był to wyczyn. znalazłem na to jednak sposób. zaczę-
liśmy dostarczać catering dla pobliskich miejsc budowy hoteli,  
co sprawiło że restauracja zaczęła zarabiać na potrzebne kosz-
ty. też jako pierwsi w Międzyzdrojach wprowadziliśmy dosta-

wę bezkontaktową. Klient płacił online, a kurier podstawiał mu 
zamówienie pod same drzwi. Myślę, że to były najważniejsze 
czynniki, które wpłynęły na utrzymanie się w tym biznesie. 

Lockdown przyniósł też zwolnienia osób z pracy. Niestety, był 
to jeden z bardziej przykrych skutków tej trudnej sytuacji. Jed-
nak część restauratorów nie poddała się. Personel zapiecka na 
tym nie ucierpiał. – zawsze powtarzam, że najważniejsi w tym 
biznesie są ludzie. Bez nich nie możemy pracować – podkreśla 
Jacek Kałużny. – Moim głównym celem było utrzymanie perso-
nelu, postanowiliśmy więc na ciągłą pracę podczas lockdownu, 
po to żeby wszystkim godnie zapłacić. 

zapiecek jest restauracją całoroczną, która nie zamykana 
się na okresy świąteczne i  urlopowe. Goście odwiedzają 
lokal niezależnie od tego czy jest akurat sezon wakacyj-
ny czy nie, również w zimniejsze miesiące. to jeden z klu-
czy do sukcesu, którymi dysponuje właściciel zapiecka,  
ale nie tylko. Kolejny to najnowsze rozwiązania, jak na 
przykład samochody elektryczne, którymi do klientów do-
starczane są posiłki.  – Mój wybór padł na Renault twizy.  
to mały, zwinny oraz prosty w obsłudze samochód elek-
tryczny. Dowozimy nim już dokładnie 3 lata. sam w  so-
bie jest super reklamą restauracji. Natomiast same sa-
mochody elektryczne towarzyszą mi już dokładnie 5 lat.  
sam jeżdżę takim autem na co dzień. zakochałem się w ci-
szy, dynamice i komforcie płynącym z  jazdy, dlatego po-
stanowiłem wprowadzić Dowóz Pojazdami elektrycznymi.

Mówiąc o zapiecku nie można zapomnieć o tym co jed-
nak jest najważniejsze – o jedzeniu. to restauracja-bistro, 
która słynie z… powtarzalności i pizzy. – zależy nam żeby 
goście ponownie odwiedzający lokal, nie byli zaskoczeni 
różnicą – wyjaśnia właściciel. – W okresie lockdownu za-
piecek był rzadziej odwiedzany, dlatego zdecydowałem 
się zastosować zmniejszoną kartę menu i potrawy przy-
gotowywać na bieżąco, żeby mieć pewność, że nie wy-
rzucę zamówionego produktu do śmieci. W  tym czasie 
dużą popularnością cieszyła się nasza pizza. zresztą za-
potrzebowanie na nią zawsze było spore, niezależnie od 
okoliczności. Ma swoich stałych fanów. W tym i poprzed-
nim roku kulinarnym numerem jeden, obok oczywiście 
pizzy, były ryby, czyli to z czym nadmorski klimat kojarzy 
się najbardziej. My jesteśmy nad morzem, a  ludzie przy-
jeżdżają do nas po prostu zjeść dobrą rybę.  

autor: Aneta Dolega  
foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Bohaterów Warszawy 18,  Międzyzdroje
telefon: 666 664 005
www.zapiecekmiedzyzdroje.pl
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Gala Biznesu 
i Nagrody Gospodarcze

Na początku stycznia tego roku w nowym szczecińskim hotelu courtyard by Mar-
riot w komleksie Posejdon odbyła się jubileuszowa XX Gala Biznesu. A jedna z naj-
sprawniejszych lokalnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców – Business 

club szczecin świętował 30-lecie swojej działalności. 

Gala Biznesu jest dorocznym spotkanie środowiska gospodarczego szczecina 
i regionu.  Jego organizatorem  jest stowarzyszenie na rzecz Rozwoju szczecina 
i Pomorza zachodniego „Business club szczecin”.  Podczas corocznej Gali, Kapi-
tuła Bcs przyznaje Nagrody Gospodarcze wyróżniającym się firmom ze szcze-
cina oraz regionu. Uhonorowani zostają  także wybitni przedstawiciele lokalne-
go świata biznesu i kultury. Nagrody Gospodarcze za 2021 rok otrzymały firmy:  
sanprobi – producent probiotyków, Grupa csV – producent lakierów i PKs szcze-
cin – komunikacja autobusowa. „Osobowością kultury” za 2021 rok został Jacek 
Jekiel, dyrektor szczecińskiej Opery na zamku a „Osobowością biznesu XXX-le-
cia”  Jarosław Mroczek – prezes Pogoni szczecin, Andrzej Hass – współwłaściciel 
Hass Holding, Jan Kozłowski – dealer samochodowy oraz Karol U. Gościński. Dy-
plomy uznania za XXX-lecie działalności wręczono firmom: PB calbud, euroAfrica 
Linie Żeglugowe i   Grupa csV. Marszałek województwa wręczył też Honorowe 
złote Odznaki Gryfa zachodniopomorskiego. Otrzymali je znany szczeciński de-
weloper Lesław siemaszko, Andrzej Montwiłł – były prezesa zarządu Morskich 

Portów szczecin i Świnoujście oraz stowarzyszenie Business club szczecin.

Od lewej:  Hanna i Marek Koptfis oraz Izabe-
la i Andrzej Montwiłł

Od lewej: prof. Bogusław Machalińsk (rektor PUM)i z żoną 
Anną, prof. Wojciech Ślączka (rektor AM), wojewoda zbigniew 
Bogucki, Wojciech zdanowicz (dyrektor Urzędu Morskiego), 
elżbieta zarzecka

Od lewej: Julia Maj, mec. Waldemar Juszczak, Andrzej 
Rybkiewicz, Julia Onyszkiewicz, Donata Juszczak Jacek Jekiel – dyrektor Opery na zamku

W środku: Małgorzata i Piotr Krzystek – prezydent szczecina Jarosław Mroczek, prezes Pogoni szczecin
Od lewej: Agnieszka i Marcin Woźniak, Karol Gościński, 
Katarzyna Kotfis

Katarzyna i Jerzy szkwarek

Od lewej: prof. Dariusz zarzecki, Bogumił Rogowski  
– prezydent Bcs, Henryk Leszczyński i Jerzy szkwarek

Mirosław i ewa Linke, Agnieszka Woźniak
Mariusz Łuszczewski – współwłaściciel sieci  
exotic Restaurants i Paula Meeva

Od lewej:  Roger Mallett, Justyna Osuch - Mallett,  
Bożena Masztaler, prof. stanisław Flejterski

 autor: ds. /foto Robert stachnik
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Gala Biznesowej 
Dumy Pomorza

to spotkanie dedykowane ludziom biznesu, którzy uczestniczą w nowym przed-
sięwzięciu Pogoni szczecin. Ma ono na celu wzmacnianie lokalnej społeczności 
przedsiębiorców. W jeden z grudniowych wieczorów w hotelu „courtyard by Mar-
riott” pojawiło się prawie sto osób. Wystąpili m.in. kwartet „Golden star Music 
Group”, Krzysztof Baranowski, który zachwycał grą na akordeonie oraz aktorka 
sylwia Różycka. Wydarzeniem wieczoru był natomiast występ specjalny Andrzeja 

Poniedzielskiego – znanego poety i satyryka. 

Andrzej Poniedzielski

od lewej Adam Opatowicz (teatr Polski), Bożena Mroczek,  
sylwia Różycka (teatr Polski), Jarosław Mroczek (Pogoń szczecin)

tomasz Brzozowski (kancelaria Radców Pewnych  
t. Brzozowski i M. Amerski, Pogoń szczecin) z żoną Renatą

Barłomiej suszko (Deloitte) Jarosław Mroczek  
(Pogoń szczecin), Dominika Wiśniewska (euroafrica)

Grzegorz szczepański (biuro ochrony FORt) z żoną czesławą

Bartłomiej suszko (Deloitte)

 autor: ds. / foto: Materiały prasowe
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PIG nagrodził przedsiębiorców
W połowie grudnia ubiegłego roku w szczecińskim hotelu Novotel rozstrzygnię-
to konkurs Przedsiębiorca Roku Pomorza zachodniego 2021. Jego organizatorem 
tradycyjnie już była szczecińska Północna Izba Gospodarcza. Były nagrody i wy-
różnienia a po części oficjalnej przy lampce wina i talerzu pełnym smakowitości 

zachodniopomorski biznes zastanawiał się co go czeka w 2022 roku.

Od prawej: Katarzyna Pęzińska-Kijak (Przychodnia Rehabilitacji 
Weterynaryjnej VetIcO) Karolina Wałowska (Grupa Polmotor)  
i Agnieszka Frączek

Od lewej: Jarosław Rzepa - (poseł na sejm (PsL),  
Hanna Moroz espersen, Przemysław Niemczyk espersen

Od lewej: Daria Prochenka (clochee), Hanna Mojsiuk 
(PIG) i Olgierd Geblewicz (marszałek województwa 
zachodniopomorskiego)

0d lewej: mecenas Patryk zbroja (zbroja Adwokaci), 
Jaroslaw tarczyński (PIG) i Hanna Mojsiuk (PIG)

Od lewej: Katarzyna trajdecka (Kongsberg Maritime 
Poland) Dorota Pliżga (Kongsberg Maritime Poland)

Od lewej: Jarosław tarczyński (Durable Polska oraz PIG) Kosta 
Runjaic (Pogoń szczecin) Robert Kolendowicz (Pogoń szczecin)

Od lewej: Arkadiusz Pawlak (zAAR), Michał szczepański 
(eprosument s.A.), Michał szuster (eprosument)

Od lewej: Aneta szreder-Piernicka (commercial Director zarząd 
Morskich Portów szczecin Świnoujście), Mirosław sobczyk 
(zapol oraz PIG)

 autor: ds. / foto: Materiały prasowe
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zAprAszAmy do nAszeGo sAlonu I serwIsu

ELEKTRYCZNY I-PACE
ELEKTRYK DLA BIZNESU Z RATĄ  
OD 3650 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


