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Słowo od redakcji

Par tner w ydania

Tematem przewodnim VI Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 
(5-6 października, Lublin) było „Państwo – Gospodarka – Bezpie-
czeństwo”. Jak zapewnić bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne, 
czy finansowe państwa, gdy pojawia się tyle ryzyk wynikających z pan-
demii? Pod tym kątem omawiano wiele inicjatyw, projektów i strategii 
realizowanych przez rząd i poszczególne resorty.

Już podczas pierwszego dnia szczytu poznaliśmy Bursztyny Polskiej 
Gospodarki 2020. Tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowano 
osoby firmy i instytucje za szczególne działania w zakresie rozwoju 
i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i za granicą. Wyróżniono 
min. Elżbietę Witek za efektywne zarządzanie i koordynowanie praca-
mi Sejmu podczas pandemii, Michała Szaniawskiego prezesa Polskiej 
Agencji Kosmicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Spółkę PKP-
-PLK, wielu przedsiębiorców. Po raz pierwszy, na lubelskim Szczycie 
Gospodarczym przyznano też wyróżnienie „Bursztynowe Serce”. Na-
grodą uhonorowano Polską Grupę Zbrojeniową. Wyróżnienie przy-
znawane jest za działania w zakresie filantropii.

O bezpieczeństwie dyskutowano również podczas VI Kongresu 
Energetycznego DISE (7-8 października, Wrocław). „Kapitał Polski” 
objął patronatem medialnym to wydarzenie przebiegające pod hasłem: 
European Green Deal w Polsce. Mówiono o największych wyzwaniach 
stojących przed polską gospodarką, której trzeba zapewnić bezpie-
czeństwo energetyczne: dekarbonizacji, wdrożeniu morskiej energety-
ki wiatrowej, rozwoju energetyki rozproszonej, przyszłości zielonego 
wodoru. 

O skali problemów i wyzwań niech świadczy sytuacja PGE Polskiej 
Grupy Energetycznej. Firma ogłosiła właśnie strategię, której głów-
nym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. 
Już do 2030 roku nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej 
w portfelu Grupy do 50 proc. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało 
inwestycji o wartości przynajmniej 75 mld złotych. Do 2050 roku, PGE 
ma dostarczać swoim odbiorcom 100 proc. zielonej energii.

Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki ma zapewnić 
utworzenie multienergetycznego koncernu. Odbywa to się przez 
przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen oraz planowane przejęcie 
PGNiG. Taki koncern będzie efektywniej wdrażał nowe technologie 
dla całego przemysłu petrochemicznego i paliwowego, a przecież te 
sektory są przyszłością polskiej gospodarki, decydują o naszym bezpie-
czeństwie energetycznym. 

Czy bez silnego polskiego kapitału, narodowych czempionów, wy-
bitnych polskich przedsiębiorców, samorządowców moglibyśmy 
podejmować takie wyzwania? Powstaje pytanie o znaczenie i rolę pol-
skiego kapitału dla rozwoju gospodarki, zapewnieniu jej bezpieczeń-
stwa, neutralności klimatycznej. Warto je sobie zadać zwłaszcza przed 
11 listopada - Narodowym Świętem Niepodległości.

W „Kapitale Polskim” opisujemy stojące przed nami wyzwania, zwięk-
szone jeszcze przez pandemię. Ale pokazujemy też wybitnych polskich 
przedsiębiorców i samorządowców, dzięki którym możemy takie wy-
zwania podejmować.

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!

Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński 

Wyzwania przed kapitałem, 
który ma narodowość
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taice oraz rozbudu-
je portfel lądowych 
farm wiatrowych 
o  co najmniej 1 GW. 
W i e l k o s k a l o w y m 
projektom będzie 
towarzyszyć komple-
mentarny program 
m a g a z y n o w a n i a 
energii na co najmniej 
0,8 GW, co pozwoli 
na wsparcie bezpiecz-
nej i elastycznej pracy 
systemu elektroener-
getycznego. W  obszarze ciepłownictwa 
podstawowym zadaniem będzie jest dal-
sze upowszechnianie ciepła sieciowego 
i konwersja paliwa węglowego na gazowe, 
co wpłynie na poprawę jakości powietrza 
w polskich miastach. 
Dostrzegając zain-
teresowanie ze  stro-
ny Klientów, Gru-
pa PGE przygotuje 
dla nich możliwość 
udziału w  transfor-
macji energetycznej. 

Plan inwestycyjny 
Grupy PGE będzie się 
także koncentrował 
na infrastrukturze 
sieciowej. Inwestycje 
w  rozwój sieci dystrybucyjnej umożliwią 
integrację nowopowstających źródeł odna-
wialnych. Dla zapewnienia niezawodności 
dostaw oraz odpowiednich parametrów 
jakościowych realizowane będą inwesty-
cje w  linie energetyczne, transformatory, 
łączność cyfrową, magazyny energii oraz 
nowoczesne opomiarowanie stanowiące 
elementy inteligentnej sieci. Dystrybucja 
odegra także istotną rolę w procesie łącze-
nia sektora energetycznego z  sektorami 
ciepła, przemysłu i transportu, które będą 
się systematycznie elektryfikować.

Ogrom inwestycji realizowanych przez 
PGE w  ciągu najbliższej dekady jest oka-
zją do zaangażowania polskich przedsię-
biorców. Już teraz inwestycje PGE stano-
wią koło zamachowe polskiej gospodarki, 
a  planowane przez PGE inwestycje, przy-
czynią się do jeszcze większej współpracy 
z  krajowymi wykonawcami. Wśród nich 
znajdą się zamówienia, które w  dużym 
stopniu trafią do polskich przedsiębiorców, 
ale również tysiące miejsc pracy na placach 
budowy, a  następnie w  funkcjonujących 
już jednostkach. 

Pochodzenie kapitału wykonawców reali-
zujących procesy inwestycyjne w  Polsce 
ma ogromne znaczenie dla krajowej gospo-
darki. Nowa strategia Grupy PGE stanowi 
przełomową szansę dla przyszłości ekono-
micznej kraju. W nowej strategii PGE zde-
cydowanie postawiła na nisko i  zeroemi-
syjne źródła energii. W ciągu najbliższych 
lat, PGE przejdzie ogromną transformację. 
Cel to neutralność klimatyczna Grupy 
PGE w 2050 roku i 100 proc. zielonej ener-
gii dla klientów Grupy.

Nowa strategia Grupy PGE 
przyczyni się do rozwoju  
polskiej gospodarki

Na te zmiany nie trzeba będzie czekać aż 
trzydzieści lat. Wiele z  nich będzie już 
widocznych w  ciągu najbliższej dekady. 
W tym czasie wzmocniony zostanie port-
fel odnawialnych źródeł wytwórczych. Do 
2030 roku nastąpi zwiększenie udziału 
energetyki odnawialnej w  portfelu Gru-
py do poziomu 50 proc. oraz zmniejsze-
nie emisji dwutlenku węgla o 85 proc., co 
oznacza 120 mln ton mniej emisji CO2. 
Do 2030 roku powstaną dwie farmy Grupy 
PGE na Morzu Bałtyckim o  łącznej mocy 
2,5 GW oraz kolejny 1 GW po 2030 roku. 

W 2040 roku portfolio wiatrowe PGE osią-
gnie 6,5 GW. W  tym czasie na polskim 
obszarze Morza Bałtyckiego powinno 
funkcjonować od 8 do 11 GW tego typu in-
stalacji. PGE będzie więc większościowym 
graczem. Tym działaniom będzie towarzy-
szyć budowa elastycznych mocy gazowych 
oraz program budowy magazynów energii, 
zapewniających elastyczną pracę systemu 
elektroenergetycznego i  pozwalający na 
większe wykorzystanie mocy źródeł od-
nawialnych. W  ciągu najbliższej dekady 
PGE wybuduje również 3 GW w  fotowol-

Rozwój odnawialnych źródeł energii to 
także szansa dla rynku pracy. W sierpniu 
br. został opublikowany raport Fundacji 
Instrat „Zielone miejsca pracy. Przypadek 
regionu bełchatowskiego”. Zgodnie z  ra-

portem inwestycje w  odnawialne źródła 
energii mogą przynieść nawet sześć razy 
więcej miejsc pracy niż przykładowo oferu-
je obecnie bełchatowski kompleks energe-
tyczny, w skład którego wchodzi kopalnia 

i  elektrownia. Zielone 
inwestycje przyczy-
nią się do wzrostu 
zapotrzebowania na 
rynku pracy m.in. na 
specjalistów od wiel-
koskalowych instala-
cji fotowoltaicznych 
czy obsługi słonecznej 
energetyki prosumenc-
kiej, jak i  rozważanej 
w  regionie produkcji 
baterii do pojazdów 
elektrycznych. 

Jednym z  filarów nowej strategii PGE są 
inwestycje w  offshore. Jako największy 
inwestor w  morską energetykę wiatrową 
w Polsce, PGE chce zaktywizować jak naj-

większą liczbę polskich 
firm do udziału w  roz-
woju nowego sektora 
powstającego wokół 
morskiej energetyki 
wiatrowej. Będzie to 
silny impuls rozwojowy 
dla polskiej gospodarki. 
Przygotowywana przez 
PGE inwestycja w mor-
ską energetykę wiatro-
wą na Morzu Bałtyckim 
to szansa na rozwinię-
cie działalności bizne-

sowej dla wielu polskich przedsiębiorstw, 
z których duża część już dzisiaj specjalizuje 
się w produkcji komponentów do budowy 
farm wiatrowych i  urządzeń towarzyszą-
cych realizacji takich przedsięwzięć

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej  
Grupy Energetycznej
W PGE już teraz w praktyce realizujemy ideę patriotyzmu gospodarczego 
poprzez nasze codzienne decyzje biznesowe. Wspieramy polski kapitał, pol-
skich usługodawców, polskich wykonawców i tych, którzy przyczyniają się do 
rozwoju polskiej przedsiębiorczości. W tym kierunku planujemy też podążać, 
realizując założenia naszej nowej strategii. Jako Grupa PGE będziemy tak-
że aktywnie wspierać mieszkańców terenów, na których prowadzimy dzia-
łalność konwencjonalną pod kątem przebranżowienia, tworzenia nowych 
miejsc pracy w energetyce odnawialnej, ale także kształcenia dzieci i mło-
dzieży w zawodach przyszłości.

Paweł Cioch, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej ds. Korporacyjnych
Nowa strategia PGE jest okazją do zaangażowania polskich producentów 
i  dostawców technologii offshore oraz rozwoju przemysłu stalowego oraz 
stoczniowego. Będziemy podejmować starania, aby cały łańcuch dostaw w tej 
nowoczesnej gałęzi gospodarki był w jak największym stopniu udziałem ro-
dzimych przedsiębiorców. Chcemy, by jak największy udział w transformacji 
polskiej energetyki mieli polscy przedsiębiorcy, którzy już dziś dostarczają 
najwyższej klasy produkty i  rozwiązania również dla energetyki na całym 
świecie.

Źródło: Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodar-
kę, McKinsey &Company, 2015 oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
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Czy z punktu widzenia największego 
polskiego podmiotu tworzącego za-
awansowane rozwiązania, jakim jest 
GRUPA WB kapitał ma narodowość?

GRUPA WB jako polskie przedsiębiorstwo 
przemysłu wysokich technologii zatrudnia 
polskich absolwentów szkół i uczelni, płaci 
wszystkie swoje podatki w Polsce i buduje 
w  kraju infrastrukturę przemysłową i  na-
ukową. Wszystkie rozwiązania, wszystkie 
opracowane technologię, doświadczenia 
i  umiejętności pozostają na miejscu. Ma 
to szczególne znacznie w czasach kryzysu, 
podczas których państwo zawsze może na 
polskie przedsiębiorstwa liczyć. Dlatego 
nie należy się oszukiwać: kapitał ma na-
rodowość. Duże podmioty o  kluczowym 
znaczeniu dla Polski mają szczególną od-
powiedzialność, bo od ich kondycji zależy 
podniesienie się reszty gospodarki. 

Jak wygląda obecna strategia rozwoju 
GRUPY WB?

GRUPA WB wyrasta z  rynku obronnego 
i  nadal silnie inwestuje w  nowe opraco-
wania z  tej branży. Jesteśmy silnie zaan-
gażowani w  liczne projekty wojskowe, 

Polska technologia na wszystk    ich kontynentach

Z Piotrem Wojciechowskim prezesem GRUPY WB, rozmawia Marcin Prynda
współtworzymy artylerię na miarę XXI 
wieku, z nowoczesnymi działami, ale także 
odpornymi na zakłócenia, niezawodnymi 
systemami łączności, wymiany informa-
cji i  kierowania ogniem. Rozwijamy wraz 
z partnerami takimi, jak HSW i PCO naj-
nowocześniejsze na świecie zdalnie ste-
rowane wieże ZSSW-30, jak też bojowe 
wozy piechoty. Stale inwestujemy w nasze 
systemy bezzałogowe, w  tym niezawodne 
i  odporne na zakłócenia wielozadanio-
we FlyEye i  większe zdolne utrzymać się 
w  powietrzu 24 godziny. Rozwijamy je 
i  dostosowujemy do rosnących wymagań 
odbiorców, szczególnie najważniejszego 
jakim jest Wojsko Polskie. GRUPA WB ma 
największe w Polsce, wieloletnie doświad-
czenie w systemach automatyzujących do-
wodzenie i  pomagających dowódcom na 
polu walki. Gdy prezentujemy system TO-
PAZ podczas ćwiczeń, jego możliwościami 
zdumieni są nawet żołnierze z USA. Doko-
naliśmy wraz z Wojskami Obrony Teryto-
rialnej rewolucji, polegającej na wprowa-
dzeniu na najniższy szczebel inteligentnych 
systemów uderzeniowych Warmate. Polscy 
żołnierze zyskali możliwości bojowe, jaki-

mi nie dysponowali nigdy dotąd w historii. 
Opracowaliśmy systemy rozpoznawczo-
-uderzeniowe, dzięki którym możliwe jest 
wykrywanie i  natychmiastowe odpieranie 
zagrożenia. To wszystko wzmacnia bezpie-
czeństwo Polski. I  jest w  całości dziełem 
polskich inżynierów. 

Ale rynek wojskowy nie jest jednak je-
dyny na którym działa GRUPA WB?

Grupa kapitałowa WB, w  skład której 
wchodzi kilkanaście spółek, od wielu lat 
angażuje się na rynku elektroenergetycz-
nym i  bezpieczeństwa publicznego. Do-
starczamy i  integrujemy systemy łączno-
ści formacji mundurowych, zapewniamy 
bezpieczeństwo danych w  sieciach ener-
getycznych, tworzymy nowe rozwiązania 
w  dziedzinie magazynów energii i  syste-
mów ochrony perymetrycznej dla obiek-
tów strategicznych. Rozwój naszych tech-
nologii w kierunku systemów podwójnego 
zastosowania jest efektem przyjętej przez 
GRUPĘ WB strategii dywersyfikacji przy-
chodów. Ma to zapewnić bezpieczeństwo 
funkcjonowania całej grupy kapitałowej. 
Ciekawym przykładem z  tej branży jest 

zaangażowanie GRUPY WB w  ochro-
nę obiektów infrastruktury krytycznej, 
czyli najważniejszych zakładów w  całym 
kraju. Nie można sobie wyobrazić funk-
cjonowania współczesnego państwa bez 
energii elektrycznej, dostaw paliw i  gazu, 
dostępu do telefonii komórkowej. Oferu-
jemy rozwiązania, które pozwalają chronić 
takie strategiczne lokalizacje, dzięki wy-
korzystaniu systemów wywodzących się 
z  obronności. To budzi wśród odbiorców 
zaufanie, gdyż sprzęt opracowany dla woj-
ska musi spełniać najwyższe kryteria jako-
ściowe, być odporny i działać niezawodnie 
w  każdych okolicznościach. Musi być też 
samowystarczalny pod względem zasilania 
przez wiele godzin lub dni. A  to łączy się 
z naszymi pracami nad magazynami ener-
gii i systemami jej zarządzania. 

Czy można powiązać produkty 
obronne z innymi branżami?

Strategia dywersyfikacji powiązanej jest 
wprowadzana w  GRUPIE WB od wielu 
lat. Stabilny rozwój spółek grupy musi być 
związany z wieloma źródłami przychodów. 
Jednym z elementów jest wejście do branż 
bezpieczeństwa publicznego i elektroener-
getyki. Ma to zapewnić stabilność i  chro-
nić przed wahaniami na rynku obronnym. 
Stosujemy filozofię dywersyfikacji po-
wiązanej, czyli na bazie tych samych roz-
wiązań tworzymy różne produkty. Mogą 
być używane przez wojsko, ale nie tylko. 
Bezzałogowe systemy rozpoznawcze Fly-
Eye z Gliwic używane są do patrolowania 
granic, wykrywania przemytu, ale także 
szukania zaginionych osób i  lokalizowa-
nia ognisk pożarów. Latają w  sytuacjach, 
w  których w  powietrze nie poderwie się 
załogowy samolot ze względu na warunki 
atmosferyczne. Działają w  nocy, wyko-
rzystując kamery termowizyjne do ozna-
czanie miejsc niebezpiecznych. Kolejnym 
przykładem jest Platforma Integracji Ko-
munikacji, stworzona przez spółkę Mind-
Made z Warszawy. Uproszczona odmiana 
tego rozwiązania została przekazana przez 
GRUPĘ WB do szpitali zakaźnych. Mamy 
nadzieję, że pomoże to w ratowaniu życia 
w czasie pandemii. 

Jak udaje się GRUPIE WB rozwijać 
własne, oryginalne rozwiązania? To 
wydaje się być kosztowne i  ryzykow-
ne. 

GRUPA WB to połączenie spółek tech-
nologicznych. Zatrudniamy blisko 1200 
pracowników, ponad połowa to konstruk-
torzy. Wszystko, co robimy to od pod-
staw nasze własne opracowania. Inaczej 
nie moglibyśmy wyprzedzać konkurencji 

i  oferować naszych produktów na całym 
świecie. Systemy GRUPY WB używane są 
na wszystkich kontynentach, nawet na An-
tarktydzie, bo i  tam docierają. Zaczynali-
śmy od trzyosobowej firmy, a dzisiaj blisko 
600 polskich inżynierów ze spółek GRU-
PY WB, w tym RADMOR, Flytronic, WB 
Electronic, AREX, MindMade, PolCam 
Systems tworzy własne opracowania. Tyl-
ko to gwarantuje nam pełnię praw intelek-
tualnych do projektu, możliwość swobod-
nego dysponowania, modyfikowania i – co 
ważne – eksportu systemów. GRUPA WB 
udziela licencji na swoje produkty do wielu 
państw na świecie. Jesteśmy podmiotem, 
od którego zaawansowane rozwiązania 
wojskowe i bezpieczeństwa kupują Amery-
kanie. To my udzielamy im licencji na pol-
skie produkty, a nie odwrotnie. Proszę pa-
miętać, że nasze oryginalne opracowania 
chronią życie, jak to ma miejsce w  przy-
padku nowoczesnych radarów drogowych 
PolCam Systems. Ich zastosowanie może 
ocalić wiele istnień, zmniejszając zagroże-
nie w ruchu. Szacuje się, że życie człowieka 
jest warte milion euro, to koszt wychowa-
nia, edukacji na różnych szczeblach, ale 
także odprowadzonych przez obywatela 
podatków. Jeżeli tylko zastosowanie pol-
skich rozwiązań w dziedzinie bezpieczeń-
stwa pozwoli zmniejszyć śmiertelność na 
drogach, to skorzystamy na tym wszyscy. 

Jakie jest podejście GRUPY WB do 
współpracy z  innymi podmiotami, 
szczególnie polskimi? 

Współpraca z  innymi polskimi przed-
siębiorstwami jest kluczem do rozwoju. 
Chodzi o wzajemne uzupełnianie się kom-
petencji, ten przysłowiowy efekt synergii. 
Tylko, że dla GRUPY WB to nie jest jedy-
nie hasło, to efekt, który wielokrotnie osią-
galiśmy i osiągamy we wspólnych progra-
mach. Przykładem są ogromne projekty, 
które realizujemy wraz z  HSW czy PCO. 
Z  innymi partnerami tworzymy wspólnie 
nowe rozwiązania z dziedziny bezzałogow-
ców, robotyki, technologii rakietowych, 
sztucznej inteligencji czy łączności wojsko-
wej. Konkurować możemy poza granicami 
Polski, w kraju powinniśmy jak najbardziej 
współdziałać, zwłaszcza że zawsze mamy 
do dyspozycji ograniczone środki. Trzeba 
sensownie je wykorzystywać, aby nakłady 
na badania i  rozwój zwracały się wszyst-
kim zaangażowanym stronom – państwu 
i  przedsiębiorstwom, ale głównie wszyst-
kim Polakom. Jesteśmy w  stu procentach 
polską grupą kapitałową, której inwesto-
rem jest Polski Fundusz Rozwoju. Dla nas 
bardzo ważne jest, aby w  pierwszej kolej-
ności nasze produkty i systemy trafiały na 

rodzimy rynek. Ma to również znaczenie 
psychologiczne: zmienia podejście Pola-
ków do własnych rozwiązań. Kształtuje 
dumę narodową i  wiarę w  siłę własnego 
przemysłu i państwa. 

Czy GRUPA WB uczestniczy także 
w projektach międzynarodowych?

Oczywiście! Udział polskich przedsię-
biorstw w  wielonarodowych programach 
badawczych przekłada się na rozwój go-
spodarki, na miejsca pracy dla polskich 
inżynierów, promuje polską markę i  pol-
skie państwo. Kooperując z  podmiotami 
zagranicznymi nawzajem się od siebie 
uczymy i  obie strony uzyskują dostęp 
do najnowszych technologii. Grupa WB 
w  partnerstwie z  wielkimi koncernami 
międzynarodowymi tworzy system i stan-
dardy od podstaw, co gwarantuje Polsce 
pełną wiedzę i  kontrolę nad opracowany-
mi rozwiązaniami. Tworzymy wzorce, do 
których później inni muszą się dostosować. 
Dzięki współpracy spółki GRUPY WB są 
w  awangardzie zmian technologicznych. 
Co więcej, jako pełnoprawny uczestnik 
międzynarodowych programów, który od 
samego początku współfinansuje badania, 
mamy pełne prawo do czerpania z  nich 
zysków. A sukcesy, które odnosimy w tych 
programach to dowód, że polskie podmio-
ty potrafią z  powodzeniem zrealizować 
międzynarodowe projekty badawcze. 

Na co zwracają Państwo obecnie 
szczególną uwagę?

GRUPA WB w  ciągu ostatnich kilku lat 
zainwestowała znaczne środki w  rozwią-
zania dla rynku cywilnego, związane 
z czystą energią. Zaliczają się do nich ma-
gazyny energii, falowniki i  inne systemy, 
które mogą służyć inteligentnej energetyce 
przyszłości. To jest ogromnie wyzwanie 
ale i  wyjątkowo perspektywiczny rynek. 
Z drugiej uważamy, że modernizacja ener-
getyki i  wprowadzenie do nich nowocze-
snych technologii to obowiązek, jaki mamy 
wobec przyszłych pokoleń. Dzięki rozwią-
zaniom GRUPY WB w energetyce będzie-
my mogli przekazać naszym dzieciom, 
wnukom i  prawnukom znacznie zdrow-
sze środowisko, niż to w  którym żyjemy 
obecnie. Podkreślę ponownie, że wszyst-
kie opracowania pod względem własności 
intelektualnej należą w stu procentach do 
Polski. To bardzo ważne, że nie jesteśmy od 
nikogo zależni, a wręcz przeciwnie – sami 
możemy śmiało wchodzić na międzynaro-
dowe rynki. Dlatego też tak ogromną rolę 
przywiązaliśmy do badań naszych opraco-
wań i  spełnieniu przez nie najbardziej ry-
gorystycznych norm. 
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KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym 
z  największych przedsiębiorstw w  kraju, 
o  kluczowym znaczeniu dla polskiej go-
spodarki i silnym graczem branży na glo-
balnym rynku. Grupa Kapitałowa KGHM 
jest obecna na czterech kontynentach – 
poza Europą także w  Ameryce Południo-
wej, Ameryce Północnej i  Azji, globalnie 
zatrudniając ponad 34 tys. pracowników.

Globalny zasięg i najwyższa jakość
To spółka multisurowcowa, jeden z czoło-
wych producentów miedzi oraz srebra na 
świecie (2 miejsce w  produkcji srebra i  8 
w produkcji miedzi w 2019 roku). KGHM 
jest także jedynym w Europie producentem 
renu i nadrenianu amonu z własnych zaso-
bów. W  portfolio produktów znajdują się 
również metale, takie jak molibden, pallad 
czy nikiel. Bogate portfolio i  koncesja na 
eksploatację położonego w Polsce, jednego 
z największych na świecie złóż miedzi, któ-
rego zasoby gwarantują utrzymanie wydo-
bycia przez najbliższych kilkadziesiąt lat 
buduje przewagę konkurencyjną Polskiej 
Miedzi. Europa stawia na neutralność kli-
matyczną upatrując w tym swojej drogi na 
budowanie silnej gospodarki. Do realizacji 
tej idei niezbędne są metale produkowane 
właśnie przez KGHM: miedź, srebro, ołów. 
Wysoki ślad węglowy importu oraz kryzys 
związany z  pandemią COVID-19 stanowi 
szansę na budowę strategicznej autonomii 
surowcowej Europy, a rosnące zapotrzebo-
wanie UE na miedź mogą rozwiązać zloka-
lizowane w Polsce zasoby KGHM.
Miedź, srebro i  inne metale ze znakiem 
KGHM są od lat synonimem najwyższej 
jakości, docenianej i  rozpoznawanej na 
świecie, a jej gwarancją są certyfikaty mię-
dzynarodowych giełd towarowych. Miedź 
notowana jest w Londynie i Szanghaju, na-
tomiast srebro w postaci gąsek jest zareje-
strowane pod marką KGHM HG i posiada 
certyfikat rejestracji na nowojorskiej Gieł-
dzie Handlowej COMEX oraz certyfikaty 
Dobrej Dostawy, wystawione przez Lon-

don Bullion Market Association. W  lipcu 
br., odpowiadając na potrzeby kontrahen-
tów Huta Miedzi Głogów i  Huta Miedzi 
Legnica przystąpiły do prestiżowego pro-
gramu Copper Mark – oddziały KGHM 
Polska Miedź S.A. przejdą weryfikację 
dotyczącą m.in.  efektywnego i  zgodnego 
z  najwyższymi standardami zarządza-
nia produkcją, czy też wpływu produkcji 
miedzi na środowisko. Inicjatywa Copper 
Mark demonstruje również wkład przemy-
słu miedziowego w  realizację światowych 
celów zrównoważonego rozwoju. Powyż-
sze działania służą więc również wspie-
raniu sprzedaży produkowanych przez 
KGHM katod miedzianych oraz wyrobów 
z  miedzi, których odbiorcy coraz częściej 
zainteresowani są całościowym wpływem 
ich produktów na środowisko.

E jak ekologia
Spółka, odpowiadając na wyzwania mię-
dzynarodowego otoczenia, konsekwentnie 
realizuje Strategię 4E, stawiając na efektyw-
ność, e-przemysł, elastyczność i ekologię. 
Jednym z  ekologicznych priorytetów jest 
energetyka. Polska Miedź podejmuje sze-
reg inicjatyw ukierunkowanych na wdra-
żanie ekoefektywnych i  niskoemisyjnych 
technologii. Inwestycje dotyczące produk-
cji są ściśle skorelowane z  efektem ekolo-
gicznym, np. piec WTR w  Hucie Miedzi 
Legnica umożliwia m.in. produkcję miedzi 
z  przetopu złomów, a  przerób relatywnie 
czystych złomów wiąże się z  niższą emi-
sją dwutlenku węgla i wpisuje się w zasady 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Bardzo 
duży efekt środowiskowy przyniosła także 
m.in. zmiana technologii pieca szybowego 
na piec zawiesinowy w Hucie Miedzi Gło-
gów, która doprowadziła do spadku suma-
rycznych emisji CO2 (bezpośrednich i po-
średnich) o około 25%. 
Do 2030 roku połowę zapotrzebowania na 
energię elektryczną KGHM planuje pokryć 
z własnych źródeł, w  tym OZE. W spółce 
kontynuowany jest Programem Rozwoju 

Energetyki, a  wśród kluczowych elemen-
tów jest rozwój fotowoltaiki. I  tak m. in. 
w ciągu najbliższych 24 miesięcy w ramach 
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź 
S.A. planowane jest oddanie do użytku 
elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 
10 MW, co w skali roku pozwoli uniknąć 
ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związ-
ków azotów, siarki oraz pyłów. 
Każdego roku Spółka inwestuje setki mi-
lionów w  rozwiązania pro środowiskowe, 
tylko w 2019 roku było to 229 milionów zł, 
w tym największe wydatki w wysokości po-
nad 44 mln zł poniesiono na wymianę wież 
absorpcyjnych i  suszących fabryki kwasu 
siarkowego w Hucie Miedzi Legnica. 
W  kierunki przyjętych zamierzeń wpisu-
je się także realizacja działań w  obszarze 
gospodarki o  obiegu zamkniętym (GOZ), 
wzrost produkcji energii elektrycznej z ist-
niejących bloków gazowo-parowych oraz 
przeprowadzone inwestycje w  obszarze 
ochrony środowiska. 
W roku bieżącym, jako jedno z pierwszych 
przedsiębiorstw w Polsce, KGHM uzyskał 
certyfikat zgodności swojego systemu za-
rządzania energią z  normą PN-EN ISO 
50001:2018-09 – jednak już od roku 2017 
KGHM sukcesywnie i  systemowo - zgod-
nie z ISO 50001 - podnosi swoją efektyw-
ność energetyczną – w wyniku czego w cią-
gu ostatnich lat (2017-2020) zaoszczędził 
co najmniej 210 GWh energii, co oznacza 
istotną redukcję śladu węglowego. 
Rozwój ekologicznych rozwiązań w KGHM 
wynika z  głębokiego przekonania spółki, 
że sposób produkcji i działanie z poszano-
waniem zasad zrównoważonego rozwoju 
ma kluczowe znaczenie dla naszej wspólnej 
przyszłości. 

Zrównoważony rozwój 
KGHM jako sygnatariusz Agendy 2030 
uwzględnia w  swoich codziennych zobo-
wiązaniach takie obszary jak Społeczeń-
stwo, Środowisko, Ekonomia i  Gospo-
darka, Bezpieczeństwo oraz Efektywność 

KGHM Polska Miedź S.A. jako jeden z czołowych producentów miedzi na świecie ma szanse wpłynąć na rozwój eko-
logicznych rozwiązań. Miedź to surowiec strategiczny dla neutralnej klimatycznie gospodarki obiegu zamkniętego. 
Technologie, które przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych przez społeczeństwa UE o 75% (np. turbiny 
wiatrowe, ogniwa słoneczne, nisko-stratne sieci energetyczne), oparte są o nasze kluczowe produkty: miedź, srebro, 
ołów. Jednocześnie przemysł miedziowy w Unii Europejskiej odpowiada jedynie za około 0,4% emisji gazów cieplar-
nianych Wspólnoty.
Według danych Banku Światowego zapotrzebowanie na miedź w przyszłości będzie rosło, m.in. ze względu na wyko-
rzystanie miedzi w turbinach wiatrowych, panelach słonecznych czy przy produkcji akumulatorów. W latach 2020–
2050 w technologiach, które o 75 proc. mają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w UE potrzebne będzie 22 mln 
ton miedzi. 
• OZE – pojedyncza turbina wiatrowa o mocy 3 MW zawiera nawet 4,7 tony miedzi,
• Zrównoważony transport – samochód elektryczny ma średnio prawie cztery razy więcej miedzi, niż spalinowy (83 

kg vs 23 kg). Do tego dochodzi jeszcze niezbędna infrastruktura punktów ładowania,
• Inteligentne i efektywne energetycznie budownictwo – typowe redukcje zużycia energii w przedziale 20-30 proc. 
• Zielona energetyka – kable miedziane mają o około 60 proc. większą obciążalność prądową niż tej samej wielkości 

kable aluminiowe. Przewodność cieplna miedzi około 60 proc. wyższa, niż aluminium.
• Transformatory z uzwojeniem miedzianym – wysoka wydajność i efektywność kosztowa, nie wymagają okreso-

wych kontroli, mniej podatne na uszkodzenia, mniejsze i lżejsze od jednostek wykorzystujących aluminium.
• Miedź w  morskiej energetyce wiatrowej – mniejsze ryzyko awarii połączenia kablowego, duży ciężar właściwy 

ułatwia układanie kabli podmorskich. 

Inwestycje w produkcję dają 
ekologiczny efekt
Polska, Dolny Śląsk, Zagłębie Miedziowe: Lubin, Legnica, Polkowice, Głogów – to tu bije serce 
KGHM – miedziowego giganta, jednego z czołowych na świecie producentów miedzi, srebra 
i innych metali nieżelaznych.

Zasobowa. W ramach swojej polityki CSR 
KGHM realizuje oraz wspiera dziesiątki 
wydarzeń i  projektów. Zgodnie z  założe-
niami strategii Zarząd KGHM współpra-
cuje z okolicznymi gminami oraz wspoma-
ga ich rozwój. Miedziowa spółka zatrudnia 
mieszkańców pobliskich miejscowości, 

wspiera lokalnych sportowców poprzez 
sponsoring oraz wspomaga samorządy lo-
kalne i  prospołeczne programy przez nie 
realizowane. W minionym roku do jedno-
stek samorządu terytorialnego w Zagłębiu 
Miedziowym trafiło od KGHM ponad 550 
mln zł z tytułu należnych podatków i opłat. 

Ponadto KGHM prowadzi szeroko zakro-
jone działania CSR poprzez działalność 
swojej Fundacji, która wspiera finansowo 
wybrane projekty w  czterech obszarach: 
zdrowia i  bezpieczeństwa, sportu i  rekre-
acji, kultury i tradycji oraz nauki i edukacji. 
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Gaz ziemny jest odpowiedzią na eko-
nomiczną i  ekologiczną potrzebę po-
szukiwania pomostu pomiędzy gospo-
darką opartą na węglu, a  niskoemisyjną 
przyszłością. Strategiczne inwestycje  
GAZ-SYSTEM w  infrastrukturę gazową 
i dywersyfikacja źródeł dostaw mogą ode-
grać istotną rolę w tym procesie. 
Rynek gazu w Polsce rozwija się bardzo dy-
namicznie w ostatnich latach. Spółka myśli 
z  wyprzedzeniem o  zapewnieniu nowych 
punktów dostaw oraz rozbudowie sieci 
w celu większej wydolności krajowego sys-
temu przesyłowego. Temu będą służyć reali-
zowane w najbliższych latach projekty roz-
wojowe. Dzięki nim Polska zajmie czołowe 
miejsce w sektorze transportu paliwa gazo-
wego wśród państw regionu. GAZ-SYSTEM 
jako operator sieci przesyłowej odgrywa 
dużą rolę w  przygotowaniu infrastruktury 
do przesyłania zwiększonych ilości gazu. 
Bardzo istotnym elementem tych działań 
jest Baltic Pipe. To strategiczny projekt 
infrastrukturalny, który utworzy nowy 
korytarz dostaw gazu z  Norwegii na ry-
nek duński i  polski, a  także do użytkow-
ników w sąsiednich krajach. Gazociąg bę-
dzie mógł transportować 10 mld m3 gazu 
ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 
surowca z Polski do Danii. Uruchomienie 
przesyłu gazu za pośrednictwem Baltic 
Pipe nastąpi w 2022 r. 
W  ostatnich latach na świecie trwa dyna-
miczny rozwój LNG. Polska stała się z waż-
nym punktem na mapie transportu gazu 
skroplonego, a to dzięki Terminalowi LNG 
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świ-
noujściu. To jeden z  najlepiej wykorzysty-
wanych obiektów tego typu w  Europie. 
Podjęta przez GAZ-SYSTEM decyzja o jego 
rozbudowie wpisuje się w rynkowe potrze-
by. Obecnie gazoport jest w stanie wtłoczyć 
do systemu przesyłowego 5 mld m3 gazu. 
Po planowanej rozbudowie te możliwości 
od 2021 r. będą o połowę większe. 
Terminal LNG zapewnia dziś prawie jedną 
trzecią dostaw gazu zużywanego w Polsce. 
Razem z budowanym przez GAZ-SYSTEM 
gazociągiem Baltic Pipe, jest kluczowym 
elementem działań dywersyfikacyjnych 
w  pozyskiwaniu tego surowca z  różnych 
źródeł. Do terminalu cumowały już stat-
ki z  Kataru, Norwegii i  Stanów Zjedno-
czonych. Możliwość sprowadzenia gazu 
z  różnych miejsc to korzyści ekonomicz-
no-gospodarcze oraz zwiększenie bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. 

Przyszłość gazu ziemnego w Europie
Unia Europejska stawia na Zielony Ład. Wykorzystanie gazu ziemnego jako 
paliwa przejściowego i stabilizującego odnawialne źródła energii (OZE) 
wspiera tę strategię i zapewnia realizację celów polityki klimatycznej.

Rozwijając inwestycje oparte na gazie 
ziemnym Polska poprawi swój mix ener-
getyczny i obniży poziom emitowanych za-
nieczyszczeń. Z analiz ekspertów wynika, 
że w kolejnych latach zużycie gazu w Polsce 
będzie rosło.
Odpowiadając na potrzeby rynku w latach 
2026/2027 GAZ-SYSTEM planuje posta-
wić kolejny terminal skroplonego gazu 
ziemnego, tym razem w postaci pływającej 
jednostki magazynowo-regazyfikacyjnej 
w  Zatoce Gdańskiej. Terminal LNG typu 
FSRU (Floating Storage and Regasifica-
tion Unit) ma podawać gaz gazociągami 
po dnie zatoki do krajowej sieci w  rejon 
Gdańska, umożliwiając tłoczenie do cen-
tralnej Polski. Pływający terminal będzie 
trzecim, istotnym elementem tzw. Bra-
my Północnej, przez którą można będzie 
sprowadzić z tego kierunku wystarczającą 
ilość surowca do Polski oraz zaoferować 
jego część naszym sąsiadom z  południa, 
z Ukrainy i z Litwy. 
W  tym celu GAZ-SYSTEM buduje mię-
dzysystemowe połączenia z sieciami prze-
syłowymi naszych sąsiadów. Gazociągi na 
Litwę i Słowację umożliwią powstanie ela-
stycznego systemu przesyłowego od Bałty-
ku po Tatry, który w połączeniu z nowymi 
punktami wejścia zwany jest Korytarzem 
Północ – Południe.
Przeprowadzenie tych inwestycji ma duże 
znaczenie dla gazowej integracji europej-
skiej. Połączenie międzysystemowe Polski 
z  Litwą jest kluczowym elementem po-
wstania i funkcjonowania konkurencyjne-
go rynku gazu państw bałtyckich. 
Po zakończeniu tego programu inwesty-
cyjnego państwa regionu będą mogły spro-
wadzać gaz po konkurencyjnych cenach 
praktycznie z dowolnego miejsca jego pro-
dukcji na świecie. 
Skala obecnych inwestycji gazowniczych 
w Polsce jest bez precedensu. 

Prognozy dotyczące zużycia gazu 
ziemnego są optymistyczne 
Szacuje się, że najbliższe kilkanaście lat bę-
dzie okresem dużego wzrostu zużycia gazu 
ziemnego z  powodu przestawiania krajo-
wej elektroenergetyki i  ciepłownictwa na 
kotły gazowe i  turbiny parowo-gazowe 
oraz pracę w  układzie kogeneracji. Jest to 
proces długotrwały, wymagający dużych 
inwestycji. 

Obecnie w Polsce obserwuje się rekordowy 
popyt na gaz ziemny. W  porównaniu do 
2015 r. odnotowany został 30-procentowy 
wzrost zapotrzebowania na gaz. W  roku 
2019 siecią krajową przesłane zostało ponad 
20 mld m3 tego paliwa. Zapotrzebowanie 
na gaz ziemny i usługę przesyłową, którą re-
alizuje GAZ-SYSTEM płynie w zasadzie ze 
wszystkich sektorów, ale najdynamiczniej 
z  elektroenergetycznego, czego dowodem 
jest choćby Warszawa. Elektrociepłownia 
Żerań została podłączona w 2019 r. do sieci 
gazowej, Ciepłownia Kawęczyn podpisała 
w tym samym roku umowę przyłączeniową 
z  GAZ-SYSTEM. Krajowy system energe-
tyczny przewiduje przestawienie dużych 
jednostek węglowych na turbiny gazowe, 
a  ostateczne decyzje zostaną podjęte po 
przeprowadzeniu szczegółowych analiz.

Gaz ziemny jest ważnym elementem 
walki o czyste powietrze 
Transformacja energetyczna jest nieunik-
niona w  procesie osiągnięcia neutralno-
ści klimatycznej po 2050 roku. Proces ten 
stawia gaz ziemny w roli źródła przejścio-
wego, stabilizującego wytwarzanie energii 
z OZE w przyszłości. 
W Polsce i wielu innych krajach równole-
gle z rozwojem energetyki opartej na OZE 
następuje rozwój elektroenergetyki wyko-
rzystującej paliwo gazowe. Te dwa źródła 
energii uzupełniają się wzajemnie. 
Gaz ziemny zabezpiecza produkcję ener-
gii, dzięki stałej dostępności i jednakowym 
parametrom pracy, których brakuje nie-
stabilnym źródłom OZE. Kotły, turbiny 
gazowe czy piece do ogrzewania gazowego 
są komfortowe w  użyciu. Dodatkowo gaz 
w porównaniu do innych paliw kopalnych, 
odznacza się minimalną emisją szkodli-
wych cząstek stałych i pyłów oraz znaczną 
redukcją emisji CO2.
GAZ-SYSTEM podaje, że dzięki tylko jed-
nemu strategicznemu projektowi gazowe-
mu jak Baltic Pipe możliwe jest zmniejsze-
nie emisji CO2 w  kraju od 10 do 13 proc. 
rocznie. Z  tego powodu gaz jest realną 
i korzystną dla klimatu alternatywą wobec 
innych kopalnych źródeł energii. 
Chcąc efektywnie działać przeciw nieko-
rzystnym zmianom klimatycznym należy 
brać pod uwagę aktualne uwarunkowania 
ekonomiczne i gospodarcze oraz dostępne 
w  danym państwie technologie i  źródła 
energii. Przestawiając dziś w  Polsce pro-
dukcję energii i ciepła na gaz ziemny moż-
na zrobić wiele na rzecz zachowania środo-
wiska naszej planety - w sposób rozsądny 
i ekonomicznie uzasadniony. 

Temat przyszłości gazu w Polsce zdomino-
wał najważniejsze dla branży konferencje 
zorganizowane w  tym roku. Przedstawi-
ciele Zarządu PSG omawiali go m.in. na 
Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Kon-
ferencji DISE, Kongresie Polskiego Prze-
mysłu Gazowniczego czy konferencji Gaz-
term 2020, na której PSG zorganizowała 
także panel dotyczący biometanu.
PSG wdraża nowe technologie ważne dla 
sektora energetycznego oraz rozwiązania 
wspierające rozwój energetyki niskoemi-
syjnej, opartej na ekologicznych źródłach 
wytwarzania oraz infrastrukturze o wyso-
kiej efektywności. 
Już teraz PSG rozwija sieć dystrybucji gazu 
z  myślą o  niskoemisyjnej przyszłości pol-
skiej gospodarki – analizuje zagadnienia 
dotyczące poszerzenia funkcjonalności in-
frastruktury gazowej o zdolność do trans-
portu gazu ziemnego z domieszką innych 
gazów, pochodzących przede wszystkim ze 
źródeł OZE: biometanu, a w dalszej przy-
szłości także wodoru. Zgodnie z  Polityką 
Klimatyczną UE, wykorzystywanie bio-
metanu jako alternatywnego paliwa dla 
energetyki i ciepłownictwa, może pozwolić 
na znaczną redukcję emisji gazów cieplar-
nianych i w istotny sposób pomóc osiągnąć 

Polska Spółka Gazownictwa  
w transformacji energetycznej Polski

Podczas najważniejszych dla branży energetycznej konferencji i kongre-
sów zorganizowanych w tym roku, jednym z głównych tematów było miej-
sce gazu w transformacji energetycznej Polski. Branża żyje pytaniem – co 
dalej z gazem i jaka jest przyszłość tego paliwa. Polska Spółka Gazownic-
twa już realizuje projekty, które pozwolą wykorzystać gaz w transformacji 
energetycznej polskiej gospodarki.

cele związane z transformacją energetycz-
ną Polski. 
Obecnie Polska Spółka Gazownictwa jest 
przygotowana proceduralnie do współpra-
cy z  biometanowniami: zidentyfikowała 
bariery techniczne i prawne wtłaczania bio-
metanu do sieci gazowej; określiła procedu-
ry usprawniające proces przyłączania do 
sieci instalacji wytwarzających biometan 
oraz opracowała wymagania dotyczące bio-
metanu dystrybuowanego siecią gazową.
Zakładając przyszły, istotny udział biome-
tanu w  rynku energii, spółka do 2025 r. 
planuje uzyskać organizacyjną i  technicz-
ną zdolność do efektywnej ekonomicznie 
dystrybucji minimum 1 mld m3 tego gazu 
rocznie. Od 2030 r. ma to być nawet 4 mld. 
m3 biometanu.
Dziś w Polsce nie działają jeszcze biometa-
nownie, ale PGNiG ocenia, że w ciągu de-
kady, powstanie 1,5-2 tys. takich zakładów 
a  produkowany w  nich biometan będzie 
trafiał do dystrybucyjnych sieci gazowych, 
a więc głównie do sieci największego dys-
trybutora gazu - PSG. Dla spółki ozna-
czać to będzie konieczność uruchomienia 
inwestycji w  budowy przyłączy instalacji, 
ponieważ biometanownie nie zawsze będą 
powstawać w  pobliżu istniejących sieci. 

Nakłady inwestycyjne na potrzebną infra-
strukturę przesyłową mogą sięgnąć nawet 
10 mld zł, dlatego PSG liczy tu na wsparcie 
ze strony publicznej np. z funduszy krajo-
wych oraz Unii Europejskiej.
Gaz ziemny, z czasem uzupełniany alterna-
tywnymi paliwami gazowymi takimi jak 
biometan i wodór, ma do odegrania bardzo 
ważną rolę w  procesie ograniczania emi-
syjności polskiej gospodarki. Warunkiem 
pełnego wykorzystania potencjału paliw 
gazowych jest rozbudowana sieć dystrybu-
cji. Od października 2018 r. Polska Spółka 
Gazownictwa realizuje Program przy-
spieszenia inwestycji w sieć gazową Polski 
– obecnie ponad 65 proc. wszystkich pol-
skich gmin, na których terenie zamieszkuje 
ponad 33 mln osób, ma dostęp do błękitne-
go paliwa.
Polska Spółka Gazownictwa poprzez 
modernizację sieci dystrybucyjnej wno-
si wkład w  transformację energetyki na 
niskoemisyjną, ale także realizuje pla-
ny określone przez Rząd RP. Chce m.in. 
wpłynąć na wzrost komfortu życia Pola-
ków poprzez poprawę jakości powietrza, 
zwiększenie dostępu do źródeł energii oraz 
mieć swój wkład w  stymulację rozwoju 
gospodarczego Polski i  tworzenie nowych 
miejsc pracy. 
Działania PSG wpisują się w  kluczowe 
plany polskiego Rządu, określone w  Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 oraz Polityce Energetycznej 
Polski do 2030 r., a  także przyczyniają się 
m.in. do realizacji Programów wdrażanych 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej: „Ciepłownic-
two Powiatowe”, „Energia plus” czy „Czy-
ste powietrze”. 
Polska Spółka Gazownictwa jest liderem 
na rynku dystrybucji gazu w Polsce i naj-
większym Operatorem Systemu Dystry-
bucyjnego Gazu w Europie. Misją PSG jest 
dostarczanie paliwa gazowego w  sposób 
ciągły, bezpieczny oraz z  poszanowaniem 
środowiska naturalnego. 
Spółka eksploatuje sieć gazową o długości 
około 193 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci 
dystrybucyjnej gazu w  Polsce. Spółka do-
starcza rocznie ponad 11,5 mld m3 paliwa 
gazowego do ponad 7,2 mln klientów. 

Radosław Jankiewicz 
Rzecznik Prasowy  

Polska Spółka Gazownictwa
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Zielony Ład pozwoli Europie  

powrócić na ścieżkę rozwojową

Zielony Ład postrzegany jest jako lekar-
stwo na wyjście z kryzysu gospodarczego, 
w którym znalazła się Europa. Unia Euro-
pejska stawia na energetykę, która ma być 
kołem zamachowym i  kluczowym sek-
torem w  realizacji zadań stawianych dla 
Zielonego Ładu. Prace definiowane są za-
równo dla sektora energetycznego jak i dla 
pozostałych obszarów gospodarki w  za-
kresie redukcji zużycia energii i  dążenia 
do neutralności emisyjnej. Cele są bardzo 
ambitne, a ich osiągnięcie może być zreali-
zowane przy aktywnym rozwoju nowych 
technologii i ich szybkiej adaptacji, w tym 
technologii informatycznych. Rola rewolu-
cji cyfrowej w Zielonym Ładzie jest na tyle 
priorytetowa, że możemy mówić o Cyfro-
wym Ładzie.

Cyfrowy Ład dla Europy

Równolegle sektory energetyczny i  pali-
wowy przechodzą dynamiczne zmiany. Są 
one wypadkową globalnych trendów i  re-
gulacji na poziomie unijnym oraz krajo-
wym. Wiele z nich skupia się na kwestiach 
środowiskowych, co wpływa zarówno na 
sposoby pozyskania energii przez spółki, 
ale również prowadzenia biznesu. Zwięk-
sza się popyt na „zieloną” energię przy 
jednoczesnej potrzebie zapewnienia bez-
pieczeństwa dostaw, co przyczynia się do 
konieczność inwestycji infrastruktural-
nych. Rezultatem są projekty warte miliar-
dy, realizowane również w  Polsce. Wśród 
największych można wymienić inwestycje 
w  OZE, w  tym morskie farmy wiatrowe 
i  fotowoltaikę, elektrownię atomową, Bal-
tic Pipe i e-mobilność.

Kluczowa jest transformacja  

energetyczna sektora oraz samych 

konsumentów

Branże energetyczna i  paliwowa wciąż 
mają sporo do nadrobienia, jeżeli cho-
dzi o  wykorzystanie nowych technologii. 
Branża energetyczna poszukuje rozwiązań, 
które zwiększą efektywność wytwarzania 
energii i  ograniczą jej utratę przed do-
starczeniem do klientów, ale jednocześnie 
pozwolą na lepsze i inteligentne zarządza-
nie infrastrukturą. W  sektorze pożądane 
są także rozwiązania do magazynowania 
energii, zarządzania firmami o rozproszo-
nej organizacji, zwiększenia bezpieczeń-
stwa, prewencji kryzysowej, utrzymania 
ciągłości biznesowej, obsługi klienta czy 
zaawansowanej analityki.

Transformacja toczy się również na pozio-
mie konsumentów zarówno indywidual-
nych jak i biznesowych. Zmianom ulegają 
też oczekiwania klientów, którzy są bar-
dziej aktywni na rynku, a  ich wymagania 
odnośnie nowych usług rosną. Dodatkowo 
zwiększa się ich zaangażowanie w produk-
cję energii, np. za pomocą paneli fotowol-

taicznych, a  także niezależnie od punktu 
styku rosną ich oczekiwania względem 
jakości obsługi , na linii konsument - do-
stawca energii. 

Każdy biznes jest cyfrowy

Stwierdzenie, że każdy biznes jest cyfro-
wy jeszcze kilka lat temu mogło wydawać 
się kontrowersyjne. Dzisiaj jest już co-
raz mniej sektorów, w  których technolo-
gia cyfrowa nie odgrywa istotnej roli do 
osiągania przewagi konkurencyjnej czy 
też prowadzenia codziennej działalności 
operacyjnej. Dotyczy to również sektora 
energetycznego, gdzie rewolucja cyfrowa 
jest mocno zaawansowana. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że swoją przygodę z trans-
formacją cyfrową rozpoczęły również 
najbardziej odporne na IT sektory, jak na 
przykład górnictwo. Dla klientów sektora 
energetycznego cyfryzacja jest już w więk-
szości przypadków codziennością.

Transformacja energetyczna musi odbywać 
się na bazie transformacji cyfrowej. Można 
oczekiwać, że cyfryzacja w  energetyce bę-
dzie dotyczyć prawie każdego obszaru. Po-
cząwszy od administracji, poprzez obsługę 
klienta, aż do zarządzania infrastrukturą 
i wydobyciem zasobów naturalnych. W za-
sadzie nie ma dziedziny, w której nie mogli-
byśmy zidentyfikować znacznych korzyści 
z cyfryzacji. Nawet w tak tradycyjnym ob-
szarze jak wydobycie surowców, technologie 
cyfrowe będą odgrywać znaczącą rolę i po-

mogą zredukować koszt, przyspieszyć wy-
dobycie i poprawić bezpieczeństwo pracy.

Od wielu lat w energetyce toczy się dysku-
sja o strukturze sektora i o  tym czy lepiej 
jest budować centralne i  duże jednostki 
wytwórcze czy raczej wiele małych rozpro-
szonych jednostek. Strategie w tym zakre-
sie zmieniały się przez lata. Jednak to co 
staje się zauważalne, to zapotrzebowanie 
na duże jednostki centralne, a także ener-
getykę rozproszoną. . Duże jednostki po-
magają osiągać efektywność ekonomiczną, 
poprzez efekty skali oraz zapewniają lepsze 
bezpieczeństwo, poprzez lepszy nadzór 
nad jednostkami wytwórczymi. Ponadto, 
z  takich zasobów energetycznych można 
korzystać w  sposób elastyczny, w  zależ-
ności od aktualnego zapotrzebowania na 
moc. Energetyka rozproszona pozwala na 
wytwarzanie energii blisko konsumen-
ta i  osiąganie oszczędności związanych 
z ograniczeniem przesyłu. Energetyka roz-
proszona jest mało elastyczna przy zmia-
nach wolumenu konsumpcji i  trudno tu 
korzystać z  efektów skali. Podobną sy-
tuację mamy w  przypadku danych. Po-
trzebujemy danych w  systemach rozpro-
szonych blisko użytkownika, natomiast 
przydatne są również bazy, gdzie dane 
przechowywane są centralnie i korzystamy 
z  efektów skali oraz lepszego bezpieczeń-
stwa zapewnionego przez najwyższej klasy 
specjalistów. Chmura publiczna pozwala 
również na efektywniejsze i  tańsze prze-
twarzanie dużych ilości danych. W  zasa-
dzie transformacja cyfrowa wymusza sto-

sowanie chmury publicznej jako centralnej 
jednostki. Do decyzji pozostaje tylko do 
jakich procesów używać chmury, a  do ja-
kich lokalnych zasobów. Na świecie toczy 
się wyścig w  obszarze chmury i  na razie 
jeszcze każdy może zostać zwycięzcą. 

Trudno wyobrazić sobie transformację cy-
frową bez rozwiązań chmurowych, które 
zapewniają elastyczność w zakresie wyko-
rzystania infrastruktury,a także pozwalają 
na szybką i  niskokosztową automatyzację 
procesów. Elastyczność jest szczególnie 
istotna przy zmieniających się strukturach 
organizacyjnych i  współpracy wielu ze-
społów. Chmura pozwala na podnoszenie 
efektywności energetycznej i  znaczną re-
dukcję emisji CO2.

Brak pełnej kontroli nad danymi i  szybki 
rozwój nowych technologii powodują, że 
tworzy się luka zaufania. Jest ona zwią-
zana z ograniczoną kontrolą nad nowymi 
technologiami i  danymi. Zaadresowanie 
wyzwań związanych z  luką zaufania bę-
dzie głównym zadaniem w nadchodzących 
latach. Wraz z  przyspieszającą cyfryzacją 
powiększa się też luka pomiędzy spółkami, 
w  zakresie zaawansowania transformacji 
cyfrowej. Są spółki, dla których cyfryzacja 
to już codzienność, a także główny budulec 
przewagi konkurencyjnej. Z  drugiej stro-
ny obserwujemy przedsiębiorstwa, które 
czekają i zmagają się z podstawowymi pro-
blemami w zakresie IT. Reasumując, wraz 
z  wykładniczym rozwojem technologii ta 
luka będzie się tylko powiększać.

Mariusz Przybylik - Managing Director, Accenture
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Dbamy o  bezpieczeństwo i  czas naszych 
klientów, dlatego wprowadzamy kolejne 
udogodnienie, dzięki któremu można 
odwiedzić nas online. E-wizyta to wideo-
rozmowa z naszym ekspertem z placówki 
ZUS - wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, 
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych.
Aby można było odwiedzić ZUS online, 
wystarczy komputer lub smartfon z  ka-
merką i  mikrofonem. Klient wybiera do-
godny dla siebie termin i  godzinę wizyty 

Czekamy na klientów online. 
Rusza e-wizyta w ZUS

online. Podczas e-wizyty nasi eksperci od-
powiedzą na pytania z  zakresu emerytur 
i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na 
wirtualną wizytę można umówić się w dni 
robocze godzinach 9.00-14.30. Może ona 
trwać nie dłużej niż 20 min.
Pierwsze e-wizyty w ZUS ruszyły 19 paź-
dziernika w  siedmiu oddziałach ZUS: 
w trzech w Warszawie, w dwóch w Pozna-
niu, w Krakowie i we Wrocławiu. Na wir-
tualne wizyty w urzędzie można umawiać 
się także w oddziałach ZUS w Chorzowie, 

Rybniku, Sosnowcu i  Zabrzu. Ci klienci, 
którzy do tej pory skorzystali z  e-wizy-
ty w  ZUS, są bardzo zadowoleni z  nowej 
usługi. Już namawiają znajomych do tej 
formy kontaktu z ZUS. W listopadzie usłu-
ga będzie dostępna we wszystkich naszych 
oddziałach. Jeśli chcemy zarezerwować 
wirtualną wizytę należy wejść na stronę 
www.zus.pl. Podczas rezerwacji podajemy 
swoje dane: imię, nazwisko, numer telefo-
nu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca za-
mieszkania. Należy wybrać również obszar 
merytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, eme-
rytury i renty, firmy i pracujący, założenie 
profilu PUE, docelowo również doradca ds. 
ulg i umorzeń ” – wyjaśnia prof. Gertruda 
Uścińska, prezes ZUS.
„E-wizyta to kolejne udogodnienie, które 
wprowadzamy, aby podnieść jakość i bez-
pieczeństwo obsługi naszych klientów. To 
nowa e-usługa, dzięki której można zała-
twić sprawę w z dowolnego miejsca i w do-
wolnym czasie, bez wychodzenia z domu” 
- podkreśla profesor Uścińska.
Dzień przed spotkaniem otrzymasz sms 
z przypomnieniem o e-wizycie – na wska-
zany podczas rejestracji numer telefonu. 
Natomiast w dniu e-wizyty, godzinę przed 
spotkaniem otrzymasz mail, kliknij link 
otrzymany w mailu – połączysz się wtedy 
z pracownikiem ZUS.
Jeśli klient będzie chciał uzyskać informa-
cje w  konkretnej, indywidualnej sprawie, 
powinien przygotować dokument tożsa-
mości. Należy go pokazać do kamery pod-
czas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć 
udział opiekun faktyczny lub prawny. 
Wtedy klient powinien zaznaczyć odpo-
wiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli 
klient posiada pełnomocnictwo, które jest 
zarejestrowane w ZUS, może także odbyć 
e-wizytę w imieniu innej osoby.

ZUS sam będzie pozyskiwać dane 
o kwarantannie i izolacji do wypła-
ty świadczeń chorobowych
Osoby, które zostały skierowane na kwa-
rantannę lub są objęte izolacją domową 
i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie mu-
szą już dostarczać decyzji Sanepidu do 
ZUS lub pracodawcy. Zakład będzie po-
zyskiwał takie dane automatycznie.

"Wprowadzamy kolejne udogodnienie dla 
naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę 
w  jak trudnej sytuacji znajdują się osoby, 
które są na kwarantannie lub izolacji. Dla-
tego zapadła decyzja, że Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych będzie sam pozyskiwać 
dane o  osobach, które odbywają kwaran-
tannę lub przebywają w  izolacji domowej. 
ZUS będzie udostępniał te informacje płat-
nikom składek” - wyjaśnia profesor Ger-
truda Uścińska, prezes ZUS.
Informacje o kwarantannie lub izolacji są 
niezbędne do wypłaty zasiłków chorobo-
wych i opiekuńczych. Osoby, które zostały 
skierowane na kwarantannę lub są objęte 
izolacją domową i  ubiegają się o  wypłatę 
zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji 
Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie mu-
szą też mieć zwolnienia lekarskiego z  po-
wodu przebywania w  izolacji domowej" – 
zaznacza prezes ZUS.
Przypomina, że osoby skierowane przez 
jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej na kwarantannę mają prawo do świad-
czeń chorobowych - wynagrodzenia za 
czas choroby, które finansuje pracodaw-
ca, albo zasiłku chorobowe-
go. "Dotyczy to osób objętych 
ubezpieczeniem chorobowym, 
np. w związku z zatrudnieniem 
na podstawie umowy o  pracę, 
umowy zlecenia czy prowadze-
niem działalności gospodarczej. 
Świadczenia przysługują także 
ubezpieczonym, którzy zostali poddani 
izolacji, w  tym izolacji w  warunkach do-
mowych" - wskazuje szefowa ZUS.
Wcześniej do wypłaty zasiłków chorobo-
wych i  opiekuńczych (gdy kwarantanna 
lub izolacja dotyczy dziecka), potrzebna 
jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej. ZUS będzie teraz samodzielnie pozy-
skiwać odpowiednie dane z systemu infor-
matycznego Centrum e-Zdrowia (system 
EWP), w którym zapisywane są informacje 
o obowiązku kwarantanny i izolacji.
Po wejściu w  życie odpowiednich zmian 
w  przepisach, dane o  kwarantannie i  izo-
lacji ZUS będzie przekazywać pracodaw-
com i  przedsiębiorcom na ich profil płat-
nika na Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji 
płatnicy składek będą mogli wypłacać 
pracownikom świadczenia chorobowe 
(wynagrodzenie za czas choroby i  zasiłek 
chorobowy) i  zasiłek opiekuńczy. Infor-
mację o kwarantannie lub izolacji otrzyma 
także ubezpieczony na swoim profilu na 
PUE ZUS.
Pracownicy skierowani na kwarantannę 
lub są objęci izolacją domową powinni pa-
miętać o poinformowaniu swojego praco-
dawcy o przyczynie nieobecności w pracy. 

Informację tę mogą przekazać na przykład 
telefonicznie lub mailowo.

Więcej zwolnień lekarskich
Od 1 do 20 października 2020 r. wysta-
wiono 1,8 mln zaświadczeń lekarskich. 
W  stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego oznacza to wzrost 
o 23,5 proc.
Od 1 do 20 października 2020 r. wystawio-
no 1,8 mln zaświadczeń lekarskich. W sto-
sunku do analogicznego okresu roku po-
przedniego oznacza to wzrost o 23,5 proc. 
W  przypadku zwolnień z  tytułu choroby 
własnej wzrost w stosunku do 2019 r. wy-
niósł 28 proc., z  tytułu opieki nad innym 
członkiem rodziny – 17,3 proc., w  przy-
padku opieki nad dzieckiem nastąpił spa-
dek liczby zwolnień o 15 proc.
"Elektroniczne zwolnienia lekarskie spraw-
dziły się w  trudnych czasach. Gdyby nie 
e-ZLA nie poradzilibyśmy sobie z obsługą 
zaświadczeń. To pokazuje, że czasem trze-
ba się wykazać odwagą we wprowadzaniu 
reform” - mówi prof. Gertruda Uścińska, 
prezes ZUS.

„Elektroniczne zwolnienia na stałe wpisały 
się już w Polski system. Do tego rozwiąza-
nia przekonali się nie tylko pacjenci, pra-
codawcy, ale także lekarze. E-ZLA ułatwia 
cały proces obsługi zaświadczeń o  czaso-
wej niezdolności do pracy. Wiele krajów 
podpatruje naszą reformę i  z  zazdrością 
patrzy na nasze dokonania. ZUS szybko się 
zmienia i  staje się nowoczesnym urzędem 
na miarę naszych czasów" – dodaje szefowa 
ZUS.
Zwraca uwagę, że jeszcze we wrześniu 
statystyka zwolnień lekarskich wyglądała 
przeciętnie. "Wystawiono 2,1 mln e-ZLA. 
To mniej więcej średnia miesięczna war-
tość z 2019 r., choć więcej niż liczba zwol-
nień wystawianych tego lata. Dotychczaso-
we październikowe dane pokazują jednak 
wzrost w  stosunku do roku ubiegłego. 
Zwolnienia prawdopodobnie odzwiercie-
dlają sytuację pandemiczną w naszym kra-
ju" - ocenia profesor.
Od 1 grudnia 2018 roku można wystawiać 
zwolnienia lekarskie wyłącznie w  postaci 
elektronicznej. Od tego czasu polscy leka-
rze wystawili ponad 42 mln e-ZLA. Daje to 
ponad 2 mln zwolnień lekarskich miesięcz-
nie. Rekordowy był pod tym względem 
marzec br., kiedy to wystawiono 3,3 mln 
zaświadczeń. Później odnotowywano niski 

wpływ nowych e-ZLA: 1,9 mln w kwietniu, 
1,4 mln w maju, a w czerwcu i lipcu 1,5 mln 
zwolnień.

Rośnie liczba ubezpieczonych  
cudzoziemców
Na koniec września 2020 roku w  ZUS 
było zarejestrowanych 689 tys. cudzo-
ziemców. W porównaniu do sierpnia tego 
roku przybyło 31 tys. takich osób. – Jest 
to skala nienotowana w naszej historii – 
mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes 
ZUS.
Cudzoziemców zarejestrowanych na ko-
niec września było też więcej o 19 tys. niż 
w  lutym. To istotne, ponieważ epidemia 
koronawirusa zmusiła część obywateli in-
nych państw, aby wrócili do swoich krajów. 
Od marca do czerwca liczba osób ubezpie-
czonych o  obywatelstwie innym niż pol-
skie w  ZUS spadła o  10 proc. Jednak gdy 
rząd na powrót otworzył polską granicę, 
ubezpieczonych cudzoziemców znowu za-
częło przybywać.
– Analizując najnowsze dane, widzimy, że 
sytuacja się ustabilizowała. We wrześniu 

przekroczyliśmy poziom z lutego. 
Odrobiliśmy już straty z nawiąz-
ką, a  to pozytywna informacja 
w  kontekście systemu ubezpie-
czeń społecznych oraz rynku pra-
cy – wskazuje prof. Uścińska.
I dodaje: – Najnowsze dane poka-
zują, że największe grupy ubez-

pieczonych w ZUS cudzoziemców to oby-
watele:
• Ukrainy – 507 tys. osób,
• Białorusi – 46,2 tys. osób,
• Gruzji – 11,1 tys. osób.
– Spośród cudzoziemców zgłoszonych do 
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 409 
tys. to pracownicy, a 21,5 tys. to prowadzą-
cy własną działalność. Pozostali są zatrud-
nieni na innego rodzaju oskładkowanych 
umowach, np. umowach zlecenia – mówi 
prof. Uścińska.
Od 16 lat liczba cudzoziemców, którzy le-
galnie mieszkają i pracują w Polsce, syste-
matycznie rośnie. Obecnie około 75 proc. 
z nich to Ukraińcy.
Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy le-
galnie pracujący w  Polsce cudzoziemiec 
musi opłacać składki na ubezpieczenia 
społeczne. Niektórzy są objęci wyłącznie 
ubezpieczeniem zdrowotnym. Takich osób 
było 36 tys.
W  sumie ubezpieczeniem zdrowotnym 
objęto 725 tys. obywateli innych państw. 
Jednak nawet ta liczba nie mówi wszystkie-
go. Część cudzoziemców pracuje wyłącznie 
na podstawie umów o dzieło, które nie są 
objęte ubezpieczeniami społecznymi ani 
ubezpieczeniem zdrowotnym.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska
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wadzi działalność ponad 250 firm, które 
zainwestowały przeszło 30 mld złotych 
i zatrudniają około 65 tysięcy osób. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Sekretariat: +48 74 664 91 64

kraju został otwarty na inwestycje z moż-
liwością wsparcia, a  poszczególne regiony 
zostały przydzielone pod zarząd jednej z 14 
spółek zarządzających strefami. 

- Oznacza to, że w  dzisiejszych realiach 
przedsiębiorcy nie muszą przenosić zakła-
dów w  dawny obszary stref. Mogą wystą-

INVEST-PARK patriotycznie, 
czyli o rodzimym biznesie w Wałbrzyskiej Strefie

Specjalne Strefy Ekonomiczne kojarzą 
się z  globalnymi koncernami oraz roz-
ległymi kompleksami przemysłowymi. 
Jak jednak pokazują statystyki – co trzeci 
przedsiębiorca działający w wałbrzyskiej 
strefie posiada polski kapitał, a blisko po-
łowa firm to przedstawiciele mikro, ma-
łego lub średniego biznesu. 

Ulga w  podatku dochodowym oferowana 
przez strefę dostępna jest dla przedsiębior-
ców niezależnie od narodowości kapitału, 
jak i wielkości firmy. Co więcej, im mniej-
sze przedsiębiorstwo tym niższe wymogi 
uzyskania wsparcia a ulga może sięgać aż 
55% wartości inwestycji.

- Wałbrzyska strefa posiada ponad 20 lat 
doświadczenia w  lokowaniu inwestycji 
oraz wspieraniu biznesu. Działając na ob-

szarze 3 województw w  południowo-za-
chodniej Polsce skupia w  swoim regionie 
zarówno reprezentację firm globalnych jak 
Toyota, 3M, Mercedes , Electrolux, VW czy 
Umicore, jak i firmy wywodzące się z pol-
skiego biznesu, jak np. Solgaz, Oleofarm, 
Alsecco czy Lou Fashion. Z oferty wsparcia 
inwestycji przez INVEST-PARK korzysta 
coraz więcej firm działających lokalnie. 
Projekty polskich firm cieszą nas najbar-
dziej, ponieważ wspólnie możemy budo-
wać siłę polskiej gospodarki – mówi Artur 
Siennicki, prezes zarządu WSSE 

Dwa lata temu dzięki nowym przepisom 
pn. „Polska Strefa Inwestycji” nastąpiło 
większe otwarcie stref na lokalny biznes. 
Przedsiębiorcy uzyskali nowe możliwości 
wspierania ich rozwoju. Zniesiono barierę 
lokalizacyjną i  cały obszar inwestycyjny 

pić o ulgę związaną z nową inwestycją tam 
gdzie im wygodnie, na przykład w  miej-
scu w którym już działają i do którego są 
przywiązani. To udogodnienie szczególnie 
ważne dla małego, lokalnego biznesu – wy-
jaśnia Krzysztof Drynda, wiceprezes strefy. 

Pomimo spowolnienia gospodarczego wy-
wołanego pandemią wałbrzyska strefa wy-
dała w tym roku już 21 decyzji o wsparciu 
inwestycji. Aż 13 z  nich dotyczy polskich 
firm, a 11 to przedstawiciele mikro, małego 
i średniego biznesu. 

- Cały czas promujemy ofertę strefy oraz 
informujemy przedsiębiorców o możliwo-
ści skorzystania z ulg. Pomimo ogranicze-
nia kontaktów bezpośrednich prowadzimy 
webinaria oraz jesteśmy w stałym kontak-
cie z biznesem i samorządami. Myślę, że te 
działania przynoszą wymierny efekt. Zasa-
da jest prosta – jeśli planujesz inwestycje, 
skontaktuj się ze strefą zarządzającą tym 
obszarem, aby dowiedzieć się o przysługu-
jących ulgach – zachęca Kamil Zieliński, 
wiceprezes WSSE. 

Wałbrzyska Strefa obejmuje obszar połu-
dniowo-zachodniej Polski w  wojewódz-
twach dolnośląskim, opolskim i  wielko-
polskim. O wsparcie dla nowych inwestycji 
przez WSSE mogą występować przedsię-
biorcy z 174 gmin. Obecnie w strefie pro-Artur Siennicki, prezes zarządu WSSE "INVEST-PARK" Krzysztof Drynda, wiceprezes zarządu WSSE "INVEST-PARK" Kamil Zieliński, wiceprezes zarządu WSSE "INVEST-PARK"
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Krajowy Depozyt Papierów Wartościo-
wych wraz z izbą rozliczeniową KDPW_
CCP S.A. tworzy grupę kapitałową ofe-
rującą szereg specjalistycznych usług dla 
sektora finansowego w  szeroko pojętym 
obszarze posttransakcyjnym. Grupa 
KDPW od ponad 25 lat tworzy infra-
strukturę rynku kapitałowego w Polsce, 
będąc kluczowym dostawcą usług w za-
kresie rejestrowania, przechowywania, 
rozliczania i rozrachunku papierów war-
tościowych. Odbiorcami naszych usług są 
przede wszystkim banki, domy makler-
skie, emitenci papierów wartościowych, 
a ostatnio także inwestorzy. 
Działalność takich instytucji jak KDPW 
i KDPW_CCP jest fundamentem efektyw-
ności, bezpieczeństwa i stabilności systemu 
finansowego. Jest to możliwe dzięki zacho-
waniu wysokich standardów zarządczych, 
regulacyjnych, operacyjnych, a w szczegól-
ności technologicznych.
Obsługę podstawowej działalności KDPW 
oraz KDPW_CCP w obszarze prowadzenia 
depozytu papierów wartościowych, roz-
rachunku i  rozliczeń transakcji, zapewnia 
wdrożony w 2009 r. system kdpw_stream, 
który podobnie jak większość rozwiązań 
IT stosowanych w  ramach naszej Grupy 
powstał i jest stale rozwijany siłami wła-
snymi i  został wdrożony we współpracy 
z instytucjami rynku. 
System kdpw_stream gwarantuje nie tyl-
ko wysoką dostępność, wydajność, stabil-
ność i  bezpieczeństwo, a  także zdolność 
do współpracy operacyjnej z  innymi sys-
temami europejskimi oraz zagranicznymi 
instytucjami finansowymi. System kdpw_
stream przetwarza średnio ok 100 tys. ope-
racji dziennie, a  jest w stanie przetworzyć 
nawet 2 mln operacji dziennie.

Technologia w służbie rynku 
kapitałowego

Własne systemy informatyczne obsługu-
ją większość udostępnianych przez GK 
KDPW usług, w  tym rozliczenia transak-
cji, zarządzanie ryzykiem, rozrachunek, 
usługi dla emitentów papierów wartościo-
wych związane z operacjami na papierach, 
wypłatą świadczeń i obsługą walnych zgro-
madzeń spółek publicznych, repozytorium 
transakcji EMIR, ARM, wkrótce SFTR, 
nadawanie kodów LEI czy system rekom-
pensat. W 2019 r. uruchomiony został sys-
tem do obsługi rejestracji niepublicznych 
papierów wartościowych.
W tej chwili ponad 90 proc. usług świadczo-
nych przez Grupę KDPW, realizowanych jest 
za pomocą systemów informatycznych. 

Zaplecze organizacyjne
W przypadku takich instytucji infrastruk-
tury rynku, jak KDPW czy izba rozlicze-
niowa KDPW_CCP, które są kluczowe dla 
efektywności, bezpieczeństwa i stabilności 
systemu finansowego, podstawą w  podej-
mowaniu decyzji są wysokie standardy 
zarządcze, regulacyjne, operacyjne i  tech-
nologiczne. Grupa KDPW od lat wprowa-
dza i śledzi najnowsze rozwiązania w tym 
zakresie. Efektywne wspieranie procesu 
podejmowania decyzji, planowanie i  za-
rządzanie oraz pełny wgląd w  sytuację 
firmy zapewniają KDPW od lat również 
zaawansowane rozwiązania w zakresie za-
rządzania danymi. KDPW wykorzystuje 
hurtownię danych do integracji, optyma-
lizacji i digitalizacji procesów związanych 
z  przetwarzaniem danych finansowych, 
statystyk z  operacji przeprowadzanych 
przez KDPW i  KDPW_CCP oraz danych 
związanych z  inwestycjami aktywów fi-
nansowych w celu ich analizy oraz rapor-
towania, również na potrzeby zewnętrzne.

Technologia blockchain
Od 2018 r. KDPW dostrzega istotny poten-
cjał technologii rozproszonych rejestrów, 
w  tym technologii blockchain, w  dostar-
czaniu nowej jakości usług finansowych 
dzięki możliwości współpracy wielu pod-
miotów. Rozwiązania tworzone w oparciu 
o technologię blockchain to odpowiedź 
KDPW na oczekiwania, obawy związane 
z technologią i rosnące potrzeby rynku 
kapitałowego, w szczególności w obszarze 
usług posttransakcyjnych.
Efektem prac ekspertów KDPW oraz 
współpracy z IBM Polska było uruchomie-
nie 1 lipca 2019 r. Platformy Blockchain 
dla Rynku Kapitałowego - nowoczesnej 
platformy biznesowej, będącej rozwiąza-
niem ukierunkowanym na współpracę 
wielu podmiotów, w  celu wymiernego 
zwiększania wzajemnych korzyści. 
Unikalna w  skali światowej Platforma 
Blockchain adresowana jest do podmiotów 
świadczących usługi na rynku kapitało-
wym: banków, domów maklerskich oraz 
innych podmiotów, które mogą partycypo-
wać w  tworzeniu wspólnej infrastruktury 
i  są zainteresowane integrowaniem w  jej 
ramach usług. Umożliwia ona tworzenie 
niezależnych aplikacji wspierających roz-
wój innowacyjnych linii biznesowych. 

eVoting
Pierwszą uruchomioną na Platformie 
Blockchain usługą jest eVoting, który di-
gitalizuje proces głosowania na walnych 
zgromadzeniach. Aplikacja dostępna jest 
od 30 września 2019 r. i poszerza obsługę 
walnych zgromadzeń spółek, których akcje 
są zarejestrowane w KDPW, o możliwość 
zdalnego głosowanie z  wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej. 
Nowoczesne, bezpieczne i tanie narzędzie, 
jakim jest usługa eVoting, znacząco uła-
twia dostęp do pełnej i wiarygodnej infor-
macji o walnych zgromadzeniach, pozwala 
śledzić cały proces i  brać w  nim czynny 
udział z  dowolnego miejsca i  o  dowolnej 
porze, a także zapewnia spójny, przejrzysty 
i niezaprzeczalny wgląd w wyniki walnego 
zgromadzenia, w tym sposób oddania gło-
sów przez inwestora. 

W czasach kryzysu gospodarczego wy-
wołanego pandemią koronawirusa, pa-
radoksalnie, rynek kapitałowy w  Polsce 
odnotował niezwykłe zainteresowanie 
ze strony inwestorów indywidualnych. 
Padły rekordy w  obrotach na rynku ak-
cji. Sprzedaż funduszy inwestycyjnych 
nawet w  miesiącach wakacyjnych była 
zaskakująco wysoka. Czy będzie to tylko 
chwilowy trend, czy uda się zatrzymać in-
westorów na dłużej? Jakie są możliwości 
rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych 
w  Warszawie i  w  ogóle polskiego rynku 
kapitałowego?
Odpowiedzi na ta-
kie i  wiele innych 
pytań możemy 
uzyskać analizując 
Strategię Rozwoju 
Rynku Kapitało-
wego na lata 2019–
2023. Została ona 
przyjęta przez Radę 
Ministrów 1 paź-
dziernika 2019 r. 
i  stanowi pierwszy 
szczegółowy i kom-
pleksowy plan roz-
woju rynku kapi-
tałowego w  Polsce. 
Została opracowa-
na we współpracy 
z Europejskim Ban-
kiem Odbudowy 
i  Rozwoju i  zespo-
łem zewnętrznych 
konsultantów.

Finanse napędzają cyfryzację 
gospodarki
W Strategii zostało wskazanych 90 działań 
umożliwiających szybki rozwój polskiego 
rynku kapitałowego. Mówi się m.in. o ko-
nieczności wdrożenia nowych technolo-
gii wspieranych przez uczestników rynku 
w  celu osiągnięcia pozytywnych efektów 
zewnętrznych sieci. Zwracamy na to uwa-
gę, bo wiadomo, że sektor finansowy jest 
największym użytkownikiem technologii 
cyfrowych i  jednocześnie główną siłą na-
pędową cyfrowej transformacji gospodar-
ki. 
W  tym kontekście warto zwrócić uwagę 
na Krajowy Depozyt Papierów Warto-

Technologie przyspieszają 
rozwój rynku kapitałowego

ściowych, który wraz z izbą rozliczeniową 
KDPW_ CCP S.A. tworzy grupę kapita-
łową oferującą szereg specjalistycznych 
usług dla sektora finansowego w  szeroko 
pojętym obszarze posttransakcyjnym. 
Własne systemy informatyczne obsługu-
ją większość udostępnianych przez GK 
KDPW usług, w  tym rozliczenia transak-
cji, zarządzanie ryzykiem, rozrachunek, 
usługi dla emitentów papierów wartościo-
wych związane z operacjami na papierach, 
wypłatą świadczeń i obsługą walnych zgro-
madzeń spółek publicznych, repozytorium 
transakcji EMIR, ARM, wkrótce SFTR, 

nadawanie kodów LEI, czy system rekom-
pensat. 
W  2019 roku uruchomiony został system 
do obsługi rejestracji niepublicznych pa-
pierów wartościowych. W tej chwili ponad 
90 proc. usług świadczonych przez Grupę 
KDPW, realizowanych jest za pomocą sys-
temów informatycznych.
 Od 2018 r. KDPW dostrzega istotny poten-
cjał technologii rozproszonych rejestrów, 
w  tym technologii blockchain, w  dostar-
czaniu nowej jakości usług finansowych 
dzięki możliwości współpracy wielu pod-
miotów. Rozwiązania tworzone w oparciu 
o  technologię blockchain, to odpowiedź 
KDPW na oczekiwania, obawy związane 
z  technologią i  rosnące potrzeby rynku 

kapitałowego, w szczególności w obszarze 
usług posttransakcyjnych. 

Unikatowa Platforma Blockchain
Efektem prac ekspertów KDPW oraz 
współpracy z IBM Polska było uruchomie-
nie 1 lipca 2019 r. Platformy Blockchain dla 
Rynku Kapitałowego - nowoczesnej plat-
formy biznesowej, będącej rozwiązaniem 
ukierunkowanym na współpracę wielu 
podmiotów, w celu wymiernego zwiększa-
nia wzajemnych korzyści. 
Unikalna w  skali światowej Platforma 
Blockchain adresowana jest do podmio-

tów świadczących 
usługi na rynku ka-
pitałowym: banków, 
domów makler-
skich oraz innych 
podmiotów, które 
mogą partycypować 
w  tworzeniu wspól-
nej infrastruktury 
i  są zainteresowane 
integrowaniem w  jej 
ramach usług. Umoż-
liwia ona tworzenie 
niezależnych aplikacji 
wspierających rozwój 
innowacyjnych linii 
biznesowych. Jest to 
rozwiązanie sektoro-
we, ukierunkowane 
na współpracę wielu 
podmiotów, w  celu 
wymiernego zwięk-

szania wzajemnych korzyści.
Pierwszą uruchomioną na Platformie 
Blockchain usługą jest eVoting, który di-
gitalizuje proces głosowania na walnych 
zgromadzeniach. Aplikacja dostępna jest 
od 30 września 2019 r. i poszerza obsługę 
walnych zgromadzeń spółek, których akcje 
są zarejestrowane w  KDPW, o  możliwość 
zdalnego głosowanie z  wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej. 
Nowoczesne, bezpieczne i tanie narzędzie, 
jakim jest usługa eVoting, znacząco uła-
twia dostęp do pełnej i wiarygodnej infor-
macji o walnych zgromadzeniach, pozwala 
śledzić cały proces i  brać w  nim czynny 
udział z  dowolnego miejsca i  o  dowolnej 
porze, a także zapewnia spójny, przejrzysty 
i niezaprzeczalny wgląd w wyniki walnego 
zgromadzenia. 

Czym jest Blockhain?
Blockchain jest rodzajem sieci DLT (distributed ledger technology), czyli tech-
nologii rozproszonego rejestru, w ramach której każdy uczestnik posiada wła-
sną kopię wspólnego rejestru. Stan rejestru stanowi przedmiot wzajemnego 
uzgodnienia pomiędzy wszystkimi węzłami sieci i  jest on kryptograficznie 
podpisywany.
Pozwala to wszystkim uczestnikom sieci na pełną audytowalność rzeczywi-
stego stanu rejestru i  zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian 
w jego treści. Blockchain jest zatem rodzajem specyficznej bazy danych, za-
pewniającej niezmienność historii treści w niej zapisanych.

Oprac. na podstawie: www.kdpw.pl
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Podczas Europejskiego Kongre-
su Gospodarczego w  Katowicach 
uczestniczyła Pani w  panelu tema-
tycznym „Elastyczne zarządzanie”. 
Jakie najważniejsze wnioski płyną 
z tej debaty?

Dziś w  zarządzaniu liczy się umiejętność 
szybkiego dostosowywania się do dy-
namicznie zmieniających się warunków 
w otaczającym nas świecie VUCA. Jest to 
duża rola przed liderami. To oni oswajają 
lęk poprzez jasne określenie celów, transpa-
rentne przepływy decyzji i  zarządzanie 
harmonijne, oparte o metody Agile. Odpo-
wiedzialność menagerów za podległych im 
pracowników pozwala nam oswajać nie-
przewidywalność. Pandemia pokazała, że 
koncentrowanie się firm głównie na osią-
ganiu najlepszych wyników finansowych 
to dziś działanie niewystarczające, by wła-
ściwie odnaleźć się w kryzysowej sytuacji.
Większego znaczenia nabiorą takie war-
tości jak umiejętność współdziałania czy 
troska o  pracowników. Warto podkreślić, 
że pokolenie tzw. millenialsów poszuku-
je dziś w  pracy sensu. Oprócz wynagro-
dzenia, potrzebują oni poczucia wpływu 
na bardzo ważne tematy cywilizacyjne. 
W zmiennym otoczeniu największe szanse 
na przetrwanie mają organizacje funkcjo-
nujące w  oparciu o  trend wartości i  idei, 
o szacunek do ludzi. W dzisiejszym kryzy-
sie najlepiej radzą sobie firmy, które mają 
strategię, są przygotowane się pod kątem 
transformacji cyfrowej oraz są społecznie 
odpowiedzialne.

Jak Akademia WSB w Dąbrowie Gór-
niczej zareagowała na kryzys związa-
ny pandemią, czyli jak Uczelnia zdała 
egzamin z nieprzewidywalności?

W sytuacjach kryzysowych bardzo istotny 
jest silny leadership, zarówno w  dużych 
korporacjach, jak i  małych i  średnich fir-
mach. Na pewno nieco łatwiej nam funk-
cjonować w  dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości, ponieważ żyjemy w niej już 
jakiś czas... Dzisiejszym liderom powinno 

Elastyczne zarządzanie  
w dynamicznym świecie
przyświecać przesłanie Jona Kabat-Zinna: 
„Nie zatrzymasz fal, ale możesz nauczyć się 
surfować”.
Połowa marca to był czas, w którym w kil-
ka dni Akademia WSB musiała zapewnić 
osobom, które związały z  nią przyszłość, 
zarówno studentom, jak i  pracownikom, 
możliwość kontynuacji nauki i  pracy, 
mimo ograniczeń spowodowanych pande-
mią. Wymagało to dużej odpowiedzialno-
ści. Czas ten uświadomił nam kilka waż-
nych kwestii, przede wszystkim potrzebę 
indywidualizacji procesów kształcenia, 
dopasowania kierunków do potrzeb ryn-
ku pracy i  partnerów biznesowych, jako 
Uczelnia, musimy te potrzeby przewidy-
wać, wyprzedzać i  rozwijać kompetencje, 
które będą poszukiwane w przyszłości.
Nie przeniesiemy całej edukacji w  sferę 
online, ale pewne rozwiązania będziemy 
stosować na szerszą skalę. Zmienił się spo-
sób patrzenia na doskonalenie zawodowe 
przeprowadzane drogą online, które do 
tej pory traktowano, zupełnie niesłusznie, 
jako gorsze. Epidemia obaliła te mity i po-
mogła dostrzec możliwości podnoszenia 
kompetencji bez wychodzenia z domu.

Akademia WSB jest jednym z  naj-
większych ośrodków akademickich 
sektora niepublicznego w  Polsce. 
Z  jaką ofertą kształcenia Uczelnia 
rozpoczęła nowy rok akademicki, 
w  tym również w  zakresie studiów 
podyplomowych?

Wprowadziliśmy studia podyplomowe, 
które z  założenia prowadzone są wyłącz-
nie zdalnie w ramach takich platform jak 
Clickmeeting, Zoom i wiele innych. Nauka 
odbywa się również w  wirtualnych labo-
ratoriach, umożliwiających pracę w czasie 
rzeczywistym na oprogramowaniu licen-
cyjnym Uczelni, bez względu na miejsce 
zamieszkania, z  oferty mogą więc korzy-
stać osoby z całej Polski.
Wśród kierunków studiów podyplomo-
wych, które w  pełni można ukończyć on-
line, znalazły się m.in.: Master of Business 
Administration (partnerem kierunku 
jest EY Academy of Business), Manager 
w świecie VUCA, Cloud Computing, Data 
Scientist - Big Data i  systemy zaawanso-
wanej analizy danych czy Prawo dla me-
nedżerów. Uczelnia sukcesywnie planuje 
poszerzać ofertę kierunków online.

Program studiów Master of Business Ad-
ministration powstał we współpracy z EY 
Academy of Business firmą, która jest świa-
towym liderem rynku usług profesjonal-
nych obejmujących usługi audytorskie, do-
radztwo podatkowe, doradztwo biznesowe 
i  doradztwo transakcyjne. Partnerstwo to 
stanowi istotny atut prowadzonych stu-
diów przede wszystkim z uwagi na dostęp 
do „know-how” i case studies największych 
i najbardziej prężnie rozwijających się firm 
na świecie. Dzięki temu słuchacze uzysku-
ją globalne spojrzenie na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa na współczesnym rynku 
oraz rozumieją kluczowe procesy składają-
ce się na sukces w biznesie.
Manager w  świecie VUCA to kierunek, 
będący idealną odpowiedzią na nową rze-
czywistość, z którą w dobie pandemii przy-
szło nam się zmierzyć. VUCA to akronim 
służący do opisaniu sytuacji, w jakiej funk-
cjonują firmy, menadżerowie i pracownicy. 
Zmienność (Volatility), niepewność (Un-
certainty), złożoność (Complexity) oraz 
niejednoznaczność (Ambiguity) towarzy-
szyły nam już dawniej, obecnie bezprece-
densowa wydaje się jednak ich intensyw-
ność i  skala sprawiająca, że zarządzanie, 
podejmowanie strategicznych decyzji jest 
trudniejsze, ale i bardziej ekscytujące. Kie-
runek studiów Menadżer w świecie VUCA 
daje słuchaczom umiejętności niezbędne 
do poruszania się w  zmiennej rzeczywi-
stości. Warsztatowa forma zajęć została 
zaprojektowana, tak aby uczestnicy po ich 
zakończeniu potrafili dokonać transferu 
wiedzy do codziennej pracy. Dzięki sy-
mulacjom opartym o  rzeczywiste analizy 
przypadków, udziałem w  grach bizneso-
wych i eksperymentach myślowych studia 
przybierają formę treningu menadżerskie-
go opartego o ideę „małego MBA”. Zajęcia 
online prowadzone są przez praktyków 
posiadających wieloletnie doświadczenie 
biznesowe, zarządcze i szkoleniowe.

Oferta studiów MBA i  podyplomowych 
dostępna jest na stronie: rekrutacja.wsb.
edu.pl/kierunki-studiow-podyplomo-
wych, zapraszam do zapoznania się.

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – 
Rektor Akademii WSB

21 października rozpoczął się nabór 
wniosków w drugiej części programu 
„Czyste Powietrze”, przygotowanej dla 
Polaków o niższych dochodach. Aby do-
stać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł 
– na wymianę kopciucha i termomoder-
nizację domu, potrzebne będzie zaświad-
czenie o dochodach wydane przez gminę. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej przygotował 
też nowe udogodnienia: kalkulator dota-
cji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia 
o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń 
i materiałów zgodnych z programem.
Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej 
współpracy z gminami, które są zobligo-
wane do wydawania zaświadczeń upraw-
niających mniej zamożnych beneficjentów 
programu do podwyższonego poziomu dofi-
nansowania. – powiedział Michał Kurtyka, 
minister klimatu i środowiska.
Jak wyjaśnia Paweł Mirowski, wiceprezes 
NFOŚiGW realizacja zadań, związanych 
z ustalaniem przez gminy dochodu na 
osobę w gospodarstwie domowym i wy-
dawaniem zaświadczeń uprawniających 
do ubiegania się o podwyższony poziom 

Ruszyła druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0
dofinansowania, wymaga aktualizacji 
oprogramowania w gminach. W ramach 
wewnętrznych regulacji i zasad współpracy 
z dostawcami IT, gminy od dwóch tygodni 
mogą pobierać aktualizację systemu.
Zaświadczenia o dochodach będą wyda-
wane przez gminy na podstawie żądań 
składanych przez osoby zainteresowane 
udziałem w programie. Żądanie można 
złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą 
albo przez platformę ePUAP. O wydanie 
zaświadczenia należy się zwrócić do gminy 
zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.
Osoby fizyczne (właściciele lub współwła-
ściciele domów jednorodzinnych) o do-
chodach miesięcznych do 1400 zł/os. (go-
spodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł 
(gospodarstwa jednoosobowe), mają szan-
sę na dotację do 60% poniesionych kosztów 
realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 
tys. zł). 
Pozostali beneficjenci „Czystego Powie-
trza”, z rocznym dochodem do 100 tys. 
zł, są uprawnieni do podstawowego po-
ziomu dofinansowania (część pierwsza 
programu). To oznacza, że mogą starać się 
o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źró-

dła ciepła oraz montażu instalacji fotowol-
taicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwesty-
cja obejmuje pompę ciepła oraz instalację 
PV). Natomiast ci, których dochód prze-
kracza 100 tys. zł, mogą skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT 
(do 53 tys. zł).
Aby pomóc pracownikom gmin, szczegól-
nie w pierwszej fazie, w obsłudze benefi-
cjentów programu pod kątem wydawanych 
zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW 
uruchomił specjalną infolinię dla samo-
rządów pod numerem 22 340 40 90. Nadal 
funkcjonuje też osobna infolinia dla wnio-
skodawców i beneficjantów programu (od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 
pod numerem: 22 340 40 80).
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, przygotował także 
kalkulator dotacji. To nowe narzędzie – na 
stronie  www.czystepowietrze.gov.pl/kal-
kulator-dotacji  – ułatwi wnioskodawcom 
wyliczanie dotacji na planowane przedsię-
wzięcie w zależności od wybranych zadań 
kwalifikujących się do dofinansowania.

Oprac. na podstawie:  
www.gov.pl/web/klimat

We Wrocławiu, 7 – 8 października odbył 
się VI Kongres Energetyczny DISE. Te-
matem przewodnim był European Green 
Deal w Polsce. Debata ogniskowała wokół 
nowej wizji Europy w horyzoncie 2050 r. 
oraz wyzwań i szans włączenia Polski we 
wspólny kurs po neutralność klimatycz-
ną. 
„Europejski Zielony Ład” jest największym 
wyzwaniem i szansą naszych czasów, może 
stać się nową strategią wzrostu gospodar-
czego dla UE dzięki inwestycjom w  tech-
nologie ekologiczne i  zrównoważone roz-
wiązania. Organizatorzy Kongresu wyszli 
z  założenia, że ta ambitna koncepcja wy-
maga pogłębionej debaty w gronie eksper-
tów, polityków i przedsiębiorców zarówno 
polskich jak i zagranicznych.
Celem konferencji była dyskusja, podczas 
której starano się wypracować koncepcje 
modeli transformacji polskiego sektora 
energetycznego, spójnej z  celami „Zie-
lonego Ładu”, a  jednocześnie mające na 
względzie przede wszystkim bezpieczeń-
stwo energetyczne kraju oraz zwiększają-
ce konkurencyjność polskiej gospodarki. 
W  ciągu 2 dni debat odbyło się 10 paneli 
dyskusyjnych, w których wzięło udział 80 
prelegentów z Polski i zza granicy.

Europejski Zielony Ład w Polsce
Tegoroczna debata koncentrowała się na 
następujących zagadnieniach:
• European Green Deal w Polsce – zielony 

plan odbudowy dla Europy
• Energetyka rozproszona. Klastry energii 

i prosumenci
• Wielkoskalowe odnawialne źródła energii
• Rola gazu ziemnego jako paliwa przej-

ściowego w procesie transformacji ener-
getycznej

• Digitalizacja w energetyce
• Technologie wodorowe w energetyce
• Transformacja polskiego ciepłownictwa
• Efektywność energetyczna i OZE w stra-

tegiach przemysłowych
• Mechanizmy finansowania sprawiedli-

wej transformacji w Europie
Obecny na Kongresie Michał Kurtyka, 
Minister Klimatu i  Środowiska wskazał, 
że w  procesie transformacji energetycznej 
konieczne jest zachowanie sprawiedliwości 
społecznej, stąd duży nacisk będzie po-
łożony na dobre wykorzystanie środków 
z Just Transition Fund. 
Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, 
w  Ministerstwie Aktywów Państwowych, 
Pełnomocnik ds. rozwoju morskiej ener-

getyki wiatrowej stwierdził, że uchwale-
nie długo wyczekiwanej ustawy o promo-
waniu wytwarzania energii elektrycznej 
z  morskich farm wiatrowych  ma nastąpić 
do końca 2020 r. Do 2030 r. ma nastąpić 
pięciokrotny wzrost mocy z offshore i pro-
dukcja 500 GW mocy z offshore do 2040 r.
Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy 
ds. Energetyki, PKN Orlen S.A. powiedział, 
że do końca 2021 r. Orlen deklaruje wybu-
dować hub wodorowy, a w 2024 r. rozpocząć 
instalacje morskich farm wiatrowych. 
Z kolei, Marcin Chludziński, Prezes Zarzą-
du KGHM Polska Miedź S.A. poinformo-
wał, że miedź produkowana przez KGHM 
Polska Miedź S.A. będzie surowcem pro-
dukcyjnym turbin wiatrowych w Polsce. 
Uczestnicy debat wskazywali, że polska 
energetyka jest u progu wielkich zmian. Jed-
nocześnie jest to moment decyzyjny, który 
wymaga podjęcia odważnych decyzji. Dziś 
kluczowe jest przewidywanie i wyprzedza-
nie światowych trendów, gdyż to wpłynie 
na konkurencyjność polskiej energetyki 
na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej 
oraz arenie międzynarodowej.
DISE jako think – tank od lat wspiera pol-
ską ścieżkę transformacji energetycznej, 
ale dziś, kiedy nowe, wysoce ambitne cele 
klimatyczne determinują kształt sektora 
energii, działania DISE są jeszcze bardziej 
intensywne. 

Oprac. na podstawie www.dise.org.pl
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Regionalny transport kolejowy      zmniejsza korki i ogranicza 
emisję smogu
Z Arturem Martyniukiem prezes zarządu POLREGIO, rozmawia Radosław Nosek

nością ruchową, powinno być traktowane 
jako jedno z  bardziej istotnych, przy oce-
nie jakości życia w obszarach związanych 
z szeroko rozumianą mobilnością. W nie-
dalekiej przyszłości, osoby w wieku 65 lat 
i  więcej mogą stanowić prawie 1/3 popu-
lacji miast. Bardzo ważną i potrzebną po-
mocą, szczególnie dla mniejszych samo-
rządów jest program rządowy Kolej Plus, 
który ma na celu walkę z wykluczeniem ko-
munikacyjnym. W  ramach tej inicjatywy 
mają powstać nowe inwestycje kolejowe, 
a  część nieczynnych, lokalnych połączeń 
zostanie na nowo przywrócona. Dzięki 
wdrażanym obecnie rozwiązaniom tech-
nologicznym polska kolej staje się coraz 
nowocześniejsza, a co za tym idzie również 
coraz bardziej konkurencyjna. Zrównowa-
żony rozwój aglomeracji miejskich, w któ-
rych zamieszkuje obecnie połowa ludności 
świata, a według danych ONZ w 2050 roku 
będzie tam pond 2/3 mieszkańców naszej 
planety, jest jednym z  priorytetowych za-
dań stojących przed ludzkością. To właśnie 
m.in. inwestycje w infrastrukturę kolejową 
pozwalają przyczyniać się do rozwoju go-
spodarczego kraju, dzięki czemu możemy 
z  optymizmem spoglądać w  bezpieczną 
przyszłość. 

Narastająca pandemia wpływa nie-
korzystnie na wyniki finansowe 
przewoźników. Jak w  tej trudnej sy-
tuacji radzi sobie POLREGIO? Jak 
wyobraża Pan sobie funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa po pandemii? Czy 
już teraz należy się do tego przygoto-
wywać?

Stabilna kondycja spółki pozwoliła nam 
odpowiednio przygotować się na spo-
wolnienie gospodarcze. Najlepszym tego 
potwierdzeniem jest fakt, iż jako jedno 
z  nielicznych przedsiębiorstw kolejowych 
nie dokonaliśmy zwolnień oraz nie wpro-
wadziliśmy obniżek płac podczas trwania 
pandemii. Nieocenioną pomocą okazała 
się także możliwość wykorzystania przez 
naszą spółkę mechanizmów rządowej tar-
czy 3.0, dzięki której POLREGIO powoli 
uzyskuje pomoc w  formie dopłat do re-
kompensaty z tytułu utraconych przycho-
dów przewozowych. Nie wiemy, ile trwać 
będzie stan pandemii, dlatego w  swoich 
obecnych działaniach uwzględniamy - co 
jest sprawą oczywistą - aktualną sytuację 
epidemiczną. Na bieżąco wdrażamy nie-
zbędne wytyczne oraz stale monitorujemy 
sytuację m.in. w  ramach Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego POLREGIO. Spółka 
współpracuje również z instytucjami pań-

Podczas Ogólnopolskiego Szczytu 
Gospodarczego w  Lublinie brał Pan 
udział w panelu tematycznym „Infra-
struktura i  transport”. Jakie najważ-
niejsze wnioski płyną z tej debaty?

Transport zbiorowy jest usługą świadczo-
ną w  ogólnym interesie gospodarczym 
i  ma kluczowe znaczenie dla wspierania 
spójności społeczno-gospodarczej. Dzięki 
transportowi regionalnemu duże aglo-
meracje mają szanse znacznie ograniczyć 
korki, co z  kolei przekłada się na niższą 
emisję smogu. Dobrym przykładem jest 

Londyn, gdzie ludzie mieszkający około 
100 kilometrów od miasta, docierają do 
pracy w  centrum transportem zbioro-
wym w około 45 minut. Należy przy tym 
pamiętać, że dla mieszkańców miast naj-
bardziej pożądana jest łatwość, szybkość 
i wygoda, a motoryzację samochodową ce-
chuje dostępność w czasie i przestrzeni, co 
bezpośrednio przekłada się na jej wysoką 
konkurencyjność względem innych form. 
Dlatego głównym zadaniem przewoźni-
ków oraz władz lokalnych jest zachęcanie 
mieszkańców aglomeracji do rezygnacji 

z  przejazdów indywidualnych na rzecz 
transportu zbiorowego. Jako przykład 
mogę podać, iż POLREGIO w  2018 roku, 
w  związku z  bardzo dużym zanieczysz-
czeniem miasta Kraków zdecydowało się 
wprowadzić bezpłatne przejazdy pocią-
gami dla mieszkańców aglomeracji kra-
kowskiej. Ponadto, jeżeli zwrócimy uwagę 
na zmiany w  strukturze demograficznej 
mieszkańców polskich miast, to kryterium 
odległości do przystanku i  dostępności 
do środków transportu miejskiego dla 
osób starszych lub z  ograniczoną spraw-

stwowymi, władzami samorządowymi, 
a  także organami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo i  zdrowie Polaków. Jeste-
śmy też członkiem powołanego przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Kolejowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 
członkiem Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego przy Ministerstwie Infrastruktury. 
Jeżeli chodzi o ogólną kondycję transportu 
zbiorowego, to zmniejszył się wolumen po-
pytu, a także jego rozkład. Nie znamy jesz-
cze wielu szczegółów, ale jest to najprawdo-
podobniej spadek trwały. Wpływ na taki 
stan ma m.in. praca i nauka zdalna, która 
jest obecnie niewątpliwie szerzej stosowa-
na, niż dotychczas. Choć w  komunikacji 
zbiorowej nie odnotowywano wysokiej 
liczby zakażeń i jest ona bezpieczna, w dal-
szym ciągu należy wypracowywać metody 
i  działania, aby funkcjonowała w  sposób 
przystępny oraz skuteczny. Bardzo waż-
nym po stronie przewoźników będzie na-
cisk na aspekt komunikacyjno-edukacyj-
ny. Wyniki branży kolejowej z miesiąca na 
miesiąc są coraz bardziej optymistyczne, 
jednak nie możemy zapominać, że epide-
mia cały czas wywiera negatywny wpływ 
na przewozy pasażerskie, a  w  związku 
z obostrzeniami oraz reżimem sanitarnym 
wzrastają koszty transportu zbiorowego. 
Naszym priorytetem na najbliższe miesią-
ce pozostaje staranne realizowanie zadań 
oraz konsekwentne podnoszenie jakości 
oferowanych usług dla naszych pasażerów. 
Za podstawę działalności i rozwoju spółki 
uważam podpisywanie umów wieloletnich 
PSC, które dają nam i organizatorom, czy-
li samorządom województw, stabilność 
współpracy, a  pasażerom pewność co do 
oferty połączeń kolejowych.

Proszę wymienić najważniejsze przed-
sięwzięcia inwestycyjne POLREGIO 
planowane w tym i w 2021 roku.

Inwestycje są motorem napędowym dla 
rozwoju spółki, transportu kolejowego, 
a co za tym idzie całej polskiej gospodarki, 
dlatego planujemy realizację szeregu inwe-
stycji dotyczących w szczególności taboru 
i  infrastruktury, współfinansowanych ze 
środków unijnych, w  tym z  wykorzysta-
niem środków w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy. Przymierzając się do przed-
sięwzięć, które nam, a  przede wszystkim 
pasażerom mają służyć przez wiele lat, my-
ślimy nad różnymi rozwiązaniami, m.in. 
nad zakupem pojazdów dwusystemowych. 
Realizacja nowych zamówień taborowych 
wpłynie na poprawę oferty przewozowej, 
wzmocnienie konkurencyjności trans-

portu kolejowego oraz przyczyni się do 
tworzenia nowych miejsc pracy. Pozwala 
to również na rozwój producentów taboru 
oraz innych firm znajdujących się w  łań-
cuchu produkcyjnym. Przedsięwzięcia 
inwestycyjne z  pewnością pomogą nam 
utrzymać stabilną pozycję spółki w  dłuż-
szej perspektywie czasowej oraz skutecznie 
przygotować się do kolejnych, trudnych do 
przewidzenia sytuacji kryzysowych.

Podczas szczytu dyskutowano o  bu-
dowie Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego. Jak należy oceniać to 
przedsięwzięcie z  punktu widzenia 
możliwości rozwojowych kolejowych 
przewoźników, w tym POLREGIO?

Według szacunkowych prognoz do 2030 
roku, liczba pasażerów obsłużonych przez 
polskie lotniska może wzrosnąć do ponad 
60 milionów. Jest to bardzo duży potencjał 
do rozwoju, a lotnisko Chopina, które sta-
nowi główny węzeł przesiadkowy dla PLL 
LOT, nie ma według władz dalszej możli-
wości rozbudowy. Z tego powodu budowa 
nowego portu lotniczego wydaje się być 
uzasadniona. Port Lotniczy Solidarność 
ma być portem przesiadkowym dla Europy 
Środkowo-Wschodniej. Lokalizacja jest ku 
temu bardzo dobra – między Azją i Amery-
ką Północną. Projekt ten byłby z pewnością 
impulsem dla całej polskiej gospodarki, 
a  na przykładzie miast takich jak Frank-
furt czy Amsterdam dostrzegamy, iż porty 
przesiadkowe dokładają się do PKB m.in. 
poprzez nowe miejsca pracy oraz rozkwit 
branż powiązanych z biznesem lotniczym. 
Korzyści z inwestycji kolejowych w ramach 
Programu CPK także są niezaprzeczalne. 
Integracja lotniska z  transportem kolejo-
wym jest jednym z warunków prawidłowe-
go funkcjonowania Portu Lotniczego So-
lidarność. Jak wynika z uzgodnień spółki 
CPK z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi 
i  Ministerstwem Infrastruktury, w  ra-
mach Centralnego Portu Komunikacyj-
nego wybudowanych ma zostać około 1,6 
tys. kilometrów nowych linii. Docelowo, 
przy zastosowaniu pociągów jeżdżących 
z prędkością do 250 km/godz., pozwoli on 
na skomunikowanie obszarów znacząco 
odległych od Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego, w atrakcyjnym czasie podróży. 
Należy jednak pamiętać, że trwająca pan-
demia Covid-19 pozostaje pewnym zagro-
żeniem dla tego projektu, a jej dalszy prze-
bieg może mieć duże znaczenie zarówno, 
jeżeli chodzi o głębokość kryzysu na rynku 
lotniczym, jak i ogólnego kryzysu finanso-
wo-ekonomicznego. 
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PP liderem Uniwersytetu  

Europejskiego „EUNICE”

Politechnika Poznańska rozpoczęła rok 
akademicki 2020/2021 mocnym akcen-
tem, gdyż znalazła się w elitarnym gronie 
uczelni w Europie, które w kolejnych latach 
będą tworzyć podwaliny Uniwersytetów 
Europejskich. Dla Uczelni to ogromny 

Politechnika Poznańska – 
mocne akcenty na  
rozpoczęcie nowego roku 
akademickiego
Uniwersytet Europejski, nowy budynek zeroenergetyczny i pięciu kandydatów na jedno miej-
sce – tak Politechnika Poznańska rozpoczęła nowy rok akademicki.

sukces i  możliwość m.in. zintegrowanej 
mobilności, nowych i  elastycznych pro-
gramów nauczania, wypracowania modeli 
dobrych praktyk i intensywna współpraca 
z  przemysłem i  innymi interesariuszami 
zewnętrznymi. Projekt pozwoli na promo-
wanie wspólnych wartości europejskich, 
wzmacnianie tożsamości europejskiej 
oraz postępy w  obszarze jakości, wydaj-
ności, atrakcyjności i  międzynarodowej 
konkurencyjności europejskich Uczelni. 

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rek-
tor PP podkreśla: „To jest wielki sukces, 
mówię to z  pełną świadomością. […] sta-
liśmy się uczelnią bardzo rozpoznawalną 
i  to nie tylko w Polsce, ponieważ rola Po-
litechniki Poznańskiej nie ogranicza się do 
członkostwa w konsorcjum uniwersytetów 
europejskich – przede wszystkim jest jego 
liderem. To jest bardzo istotne osiągnię-
cie, a  fakt ten zauważyły inne uczelnie 
i, co ważne, decydenci. Da nam to wiele 

istotnych możliwości, w  tym rozszerzenie 
działań w zakresie umiędzynarodowienia. 
Ekspansja europejska jest kluczowa.”

Budynek niemal zeroenergetyczny

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akade-
mickiego oddano do użytku budynek Wy-
działu Architektury i Wydziału Inżynierii 
Zarządzania. Budynek zachwyca nie tylko 
efektowną bryłą, ale przed wszystkim za-
stosowaniem najnowocześniejszych roz-
wiązań technologicznych. Zamontowano 
aż 666 sztuk paneli fotowoltaicznych o po-
wierzchni 1090 m2. Duże wrażenie robi ze-
wnętrzna iluminacja, elektryczna, a  prze-
szklone atrium o  powierzchni 336,60 m2 
daje efekt ogromnej przestrzeni o  wyjąt-
kowych walorach, nie tylko użytkowych, 
ale i estetycznych. Budynek w pełni zasłu-
żył na miano Akropolu Technologiczne-
go – stanowi zderzenie historii klasycznej 
architektury z  wyzwaniami nowoczesnej 
technologii i nowoczesności.

Kandydatów więcej niż miejsc

Na studia na Politechnikę Poznańską 
aplikowało w tym roku 6235 kandydatów. 
Biorąc pod uwagę wszystkie wybrane pre-
ferencje o jedno miejsce na Uczelni starało 
się 5,2 kandydata na miejsce. Najpopular-
niejszymi kierunkami w tym roku okaza-
ły się Architektura wnętrz, Architektura 
(Architecture), Inżynieria farmaceutyczna, 
Inżynieria zarządzania, Sztuczna inteli-
gencja (Artificial Intelligence), Logistyka, 
Mechatronika. Uczelnia oferuje kształce-
nie na 9 wydziałach, prowadzących łącz-
nie 37 kierunków studiów. Studiuje tutaj 
ponad 16 tysięcy studentów studiów I  i  II 
stopnia, Szkoły Doktorskiej oraz studiów 
podyplomowych. O  ich wykształcenie 
troszczy się ponad 1300 nauczycieli akade-
mickich. Oferta dydaktyczna Politechniki 
Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i do-
stosowana do wymogów stawianych przez 
pracodawców nie tylko krajowych, ale i za-
granicznych.
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Podczas 6. Ogólnopolskiego Szczytu 
Gospodarczego w Lublinie odebrał 
Pan Nagrodę „Bursztyn Polskiej 
Gospodarki 2020”. Jakie osiągnięcia 
Pana jako Prezesa Polskiej Agencji 
Kosmicznej zdecydowały o przyzna-
niu tak zaszczytnego wyróżnienia?

Przede wszystkim chciałbym jeszcze raz 
podziękować organizatorom za nagro-
dę Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020 r. 
dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Tak, jak 
mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu Ka-
pituły, zostały docenione nasze zasługi na 
arenie międzynarodowej m.in. w postaci 
podpisanych porozumień, m.in. z NASA, 
Dowództwem Strategicznym USA oraz 
skuteczne wykorzystanie środków UE. 
To wyróżnienie pokazuje, że choć Polska 
Agencja Kosmiczna jest bardzo młodą in-
stytucją, to wspiera swymi działaniami 
sektor kosmiczny, który jest bardzo istot-
ny dla naszej gospodarki. Na przestrzeni 
ostatniego roku, budżet POLSA udało się 
zwiększyć prawie czterokrotnie, w dużym 
stopniu przez to, że weszliśmy do ścisłej, 
europejskiej czołówki jeśli chodzi o wy-
korzystanie środków z unijnego programu 
Horyzont 2020 w obszarze kosmicznym. 
Również liczba projektów finansowanych 
ze środków UE, które prowadzimy, wzrosła 
obecnie ponad 5-krotnie. 
Tu warto podkreślić, że aż 70 proc. pozy-
skanych z Unii Europejskiej środków tra-
fia do przemysłu. Nie w formie grantów, 
a kontraktów. Dzięki temu, polskie firmy 
zyskują doświadczenie, pozwalające im 
konkurować na arenie międzynarodowej. 
Jeśli natomiast chodzi o współpracę mię-
dzynarodową, to warto przypomnieć, że 
w 2019 roku, jako prezes Polskiej Agencji 
Kosmicznej podpisałem porozumienia 
i umowy o współpracy m.in. w ramach Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), jak 
i z NASA i USSTRATCOM. 

Na czym polega i jakie są efekty 
współpracy Polskiej Agencji Ko-
smicznej z NASA?

Zeszłoroczne porozumienie o współpracy 
między Polską a Stanami Zjednoczony-
mi dotyczyło eksploracji przestrzeni ko-
smicznej i wypływających z niej wspólnych 

Sukcesy POLSA na arenie 
międzynarodowej
korzyści. Dokument otworzył nowy etap 
współpracy pomiędzy Polską Agencją Ko-
smiczną a NASA, który w przyszłości po-
zwoli na szybszy rozwój sektora kosmicz-
nego i przyniesie korzyści dla obu stron. 
To pierwszy krok w kierunku zacieśnienia 
współpracy na polu eksploracji przestrzeni 
kosmicznej. 
Obecnie jesteśmy w trakcie negocjacji bi-
lateralnego porozumienia z NASA, ale to 
długotrwały proces, ponieważ m.in. wy-
maga uzgodnień rządowych i ratyfikacji 
przez parlament. Zajmie więc to więcej 
czasu, ale rozmowy są prowadzone. Z obu 
stron jest silna wola współpracy.
Warto podkreślić, że Amerykanie coraz 
częściej dostrzegają polskie podmioty 
i zaczynają im ufać. Przykładem niech bę-
dzie firma Astronika, która z sukcesami 
współpracuje od lat z NASA. Jej unikalny 
penetrator marsjańskiego regolitu (Kret) 
przyczyni się do lepszego poznania ewolu-
cji geologicznej Marsa. Kolejny przykład to 
detektory podczerwieni firmy Vigo System, 
znajdujące się na pokładzie marsjańskiego 
łazika Curiosity. Łazik wylądował na czer-
wonej Planecie w 2011 i od tego czasu do-
konał przełomowych odkryć związanych 
m in. z obecnością wody na Marsie. Na ko-
niec muszę wspomnieć także o współpracy 
NASA z PIAP Space. Elementy ramienia 
robotycznego oraz łazika nowej generacji 
będą użyte, aby pobrać i przywieźć na Zie-
mię próbki marsjańskiego regolitu. 

Jednym z najistotniejszych zadań 
Agencji, jest tworzenie Krajowego 
Systemu Świadomości Sytuacyjnej 
w Przestrzeni Kosmicznej. Na czym 
polega realizacja tego zadania?

Krajowy System Świadomości Sytuacyjnej 
w Przestrzeni Kosmicznej (ang. Space Situ-
ational Awareness. SSA) ma na celu wzrost 
bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej. 
Jesteśmy coraz bardziej zależni od infra-
struktury w kosmosie. Korzystamy na co 
dzień z satelitarnej lokalizacji poprzez 
aplikacje w naszych telefonach. Ufamy co-
raz bardziej prognozom pogody, opartym 
na satelitach meteorologicznych. Tysiące 
decyzji dotyczących urbanizacji, rolnictwa 
i leśnictwa, gospodarki morskiej i śródlą-
dowej, zarządzania kryzysowego itd., po-
dejmowanych jest na podstawie zdjęć z sa-
telitów. Rosnąca liczba obiektów na orbicie 
oznacza też, że niezbędne są narzędzia do 
ich obserwacji i ochrony, do zapobiegania 
zderzeniom, do śledzenia liczby kosmicz-
nych śmieci. Temu właśnie służy budowa-
ny system. 

Zdolność działania w obszarze bezpie-
czeństwa kosmicznego jest uzależniona 
od posiadania odpowiednio rozbudowanej 
sieci sensorów oraz możliwości przetwa-
rzania otrzymywanych przez nie danych. 
Dzięki osiągnięciom polskiej astronomii 
oraz współpracy instytucji i firm nasz 
kraj dysponuje unikalną siecią teleskopów 
obserwujących niebo zlokalizowanych 
w różnych częściach świata. Wykorzysta-
nie ułamka ich czasu operacyjnego daje 
bardzo dobre możliwości w zakresie wy-
krywania oraz śledzenia satelitów poru-
szających się na różnych orbitach wokół-
ziemskich oraz do wykrywania obiektów, 
które zmierzają w kierunku Ziemi (tzw. 
NEO – ang. Near Earth Objects). Istotnym 
wyzwaniem jest połączenie wszystkich 
sensorów w jedną sieć. Tym właśnie zaj-
muje się POLSA budując Krajowy System 
Świadomości Sytuacyjnej w Przestrzeni 
Kosmicznej z pomocą polskich ośrodków 
naukowych oraz firm prywatnych, które 
od lat budują z bardzo dobrymi rezulta-
tami, swoje kompetencje w zakresie SSA 
– w szczególności w zakresie teleskopów 
optycznych oraz obserwacji prowadzonych 
przy użyciu lasera. 

W jakiej kondycji znajdują się obec-
nie firmy z sektora kosmicznego? 

Polski sektor kosmiczny składa się głów-
nie z małych i średnich przedsiębiorstw, 
wspieranych przez jednostki naukowe 
z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem 
w branży oraz z filii zagranicznych firm, 
które zdecydowały się zainwestować w na-
szym kraju. Prowadzimy szereg działań 
wspierających nasz sektor. W tym roku 
uruchomiliśmy kompleksowe badanie 
polskiego przemysłu we współpracy z Eu-
ropejską Agencją Kosmiczną. Badaniem 
objęliśmy prawie 100 podmiotów polskie-
go sektora kosmicznego. Nie było łatwo ze 
względu na pandemię, ale właśnie ukoń-
czyliśmy ostatnie wizyty w firmach. Te-
raz czas na analizę wyników, ale już w tej 
chwili mogę powiedzieć, że polskie firmy 
dysponują innowacyjnymi technologiami, 
które pozwalają im skutecznie konkurować 
na rynkach zagranicznych. Przytoczone 
wcześniej przykłady mówią same za siebie. 
Do tego Polska dysponuje kadrą solidnie 
wykształconych inżynierów i naukowców, 
co daje naszym firmom dodatkową prze-
wagę. Problemem, na który zwraca uwagę 
większość firm zwłaszcza MŚP jest dostęp 
do kapitału. W tym aspekcie bardzo waż-
ne jest uruchomienie Krajowego Programu 
Kosmicznego oraz sukcesywne zwiększa-
nie polskiej składki do ESA.

Z Michałem Szaniawskim, prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej  
rozmawiał Marcin Prynda
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Do problemów związanych z pande-
mią koronawirusa doszła trudna sy-
tuacja powodziowa na terenie powia-
tu wrocławskiego. Jak władze powiatu 
radzą sobie z tymi problemami?

Sytuacja jest rzeczywiście trudna, 16 paź-
dziernika wprowadziłem na terenie po-
wiatu stan pogotowia przeciwpowodzio-
wego. Na bieżąco monitorujemy sytuację, 
co tydzień zbiera się też Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego. Przez nasz po-
wiat przepływa Odra, ale też wiele mniej-
szych rzek jak Widawa, czy Czarna Rze-
ka. Spowodowały one wiele podtopień, 
krytyczna była sytuacja na Czarnej Rzece 
przy wjeździe do Sobótki, gdzie pękł wał 
przeciwpowodziowy. Na szczęście, szybka 
interwencja strażaków z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej zapobiegła większym stratom. 
Woda wylała na pola, nie sięgnęła zabudo-
wań. Na skutek podtopień musieliśmy też 
zamknąć cztery drogi lokalne. Sytuacja po-
woli się normalizuje i miałem nadzieję, że 
dzisiaj (21.10. br. – przyp. red.) będę mógł 
odwołać stan pogotowia przeciwpowo-
dziowego. Jednak nie mogłem tego zrobić 
ze względu na stan wody w Odrze. Nasz 
monitoring wykazał wysoki i utrzymujący 
się przez kilkanaście godzin poziom wody, 
co mogło świadczyć o zrzucie wody ze 
zbiornika w Raciborzu. 
20 października, wczesnym rankiem, 
udzielałem wywiadu telewizji regionalnej 
na terenach, na których wystąpiły podto-
pienia. Muszę przyznać, że skala zjawiska 
była podobna do tej z 1997 roku, kiedy mie-
liśmy tzw. powódź tysiąclecia. Wtedy jed-
nak mieliśmy dwa tygodnie intensywnych 
opadów, a teraz były one znacznie słabsze. 
Mimo tego woda dostała się teraz na tereny 
zabudowane. Wytłumaczenie jest następu-
jące - od tego czasu powstało wiele nowych 
zabudowań, nawiasem mówiąc, nie zawsze 
na tych obszarach, na których powinny 
powstawać, czyli na terenach dawniej zale-
wowych. Te sprawy jednak leżą w kompe-
tencjach gmin. 

Jak powiat wrocławski radzi sobie 
z pandemią koronawirusa?

Trudna walka  
z powodzią i pandemią
Z Romanem Potockim, Starostą Wrocławskim rozmawia  
Ryszard Żabiński
Wczoraj (20.10 br. – przyp. red.) mieliśmy 
na terenie powiatu 462 zakażenia od po-
czątku pandemii. Stawia to nas na w ścisłej 
czołówce powiatów dolnośląskich. A prze-
cież w początkowych okresach pandemii 
byliśmy pod tym względem mniej więcej 
w środku listy powiatów z zakażenia-
mi. Pod względem liczby zachorowań 
w gminach powiatu wrocławskiego zaczy-
na przodować gmina Długołęka, na dru-
gim miejscu znajduje się Czernica. 
Na bieżąco monitorujemy sytuację. Mu-
sieliśmy czasowo zawiesić mobilne punkty 
obsługi mieszkańców, w poszczególnych 
gminach powiatu. Zrobiliśmy tak, gdyż 
w naszej siedzibie we Wrocławiu możemy 
zapewnić petentom o wiele lepsze warunki 
bezpieczeństwa niż w mobilnych punk-
tach. Tygodniowo obsługujemy w staro-
stwie około 1300 osób. Ta obsługa odbywa 
się z zachowaniem rygorystycznych zasad 
bezpieczeństwa. 

Czy krytyczna sytuacja związana 
z pandemią wpłynie negatywnie na 
przebieg realizowanych przez powiat 
wrocławski inwestycji? Co będzie 
z budżetem powiatu?

Żadna z realizowanych przez nas inwestycji 
nie jest zagrożona. Notujemy jedynie pew-
ne opóźnienia na etapie prac projektowych, 
przy różnych przedsięwzięciach np. przy bu-
dowie siedziby starostwa. Firmy zewnętrz-
ne, które wykonują takie prace proszą 
o aneksowanie umów tłumacząc to trud-
nym dostępem do różnych instytucji pań-
stwowych np. do Wód Polskich, co opóźnia 
ich prace. W sumie jednak, jeśli chodzi np. 
o siedzibę starostwa, to już wkrótce ogłosi-
my przetarg na budowę tego obiektu. 
Nie ma również żadnego zagrożenia bu-
dżetu powiatu. W początkowym okresie 
pandemii, w ramach tzw. tarczy finanso-
wej, powiat otrzymał 7,7 mln złotych, co 
wykorzystaliśmy m.in. na realizację wielu 
wcześniej zaplanowanych działań. 

Jak w tym trudnym okresie wygląda 
wsparcie ze strony powiatu dla grup 
społeczeństwa wymagających szcze-
gólnej pomocy?

Trudną sytuację, związaną z zakażeniami 
mamy w Zakładzie Opiekuńczo -Leczni-
czym w Wierzbicach. Wprawdzie zakład 
ten nie jest przez nas nadzorowany, pro-
wadzą go siostry zakonne, jednak kiedy 
poproszono nas o pomoc od razu jej udzie-
liliśmy dostarczając niezbędnego wyposa-
żenia sanitarnego, środków czystości.
Prowadzimy też wiele innych wcześniej 
zaplanowanych działań. Pod koniec 
września, w  Dobroszowie Oleśnickim 
dokonaliśmy otwarcia Filii Warsztatu 
Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej w  Małkowicach. Placówka 
jest przeznaczona dla osób  z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz  ruchową. 
Jej powstanie było efektem bardzo dobrej 
współpracy władz Powiatu Wrocławskie-
go, Gminy Długołęka i Caritas Archidie-
cezji Wrocławskiej. 

Powiat wrocławski zawsze był bardzo 
aktywny jeśli chodzi o współpracę 
międzynarodową. Jak ona teraz wy-
gląda?

Dotychczas odbyły się już trzy wideokon-
ferencje z udziałem władz Powiatu Borkem 
w Niemczech i Powiatu Wrocławskiego. Za 
każdym razem wiodącym tematem spo-
tkań jest walka z  pandemią. Dzielimy się 
swoimi doświadczeniami i wiedzą. 
Ostatnia wideokonferencja z udziałem sta-
rosty Powiatu Borken, Kaia Zwickera była 
też okazją do złożenia mu gratulacji. Jego 
spektakularne zwycięstwo w wyborach 
(prawie 70% głosów) i kolejna 5 letnia ka-
dencja dobrze wróży naszej współpracy, 
która trwa już 20 lat.
W połowie października zorganizowali-
śmy wideokonferencję z naszym francu-
skim partnerem – samorządem Górnego 
Renu. Omawialiśmy m.in. program dzia-
łań na kolejne trzy lata. O ile sytuacja epi-
demiologiczna na  to pozwoli, już w  przy-
szłym roku w  powiecie wrocławskim 
planowana jest organizacja Forum Małych 
i  Średnich Przedsiębiorców  z  udziałem 
przedstawicieli partnerów zagranicznych 
Powiatu z Francji i Niemiec. 




