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We wstępie do sierpniowego wydania 
„Strefy Biznesu” napisałem, że życzenie, 
a właściwie stare przekleństwo rodem 
z Chin - Obyś żył w ciekawych czasach, ziś-
ciło się. Niestety, nadal jest aktualne, żyje-
my w ciekawych czasach, a nawet coraz 
ciekawszych. 

 
Niedługo minie rok od wybuchu pandemii 

koronawirusa w Europie i na świecie i wywrócenia 
życia milionów do góry nogami. Rok chodzenia 
w maseczkach, na przemian otwierania i zamyka-
nia hoteli, restauracji, zakładów usługowych, śle-
dzenia smutnych i wstrząsających statystyk zacho-
rowań i zgonów. Przez ten czas  każdego dnia bu-
dziliśmy się z niepokojem, co nowego przyniosą 
doniesienia o zachorowalności, czy pierwsza i dru-
ga fala epidemii nie zapędzi nas do podziemi. 
Na szczęście okazało się, że ekonomicznie nie jest 
tak źle. Wskaźniki pokazują, że gospodarka ucier-
piała, ale nie w takim stopniu, jak prognozowano 
jeszcze na wiosnę.  Produkt krajowy brutto Polski 
spadł na koniec III kwartału, licząc rok do roku o 2 
proc. Mocno tąpnęły inwestycje z powodu kurczą-
cych się zasobów finansowych firm, ale za to bezro-
bocie utrzymało się na niskim poziomie. I trzeba tu-
taj oddać, że tarcze antykryzysowe spełniły swoją 
rolę. Firmy nie zwalniały pracowników setkami i ty-
siącami. Oczywiście, co w trudnych czasach jest nie 
do uniknięcia, nie starczyło dla wszystkich i sytua-
cja w branżach czasu wolnego czy turystycznej jest 
tragiczna. I nie zanosi się na to, że ulegnie poprawie 
za pomocą nagłego przypływu pieniędzy z budże-
towego worka na ratowanie biznesów będących 
na skraju upadku, ponieważ  worek ma dno.  

 
Te dobre, patrząc globalnie czy 

makroekonomicznie, informacje mogą jednak nie-
co uśpić czujność. Zwłaszcza że społeczeństwo tra-
ci już cierpliwość do życia w pandemii. Tęsknimy 
do normalności tak mocno, że koronawirusowe sta-
tystyki pokazywane na co dzień w wiadomościach 
nie robią już wrażenia takiego, jakie powinny robić. 
Chcemy żyć jak kiedyś, zapominając o tym, że na ra-
zie jest to niemożliwe. Że im bardziej będziemy 
chcieli obecnie żyć tak jak kiedyś, tym dłużej nie bę-
dzie to możliwe. Eksperci straszą trzecią falą pan-
demii, która nadejdzie z początkiem przyszłego ro-
ku. Straszyli druga falą i okazała się ona znacznie 
większa od przewidywań. Trzecia może być rów-
nie zaskakująca. W ostatnich dniach czujność uśpi-
ły dodatkowo informacje, o zakończeniu prac 
nad szczepionkami. W styczniu ma zacząć się świa-
towa akcja szczepień przeciwko COVID-19.  W wie-
lu głowach zakiełkowała myśl, że jest po wszyst-
kim, pozamiatane, i właściwie zostały tygodnie 
i wszystko będzie tak jak kiedyś. Ano jeszcze długo 
nie będzie. 

 
Ze skutkami pandemii dopiero przyjdzie nam 

walczyć. Firmy będą musiały radzić sobie same, bez 
wsparcia programów pomocowych. W wielu pan-

Edytorial
demia spowodowała prawdziwe spustoszenie i ka-
sa świeci pustkami. Niekorzystne efekty pandemii 
będą opóźnione, co zresztą przyznają ekonomiści. 
W nadchodzącym roku nie powrócimy do aktyw-
ności gospodarczej na poziomie roku 2019. Przy-
znają to także urzędnicy w Brukseli, których prog-
nozy dla Polski mówią o spadku zatrudnienia 
w 2021 roku. 

 
Będziemy potrzebować gigantycznych pienię-

dzy. To jasne jak słońce. Nie wszędzie to światło do-
ciera. Okazało się bowiem przy okazji ne-
gocjacji budżetu UE i funduszu odbudo-
wy, że nasze państwo jest na tyle boga-
te, że w razie co poradziłoby sobie 
bez unijnych pieniędzy. Ale groźba 
weta  do budżetu UE to tylko strate-
giczna rozgrywka naszego rządu, gra 
w szachy, o której my maluczcy nie 
mamy pojęcia.  Ale tak właściwie to 
przez ostatnie 16 lat UE spowalnia-
ła nasz  rozwój, drenując krajową 
kasę rękami koncernów, które dzia-
łając na naszej ziemi obiecanej, po-
datki i zyski wyprowadzają do in-
nych rajów. Bez Unii bylibyśmy 
o wiele dalej i wyżej.  Że jak nie do-
staniemy tych 60 mld euro (oko-
ło 280 mld zł, z czego prawie poło-
wę bezzwrotnie) na odbudowę go-
spodarki, to mamy swój.  Fundusz 
lokalny, całe 12 mld zł.   

 
Fundusz odpowiadający ży-

wotnym potrzebom całego społe-
czeństwa. Fundusz na skalę na-
szych możliwości. A społeczeństwo 
nie wie, co robimy tym funduszem. 
My otwieramy oczy niedowiarkom. 
Patrzcie – mówimy – to nasze i to nie 
jest nasze ostatnie słowo. 

 
 
 
 

 
 

  
  
 

 

Jacek Klein 
redaktor wydawca „Strefy Biznesu” 
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(20-23) 
Strefa regionu 
Czego nie byłoby 
na Pomorzu gdyby nie 
było funduszy europej-
skich. 16 lat w gronie 
Unii Europejskiej 
 

(24-27) 
Strefa morza 
Czy polskie stocznie 
potrzebują programu 
ratunkowego dla przez-
wyciężenia krachu 
na rynku z powodu 
pandemii? 
 

(30-33) 
Strefa morza 
Remontowa Holding 
będzie jeszcze silniej-
sza - przekonuje Adam 
Ruszkowski, prezes jej 
zarządu.  
 
 
(36-38) 
Strefa startup 
Jak muzeum II Wojny 
Światowej zaprzęgło 
najnowoczesniejsze 
technolgie do swoej 
działalności.  
Nowe rzeczywistości 
w wykonaniu gdańskie-
go startupu 
Chronospece

Spis treści
  2020 | NR 06 (28)

Pomorskie Gryfy 
Gospodarcze 

wręczone

Gospodarka 
europejska 

zainfekowana 
koronawirusem

(16-19)

(12-15)

(34-37)
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Rafineria Gdańska 
zaczęła przerób  

45 lat temu

(8-11)

(40-41) 
137 lat temu 

w Gdańsku było 
40 telefonów 

i jedna centrala 
analogowa czyli 

ręczna.  
Dzisiaj miasto 

wchodzi do elitar-
nej strefy 5G. 

(44-45) 
Czy kabel i świat-
łowód przegrają 
z bezprzewodo-
wym internetem 
szerokopasmo-
wym i nowymi 
technologiami 

przesyłu danych? 

(46-48) 
Gdańskie 

waterfronty. 
deweloperzy ko-
lejnymi inwesty-

cjami zapisują no-
we rozdziały ich 

historii.

B

Na okładce: Adam Ruszkowski, 
prezes Remontowa Holding SA
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Druk: Top Druk 24
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25
 lat temu w Polsce pojawił się pierwszy 
sklep Netto. Obecnie sieć  ma blisko 
400 placówek. Netto to wywodząca 
się z Danii sieć handlowa, należąca 
do Salling Group.

6,1%
wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu 
utrzymała się na tym samym poziomie 
co w lipcu tego roku - wynika ze wstęp-
nych szacunków Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

10 ZŁ
to nominał monety wyemitowanej 15 
września 2020 r. przez Narodowy Bank 
Polski,  z cyklu Historia Polskiej Muzyki 
Rozrywkowej. Moneta poświęcona jest 
Krzysztofowi Klenczonowi (1942-81).

624
tysiące osób w tegoroczne wakacje, 
czyli od początku lipca do końca sierp-
nia, założyło profil zaufany. To o niemal 
ćwierć miliona więcej niż w tym 
samym czasie w ubiegłym roku – 
poinfomował minister cyfryzacji Marek 
Zagórski. Obecnie z profilu zaufanego, 
a co za tym idzie także z e-administra-
cji, korzysta już niemal 8 milionów 
Polaków. To ponad 25 proc. wszystkich 
dorosłych obywateli.

63,5
tysiąca, czyli ponad 1000 
dziennie – tyle wniosków 
o wydanie nowego dowo-
du osobistego w lipcu 
i sierpniu 2020 r. Polacy 
złożyli online. To dwa razy 
więcej niż przed rokiem. 716

tysięcy osób 
do końca sierpnia 
aktywowało bon tu-
rystyczny, najwię-
cej, bo aż 95 tys. 
w woj. śląskim.  Bon 
500 zł przysługuje 
na dziecko do 18. 
roku życia, dodat-
kowo 500 zł 
na dziecko niepeł-
nosprawne.

532 740 
widzów w lipcu 2020 r. odwiedziło polskie kina. W po-
równaniu z lipcem 2019 r. to spadek frekwencji aż o 90 
proc. - informuje portal Wirtualnemedia.pl

Liczby
Strefa powitalna
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Newsroom
Strefa powitalna

Paweł Majewski po dziewięciu 
miesiącach  zrezygnował pełnie-
nia funkcji prezesa Grupy Lotos.  

12 listopada został powołany 
na stanowisko prezesa Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazowni-

ctwa.

DZIAŁ KADR

PAWEŁ MAJEWSKI 
prezesem PGNiG

Rada Nadzorcza Grupy Lotos  SA 
z dniem 7 grudnia br. powołała 

Zofię Marię Paryłę na stanowiska 
prezes spółki.  

Po odejściu Pawła Majewskiego 
była p.o. prezesa zarządu.

ZOFIA MARIA PARYŁA 
prezesem zarządu Grupy 

Lotos SA

 
 Na UG był m.in. prorektorem ds. 

nauki i współpracy z zagranicą 
oraz dziekanem Wydziału Chemii. 

Na stanowisku zastąpił prof. 
Jerzego Gwizdałę.

PROF. PIOTR STEPNOWSKI 
rektorem Uniwersytetu 

Gdańskiego

SONDA

O CZYM GŁÓWNIE MARZĄ 
POLACY? -  O DOBRACH 
MATERIALNYCH

Jak wynika z sondy „O czym 
marzą Polacy?” serwisu 
Prezentmarzeń, aż 73% respon-
dentów uważa, że jesteśmy naro-
dem marzycieli. Według 16% zapy-
tanych chcielibyśmy być. Tylko 11% 
respondentów uważa, że Polacy są 
realistami. Co drugi Polak marzy 
o dobrach materialnych, jak miesz-
kanie czy samochód, 18% o zdro-
wiu dla rodziny i dla siebie. Dla 12% 
respondentów, marzenia są związa-
ne z relaksem i beztroskim spędza-
niem czasu, na przykład w formie 
weekendu w SPA. Dla 9% marzenia 
to podróże. Zarówno o miłości, jak 
i o ekstremalnych przeżyciach 
marzy 5% zapytanych Polaków. 
Na marzenia Polaków, według 52% 
respondentów ma wpływ przede 
wszystkim status materialny i oso-
bowość - jak twierdzi 26% zapyta-
nych. 

HANDEL

SUPERMARKETOWE 
OGÓRKI I TRUSKAWKI 
POD LUPĄ UOKIK

W pierwszym półroczu 2020 r. 
Inspekcja Handlowa na zlecenie 
prezesa UOKiK Tomasza 
Chróstnego skontrolowała oznako-
wanie 3527 partii warzyw i owoców 
w 395 sklepach, głównie należą-
cych do dużych sieci handlowych. 
W związku ze skargami konsumen-
tów i rolników sprawdzała, czy 
sprzedawcy prawidłowo podają 
informację o kraju pochodzenia. 
Pod lupę trafiły przede wszystkim 
produkty, w stosunku do których 
jest największe ryzyko wprowadze-
nia w błąd, czyli np. ziemniaki, 
pomidory, ogórki, marchew, czos-
nek, truskawki czy jabłka. 

W całym półroczu najwięcej nie-
prawidłowości w oznakowaniu kra-
jem pochodzenia było w supermar-
ketach: Delikatesy Centrum (25,2 
proc.), E.Leclerc (17,3 proc.), 
Intermarche (15,9 proc.), Lewiatan 

(14,6 proc.), Lidl (9,6 proc.), Dino 
(9,1 proc.) oraz Kaufland (8,3 proc.). 
Inspektorzy mieli też dużo zastrze-
żeń do pojedynczych sprawdzo-
nych sklepów sieci: ABC (100 proc. 
zakwestionowanych partii), Gro-
szek (47,7 proc.) oraz Piotr i Paweł 
(25 proc.). Nieprawidłowości ziden-
tyfikowano także w sklepach niesie-
ciowych (36,2 proc. skontrolowa-
nych tam partii). 

Przykładowo na wywieszkach 
przy stoisku jako polskie były 
przedstawiane: sałata lodowa 
z Hiszpanii, pomidory cherry 
z Maroka czy cebula z Holandii. 
Zdarzało się też informowanie jed-
nocześnie o kilku krajach pochodze-
nia, z których jednym miała być Pol-
ska, np. w przypadku groszku Kon-
ferencja z Holandii. 

- Konsumenci mają przed zaku-
pem prawo do pełnej, jasnej i rze-
telnej informacji o ofercie, w tym 
także o kraju pochodzenia owoców 
czy warzyw. Wprowadzanie konsu-
mentów w błąd jest absolutnie nie-
dopuszczalne – mówi Tomasz 
Chróstny, prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

BADANIE  DLA  CIEKAWELICZBY.PL NA  PANELU  ARIADNA. PRÓBA OGÓLNOPOLSKA LOSOWO-KWOTOWA N=1058 OSÓB W WIEKU OD 18 LAT WZWYŻ

CIEKAWELICZBY.PL

CHCEMY PRACOWAĆ, 
LUBIMY SWOJĄ PRACĘ

Ponad połowa Polaków (54%) 
wolałaby dalej pracować po osiąg-
nięciu wieku emerytalnego, żeby 
mieć wyższą emeryturę. Z kolei 
46% chciałoby przejść na emerytu-
rę zaraz, gdy tylko będzie to możli-
we, nawet kosztem mniejszych 
świadczeń emerytalnych. Jedno-
cześnie większość pracujących 
Polaków lubi swoją pracę (66%), 
a więcej takich osób jest wśród 
kobiet (71%) niż wśród mężczyzn 
(62%) - tak wynika z badania prze-
prowadzonego dla serwisu 
ciekaweliczby.pl na panelu Ariad-
na.Zdecydowanie najwięcej osób 
skłonnych do dłuższej pracy jest 
wśród wyborców Koalicji Obywa-
telskiej (63%) oraz Lewicy (57%). 
Wśród wyborców Zjednoczonej 
Prawicy, która z przywrócenia niż-
szego wieku emerytalnego uczyniła 
jeden z kluczowych punktów swo-
jej strategii politycznej, jest odwrot-
nie i przeważają zwolennicy jak naj-
szybszego przejścia na emeryturę 
(54%), nawet kosztem niższych 
świadczeń emerytalnych. 

Lubię swoją pracę  

66%

Moja praca jest mi obojętna 

20%

Nie lubię swojej pracy 

14%
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PREMIERA

ZNAMY NAJLEPSZE PROGRAMY MBA. WYNIKI RATINGU PROGRAMÓW MBA SEM FORUM 
2020 – NAJDŁUŻEJ PROWADZONEGO SYSTEMU OCEN PROGRAMÓW MBA W POLSCE. 

W klasie mistrzowskiej znalazło się sześć programów MBA 
prowadzonych przez cztery szkoły biznesu.

Najwyżej ocenione w tym roku programy 
MBA, czyli Klasa Mistrzowska to (w kolejności 
alfabetycznej – wg instytucji prowadzącej pro-
gram): International Executive MBA – Gdańskiej 
Fundacji Kształcenia Menedżerów, Executive 
Master of Business Administration, International 
Master of Business Administration European 
Multicultural Integrated Management Program, 
MBA KSB + Master Program – Krakowskiej Szko-
ły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, Executive MBA – Szkoły Biznesu Politech-
niki Warszawskiej oraz Canadian Executive MBA 
– Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
i Universite du Quebec a Montreal. 

– Celem ratingu jest promowanie wysokich 
standardów jakości edukacji menedżerskiej. Pro-
gramy MBA muszą spełniać wyśrubowane ocze-
kiwania uczestników, ich pracodawców, krajo-
wych i zagranicznych instytucji akredytacyjnych. 
Ocenie podlega 30 kryteriów odnoszących się 
do zakresu, kadry dydaktycznej, uczestników, 

metodyki, strategii rozwoju programów. Wyróż-
nione programy prezentują najwyższy poziom 
merytoryczny i praktyczny, posiadają silne związ-
ki ze środowiskiem biznesowym, współpracują 
z renomowanymi partnerami międzynarodowy-
mi. Udział w Ratingu MBA wzmacnia programy 
MBA na krajowym i zagranicznym rynku edukacji 
menedżerskiej – mówi Andrzej Popadiuk, prezes 
zarządu SEM FORUM. 

Udział w ratingu jest dobrowolny i nieodpłat-
ny. Dzięki temu mogą w nim uczestniczyć 
wszystkie uczelnie, niezależnie od statusu eko-
nomicznego. Poddanie się eksperckiej ocenie 
motywuje do stałego podnoszenia jakości ofero-
wanej edukacji menedżerskiej. Rating jest też 
informacją o aktualnym statusie programu dla 
obecnych i przyszłych słuchaczy, a także dla firm 
planujących kształcenie kadry kierowniczej. 

– Grono beneficjentów ratingu nie kończy się 
na szkołach biznesu i słuchaczach programów 
MBA. Warto spojrzeć szerzej. Podnoszenie jakoś-

ci kształcenia kadry menedżerskiej, to wyższe 
kwalifikacje, lepsza skuteczność zarządzania oraz 
przywództwa, a także większa świadomość zna-
czenia odpowiedzialności społecznej, zrówno-
ważonego rozwoju i odpowiedzialności środowi-
skowej wśród kadry. Wszystkie te czynniki wpły-
wają na wzrost skuteczności i konkurencyjności 
polskich firm na globalnych rynkach – podkreśla 
Andrzej Popadiuk. 

SEMFORUM jest organizacją założoną i pro-
wadzoną przez wiodące polskie uczelnie bizne-
sowe. Działa na rzecz jakości kształcenia kadr 
menedżerskich w Polsce, rozwijania współpracy 
pomiędzy polskimi szkołami biznesu. Współpra-
cuje między innymi z: EFMD – European 
Foundation for Management Development, 
EQUAL – European Quality Link, CEEMAN – 
International Association of Management 
Development Associations in DYnamic Societies 
oraz Star Alliance – Alliance for Management 
Development in Rising Economies. MT

Ranking
Strefa menedżera
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) mogą odegrać istotną rolę w  odbudowaniu gospodarki po recesji spowodowanej pandemią COVID-19. 

Chociaż obecnie większość polskich BIZ zlokalizowana jest w Europie, potencjał innych – również bardziej odległych krajów –  jest ogromny. Potwierdza 

to raport „W  poszukiwaniu okazji inwestycyjnych” oraz wyniki rankingu najbardziej atrakcyjnych kierunków ekspansji dla polskich przedsiębiorców, 

przygotowany przez PwC we współpracy z PFR TFI.

Skumulowana wartość polskich bezpośrednich in-
westycji za granicą w  2019 r. wyniosła 96,5 mld zł 
i była o 4 mld zł wyższa niż rok wcześniej. Z danych 
opublikowanych  przez NBP wynika, że  zdecydowa-
na większość inwestycji (ponad 90%) zlokalizowana 
była w  Europie. Pod względem wartości transakcji 
z  tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
które w  2019 roku wyniosły 5 mld złotych domi-
nowały Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Czechy i  Ru-
munia. Pokazuje to, że polskie przedsiębiorstwa 
skupiają swoje inwestycje głównie wokół pobliskich 
kierunków europejskich. Niepewność na rynkach 
wywołana pandemią skłoniła przedsiębiorstwa do 
ostrożności w  podejmowaniu decyzji o  dalszej eks-
pansji. Zgodnie z szacunkami OECD przepływy bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych w  2020 roku 
mogą spaść o  nawet 30%. Obecna sytuacja może 
jednak  skłonić przedsiębiorstwa do poszukiwania 
nowych kierunków geograficznych dla swoich inwe-
stycji i  większej dywersyfikacji, aby minimalizować 
ryzyko związane z  inwestowaniem tylko w  jednym 
państwie czy ograniczając możliwość wystąpienia 
zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Polskie firmy potrafią skutecznie konkurować na 
rynkach zarówno w  Europie, jak i  na pozostałych 
kontynentach. Przed podjęciem decyzji o zagranicz-
nej ekspansji zawsze kluczowe jest dobre rozpozna-
nie charakterystyki tych rynków, żeby ograniczyć 
ryzyko i  wykorzystać przewagi konkurencyjne pol-
skich przedsiębiorstw. Firmy podejmując decyzje 
o  inwestycjach zagranicznych często nie biorą pod 
uwagę interesujących możliwości, jakie otwierają się 
zarówno w  odległych krajach, jak też w  państwach 
bliższych nam geograficznie, ale mniej dotychczas 
popularnych pod względem inwestycyjnym. Atrak-
cyjność tych rynków dla polskich przedsiębiorców 
wynika z  różnych czynników. W  przypadku niektó-
rych krajów będzie to bliskość geograficzna, kul-
turowa, jak też podobne doświadczenia związane 
z  transformacją gospodarczą. Bardziej odległe kie-
runki charakteryzują się dynamicznie  rosnącym 
rynkiem oraz coraz bardziej przyjaznym otoczeniem 
biznesowym i z tego powodu zasługują na zaintere-
sowanie.

Przygotowany przez nas raport „W  poszukiwaniu 
okazji inwestycyjnych” zawiera ranking najbardziej 
atrakcyjnych kierunków ekspansji kapitałowej dla 
polskich firm ze szczególnym uwzględnieniem kie-
runków nieoczywistych, czyli z  wyeliminowaniem 
największych gospodarek świata lub gospodarek już 
teraz bardzo często wybieranych przez inwestorów. 
Pięć pierwszych miejsc w  rankingu ogólnym doty-
czącym kierunków BIZ zajmują: Indie, Malezja, Ru-
munia, Chile i Tajlandia. Są to szybko rosnące rynki, 
przeprowadzające wiele reform w celu podniesienia 
swojej atrakcyjności biznesowej dla zagranicznych 
inwestorów.

W  raporcie uwzględniliśmy także ranking według 
sektorów, w  których realizowane są inwestycje. 
W  analizie uwzględniliśmy pięć sektorów gospodar-
ki: przetwórstwo dóbr konsumpcyjnych, przetwór-
stwo dóbr produkcyjnych, budownictwo, handel 
oraz usługi ICT. Zgodnie z  wynikami rankingu, naj-
bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla przetwórców 
dóbr produkcyjnych oraz firm budowlanych są Indie, 
dla przetwórców dóbr konsumpcyjnych i firm z sek-
tora ICT – Dania, zaś dla firm handlowych – Korea Po-
łudniowa.

Znaczenie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych

Inwestycje zagraniczne są ważne dla rozwoju gospo-
darki, przynosząc wiele korzyści zarówno dla kraju 
przyjmującego, jak i  państwa, z  którego pochodzi 
inwestor. Dla kraju przyjmującego bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne mogą oznaczać nie tylko 
bezpieczną formę napływu kapitału, pozwalającą 
na wzrost inwestycji, ale również rozwój nowych 
technologii, transfer know-how oraz poprawę stan-
dardów dotyczących organizacji pracy i  produkcji, 
pozytywnie wpływając na produktywność i  tym sa-
mym, wzrost gospodarczy. Podmioty inwestujące za 
granicą mogą z  kolei zyskać dostęp do nowych ryn-
ków zbytu oraz zoptymalizować swoją efektywność 
operacyjną m.in. poprzez oszczędności w  procesie 
produkcji.

Najwięcej polskich bezpośrednich inwestycji za gra-
nicą (według stanu należności) ulokowanych było 
przez firmy z branży finansowej i ubezpieczeniowej. 
W  2019 roku ich stan należności wyniósł 20,7 mld 
zł, co stanowiło 21,5% wartości wszystkich inwesty-
cji w  tym okresie. Pod tym względem dominowała 
finansowa działalność usługowa (m.in. banki), z  wy-
łączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Na 
drugim miejscu, biorąc pod uwagę „szerokie” rodzaje 
działalności gospodarczej, dominowała działalność 
profesjonalna, naukowa i  techniczna (19,9 mld zł, 

20,6% wszystkich należności), za co odpowiada-
ła głównie działalność firm centralnych. Ważnymi 
branżami dla polskich inwestycji za granicą są też 
przetwórstwo przemysłowe oraz handel hurtowy 
i detaliczny.

Pod względem rocznej wartości kapitału zainwesto-
wanego przez firmy z Polski za granicą na pierwszym 
miejscu znalazł się handel hurtowy i  detaliczny (2,8 
mld zł). Co ciekawe, największe dezinwestycje (wy-
cofanie kapitału) odnotowano wśród firm z  dzia-
łalności profesjonalnej, naukowej i  technicznej, co 
jednak nie zmieniło ich dominującej pozycji wśród 
firm inwestujących za granicą pod względem skumu-
lowanej wartości w 2019 roku.

Wsparcie polskich inwestycji zagranicznych

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na ekspansję 
kapitałową na rynki zagraniczne, nie muszą brać na 
siebie całego ryzyka inwestycji. W  Polsce działają 
podmioty, których celem jest wspieranie umiędzyna-
rodowienia polskich przedsiębiorstw. Jednym z nich 
jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany 
przez PFR TFI, który wspiera polskie firmy w bezpo-
średnich inwestycjach zagranicznych.

Rolą Funduszu Ekspansji Zagranicznej jest ułatwie-
nie ekspansji inwestycyjnej polskich firm na rynki 
zagraniczne. Fundusz dzieli ryzyko z polskimi przed-
siębiorcami podejmującymi wyzwanie inwestycji 
zagranicznych i dostarcza finansowania equity. Fun-
dusz współinwestuje z polskimi firmami w ich zagra-
niczne spółki zależne, zawsze jako inwestor mniej-
szościowy, pozostawiając zarządzanie w  rękach 
partnera. Do tej pory Fundusz zawarł z polskimi part-
nerami umowy inwestycyjne na kwotę 342 mln zł.

 Dionizy Smoleń, 
dyrektor 
w zespole 
ds. sektora 
publicznego PwC

Ranking perspektywicznych rynków dla polskich inwestorów
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Choć przerób ropy zakład, będący jeszcze 
w budowie, rozpoczął 8 grudnia, oficjalne otwarcie 

odbyło się 29 listopada 1975 roku. Ukończona, 
nowoczesna jak na tamte czasy, rafineria mogła 

przerobić 3 mln ton surowa rocznie. Była pierwszą 
dużą inwestycją w PRL opartą na licencjach 

zachodnich i realizowaną przez zachodnią firmę.



Nieco ponad tydzień po oficjalnym otwarciu 8 
grudnia wprowadzono po raz pierwszy ropę na in-
stalację destylacji atmosferycznej, co oznaczało 
uruchomienie bloku paliwowego. 12 grudnia z in-
stalacji popłynęły pierwsze produkty rafinerii – 
najpierw benzyna, a kilka godzin później nafta 
i oleje napędowe. Trzy dni później uzyskano  
pierwszy produkt o właściwościach handlowych 
– olej opałowy. 19 grudnia  tankowiec „Beskidy” 
wywiózł  na eksport pierwszą partię 13 tys. ton ole-
ju opałowego. 

Początki rafinacji ropy naftowej na Pomorzu 
sięgają czasów gierkowskiej odwilży. Radosnego 
wydawania pieniędzy na projekty porównywal-
ne  z tymi z czasów międzywojnia. Władza w la-
tach 70. miała ambicję posmakowania ropy naf-
towej z egzotycznych szejkanatów. 

Ekspresowe tempo 
Szybkości procesu decyzyjnego można pozaz-
drościć w obecnych czasach. 5 maja zapadła de-
cyzja Prezydium Rady Ministrów  o budowie rafi-
nerii w Gdańsku. W czerwcu Wojewódzka Rada 
Narodowa w Gdańsku wskazała lokalizację rafi-
nerii w Płoni Małej.  1 lipca podpisana została 
pierwsza umowa na dostawy ropy pomiędzy Bri-
tish Petroleum i firmą CIECH. W październiku ra-
da Ministrów zatwierdziła lokalizację dla zakładu.  

1 marca 1972 roku powołano  przedsiębiorstwo 
Rafineria Nafty „Gdańsk” w Budowie, a 17 kwiet-
nia w dzienniku budowy pojawił się pierwszy 
wpis. Prace ruszyły zaledwie niecały rok od decy-
zji o budowie rafinerii, a sama budowa trwała za-
ledwie 3 lata. Nowoczesna jak na tamte czasy ra-
fineria mogła przerobić  3 mln ton surowa rocznie.  
Instalacje zaprojektowała włoska firma 
Snamprogetti, która była też kontraktorem do-
staw maszyn i urządzeń.  

Od socjalizmu 
do prywatyzacji 

Kryzys naftowy i zimna wojna wymusiły szybkie 
przejście na rosyjski surowiec. Z  planów przera-
biania arabskiego surowca kontraktowanego 
na Zachodzie nic nie wyszło. 

Przez lata 80. zakład funkcjonował tak, jak 
pozwalała na to sytuacja gospodarcza. Przez  la-
ta 80. przerób ropy naftowej spadł do niecałych 
2 mln ton rocznie. Firma rozwijała się jednak. Ru-
szyła produkcja asfaltów, paliwa lotniczego, ole-
ju silnikowego o nazwie Lotos.  W nowej rzeczy-
wistości lat 90. spółka zwiększała moce przero-
bowe z 3 do 4 mln ton surowca rocznie, zaczęła 
budowę własnej sieci stacji paliw. Zmieniła też 
nazwę z Gdańskich Zakładów Rafineryjnych 
na Rafinerię Gdańską SA. Spółka akcyjna  skarbu 
państwa powołana w 1991 roku była wówczas 
pierwszym krokiem do prywatyzacji. W połowie 
lat 90. 75 proc. akcji trafiło do rządowej spółki Naf-
ta Polska, która miała zarządzać krajową petro-
chemią, 15 proc. akcji rafinerii otrzymała załoga, 
10 proc. zachował sobie skarb państwa. 

Plany prywatyzacji zaczęły być wdrażane 
pod koniec lat 90. Pierwszy przetarg ogłoszono 

w 1998 roku, bez rezultatu. Potem pod uwagę 
brane były dwa warianty - połączenie Gdańska 
z Płockiem lub dwa oddzielne ośrodki petroche-
miczne. Wygrała ta druga ścieżka. Mimo to na-
wet kiedy w 2000 poszły oferty zakupu rafinerii 
do inwestorów, PKN zgłosił się również. 

Jako inwestorzy zgłosiły się krajowe prywat-
ne firmy paliwowe w tzw. Konsorcjum Gdańskim. 
Potem zjawił się brytyjski Rotch Energy, który 
przez miesiące zabiegał o akcje RG. A to w kon-
sorcjum z Bartimpexem, a to z rosyjskim 
Łukoilem, a to z PKN, a to z Konsorcjum Gdań-
skim. Rozmowy trwały miesiącami. Skołowana 
załoga szykowała się do protestów. Brytyjczycy 
mieli zielone światło, obiecywali kapitał 1 mld do-
larów na inwestycje, ale nie mieli finansowania. 
Brak efektów negocjacji z Rotch zaowocował po-
nownym pomysłem rezygnacji z dwóch ośrod-
ków naftowych i włączenia rafinerii do PKN.  
W międzyczasie zainteresowanie wyraził nawet 
drugi rosyjski koncern Yukos i węgierski MOL. 
Pojawiały się coraz to nowe konfiguracje i nazwy 
inwestorów. Prywatyzował nie tylko minister 
Chronowski, ale też Aldona Kamela-Sowińska, 
Wiesław Kaczmarek. A rafineria, jak trwała, tak 
trwała. 

Grupa Lotos 
W marcu 2002 roku prezesem Rafinerii Gdań-
skiej został Paweł Olechnowicz. Rok później za-
wieszono prace nad sprzedażą firmy i rozpoczę-
to przygotowania do budowy grupy kapitałowej. 
Rząd zapowiedział stworzenie wokół rafinerii 
drugiej w kraju grupy paliwowej, obejmującej 
trzy rafinerie południowe – Czechowice, Glimar 
i Jasło , a w dalszej kolejności także Petrobaltic.  

22 lipca 1975 roku  tankowiec „Kasprowy 
Wierch” przywiózł pierwszą dostawę ropy 
naftowej ze Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Do przerobu takiego surowca 
zbudowano bowiem nowoczesny zakład. 
Rzeczywistość socjalistyczna zweryfiko-
wała później te plany.

Budowa rafinerii gdańskiej, styczeń 1975
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Budowa rafinerii, 1975 rok

W 2006 roku ukończony został nowy 
biurowiec zarządu Grup Lotos

Projekt EFRA zakończył się w tym roku

Prace ziemne wokół zbiorników, sierpień 1975 roku

Tak rafineria gdańska wyglądała we wrześniu 
1975 roku

W pierwszej połowie 1975 roku prace były 
jeszcze dalekie do ukończenia

W czerwcu 2003 roku rafineria zmieniła naz-
wę na Grupa Lotos SA. Dwa lata później Lotos za-
debiutował na warszawskiej giełdzie już jako gru-
pa z rafineriami południowymi i Petrobaltikiem 
w składzie. 

Lotos samodzielnie przez lata realizował stra-
tegię rozwoju. Program 10+ sfinalizowany za mi-
liardy złotych w 2011 roku zwiększył moce prze-
robowe rafinerii do 10,5 mln ton surowca. Powsta-
ło szereg nowych instalacji. Zakład stał się najno-
wocześniejszą rafinerią w Europie. Firma inwesto-
wała także w wydobycie. Trwała eksploatacja złóż 
Bałtyckich przez Petrobaltic, zakupiona została li-
tewska Geonafta. Powstała spółka w Norwegii, któ-
ra nabyła koncesję na tamtejszym szelfie. Nie oby-
ło się bez wpadek, jak porażka projektu Yme, któ-
ra zaowocowała stratami i powolnym odzyskiwa-
niem ich w kolejnych latach. Problemy dotyczyły 
także remontu platformy Petrobalticu, która mia-
ła stać się centrum przetwórczym na Bałtyku. 

Lotos stał się już jednak inną firmą niż na po-
czątku lat 2000. W rekordowym 2012 roku przy-
chody przekroczyły 33 mld zł. W 2016 roku zysk 
netto przekroczył 1 mld zł. Zapłacił 500 mln  zł  po-
datku dochodowego. 

Kolejnym przełomem był projekt EFRA za oko-
ło 1 mld euro. Dzięki niemu poprawiła się efektyw-
ność i marże na większej ilości produkowanych 
produktów wysoko przetworzonych.  Rafineria 
może produkować prawie wyłącznie produkty wy-
soko marżowe, gdyż tzw. ciężka pozostałość, z któ-
rej produkowano dotąd ciężki olej opałowy i asfalt, 
jest przerabiana na paliwa oraz koks. Znacznie 
wzrosła też marża rafineryjna, co zapewnia firmie 
bezpieczeństwo podczas dekoniunktury i kryzy-
sów gospodarczych. 

 Lotos wchodzi także w elektromobilność i pa-
liwa alternatywne jak LNG.  Firma rozwija swój 
ośrodek badawczy i współpracę ze start-upami, 
których pomysły chce komercjalizować.  

Grupa Lotos stała się jednym z czempionów 
polskiej gospodarki i według najważniejszego 
rankingu rafinerii firmy Solomon, jest jedną z naj-
lepszych rafinerii na świecie, zwłaszcza 
pod względem efektywności energetycznej.  

Budowa jeszcze większego 
czempiona 

Możliwość przejęcia przez Orlen lub inną firmę 
przez te lata cały czas pojawiała się w tle. W 2007 
roku premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że 
Lotos i Orlen zostaną wkrótce połączone. W 2010 
roku Lotos miał trafić do PGNiG, poszukiwano tak-
że innego  inwestora strategicznego. Cały czas 
w grze był PKN Orlen. Fuzja z płockim konkuren-
tem jak bumerang wróciła w 2012 roku. Resort skar-
bu kierowany przez Mikołaja Budzanowskiego 
oznajmił, że Lotos powinien mieć inwestora stra-
tegicznego i niewykluczone, że będzie to Orlen. 
Pomorskie samorządy i politycy znów wystąpili 
w obronie spółki. W 2017 roku do planów już w no-
wej opcji politycznej powrócono.  

Mało kto pamięta, kto budował rafinerię 
w Gdańsku. W kwietniu 1972 roku na polach Pło-
ni Małej pojawili się robotnicy z płockiego 
Mostostalu. Generalnymi wykonawcami budo-
wy były też Mostostal Płock, Petrobudowa Płock. 

Niedługo  Grupa Lotos znajdzie się w Grupie 
Kapitałowej PKN Orlen. Komisja Europejska wy-
raziła zgodę na połączenie firm. 
Jacek Klein 
j.klein@prasa.gda.pl
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ZAINFEKOWANA KORONAWIRUSEM 
GOSPODARKA LEŻY, JEST NA KOLANACH, 

CZY ZALEDWIE PRZYSTANĘŁA?

123RF
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P
andemia COVID-19 oznacza poważ-
ny wstrząs dla gospodarki świato-
wej i unijnej, a jej skutki społeczne 
i ekonomiczne są dotkliwe. 
W pierwszej połowie roku działal-
ność gospodarcza w Europie nara-
żona była na poważny wstrząs; 
w trzecim kwartale nastąpiło pew-
ne odbicie, wraz ze stopniowym 

znoszeniem środków ograniczających. Jednak 
ponowne nasilenie pandemii w ostatnich tygod-
niach powoduje zakłócenia, ponieważ władze 
poszczególnych krajów wprowadzają nowe 
środki w zakresie zdrowia publicznego celem 
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. 

Druga fala zniweczyła 
letnie ożywienie 

Jesienna prognoza Komisji Europejskiej opub-
likowana w listopadzie przewiduje, że  w 2020 
r. gospodarka strefy euro skurczy się o 7,8 proc.,  
a następnie wzrośnie o 4,2 proc. w 2021 r. i o 3 
proc. w 2022 r. Natomiast gospodarka Unii Eu-
ropejskiej kurczy się o 7,4 proc. w 2020 r., a na-
stępnie wzrośnie o 4,1 proc. w 2021 r. i o 3 proc. 
w 2022 r. W porównaniu z prognozą gospodar-
czą z lata 2020 r. przewidywany wzrost gospo-
darczy zarówno dla strefy euro, jak i UE jest nie-
co wyższy na 2020 r. i niższy na 2021 r. Oznacza 
to, że zgodnie z oczekiwaniami w 2022 r. pro-
dukcja nie osiągnie poziomu sprzed pandemii  
ani w strefie euro, ani w UE. 

Skutki gospodarcze pandemii w UE znacz-
nie się od siebie różniły, to samo dotyczy per-
spektyw ożywienia gospodarczego. Są one uza-
leżnione od rozprzestrzeniania się wirusa, od po-
ziomu surowości wprowadzonych środków 
w zakresie zdrowia publicznego, ograniczają-
cych jego rozprzestrzenianie się, struktury sek-
torowej gospodarek krajowych oraz skutecznoś-
ci krajowych działań politycznych. 

- Prognoza pojawia się w momencie, w któ-
rym druga fala pandemii sieje niepewność i ga-
si nasze nadzieje na szybkie odbicie się gospo-
darki. Przed 2022 r. produkcja gospodarcza UE 
nie powróci do poziomu sprzed pandemii. Jed-
nak przechodząc przez fazę turbulencji, wyka-
zaliśmy się determinacją i solidarnością. Uzgod-
niliśmy bezprecedensowe środki stanowiące po-
moc dla ludzi i dla przedsiębiorstw. Wspólnie 
obierzemy właściwą drogę prowadzącą ku od-
nowie gospodarczej, korzystając z wszystkich 

narzędzi, jakie są do naszej dyspozycji - powie-
dział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący 
wykonawczy do spraw gospodarki służącej lu-
dziom.  

Tarcze antykryzysowe 
zapobiegły masowym 
zwolnieniom na rynku 
pracy 

Państwa Unii Europejskiej stosowały różne po-
lityki i instrumenty wsparcia dla firm i łagodze-
nia skutków kryzysu. Zdecydowana większość 
nastawiona była jednak na utrzymanie zatrud-
nienia przy jednoczesnym cięciu płac, ograni-
czeniu wymiaru czasu pracy. Takie podejście za-
pobiegło masowym zwolnieniom setek tysięcy, 
a nawet milionów pracowników, co groziłoby za-
łamaniem popytu wewnętrznego w gospodar-
kach i jeszcze głębszą ich zapaścią. 

Utraty miejsc pracy i wzrostu bezrobocia  
ograniczającego źródła utrzymania wielu Euro-
pejczyków nie udało się uniknąć, ale udało się 
złagodzić. Bezprecedensowy zakres wprowa-
dzonych środków, w szczególności systemy pra-
cy w zmniejszonym wymiarze czasu, pozwoli-
ły utrzymać ograniczony wzrost stopy bezrobo-
cia w porównaniu ze spadkiem działalności go-
spodarczej. Nie znaczy to, że sytuacja została 
opanowana. W przyszłym roku będziemy ob-
serwować tendencję odmienną. Będzie wzrost 
gospodarczy, ale równocześnie utrzyma się 
wzrost bezrobocia. Będzie ono nadal rosło, ze 
względu na stopniowe wycofywanie przez pań-
stwa członkowskie środków wsparcia w sytua-
cjach nadzwyczajnych i wejście na rynek pracy 
nowych roczników. Powinno ono jednak ulec 
zmniejszeniu w 2022 r. wraz z dalszym ożywie-
niem gospodarczym. 

W prognozie Brukseli przewiduje się, że sto-
pa bezrobocia w strefie euro wzrośnie z 7,5 proc. 
w 2019 r. do 8,3 proc. w 2020 r. i 9,4 proc. w 2021 
r., a następnie spadnie do 8,9 proc. w 2022 r. Prze-

widuje się, że stopa bezrobocia w UE wzrośnie 
z 6,7 proc. w 2019 r. do 7,7 proc. w 2020 r. i 8,6 
proc. w 2021 r. i  spadnie do 8 proc. w 2022 r. 

Przewidywany wzrost 
deficytu i długu 
publicznego 

Ratowanie gospodarki nie jest niestety darmo-
we. Bezprecedensowe pompowanie pieniędzy 
w antykryzysowe instrumenty kosztuje krocie. 
Nawet najbogatsze gospodarki musiały się dra-
stycznie zadłużyć. W przyszłym roku w strefie 
euro poziom zadłużenia przekroczy wartość PKB, 
co jeszcze do nie dawna było nie do pomyślenia. 
Oczekuje się, że w tym roku wzrost deficytu sek-
tora instytucji rządowych i samorządowych bę-
dzie znaczący w całej UE w związku ze wzrostem 
wydatków socjalnych i spadkiem dochodów po-
datkowych. Prognoza przewiduje, że łączny de-
ficyt sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych w strefie euro wzrośnie z 0,6 proc. PKB 
w 2019 roku  do około 8,8 proc. w 2020 roku,  
a następnie spadnie do 6,4 proc. w 2021 roku  i 4,7 
proc. w 2022 roku. Jest to odzwierciedleniem spo-
dziewanego stopniowego wycofywania środków 
wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w 2021 
roku w miarę poprawy sytuacji gospodarczej. 

W związku ze wzrostem deficytu prognoza 
przewiduje, że relacja długu do PKB w strefie 
euro wzrośnie z 85,9 proc. PKB w 2019 roku 
do 101,7 proc. w 2020 roku, 102,3 proc. w 2021 
roku i 102,6 proc. w 2022 roku. 

- Po najgłębszej recesji w historii UE w pierw-
szej połowie roku, a następnie bardzo silnym od-
biciu w okresie letnim, kolejna fala pandemii 
COVID-19 przerwała proces odnowy gospodar-
czej w Europie. Wzrost gospodarczy powróci 
w 2021 r., ale powrót do poziomu sprzed pandemii 
zajmie gospodarce europejskiej dwa lata. W obec-
nej, bardzo niepewnej sytuacji za wsparcie posłu-
żyć musi krajowa polityka gospodarcza i fiskalna. 
W tym roku musimy sfinalizować 
NextGenerationEU, aby móc uruchomić ten in-
strument w pierwszej połowie 2021 r. - powiedział 
Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki. 

Wysoka niepewność  
Kolejna prognoza Komisji Europejskiej będzie 
aktualizacją prognoz dotyczących PKB i inflacji 
zawartych w prognozie gospodarczej z zimy 
2021 r. Zgodnie z oczekiwaniami przedstawio-
na zostanie w lutym 2021. Czy dane w niej za-
warte potwierdzą prognozę jesienną? Istnieje 
duże ryzyko, że nie, ponieważ sytua-

Unia Europejska w pandemii
Strefa makroekonomii

TEKST: JACEK KLEIN

Trzeci kwartał przyniósł odbicie gospodarcze w Europie. Tchnęło ono nieco 
optymizmu. Niepewność o skutki długofalowe pandemii COVID-19 pozostaje. 

Niemniej prognozy nie są już tak pesymistyczne jak kilka miesięcy temu. Wiele 
zależy do tego, jak głęboka i długa będzie druga fala pandemii i czy nadejdzie 

trzecia.
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Ratowanie gospodarki nie 
jest niestety darmowe. Bez-
precedensowe pompowanie 
pieniędzy w antykryzysowe 
instrumenty kosztuje krocie. 
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cja epidemiczna jest mało przewidy-
walna, a optymizm na rynkach światowych prze-
jawiający się m.in. szybującymi w górę notowa-
niami na giełdach wynika z nadziei, że szczepion-
ki rozwiążą problem i zapewnią szybki powrót 
do normalności. Jeśli okazałoby się, że szczepion-
ki są nieskuteczne, diametralne odwrócenie na-
strojów i powrót lockdownu może być katastro-
fą. 

Jakie perspektywy stoją przed Polską? To tak-
że spora  niewiadoma.  

- KE prognozuje dla Polski płytszą recesję niż 
w swojej poprzedniej prognozie. Teraz zakłada 
spadek PKB o 3,6 proc. r./r., w 2020 r. wobec mi-
nus 4,3 proc. r./r. wcześniej. Równocześnie KE 
bardziej obniżyła wzrost PKB w 2021 r. do 3,3 
proc. r./r. (z 4,1 proc). W efekcie po dwóch latach 
kryzysu polski PKB będzie dalej niższy niż 
przed kryzysem o 0,3-0,4 proc., czyli prawie ty-
le samo co w poprzedniej prognozie. W ujęciu 
dwuletnim nic zatem nie zmienia się w prog-
nozie komisyjnej. A przecież ta prognoza nie 
uwzględnia ostatnich decyzji o radykalnym za-
ostrzeniu obostrzeń dla gospodarki. Pewne jest 
też, że efekty zamykania gospodarki rozłożą się 
na początek przyszłego roku. NBP w swojej ak-
tualnej prognozie zakłada jeszcze niższy wzrost 
w 2021 r. (2,7 proc.). Powód? W swojej progno-
zie uwzględnił więcej informacji o obecnym sta-
nie wprowadzanych obostrzeń - komentuje dr 
Sławomir Dudek, główny ekonomista Praco-
dawców RP. - Na koniec 2021 roku polska go-
spodarka według prognozy KE będzie w czo-
łówce 4 krajów, którym udało się odrobić naj-

więcej po pandemicznym spadku. To dobra in-
formacja. 

Na tym koniec dobrych 
informacji? 

Według prognozy KE w latach 2020-2021 pracę 
w Polsce straci prawie 600 tys. osób. Oznacza to 
spadek na poziomie 3,4 proc. To jeden z najgłęb-
szych spadków zatrudnienia w całej UE. Gorzej 
według prognoz KE będzie  tylko w Hiszpanii (-
4,9 proc.) i Irlandii (-4,0 proc.). W całej UE zatrud-
nienie zmniejszy się o ok. 2 proc. Wynika z tego, 
że mimo programów pomocowych firmy i tak  
będą redukować zatrudnienie, tylko później. 
Ekonomiści zastanawiają się, na ile spowolni to 
tempo wychodzenia z recesji. 

- Liczba bezrobotnych w Polsce według prog-
nozy KE wzrośnie w latach 2020-2021 o ponad 
330 tysięcy osób, czyli o prawie 60 proc. Stopa 

bezrobocia wzrośnie z 3,3 do 5,3 proc. (o 2 pp.). 
To relatywnie duży przyrost w UE (8. miejsce). 
Jednak sam poziom stopy bezrobocia będzie jed-
nym z najniższych w UE w 2021 r. Znajdziemy 
się w grupie 7 krajów z najniższą stopą bezrobo-
cia. To z jednej strony cieszy, ale z drugiej - jest 
wynikiem kryzysu demograficznego - zauwa-
ża dr Sławomir Dudek. - Niska stopa bezrobocia 
w Polsce jest wypadkową malejącej podaży pra-
cy. Po prostu brakuje rąk do pracy. Wskaźnik ak-
tywności zawodowej w Polsce według progno-
zy KE na 2021 r. będzie najniższy w całej UE. 
W porównaniu z krajami z najlepszymi wynika-
mi będzie niższy nawet o ponad 10 pkt. proc. Bie-
żące dane BAEL za II kw. pokazują, że wskaźnik 
aktywności spadł do najniższego poziomu od 10 
lat. To jest luka dużo poważniejsza niż luka VAT. 
Co roku generuje niewykorzystanie potencjału 
gospodarczego na dziesiątki, o ile nie na setki mi-
liardów złotych. Domknięcie „luki aktywności 
zawodowej” mogłoby przynieść wielokrotnie 
więcej dochodów dla budżetu niż domykanie 
luki VAT czy CIT - zauważa ekspert. 

Ekonomista zwraca uwagę na wskaźnik obra-
zujący dramat na rynku pracy. To prognoza Ko-
misji Europejskiej w zakresie liczby aktywnych 
zawodowo osób (tzw. podaż pracy).  

- Według tej prognozy podaż pracy w Polsce 
w latach 2020-2021 zmniejszy się o prawie 233 
tys. osób. Tymczasem w całej UE podaż pracy 
spadnie o 295 tys. osób. A zatem spadek w Pol-
sce to 80 proc. całkowitego pogorszenia w UE, 
mimo że ludność Polski to jedynie ok. 8 proc. po-
pulacji Unii Europejskiej. Obok Polski duży spa-
dek zanotują też Węgry, Grecja i Hiszpania - do-
daje dr Dudek. 

PKB się kurczy, jak mocno 
na koniec roku? 

W III kwartale br. produkt krajowy brutto w Unii 
Europejskiej ogółem był niższy niż przed rokiem 
o 4,3 proc. (wobec spadku o 13,9 proc. w poprzed-
nim kwartale i wzrostu o 1,7 proc. w III kwartale 
ub. roku). Produkt krajowy brutto obniżył się we 
wszystkich krajach członkowskich (ale w mniej-
szym stopniu niż przed kwartałem), w tym naj-
bardziej w Hiszpanii (o 8,7 proc.), Rumunii (o 6,0 
proc.), Czechach (o 5,8 proc.) oraz Portugalii (o 
5,7 proc.). Spadek PKB, głębszy niż przeciętnie 
w UE, notowano również w Austrii (o 5,3 proc.), 
Belgii i Bułgarii (po 5,2 proc.), na Węgrzech i we 
Włoszech (po 4,7 proc.) oraz na Cyprze (o 4,4 
proc.). Wśród największych gospodarek unijnych 
we Francji PKB zmniejszył się o 4,3 proc., 
a w Niemczech o 4,2 proc. Najmniejszy spadek 
PKB wystąpił na Litwie (o 1,7 proc.) oraz w Pol-
sce (o 2,0 proc. wobec spadku o 8,0 proc. w po-
przednim kwartale oraz wzrostu o 4,4 proc. 
przed rokiem). Warto zwrócić uwagę na te ostat-
nie cyfry. Spadek PKB w Polsce należy do najniż-
szych,  ale nasz kraj spadł z wysokiego, najwyż-
szego  miejsca zajmowanego rok temu. Luka 
między ówczesnym wzrostem a dzisiejszym 
spadkiem już nie plasuje nas w czołówce, 
a w środku unijnej stawki. 
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(d)

2012-16 2017 2018 2019 2020 2021 2022

8.2 7.1 6.0 5.4 5.9 7.0 6.2

4.9 3.8 3.4 3.1 4.0 4.0 3.8

7.8 5.8 5.4 4.4 7.5 7.8 6.7

11.9 6.7 5.8 5.0 5.3 8.9 8.7

25.4 21.5 19.3 17.3 18.0 17.5 16.7

23.4 17.2 15.3 14.1 16.7 17.9 17.3

10.2 9.4 9.0 8.5 8.5 10.7 10.0

11.8 11.2 10.6 10.0 9.9 11.6 11.1

14.4 11.1 8.4 7.1 8.2 7.8 7.2

11.4 8.7 7.4 6.3 8.3 8.0 7.5

Lithuania 10.6 7.1 6.2 6.3 8.9 8.0 6.9

6.0 5.5 5.6 5.6 6.6 7.1 7.1

5.6 4.0 3.7 3.6 5.1 4.7 4.1

6.7 4.9 3.8 3.4 4.4 6.4 6.1

5.5 5.5 4.9 4.5 5.5 5.1 4.9

14.0 9.0 7.1 6.5 8.0 7.7 6.6

9.1 6.6 5.1 4.5 5.0 4.8 4.4

12.5 8.1 6.5 5.8 6.9 7.8 7.1

8.6 8.6 7.4 6.7 7.9 7.7 7.4

11.1 9.0 8.1 7.5 8.3 9.4 8.9

10.7 6.2 5.2 4.2 5.8 5.6 5.0

5.8 2.9 2.2 2.0 2.7 3.3 3.2

6.9 5.8 5.1 5.0 6.1 5.8 5.5

16.0 11.2 8.5 6.6 7.7 7.5 6.9

8.2 4.2 3.7 3.4 4.4 4.4 3.9

8.6 4.9 3.9 3.3 4.0 5.3 4.1

6.7 4.9 4.2 3.9 5.9 6.2 5.1

7.7 6.7 6.4 6.8 8.8 9.2 8.1

10.4 8.1 7.2 6.7 7.7 8.6 8.0

6.3 4.3 4.0 3.8 5.0 7.3 6.2
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2021, wynika z jesiennej 
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skiej
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Średnia w latach Prognoza jesienna KE
STOPA BEZROBOCIA
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Jak bardzo sytuacja jest dynamiczna, pokazał 
listopad. Lockdown w wielu krajach, w tym w Pol-
sce, podciął wiarę w szybkie odrobienie strat 
w wymiarze makro- i mikroekonomicznym. 

W tym drugim wyniki finansowe  przedsię-
biorstw już w okresie styczeń - wrzesień br. były 
znacznie niższe od uzyskanych przed rokiem, 
a listopadowe ponowne zamknięcie części życia 
gospodarczego te straty jeszcze pogłębi. Przycho-
dy z całokształtu działalności obniżyły się w więk-
szym stopniu niż koszty, co wpłynęło na pogor-
szenie wskaźników ekonomiczno-finansowych. 
Według danych GUS trzy kwartały tego roku to 
spadek przychodów o  ponad 4 proc. Zysk brut-
to w firmach spadł o 10 proc., a wynik netto spadł 
o 11 proc . To przełożyło się na spadek skłonnoś-
ci do inwestowania, spotęgowany niepewnością 
co do przyszłości. Nakłady inwestycyjne ogółem 
badanych przedsiębiorstw w okresie styczeń - 
wrzesień br. wyniosły 97,1 mld zł i były (w cenach 
stałych) o 7,2 proc. niższe niż przed rokiem. Na-
kłady na budynki i budowle obniżyły się o 3,4 
proc, natomiast na zakupy spadły o 9,3 proc. 

Jest gorzej, a może być 
jeszcze bardziej 

Zapaść krajowej gospodarki jest płytsza, niż prog-
nozowano na wiosnę. Także na Pomorzu widać 
negatywne tendencje, ale ich skala nie jest tak 
wielka, jak mówiły czarne scenariusze. Przedsię-
biorcy nie wiedzą jednak, na czym stoją. W obli-
czu wygaszania tarcz antykryzysowych, zagro-
żenia kolejną falą pandemii, nerwowego oczeki-
wania na szczepionki ich nastroje nie są najlep-
sze, delikatnie ujmując. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przepro-
wadził sondaż wśród 127 pomorskich pracodaw-
ców, którzy wskazali, że ich sytuacja w wyniku 
pandemii koronawirusa pogorszyła się. Odpowie-
działo 2/3 respondentów. Prawie tyle samo przed-
siębiorców uważa, że może być jeszcze gorzej. 

- Dane te wskazują na znaczące poczucie za-
grożenia wśród przedsiębiorców, które wzmaga 
uzasadnioną ostrożność w prowadzonych dzia-
łaniach - mówiła niedawno  Izabela Jezierska, peł-
niąca obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Gdańsku, podczas specjalnej sesji Sej-
miku Województwa Pomorskiego. - Obawy te 
przede wszystkim wstrzymują inwestycje i re-
krutacje pracowników, a także są przyczyną po-
szukiwania oszczędności wewnątrz przedsiębior-
stwa. 

 Duża część firm ograniczyła rekrutacje, a nie-
które nawet całkowicie je wstrzymały. W okresie 
od stycznia do września 2020 liczba nowych 
miejsc pracy zmniejszyła się o 14 tys. w porów-
naniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. 

Pomorski rynek pracy, który w 2019 roku 
przez pół roku odnotowywał najniższe historycz-
nie bezrobocie (4,4 proc.), w tym roku rejestruje 
podnoszącą się liczbę osób pozostających bez 
pracy. W październiku  stopa bezrobocia wzrosła 
do 5,8 proc. Liczba zgłoszonych wolnych miejsc 
pracy wynosiła 6,6 tys. i była mniejsza o 1,5 tys., tj. 
o 18,6 proc.  niż w tym samym okresie ub.r.  

Sytuacja na rynku pracy w województwie po-
morskim mocno zmieniła się w ciągu ostatnich 
miesięcy pandemii. Mimo to nadal Pomorskie 
jest miejscem o korzystnym klimacie dla rozwo-
ju przedsiębiorczości, a sytuacja na rynku pracy 
w regionie należy do jednych z lepszych w kraju. 

-  Od poprzedniego roku przybyło 8,6 tys. firm 
i tym samym we wrześniu było ich prawie 316 
tys. To, czy firmom uda się utrzymać, w dużej 
mierze zależy od tego, jakie będą kolejne obo-
strzenia i wsparcie systemowe - tłumaczyła 
Jezierska. 
Jacek Klein 
j.klein@prasa.gda.pl

2/3 
pomorskich firm uważa, 
że ich sytuacja pogorszyła 
się, niemal tyle samo oce-
nia, że może być jeszcze 
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Dymamika PKB 
na koniec III kw. 

2020 r. w proc. 
(r/r. wyrównana sezonowo)

Litwa  -1.7 
POLSKA  -2.0 
Słowacja  -2.2 
Holandia  -2.5 
Łotwa  -3.1 
Dania  -3.4 
Szwecja  -3.5 
Finlandia  -3.9 
Niemcy  -4.2 
Francja  -4.3 
UE  -4.3 
Cypr  -4.4 
Strefa euro  -4.4 
Węgry  -4.7 
Włochy  -4.7 
Belgia  -5.2 
Bułgaria  -5.2 
Austria  -5.3 
Portugalia  -5.7 
Czechy  -5.8 
Rumunia  -6.0 
Hiszpania  -8.7 
Wielka Brytania  -9.6



Nagroda Pomorska „Gryf Gospodarczy” to 
jedno z najbardziej cenionych wyróżnień 
w naszym regionie. To już tradycja, że co ro-
ku nagradzane są najlepsze przedsiębior-
stwa na Pomorzu. 

Tak, już po raz 21. liderom biznesu na Pomorzu przy-
znane zostaną statuetki Gryfa Gospodarczego. Bę-
dą to m.in. firmy wprowadzające na rynek innowa-
cyjne usługi i produkty, podejmujące odważne de-
cyzje inwestycyjne, rozszerzające działalność ek-
sportową, wspierające kształcenie zawodowe ucz-
niów i przedsiębiorczość młodzieżową czy też za-
angażowane w działania na rzecz ochrony środo-
wiska. Na nagrodę mogą liczyć zarówno przedsię-
biorstwa o ugruntowanej pozycji w naszym regio-
nie, jak i młodsze firmy, które wyróżniają się reali-
zacją nowatorskich pomysłów. 

Czy w tym roku mogło być inaczej? Trwają-
ca przecież pandemia uderzyła bardzo moc-
no w gospodarkę. Czy obecna sytuacja wpły-
nęła na organizację konkursu? 

Niestety, pandemia koronawirusa odcisnęła się 
na kalendarzu wydarzeń w 2020 roku, w tym na or-
ganizację konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Go-
spodarczy”. Wychodząc jednak naprzeciw oczeki-
waniom środowisk gospodarczych, zdecydowali-
śmy o organizacji tegorocznej edycji. W obecnych 
czasach uznaliśmy bowiem za szczególnie ważne 
zachowanie ciągłości konkursu. Jest to też wyraz 
szacunku dla wartości, które przyświecają konkur-
sowi od samego początku, zwłaszcza takich, jak od-
powiedzialność i wytrwałość w dążeniu do celu. 
Dlatego cieszę się, że w tym roku zgłosiło się cał-
kiem sporo firm, także tych nowych, dopiero roz-
poczynających działalność biznesową. 

NAGRODA  
DLA LOKALNYCH 
LIDERÓW BIZNESU 
- POZNAJ MY 
NAJLEPSZYCH

Nagroda Pomorska „Gryf Gospo-
darczy”, której patronuje marsza-
łek województwa pomorskiego, 
to bez wątpienia jedno z najbar-

dziej cenionych regionalnych 
wyróżnień. 

Organizatorem konkursu jest 
Pomorska Rada Przedsiębior-

czości pełniąca rolę doradcy mar-
szałka w zakresie wspierania 

przedsiębiorczości.  
Sponsorami tegorocznej edycji 

są: mBank (sponsor główny)  
oraz Olivia Business Centre,  

których przedstawiciele zasiadają 
w komisji konkursowej wskazują-

cej laureatów. 
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To trudny czas dla gospodarki, przedsiębior-
ców, pracowników. 

Zgadza się, dlatego bardzo ważna okazała się ela-
styczność i szybkie reagowanie na potrzeby rynku. 
Mam tu na myśli zarówno samych przedsiębior-
ców, jak i samorząd oraz jego jednostki, które bły-
skawicznie podjęły działania ratujące regionalną 
gospodarkę. Udało się nam, za pośrednictwem Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (WUP), po-
zyskać ponad 1,03 miliarda zł z Funduszu Pracy dy-
strybuowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy 
(PUP) oraz ponad 550 mln zł z Funduszu Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych, wypłacanych 
przez WUP, dla firm z Pomorza na utrzymanie 
miejsc pracy i dofinansowanie kosztów prowadze-
nia działalności. Pozwoliło to wesprzeć prawie 
160 000 firm. Ponadto samorząd województwa 
uruchomił łącznie ponad 570 mln zł środków unij-
nych i własnych. Przeznaczyliśmy je m.in. 
na zeroprocentowe pożyczki płynnościowe, wyd-
łużenie terminów spłat wcześniej zaciągniętych po-
życzek, dotacje dla samozatrudnionych, mikro i ma-
łych przedsiębiorstw z branży czasu wolnego, 
wsparcie organizacji pozarządowych, pomocy spo-
łecznej i placówek medycznych. Nie zostawiliśmy 
też na lodzie artystów. W tym roku wyjątkowo dwa 
razy przyznaliśmy stypendia twórcze na łączną 
kwotę ponad miliona zł. 

Jaka jest obecna sytuacja pomorskiej  
gospodarki? 

Mija już ósmy miesiąc pandemii. Obostrzenia, na-
kazy, zalecenia rządu wprowadzane są z dnia 
na dzień i nie zawsze są jasne dla przedsiębiorców. 
Nie dziwi więc, że wiele branż odczuwa stały nie-
pokój o przyszłość. To między innymi gałęzie zwią-
zane z przetwórstwem przemysłowym, budowni-
ctwem, transportem, gospodarką magazynową, ho-
telarstwem i gastronomią. Z miesiąca na miesiąc 
rośnie bezrobocie, jest mniej ofert pracy. Epidemia 
ograniczyła aktywność zawodową Pomorzan, któ-
rzy boją się podejmować pracę w zakładach, gdzie 
wykryto ognisko koronawirusa lub nie chcą dojeż-
dżać do pracy transportem zbiorowym z uwagi 
na ryzyko zakażenia. Dlatego przedsiębiorczość fi-
nalistów konkursu, ich postawa w tych bardzo 
skomplikowanych dla rozwoju biznesu czasach za-
sługuje na wielkie uznanie. 

Konkurs Nagroda Pomorska „Gryf Gospo-
darczy” jest zatem promocją postaw bizne-
sowych. 

Jak co roku, w ramach konkursu, promujemy uczest-
ników, między innymi poprzez rekomendacje 
do konkursów ogólnopolskich. Warto podkreślić, że 
w ciągu minionych lat finalistami tej nagrody zosta-
ło kilkaset najlepszych pomorskich przedsiębiorstw, 
które poprzez swoje osiągnięcia i sukcesy szczegól-
nie wpłynęły na rozwój całego województwa. Fina-
liści konkursu byli wielokrotnie nominowani także 
do innych prestiżowych nagród, takich jak na przy-
kład Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP czy Na-
groda Polskiej Rady Biznesu. Cieszę się, że mamy 
tak przedsiębiorczy i kreatywny region, a tegorocz-
nym zwycięzcom już teraz gratuluję.
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Wsparcie dla przedsiębiorczych
Pomorskie
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LAUREACI I FINALIŚCI - GRYF GOSPODARCZY 2020
DAMEN SHIPYARDS GDYNIA SA Gdynia 
(www.damen.com) 
Funkcjonuje na pomorskim rynku stoczniowym 
od blisko 30 lat. Działa w oparciu o najlepsze tra-
dycje polskiego budownictwa okrętowego. 
ELHURT sp. z o.o. Gdańsk 
(www.elhurt.com.pl) 
Jest jednym z najważniejszych dystrybutorów 
komponentów elektronicznych i automatyki, 
rozwija usługi montażu elektroniki (EMS), 
a także projektuje urządzenia elektroniczne. 

LIDER INWESTYCJI 
Laureat 

CORLEONIS sp. z o.o. S.K.A. Rumia 
(www.corleonis.p) 
Powstał w roku 2000, zaczynając od jednego 
żurawia wieżowego. Dziś jest jedną z najwięk-
szych firm branży dźwigowej w Polsce. 

Wyróżnienia 
DEKPOL SA Pinczyn (www.dekpol.pl) 
Specjalizuje się w budowie obiektów przemysło-
wych, logistycznych, handlowych, użyteczności 
publicznej, sportowych i rekreacyjnych oraz 
obiektów ochrony środowiska. 
PPH AMG sp. z o.o. Lębork (www.amg.pl) 
To spółka o 30-letniej rodzinnej tradycji, zajmu-
jąca się produkcją kontenerów, pojemników 
metalowych i konstrukcji stalowych. 

LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 
Laureat 

UNI-LOGISTICS sp. z o.o. Gdynia 
(www.unilog.eu) 
Świadczy usługi w zakresie spedycji morskiej, lot-
niczej i transportu drogowego. Realizuje projekty 
przewozu ponadnormatywnego i cargo. 

Wyróżnienia 
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Gdańsk 
(www.airport.gdańsk.pl) 
Obecnie trzeci polski port lotniczy, za warszaw-
skim lotniskiem Chopina oraz krakowskimi 
Balicami. 
SEVENET SA Gdańsk (www.sevenet.p) 
Spółka z branży IT, od 1997 roku zajmująca się 
dostawą zaawansowanych rozwiązań 
teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i insty-
tucji w Polsce w sektorze B2B. 

POMORSKI START-UP 
Laureat 

QSar lab sp. z o.o. Gdańsk (qsarlab.com) 
Spółka B+R, której przedmiotem działalności są 
usługi badawcze polegające na projektowaniu 
i analizie substancji chemicznych za pomocą 
metod komputerowych (in silico). 

Wyróżnienie 
AronPharma sp. z o.o. Gdańsk (aronpharma.pl) 
Oferuje nowoczesne rozwiązania wspierające 
zdrowie, zwłaszcza w przypadku chorób meta-
bolicznych oraz pacjentów onkologicznych, któ-

rzy zmagają się z problemem efektów ubocz-
nych stosowania m.in. chemio- i radioterapii. 

LIDER KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
Laureat 

FLEX Poland Tczew (flextronics.com) 
Zajmuje się projektowaniem produkcyjnym, 
usługami inżynieryjnymi, obróbką metalu, mon-
tażem płytek, modułów oraz urządzeń elektro-
nicznych. 

Wyróżnienia 
SEVENET SA Gdańsk (sevenet.pl) 
Spółka z branży IT, która od 1997 roku dostarcza 
zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne 
dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce w sek-
torze B2B.  
UZDROWISKO USTKA sp. z o.o. Ustka 
(grandlubicz.pl) 
To nadmorski kompleks wypoczynkowo-uzdro-
wiskowy w pięciogwiazdkowym standardzie 
wyposażenia. 

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ 
Laureat 

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców  
Poczty Polskiej w Gdańsku (zsl.gda.pl) 
Szkoła techniczna z prawie 70-letnią tradycją 
kształcącą uczniów w zawodach: technik auto-
matyk, elektronik, informatyk, teleinformatyk, 
programista, technik szerokopasmowej komuni-
kacji elektronicznej.  

GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM 
Laureat 

Gmina Miasta Gdyni 
Realizuje program pomocy dla lokalnych firm 
pod nazwą „Falochron dla biznesu”, który obej-
muje pomoc związaną z czynszami, podatkami 
i opłatami lokalnymi oraz wsparcie doradcze 
i eksperckie. 

Wyróżnienia 
Gmina Miejska Człuchów 
Miasto wraz z lokalnymi przedsiębiorcami utwo-
rzyło na swojej stronie zakładkę pn. „Przedsię-
biorca”. Gmina realizuje inwestycje związane 
z turystyką, takie jak budowa nowoczesnej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
Gmina Kosakowo 
Realizuje program „Ja aktywny turysta teraz - 
a w przyszłości mądry lider regionu” - to wspól-
ny projekt szkół w Rumunii, Turcji, Grecji, Łotwie 
i Polsce. W okresie pandemii gmina wprowadzi-
ła ulgi dla przedsiębiorców, rolnikom oferuje 
szkolenia. 
 

GRYF MEDIALNY 
Laureat 

PIRXON SA z Gdańska (pirxon.com) 
Firma wdraża autorskie rozwiązania oraz spraw-
dzone narzędzia globalnych dostawców związa-
ne z optymalizacją procesów w firmach.

Wsparcie dla przedsiębiorczych
Pomorskie

LIDER INNOWACJI – MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 
Laureat 

Portman Lights sp. z o.o. Gdynia 
(www.portmanlights.com) 
Największym sukcesem firmy jest użycie prawie 
50 lamp podczas finałów Eurowizji w Lizbonie, 
co w branży oświetlenia scenicznego jest jed-
nym z największych wyróżnień.  

Wyróżnienia 
PIRXON SA Gdańsk 
Specjalizuje się we wdrażaniu cyfrowych robo-
tów do optymalizacji procesów back-office 
(RPA–Robotic Process Automation). 
ELDRO TECHNOLOGIE sp. z o.o. Żukowo 
Realizuje innowacyjne projekty technologiczne 
i opracowuje autorskie rozwiązania do zarządza-
nia infrastrukturą techniczną i usługami serwiso-
wymi w branży drogowej.   

LIDER INNOWACJI – ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA 
Laureat 

AMBIENT-SYSTEM sp. z o.o. Gdańsk 
(www.ambientsystem.eu) 
Proponuje rozwiązania zapewniające bezpie-
czeństwo w budynkach publicznych i komercyj-
nych, transporcie kolejowym oraz lotniczym czy 
obiektach przemysłowych.   

LIDER EKSPORTU - MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 
Laureat 

EURO-WELD Sp. j. J. Wenerski –  
M. Wenerski Pszczółki (www.euroweld.pl) 
Specjalizuje się w produkcji scrubberów, parow-
ników, wymienników ciepła, zbiorników ciśnie-
niowych, rurociągów i skidów. 

Wyróżnienia 
HeatQ Technology sp. z o.o. Gdańsk 
(www.heatq.com) 
Zajmuje się produkcją sterowników do grzałek 
elektrycznych, elektrycznych przewodów 
grzewczych, a także suszarek elektrycznych. 
MMI sp. z o.o. Zbyszewo (www.mmi-bus.pl) 
Początkowo zajmowała się sprzedażą części 
do autobusów i samochodów ciężarowych. Dziś 
produkuje też minibusy i autobusy miejskie, 
podmiejskie, turystyczne oraz szkolne. 

LIDER EKSPORTU – ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO 
Laureat 

DEKPOL STEEL sp. z o.o. Pinczyn 
(www.dekpol.pl) 
Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Dekpol, jest 
największym w Polsce oraz jednym z najwięk-
szych w Europie producentem łyżek i osprzę-
tów do maszyn budowlanych. 

Wyróżnienia 
PPH AMG sp. z o.o. Lębork  
(www.amg.pl)  
Spółka o 30-letniej rodzinnej tradycji, zajmująca 
się produkcją kontenerów, pojemników metalo-
wych i konstrukcji stalowych. 

017Strefa Biznesu   GRUDZIEŃ 2020 - STYCZEŃ 2021



tytuł największego centrum biznesowego w Polsce. 
W listopadzie minęło 10-lecie tego projektu, więc 
jest to dobry moment na bilans działalności. 

Jedną z największych korzyści są miejsca pracy. 
Wcześniej specjaliści różnych branż za dobrze płat-
ną pracą musieli migrować do innych miast, więc ta-
kie ośrodki, jak Warszawa, Poznań czy Wrocław przy-
ciągały mieszkańców Trójmiasta, którzy w pierw-
szej dekadzie lat dwutysięcznych tworzyli tam całe 
społeczności, nadające kolorytu nie tylko zawodo-
wemu, ale i nocnemu życiu miast. Wielkie korpora-
cje kusiły wysokimi zarobkami, więc wielu kompe-
tentnych ludzi dostawało mocny bodziec do prze-
prowadzki do stolicy Mazowsza, Wielkopolski czy 
na Dolny Śląsk. Trójmiasto w oczywisty sposób 
na tym traciło i przez brak wykwalifikowanych kadr 
stawało się coraz mniej konkurencyjne. 

Początki wcale  
nie były łatwe 
Mało kto dzisiaj o tym pamięta, ale istotnym 

czynnikiem skutecznie zniechęcającym do inwe-
stowania w Trójmieście była słabo rozwinięta infra-
struktura transportowa i drogowa oraz brak wyso-
kiej klasy biur. Stopniowo poprawiana siatka połą-
czeń kolejowych i lotniczych, odnawiany tabor ko-
lejowy, pojawiające się drogi ekspresowe, a w koń-
cu również autostrada pozwoliły Pomorzu zyski-
wać na znaczeniu i skrócić geograficzny dystans 
od innych polskich i europejskich miast. 

Rozwój infrastruktury publicznej szedł w parze 
z inwestycjami prywatnymi. Pierwsze prace bu-
dowlane na terenie Olivii Business Centre - prekur-
sora budowy centrów biznesowych w Trójmieście 
- ruszyły w 2010 roku. Okolice Hali Olivia znane by-
ły wówczas mieszkańcom Trójmiasta z nieużyt-
ków, toru gokartowego czy autokomisu. Wkrótce 
jednak zaczęły powstawać nowoczesne budynki – 
tak biurowe, jak i składające się na kampus Uniwer-
sytetu Gdańskiego. 

Obecnie Olivia Business Centre to już osiem 
budynków, wśród których znajduje się Olivia 
Prime - trzeci największy budynek biurowy w kra-
ju oraz Olivia Star - najwyższy budynek biurowy 
w Polsce północnej, na którego najwyższych kon-
dygnacjach powstał cieszący się popularnością 
wśród mieszkańców Trójmiasta i turystów taras 
widokowy, dwie prestiżowe restauracje oraz naj-
wyżej położone w Polsce centrum konferencyjno-
-eventowe. 

To między innymi spowodowało, że w 2020 
roku Trójmiasto stało się 4 najważniejszym 
ośrodkiem biznesowym w Polsce i wyprzedziło 
Poznań oraz całą aglomerację śląską z Katowica-
mi na czele. Co ważne, wg danych z raportu ABSL 
z 2020 roku, to właśnie Trójmiasto ma najwięk-
szą dynamikę wzrostu zatrudnienia w ostatnich 
4 latach i zostało określone jako najbardziej przy-
jazne miejsce do rozwoju biznesu. Wynik ten 
oparty jest na doskonałych ocenach, jakie Trój-
miasto uzyskało w 12 kategoriach, do których na-
leżały takie obszary, jak dostępność nowoczes-
nej powierzchni biurowej, komunikacja czy per-
cepcja ogólnej jakości życia. Zaledwie 10 lat 
od śmiałego początku inwestycji metropolia 

gdańska stała się nowoczesną aglomeracją, ofe-
rującą dobrze płatne miejsca pracy i wysoką ja-
kość życia. 

Korzyści dla samorządu 
i mieszkańców 
Największe centrum biurowe w Polsce obejmu-

je powierzchnię najmu 175 000 m2. Łatwo można 
więc wyliczyć, że rocznie z tytułu podatku od nie-
ruchomości do lokalnego budżetu trafia blisko 4 
mln zł. Olivia to również wspomniane 12 tysięcy 
miejsc pracy, co w oparciu o efekt mnożnikowy 1,8 
(oznaczający liczbę dodatkowo wykreowanych 
miejsc pracy, uzyskanych dzięki zatrudnieniu w kor-
poracjach), jaki dla rynku pracy wyliczyła firma do-
radcza EY, daje łącznie ponad 21 tysięcy miejsc pra-
cy, jakie pojawiły się w Trójmieście dzięki istnieniu 
Olivii. 

Pomimo pandemii rok 2020 był wyjątkowo 
udany w nowe kontrakty, gdyż zaledwie kilka ty-
godni temu został zawarty drugi największy kon-
trakt na najem powierzchni w historii OBC, obej-
mujący aż 15 tys. m2. Ten fakt, połączony z nowymi 
umowami najmu i dobieraniem powierzchni, jakie 
w ciągu roku zostały zawarte z takimi firmami, jak 
Abax, Acxiom, Epam, PZU Randstadt, RMF FM czy 
Weco Travel oznacza, że w najbliższym czasie 
w Olivii przybędzie kilkaset nowych miejsc pracy. 

Podnoszenie konkurencyjności Trójmiasta to 
wspólny wysiłek samorządu, sektora prywatnego, 
ale przede wszystkim mieszkańców – zdolnych, 
wykształconych i podejmujących kolejne wyzwa-
nia. Niewątpliwy sukces ostatnich lat nie powinien 
jednak spowodować, że spoczniemy na laurach. 
Metropolia gdańska powinna podążać nadal w kie-
runku zwycięskiej konkurencji nie tylko z innymi 
aglomeracjami polskimi, ale również z miastami 
europejskimi. A społecznym zobowiązaniem Olivia 
Business Centre, jako serca naszej metropolii, jest 
pozostawanie liderem przemian w kolejnym dzie-
sięcioleciu.

Wsparcie dla przedsiębiorczych
Pomorskie

CENTRA 
BIUROWE 
STYMULUJĄ 
ROZWÓJ 
REGIONU

TEKST: ADAM NOWAK

Nowoczesne biurowce 
wpisały się już 
w krajobraz Trójmiasta. 
W górę pną się kolejne 
budynki, mieszczące 
siedziby najbardziej 
prestiżowych marek 
świata. Tylko w Olivia 
Business Centre swoje 
miejsce znaleźli tacy 
giganci, jak Amazon, 
Bayer, Deloitte, Nordea, 
PwC, Sii, Staples czy 
ThyssenKrupp
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  ich murach pracę znalazło kil-
kadziesiąt tysięcy dotychczaso-
wych i nowych mieszkańców 
Trójmiasta. Miejsca pracy, to jed-
nak niejedyne korzyści, jakie 
czerpie nasza aglomeracja z ist-
nienia centrów biznesowych, ja-
kie przez lata wyrosły w Gdań-
sku.  

Olivia Business Centre w liczbach to 175 000 m2 
powierzchni, 12 tys. miejsc pracy i blisko 200 firm 
mających tu swoje siedziby. Pozwala to jej dzierżyć 
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 PARTNERSTWO W ZARZĄDZANIU BIZNESEM
Dobiegający końca rok zapoczątkował chy-
ba poważne zmiany w modelach bizneso-
wych. Nowa normalność po pandemii nie 
będzie już taka sama. W jakim stopniu bi-
znes z realu przeniesie się do internetu? 

Pandemia niewątpliwie zmieniła sposób myślenia 
przedsiębiorców. Stwierdzenie to dotyczy nie tyl-
ko patrzenia na kanały dystrybucji, ale także i samą 
organizację pracy. Dotyczy to zarówno obszaru 
sprzedaży, jak i produkcji. Tam, gdzie jest to możli-
we, modele zdalne wypierają rozwiązania tradycyj-
ne. Home office, do niedawno raczej rzadko stoso-
wany, stał się standardem organizacyjnym, a sprze-
daż i obsługa klienta w ogromnym stopniu prze-
niosła się do internetu. Także z punktu widzenia 
bankowości kanały zdalne zyskują na znaczeniu. 
Kluczową rolę w tym procesie będzie niewątpliwie 
odgrywał obszar bankowości transakcyjnej, cho-
ciaż nie tylko, z szeregiem rozwiązań pozwalają-
cych klientowi samodzielnie wykonywać wiele 
czynności związanych ze współpracą z bankiem. 
Mam tu na myśli rozwiązania takie jak: platforma 
walutowa, administracja rachunkiem bankowym 
i dostępami do niego, zdalne składanie wniosków 
dotyczących zakładania rachunków bankowych, 
weryfikacja postępu realizacji złożonych zleceń i im 
podobne. To również możliwość składania wnio-
sków do PFR za pomocą platformy banku czy też 
wniosków o udzielenie produktów obarczonych 
ryzykiem kredytowym i zdalne podpisywanie 
związanych z nimi umów. Coraz większą rolę 
w bankowości korporacyjnej będzie odgrywać tak-
że kontakt z klientem za pośrednictwem 
wideokonferencji, contact center czy chatów 
internetowych. 

Nowa rzeczywistość to nie tylko handel 
i transakcje w internecie, ale także 
internetowa obsługa w zakresie podatków, 
czynności urzędowych. Tutaj  także zadzie-
je się rewolucja?  

Rewolucja w obszarze cyfryzacji jest faktem. I to za-
równo w obszarze korporacyjnym, jak i detalicz-
nym. W kolejnych latach będziemy obserwować 
jedynie jej przyspieszenie. Innowacyjne rozwiąza-
nia mBanku były zazwyczaj szerzej wykorzysty-
wane przez obszar e-commerce i firm specjalizują-
cych się w obszarze tzw. nowych technologii. To, co 
się stało w kontekście pandemii, wyznaczyło nowe 
ścieżki - z naszych rozwiązań zaczęły szeroko ko-
rzystać firmy z obszaru tradycyjnego biznesu. Z dru-
giej strony bank stał się podmiotem, poprzez który 
klienci mogą składać wnioski o subwencje PFR, za-
wierać umowy ubezpieczenia czy też korzystać 
z szeregu produktów kredytowych wpisujących 

się w tarczę antykryzysową, w tym produktów za-
bezpieczonych gwarancjami BGK. Istotną rolę bank 
odgrywa także w obszarze finansowania projektów 
innowacyjnych w ramach różnego rodzaju unij-
nych  programów pomocowych, w tym tych zwią-
zanych z rozwojem technologii cyfrowych. Dzieje 
się to przede wszystkim w obszarze detalicznym. 
Można tu m.in. wspomnieć o bezpłatnym założe-
niu profilu zaufanego. Dzięki niemu uzyskujemy 
całodobowy dostęp do urzędów, możliwość wy-
godnego, zdalnego składania wniosków urzędo-
wych, sprawdzania statusów spraw, dokonywania 
opłat urzędowych w serwisie transakcyjnym. 

Jaką rolę mogą odegrać banki w tym pro-
cesie? Platformy dostarczającej rozwiąza-
nia w zakresie płatności, transakcji czy szer-
szą, może nawet kreatora procesów? 

Instytucje czy też podmioty, które są w stanie two-
rzyć produkty dające bezpieczeństwo funkcjono-
wania w internecie i jednocześnie potrafiące wyko-
rzystać jego możliwości, będą stały na uprzywile-
jowanej pozycji w walce z konkurencją. Kreatorem 
postępu powinny być potrzeby klientów. W mojej 
ocenie szczególnie ważne jest to, by tworzyć moż-
liwości prowadzenia – obok klasycznej aktywnoś-
ci biznesowej – działalności wykorzystującej moż-
liwości, jakie daje cyfryzacja. Jednocześnie dbając 
o bezpieczeństwo użytkowników i ich komfort, 
tworząc zasady obsługi poszczególnych aplikacji 
odwołujące się do intuicji osób korzystających, nie 
zapominając o ich ciągłym rozwoju. Bank jako in-
stytucja zaufania publicznego będzie w tym proce-
sie odgrywał rolę kluczową.  I to zarówno w ramach 
bezpieczeństwa obszaru transakcyjnego, obszaru 
operacyjnego, jak i tworzenia nowych rozwiązań 
ułatwiających poruszanie się swoim klientom 
w świecie finansów, ich edukacji w tym zakresie. 

mBank ma w swoim portfelu usług pakie-
ty eCommerce dla firm i mTransfer. Jakie 
możliwości dają i czy będą jeszcze wzboga-
cane? 

mBank, będąc liderem bankowości mobilnej, zwra-
ca szczególną uwagę na aspekt tworzenia rozwiązań 
przyjaznych ich użytkownikom. Staramy się wy-
przedzać trendy rynkowe, szukając nowych pomy-
słów, przede wszystkim w obszarze potrzeb zgła-
szanych przez naszych klientów. W dobie pande-
mii skoncentrowaliśmy siły na opracowaniu roz-
wiązań zapewniających sprawny serwis bezpiecz-
nych nowych kanałów formalnej komunikacji 
z klientami. Mając na uwadze zaistniałe ogranicze-
nia sanitarne, w pierwszej kolejności umożliwili-
śmy zdalne zawieranie umów i przekazywanie do-
kumentów. Zaopatrując się na własne potrzeby 
w dodatkowe certyfikaty kwalifikowane, zadbali-
śmy też o preferencje w ich zakupie dla naszych 
klientów. Byliśmy jednym z pierwszych banków, 
które umożliwiły klientom zdalne zawieranie 
umów. Nasze rozwiązania dotyczą nie tylko klien-
tów już obsługiwanych, ale również tych, z który-
mi współpracę dopiero rozpoczynamy System elek-
troniczny mBanku szybko wzbogaciliśmy o funk-
cjonalność Wirtualnego Oddziału. 
Mając na uwadze fakt, iż pandemia przeniosła kla-
syczny handel do internetu, stworzyliśmy dla e-
commerce innowacyjną bramkę płatniczą Paynow, 
którą dodatkowo zintegrowaliśmy z naszym syste-
mem bankowości internetowej. W tej dziedzinie 
znane są już dobre rozwiązania, jednak przygoto-
waliśmy pakiet kompleksowej obsługi bankowej 
specjalnie dla tego obszaru. Dzięki technologii 
chmury oferujemy niezawodne i wydajne rozwią-
zanie. Zadbaliśmy o prostą integrację z e-sklepami 
eliminując posługiwanie się kolejnymi narzędzia-
mi, dostępami, loginami. 
Oprócz wspomnianych mBank ciągle pracuje 
nad kolejnymi rozwiązaniami, które w sposób zdal-
ny pozwalają zarządzać biznesem - bez koniecz-
ności wizyty w placówce banku czy urzędzie ad-
ministracji. Z jednej strony zapewnia to klientowi 
płynność działań w okresach ograniczeń, takich jak 
pandemia, z drugiej zwiększa komfort prowadze-
nia aktywności gospodarczej, pozwalając uzyskać 
większą sprawność operacyjną i kontrolę w obsza-
rze finansowym np. poprzez autoryzację mobilną. 
Zależy nam na tym, by pomagać biznesowi oferu-
jąc mu najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu 
bankowości transakcyjnej, finansowania handlu, 
szeroko rozumianych produktów rynków finanso-
wych, bankowości inwestycyjnej czy też finanso-
wania strukturalnego, faktoringu oraz leasingu. Sta-
ramy się tworzyć dla nasz ych klientów rozwiąza-
nia indywidualne, odpowiadające specyfice ich po-
trzeb, wykorzystując w tym celu zarówno naszą 
wiedzę i doświadczenie, jak i wiedzę, i doświadcze-
nie naszych partnerów.

Rozmowa z Adamem Mikołajczykiem, dyrektorem Oddziału Korporacyjnego  
ds. dużych przedsiębiorstw mBanku w Gdańsku i Gdyni.

Wsparcie dla przedsiębiorczych
Pomorskie
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W Brukseli dzielą budżet 
na kolejne lata oraz 

gigantyczne pieniądze 
w ramach funduszu 

odbudowy.  
Czy Polska mogłaby 

stracić część miliardów? 
O co, w wymiarze 

finansowym 
i rozwojowym  
toczy się gra? 

Tekst: Jacek Klein

P
olska i Węgry jako jedyne spośród 
27 państw członkowskich sprzeci-
wiły się rozporządzeniu dotyczące-
mu powiązania funduszy Unii Eu-
ropejskiej z praworządnością. Za-
miast informacji o zbliżeniu w stro-
nę kompromisu mieliśmy raczej 
sygnały o utwardzeniu stanowisk: 
Polska i Węgry podkreślały, że są go-

towe zawetować wieloletni budżet UE i program 
odbudowy, jeśli powiązanie z praworządnością 
nie zostanie wycofane, natomiast Komisja Euro-
pejska  wykluczała powrót do rozmów o rozpo-
rządzeniu PE i deklarowała gotowość do urucho-

mienia środków z programu odbudowy z pomi-
nięciem dwóch krajów, jeśli będzie trzeba.  

-  Dla Polski zablokowanie budżetu UE i utra-
ta dostępu do programu odbudowy byłyby nie-
zwykle kosztowne i bolesne ekonomicznie, więc 
niezmiennie utrzymujemy, że zdrowy rozsądek 
nakazuje zakładać, że ostatecznie tak się nie stanie 
(tym bardziej że warunki zawieszenia funduszy 
UE w obecnym kształcie rozporządzenia zostały 
mocno zawężone, co oznacza, że ryzyko skutecz-
nego użycia ich przeciw Polsce wydaje się niewiel-
kie). Rynek najwyraźniej myśli podobnie, o czym 
świadczy stabilność złotego pomimo konfronta-
cyjnej postawy obu stron - oceniali sytuację ana-

litycy Santander Bank Polska na tydzień 
przed szczytem na temat budżetu UE na kolejną 
7-letnią perspektywę. 

To wydanie Strefy Biznesu do druku trafiło 
także przed unijnym szczytem, zatem przed roz-
strzygnięciem sporu na linii Warszawa - Buda-
peszt - Unia Europejska. Do kompromisu zapew-
ne dojdzie i weta nie będzie. Co by się stało gdy-
by jednak było? W minionych latach wydawane 
były miliardy unijnych euro, wiemy ile ich było 
i ile Polska musiała dołożyć do wspólnej kasy. 
Wiemy także, jakie znaczenie fundusze unijne 
miały dla Pomorza, takiego jakie obecnie widzi-
my. 

Fundusz europejskie
Strefa regionu

Co takiego ma 
Pomorze, 
czego nie 

mogłoby mieć 
bez wsparcia 

miliardów 
z Unii 

Europejskiej?
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Tysiące inwestycji  
i miliardy wsparcia 

Polska odrzuca mechanizm warunkowości 
w budżecie Unii Europejskiej, który, ogólnie mó-
wiąc, wiąże  dostęp do unijnych funduszy z prze-
strzeganiem praworządności przez państwa 
członkowskie.  Na początku listopada 25 kra-
jów UE przyjęło rozporządzenie w sprawie usta-
nowienia mechanizmu. Wejdzie on w życie 
z dniem 1 stycznia i dotyczyć będzie wypłaty 
środków zarówno z budżetu, jak i funduszu od-
budowy.  

Oprócz Polski sprzeciwiły się tylko Węgry. 

Budżet unijny na lata  
2021-2027 to 1,074 biliona 
euro. Fundusz odbudowy 
New Generation to  
750 miliardów euro 
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- Nie akceptujemy uznaniowych przepisów, 
które są oparte na arbitralnych i politycznych kry-
teriach. Ich przyjęcie może doprowadzić do sto-
sowania podwójnych standardów i odmiennego 
traktowania państw UE. Nasz kraj opowiada się 
natomiast za równością wszystkich państw wo-
bec prawa oraz przestrzeganiem unijnych trak-
tatów - tłumaczy polski rząd. 

Takie stanowisko wystraszyło praktycznie ca-
łe środowisko przedsiębiorców i samorządow-
ców. 

- Zablokowanie unijnego budżetu będzie mia-
ło katastrofalne skutki dla Polski - zarówno jeśli 
chodzi o sytuację wewnętrzną, jak i międzyna-
rodową. W efekcie tej decyzji ucierpi większość 
grup społecznych: budżet unijny zostanie ogra-
niczony do minimalnych wydatków, co oznacza, 
że możemy zapomnieć o środkach na inwesty-
cje, wypłatach z funduszu spójności, z którego 
korzystają uboższe regiony, wsparciu rozwoju ob-
szarów wiejskich, programach naukowo-badaw-
czych czy edukacyjnych. Co więcej, rząd chce 
pozbawić Polaków dostępu do wartego blisko 
800 mld euro specjalnego funduszu Next 
Generation EU, którego celem jest ożywienie go-
spodarek krajów członkowskich poturbowanych 
obecnym kryzysem. To Polska i kraje naszego re-
gionu najbardziej skorzystają z tego funduszu, 
nawet 4-krotnie więcej niż kraje bogate, takie jak 
Francja czy Holandia. W szczytowym momen-
cie absorpcji tych środków nasz PKB zwiększył-
by się nawet o 3,5 proc., a w długim okresie po-
ziom PKB trwale powiększyłby się nawet o 2 proc. 
- napisał Marek Goliszewski z BCC w apelu Rady 
Przedsiębiorczości o wycofanie deklaracji o zab-
lokowaniu przez Polskę unijnego budżetu. 

- Polska wiele ryzykuje. Może znacznie póź-
niej otrzymać pieniądze na odbudowę gospodar-
ki po pandemii, a w skrajnym przypadku nawet 
je utracić. Pogorszy swój i tak nadszarpnięty wi-
zerunek w UE i wiarygodność biznesową, co nie 
pozostanie bez wpływu na zaufanie inwestorów 
do naszego kraju oraz poziom inwestycji. Osta-
teczne polskie weto zaszkodziłoby gospodarce, 
przedsiębiorcom i naszym finansom publicznym. 
Mam nadzieję,  że rząd ma tego świadomość i sią-
dzie do rozmów z unijnymi partnerami w poszu-
kiwaniu kompromisu - mówi Maciej Witucki, pre-
zydent Konfederacji Lewiatan. 

 - Zapowiadane przez członków rządu central-
nego weto wobec wieloletniego budżetu UE oraz 
funduszu odbudowy oznacza utratę miliardów 
euro dla Polski i Pomorza - ocenia Mieczysław 
Struk, pomorski marszałek.  

Ile może stracić nasz kraj? Budżet unijny na la-
ta 2021-2027 to 1,074 biliona euro. Fundusz odbu-
dowy New Generation to 750 miliardów euro. 
Do Polski łącznie mogłoby trafić ponad 170 mld 
euro. W ramach tego drugiego, funduszu odbudo-
wy, Polska może dostać 23 mld euro bezzwrot-
nych dotacji oraz 34 mld w ramach pożyczek 
na preferencyjnych zasadach. I to właśnie tych 
57 mld euro możemy w ogóle nie dostać, gdy in-
ne kraje porozumieją się ponad naszymi głowa-
mi.  

Fundusz europejskie
Strefa regionu

jjj 
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Co można zrobić za takie 
pieniądze?  

Jeśli upraszczając, podzielilibyśmy te 57 mld zł 
na 16 województwa, to każde mogłoby liczyć 
na 3,5 mld złotych, czyli orientacyjnie tyle, ile rocz-
nie trafiało z UE na Pomorze w ramach unijnych 
funduszy. Bez tych pieniędzy można pożegnać 
się z kilkoma tysiącami projektów. 

- Tylko nasze województwo pozyskało 
od 2004 roku ze środków UE blisko 49 miliardów 
złotych, za które zrealizowano ponad 38 tysięcy 
projektów.  Jeśli dodać do tego ponad 700 mln zło-
tych z programów przedakcesyjnych, zbliżymy 
się do okrągłych 50 miliardów złotych unijnego 
wsparcia - dodaje pomorski marszałek. 

Od 2004 roku Pomorze pozyskało miliardy 
euro, dzięki którym zrealizowano na terenie wo-
jewództwa przeszło 36 tysięcy projektów. To środ-
ki zainwestowane m.in. w nowe drogi, linie kole-
jowe, pociągi, nowoczesne budynki szpitali i spe-
cjalistyczny sprzęt, rewitalizacje miast, szkolenia 
podnoszące kwalifikacje pracowników i osób be-
zrobotnych oraz edukację.  

Również przedsiębiorcy skorzystali ze wspar-
cia na wzrost konkurencyjności, rozwój innowa-
cji lub zwiększenie eksportu towarów lub usług. 
Szacuje się, że ze wsparcia Unii Europejskiej sko-
rzystało ponad 33 tysiące pomorskich przedsię-
biorców. 

Fundusze europejskie dały możliwość reali-
zacji w regionie ważnych inwestycji, takich jak: 
budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, rozbu-
dowa Portu Lotniczego w Gdańsku, portów mor-
skich w Gdańsku i Gdyni, realizacja pomorskiego 
odcinka trasy S7, utworzenie Europejskiego Cen-
trum Solidarności, Pomorskiego Parku Naukowo-

Technologicznego w Gdyni czy inkubatora Star-
ter w Gdańsku. 

Jak wylicza pomorski urząd marszałkowski, 
największą i niezwykle ambitną inwestycją samo-
rządu województwa pomorskiego jest Pomorska 
Kolej Metropolitalna. Liczba pasażerów PKM co-
rocznie wzrasta o 1 mln.  Rok 2019 zamknął się re-
kordową wartością - 4,3 mln przewiezionych osób. 
Lawinowo rosnąca liczba podróżnych korzysta-
jących z PKM pokazuje, jak bardzo potrzebna 
i oczekiwana była to inwestycja. PKM powstała 
w latach 2013-2015 - koszt 1 mld 178 mln zł, z cze-
go unijny fundusz spójności zapewnił ponad 700 
mln zł. 

Jeszcze większą, sięgającą 5,4 mln liczbę po-
dróżnych odprawiono na gdańskim lotnisku. In-
westycje zrealizowane w Porcie Lotniczym 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy, w tym w szczególnoś-
ci budowa nowego terminala pasażerskiego, otwo-
rzyły Pomorze na świat. Dziś to 3. największe lot-
nisko w Polsce. Obecnie realizowane są kolejne 
inwestycje unijne służące rozwojowi przepusto-
wości gdańskiego lotniska. Budowa nowego ter-

minala lotniska kosztowała 250 mln zł, a unijne 
wparcie wyniosło 90 mln zł.  

Dzięki unijnym pieniądzom powstała droga 
ekspresowa S7. Inwestycja na odcinku z Gdańska 
do Elbląga kosztowała 3,75 mld zł. Dofinansowa-
nie w ramach funduszu spójności to 2 mld zł. Po-
łudniowa obwodnica Gdańska, która wyprowa-
dziła większość ruchu ciężarowego z centrum 
miasta, kosztowała prawie 1,5 mld zł, z tego 1 mld 
zł zapewniła Bruksela.  

Tylko te projekty wymagały unijnego wspar-
cia w wysokości prawie 4 mld zł. 

W zakresie dróg Zarząd Województwa Pomor-
skiego zainwestował m.in. w przebudowy dróg, 
które stanowią dojazdy do węzłów autostrady A1. 
Wykonane zostały dojazdy do węzłów „Rusocin”, 
„Pelplin” i „Kopytkowo”. Obecnie realizowany jest 
m.in. odcinek drogi 224 od Godziszewo do węzła 
autostrady A1 „Stanisławie”. Drogowe inwestycje 
unijne połączyły także kluczowe miasta regionu 
oraz odciążyły ruch drogowy wewnątrz miast po-
przez przebudowę układów komunikacyjnych 
lub budowę obwodnic. Wśród tych projektów są 
m.in.: przebudowy węzłów przesiadkowych 
w Gdyni i Tczewie, ulic Poniatowskiego, 
Grunwaldzkiej i Sobieskiego w Słupsku oraz 
Łostowickiej i Havla w Gdańsku. Przebudowane 
zostały także ulice w wielu mniejszych miastach. 

Obecnie modernizowane są 34 węzły przesiad-
kowe w miastach, m.in. w Gdańsku, Rumi, 
Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Chojnicach 
i Kwidzynie, które umożliwią połączenie wew-
nętrznie i zewnętrznie miasta sieciami dróg, linii 
kolejowych, tras rowerowych, obsługą publiczne-
go transportu autobusowego i tramwajowego. 

W ramach projektów z zakresu infrastruktu-
ry kolejowej wsparte zostały połączenia, które są 

Dzięki unijnym  
funduszom powstało   
Europejskie Centrum 
Solidarności
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 PKM powstała w latach 
2013-2015 - koszt 1 mld 178 
mln zł, z czego unijny fun-
dusz spójności zapewnił 
ponad 700 mln zł

Fundusz europejskie
Strefa regionu
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istotne z punktu widzenia przewozów pasażer-
skich i towarowych, m.in. zmodernizowano tzw. 
helski korytarz kolejowy na trasie Reda - Hel oraz 
Kościerzyna - Gdynia. Obecnie remontowane są 
kolejne 3 trasy kolejowe, w tym linia Szybkiej Ko-
lei Miejskiej z Gdańska Śródmieścia do Rumi.  Sa-
morząd województwa pomorskiego zakupił 10 
nowoczesnych pociągów IMPULS na linii Gdynia 
- Słupsk i Gdynia - Elbląg. 

Zrealizowane zostały także inwestycje popra-
wiające bezpieczeństwo i ochronę środowiska. 
Żuławy zostały zabezpieczone przed powodzią 
za kwotę pół miliarda złotych. Gdańsk zrealizo-
wał projekt wodno-ściekowy za prawie 600 mln 
zł. Nie byłoby to możliwe, gdyby prawie 390 mln 
zł nie pochodziło z funduszy europejskich. 

Na obecności w Unii Europejskiej skorzystała 
także oferta kulturalna województwa pomorskie-
go. Pierwszym ważnym projektem w tym obsza-
rze była adaptacja dawnego budynku elektrocie-
płowni z 1897 r. na siedzibę Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku. Dziś jest to wizytówka pro-
mująca miasto i największa instytucja życia mu-
zycznego w północnej Polsce, którą odwiedzają 
nie tylko mieszkańcy regionu, ale również turyś-
ci z całego świata. 

Dzięki środkom unijnym powstało Europej-
skie Centrum Solidarności, które odwiedziło już 
ponad 4,3 mln osób. Muzeum jest marką coraz le-
piej rozpoznawalną w Europie i na świecie. W 2017 
roku ECS otrzymało prestiżową Nagrodę Muze-
alną Rady Europy.  

Fundusze europejskie wsparły także powsta-
nie takich instytucji kultury jak Teatr Szekspirow-
ski - który rokrocznie organizuje znany Festiwal 
szekspirowski, Centrum św. Jana - centrum kul-
tury zorganizowane w odbudowanym z powo-
jennych zgliszcz kościele św. Jana w Gdańsku. 
Po adaptacji budynek jest znakomitym miejscem 
organizacji koncertów, spektakli czy wystaw w sa-
mym sercu Głównego Miasta w Gdańsku. 

Pomorze to region, który wyróżnia się wyso-
kim poziomem przedsiębiorczości. Ponad 20 tys. 
osób otrzymało bezzwrotne dotacje na założenie 
własnej firmy. Na wsparcie mogły liczyć nie tylko 
firmy typu start-up, ale także istniejące przedsię-
biorstwa. Szacuje się, że ze wsparcia Unii Europej-
skiej skorzystało ponad 33 tysiące pomorskich 
przedsiębiorców. Pomoc szkoleniowo-doradcza 
trafiła do prawie 22 tys. pracowników MŚP. 

W regionie realizuje się  także wiele inwesty-
cji centralnych z wykorzystaniem funduszy unij-
nych. Najważniejsze toczą się w portach morskich. 
Porty w Gdańsku i Gdyni to ogromne place bu-
dów, gdzie modernizowany i przebudowywany 
jest układ drogowo-kolejowy, pogłębiane są base-
ny portowe, przebudowywane nabrzeża. Kilka-
dziesiąt projektów wartych jest około 5 mld zł, 
a wsparcie z Unii Europejskiej to ponad 3 mld zł. 

Co ma do zaproponowania rząd,  gdyby oka-
zało się, że Polska straci miliardy euro z unijnych 
funduszy? Fundusz inwestycji lokalnych, w któ-
rym jest do dyspozycji... 12 mld zł?! 
Jacek Klein 
j.klein@prasa.gda.pl

Fundusz europejskie
Strefa regionu

Trójmiejskie porty dzięki unijnemu wsparciu zyskują nową jakość pod względem 
dostępności drogowej i kolejowej od strony lądu.
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Unijne fundusze walnie  przyczyniły się do realizacji inwestycji  wartych setki 
milionów złotych na międzynarodowym gdańskim lotnisku.
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Ratowanie przemysłu   
stoczniowego to wyzwanie

Morska Stocznia Remontowa Gryfia, posiadająca 
dwa zakłady w Szczecinie i Świnoujściu, miała bu-
dować promy dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Pro-
gram nazwano szczytnie „Batory”. Miał postawić 
na nogi resztki przemysłu stoczniowego w Zachod-
niopomorskiem. Założenie było proste. Choć firma 
nie miała doświadczenia w budowie dużych jak 
na nasze warunki promów pasażersko-samocho-
dowych typu ro-pax, miała zaplecze techniczne. Co 
najważniejsze, a co jest główną bolączką i zmartwie-
niem stoczni prywatnych,  projekt miał zapewnio-
ne bezpieczne  finansowanie poprzez zaangażowa-

nie się Polskiego Funduszu Rozwoju i banku PKO 
BP.  Kilkanaście firm w konsorcjum zapewnić mia-
ło wyposażenie nowych jednostek. Położona zo-
stała w czerwcu 2017 roku nawet stępka pod pierw-
szy prom.  Nic prostszego, jak  ruszać do pracy  z ta-
kim zapleczem finansowym i politycznym wspar-
ciem władz.  

Niestety,  ktoś zapomniał, że bez projektu i bez 
rachunku ekonomicznego  promów  się nie zbudu-
je. Nie ma nawet zalążka chociaż pierwszego. Ofi-
cjele wielokrotnie zapewniali, że zaraz projekt bę-
dzie i prace ruszą.  Do tej pory nic  w programie „Ba-
tory” się nie dzieje. W międzyczasie zlikwidowano 
ministerstwo gospodarki morskiej, a stocznia Gryfia 

postanowiła sprzedać zakład w Świnoujściu, aby 
w ten sposób sfinansować zakup większego doku, 
który zapewni jej lepsze kontrakty. 200 pracowni-
ków miałoby dojeżdżać do Szczecina do pracy. 
Przy okazji  okazało się, że bezpośrednio przy pro-
dukcji w świnoujskim zakładzie zatrudnionych jest 
55 pracowników, czyli jedna czwarta załogi. 

Zachodniopomorski państwowy przemysł mor-
ski pogrążyła jeszcze dodatkowo upadłość na wios-
nę spółki ST 3 Offshore. Firma miała być europej-
skim czempionem w budowie fundamentów  mor-
skich  wież wiatrowych. Inwestorem strategicznym 
był niemiecki koncern Bilfinger, jednak zdecydo-
wał się wyjść z branży offshore. Firma trafiła do pań-

Tekst: Jacek Klein
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Pandemia koronawirusa zamroziła branżę turystyczną. 
Zamówienia na wielkie wycieczkowce na świecie spadły 
dramatycznie. Polskie stocznie będące podwykonawca-
mi dla zagranicznych mogą na tym mocno ucierpieć.
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O stępce na pochylni Wulkan, jak i programie Batory 
chyba nikt już nie pamięta. Ale o sytuacji 

w państwowych stoczniach przypominają kolejne 
informacje, które pozwalają zadać pytanie, na czym 

polega rządowy program odrodzenia przemysłu 
stoczniowego

stwowego funduszu Mars w 2017 roku.  Niestety 
po trzech latach firma upadła, pracę straciło prawie 
200 pracowników.  Przedstawiciele rządu mówili 
coś o budowie na terenach zakładu małych statków 
czy nowoczesnej zielonej stoczni złomowej. 

Stoczniowcy odchodzą 
dobrowolnie 

W Trójmieście w państwowych firmach, niestety, 
nie jest wiele lepiej. Pompowanie w nie kolejnych 
gigamtycznych pieniędzy, w ubiegłym roku było 
to 200 mlilionów, a w tym 111 milionów, czyli razem 
ponad 300 milionów złotych, nie przynosi widocz-
nych  efektów.  

Grupa Przemysłowa Baltic, do której należy 
Baltic Operator, czyli Stocznia Gdańsk  i dawne GSG 
Towers, ogłosiła właśnie program dobrowolnych 
odejść dla pracowników. Oferta jest skierowana 
do pracowników holdingu Grupy Przemysłowej 
Baltic oraz Energomontaż Północ Gdynia. Jak uza-
sadnia GPB, spółki należące do Grupy oraz 
Energomontaż-Północ Gdynia od kilku miesięcy 
intensywnie pracują nad stabilizacją sytuacji bizne-
sowej: wdrażają szereg inicjatyw produkcyjnych, 
organizacyjnych i sprzedażowych.   

– Firma zmaga się z wyzwaniami, jakie niespo-
dziewanie postawiła przed całą gospodarką pande-
mia. Covid-19 pogłębił trudną sytuację związaną 

z kryzysem w branżach offshore oraz okrętowej, 
szczególnie w segmencie bloków 
do wycieczkowców – mówi prezes zarządu Grupy 
Andrzej Zienkiewicz. - Dodatkowo zamówienia 
w segmencie offshore były już od dłuższego czasu 
niewielkie ze względu na spadek inwestycji w wy-
dobycie ropy i gazu. Doprowadziły do tego niskie 
ceny tych surowców. Pandemia spowodowała sko-
kowy spadek zamówień i sprawiła, że spółki nie są 
w stanie sprawnie funkcjonować – tak jak zakłada-
ły jeszcze na początku tego roku. 

Program stawiania państwowego przemysłu 
stoczniowego na nogi poniósł na razie fiasko i nie 
zanosi się na szybkie zmiany w tej kwe-
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stii. Prywatne stocznie i grupy stocznio-
we także miewają problemy, ale lepiej potrafią się 
dostosować do sytuacji rynkowej i są w zdecydo-
wanie lepszej kondycji niż państwowe odpowied-
niki. Grupa Remontowa, Damen, Safe, Marine 
Projects to stocznie prywatne, które potrafią efek-
tywnie działać w trudnym otoczeniu.  

Niewykluczone jednak, że z powodu zmian ja-
kie na światowym rynku  stoczniowym 
i armatyrskim spowoduje pandemia, sektor pry-
watny także będzie potrzebował skoordynowanej 
polityki  wzmacniającej jego pozyjcę konkurencyj-
ną.  

Stocznie prywatne w lepszej 
kondycji, ale może czekać je 
poważny kryzys 

Branża od kilku lat boryka się ze spowolnieniem, 
na które nałożyła się dodatkowo pandemia COVID 
-19.  Spadły zamówieni na nowe jednostki, spadły 
zamówienia na remonty. Przez pierwsze trzy kwar-
tały tego roku branża pozyskała zaledwie 1/4 war-
tości zamówień  z  2019 r. Dramatycznie sytuacja 
wygląda  na rynku statków pasażerskich, który prak-
tycznie przestał istnieć w Europie. Całość produk-
cji na kolejne lata zagarniają chińskie stocznie. 

- W całej Europie biura projektowe, które są 
na początku całego procesu budowy statków, nie 
mają w tej chwili zamówień, lub mają ich bardzo 
mało. Przeprowadzane są redukcje zatrudnienia, 
a to prowadzi do trwałej utraty zgromadzonego 
przez lata bardzo cennego know-how - zaznacza  
Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor biura Związku Pra-
codawców Forum Okrętowe,  podsumowując spot-
kanie SEA Europe - europejskiej organizacji zrze-
szającej narodowe stowarzyszenia pracodawców 
przemysłu okrętowego, członków Unii Europej-
skiej. -  Załamanie produkcji okrętowej w Europie 
uderzy w dużą część polskich firm kooperujących 
i produkujących wyposażenie. Polska to liczne biu-
ra projektowe, ale również zagłębie prac stalowych 
i wyposażeniowych – popyt na nie gwałtownie 

spadnie. Te stocznie, które produkują lub współ-
pracują ze stoczniami zachodnimi produkującymi 
tzw. jednostki ONCCV, odczują z kolei znacznie sil-
niejszą konkurencję. Portfel zamówień drastycznie 
się skurczy. 

Jak zauważa dyr. biura Forum Okrętowego, 
poszczególne kraje Europy zaczynają podejmować 
działania w celu zapobieżenia katastrofie. Poprzez 
tworzenie i wprowadzanie w życie swoich narodo-
wych planów ratowania przemysłu okrętowego, 
które to plany będą sfinansowane z europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Od-
porności (Recovery and Resilience Facility - RRF). 

-  Ministerstwa odpowiedzialne za przemysł 
okrętowy w poszczególnych krajach Unii Europej-
skiej bardzo intensywnie nad takimi planami 
pomocowymi już pracują, a niektóre już je wdraża-
ją - ocenia Karaśkiewicz. -  Generalnie sprowadzają 
się one do planów odnowy flot poszczególnych kra-
jów, z uwzględnieniem programu Europejskiego 
Zielonego Ładu, zmierzającego do redukcji, a póź-
niej całkowitej likwidacji emisji CO2. Nie miejmy 
jednak złudzeń – poszczególne kraje UE tworzą te 
plany z myślą wyłącznie o swoich rodzimych stocz-
niach i producentach okrętowych. 

Unia Europejska podejmuje także próby wy-
równania pozycji konkurencyjnej europejskich wo-
bec chińskich stoczni, subsydiowanych miliarda-
mi dolarów. 

-  Według informacji opublikowanych w lipcu 
tego roku przez Centrum Studiów Strategicznych, 
pomoc Chin w formie subsydiów dla rodzimego 
przemysłu okrętowego i armatorów w latach 2010-
2018 wyniosła 132 mld USD. Zdrowa, niesubsydio-
wana konkurencja z tym krajem nie jest możliwa - 
dodaje dyrektor biura Forum Okrętowego. - W tej 
chwili w Komisji Europejskiej – przy aktywnym 
udziale SEA Europe – trwają prace, mające na celu 
przyjęcie rozwiązań chroniących wytwórców eu-
ropejskich przed dotowanymi konkurentami spo-
za Unii Europejskiej. Jest to związane z przygoto-
waniem funduszu odbudowy gospodarek krajów 

UE po pandemii COVID-19 – chodzi o to, aby z pro-
gramów pomocowych skorzystali producenci stat-
ków i wyposażenia z Europy, a nie z Chin. 

Forum Okrętowe proponuje 
program odbudowy 
przemysłu stoczniowego 

Polska branża stoczniowa opracowała „Program od-
budowy przemysłu stoczniowego w Polsce”. 

- Przygotowany przez Forum Okrętowe Pro-
gram Odbudowy Przemysłu Stoczniowego – jego 
główne elementy - zostały zgłoszone 9 lipca do ów-
czesnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej, a ono przesłało je do dalszego 
procedowania do obecnego Ministerstwa Finan-
sów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które koordy-
nuje przygotowania Krajowego Programu Odbu-
dowy. W istocie jest to program odbudowy polskiej 
floty przez polskie stocznie - tłumaczy Ireneusz 
Karaśkiewicz. - Został on przekazany najwyższym 
władzom państwowym, władzom resortowym, or-
ganizacjom związkowym i instytucjom związa-
nym z branżą stoczniową, tak aby stworzyć jak naj-
lepszy klimat i jak najszerszą bazę do wypracowa-
nia ostatecznych rozwiązań. Propozycja środowi-
ska okrętowego leży na stole. Ze strony rządzących 
wielokrotne padały zapewnienia o chęci odbudo-
wy polskiej floty i przemysłu stoczniowego w Pol-
sce. Teraz jest krytyczny moment na podjęcie kon-
kretnych działań. 

Skąd maja pochodzić pieniądze na ratowanie 
przemysłu stoczniowego?  W dużej części z unij-
nych funduszy na odbudowę gospodarek wspól-
noty po pandemii COVID-19. Jednym z działań jest 
tzw. instrument na rzecz naprawy gospodarczej 
i odporności - Recovery and Resilience Facility 
(RRF). Podstawą uzyskania wsparcia w ramach te-
go instrumentu jest przedstawienie Komisji Euro-
pejskiej przez Polskę tzw. Krajowego Planu Odbu-
dowy (KPO). Dla Polski środki w ramach tego in-
strumentu miałyby wynieść ok. 57 mld euro, z tego 
na bezzwrotne granty przewidziano  ok. 23 mld 
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Stocznia Wojenna w Gdyni aby przetrwać oddaje w dzierżawę część swoich terenów z halami i nabrzeżami
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euro, natomiast na niskooprocentowane pożyczki 
- ok. 34 mld euro. 

Trzy filary odbudowy 
Pierwszym jest budowa własnej floty gazowców 
LNG. Poprzez uruchomienie terminala gazowego 
LNG w Świnoujściu, jego zleconą dalszą rozbudo-
wę i planowaną budowę terminala pływającego 
LNG w Gdańsku, Polska staje się jednym z najpo-
ważniejszych odbiorców tego typu ładunku w Eu-
ropie i dysponuje największymi mocami przeła-
dunkowymi LNG na Bałtyku. Przez kolejne 10 lat 
Polska może zapłacić nawet 15 mld dolarów zagra-
nicznym armatorom  za transport gazu. Za ok. 10  
proc. wielkości tej kwoty można wybudować flotę 
gazowców LNG w pełni zabezpieczających potrze-
by transportowe Polski. 

Drugim jest Polska Zielona Flota, czyli plan bu-
dowy nowych oraz przebudowy istniejących jed-
nostek pływających, których właścicielami są pol-
scy armatorzy na jednostki ze znacznie ograniczo-
ną emisję gazów szkodliwych do atmosfery. 

W wypadku przebudów obejmowałyby one 
modyfikację napędu – w zależności od możliwoś-
ci – na napęd LNG lub metanol, napęd hybrydowy, 
elektryczny oraz zastosowanie innych środków. 

- Polska ma tej chwili bardzo silną pozycję w pro-
jektowaniu i budowie jednostek niskoemisyjnych 
– z napędem na ciekły gaz (LNG), metanol i napę-
dem hybrydowym. Ma również bardzo solidne fun-
damenty - naukowo-badawcze,projektowe i pro-
dukcyjne – do włączenia się do ogólnoświatowego 
wyścigu technologicznego - piszą autorzy 
pragramu. 

Trzecim filarem byłyby morskie farmy wiatro-
we. Polska stoi u progu rewolucji energetycznej 
związanej z rozpoczęciem budowy morskich farm 
wiatrowych na Bałtyku. Inwestycje ruszą nieba-
wem i będą prowadzone przez  20-30 lat.   Do ich 
przeprowadzenia potrzebny będzie cały szereg jed-
nostek pływających związanych z budową i póź-
niejszą obsługą morskich farm wiatrowych, m.in.: 
jednostki instalacyjne typu jack-up, jednostki do bu-
dowy podstacji energetycznych, kablowce, jednost-
ki przeznaczone do obsługi farm wiatrowych, Wg 
szacunków  całkowita liczba tych statków mieści 
się w przedziale od 40 do 50.  

Według autorów programu odbudowy, wdro-
żenie tych działań pozwoli krajowej branży stocz-
niowej na znaczny skok technologiczny. 

- Fundamenty realizacji tego ambitnego Progra-
mu w Polsce ciągle jeszcze istnieją: mamy w Polsce 
doskonałą kadrę techniczną i zarządzającą, kadry 
produkcyjne, są działające stocznie, biura projekto-
we, instytucje klasyfikacyjne, ośrodki naukowo-ba-
dawcze, uczelnie i szczątkowe szkolnictwo zawo-
dowe, kooperanci i producenci wyposażenia. Du-
ża jednak część z nich może nie przetrwać nadcho-
dzącej zapaści popytowej. Historycznie, jest to 
na pewno ostatnia szansa powrotu polskiego prze-
mysłu okrętowego na dawne silne pozycje. Innych 
więcej już nie będzie - ostrzegają autorzy programu 
z Forum Okrętowego. 
Jacek Klein 
j.klein@prasa.gda.pl Takie wodowania w Stoczni Gdansk to już historia.
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Firma ST3 Offhore mimo boomu w energetyce wiatrowej ogłosila upadłość
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PREMIERA

LUKSUSOWY KATAMARAN WYPOSAŻONY  SYSTEM SOLARNY                        
ZAINSTALOWANY 68 M KW. POWIERZCHNI NA POKŁADZIE 

 Produkcję energii słonecznej zwiększono do 13 kWp. Panele  są 
w pełni zintegrowane z kompozytowymi elementami jachtu.

60 Sunreef Power Eco ze stoczni Sunreef 
Yachts to ultranowoczesny ekologiczny jacht 
motorowy. Luksusowy katamaran wyposażono 
w technologie najnowszej generacji, aby uzy-
skać maksymalną wydajność energetyczną 
i osiągi. Opracowany przez stocznię system 
solarny zainstalowany na 60 Sunreef Power Eco 
pokrywa 68,6m  powierzchni na pokładzie, 
zwiększając tym samym produkowanie energii 
słonecznej do 13kWp. Panele słoneczne są 
w pełni zintegrowane z różnymi kompozytowy-
mi elementami jachtu, takimi jak burty kadłu-
bów, czy nadbudowa. 

Na 60 Sunreef Power Eco umieszczono 
innowacyjne silniki elektryczne zasilane z ultra-
lekkich baterii, które zapewniają cichą i bezwi-
bracyjną żeglugę. Dzięki nowoczesnym rozwią-
zaniom oraz ekologicznym materiałom wykoń-
czeniowym, 60 Sunreef Power oferuje w pełni 
kompleksowe podejście do zrównoważonej 
żeglugi. 

60 Sunreef Power Eco oferuje nieskończone 
możliwości personalizacji w zakresie aranżacji 
i wystroju wnętrz. Zewnętrzne przestrzenie 
wypoczynkowe obejmują obszerny pokład sło-
neczny, taras dziobowy oraz kokpit rufowy, 
gdzie znajdują się: platforma hydrauliczna 
do wodowania pontonu oraz innowacyjny garaż 
rufowy.  

Ekologiczna wersja jest rozwinięciem 60 
Sunreef Power, modelu jachtu produkowanego 
przez Sunreef Yachts. Model 60 Sunreef Power 
został wyróżniony w kategorii Najlepszy kata-
maran motorowy podczas gali World Yachts 
Trophies 2020. Jego elegancka i sportowa syl-
wetka wpisuje się idealnie w design najnowszej 
serii jachtów motorowych stoczni, na którą skła-
dają się modele 60 Sunreef Power, 70 Sunreef 
Power, 80 Sunreef Power oraz 100 Sunreef 
Power. Elegancki i łatwy w manewrowaniu kata-
maran jest idealną jednostką do podróżowania 
zarówno z załogą, jak i bez niej. 

Dzięki imponującej szerokości, 60 Sunreef 
Power może pochwalić się rozległym salonem, 
który wraz z kokpitem rufowym tworzy wygod-
ną półotwartą przestrzeń do wypoczynku. Jej 
atutem są bogate przeszklenia, dzięki którym 
salon wypełnia naturalne światło. Funkcję 
i wygląd obszernych kabin 60 Sunreef Power 
można z łatwością spersonalizować według 
potrzeb każdego właściciela. 

Zewnętrzne strefy relaksacyjne katamaranu 
obejmują duży taras dziobowy i kokpit rufowy 
z przestrzenią do spożywania posiłków i wypo-
czynku. Platforma hydrauliczna na rufie oferuje 
fantastyczne warunki do kąpieli słonecznych 
i uprawiana sportów wodnych. Pokład słonecz-
ny 60 Sunreef Power może bez trudu pomieścić 
jacuzzi, bar, stół oraz wygodne siedziska i mate-
race. 

W tradycyjnej wersji napędzany jest dwoma 
silnikami o mocy 850 KM każdy. Zapas paliwa 
wynosi na wet 10 tys. litrów.MT

Luksus
Strefa marki
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TANIA WODA DLA FIRM

DYSTRYBUTOR DO WODY

www.wodrom.pl                         biuro@wodrom.pl

W OFERCIE: 
urządzenia do uzdatniania wody wodociągowej i studziennej.

PRODUKUJE:

WODĘ WRZĄCĄ, 

GORĄCĄ, 

O TEMPERATURZE 

POKOJOWEJ 

I ZIMNĄ

DO 1000 L 

W MIESIĄCU, 

STAŁA NISKA 

OPŁATA 

MIESIĘCZNA



mówi Adam Ruszkowski, prezes zarządu Remontowa Holding  SA.

Z KRYZYSÓW ZAWSZE  
WYCHODZIMY SILNIEJSI

Rozmowa: Jacek Klein
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Rozmowa
Strefa morza

Adam 
Ruszkowski 

 Magister inżynier, 
absolwent Poli-

techniki Gdańskiej. 
W Stoczni Remon-

towej od  1995 r. 
W 1998 r. został 

najmłodszym 
w historii stoczni 

kierownikiem, 
obejmując wydział 
rurowni, a potem 
kierował wydzia-
łem siłowni okrę-
towych. Od 2007 

r. był zastępcą 
dyrektora general-
nego ds. logistyki, 
a później - dyrek-

torem ds. produk-
cji. W 2011 r. powo-

łany do zarządu 
Gdańskiej Stoczni 
Remontowa SA.  

W 2017 powołany 
na stanowisko pre-

zesa zarządu 
Gdańskiej Stoczni 
Remontowa  SA.

Zbliża się koniec roku. Jak można go podsumować z per-
spektywy Grupy Kapitałowej Remontowa Holding? 

Rok 2020 był trudny, bo zmagaliśmy się w nim z efektem pan-
demii koronawirusa, jednak z jednego zasadniczego powodu 
był dla nas najtrudniejszy w naszej najnowszej historii. Pożeg-
naliśmy zmarłego Pana Prezesa Piotra Soykę, głównego akcjo-
nariusza Holdingu i człowieka, bez którego ogromnej pracy i za-
angażowania nie byłoby marki „Remontowa”, rozpoznawalnej 
na światowym rynku. To właśnie Pan Prezes Soyka przed laty 
zdefiniował i rozwinął przedsiębiorstwo, którego pozycja w bran-
ży morskiej jest dziś bardzo silna. Widać to nawet, a może zwłasz-
cza teraz, gdy rynek stoczniowy został uderzony przez pande-
mię COVID-19. Wywołany tym kryzys jest największy od 10 lat, 
czyli od czasu światowego krachu finansowego w 2009 roku. 
Jednak siła „Remontowej”, którą przez większą część życia bu-
dował Pan Prezes Piotr Soyka, polega także i na tym, że działa-
jąc – jako zdywersyfikowana Grupa - z wielkim rozmachem, do-
brze radziliśmy sobie przy różnych kryzysach, okresach deko-
niunktury, czy zakrętach historii i zawsze wychodziliśmy z nich 
wzmocnieni. Wierzę, że tak będzie i tym razem. 

Śmierć Prezesa Piotra Soyki, założyciela Holdingu Re-
montowa, zaskoczyła wszystkich. Wielu obserwatorów 
niepokoiło się, co będzie dalej z największym w kraju 
przedsiębiorstwem stoczniowym… Czy obecnie jesteś-
cie już bliżej odpowiedzi na to pytanie? 

Zaniepokojenie dalszymi losami Holdingu było duże nie tylko 
wśród obserwatorów, ale przede wszystkim wewnątrz firm na-
szej Grupy. W tak wyjątkowej sytuacji to naturalne. Pan Prezes 
Soyka zawsze kreślił strategię dla Holdingu, wybiegał myślą da-
leko naprzód, a w ostatnich latach nieustannie rozmawiał o cze-
kających nas wyzwaniach z gronem współpracujących z nim 
menedżerów, wsłuchując się także w głos stoczniowców i związ-
ków zawodowych, działających w naszej Grupie. Wielu pracow-
ników z obawą myślało o swojej przyszłości. Te obawy brały się 
z niepewności, co do ewentualnych zmian w strukturze akcjo-
nariatu Holdingu po śmierci Pana Prezesa Soyki, co potęgowa-
ło niepokój i pytania o przyszłość. Na szczęście istotne zmiany 
w tym względzie nie nastąpiły, dlatego cieszymy się, że zgodnie 
z wolą Założyciela Holdingu i przede wszystkim jego Rodziny, 

mamy dziś ciągłość i stabilizację, umożliwiające kontynuację 
i pracę nad dalszym rozwojem Grupy, która pozostaje firmą ze 
100-procentowym polskim kapitałem.  

Jak najważniejsze spółki Holdingu, stocznie Remonto-
wa SA  i Remontowa Shipbuilding SA zamkną rok 2020 
finansowo? Na wynikach ubiegłego roku tej drugiej spół-
ki zaciążyły odpisy, związane z rozliczeniem starych 
kontraktów dotyczących nieodebranych przez arma-
torów statków, dla których szukano odbiorców. Ten rok 
przyniósł poprawę? 

Mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku, Gdańska Stocznia Re-
montowa wypracowała w 2020 roku zysk na poziomie zbliżo-
nym do lat ubiegłych. Stocznia Remontowa Shipbuilding sprze-
dała statki, które były przyczyną straty finansowej, znalazła tak-
że nowych nabywców dla dwóch innych nieodebranych jedno-
stek, będących w trakcie budowy i odzyskała w tym roku ren-
towność. Chciałbym tu podkreślić, że nawet w dobie ogrom-
nych kłopotów, związanych z pandemią COVID-19, stocznia ta 
nie tylko nie zatrzymała budowy nowych statków i okrętów, tak 
jak wiele innych firm na świecie, ale płynnie przekazuje arma-
torom kolejne z nich, realizując założony plan produkcyjny. 

Jak obecnie branża morska mierzy się z pandemią? Jak 
koronawirus wpłynął na światową koniunkturę i moż-
liwość pozyskiwania kontraktów przez stocznie Hol-
dingu Remontowa na remonty, przebudowy i budowę 
statków?  

Jeśli chodzi o sytuację w sektorze remontu statków, jedno 
z czołowych brytyjskich czasopism branżowych określiło ją 
krótko - „Armagedon!”. To słowo świetnie pasuje także do opi-
su rynku budowy nowych statków, z tym że tu dekoniunktu-
ra zaczęła się kilka lat przed pandemią COVID-19. Szacuje się, 
iż na świecie anulowano co najmniej 430 kontraktów na no-
we statki, będących w różnych stadiach budowy z terminami 
odbioru od 2018 do 2023 roku, co uderzyło ponad 100 stocz-
ni, z czego kilkanaście działa w Europie. Pandemia jeszcze to 
pogłębiła, utrudniając realizację projektów, z powodu koniecz-
ności przestrzegania obostrzeń epidemicznych, w tym zaka-
zów podróżowania, co dodatkowo komplikuje za-

Prom  hybrydowy Festoya o napędzie elektrycznym dla norweskiego armatora Norled
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równo realizację bieżących kontraktów, jak i pozy-
skiwanie nowych. Do stoczni nie mogli przyjeżdżać serwisanci 
urządzeń i wyposażenia, wstrzymaliśmy też wyjazdy akwi-
zycyjne. Wielu armatorów ma kłopoty finansowe, co odbija 
się na liczbie i zakresach zleceń.  
Z jednej strony, w Gdańskiej Stoczni Remontowej w 2020 ro-
ku mieliśmy o ponad 20 statków mniej, niż w 2019, z drugiej 
zaś – w tym roku aż 34 jednostki, czyli więcej niż w ubiegłym, 
wyposażyliśmy w różne proekologiczne systemy i technolo-
gie redukujące szkodliwe emisje do środowiska naturalnego, 
co jest najwyższym wynikiem dla takich projektów zrealizo-
wanych w stoczniach europejskich. Z kolei Remontowa 
Shipbuilding przekazała w tym roku aż dziewięć nowych, 
kompletnie wyposażonych jednostek, w tym cztery holow-
niki dla Marynarki Wojennej RP, trzy promy hybrydowe o na-
pędzie elektrycznym dla Norwegii i dwa statki wielozadanio-
we dla Urzędów Morskich. Żadna inna stocznia w Europie nie 
miała tak dużego wolumenu dostaw. To pokazuje, że nawet 
w tak trudnych czasach, jak obecnie, stocznie Holdingu Re-
montowa radzą sobie lepiej, niż nasi konkurenci w Norwegii, 
Niemczech, Danii, Holandii i innych krajach. 

Jaki jest portfel zamówień na nowe statki na najbliższe 
lata?  

Sytuacja z nowymi zamówieniami w stoczniach na świecie 
jest bardzo trudna. Obecnie Remontowa Shipbuilding, 
po przekazaniu wyżej wspomnianych, oprócz nich buduje 
jeszcze dziesięć innych w pełni wyposażonych jednostek, 
w tym dwa niszczyciele min, dwa holowniki, dwa lodołama-
cze liniowe, dwa statki offshore, prom o napędzie LNG dla 
Kanady oraz prom elektryczny dla Norwegii. Cały czas ro-
zmawiamy z armatorami i pracujemy nad pozyskaniem no-
wych kontraktów, zarówno na statki niskoemisyjne, jak 
i na okręty. Mogę ujawnić, że w przypadku niektórych z tych 
rozmów rysuje się realna perspektywa pozyskania nowych 
zamówień w 2021 roku, które pozwolą stoczni na kontynu-
ację działalności w kolejnych latach. 

Remontowa Shipbuilding „taśmowo” przekazuje ho-
lowniki dla Marynarki Wojennej. Budowane są także 
kolejne niszczyciele min typu Kormoran. Te kontrakty 
przebiegają terminowo? 

Wszystkie z tych jednostek realizowane są w terminach uzgod-
nionych z zamawiającym, czyli Inspektoratem Uzbrojenia MON. 
W przypadku dwóch kolejnych niszczycieli min projektu Kor-
moran II, terminy przekazania zostały przesunięte w stosunku 
do pierwotnie planowanych, w związku ze zmianą na wniosek 
zamawiającego wyposażenia tych okrętów w trakcie ich budo-
wy, w tym zakupem innych systemów antyminowych, co zo-
stało uregulowane podpisaniem stosownych aneksów 
do umów. Zgodnie z nimi, obecnie obowiązujące terminy prze-
kazania są następujące: ORP Albatros – IV kwartał 2021 roku, 
a ORP Mewa – II kwartał 2022 roku. 

Taki zamawiający i płatnik jak Inspektorat Uzbrojenia 
w dzisiejszych czasach jest chyba pożądany przez stocz-
nie? W ostatnich latach widać, że w firmach grupy Re-
montowa Holding rośnie udział produkcji krajowej. To 
stały trend, czy wynik słabszej koniunktury na świato-
wym rynku?  

Rzeczywiście, produkujemy coraz więcej dla polskich odbior-
ców. Dotyczy to głównie nowych jednostek, w tym niszczycie-
li min i holowników dla Marynarki Wojennej, statków wieloza-
daniowych dla Urzędów Morskich i lodołamaczy liniowych, ale 
nie tylko, bo przebudowaliśmy także platformę dla Lotos 
Petrobaltic, remontujemy także okręty wojenne. Te zamówie-
nia biorą się z realnych potrzeb tych armatorów. Polska Mary-
narka Wojenna zaczęła odrabiać kilkudziesięcioletnie zaległoś-
ci w zakresie odnowy floty - większość okrętów, o ile mają speł-
niać swoje zadania, nadaje się do wymiany. Na stole MON leży 
program „Miecznik”, dotyczący dużych nawodnych okrętów 
bojowych, które potrafimy zbudować i współpracować w tym 
z innymi polskimi firmami w ramach projektów konsorcjalnych. 
Ogromne potrzeby w zakresie wymiany taboru pływającego 
i budowy nowoczesnych jednostek ma także polska admini-

Semko   
Kontrakt na budo-
wę sześciu holow-

ników dla Mary-
narki Wojennej RP 

podpisano 
w czerwcu 2017 r.              

Remontowa 
Shipbuilding prze-
kazała już holowni-
ki Bolko (styczeń),  
Gniewko (marzec) 
i Mieszko (lipiec)  

i Semko (listopad). 
W stoczni rozpo-

częły się już próby 
portowe na pią-
tym holowniku, 

Leszko, które pot-
rwają do stycznia 
2021 roku. Wodo-
wanie ostatniego 

holownika, 
Przemko nastąpi 
w grudniu 2020 

roku.

Rozmowa
Strefa morza

Holownik H-12 Semko z serii sześciu budowanych przez Remontowa Shipbuilding
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Rozmowa
Strefa morza

stracja morska, służby poszukiwawczo-ratownicze, główny in-
spektorat rybołówstwa morskiego, straż graniczna, itd. Ta ostat-
nia zresztą zamówiła niedawno jedną z nich w stoczni francu-
skiej... Obecnie większość państw europejskich zleca budowę 
okrętów w krajowych stoczniach, ponieważ w ten sposób chcą 
zachować i rozwinąć kompetencje produkcyjne, ochronić miej-
sca pracy w przemyśle i uzyskać nowoczesne jednostki. Bez tych 
kontraktów wiele z tych stoczni nie przetrwałoby. Taki tryb skła-
dania zamówień jest już obecnie standardem w Unii Europej-
skiej, dlatego liczymy, że pod tym względem w Polsce taka po-
lityka będzie kontynuowana. 

W perspektywie jest program budowy krajowych mocy 
w energetyce wiatrowej na morzu. Jaką szansę dla siebie 
widzą tutaj spółki Holdingu Remontowa? 

Jako Grupa mamy ogromne doświadczenie, udokumentowane 
realizacją bardzo różnych projektów dla czołowych światowych 
armatorów i koncernów energetycznych. Zbudowaliśmy serie kil-
kudziesięciu statków offshore dla klientów z USA, Kanady, Norwe-
gii i Singapuru. Dla sektora offshore wind wykonywaliśmy remon-
ty, modernizacje, mobilizacje i przebudowy m.in. statków instala-
cyjnych (w tym samopodnośnych jack-up) i konstrukcyjnych, po-
mocniczych (Offshore Support Vessels), kablowców (Cable Lay 
Vessels), baz nurków (Diving Support Vessels) i innych. Zbudowa-
ny i wyposażony kilka lat temu w naszej grupie kablowiec pracu-
je przy instalacjach kolejnych morskich farm wiatrowych w Euro-
pie. Przy takich projektach współpracujemy z największymi produ-
centami i dostawcami specjalistycznego wyposażenia, które po-
tem instalujemy, integrujemy, testujemy i uruchamiany na tego ty-
pu jednostkach. Gdańska Stocznia Remontowa jest członkiem Po-
morskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bał-
tyku. Chcemy realizować morskie projekty w zakresie odnawial-
nych źródeł energii, projektując i budując specjalistyczne statki, 
a także przebudowując i adaptując istniejące jednostki pływające 
dla sektora offshore wind.  

Jak sprawdzają się procedury prowadzone w firmach Hol-
dingu, związane z reżimem epidemicznym? 

Nasze procedury działają bardzo dobrze. I nie jest to nasza opinia, 
tylko wynik badania przeprowadzonego w obydwu stoczniach na-
szej Grupy przez DNV GL według metodologii MyCare, któremu 
poddaliśmy się jako pierwsza firma w Polsce. Zewnętrzni audyto-
rzy dokładnie sprawdzili i zweryfikowali nasze działania w obsza-
rze zarządzania ryzykiem zakażeń COVID-19 pod kątem obowiązu-
jących wymagań krajowych i międzynarodowych oraz najlepszych 
praktyk branżowych. Po zakończeniu audytów, obydwie nasze 
stocznie, jako jedyne firmy w Polsce, otrzymały specjalny certyfi-
kat, który na całym świecie posiadają dotąd nieliczni, m.in.: Astander, 
Arcelor Mittal, Viking Line, FRS Iberia, Color Line, Portsmouth In-
ternational Port i De Ceccko. 

Kiedy, pana zdaniem, światowy rynek wyjdzie z pertur-
bacji związanych z koronawirusem? 

To pytanie, na które nikt nie zna dziś dokładnej odpowiedzi. Myślę 
jednak, że 2021 rok przyniesie stopniową stabilizację, mimo iż pan-
demia tak szybko się nie skończy. Jednak trudna sytuacja na ryn-
ku stoczniowym, szczególnie w zakresie pozyskiwania zamówień 
na budowę nowych statków, na pewno będzie się utrzymywać, co 
może pogłębić problemy polskich, w tym pomorskich firm, będą-
cych podwykonawcami stoczni zachodnioeuropejskich, zwłasz-
cza tych, które budują wycieczkowce. Szansą dla najlepszych pol-
skich firm może być budowa serii okrętów oraz przyspieszenie prac 
nad rozwojem produkcji statków nisko- i zeroemisyjnych, czemu 
sprzyja unijna polityka Zielonego Ładu, stawiająca za cel dekarbo-
nizację żeglugi, jak i ogromne kwoty wsparcia finansowego z róż-
nych programów UE możliwe do pozyskania na takie projekty. 
Oprócz zagrożeń, są więc  i szanse. Jako grupa Remontowa Hol-
ding, zostaliśmy do podejmowania takich wyzwań przez Pana Pre-
zesa Piotra Soykę dobrze przygotowani i na pewno te szanse mak-
symalnie wykorzystamy. 
Jacek Klein

Zodiak II                 
i Planeta  I.              

Jednostki wieloza-
daniowe przezna-
czone do realizacji 

zadań statuto-
wych Urzędów 

Morskich w Szcze-
cinie i Gdyni. Służą 

do utrzymania 
i aktualizacji ozna-
kowania nawiga-
cyjnego szlaków 

morskich i śródlą-
dowych dróg wod-
nych, a więc głów-
nie do transportu, 
obsługi, wymiany 

oraz kontroli pław , 
również w warun-

kach zalodzenia 
akwenów. Projekt 
opracowało  biuro  

Remontowa 
Marine Design & 

Consulting.

Statki specjalistyczne Zodiak II i Planeta I zbudowane w Remontowa Shipbuilding
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FIRMA LPP ROZPOCZYNA BUDOWĘ WIELKIEGO CENTRUM                                                           
DYSTRYBUCYJNEGO  W BRZEŚCIU KUJAWSKIM 

 Inwestycja o wartości około 200 mln zł jest jednym z kluczowych 
projektów polskiego producenta odzieży w zakresie logistyki. 

Prace budowlane potrwają do końca przysz-
łego roku, a uruchomienie centrum planowane 
jest na pierwszy kwartał 2022 roku. W początko-
wej fazie funkcjonowania obiektu firma przewi-
duje zatrudnienie 500 pracowników. Docelowo 
planowane jest utworzenie 1000 miejsc pracy. 

Budowa centrum dystrybucyjnego w Brześ-
ciu Kujawskim jest kolejnym krokiem w rozwoju 
sieci logistycznej LPP, wspierającej ekspansję 
biznesową firmy, zarówno w obszarze handlu 
stacjonarnego, jak i e-commerce. Nowy obiekt 
umożliwi dywersyfikację operacji logistycznych 
gdańskiej spółki i odciążenie głównego Centrum 
Dystrybucyjnego LPP w Pruszczu Gdańskim. 
Dzięki uruchomieniu nowego obiektu, polski 
producent odzieży podwoi dotychczas dostępne 
moce operacyjne sieci zaopatrzenia i dystrybucji. 

Realizacja inwestycji zlokalizowanej na tere-
nie Brzeskiej Strefy Gospodarczej będzie prze-
biegać etapowo. Przekazanie terenu do dyspo-
zycji generalnego wykonawcy planowane jest 

najpóźniej do 15 stycznia 2021 roku. Budowa 
obiektu, instalacja automatyki magazynowej 
oraz zatowarowanie centrum potrwa około 12 
miesięcy. Uruchomienie centrum dystrybucyjne-
go inwestor planuje na pierwszy kwartał 2022 
roku. 

- Budowa nowego centrum dystrybucyjnego 
ma dla nas strategiczne znaczenie dlatego cie-
szymy się, że po czasie zamrożenia, możemy 
ogłosić rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Jed-
nocześnie, jako firma odpowiedzialna, przykła-
damy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa 
i komfortu społeczności, w których działamy. 
Zdajemy sobie sprawę, że budowa centrum 
może wiązać się z niedogodnościami dla okolicz-
nych mieszkańców, jednak razem z generalnym 
wykonawcą dołożymy wszelkich starań, aby jej 
przebieg był jak najmniej uciążliwy – komentuje 
Sebastian Sołtys, dyrektor ds. logistyki LPP. - 
Przy wsparciu władz gminy Brześć Kujawski, 
chcemy także pozostawać w stałym kontakcie 

z mieszkańcami. Jest to dla nas szczególnie istot-
ne w obliczu pandemii, gdy otwarta komunikacja 
ma ogromne znaczenie dla wspólnego bezpie-
czeństwa – zapewnia Sebastian Sołtys. 

Powierzchnia centrum dystrybucyjnego LPP 
w Brześciu Kujawskim wyniesie 75 tys. m kw, 
w tym 65 tys. m kw.  zajmie magazyn, natomiast 
10 tys. m kw. – powierzchnia biurowa i technicz-
na. W budynku, oprócz systemów automatycz-
nych, zastosowane zostaną rozwiązania zwięk-
szające efektywność energetyczną oraz ograni-
czające wpływ pracy obiektu na lokalny ekosy-
stem. Na dachu budynku planowany jest montaż 
instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,5 
MW.  

W pierwszej fazie funkcjonowania w centrum 
zatrudnienie znajdzie około 500 osób. Docelo-
wo, powstać ma nawet 1000 miejsc pracy. 
Rekrutacja rozpocznie się w trzecim kwartale 
2021 roku.. 

MT

Nowe inwestycje
Strefa wydarzenia
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Zwiedzanie i nauka wchodzą 
do rzeczywistości wirtualnej. 

Przewodnikiem po nowym wymiarze 
jest gdański start-up technologiczny 

Chronospace
Rozmawiał Jacek Klein
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Rafał Pelc, 
dyrektor zarzą-
dzający 
Chronospace 
sp. z o.o.

Rzeczywistość wirtualna
Strefa startup

036 Strefa Biznesu   GRUDZIEŃ 2020 - STYCZEŃ 2021



Innowacyj-
ność naszego 

projektu 
polega 

na tym, że 
scaliliśmy 
dostępne 

technologie, 
aby powstało 
coś nowego.

Najnowocześniejsze  osiągnięcia technologii zaprzęga-
cie, aby przybliżyć wydarzenie historyczne. W ramach 
jednego z ostatnich projektów Chronospace, dla Muze-
um II Wojny Światowej w Gdańsku wraz z zespołem me-
rytorycznym dokonaliście cyfrowej rekonstrukcji 
miejsc oraz wydarzeń historycznych związanych z nie-
mieckim atakiem na bramę kolejową Wojskowej Skład-
nicy Tranzytowej Westerplatte. Dlaczego akurat taka 
tematyka, pasjonujecie się historią? 

Nasz start-up został powołany w celu realizacji projektów dla 
placówek edukacyjnych i muzealnych. Taki był zamysł pierwot-
ny i nadal obowiązuje. Poruszamy się zatem w szeroko pojętej 
tematyce wykorzystania cyfrowych technologii, aby ułatwić 
zdobywanie wiedzy przez uczącą się młodzież lub każdemu 
złaknionemu zasięgnięcia nowych informacji. Muzeum II Woj-
ny Światowej chciało technologie cyfrowe wykorzystać do stwo-
rzenia atrakcyjniejszej wizualnie oraz odbiorczo formy przed-
stawienia wydarzeń z pierwszych chwil wojny na Westerplatte, 
stąd nasze zainteresowanie tym projektem. Nasza oferta spot-
kała się z uznaniem i nawiązaliśmy współpracę. Wiedzieliśmy, 
że przy takim projekcie jest szansa na stworzenie czegoś intere-
sującego, wyjątkowego. Im większa instytucja, jak chociażby 
muzeum, tym  ciekawsze i bardziej wymagające projekty moż-
na realizować. 

Na czym polega innowacyjność przedsięwzięcia. Jakie 
technologie wykorzystuje i jakie formy medialne wy-
korzystuje? 

Innowacyjność naszego projektu polega na tym, że scaliliśmy 
dostępne technologie, aby powstało coś nowego. Rezultatem 
są cyfrowo odtworzone sceny i miejsca historyczne z wykorzy-
staniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz rozsze-
rzonej rzeczywistości (AR. Wirtualna rzeczywistość to wykre-

owane cyfrowo otoczenie, w które możemy się przenieść, zo-
baczyć bohaterów wydarzeń, ich ubiór, jakim sprzętem dyspo-
nowali. Za to AR, czyli rzeczywistość rozszerzona umożliwia 
na rzeczywisty obraz rejestrowany przez kamerę nałożyć do-
datkowe elementy, jak fotografie, plany, postacie historyczne, 
wydarzenia itp. W obu rzeczywistościach można poczuć się jak 
uczestnik wydarzeń. Muzeum II Wojny Światowej  jest pierw-
szym muzeum na świecie, które wykorzystuje obie te techno-
logie jednocześnie. Odwiedziny na stronie muzeum świadczą 
o tym, że nasze projekty 3D spotkały się z uznaniem i zaintere-
sowaniem. Oto przecież chodzi, gdy mówimy o muzeum. Efekt 
naszych prac znalazł sie w  serwisie Sketchfab, w pierwszej dzie-
siątce najlepszych projektów na świecie w obszarze dziedzictwa 
kulturowego i historycznego w 2020 r. Projekt został również 
wyróżniony w konkursie „Orzeł Innowacji 2020” dziennika 
‚Rzeczpospolita” w kategorii  „Start-up – Najlepsze rozwiązanie 
technologiczne”. 

W końcowym efekcie kto i co może zobaczyć, czego wy-
słuchać, w jaki sposób uczestniczyć w wydarzeniach? 

Istotne w tym projekcie jest także to, że wynik naszej pracy 
może obejrzeć każdy, kto ma dostęp do internetu na urządze-
niu stacjonarnym czy mobilnym. Wystarczy wejść na stronę 
muzeum. Oczywiście osoby dysponujące goglami VR mogą li-
czyć na o wiele bogatsze doznania wizualne, ale nawet w 2D 
taka wizyta w odtworzonych cyfrowo czasach i miejscach mo-
że być bardzo ciekawa. Praca nad cyfrowym Westerplatte wy-
magała ścisłej współpracy z pracownikami instytucji. Koniecz-
na była digitalizacja archiwaliów. Na podstawie starych zdjęć od-
tworzyliśmy część Wojskowej Składnicy Tranzytowej, jej wnę-
trza, wyposażenie, urządzenia techniczne, meble. Na podsta-
wie destruktów, bo tak muzealnicy nazywają odnalezione znisz-
czone fragmenty, odtworzyliśmy piec kaflowy ze 

Rzeczywistość wirtualna
Strefa startup
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Wnętrza Woj-
skowej Skład-
nicy Tranzyto-
wej, wyposa-
żenie, urzą-
dzenia tech-
niczne, meble 
odtworzone 
cyfrowo
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Rzeczywistość wirtualna
Strefa startup

wszystkimi detalami. Wirtualnie można obejrzeć sam 
budynek stacyjny, ale także jego otoczenie z innymi obiektami  
i bramą kolejową, na którą Niemcy przeprowadzili atak. Może-
my się przenieść  do tych wydarzeń, zobaczyć, jak wyglądał te-
ren, jak przebiegał atak, jak został odparty. Przybliżyliśmy także 
postać i śmierć jednego z pierwszych poległych w tej wojnie, 
starszego sierżanta Wojciecha Najsarka, zawiadowcy stacji.  

Nowe technologie są konieczne, aby dotrzeć do młodego   
odbiorcy, który dorasta w świecie cyfrowym. Książka, czy na-
wet film już nie wystarczają.  

Kto tworzył zespół pracujący nad tym projektem? 
Było to 12 osób, między innymi czterech grafików, sześciu 
designerów, informatycy. Pomocą merytoryczną służyli nam 
także wspomniani wcześniej pracownicy muzeum. 

Czego możemy spodziewać się po Chronospace w naj-
bliższym czasie, nad czym zespół aktualnie pracuje? 

Niedawno otrzymaliśmy pozytywną decyzjeędotyczącą nasze-
go wniosku złożonego w Narodowym Centrum Badań i Rozwo-
ju. To nasz autorski projekt, w ramach którego chcemy stworzyć 
gogle VR zamontowane na specjalnym teleskopowym ramie-
niu. Rozwiążemy kilka problemów, z którymi mierzą się ta-
kie placówki, jak muzea. Korzystanie w nich z gogli VR wymu-
sza konieczność zatrudniania osób pilnujących sprzętu i jego 
użytkowników. Intensywnie użytkowane gogle niszczą się, upa-
dają na podłogę, zdarza się, że są wynoszone z placówki. To spo-
re koszty. Dodatkowo trzeba czuwać, aby osoby niemające do-
świadczenia w poruszaniu się w VR, nie zrobiły sobie krzywdy. 
Rozwiążemy także problem, z którym nie poradzono sobie 
na świecie do tej pory. Mianowicie, jak poruszać się po dużym 
obszarze, jak przejść w VR do kolejnej przestrzeni, kiedy w real-
nej rzeczywistości fizycznie ograniczają nas ściany pomieszcze-
nia, w którym korzystamy z technologii. Stosowane są wpraw-
dzie różnego rodzaju triki, jak coś w rodzaju przeskoku czy 
teleportacji do innej przestrzeni, ale nie jest to przyjemne uczu-
cie dla wielu użytkowników. 

Co wymyśliliście? 

Rozwiązanie znacznie prostsze. Dzięki określonemu gestowi 
czy ruchowi ciała będzie można płynnie przejść do kolejnego 
pomieszczenia lub poruszać się po znacznym terenie w VR, bę-
dąc jednocześnie fizycznie w małym pokoju z goglami na głowie. 
Nasze rozwiązanie znacznie uatrakcyjni możliwości VR nie tyl-
ko w edukacji czy muzeach będących naszym targetem, ale bę-
dzie mogło być wykorzystywane w wielu innych branżach.
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Muzeum II 
Wojny Świato-
wej w Gdańsku 
wykorzystuje 
nowoczesne 
technologie 
wizualne.

„Cyfrowe Westerplatte”  
Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia pod nazwą 
wbmf.online. Platforma wbmf.online to wirtualna prze-
strzeń, która zrzesza w jednym miejscu muzea i instytucje – 
opiekunów pól bitew z całego świata. Umożliwia im stały 
kontakt, wymianę informacji o charakterze naukowym, 
a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pozyskanym 
w trakcie tworzenia ważnych dla poszczególnych narodów 
miejsc pamięci oraz bitewnych pomników historii. Ponadto 
platforma promuje rolę zachowania pamięci o poświęceniu 
w walce o ważne humanitarne wartości. Materiały zapre-
zentowane na stronie wbmf.online zostały również osadzo-
ne w serwisie Sketchfab i znalazły się w pierwszej dziesiąt-
ce najlepszych projektów na świecie w obszarze dziedzi-
ctwa kulturowego i historycznego w 2020 r. Modele i sceny 
zostały docenione nie tylko przez światowe redakcje, ale 
również przez samych użytkowników. Projekty obejrzało 
kilkadziesiąt tysięcy osób za pomocą różnych technologii. 
– Instytucje kultury XXI wieku powinny iść z duchem czasu, 
wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi młodych, dla któ-
rych edukacja i pogłębianie wiedzy za pośrednictwem 
nowych technologii jest atrakcyjnym i rozwijającym rozwią-
zaniem. Nowe technologie w Muzeum II Wojny Światowej 
to także odpowiedź na obecną sytuację epidemiologiczną, 
która wymaga nowoczesnego i skutecznego dotarcia 
do odbiorców poruszających się w przestrzeni wirtualnej, 
chcących aktywnie i efektywnie uczestniczyć w kulturze - 
powiedział  dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny 
Światowej. 

Nowe tech-
nologie są 
konieczne, 

aby dotrzeć 
do młodego   

odbiorcy, 
który dora-

sta w świecie 
cyfrowym.
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KONFERENCJA APPLE

APPLE WATCH  W DWÓCH ODSŁONACH. TAŃSZA WERSJA 
MA WIELKIE SZANSE STAĆ SIĘ RYNKOWYM HITEM 

 Apple dominuje na globalnym rynku technologii ubieralnych, 
a nowe urządzenia mogą tę pozycję tylko ugruntować  

Na wrześniowej, dorocznej konferencji Apple 
zazwyczaj pokazywało nowe modele iPhone’ów 
– jednak nie tym razem. Pandemia COVID-19 
opóźniła proces produkcji i Apple pokazało inne 
urządzenia – dwa nowe zegarki i iPady. Poznali-
śmy też nowe usługi. 

 Apple Watch Series 6 posiada funkcję 
monitorowania poziomu nasycenia krwi tlenem. 
Zegarek ma koperty w dwóch rozmiarach – 40 
i 44 mm, z aluminium, stali nierdzewnej i tytanu. 
Są też nowe kolory, a wśród nich (Product)Red; 
dodajmy - tym razem Apple przekierowuje 100 
proc. kwalifikujących się środków ze sprzedaży 
produktów (Product)Red do puli Globalnego 
Funduszu przeznaczonej na walkę z COVID-19. 
Nowy zegarek napędza nowy procesor Apple 
S6. Ceny? Zaczynają się od 1899 zł dla wersji 40 
mm z aluminiową kopertą i bez LTE oraz 
od 2049 zł dla wariantu 44 mm. W przypadku 
LTE to 2349 zł (40 mm) i 2499 zł (44 mm). 
Prawdziwym rynkowym hitem powinien okazać 

się jednak drugi z zaprezentowanych we wrześ-
niu zegarków. Firma z Cupertino, zapewne 
zachęcona popularnością iPhone SE, wprowadzi-
ła na rynek tańszy model, Apple Watch SE. Bio-
rąc pod uwagę ceny Apple Watch Series 6, wer-
sja SE to rzeczywiście „budżetowy” zegarek – 
ceny zaczynają się bowiem od 1299 zł (40 mm) 
i 1449 zł (44 mm). Wersje LTE kosztują odpo-
wiednio 1549 zł i 1699 zł. Apple Watch SE został 
wyposażony w procesor S5 i ma niemal wszyst-
kie czujniki obecne w Series 6 – wyjątkiem jest 
brak funkcji EKG. Zegarek nie ma też opcji 
wyświetlacza always-on. 

Apple pokazało też czwartą już generację 
iPada Air – z designem iPada Pro. Urządzenie ma 
wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 10,9 cala 
(z technologią True Tone), sześciordzeniowy pro-
cesor A14 Bionic, WiFi 6, a także Touch ID zinte-
growany z przyciskiem zasilania. Jest też port 
USB typu C i dwa warianty pamięci: 64 GB i 256 
GB. Ceny zaczynają się od 2899 zł (64 GB, WiFi), 

a kończą na 4299 zł (256 GB, WiFi + LTE). 
W sprzedaży jest już dostępny także  iPad 8. 
generacji. Urządzenie posiada wyświetlacz 
o przekątnej 10,2 cala, Touch ID w przycisku 
Home i procesor A12 Bionic. Ceny zaczynają się 
od 1599 zł (32 GB, WiFi), a kończą na 2699 zł 
(128 GB, WiFi + LTE). 

Podczas konferencji Apple poznaliśmy także 
nowe usługi. To Fitness+, czy zestaw spersona-
lizowanych treningów opracowanych przez 
ekspertów, drugą zaś – Apple One, czyli pakiet 
usug. Apple One Individual kosztuje miesięcznie 
14,95 dol. (50 GB w iCloud, Apple Music, Apple 
TV+, Apple Arcade), Apple One Family (6 osób, 
200 GB w iCloud, Apple Music, Apple TV+, 
Apple Arcade) – 19,95 dol., natomiast Apple One 
Premier (6 osób, 2 TB w iCloud, Apple Music, 
Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple 
Fitness+) – 29,95 dol. Dwa pierwsze plany - także 
w Polsce (24,99 zł i 39,99 zł). 

GRZEGORZ LISIECKI

Hit
Strefa marki
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HISTORIA 
OD NUMERU 
„1” DO 5G 

TEKST: MATEUSZ TKARSKI

G
dańsk jest jednym z niewielu miast 
gdzie można obecnie korzystać 
z możliwości sieci podniesionych 
do standardu 5G. 5G to skrót oznacza-
jący 5 generację sieci komórkowej. 
W porównaniu z poprzednimi gene-
racjami, sieć 5G daje o wiele większą 
prędkość przekazywania danych 
i prawie niezauważalne opóźnienia 

oraz bardziej stabilne połączenia.  
Dzięki 5G ogromna liczba dodatkowych urzą-

dzeń będzie mogła połączyć się z internetem. A jak 
się wydaje nie ma innej alternatywy. Spośród 4,5 
miliarda ludzi będących online, 300 milionów 
po raz pierwszy skorzystało z sieci w ciągu ostat-
niego roku – ruch staje się zatem coraz bardziej gę-
sty. Zmieniają się również modele korzystania z sie-
ci. O ile w 2010 roku zaledwie niespełna 40 proc. 
użytkowników telefonów komórkowych w Sta-
nach Zjednoczonych wykorzystywała je do prze-
glądania internetu, o tyle szacuje się że w 2025 ro-
ku 75 proc. użytkowników internetu będzie korzy-
stało z niego wyłącznie za pośrednictwem 
smartfonów.  

- W obliczu tak dynamicznie zwiększającego 
się popytu, trudno dziwić się że obecnie dostępne 
technologie powoli wyczerpują swoje możliwoś-
ci. Dodatkowo, użytkownicy internetu oczekują 
coraz nowszych i powszechniej dostępnych usług, 
a przemysł bezustannie zmierza w kierunku 
digitalizacji i automatyzacji. Ostatecznie, pande-

mia koronawirusa spowodowała zmiany, zarów-
no w modelach świadczenia pracy, jak i w sposo-
bie spędzania wolnego czasu, co dodatkowo przy-
czyniło się do zwiększenia ruchu w sieci. Odpo-
wiedzią na wszystkie powyższe wyzwania wyda-
je się być wdrożenie standardu 5G - ocenia Zwią-
zek Pracodawców i Przedsiębiorców w raporcie 
Wdrożenie 5G w Polsce - perspektywy i szanse. 

Zdaniem entuzjastów sieci nowej generacji jej 
powszechne wdrożenie będzie rewolucją porów-
nywalną z rozwojem internetu czy telefonii. Da zu-
pełnie nowe, nieznane do tej pory możliwości wy-
korzystania nieograniczonych zasobów danych, 
zmieni życie codzienne, zmieni sposób korzysta-
nia z usług. Świat dopiero z 5G ma w pełni posiąść 
instrumenty do wykorzystania zasobów drzemią-
cych w internetowej przestrzeni. 

Gdańsk w czołówce 
innowacji 

Jak wspomnieliśmy na początku minęło 137 lat 
od kiedy w Gdańsku zainstalowano pierwsze te-
lefony. Miasto było jednym z prekursorów korzy-
stania z nowej technologii. Trzeba bowiem pamię-
tać, że telefon został opatentowany przez 
Alexandra Grahama Bella w Stanach Zjednoczo-
nych w 1876 roku. Już sześć lat później Gdańsk miał 
pierwszą centrale telefoniczną. Została uruchomio-
na w 19 grudnia 1883 roku. Nieco ponad miesiąc 
wcześniej, pierwszy  telefon z numerem “1” zain-
stalowano w biurze browaru Danziger Aktien-

Bierbrauerei przy Heilige-Geist-Gasse 126, obecnie 
ul. św. Ducha. 

- Do centrali podłączono pierwszych 40 abo-
nentów prywatnych i urzędów z terenu Główne-
go Miasta. W 1884 miejska sieć telefoniczna posze-
rzona została o kolejnych abonentów w centrum 
Gdańska oraz w rejonach przemysłowych nad Mar-
twą Wisłą. Pierwszą rozmównicę publiczną otwar-
to 9 V 1884 roku w budynku giełdy zbożowej 
przy Langer Markt 45 (Długi Targ;  Dwór Artusa), 
koszt trzyminutowej rozmowy z abonentem 
w porcie wynosił 50 fenigów - czytamy 
w Gedanopedii. -  Druga publiczna rozmównica 
została oddana do użytku 1 IX 1885 roku w budyn-
ku poczty przy ul. Langgasse 22 (ul. Długa). W So-
pocie rozmównicę dla połączeń miejscowych 
otwarto 1 VI 1884 w budynku Domu Kuracyjnego. 
W 1886 małe centralki telefoniczne na kilkadzie-
siąt numerów powstały w Nowym Porcie, łącząc 
portowe magazyny i biura maklerskie, oraz we  
Wrzeszczu i  Oliwie. Uzyskały one 1 VII 1893 ro-
ku, podobnie jak Sopot, połączenie kablowe z gdań-
ską centralą. 

Koszt instalacji telefonów oraz ich użytkowa-
nia był dość wysoki, co ograniczało krąg abonen-
tów. Użytkownikami były głównie urzędy pań-
stwowe i miejskie, biura i kantory dużych przed-
siębiorstw, firm handlowych i bankowych, redak-
cje gazet, mieszkania i gabinety wziętych lekarzy, 
adwokatów czy notariuszy. Mniejsze firmy do prze-
kazywania dokumentów czy informacji jeszcze 

137 lat temu w Gdańsku 
podłączono pierwsze 
aparaty telefoniczne 
i zbudowano pierwszą              
centralę. Dzisiaj można 
korzystać z nowinek sieci 
standardu 5G.
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W rekordowym 21 
dniu lipca na lot-
nisku odbyło się 
111 operacji lotni-
czych
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przez wiele lat korzystały z poczty oraz własnych 
lub wynajętych gońców. 

- W sierpniu 1886 miasto uzyskało połączenie 
z Helem i Wejherowem (przez Gdynię i Puck). 
W 1893 powstała ważna magistrala telefoniczna 
Berlin – Elbląg – Królewiec. 1 VII 1893 oddano 
do użytku bezpośrednią linię między centralami 
w Gdańsku i Elblągiem, co pozwoliło na urucho-
mienie poprzez tę magistralę połączeń z abonen-
tami w Królewcu, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu 
i Berlinie - czytamy w Gedanopedii.  

W 1900 roku uruchomiono pierwsze publicz-
ne aparaty wrzutowe na monety. W Gdańsku po ro-
ku 1900, a po 1909 również we Wrzeszczu pow-
stały centrale półautomatyczne i automatyczne 
obsługujące  telefony z tarczą wybierakową. 

Powojenne lata regresu 
Centrale te  funkcjonowały w Gdańsku do roku 
1980. Połączenia międzymiastowe i międzynaro-
dowe aż do końca lat 70. XX wieku odbywały się 
za pośrednictwem telefonistek. W niektórych fir-
mach, jeszcze do lat 90  komunikację wewnętrz-
ną obsługiwały telefonistki.   

Telefon domowy był wyznacznikiem luksusu 
przez lata. Większość mieszkańców korzystała 
z aparatów publicznych, ale i na te trzeba było dłu-
go czekać po wojnie. Pierwszy uliczny telefon za-
instalowano w Oliwie 1 V 1955 roku, w centrum 
Gdańska zaś przed budynkiem prasy na Targu 
Drzewnym 7/9. 

Historia
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Pierwsze telefony nie miały tarczy i wybieraka. Łączyły się przez telefonistkę
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Budki telefoniczne stały się niepotrzebne wraz z rosnącą liczbą komórek 
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W budynku Poczty Polskiej od 1930 r. działała  centrala łącząca miasto z Polską 
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SMARTFONY

SONY WRACA 
Z KOMPAKTOWĄ 
XPERIĄ

Sony pokazało 
swój nowy smartfon, 
Xperię 5 II (Mark 2). 
Urządzenie ma wyś-
wietlacz CinemaWide 
OLED HDR 6,1 cala 
o rozdzielczości Full 
HD+, proporcjach 
21:9 i częstotliwości 
odświeżania 120 Hz. 
Procesor to Snapdra-
gon 865, jest 8 GB 
pamięci RAM i 128/ 
256 GB pamięci ROM. 
Aparat główny - 
potrójny, z optyką 
Zeissa; 12 MP (f/1.7, 
ogniskowa 24 mm), 
12 MP (szerokokątny, 
f/2.2, ogniskowa 16 
mm), 12 MP (teleo-
biektyw, f/2.4, ogni-
skowa 70 mm), 
przedni aparat - 8 MP. 
Akumulator ma 
pojemność 4000 
mAh. Obudowa jest 
pyło- i wodoszczelna 
(normy IP65 i IP68). 
Cena smartfonu to 
899 euro. Sprzedaż  
jesienią.
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GAMING

PREMIERA 
CORAZ BLIŻEJ

Nowe konsole 
Xbox - Series X oraz 
mniejsza wersja, czyli 
Series S (następca 
One S) będą miały 
swoją rynkową pre-
mierę 10 listopada. 
Cena Xbox Series S to 
1349 zł, a cena moc-
niejszej konsoli, Xbox 
Series X – 2249 zł.

ZDROWIE

EKG W ZEGARKACH FITBIT 
TAKŻE W POLSCE

Fitbit otrzymał zezwolenie amerykańskiej 
Agencji Żywności i Leków (FDA, Food and Drug 
Administration) oraz oznaczenie Conformité 
Européenne (CE) wydane przez UE na użycie 
elektrokardiogramu. Oznacza to, że aplikacja 
EKG w smartwatchach Fitbit będzie mogła 
monitorować rytm pracy serca użytkowników 
w kierunku wykrycia migotania przedsionków. 
Usługa będzie dostępna także w naszym kraju. 
Cczujnik EKG znalazł się w najnowszym 
smartwatchu Fitbit - Sense, ktory ma także m.in. 
sensor pomiaru aktywności elektrodermalnej 
(EDA) pomagający zarządzać stresem. 

DŹWIĘK

MIKROFON           
NIE TYLKO DLA 
VLOGERÓW

Sennheiser wpro-
wadza na polski rynek 
nowy kompaktowy 
mikrofon MKE 200. 
Mikrofon może być 
używany nie tylko 
z lustrzanką cyfrową 
czy aparatem 
bezlusterkowym, ale 
także ze smartfonem. 
Urządzenie zostało 
wyposażone w kapsu-
łę kierunkową, która 
zapewnia precyzyjne 
nagrywanie dźwięku. 
Cena: 439 złotych.

PREMIERA

TECHNOLOGIA 
I MODA

Do sprzedaży trafił 
składany smartfon 
Samsunga Galaxy 
Z Fold2 w specjanej 
wersji - Thom Browne 
Edition, która powsta-
ła we współpracy ze 
znaną, nowojorską 
modową marką. Spe-
cjalna edycja kosztuje 
3299 dolarów...

WALKA Z COVID-19

JESZCZE WIĘCEJ MOCY 
OBLICZENIOWEJ OD AMD

Jak informuje AMD, firma zwiększa swój 
fundusz do walki z pandemią COVID-19, by 
wspomóc 18 kolejnych instytucji. Systemy  
z 2. generacji procesorami AMD Epyc i akcele-
ratorami Radeon Instinct będą przekazane 
na rzecz badań Uniwersytetu Teksańskiego 
w Austin, Uniwersytetu w Toronto, Stanforda, 
UCLA i 14 innych instytucji - nie tylko w Sta-
nach Zjednoczonych, ale także w Europie 
i w Indiach. Wliczając poprzednie darowizny, 
to w sumie 12 PetaFlopów mocy obliczenio-
wej ze środków AMD COVID-19 HPC Fund, 
które zostaną wdrożone do pracy wśród naj-
potężniejszych superkomputerów na świecie. 
Moc obliczeniowa będzie wykorzystywana 
przede wszystkim w badaniach nad geno-
mem, szczepionką oraz rozprzestrzenianiem 
się wirusa. Projekty będą dotyczyć zarówno 
ewolucyjnego modelowania wirusa, jak i akty-
wacji jego białka poprzedzającego pierwszą 
styczność z komórką człowieka, a także dużej 
skali dynamiki płynów, aby symulować roz-
chodzenie się kropelek z COVID-19 w powie-
trzu. Grzegorz Lisiecki

DŹWIĘK

11 POZIOMÓW KONTROLI 
HAŁASU WEDŁUG BOSE

Bose pokazało njowe douszne słuchawki - 
QuietComfort Earbuds oraz Sport Earbuds. 
W obu modelach producent zastosował koń-
cówki StayHear Max, jest obsługa Bluetooth 5.1, 
a obudowa ma certyfikat IPX4 – są odporne 
na pot i wodę. Dodatkowo QC Earbuds oferują 
11 poziomów kontroli hałasu. QC Earbuds kosz-
tują 1199 złotych, a Sport Earbuds 899 zł.
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CZYTAJ



P
rzesył danych, który powszechnie 
wiążemy z internetem, odkąd tyl-
ko ten zawitał do świata biznesu, 
sektora publicznego i naszych do-
mów, nieustannie przyspiesza, 
zmieniając nasze życie. – 25 lat te-
mu, kiedy powstała nasza firma, 
nikt nie myślał jeszcze o technolo-
gii bezprzewodowej. Były radioli-

nie służące komunikacji studiów telewizyjnych 
z wieżą przekaźnikową. Były to rozwiązania, 
które nie służyły powszechnie firmom, a co do-
piero użytkownikom indywidualnym. Na po-
czątku lat 90. pojawiła się pierwsza analogowa 
telefonia komórkowa, a pierwsze nieśmiałe ro-
zmowy o Internecie dla biznesu zaczynaliśmy 
w drugiej połowie lat 90. Oczywiście, w tam-
tych czasach chodziło o możliwość prostego 
komunikowania się między sobą urządzeń „po 
kablu” – wspomina Robert Kobiela, członek za-
rządu Koma Nord SA. 

Transferowy wyścig 
Trzy dekady temu komputerami nazywaliśmy 
ogromne szafy zajmujące całe pomieszczenia, 
dzisiaj o wiele większą moc obliczeniową ma-
ją telefony komórkowe, z których korzystamy 
na co dzień. Podobne tempo rozwoju mają roz-

wiązania sieciowe, czyli transfer danych, któ-
ry przyspieszył kilka lat później.  

Rozwój sieci kablowych postępował dość 
szybko, a wraz nim na rynku zaczęli pojawiać 
się pierwsi profesjonalni dostawcy technolo-
gii, w tym firma Koma Nord z Gdyni. Wprowa-
dzano nowe standardy okablowania – od kab-
la koncentrycznego (tzw. cienki Ethernet) 
na początku, do Kat. 7 i 7a obecnie. Zwiększa-
no przepustowość (szybkość), a tym samym 
liczbę urządzeń i użytkowników, którzy mogli 
w jednym momencie przesyłać między sobą 
dane.  

Około 2000 roku zaczęły się pojawiać roz-
wiązania bezprzewodowe – zalążek dzisiejsze-
go WiFi. Początkowo były to karty sieciowe 
z anteną, dzięki którym pojedynczy komputer 
mógł łączyć się z okablowanym urządzeniem 
(transmiterem), jednak ze względu na wysokie 
koszty, a także obawy co to bezpieczeństwa, 
niewiele firm mogło sobie na to pozwolić. 
Pierwszy poważny projekt związany z WiFi Ko-
ma Nord zrealizowała około 15 lat temu dla jed-
nego z banków, który chciał zorganizować bez-
przewodowo pracę swojego biura. Biorąc 
pod uwagę to, jak dzisiaj wygląda rynek łatwo 
wyobrazić sobie to, jak szybko technologia ta 
się rozwija.  

Ciekawym odzwierciedleniem tempa roz-
woju sieci są liczby. W przypadku sieci kablo-

wych startowaliśmy od poziomu 1 Mbps, dzi-
siaj, uwzględniając światłowody jest to 100 
Gbps i więcej. Jeśli chodzi o sieci bezprzewo-
dowe, w początkowej fazie było to 11 Mbps 
(802.11b), a obecnie to nawet 14 Gbps 
(802.11ax). 

– Dzięki rozwijającej się technologii świat 
cały czas przyspiesza. Sieci bezprzewodowe 
gonią kabel w zakresie tempa transferu danych, 
ale ten cały czas ucieka i nie wydaje się, żeby 
miał przegrać ten wyścig, nawet mimo obec-
nego rozwoju sieci 5G – komentuje Robert 
Kobiela z Koma Nord. 

Bezpieczeństwo 
i użyteczność 

Obok możliwości transferowych, ogromnym 
wyzwaniem tworzenia rozwiązań sieciowych 
(niezależnie od rodzaju), zwłaszcza w odnie-
sieniu do biznesu czy sektora publicznego, jest 
bezpieczeństwo transferu i przechowywania 
danych. Szczególnie widoczne było to w przy-
padku ogromnej liczby firm, które w ostatnich 
miesiącach z powodu epidemii bardzo szybko 
przestawiły się na pracę zdalną. 

– Z perspektywy pracownika home office to 
możliwość wykonywania zadań, w tym dostęp 
do zasobów firmy z domu, zazwyczaj za po-
średnictwem zewnętrznej, domowej sieci 
internetowej. Jestem przekonany, że większość 

NADCHODZI 
ŚWIAT BEZ 
KABLA ?

TEKST: IMATEUSZ TKARSKI

Najpierw tylko „po 
kablu”, później także 
bezprzewodowo, teraz 
światłowodem i w 5G – 
wyścig trwa. Czy internet 
rzeczy to początek końca 
świata, jaki do tej pory 
znaliśmy? Co to oznacza?FO
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firm, które w krótkim czasie przestawiły się 
na pracę zdalną, infrastrukturalnie, pod kątem 
bezpieczeństwa nie była na to przygotowana, 
a dane, także te wrażliwe, nie były wystarcza-
jąco chronione. Menedżerowie w firmach, 
a zwłaszcza działy IT, dwoiły się i troiły, aby 
utrzymać ciągłość procesów, ale nasze do-
świadczenia we współpracy z podmiotami 
z różnych branż pokazują, że stworzenie efek-
tywnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej 
to skomplikowany i długotrwały proces, wy-
magający ogromnej wiedzy i kompetencji – do-
daje Robert Kobiela z Koma Nord. 

Bezprzewodowe 
rozwiązania w służbie 

Nowoczesne, bezprzewodowe technologie i za-
awansowane rozwiązania sieciowe sprawdza-
ją się w różnych branżach i sektorach – nie tyl-
ko prywatnym, ale też publicznym. Jednym 
z przykładów jest nowy, oddany do użytku 
w ubiegłym roku, Szpital Uniwersytecki w Kra-
kowie-Prokocimiu. Ten naszpikowany bez-
przewodową technologią kompleks jest jedną 
z najnowocześniejszych placówek medycz-
nych w Europie.  

Firma Koma Nord wykonała implementację 
kompletnej, zaawansowanej infrastruktury 
LAN – jej inżynierowie uruchomili i zintegro-
wali trzy niezależne sieci gwarantujące prawid-
łowe działanie wielu nowoczesnych systemów, 
w tym teletechnicznych (BMS, CCTV, KD, RCP, 
PPOŻ, SSWiN), IT (LAN, Wi-Fi) czy IPTV. Z per-
spektywy pacjenta możliwa jest dzisiaj dwu-
kierunkowa komunikacja poprzez sieć WiFi, 
wezwanie pomocy przez proste naciśnięcie du-
żego przycisku na specjalnej opasce, a także 
dokładne zlokalizowanie chorego w danym 
obiekcie czy na terenie szpitala. Z kolei perso-
nel ma możliwość odebrania na urządzeniu 
z wyświetlaczem informacji nadanej z dowol-

nego komputera lub komunikatu przywołania 
do pacjenta.  

Jak cenne jest to przy dużej liczbie pacjen-
tów i personelu można sobie tylko wyobrazić. 
System komunikacji bezprzewodowej perso-
nelu medycznego stanowi łącznie 270 telefo-
nów. Na całą infrastrukturę sieciową przygoto-
waną przez firmę Koma Nord składa się łącz-
nie ponad 775 punktów dostępowych Wi-Fi, 
3600 urządzeń RTLS, 350 przełączników sie-
ciowych, 115 telefonicznych bram cyfrowych 
oraz 4 sklastrowane serwery/centrale telefo-
niczne, co pokazuje skalę projektu. Osiągnię-
cie tak dużego komfortu – z jednej strony po-
bytu w szpitalu, z drugiej strony pracy w nim – 
nie byłoby możliwe bez nowoczesnych tech-
nologii, a także profesjonalnego zaimplemen-
towania w stworzonej od podstaw przez Koma 
Nord infrastrukturze szpitalnej. 

Internet rzeczy (IoT) – 
wszystko jest połączone 

W naszym otoczeniu, firmowym, domowym 
i publicznym występuje coraz więcej urządzeń, 
które posiadają swój własny nr IP, są połączo-
ne z siecią i przesyłają dane. Lodówka czy inne 
urządzania domowe, które wysyłają do nasze-
go sklepu informacje o kończących się produk-
tach, składając przy tym zamówienie na zaku-
py, które dostarczy kurier, to nie jest pieśń 
przyszłości, tylko rzeczywistość. Rozwiązania 
konsumenckie wykorzystujące internet rzeczy 
niewątpliwie będą się rozwijać, ale wydaje się, 
że obecnie większe znaczenie ma on w prze-
myśle.  

Naczelnym zastosowaniem IoT jest tam 
opomiarowanie, czyli odczyt parametrów tech-
nologicznych z poszczególnych urządzeń i li-
nii produkcyjnych, a następnie podejmowanie 
lepszych, bardziej optymalnych decyzji w za-
kresie zarządzania czy sterowania takim przed-

siębiorstwem. To wszystko dzięki umieszcze-
niu bardzo wielu sensorów IoT (relatywnie ta-
nich urządzeń), które monitorują aktualny stan 
parametrów przemysłowych i wysyłają dane 
do centrum. W ten sposób powstaje bardzo pre-
cyzyjny obraz przedsiębiorstwa oparty – co bar-
dzo ważne – o bieżące informacje. Technologia 
ta jest rewolucyjna dla przemysłu z dwóch po-
wodów: jest relatywnie tania i nie wymaga 
okablowania.  

Dzięki niskim kosztom można 
opomiarować więcej urządzeń, 
a bezprzewodowość pozwala na ogromną ela-
styczność. Nie trzeba w magazynach prowa-
dzić jakichkolwiek dodatkowych kabli i mamy 
swobodę przenoszenia sensorów. Jedna z glo-
balnych firm kurierskich zastosowała w swo-
ich dużych magazynach system IoT, aby zapo-
biegać zderzeniom wózków, które poruszają 
się w tym samym czasie w danym obiekcie. Sy-
stem polega na tym, że pojazdy, poprzez bez-
przewodowe IoT, stale wysyłają do centrali 
swoją goelokalizację. Ta (centrala), po wykry-
ciu zagrożenia bezprzewodowo i automatycz-
nie wysyła odpowiednie komunikaty do wóz-
ków, co zapobiega kolizji. Nierzadko operato-
rzy tych urządzeń nawet nie wiedzą, dlaczego 
ich wózki same zwolniły lub lub – nawet – cał-
kowicie się zatrzymały. 

– W przypadku dóbr konsumpcyjnych pro-
ducenci będą oferować coraz więcej nowinek 
technologicznych. W odniesieniu do firm czy 
instytucji, trzeba jednak pamiętać, że zaprojek-
towanie indywidualnej sieci, która działa wy-
dajnie, bezpiecznie, stabilnie i bez zakłóceń wy-
maga wysokich kompetencji. Świat staje się co-
raz bardziej bezprzewodowy, ale sztuką jest 
tworzenie systemów, które działają dobrze, 
tworzą wartość dodaną, podnosząc jakość czy 
konkurencyjność – podsumowuje Robert 
Kobiela z Koma Nord.

Wystarczyło zaledwie 11 lat aby liczba urządzeń połączonych internetowo wzro-
sła 50- krotnie i osiągnęła  50 miliardów.
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Internet rzeczy 
Internet of things, IoT – polega na groma-
dzeniu, przetwarzaniu lub wymianie 
danych za pośrednictwem instalacji elek-
trycznej inteligentnej KNX, sieci kompute-
rowej lub bezprzewodowej przez połączo-
ne ze sobą urządzenia. Do tego typu przed-
miotów zaliczają się między innymi urzą-
dzenia gospodarstwa domowego, artykuły 
oświetleniowe i grzewcze, systemy bezpie-
czeństwa oraz urządzenia mobilne.  
Szacuje się, że na koniec tego roku do sieci 
in podłączonych będzie nawet 50 mld urzą-
dzeń.  
Internet Rzeczy wykorzystuje sieć inteli-
gentnych przedmiotów, (obiektów wyposa-
żonych w zdolność do przetwarzania 
danych i kooperacji) której istotą jest nie 
tylko zaspokajanie znanych dzisiaj potrzeb, 
ale także potrzeb, które narodzą się 
dopierow przyszłości.
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GDAŃSKIE WATERFRONTY. DEWELOPERZY 
ZAPISUJĄ NOWE ROZDZIAŁY ICH HISTORII

Mamy ich dwa i oba do niedawna były reprezentacyjne tylko na krótkich 
odcinkach. W ostatnich latach zabudowa pasa nadmorskiego i pobrzeży 

przepływających przez Gdańsk rzek nabrały imponującego tempa.

TEKST: ALEKSANDRA CHOMICKA
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P
rzymorze, Zaspa i Brzeźno, ale tak-
że Letnica i Nowy Port. Warto zau-
ważyć, jaką metamorfozę prze-
szedł zwłaszcza pas nadmorski. 
Można powiedzieć, że dzięki no-
wym inwestycjom odkryliśmy, że 
na przykład zaniedbana Letnica 
też ma linię brzegową. Podobne 
spostrzeżenie dotyczy kolejnej 

dzielnicy. To prywatnej inicjatywie - przywró-
ceniu do życia zabytkowej latarni morskiej  
w Nowym Porcie, która uchodzi za najpiękniej-
szą, najciekawszą na polskim Wybrzeżu - zaw-
dzięczamy odkrycie potencjału tego miejsca. 
Właśnie trwa procedura rewitalizacji placu na-
dwodnego u zbiegu ulic Wyzwolenia i Włady-
sława IV, gdzie nie tak dawno była przystań pro-
mowa. 

Mieszkaniowy zaczyn 
Ale dopiero kolejna inwestycja może sprawić, 
że porównanie do historii odrodzenia i meta-
morfozy warszawskiej Pragi, w ostatnich kil-
kunastu latach często stosowane w przypad-
ku nowych inwestycji w polskich miastach, 
okaże się szczególnie trafne właśnie w przy-
padku Nowego Portu. Od czasu zakończenia II 
wojny światowej, w związku z lokalizowaniem 
tam zakładów przemysłowych i uciążliwym są-
siedztwem portu przeładunków masowych - 
dzielnica była stopniowo coraz bardziej zanied-
bywana. W tym czasie zrealizowano w niej 
dwie znaczące inwestycje mieszkaniowe: w la-
tach 1977-78 przy ul. Wyzwolenia 51 wybudo-
wany został  5-klatkowy falowiec (w którym 
dzisiaj według szacunków mieszka ok. 2 tys. 
osób, czyli niemal co czwarty mieszkaniec 

dzielnicy!), a w 2009 roku oddano pierwszą (i 
jak dotychczas jedyną)  kameralną inwestycję 
deweloperską Kamienice Magellana. Ten dru-
gi projekt narodził się już na fali przymiarek 
do rewitalizacji Nowego Portu, która wkroczy-
ła już w drugą dekadę. Może z tej perspektywy 
skala dokonań nie oszałamia, ale nie można nie 
zauważyć, że w przestrzeni wspólnej dzielni-
cy ciągle coś się  dzieje.  

Wracając jednak do porównania z Pragą - 
do tej brakowało w dzielnicy  zaczy-nu, jakim 
w Warszawie były inwestycje deweloperskie, 
które uczyniły m.in. z ul. Brzeskiej tzw. modną 
miejscówkę. Było więc tylko kwestią czasu, by 
dzielnicą stanowiącą część najatrakcyjniejsze-
go terenu inwestycyjnego w Trójmieście, czy-
li pasa nadmorskiego, również zainteresowali 
się deweloperzy. W roli pioniera, po-
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Po drugiej stronie rzeki widać Brabank, 
na pierwszym planie po prawej sprze-
dane właśnie nabrzeża Polskiego Haka
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dobnie jak w sąsiedniej Letnicy, wy-
stępuje Grupa Robyg. Na pograniczu trzech 
dzielnic: Brzeźna, Letnicy i Nowego Portu, roz-
poczęła właśnie budowę osiedla. Tym, co mo-
że zaskakiwać, jest fakt, że to prestiżowy pro-
jekt apartamentowy PORTO. 

W ciągu 5 lat  (pierwsze klucze nabywcy 
mieszkań odbiorą już w 2022 roku) na działce 
o powierzchni ok. 5 ha powstanie  ok. 1200 lo-
kali. Co zadecydowało o takim, a nie innym pro-
filu osiedla? 

Przede wszystkim lokalizacja.   Dopiero 
na zrobionym z powietrza panoramicznym 
zdjęciu widać,  jak blisko jest do wody. Wartość 
dodatkową dewelo-perzy dzisiaj potrafią stwo-
rzyć od zera: tutaj będą to zielone przestrzenie 
między domami, wykreowane dzięki dużej 
ilości nasadzeń. Nie zabraknie też sklepów, lo-
kali usługowych, restauracji w parterach 16 bu-
dynków, które zaplanował postawić w tym 
miejscu deweloper. Bez takich udogodnień, 
które czynią osiedle miejscem do życia, a nie 
tylko mieszkania, trudno dzisiaj myśleć o suk-
cesie.  Wyjątkowa  lokalizacja - blisko morza 
i parku z dobrym dojazdem do centrum Gdań-
ska - to część zalet PORTO. Architektura nawią-
zywać będzie do nadmorskiego charakteru 
dzielnicy, m.in. poprzez drewniane tarasy, przy-
pominające konstrukcją molo. O wysokim 
standardzie decydują zastosowane materiały, 
technologie i detale: np. drewniane panora-
miczne okna czy wysokie, nawiązujące do ka-
mienic drzwi (230 cm). Tych nawiązań jest wię-
cej: prestiżowa strefa wejścia w pierwszym bu-
dynku osiedla  starym bywalcom Morskiego 
Domu Kultury przypomni jego niegdysiejszy 
fronton. 

Widać, że zaczyn już działa. Wspomniany 
już falowiec właśnie przechodzi kurację - czysz-
czenie i naprawę elewacji... 

Po obu stronach Motławy 
Zmienia się nie tylko nadmorski waterfront 
Gdańska. Kolejne metamorfozy przechodzi 
również pobrzeże  Motławy.  

Firma Invest Komfort rozpoczęła drugi etap 
realizacji wielokrotnie nagradzanego osiedla 
Brabank. Sąsiadujący z Muzeum II Wojny Świa-
towej kompleks zyska nie tylko kolejny odci-
nek promenady od strony rzeki, ale również 
atrakcyjne zielone wewnętrzne dziedzińce.  
Jedną z głównych atrakcji jest aranżacja zbior-
ników wodnych: to będzie lustro dla urody 
Brabanku. 

Jednak nie tylko po tej stronie rzeki coś sie 
dzieje. W ostatnich dniach Grupa Capital Park.  
zawarła przedwstępną umowę zakupu 2.dzia-
łek w Gdańsku (1,3 ha)  przy ujściu Motławy 
do Martwej Wisły, na tzw. Polskim Haku. Inwe-
stor planuje tam zabudowę mieszkaniową 
z częścią handlowo-usługową, a także repre-
zentacyjną przestrzeń rekreacyjną, dostępną 
dla wszystkich. Inwestycja zlokalizowana zo-
stanie przy ul. Sienna Grobla, biegnącej  nabrze-
żem Polskiego Haka.  

Z widokiem na wodę
Strefa przestrzeni

Nowy etap osiedla Brabank II nad Motławą: wewnętrzne dziedzińce będą tworzy-
ły zielone tunele, a budynki połączy wspólna kondygnacja handlowo-usługowa  
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W nowym osiedlu PORTO powstanie kameralna zabudowa, z dużymi przestrze-
niami rekreacyjnymi między budynkami, zagospodarowanymi zielenią
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Na atrakcyjnej 5-hektarowej działce w gdańskim Nowym Porcie w ciągu 5 lat                                    
stanie 16 budynków oferujących 1200 mieszkań
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Alfred Wierusz-Kowalski,  
Napad wilków. 

OBRAZY ZA MILIONY. W CZASIE  PANDEMII 
POLACY INWESTUJĄ W SZTUKĘ

W
Sopockim Domu Aukcyjnym 
pod koniec listopada tego ro-
ku  odbyła się aukcja, na któ-
rej licytowany był obraz Alfre-
da Wierusza - Kowalskiego 
„Napad wilków”. Cena wywo-
ławcza tego XIX wiecznego 
obrazu to 1 milion  300 tysię-
cy złotych. 

-  Uważam, że nasz „Napad wilków” to 
pierwsza piątka obrazów na świecie, jeżeli cho-
dzi o temat wilka w malarstwie - zapewnia Ja-
cek Kucharski z Sopockiego Domu Aukcyjne-
go. - Wierusz-Kowalski namalował kilkadzie-
siąt, a może nawet ponad sto obrazów z wilka-
mi, ale ten jest najbardziej dynamiczny i zde-
cydowanie lepszy od obrazu, który został sprze-
dany w Ameryce za 505 tys. dolarów (razem 
z opłatami to 2,5 mln złotych). Nasze wilki to 
dzieło olbrzymiej klasy. „Napad wilków” był 

wielokrotnie pokazywany na wystawach i re-
produkowany. 

Prezent od cesarza 
W latach 80. XIX wieku sceny napadów wil-
ków stały się wizytówką Alfreda Wierusza-Ko-
walskiego. Wracał do tego tematu wielokrot-
nie. W monachijskiej pracowni artysty jedną 
ścianę zakrywał ogromny obraz „Napad wil-
ków”.  

W czasie, gdy kryzys wywołany przez pandemię atakuje kolejne branże, 
Polacy coraz bardziej interesują się sztuką. Przybywa kupujących, a ceny 

szybują w górę.

TEKST: GRAŻYNA ANTONIEWICZ

Sztuka w inwestycji
Strefa trendów
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Na podłodze stało kilka sztalug, 
a na nich we wspaniałych ramach skończone 
już obrazy, koło drzwi wypchany wilk. Zwie-
rzęta malował artysta również z natury. W swo-
jej posiadłości w Mikorzynie miał hodowlę ko-
ni angloarabskich, miał tam też swoje własne 
wilki. Barbara Nasierowska, wnuczka artysty, 
wspominała, że „między innymi wybudowa-
no specjalne pomieszczenie i wybiegi dla wil-
ków. Było ich sześć, w tym dwa, które otrzymał 
w prezencie od niemieckiego cesarza Wilhel-
ma. 

Napoleon i Sfinks 
Na aukcji tradycyjnie pojawiły się też Kossaki, 
jest wśród nich jeden zaskakujący „Napoleon 
patrzący na Sfinksa” - namalowany w 1901 ro-
ku. Cena wywoławcza - 68 tys. zł.  

Sfinksa z Napoleonem Wojciech Kossak ma-
lował kilkakrotnie. Jednak to o tym płótnie naj-
prawdopodobniej pisał w listach do żony z ma-
ja i sierpnia 1901 r.: 

„(…) Ale oprócz szkiców zobaczysz jeszcze 
coś, co ludzi w taki zachwyt wprawia, że się 
od tego oderwać nie mogą: Bonaparte 
przed sfinksem patrzą się na siebie. (…) on mło-
dziutki, z długimi włosami, jak wówczas jene-
rałowie republiki nosili, podparł sobie głowę 
na ręku i zapatrzony siedzi na gruzach, wszyst-
ko w mistycznym różowym świetle, jakie tylko 
tam bywa. (…) Spokój i cisza, biwaki w dole wi-
dać, przy nich grenadierów i Egipcjan, którzy im 
ognie rozpalają. Szalone wrażenie robi 
na wszystkich”. (Berlin, niedziela w maju 1901 
r.) „Moja Minio. Pół godziny temu wyszli oboje 
cesarstwo. (…) Cesarz okropnie kontent, chodzi 
od jednego do drugiego i nie może się uspoko-
ić. Nareszcie pokazuję mu Sfinksa z Napoleo-
nem, nie uwierzysz, jak go to zafrapowało: - Ein 
schóner Gedanke, ein schóner Gedanke - pow-
tarzał ciągle (piękna myśl). Godzinę to trwało.” 
(Berlin, środa 14 sierpnia 1901 r. 12 w południe).   

Zuzanna w kąpieli 
Wielką rzadkością jest „Zuzanna i starcy”, je-
den z największych i najbardziej interesujących 
obrazów Bolesława Cybisa. Cena wywoławcza 
- 750 tys. zł.  

Namalowany został w 1925 r. Artysta poszu-
kiwał wówczas inspiracji w malarstwie daw-
nych mistrzów i jednocześnie dążył do perfek-
cji warsztatowej. Źródło natchnienia znalazł 
w Biblii 

 - To jeden z najlepszych, jaki namalował - 
mówi Jacek Kucharski. - Na rynku dzieł sztuki 
łącznie przez ostatnie 20 lat pojawiło się zale-
dwie sto prac Bolesława Cybisa, w przeciwień-
stwie do Jana Cybisa, których jest sporo. 

Akt chłopca 
Zainteresowanie budził też akt chłopca, dzieło 
Stanisława Wyspiańskiego. 

- Artysta namalował niewiele obrazów olej-
nych, gdyż miał silne uczulenie na biel cynko-
wą, która była podstawowym składnikiem farb 

- mówi Anna Masztalerz-Gajda z Sopockiego 
Domu Aukcyjnego. - „Akt chłopca” to jeden 
z ostatnich jego obrazów w tej technice.  

W 1894 rok Wyspiański był w Paryżu dwa 
miesiące, ale liczył, że wróci, dlatego w pary-
skiej pracowni zostawił wszystkie swoje obra-
zy, które później Mehoffer pomagał mu spro-
wadzić do kraju. Akt jest studium pracownia-
nym, nieprzeznaczonym na sprzedaż.  (...) 

- Mamy tutaj tematykę, którą Wyspiański 
kochał, czyli dzieci - dodaje Anna Masztalerz. - 
Jego modelami były dzieci znajomych, stróżów, 
a także chłopcy z ulicy, którzy pozowali mala-
rzom, żeby zarobić. Tak było zapewne i w tym 
przypadku. Przez ostatnie 20 lat obraz wisiał 
w Muzeum Narodowym w Krakowie,  gdzie był 

prezentowany na największej monograficznej 
wystawie Wyspiańskiego w 2017/2019 r. jako 
depozyt osoby prywatnej. Jest to olej na płót-
nie naklejonym na tekturę 63 x 32,5 cm. Na od-
wrocie widnieje napis atramentem: „Studyum 
Stanisława Wyspiańskiego sprzedane w Tow. 
Sztuk Pięknych przez wdowę po artyście” 
i podpis: „L.(eonard) Lepszy”. Cena wywoław-
cza to 680 tys. złotych. 

Jestem Polakiem i Żydem 
Prawdziwą rzadkość stanowi obraz „Recha” 
Maurycego Gottlieba. Cena wywoławcza:   145 
tys. zł. 

 - Jest on jednym ze szkiców do cyklu, któ-
ry artysta przygotował jako ilustracje do dra-
matu „Natan mędrzec” Lessinga. Jest to opo-
wieść o szlachetnym jerozolimskim Żydzie 
Natanie, który zaopiekował się chrześcijańską 
dziewczynką Rechą i wychował ją jak córkę, 
pomimo że to właśnie chrześcijanie uprzednio 
wymordowali mu rodzinę - opowiada Anna 
Masztalerz-Gajda. - Dla artysty, który sam miał 
napisać w liście do przyjaciela: „Jestem Pola-
kiem i Żydem i chcę dla obu, gdy Bóg da, pra-
cować”, musiało to być zlecenie szczególnie 
ważne, także ze względu na zawarty w drama-
cie Lessinga głęboki humanizm pojednania 
trzech religii: chrześcijaństwa, muzułmanizmu 
i judaizmu. 

Wśród wielu znanych nazwisk na aukcji po-
jawią się prace: Meli Muter, Jacka Malczewskie-
go, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Ma-
kowskiego, Jana Pietera Brueghela, Alicji 
Halickiej i innych. 

 Pojawili się nowi 
inwestorzy 

- Polacy coraz bardziej interesują się sztuką i co-
raz chętniej ją kupują - mówi Jacek Kucharski. 
- Obserwujemy ciągły wzrost, uważam, że na-
stąpił on, ponieważ ludzie mają więcej czasu. 
Ten czas jest wymuszony ze względu na izola-
cję. Ludzie chcą uzupełniać swoje kolekcje 
i mają czas, żeby przejrzeć katalogi. Dotyczy to 
nie tylko malarstwa, ale też wszystkich dzie-
dzin zbieractwa, łącznie z pocztówkami. To zja-
wisko obserwuje się nie tylko w Polsce, ale 
w całej Europie. Niektóre firmy wydające kata-
logi muszą robić dodruki, bo po raz pierwszy 
od dwudziestu czy trzydziestu lat całe nakła-
dy zostały sprzedane. Rynek dzieł sztuki zmie-
nił się bardzo. Moim zdaniem, pojawili się no-
wi inwestorzy. Taki wzrost cen i ogromne za-
interesowanie wynikają też chyba z tego, że lu-
dzie szukają alternatywnych możliwości zain-
westowania pieniędzy. Procenty bankowe są 
na poziomie zero, a giełda parę razy zrobiła 
wszystkim psikusa i inwestujący ponieśli du-
że straty. Nie jest łatwo, prawie wszystkie fir-
my działają w zamknięciu. W pierwszym pół-
roczu jeszcze próbowaliśmy robić jakieś auk-
cje z publicznością, teraz z tego zrezygnowali-
śmy i na pewno wszystkie aukcje do końca ro-
ku będą online. Stanisław Wyspiański , Akt chłopca.

Maurycy Gottlieb, Recha.  
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Wojciech Kossak, Napoleon patrzący na Sfinksa.

Jacek Malczewski, Portret Stefana Zborowskiego na tle 
ruin zamku.

Bolesław Cybis, Zuzanna w kąpieli. 
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Apatia, brak chęci do działania czy obniżony na-
strój to charakterystyczne objawy osłabienia or-
ganizmu, które zaczynają pojawiać się w okresie 
jesiennym. Najczęstszą przyczyną, która wpływa 
na pogorszenie się samopoczucia jest obniżona 
temperatura, brak światła słonecznego czy nie-
wystarczająca ilość witamin. Dodatkowo panu-
jący obecnie podwyższony poziom stresu spo-
wodowany koronawirusem odbija się nie tylko 
na zdrowiu psychicznym, ale również fizycznym 
pracowników. Wszystkie te czynniki mogą nieść 
za sobą liczne konsekwencje i przełożyć się 
na zmniejszoną produktywność w pracy. 

Zadbanie o kondycję pracowników wydaje się 
kluczowym zadaniem, jakie powinni postawić 
sobie pracodawcy w tym czasie. Na wzmocnie-
nie organizmu nie ma prostej i błyskawicznej me-
tody. Można jednak zoptymalizować pracę ukła-
du odpornościowego, stosując odpowiednią die-
tę. Słaba jakość diety pracowników sprzyja niedo-
statecznemu uzupełnieniu składników odżyw-
czych i może wpływać na pogorszenie kondycji 
zdrowotnej w ujęciu psychicznym i fizycznym– 
wyjaśnia Magdalena Kartasińska, dietetyk klinicz-
ny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits. 

Jak wynika z badania „Żywieniowe nawyki 
pracujących Polaków” zrealizowanego przez 
„Dailyfruits” - Polacy nie jedzą zdrowo. Choć 62% 
pracujących Polaków uważa, że zdrowo się odży-
wia. W rzeczywistości dieta 76% tych osób jest 
uboga pod kątem odżywczym i zdrowa w niskim 
stopniu. Spośród wszystkich osób biorących 
udział w badaniu, dieta jedynie 23% była zdrowa 
w stopniu umiarkowanym. Nikt nie osiągnął wy-
sokiego stopnia jakości diety. 

Pracownicy nie mają wykształconych prawid-
łowych nawyków żywieniowych. Jak wynika 
z badania 40% pracowników nie zjada codzien-
nie warzyw, a 50% pracujących Polaków nie zja-
da codziennie owoców, które są głównym źród-
łem witamin. Owoce i warzywa są ważnym ele-
mentem zdrowej diety.  

Prawidłowe odżywianie a praca
Strefa trendów

 PREZENTEIZM  - 
CIAŁEM W PRACY, 
A DUCHEM 
NIEOBECNI...  
TO PROBLEM  
DLA PRACODAWCY
 Zjawisko prezenteizmu niejedno 
ma oblicze. To również nieefek-

tywne spędzanie czasu przezna-
czonego na pracę w miejscu jej 

wykonywania. W praktyce jeste-
śmy obecni ciałem, ale robimy 

wszystko by nie realizować 
celów. Jednym z powodów takie-

go zachowania mogą być zabu-
rzenia koncentracji, rozkojarzenie 

czy nagły spadek energii. 
Prezenteizm to jeszcze jeden 
łatwo roznoszący się wirus, 

z którym firmy w najbliższych 
miesiącach będą musiały sobie 

poradzić. 
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Według zaleceń dietetyków owoce i warzywa 
powinny być jedzone w ilości minimum 400 g 
dziennie w proporcji ¼ do ¾, im ich więcej tym 
lepiej.   Warzywa i owoce dostarczają niemal 
wszystkich witamin i składników mineralnych 
niezbędnych do prawidłowej pracy całego organi-
zmu. Zmniejszają stres oksydacyjny, sycą i nawad-
niają. 

Biorąc pod uwagę czas, jaki spędzamy w pra-
cy, bez względu na miejsce jej wykonywania du-
że znaczenie dla efektywności mają nawyki ży-
wieniowe. Zła kompozycja posiłków i nieregular-
ne ich spożywanie, nadużywanie słodyczy – to 
obszary, w których pracodawca może wesprzeć 
pracownika dając szansę na dokonywanie lep-
szych wyborów żywieniowych poprzez zastępo-
wanie słodyczy zdrowymi przekąskami typu 
owoce, warzywa i orzechy. Tworzenie nawyków 
jest najlepszym sposobem podtrzymywania 
zdrowych zachowań. Pracodawcy mogą wpły-
nąć na dostępność zdrowej żywności dla pracow-
ników szczególnie w tak trudnym dla wszystkich 
okresie. 

Zła kompozycja posiłków lub nieregularne ich 
spożywanie  mogą wpływać na zbyt gwałtowne 
wahania poziomu glukozy we krwi prowadzące 
do zaburzeń koncentracji. Ponad 83% zapytanych 
osób uważało, że jego posiłki są zróżnicowane. Za-
znaczały tak nawet osoby (65%), które uważały, 
że nie odżywiają się zdrowo. 

Wskazuje to na konieczność edukacji pracow-
ników w zakresie prawidłowego komponowania 
diety. Taki sposób odżywiania dostarcza wszyst-
kie składniki odżywcze niezbędne do funkcjono-
wania organizmu – od podstawowych funkcji ży-
ciowych jak: bicie serca, pracę mięśni czy oddy-
chanie, po myślenie, zapamiętywanie oraz kon-
centrację w pracy. 

Wśród osób uważających, że zdrowo się odży-
wiają, ponad 37% spożywa zazwyczaj słodycze 
po obiedzie, a 13% zjada je co najmniej raz dzien-
nie. Zbyt częste spożywanie słodyczy może być 
przyczyną zaburzeń koncentracji, nagłych spad-
ków energii. Okazuje się, że wśród respondentów 
były osoby, które twierdząc, że odżywiają się zdro-
wo regularnie spożywały słodycze. Dopóki nie 
zweryfikują oni swoich przekonań z rzeczywi-
stością może okazać się, że nie będą poszukiwali 
zdrowej alternatywy. Ważne jest, aby dobierać 
przekąski, które w dużej objętości mają mało ka-
lorii jak na przykład warzywa lub owoce. 

Analizując całą zebraną grupę osób, 40% mia-
ło nieprawidłową masę ciała (w tym niedowagę 
5%, nadwagę 25%, otyłość 10%). Badania wska-
zują na fakt, że osoby z wyższym BMI borykają 
się w większym stopniu ze zjawiskiem 
prezenteizmu. 

Walka z prezenteizmem stanowi jedno z klu-
czowych wyzwań stojących przed pracodawca-
mi. Oferując swoim pracownikom zdrową i war-
tościową przekąskę, która pozwoli im utrzymać 
poziom koncentracji na odpowiednim poziomie 
mogą zadbać o ich kondycję psychiczną, która 
przełoży się na efektywność w pracy jak i zdrowie 
całego organizmu.
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Trendy na jesień i zimę
Twój styl

TRENDY

TWEEDOWE GARNITURY NIE TYLKO 
DLA PANÓW, PONCZA, PLEDOWE 
PELEREYNY I SUPERMODNA KRATKA

Podobno w modzie było już wszystko. 
Powtarzalność trendów nie powinna dziwić, 
podobnie jak ich przemijalność. Trendy są cza-
sowe: jedne miną, inne się pojawią i będą 
łudząco podobne do tych, które pamiętamy 
z lat 70., 80. albo 90. ubiegłego stulecia. Albo 
tych, jakie znamy ze zdjęć i opowieści babć 
i dziadków. Jesień i zima 2020/2021 w świecie 
mody to dowód na to, że wraca to, co najlep-
sze, sprawdzone, klasyczne. I co dawniej poko-

chali ludzie i nosili pasjami, więc dlaczego teraz 
miałoby być inaczej? 

To będzie jesień i zima garniturów. Dla 
biznesmenów to tylko pozornie nic nowego, 
zaś dla bizneswomen otwiera duże pole 
do stylizacyjnych popisów. Hitem będą garni-
tury tweedowe. Tak, ten prawdziwie brytyjski 
materiał wraca na wybiegi i ulice miast 
na całym świecie. Ciepły i miękki w dotyku 
będzie idealny na jesienną szarugę, mgliste 
i chłodne poranki czy zimowe dni. W tym 
numerze piszemy, jak nosić tweedowe ubrania 
i wyjaśniamy, dlaczego nie wszystkim ten 
materiał się spodoba. 

Drugim wyraźnym trendem na jesienne 
i zimowe dni będzie ponczo oraz... peleryna 
z grubej wełny, przypominająca narzucony 
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na plecy i ramiona, fantazyjny pled. Panie będą 
więc zadowolone. 

Trendem numer trzy to znana i lubiana 
kratka, która powróciła w wielkim stylu jesie-
nią ubiegłego roku i wygląda na to, że prędko 
domów mody nie opuści. Utrzymująca się 
w trendach przez kolejny sezon kratka jest też 
dowodem na to, że świat mody chce wyjść 
na przeciw ekologii: dobre, jakościowe ubrania 
w uniwersalnych krojach i ponadczasowych 
wzorach mają zagościć na stałe w modowej 
branży. Popularność kratki jest tak duża, że 
podpowiadamy, jak ją nosić i opisujemy jej naj-
popularniejsze rodzaje. A jest dziewięć. 

 
Maria Olecha-Lisiecka 
Twitter: @MariaOlecha 
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TRENDY

SZKOCKA 
TKANINA 
WEŁNIANA

Tweed to szkocka 
tkanina wełniana, 
z grubej przędzy 
zgrzebnej o skośnym 
splocie i bardzo ści-
słej strukturze, folo-
wana i drapana, czę-
sto w wielobarwne 
wzory. Najpopular-
niejszym tweedo-
wym wzorem jest 
„jodełka”, bardzo 
chętnie wykorzysty-
wana przez projek-
tantów marynarek 
męskich, ale są także 
płaszcze w „jodełkę” 
i damskie kostiumy. 

Tweed jest gruby, 
zwarty, mięsisty, 
trwały w użytkowa-
niu. Niezwykle ciepły 
i miękki w dotyku. 
Tweedowe ubrania 
można nosić latami. 
Wymagają szczegól-
nej dbałości. Tweedo-
we płaszcze, mary-
narki i garsonki najle-
piej oddać do czysz-
czenia w pralni che-
micznej. 
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TRENDY

FRĘDZLE 
WSZĘDZIE

I jeszcze jeden 
trend na tegoroczną 
jesień i zimę /2021: 
frędzle. Nie tylko 
sukienki i spódnice 
z frędzlami, ale płasz-
cze, kamizelki etc. 
Niestety, frędzle to 
rozwiązanie mocno 
odbiegające od dress 
code’u biznesowego.

TRENDY

HYBRYDOWA PELERYNA 
ZAMIAST TRENCZU

Jesienią i zimą dobrze jest mieć ciepłe 
okrycie wierzchnie. Panie ucieszy wiado-
mość, że modne będą poncza i pledowe 
peleryny albo peleryny hybrydy: połączenie 
trencza z pledem. Koniecznie w kratkę! 
Ponczo świat mody zawdzięcza Indianom. 
Na stałe pojawiło się w nim dopiero w latach 
70. ubiegłego wieku. Kilka sezonów temu 
ponczo w wielkim stylu powróciło do łask 
projektantów i ponownie zagościło na wybie-
gach. Dziś jest niemal obowiązkowym ele-
mentem garderoby każdej kobiety. 

Z kolei peleryny hybrydy, przypominające 
fantazyjny pled i trencz w jednym zarzucony 
na plecy i ramiona to nowość, która pojawiła 
się na wybiegach i od razu została podchwy-
cona przez fashionistki. Jako zamiennik 
płaszcza do garnituru będą dla pań świetne.

PORADA

KLASYCZNY KRÓJ RACZEJ DLA WOLNYCH ZAWODÓW
Klasyczny garnitur 

tweedowy posiada 
trzy guziki, rozcięcie 
z tyłu w marynarce, 
kieszenie wykrojone 
pod skosem i wąskie 
spodnie bez podszy-
cia i bez marszczeń. 
Współcześnie garni-
tury tweedowe są 
szyte inaczej. Czy taki 
garnitur mogą nosić 
biznesmeni? Styliści 

podkreślają, że 
tweed jest idealny dla 

wolnych zawodów 
czy ludzi nauki.

PORADA

ODSŁANIA NOGI, 
A CO MASKUJE?

Popularne i chęt-
nie wybierane przez 
panie zimą ponczo 
z golfem jest mniej 
eleganckie i lepiej 
zostawić je do styliza-
cji nieformalnych. 
I jeszcze jedna uwaga: 
ponczo przysłania syl-
wetkę kobiety mniej 
więcej do bioder, 
zatem odsłania nogi, 
a maskuje górne par-
tie ciała. Warto o tym 
pamiętać.

TRENDY

PONCZO: FUNKCJONALNE 
I BARDZO CIEPŁE OKRYCIE

Ponczo jest bardzo ciepłe i funkcjonalne. 
Najlepsze i najbardziej eleganckie będzie to 
uszyte z wełny z domieszką kaszmiru. Stanowi 
świetną alternatywę dla tradycyjnych jesien-
nych okryć wierzchnich – kurtek i płaszczy. 

Jest też bardzo uniwersalne. Pasuje do ele-
ganckiego kostiumu, garnituru czy ołówkowej 
spódnicy, dzięki czemu bizneswomen mogą 
zastąpić nim trencz. Ponczo też świetnie kom-
ponuje się z elementami garderoby casualowej - 
pasuje więc na wieczór ze znajomymi, na zaku-
py czy zwykły spacer. 

Panie w biznesie, które chcą nosić je jako 
zamiennik dla płaszcza do pracy czy na oficjalne 
spotkania, powinny wybierać ponczo w jednoli-
tym, stonowanym kolorze, w odcieniach szaroś-
ci z efektem ombre, albo w pepitkę, kratkę. 

TRENDY

TWEED JEST PRODUKOWANY RĘCZNIE, Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
 Tweed to praw-

dziwie angielski weł-
niany materiał 
o melanżowej kolory-
styce i grubej nieskrę-
canej przędzy. Ciepły 
i miękki w dotyku, 
nietuzinkowy i trwa-

ły, nowoczesny i jed-
nocześnie ponadcza-
sowy. Co ważne, jej 
produkcja odbywa się 
ręcznie i używa się 
do niej tylko natural-
nych składników. 
Za najszlachetniejszy 

rodzaj tkaniny twee-
dowej uważa się tak 
zwany Harris Tweed, 
której nazwa pocho-
dzi od wyspy Harris. 
Tweed to jeden z naj-
bardziej znanych 
symboli Szkocji.
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Trendy na jesień i zimę
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KILKA PORAD

CZERWONO-CZARNO-
BIAŁA KRATKA BURBERRY

Kolejny dowód na to, że w modzie 
naprawdę wszystko już było. Czerwono-czar-
no-biała krata na beżowym tle - kratka Bur-
berry - to nie tylko symbol legendarnej, bry-
tyjskiej marki, ale też synonim modowego luk-
susu. Marka Burberry to dziś jeden z najstar-
szych domów mody na świecie.  

Z czym kojarzymy markę Burberry? Z kratą 
i trenczem. Te dwa słowa na zawsze zmieniły 
historię mody. Kartka Burberry jest elegancka 
i klasyczna. I właśnie taka stylistyka podbiła 
serca Brytyjczyków, Amerykanów i Europej-
czyków.  

Kartka Burberry do dziś jest synonimem 
elegancji. Dla ludzi biznesu to idealny wzór, 
zwłaszcza dla osób ceniących w modzie mini-
malizm, a przecież w biznesowym dress 
codzie mniej zawsze znaczy więcej. Płaszcze, 
szaliki, spódnice, koszule czy ekstrawaganckie 
poncza w ten kultowy wzór wyglądają świet-
nie. Warto pamiętać, że kratka ta jest wyrazi-
stym wzorem i najlepiej prezentuje się 
w zestawieniu ze stonowanymi, jednokoloro-
wymi zestawami ubrań. 

TRENDY

OTO OSIEM 
RODZAJÓW 
KRATKI

Najbardziej znane 
rodzaje kratki to: 

1. pepitka, czyli 
„kopnięta kratka”, 
w Anglii nazywana 
jest houndstooth, 
czyli... „psi ząb”, a we 
Francji pepitka znana 
jest jako pied-de-
poule, a więc „kurza 
stopka”; doskonały 
wzór na żakiet, 
płaszcz czy spódnicę; 

2. tartan, czyli 
tzw. szkocka krata; 
jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych tar-
tanów jest kratka 
Burberry; 

3. windowpane - 
wzór w duże kwadra-
ty, utrzymany w styli-
styce bieli i czerni; 
idealna na garnitur; 

4. tattersall - skła-
da się z linii, zwykle 
w dwóch kolorach, 
regularnie rozmiesz-
czonych na przemian 
(poziomo i pionowo), 
krzyżujących się 
na jasnym tle;
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PORADA

KARMELOWY 
I MIODOWY

 Cukierkowe 
brązy, mleczna cze-
kolada, miodowy 
brąz i karmel były już 
w trendach latem, ale 
okazuje się, że zosta-
ną też na jesień 
i zimę. To doskonałe 
kolory na ten czas, 
zwłaszcza jako barwy 
okryć wierzchnich.

PODPOWIEDZI

PIN CHECK KONTRA 
MADRAS W STYLIZACJACH

5. pin check (bardzo drobniutka kratka, 
która w zbliżeniu przypomina wzór zrobiony 
z główek szpilek); idealna na płaszcze czy 
marynarki, ale też ciepłe garsonki dla 
bizneswomen; 

6. vichy - inaczej nazywana gingham, koja-
rzyć się może... z kuchennymi zasłonami, ale 
niechaj to skojarzenie nie będzie jedyne, bo tę 
kratkę pokochała Brigitte Bardot; nazwa 
pochodzi od francuskiej miejscowości, gdzie 
tkano materiał w taki wzór mający formę krat-
ki - w różnych wariantach kolorystycznych - 
nałożonej na białe tło; kratka vichy często jest 
używana jako wzór sukienek na wiosnę i lato 
oraz koszul (będą dobre na casual friday); 

7. argyle - tutaj linie układają się w ogrom-
ne romby; jedna z bardziej znanych kratek 
stosowanych na męskich swetrach lub bezrę-
kawnikach. 

8. madras – to kratka powstała z połącze-
nia kilku wyrazistych kolorów, np. czerwieni, 
błękitu, zieli i fioletu; zdecydowanie najmniej 
pasująca do biznesowych stylizacji.

DLA PANÓW

KAŻDY KOCHA 
TEN JESIENNY 
KLASYK

Krata, czyli jesien-
ny klasyk przypadnie 
do gustu zarówno 
zagorzałym mini-
malistkom modo-
wym, jak i znudzo-
nym prostotą tren-
dów maksymalist-
kom. Można nosić ją 
w skali mikro i tej 
większej także. 

Kolory? Beże 
i brązy, szarości, 
czerń, granat i ciem-
na zieleń oraz kla-
syczna pepitka.

PORADA

WEŁNA, TWEED 
I KASZMIR

Idealne tkaniny 
na jesień i zimę to 
tweed, wełna i kasz-
mir. Dobrze izolują 
od chłodu z zewnątrz, 
są przyjemne w doty-
ku i świetnie nadają 
się jako materiał 
na płaszcze, marynar-
ki, garsonki czy cie-
plejsze spódnice.

TRENDY

KRATKA, WYMARZONY 
WZÓR NA JESIEŃ I ZIMĘ

Duża, mała, biało-czarna, pepitka, czerwo-
no-czarna, albo Burberry. Kratka dalej jest 
bardzo modna. To dobra wiadomość dla tych 
pań i panów, którzy w ubiegłym roku zaopa-
trzyli się w elementy garderoby w kartkę. 
Spokojnie można nosić je dalej. Garnitury 
w kratkę, płaszcze, spódnice, szaliki, marynar-
ki – będą wymarzone na jesień.
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Trendy na jesień i zimę
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