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Już jest kolejne wydanie
Izbowego Katalogu Wsparcia dla Firm!
W okresie pandemii, w tych
niezwykle trudnych czasach dla
każdego przedsiębiorcy, kiedy
nasze osobiste kontakty są dalece
ograniczone, a nawiązywanie
kontaktów biznesowych bardzo
utrudnione – wychodzimy naprzeciw
państwa oczekiwaniom.
Pragniemy wesprzeć państwa i pomóc w krytycznym momencie pandemii. Dlatego postanowiliśmy w ramach naszej akcji #wspierajmysię,
stworzyć Izbowy Katalog Wsparcia dla Firm.
Jesteś zainteresowany reklamą w katalogu?
Sprawdź wytyczne i wyślij reklamę:
www.katalog.polnocnaizba.pl

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje, w partnerstwie
międzynarodowym, projekt pt. „Culture and Creative Industries Cooperation
Collider”. Łączy on to, co najlepsze z dwóch światów – otwarty sposób myślenia
i innowacyjne podejście do branży kulturalnej i kreatywnej (CCI) oraz doświadczenia
i siłę napędzaną technologią zaawansowanych branż produkcyjnych (AVM).

Kreatywne
wsparcie

Projekt w głównej mierze opiera się na
kreatywnym przemyśle kulturalnym, który
posiada duży potencjał do łączenia się z innymi sektorami przemysłu. Celem projektu
jest pobudzenie rozwoju gospodarczego oraz
społecznego poprzez wspieranie procesów innowacyjnych za pomocą kreatywnego wkładu.
Obecnie w ramach projektu inicjujemy spotkania przedsiębiorców z kreatorami biznesu,

które wypracowują nowe rozwiązania produkcyjne, usługowe oraz inne ciekawe pomysły służące rozwojowi przedsiębiorstwa.
Wszystkich przedsiębiorców zapraszamy
do współpracy! Szczegóły: www.coco4cci.pl
Biuro projektu: Północna Izba Gospodarcza, Dział Projektów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 86,
tel. 91/486-07-65, www.polnocnaizba.pl

Międzynarodowa sieć
przewodników natury rośnie w siłę!
Północna Izba Gospodarcza
w Szczecinie we współpracy
z instytucjami ekologicznymi,
przyrodnikami oraz
przedstawicielami parków
narodowych z Polski, Niemiec
i Litwy tworzy międzynarodową sieć
przewodników natury.
Przewodnik natury – pojęcie to jest być może
mało znane, lecz w czasach pandemii zyskuje na
popularności. Obecnie zmieniają się preferencje
turystyczne – coraz częściej unikamy zatłoczonych miejsc na rzecz spędzania wolnego czasu na
łonie natury z dala od dużych ośrodków miejskich.
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Przewodnik natury to pasjonat, znawca flory
i fauny, posiadający dogłębną wiedzę o swoim
regionie, o jego historii, mieszkańcach, a nawet o
przysmakach regionalnych. Swoją wiedzę potrafi
pokazać gościom w sposób ciekawy i inspirujący.
Czas pandemii nie jest również łatwym czasem na szeroką i aktywną promocję projektu.
Aby uzupełnić ten brak, została przygotowana
propozycja webinarium skierowana dla osób zajmujących się przewodnictwem natury, instytucji
związanych z turystyką, jak również dla wszystkich innych zainteresowanych tematem i chcących nabyć nowe umiejętności i wymienić się
doświadczeniami na forum międzynarodowym.
Wykłady w formie interaktywnej już trwają
i są prowadzone przez praktyków z Niemiec,
Litwy, Norwegii i Polski w języku angielskim.

Rejestracja oraz dodatkowe informacje za
pośrednictwem poniższej strony:
www.nature-guide-network.eu
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Pomysły, które zmieniają świat

Marcin Kaczmarek, prezes zarządu Klastra ICT Pomorze
Zachodnie oraz prezes Consileon Polska, o klastrowej
współpracy informatyków, udziale w globalnych projektach
i oscarowych produkcjach z udziałem szczecinian.

Przedsiębiorcy o wsparciu dla biznesu Zaprosiliśmy
do dyskusji redakcyjnej przedstawicieli samorządów
gospodarczych Pomorza Zachodniego. Wymiana poglądów
dotyczyła kondycji regionalnego biznesu w dobie pandemii koronawirusa. Nasze zaproszenie przyjęli: Robert Bodendorf, prezes
Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
Piotr Huzar, prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej oraz
Bogumił Rogowski, prezydent kapituły Business Club Szczecin.
Koktajl biznesowy Listę składników koktajlu biznesowego

w tym numerze „Świata Biznesu” otwierają Nagrody Business
Clubu Szczecin. Tym razem wręczenie nagród i wyróżnień odbyło
się bez widowni, jedynie z udziałem laureatów i organizatorów
w studiu TV szczecińskiego Technoparku. W 19. edycji imprezy
nagrody przyznano pięciu firmom i instytucjom. Piszemy też
o tym, że budowa Polimerów Police weszła w kluczową fazę,
a zaawansowanie prac jest bliskie półmetka. Trwa transport
kolejnych elementów instalacji. Do najbardziej spektakularnych
należało dostarczenie na plac budowy urządzenia noszącego
nazwę propan-propylen splitter. Następnie przenosimy się nad
morze w tekście o tym, że Wyspiarka drąży tunel
w Świnoujściu. Rozruch maszyny TBM (Tunnel Boring Machine)
do drążenia tunelu, wraz z ceremonią chrztu, był momentem
przełomowym nie tylko dla samej inwestycji, ale też historii
Świnoujścia. Pozostajemy nad Bałtykiem, pisząc o wizjonerskim
apartamentowcu w Międzyzdrojach, który otrzymał pozwolenie
na budowę. 33-kondygnacyjny budynek realizowany przez
firmę Siemaszko będzie miał wiele atrakcji – na szczególną
uwagę zasługuje podniebna i otwarta dla wszystkich kawiarnia
z niesamowitym widokiem na niekończący się horyzont.

Czas odwagi i wyobraźni Felieton Stanisława Flejterskiego.
Nie wszystko miasto co się świeci Felieton Jacka Batóga.
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Czy oszczędzać na jesień życia?
Felieton Danuty Zawadzkiej.

Ostrołęcka katastrofa Felieton Dariusza Zarzeckiego.
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Karuzela kadrowa
Golf nie daje się pandemii Sławomir Piński, dyrektor
zarządzający Binowo Park o zbawiennym wpływie
śniegu, bezpiecznym sporcie w czasach pandemii
i o tegorocznych turniejach i kursach dla nowicjuszy.

Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza
odpowiadają: Ewa Karpisz, właścicielka Kancelarii Finansowej
i Piotr Huzar, prezes zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przewodniczący Rady Uczelni
Politechniki Koszalińskiej.
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Pomysły, które
zmieniają świat
Marcin Kaczmarek, prezes zarządu Klastra ICT Pomorze Zachodnie, prezes Consileon Polska o klastrowej
współpracy informatyków oraz o udziale szczecinian w globalnych projektach i oscarowych produkcjach.

Marcin Kaczmarek: Kiedy
zaczynaliśmy działać,
wiedzieliśmy, że skupiamy
firmy, które często ze sobą
konkurują o pracowników. Na
szczęście przekonaliśmy je do
tego, żeby widziały w sobie
potencjalnych partnerów.

Jak zaczęła się pana przygoda z informatyką?
Podobnie jak większość informatyków –
dzisiejszych czterdziestolatków, komputerami
zacząłem interesować się w dzieciństwie, w późnych latach 80. Bardzo szybko zacząłem pisać
własne programy i działać na „demoscenie”.
W 2001 roku skończyłem studia informatyczne na Politechnice Szczecińskiej. W Polsce
rynek pracy wyglądał wtedy zupełnie inaczej
niż dziś. Zatrudniłem się więc jako programista
w Niemczech w młodej firmie Consileon, zatrudniającej wówczas kilka osób. Trzy lata później z grupą Consileon otworzyliśmy w Szczecinie polską spółkę.
Czym dziś zajmuje się Consileon Polska?
Dziś jesteśmy 40-osobowym zespołem, częścią grupy Consileon zatrudniającej obecnie
ponad 500 osób. Z jednej strony doradzamy,
jak informatyka może pomóc w prowadzeniu
biznesu, a z drugiej – budujemy dedykowane
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rozwiązania IT dla firm. Nasze główne rynki to
Niemcy, Ameryka Północna i Wielka Brytania.
Przejdźmy teraz na regionalne podwórko. Jak rozwija się branża IT na Pomorzu
Zachodnim?
Firmy, które działają w Szczecinie i regionie
wyróżniają się na tle rynku ogólnopolskiego.
Nasza specyfika polega na tym, że od początku
jesteśmy ukierunkowani na klientów zagranicznych. Wzięło się to z tego, że kiedy startowaliśmy, to na lokalnym rynku nie było wielu chętnych na nasze usługi i produkty. Dlatego teraz
spora część szczecińskich firm pracuje na rzecz
central dużych banków czy globalnych koncernów motoryzacyjnych. Tworzymy dla naszych
klientów bardzo innowacyjne produkty. Tu,
w Szczecinie powstają pomysły, które zmieniają życie ludzi na całym świecie. Dosłownie. Bez
najmniejszej przesady. Niestety, często firmy
usługowe nie mogą mówić głośno, chwalić się
innowacjami, które tworzą dla światowych koncernów. Podpisujemy umowy z klauzulą tajności,
która zakazuje ujawniania, co i dla kogo robimy.
Programiści są dziś tą grupą zawodową,
której zarobki w porównaniu do innych specjalistów są bardzo wysokie. Możemy mieszkać w
Szczecinie, robić to, co lubimy i wdrażać to na
całym świecie.
Jaką rolę pełni Klaster IT?
Klaster jest organizacją, którą budujemy od
ponad 10 lat. Zrzeszamy około 90 firm informatycznych usługowych i produktowych. Choć
możemy robić różne rzeczy, to mamy podobne
problemy i staramy się pomóc sobie w ich rozwiązywaniu. Niedawno na przykład dyskutowaliśmy w klastrze o zatrudnianiu obcokrajowców.
Firmy dzieliły się swoimi praktykami, mówiły
o szansach, jakie widzą i o swoich obawach. Klastrowe spotkania służą wymianie wiedzy.
Staramy się również w imieniu naszych firm
lobbować na poziomie samorządu lokalnego,
wojewódzkiego i uczelni w obszarze tego, w jaki
sposób należy kształcić młodych ludzi i co zrobić,
żeby przyciągać do nas osoby z innych regionów
Polski. Jest to bardzo ważne, żeby nasze firmy
mogły się dalej rozwijać i miały pracowników,
z którymi będą realizować nowe pomysły.
W klastrze udała nam się bardzo ważna
rzecz. Kiedy zaczynaliśmy działać, wiedzieliśmy,
że skupiamy firmy, które często ze sobą konkurują o pracowników. Na szczęście przekonaliśmy
je do tego, żeby widziały w sobie potencjalnych
partnerów. Kiedy pojawia się nowy projekt
i potrzebują szybko zbudować zespół, zamiast
rekrutacji mogą zlecić prace firmie zrzeszonej
w klastrze lub „pożyczyć” od niej ludzi.

Dzięki klastrowi udało się zbudować wzajemne zaufanie – pomagamy sobie w projektach,
uzupełniając się kompetencyjnie, bo w grupie
możemy podejmować większe wyzwania.
W czym specjalizuje się branża IT w Szczecinie?
Nasze firmy usługowe specjalizują się w dużej mierze w tym, co dotyczy sektora automotive. Samochody stają się dziś komputerami na
kółkach. Wiele projektów, które obserwujemy
później jako światowe innowacje, powstawało
w Szczecinie. Mogły się one urzeczywistnić właśnie za sprawą oprogramowania, które realizują
nasze firmy.
W naszym mieście prężnie działa także grupa
firm, które zajmują się finansami, bankowością
i sektorem ubezpieczeń.
Kiedy wsiadamy do samochodu i włączamy
w nim radio, płacimy telefonem komórkowym
lub używamy aplikacji mobilnej banku czy kiedy
robimy zakupy w internecie, to powinniśmy mieć
świadomość, że bardzo wiele z tych funkcjonalności powstało właśnie w naszym regionie. Często dzięki firmom zrzeszonym w naszym klastrze.
Firmy klastrowe zgrupowaliśmy w hubach,
czyli grupach roboczych, które na co dzień ze
sobą współpracują przy realizacji projektów. Dodatkowo wykorzystują wzajemnie swoje kanały
sprzedażowe, żeby oferować swoim klientom
więcej usług ze Szczecina.
A jak rozwija się współpraca z uczelniami?
Stawiamy na to, żeby współpracować
z wieloma uczelniami w regionie. Liczba absolwentów informatyki na Zachodniopomorskim
Uniwersytecie Technologicznym jest za mała
dla zaspokojenia potrzeb naszych firm. Dlatego ważne jest, żeby na różnych uczelniach były
różne specjalizacje związane bliżej lub dalej z IT.
Jako klaster podpowiadamy szkołom wyższym, jakie powinny się pojawić kierunki kształcenia, jaki powinien być ich program i jakie narzędzia powinni poznać studenci.
Niektóre firmy klastrowe prowadzą na
uczelniach swoje laboratoria, jak np. GlobalLogic na ZUT. Robią to po to, żeby studenci w trakcie nauki stykali się z prawdziwymi wyzwaniami,
które pojawiają się w firmach IT.
Nasze działania podejmujemy także na poziomie szkół średnich. Staramy się uświadamiać
młodym ludziom, że kierunki ścisłe są ważne.
Chcemy, żeby kształcili się pod kątem branży
IT. Pomocne są w tym laboratoria dla młodych
w ramach Szczecin Lab, projektu realizowanego
w Technikum Technologii Cyfrowej.
Do informatyki przyciągacie też osoby
o innych zawodach.
Wiosna 2021

Tak. Wspomnę o tym, że są kursy, które
pozwalają ludziom na przebranżowienie się.
W ten sposób osoby z innym doświadczeniem
zawodowym mogą trafić do IT. Staramy się też
o to, by w branży pojawiało się więcej kobiet.
I to się udaje; znam aktualny przykład dziewczyny, która nigdy nie studiowała informatyki,
a teraz właśnie zajmuje się testowaniem mechanizmu zamówień internetowych nowego
auta elektrycznego dla ważnego gracza z sektora motoryzacyjnego.
Spróbujmy przekazać naszym czytelnikom
nieco przykładów z naszego regionu.
Szczecińską marką, z której możemy być
dumni, jest IAI. Firma ta dzięki swojej platformie
obsługuje bardzo dużą część rynku e-commerce. Wymieńmy markę Tidio, który buduje tak
zwane chat boty, czyli zautomatyzowane rozmowy z klientami.
Mamy również firmę Red Sky, która jest swoistym parasolem nad dużą grupą start-upów,
które z kolei zajmują się różnymi zagadnieniami
– od gier komputerowych do innowacji na rynku
finansowym.
Mamy też w Szczecinie oddział amerykańskiej firmy Avid, która przyszła po know-how,
które w Szczecinie budowane było od lat. Miało
to związek z grafiką telewizyjną oraz profesjonalnymi serwerami wideo. Większość filmów,
które są nominowane do Oscarów czy nagrania
utworów zdobywające nagrody Grammy montowane są przy pomocy oprogramowania, które
jest współtworzone w naszym mieście. Szczecińskie oprogramowanie do grafiki komputerowej jest używane podczas wszystkich dużych

wydarzeń sportowych, takich jak olimpiady czy
mistrzostwa świata.
Na Pomorzu Zachodnim są również firmy,
które specjalizują się w informatyce dla sektora
morskiego, np. Kongsberg Poland, oddział globalnej organizacji, która wytwarza specjalistyczne oprogramowanie do automatyzacji procesów na statkach.
Jak układa się współpraca branży IT z władzami samorządowymi?
Współpracujemy z Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej oraz z Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego. Branża
IT jest postrzegana jako ta, która cały czas się
rozwija i bogaci. Zostawiamy nasze wysokie podatki PIT w regionie i mieście, ale nadal oczekujemy wsparcia, by rosnąć szybciej.
Przykłady współpracy są różne. Branża IT
pomaga w budowaniu właściwego komunikatu
dla potencjalnych inwestorów. Staramy się ich
przekonać, że oferta regionu i władz dotycząca
warunków tworzenia tu central i oddziałów firm
jest atrakcyjna, a nawet unikalna.
Kiedy wybuchła pandemia, we współpracy
z miastem i regionem przeprowadziliśmy serię
interaktywnych webinariów pn. „Zapytaj eksperta”, podczas których bezpłatnie dzieliliśmy
się naszą wiedzą, żeby podnieść świadomość
informatyczną przedsiębiorców.
A jak pana zdaniem zmieni się organizacja
pracy po pandemii? Czy duże biura nadal będą
potrzebne?
Jestem przekonany, że po pandemii nie
wrócimy już do tego, co było przed COVID.
W naszej pracy i życiu zaszły zmiany, które

zostaną na stałe. Kiedyś wiele organizacji
z Europy Zachodniej, z którymi współpracowaliśmy, mówiło nam, że ze względów bezpieczeństwa i kontroli nie mogą pozwolić swoim
pracownikom na pracę zdalną. W trakcie pandemii okazało się, że można wiele rzeczy robić
bezpiecznie i efektywnie także na odległość.
Jeśli zaś chodzi o powierzchnie biurowe, to
korporacje dzięki temu oszczędzają i np. we
Frankfurcie organizacje zmieniają sposób,
w jaki korzystają ze swoich siedzib. Firmy zakładają, że praca zdalna staje się już częścią
normalnego tygodnia pracy, a czas spędzany
przez pracowników w biurach jest ograniczony poprzez rotację. Spotkania w biurach są
potrzebne dla prowadzenia przede wszystkim
pracy koncepcyjnej w grupach. Na co dzień
zaś liczba biurek tradycyjnych ograniczana jest
do tzw. hot desków, czyli biurek, które nie są
przypisane do jednej osoby – dzięki temu nie
powiększają już biur.
Jednakże praca zdalna przyniosła ze sobą
również wiele wyzwań w obszarze zarządzania ludźmi, z którymi wcześniej jako firmy nie
musieliśmy się mierzyć. Długotrwała izolacja
i praca z domu wpłynęła negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników oraz
znacznie utrudniła rozwój i integrowanie członków zespołów. Dlatego wiele firm w Szczecinie
będzie raczej stosować rozsądną mieszankę
pracy z biura i tej zdalnej.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali Magdalena Szczepkowska
oraz Włodzimierz Abkowicz
fot. CONSILEUM POLSKA
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Zacznijmy od pomocy rządowej dla
przedsiębiorców. Jak oceniacie państwo
tarcze antykryzysowe: jakie dostrzegacie
plusy i minusy tego wsparcia?
Robert Bodendorf: Plusem było to, że
rząd w jakikolwiek sposób zareagował na
tę sytuację. A zareagował dwustronnie: najpierw szokująco wręcz dla wielu przedsiębiorców zamroził kilka branż, a później na

szczęście dość szybko zareagował i uruchomił
tarcze antykryzysowe. Reakcja była szybka,
ale realizacja dość powolna, ponieważ uzgadnianie szczegółów trafiło do rąk urzędników.
W czasie, gdy przedsiębiorcy wyrywali sobie
włosy z głowy, urzędnicy zastanawiali się nad
konkretnymi zapisami tej tarczy.
Na całe szczęście pojawiła się Tarcza Finansowa PFR 1.0., przy której Polski Fundusz
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Zaprosiliśmy do dyskusji redakcyjnej przedstawicieli samorządów
gospodarczych Pomorza Zachodniego. Wymiana poglądów dotyczyła
kondycji regionalnego biznesu w dobie pandemii koronawirusa. Nasze
zaproszenie przyjęli: Robert Bodendorf, prezes Zachodniopomorskiego
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Piotr Huzar, prezes Koszalińskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej, Hanna Mojsiuk, prezes Północnej
Izby Gospodarczej oraz Bogumił Rogowski , prezydent kapituły Business
Club Szczecin. Redakcję reprezentowali Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz.

Piotr Bodendorf: Wiele firm
straciło nie tylko na tym, że rząd
zamknął poszczególne branże, ale
również na tym, że ludzie przestali
kupować usługi i produkty. Niestety
konsumenci i klienci przetrzymali
pieniądze w kieszeniach, nie wsparli
przedsiębiorców, choć apelują o to
wszystkie organizacje przedsiębiorców
od początku koronakryzysu.
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Hanna Mojsiuk: Największego
wsparcia wymaga teraz
turystyka, gastronomia,
hotelarstwo, handel, przemysł
i budownictwo. Te dwie ostatnie
branże działają dynamicznie
siłą inercji, ale powinniśmy
chuchać i dmuchać, żeby czasem
i one nie popadły w kryzys.

Rozwoju razem ze sztabem informatyków pokazali, jak można prowadzić działanie, polegające na wsparciu przedsiębiorców. Dość szybko
uruchomili system informatyczny, który we
współpracy z bankami umożliwił szybkie złożenie wniosku, szybkie otrzymanie odpowiedzi
na złożony wniosek i szybki wpływ pieniędzy
na konto przedsiębiorcy. Szkoda tylko, że nie
wszyscy mogli skorzystać z tarczy 1.0. , co Fundusz tłumaczy uwarunkowaniami unijnymi.
Warto dodać, że część przedsiębiorców
nie mogła prowadzić działalności gospodarczej ze względu na lockdown, natomiast
część miała ograniczone przychody, ponieważ klienci w obawie przed koronawirusem
ograniczyli zakupy w sklepach i korzystanie
z oferty firm usługowych. Konsekwencją tego
stał się fakt, że producenci i dystrybutorzy też
mieli mniejsze przychody ze sprzedaży.
Bogumił Rogowski: W Polsce jest ponad 2 miliony firm mikro, małych i średnich.
94 proc. z nich stwierdziło, że odczuwa skutki pandemii. Gdyby nie tarcze finansowe, to
obraz naszej gospodarki byłby opłakany.
Zatem jest absolutnym plusem, że je wprowadzono. Kwestia tego, jak poszczególne
tarcze zostały wprowadzone, to już jest inna
sprawa. Formularze tarcz antykryzysowych
6 i 7 są trudne do wypełniania. Tu niestety
biurokracja wzięła górę. Wnioski powinny być
tak przygotowane, by można było je wypełnić
w sposób intuicyjny.
W tarczach branżowych wsparcie można
było uzyskać tylko w oparciu o wiodący kod
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Jest
to fatalna regulacja, ponieważ na przestrzeni
długiego okresu funkcjonowania firm główna
działalność zmieniała się. Często ograniczenia
nałożone przez rząd uniemożliwiały prowadzenie działalności gospodarczej określonej
w kodzie wiodącym. I w ten sposób firmy nie
dostawały wsparcia.
Wskutek protestów organizacji gospodarczych zaczęto znajdować wyjścia z tego kryterium PKD. Rozszerzono nieznacznie liczbę
preferowanych kodów PKD. Ale tak czy inaczej system ten powodował duże niezadowolenie i chaos, i bardzo mocno zakłócał proces
wsparcia.
Hanna Mojsiuk: Dobrze, że było i jest
wsparcie. Jednak pomoc dla przedsiębiorców jest niewystarczająca. Mam wrażenie, że
wsparcie wiosenne było bardziej efektywne
i szerzej oferowane. Zgadzam się z zarzutem
mojego przedmówcy, że to, co się wydarzyło
jesienią, czyli tarcze branżowe, gdzie redystrybucja środków opierała się o kody PKD
było nieporozumieniem.
Wiosna 2021

– zarówno tym prowadzącym jednoosobową
działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniają pracowników, jak i firmie, która zatrudnia ich ponad 1000, ale też ponosi potężne
koszty dostosowania swojego funkcjonowania do obostrzeń pandemicznych.
Jakie więc powinny być kryteria przyznawania wsparcia?
Hanna Mojsiuk: Negatywnie oceniamy
podział środków ze względu na kod PKD,
gdyż jak wcześniej mówiłam, ten wiodący
kod traktowany był zazwyczaj jako czynnik
porządkowy, a nie jako informacja, która
mogłaby stanowić dla przedsiębiorców „bezpiecznik” w przypadku redystrybucji środków.
Kolejna sprawa, jeśli rząd zamyka branże,
to wszystkie zamknięte przedsiębiorstwa powinny dostać odpowiednie wsparcie. Bo jak
inaczej niż negatywnie można ocenić sytuację, gdy dana firma jest zamknięta, nie może
funkcjonować, a jednocześnie jej kod PKD nie
kwalifikuje jej do pomocy. Dlatego uważamy,
że spadek przychodów jest najbardziej sprawiedliwym kryterium podziału środków pomocowych.
Robert Bodendorf: Zgadzam się z tym.
Optymalnym rozwiązaniem jest przyznawanie pomocy w oparciu o spadek przychodów.
Pytanie tylko, jakie okresy do porównania
przychodów brać pod uwagę. Zastanawiam
się, czy przewrotnie nie powiedzieć, że ta
pomoc tak naprawdę nie byłaby potrzebna,
gdyby rząd nie pokusił się o zamykanie poszczególnych branż. Oczywiście wiem, że tak
postąpił niemal cały świat, więc trudno się
dziwić, że polski rząd też zamknął część gospodarki.
Wiele firm straciło nie tylko na tym, że rząd
zamknął poszczególne branże, ale również
na tym, że ludzie przestali kupować usługi
i produkty. Niestety konsumenci i klienci przetrzymali pieniądze w kieszeniach, nie wsparli
przedsiębiorców, choć apelują o to wszystkie
organizacje przedsiębiorców od początku koronakryzysu. Chodzi o takie przykłady jak np.
zamawianie posiłków na wynos w gastronomii, korzystanie z lokalnych usług, kupowanie
lokalnych produktów. Pojawiły się też akcje
w mediach społecznościowych, ale nie przyniosło to większych efektów. Dlatego pomoc
rządu powinna być skierowana do tych firm,
które utraciły klientów.
Bogumił Rogowski: Są sprawy, które bulwersują przedsiębiorców i opinię społeczną,
np. wsparcie dla kultury. Premier Gliński odpowiadając na pytanie o wsparciu dla kultury
z jego ministerstwa, mówił, że przeznaczył na
to ponad 370 mln zł i beneficjentami tej pomocy było ponad 2100 jednostek. Policzyłem,
że na jedną wychodzi 175 tys. zł. Pamiętają
państwo, jak bulwersująca była kiedyś informacja, że biorąc pod uwagę aspekt przychodowy, kilka zespołów disco polo znalazło się
na liście do wsparcia w granicach pół miliona
złotych. Pan Gliński powiedział też, że oprócz
jego funduszu istnieje 17 innych, które wspierają kulturę. I tak na dobrą sprawę niczego
się nie dowiedziałem i nie wiem, czy kryteria,
które są przyjęte, są właściwe. I czy pieniądze
nie są w jakiś sposób trwonione przez brak
konsultacji, czyjeś widzimisię, czy tworzenie
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Przedsiębiorcy
o wsparciu dla biznesu

Chcielibyśmy, aby instytucje rządowe i władze samorządowe traktowały przedsiębiorców jak partnerów do dyskusji w sprawach
związanych z rozwiązywaniem problemów
gospodarczych, jakie przyniosła pandemia
koronawirusa. Ciągle powtarzamy w naszych
apelach, że przedsiębiorcy są największymi
płatnikami do budżetu i jeżeli przedsiębiorcy
będą mieli problemy, to następstwem tego
będą niskie wpływy do budżetu.
Chciałabym w tym miejscu podkreślić, że
wysoko oceniamy działalność Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw.
Największego wsparcia wymaga teraz turystyka, gastronomia, hotelarstwo, handel,
przemysł i budownictwo. Te dwie ostatnie
branże działają dynamicznie siłą inercji, ale
powinniśmy chuchać i dmuchać, żeby czasem
i one nie popadły w kryzys. W przeciwnym
razie relatywnie niska recesja w Polsce poszybuje jak szalona i będzie przed nami jeszcze
trudniejszy czas w gospodarce.
Jako Izba postulujemy oparcie wsparcia przedsiębiorców niezależnie od kodów.
Najbardziej sprawiedliwym kryterium jest
uwzględnienie wysokości spadków przychodów rok do roku. Jeżeli na przykład zamykane są galerie handlowe, to nie dzieje się tak
w oparciu o kryterium PKD, ale po prostu
w oparciu o kryterium ograniczania miejsc,
gdzie występują duże skupiska ludzkie.
Postulujemy też o utworzenie specjalnego funduszu wsparcia dla zachodniopomorskiej turystyki. Wspólnie przygotowaliśmy
apel do premiera Mateusza Morawieckiego,
pod którym podpisało się kilkadziesiąt organizacji pozarządowych i samorządowców.
Czekamy na odzew. Postulujemy również o
przywrócenie handlu w niedzielę jako elementu, który wesprze handel.
Piotr Huzar: Wydaje mi się, że najbardziej
pozytywnym efektem była Tarcza Finansowa
PFR. Od marca ub. roku apelowaliśmy o to,
by pomoc była szybka i nie wymagała zbędnych formalności i tak to zadziałało. Ale jest
też niestety minus tej sytuacji. To był automat, który działał sprawnie, ale jak już kogoś
odrzucił, to procedura odwoławcza była bardzo skomplikowana i niejednokrotnie niemożliwa.
Jeśli chodzi zaś o tarcze antykryzysowe,
to selektywna pomoc dla niektórych branż
w oparciu o kody PKD i preferowanie niektórych regionów świadczy o tym, że logika przyznawania tych środków jest czasami
ciężka do ogarnięcia umysłem. Z jednej strony mówi się, że m.in. turystyka jest branżą
najbardziej potrzebującą wsparcia, a z drugiej strony na południu Polski przyznaje się
środki na turystykę, a na Pomorzu – nie. Lansuje się tezę, że w zimie na Pomorzu nie ma
turystów, co jest oczywistą bzdurą.
Negatywnie oceniam podejście rządu
do lockdownu i niekonsekwencje w podejmowaniu decyzji o zamykaniu i otwieraniu
gospodarki. To powoduje brak możliwości jakiegokolwiek planowania i wprowadza chaos.
I to jest potężny minus.
Na pytanie zaś, komu się należy pomoc
odpowiem tak: wszystkim poszkodowanym

Bogumił Rogowski: W tarczach
branżowych wsparcie można było
uzyskać tylko w oparciu o wiodący
kod Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD). Jest to fatalna regulacja,
ponieważ na przestrzeni długiego
okresu funkcjonowania firm główna
działalność się zmieniała.
algorytmów, które właśnie wynoszą zespoły
disco polo na sam wierzchołek grup, które
wymagają wsparcia.
Piotr Huzar: Odnosząc się do wsparcia,
to bez dwóch zdań jedynym kryterium powinien być spadek przychodów bez względu na
branżę, ale rzeczywiście z zastrzeżeniem sensownych okresów porównawczych, tych, które nie dają możliwości łatwego wykreowania
spadku przychodów. Już porównanie trzech
miesięcy do trzech miesięcy wydaje się bardziej sensowne.
A jeśli chodzi o wysokość tego spadku, to
jest to temat do dyskusji, ponieważ to nie jest
taka prosta sprawa, żeby ustalić ten próg tak,
żeby był on sprawiedliwy i wszyscy byli zadowoleni.
A jak oceniają ją państwo wsparcie
władz samorządowych wojewódzkich i lokalnych w koronakryzysie?
Piotr Huzar: Samorządy robią sporo żeby
pomóc. Czasami mają niestety związane ręce,
bo z pustego i Salomon nie naleje. Samorządy muszą dbać o to, żeby móc funkcjonować
i te środki są bardzo ograniczone. Pojawił się
Zachodniopomorski Pakiet Grantowy, czyli
niemałe środki do rozdysponowania, któremu towarzyszyły duże emocje związane
z ich dystrybucją. Środki rozeszły się dosłownie w dziesięć minut. Jedno jest pewne, że
tych środków niezależnie od tego, jakie kryteria zostałyby przyjęte, nie wystarczyłoby dla
wszystkich chętnych.
Dużą pomocą było wsparcie ochrony
miejsc pracy – pożyczki obrotowe od marszałka zachodniopomorskiego.
Wiosną ub. roku apelowaliśmy lokalnie
do prezydenta Koszalina o umorzenie czynszu dla gastronomii w lokalach należących
do miasta oraz o umorzenie części podatków
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Piotr Huzar: Odnosząc się do
wsparcia, to bez dwóch zdań
jedynym kryterium powinien być
spadek przychodów bez względu
na branżę, ale rzeczywiście
z zastrzeżeniem sensownych
okresów porównawczych, tych,
które nie dają możliwości łatwego
wykreowania spadku przychodów.
od nieruchomości i środków transportu. Nie
zostało to zrobione z uwagi na to, o czym już
wspomniałem wyżej. Jeśli chodzi o ostatni
okres, widzimy ukłony w kierunku przedsiębiorców, jak choćby nawet kwestia braku
konieczności opłacania koncesji za alkohol.
Dobrze, że radni wykazali się logicznym myśleniem i rozsądkiem, bo wymaganie koncesji
za alkohol od restauracji, które nie mogą działać, to już byłby szczyt niedorzeczności. Kolejną decyzją było znaczne umorzenie opłat
również od ogródków gastronomicznych.
Cieszę się, że podatki od środków transportu i od nieruchomości, po podwyżce w roku
2020, w roku 2021 pozostały na tym samym
poziomie.
Hanna Mojsiuk: Widać, że samorządy
w tym trudnym okresie starają się pomagać
przedsiębiorcom. To są takie inicjatywy, jak
umorzenie opłat koncesyjnych na alkohol,
obniżenie czynszu dla firm, które nie pracują,
a ich siedziby są w lokalach komunalnych, ułatwienie organizacji ogródków plenerowych,
zwolnienie z opłat, pożyczki płynnościowe w
ramach na przykład Szczecińskiego Funduszu
Pożyczkowego. Ale to jest kropla w morzu
potrzeb, bo wielu drobnych przedsiębiorców
mimo obniżki czynszu zrezygnowało z dzierżawy lokali usługowych. Nie wszystko jest zależne od samorządowców, ale oczywiście każde wsparcie dla przedsiębiorców jest cenne.
Jeżeli chodzi o współpracę, to z naszego
podwórka mogę powiedzieć, że prezydent
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Szczecina Piotr Krzystek spotkał się z przedsiębiorcami naszej izby. Z kolei marszałek Olgierd Geblewicz był jednym z sygnatariuszy
listu do premiera Mateusza Morawieckiego
w sprawie wsparcia gmin turystycznych. Na
początku marca br. odbył się Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, w którym brali
udział parlamentarzyści ze wszystkich opcji
politycznych i samorządowcy. Efektem tego
spotkania jest wspólny apel do premiera
o pomoc dla naszych gmin turystycznych, które są w bardzo trudnej sytuacji. Dzięki pomocy rządowej mogłyby one obniżyć podatki dla
naszych przedsiębiorców.
Bogumił Rogowski: Samorządy oczywiście pomagają na tyle, na ile mogą. One też są
w złej sytuacji. Cieszy, że podejmują uchwały
w sprawach czynszów, rozłożenia opłat czy
zaniechania ich pobierania itd. Nie podoba
mi się to sformułowanie dotyczące pomocy,
która polega na niepobieraniu koncesji za
alkohol od przedsiębiorców, którzy mają restauracje. Skoro restauracje są z mocy prawa
zamknięte, to może nie warto używać takich
słów jak pomoc, bo to jest po prostu zwykła
przyzwoitość.
Robert Bodendorf: Zgadzam się, że to powinna być zwykła przyzwoitość, a nie pomoc.
Co zaś do wsparcia samorządu województwa, to ja mam dwa zastrzeżenia. Wydaje mi
się, że jeszcze w kwietniu ub.r. samorząd województwa zapowiedział, że będzie robił kampanię na rzecz przekonywania Polaków do tego
żeby wypoczywali na Pomorzu Zachodnim. Po
tym, kiedy na jednym ze spotkań zapytaliśmy
na co dokładnie poszły pieniądze i jaka była forma tej promocji, niestety marszałek się na nas
obraził. Widziałem co prawda spot w telewizji,
ale nie dowiedzieliśmy się, co poza tym uczyniono w ramach tej kampanii promocyjnej.
Wspomniany tu był Zachodniopomorski
Program Grantowy, który z jednej strony był
dobrym krokiem, bo samorząd postarał się
o pieniądze unijne i przeznaczył je na granty
dla przedsiębiorców. Już jednak sposób przyznawania grantów na zasadzie „kto pierwszy,
ten lepszy” był uwłaczający.
Okazało się, że pieniądze przyznane na
ten program w kilkanaście minut się wyczerpały, czyli że te osoby, które były sprytniejsze
pod względem przesyłu wniosków, otrzymały
wsparcie, a te, które rzetelnie podeszły do
przepisywania informacji z przygotowanych
wcześniej materiałów, niestety nie miały
szans skorzystać z pomocy.
Dobrze się stało, że miejskie opłaty za zajęcie pasa i czynsze zostały obniżone. To jest
symboliczne wsparcie, ale jednak wsparcie.
Mówi się, że samorządy są poszkodowane
w koronakryzysie, ale czy na pewno tak jest.
Pojawiają się raporty, które mówią o tym, że
mamy rekordowe wpływy z PIT-ów za 2020
rok. A to znaczy, że samorządy wcale nie
ucierpiały na tym kryzysie. Uważam, że skoro
są tak blisko nas, to powinny bardziej pochylić
się nad wsparciem dla przedsiębiorców.
W ramach Krajowego Programu Odbudowy jest do podziału 24 mld euro w postaci dotacji i 34 mld euro w postaci pożyczek.
Daje to 58 mld euro, czyli około 260 mld zł.
Gdzie państwa zdaniem powinien być skie-

rowany strumień tych pieniędzy, na co byście je wydali?
Robert Bodendorf: Może to zabrzmi
kontrowersyjnie, ale przede wszystkim skierowałbym te pieniądze w infrastrukturę, naukę, poprawę współpracy nauki z biznesem,
szeroko rozumianą innowacyjność i w kształcenie zawodowe. Żadne z tych pieniędzy nie
powinny być wprost skierowane do przedsiębiorców. Jeśli wsparlibyśmy wymienione
przeze mnie przestrzenie, to przedsiębiorcy
nie potrzebowaliby już pieniędzy, bo mieliby
dobrą infrastrukturę, dobrych pracowników
i dobrą współpracę z nauką. A do tego przydałoby się uproszczenie prawa i obniżenie
opodatkowania tam, gdzie podatki są za wysokie. To byłaby najlepsza pomoc, jaką mógłby rząd wymyślić.
Hanna Mojsiuk: Krajowy Plan Odbudowy ma się opierać na 5 filarach, czyli: odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki,
cyfryzacja, skuteczny sektor zdrowia, niskoemisyjny transport publiczny i transformacja
energetyczna. Uważam, że poprzez pandemię zostaliśmy wrzuceni na głęboką wodę
i w przyspieszonym tempie musimy się przenieść do gospodarki opartej o przemysł 4.0.
W mojej ocenie cyfryzacja powinna stać się
priorytetem, żebyśmy szybko odbudowali
konkurencyjność polskiej gospodarki.
Bogumił Rogowski: Podzielam pogląd, że
te pieniądze powinny być inwestowane w infrastrukturę, bo mamy jeszcze spore zaległości, ale też w technologie, które przeniosą nas
do innego poziomu gospodarki i do innych
produkcji. Trochę się boję słów premiera, że
będziemy budować fabrykę szczepionek, bo
to nie są zadania rządu. Boję się, że pieniądze znowu przez nietrafne decyzje będą po
prostu haniebnie marnowane. Potrzebna jest
społeczna czujność i myślę, że współpraca
rządu z wieloma organizacjami gospodarczymi i rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw doprowadzi do jakiegoś konsensusu.
Liczę na to, że rząd będzie słuchał przedsiębiorców.
Piotr Huzar: Zgadzam się, że kształcenie
zawodowe jest bardzo istotne, ale jak przyjrzałem się temu programowi, to tego właśnie
w nim zabrakło. Kwestie związane z ochroną
zdrowia nie podlegają dyskusji, bo to jest nasza pięta achillesowa. Transformacja cyfrowa
też jest konieczna, ale mam przekonanie, że
to wskutek tego nie wystrzelimy do przodu,
ale inwestowanie w ten obszar pozwoli nie
zostać daleko w tyle.
Żeby gospodarka była konkurencyjna,
musi być innowacyjna. Żeby tak się stało,
nauka powinna współpracować z biznesem
i mam nadzieję, że tak się będzie dziać.
Realna pomoc dla przedsiębiorców to
w mojej ocenie wdrożenie Dziesiątki rzecznika MŚP. To są zmiany systemowe, za którymi
rzecznik lobbuje. Ważne jest też, żebyśmy
jako organizacje samorządu gospodarczego mówili jednym głosem i działali na rzecz
przedsiębiorców.
Dziękujemy za rozmowę.
Forum dyskusyjne odbyło się w formule
on-line na początku marca br.
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Wizytówka szczecińskiego waterfrontu
– tu wkrótce będzie biło nowe serce miasta!
Architektura przywodząca na myśl
dumne i monumentalne sylwetki
statków dalekomorskich, pasaż nad
wodą, urokliwe kafejki oraz przystań
dla jachtów, turystycznych łódek,
a także kajaków – tak będzie
wyglądać Bulwar Elbląski na Kępie
Parnickiej. Inwestycję realizuje
Siemaszko, czołowy szczeciński
deweloper. Budowa właśnie rusza.
Przełomowa dla szczecińskiego waterfrontu inwestycja powstaje na Kępie Parnickiej niemal naprzeciwko gmachu dworca PKP,
a dokładnie na ponad 12 tys. m kw. między
ulicami Heyki, Składową i Bulwarem Elbląskim.
Dla przyjeżdżających do stolicy Pomorza Zachodniego gości i turystów to pierwszy widok
na Szczecin po wyjściu z dworca. Dzięki firmie
Siemaszko ten widok zamieni się w najpiękniejszą wizytówkę miasta. Przedsięwzięcie jest
imponujące, prace na budowie właśnie ruszają.
– To niezwykłe miejsce może zdecydować
o tożsamości Szczecina – podkreśla Lesław Siemaszko. – Podjęliśmy to wyzwanie z ogromną
przyjemnością. Zależało nam, aby w najwyższym
stopniu wyeksponować walory i potencjał przestrzeni, zachowując wielkomiejski styl zabudowy,
jednocześnie stworzyć klimat miejsca przyjaznego i otwartego dla mieszkańców i użytkowników
apartamentów oraz szczecinian i turystów, którzy przycumują swoje łódki przy marinie. Chcemy,
aby wszyscy dobrze się tu czuli.
W sumie powstanie około pół tysiąca mieszkań. Najpierw powstaną budynki usytuowane

najbliżej wody, które budzą największe emocje. Będzie w nich 246 mieszkań o powierzchni
30–97 m kw. (dla każdego zaprojektowane jest
miejsce garażowe w kondygnacji podziemnej
lub na parterze). Kaskadowa zabudowa, duże
przeszklenia oraz tarasy przypominające pokłady dalekomorskiego wycieczkowca pozwolą
mieszkańcom delektować się widokiem na rzekę i panoramę Szczecina.
Partery zajmą lokale usługowe, które będą
współtworzyły niepowtarzalny klimat tego
miejsca.
– Stawiamy na samowystarczalność, w każdym budynku zaprojektowane są lokale użytkowe, handlowe, gastronomiczne. Jest miejsce
na sklepy, galerie, biura, jednym słowem wszystko, co sprawi, że bulwar będzie tętnił życiem
i przyciągał atrakcjami. Chcemy, żeby tam,
na Kępie Parnickiej, biło nowe serce miasta
– mówi Beata Nowak, dyrektor sprzedaży firmy Siemaszko.
Zrewitalizowane zostanie nabrzeże, powstanie ogólnodostępny deptak oraz przystań
dla ok. 30 jednostek z dwoma przyczółkami
i pływającymi pomostami, w części zarezerwowana dla użytkowników apartamentów.
Deweloper planuje też specjalne kładki dla kajaków. Będzie to marina usytuowana najbliżej
centrum miasta i z najlepszym dostępem.
Znaczenie tej inwestycji dla Szczecina podkreśla zaplanowana przez miasto przebudowa
infrastruktury drogowej w okolicy wyspy. Już
rozpoczęły się prace z tym związane. Trwa remont torowiska na moście Długim, przebudowana zostanie ul. Energetyków, gdzie będzie
nowe rondo usprawniające dojazd do nabrzeża. Zanim powstaną pierwsze mieszkania firmy Siemaszko, nowe drogi będą gotowe.

– Zainteresowanie inwestycją jest nieporównywalne z żadnym dotychczasowym naszym
przedsięwzięciem – podkreśla Beata Nowak
i przyznaje, że lista rezerwacji apartamentów
jest już długa i codziennie dopisuje do niej nowych chętnych. – Kto nie chciałby tam zamieszkać? Nie ma takiego drugiego miejsca nie tylko
w Szczecinie. Emocje, jakie nam przy tej inwestycji towarzyszą, są więc odpowiednie.

Siemaszko to jeden z najbardziej
doświadczonych i utytułowanych deweloperów, funkcjonujący na rynku
od 25 lat. Wybudował niemal 4 tysiące mieszkań, również w segmencie
ekskluzywnym. Obecnie realizuje na
terenie Szczecina 8 dużych inwestycji mieszkaniowych. Firma jest laureatem najwyższych branżowych
wyróżnień, w tym „Platynowego Orła
Polskiego Budownictwa” przyznawanego przedsiębiorstwom, które budują nowocześnie i bezpiecznie oraz
stanowią wzór dobrego zarządzania
na polskim rynku budowlanym.

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A
Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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dla Pomorza Zachodniego
– Ta inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gospodarki i dla środowiska. Jeśli
możemy ją sfinansować z funduszy unijnych, nie zmarnujmy szansy – apeluje
Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. I tworzy
koalicję samorządów na rzecz Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina.
Koncepcja dużej obwodnicy Szczecina, która
wyprowadziłaby ruch tranzytowy poza miasto
i skróciła podróż nad Bałtyk, jest bardzo ważna
dla naszego regionu. Chodzi bowiem o wybudowanie nowoczesnej przeprawy przez Odrę i drogi ekspresowej omijającej aglomerację szczecińską od północy i zachodu. Pomysł powstał
dziesiątki lat temu i wciąż czeka na realizację.

Co już jest zrobione
Siłą napędową tej inwestycji są samorządy.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zadbał o rezerwę terenów
pod planowaną drogę. Zmodyfikowane zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. A w 2009 r. samorząd województwa zlecił i sfinansował studium wykonalności
zachodniego obejścia w ciągu drogi ekspresowej S6, od Goleniowa do Kołbaskowa, z tunelem drążonym pod Odrą. Na początku 2011 r.
złożony został wniosek o wydanie tzw. decyzji
środowiskowych, a pozytywne rozstrzygnięcie
zapadło w grudniu 2017 r. W styczniu 2018 r.
marszałek Olgierd Geblewicz podpisał wniosek
o przeniesienie na rzecz Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.
– Bardzo kibicujemy GDDKiA, by Zachodnie
Drogowe Obejście Szczecina jak najszybciej weszło
w fazę projektowania i budowy – mówi marszałek
Olgierd Geblewicz. – Ta inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gospodarki, dla środowiska,
dla jakości życia mieszkańców. Ekokorytarz wokół
Szczecina jest niezbędny nie tylko ze względu na
logistykę, usprawnienie transportu. Bardzo pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo, uspokoi ruch,
ograniczy emisję spalin – podkreśla marszałek.

Bezpieczniej i bliżej… plaży
Korzyści z powstania obwodnicy można długo wyliczać. Ekspresówka otaczająca miasto
obsłuży nie tylko tranzyt, ale też ruch lokalny
między Szczecinem, Policami, Goleniowem
i mniejszymi, gęsto zaludnionymi podszczecińskimi miejscowościami. Ułatwi dojazd do
lotniska w Goleniowie, skróci podróż nad morze (mieszkańcom powiatu polickiego nawet
o 25 km). Usprawni ruch transgraniczny, bo poprowadzi do czterech przejść w Kołbaskowie,
Rosówku, Lubieszynie i Dobieszczynie. Bardzo

istotne jest również to, że będzie obsługiwała
transporty ładunków niebezpiecznych z i do
Zakładów Chemicznych Police (kwas siarkowy,
kwas fosforowy, amoniak) oraz innych zakładów przemysłowych. Ekokorytarz stworzy warunki rozwoju portu w Policach i ożywi gospodarczo tereny na północ i zachód od Szczecina.
Dlaczego więc ten strategiczny projekt
infrastrukturalny jeszcze nie doczekał się
szczęśliwego finału? Jesienią 2015 r., decyzją rządu Ewy Kopacz, przedłużenie drogi S6
od Goleniowa do Kołbaskowa zostało wpisane
do sieci dróg krajowych i autostrad. W 2018 r.
GDDKiA zleciła opracowanie tzw. „Koncepcji
Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego”…
i wydawało się, że to już ostatnia prosta do
budowy. Ale badania geologiczne i prace koncepcyjne się przeciągały, planiści wprowadzali
zmiany. Zdecydowano m.in. o wydłużeniu tunelu Police – Święta z 3-3,5 km do 5 km.

Kiedy budowa?
17 lutego br. minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk zapowiedział „ogłoszenie przetargu
na realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina
w połowie bieżącego roku”. Konkretów jednak
brak.
Obwodnica miała zostać zrealizowana
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Tak zdecydował Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w czerwcu 2018 r. Inwestycję mogłoby
sfinansować konsorcjum firm, a GDDKiA (budżet państwa) wnosiłaby opłaty za użytkowanie. W takim wariancie pojawia się jednak potencjalna opłata za przejazd tunelem pod Odrą.
Marszałek Geblewicz wskazuje lepsze źródło finansowania – Krajowy Program Odbudowy (KPO). A samorząd województwa już złożył
stosowny wniosek do programu.
– Stoimy przed historyczną szansą na sfinansowanie tej arcyważnej inwestycji z funduszy unijnych – tłumaczy Olgierd Geblewicz.
W celu stworzenia silnego lobbingu
18 lutego br. na Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie „samorządowej koalicji” na rzecz ekokorytarza. Zaproszenie marszałka do wspólnego działania na
rzecz obwodnicy przyjęli: prezydent Szczecina
Piotr Krzystek, wójt Kołbaskowa Małgorzata
Schwarz, starosta policki Andrzej Bednarek,

Jaguar Land Rover:
serwis w Szczecinie
O budowę zachodniej obwodnicy Szczecina bardzo
zabiega marszałek Olgierd Geblewicz.
| fot. WZP

burmistrz Polic Władysław Diakun, starosta
goleniowski Tomasz Stanisławski, miasto
Goleniów reprezentował zastępca burmistrza
Tomasz Banach, a Gminę Dobra – zastępca
wójta Rafał Zahorski. W dyskusji uczestniczyli też: Ryszard Bednarski, były pełnomocnik
marszałka ds. Zachodniego Obejścia Szczecina Roman Walaszkowski, dyrektor biura
Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
– Dzisiaj decyduje się, jakie inwestycje będą
realizowane w oparciu o nową perspektywę funduszy unijnych na lata 2021-27. I jakie inwestycje
będą zrealizowane z drugiej gigantycznej puli pieniędzy, jaką jest Europejski Plan Rozbudowy. Nie
możemy tego przespać – mówił marszałek.
Podkreślał, że Komisja Europejska kładzie
duży nacisk na inwestycje proekologiczne. Dlatego Województwo Zachodniopomorskie zgłosiło projekt Zachodniego Drogowego Obejścia
Szczecina do KPO w kategorii „ochrona środowiska”, nie „infrastruktura”.

Obwodnica w liczbach
Droga ekspresowa od Goleniowa do
Kołbaskowa to ogromne przedsięwzięcie. Planowana jest dwujezdniowa trasa o długości
51,6 km, z ośmioma węzłami drogowymi: Goleniów Północ – Modrzewie – Police – Tanowo –
Dobra – Dołuje – Będargowo – Szczecin Zachód
(Kołbaskowo). Koszty całego przedsięwzięcia
szacowane były na 3,9 mld zł, ale prawdopodobnie będą wyższe, co wynika m.in. z nowej
koncepcji budowy dłuższego, podwójnego
tunelu pod Odrą.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
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Tomasz Kowalczyk, kierownik serwisu Jaguar Land Rover w Szczecinie, o jedynym w naszym
regionie serwisie samochodów klasy premium+ w Szczecinie.
Panie Tomaszu, klienci samochodów premium znają pana od wielu lat.
Zgadza się, od dwudziestu lat jestem związany z branżą motoryzacyjną. I od początku
kariery zawodowej – a tę rozpoczynałem
w Szczecinie – zajmuję się serwisem samochodów. Mam to szczęście, że moja praca jest jednocześnie moją pasją i przygodą życia.
Poprzednio pracowałem dla dwóch innych
marek. Od roku jestem kierownikiem serwisu
Jaguar Land Rover w Szczecinie. Praca z samochodami marki premium+, czyli z Jaguarem
i Land Roverem, czyni moją pracę jeszcze bardziej fascynującą.
Wcześniej produkt premium+ nie był
dostępny w Szczecinie. Teraz dzięki firmie
Bońkowscy British Auto, która stała się autoryzowanym dealerem Jaguar Land Rover
w Szczecinie, to się zmieniło. A nasz serwis
jako jedyny na Pomorzu Zachodnim zajmuje
się przeglądami i naprawami samochodów
z segmentu premium+. Jesteśmy jedyni w
całym regionie, którzy zajmują się tak luksusowymi markami. To duży prestiż, ale też i duża
odpowiedzialność.
Widać jednak, że dobrze czuje się pan
w serwisie Jaguar Land Rover w Szczecinie.
Zdecydowanie tak. A duża w tym zasługa
zespołu, który udało się nam stworzyć. Mamy
naprawdę profesjonalną kadrę. To wszystko są
osoby z wyboru, miłośnicy motoryzacji i znakomici specjaliści w swoich profesjach. Śmiało
można powiedzieć, że skład osobowy mamy

Bońkowscy British Auto sp. z o.o.
Ustowo 58, Szczecin
tel. 48 91 852 34 00
www.british-auto.jaguar.pl
www.british-auto.landrover.pl

skrojony pod produkt premium+. Zajmujemy
się produktem najwyższej jakości i nasze usługi
też są najwyższej jakości.
Nasi pracownicy to osoby po szkołach technicznych – znakomici mechanicy i inżynierowie.
Są wśród nas m.in.: diagnosta z ponad 20-letnim stażem pracy, mistrz warsztatu z kilkunastoletnim doświadczeniem w serwisowaniu
i naprawie samochodów, jak również zawodowi mechanicy z wysokimi kwalifikacjami
do pracy z markami premium. Kadra jest zatem kierunkowa. Dzięki temu stworzyliśmy
w Szczecinie miejsce, które jest komfortowe
i bezpieczne dla naszych klientów.
Jakie zatem usługi świadczycie?
W naszym serwisie obsługujemy klientów
w pełnym spektrum kwestii motoryzacyjnych.
Zajmujemy się samochodami pod kątem ich
bieżącej obsługi eksploatacyjnej, takiej jak:
międzyokresowe wymiany oleju, przeglądy,
przeglądy interwałowe, obsługa układów
hamulcowych itp. Zajmujemy się likwidacją
szkód. Naprawiamy samochody powypadkowe. Nasze usługi blacharsko-lakiernicze są na
najwyższym poziomie.
Spełniamy wszelkie oczekiwania klientów
nowych samochodów w części posprzedażnej, jak również właścicieli klasyków. Jesteśmy
wsparciem na każdym etapie przygody z motoryzacją. I bardzo serdecznie zapraszamy do naszego warsztatu. Nie boimy się żadnej naprawy.
Dla klientów mamy samochody zastępcze, a na terenie administracyjnym Szczecina
świadczymy usługę door-to-door.
No właśnie, Jaguar Land Rover to nie tylko nowe samochody, ale także… klasyki, legendarne modele z piękną historią. Jak nimi
się opiekujecie?
Jaguar Land Rover idzie tą samą drogą, jaką
podążają marki premium na całym świecie. To
oznacza, że nasze serwisy wspierane są dostawą zarówno części nowych, jak i części regenerowanych do samochodów wielo- i dziesięcioletnich. Dla klasyków Jaguar Land Rover

Tomasz Kowalczyk, kierownik serwisu
Jaguar Land Rover w Szczecinie

przygotował odrębny katalog z częściami. Co
warte podkreślenia, dostępność produktów
do samochodów zarówno z bieżącej oferty
sprzedażowej, jak i do klasyków jest niemal
identyczna zarówno w kwestii czasowej, jak
i finansowej.
Zatem każdy z naszych klientów, zarówno
ten pragnący najnowszej technologii i najnowocześniejszego produktu, jak i ten, który
chce czuć ducha dawnej motoryzacji i niejednokrotnie wiatr we włosach, znajdzie u nas fachowe wsparcie.
Czy w regionie przybywa klientów marki
premium+?
Dzięki temu, że otworzyliśmy salon i serwis
w Szczecinie, wielu mieszkańców naszego regionu mogło zrealizować swoje marzenia i stać
się posiadaczami samochodów Jaguar Land
Rover. Wcześniej serwisowanie marek premium+ wiązało się z koniecznością wyjazdu do
takich miast jak Berlin, Poznań czy Warszawa.
Teraz nie trzeba tracić całego dnia, żeby zrobić choćby drobną naprawę czy zapoznać się
z ofertą Jaguar Land Rover. Tę wygodę doceniają też już wieloletni właściciele jaguarów i
land roverów, którzy od lat kupowali czy serwisowali pojazdy w innych miastach.
Dziękujemy za rozmowę.

13

ZUT otwarty na świat

Uniwersytet
Szczeciński podnosi
poprzeczkę

Prof. Arkadiusz Terman, prorektor ds. studenckich Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o kierunkach studiów,
studentach zagranicznych oraz losach absolwentów.
Zacznijmy od liczb. Ile osób kształci się
dziś w Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym w Szczecinie?
Na studiach I i II stopnia uczy się dziś ok.
7000 studentów. Ponadto mamy słuchaczy
studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz uczestników Szkoły Doktorskiej.
W bieżącym roku akademickim oferujemy
kształcenie już na 11 wydziałach ze względu
na to, że Wydział Budownictwa i Architektury
został podzielony na dwa wydziały: Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Architektury. W naszej ofercie na kolejny
rok akademicki 2021/2022 znajduje się ponad
czterdzieści kierunków studiów.
Co nas czeka w nadchodzącym roku akademickim. W obliczu efektów niżu demograficznego stawiacie na umiędzynarodowienie studiów?
Postawiliśmy na internacjonalizację uczelni poprzez przyciągnięcie na studia kandydatów z zagranicy. Uruchomiliśmy bowiem
kilka kierunków na studiach stacjonarnych
I i II stopnia, na których językiem wykładowym
jest język angielski. Nowością w semestrze
zimowym 2021/2022 dla wszystkich kandydatów, w tym cudzoziemców będą dwa kierunki
prowadzone na studiach I stopnia: Aquaculture and Fisheries na Wydziale Nauk o Żywności
i Rybactwa oraz Materials Science and Engineering na Wydziale Technologii i Inżynierii
Chemicznej. Liczymy na to, że uruchomienie
nowych kierunków studiów anglojęzycznych
I stopnia będzie atrakcyjne i przyciągnie nowych studentów z zagranicy.
Oprócz nowych kierunków będziemy też
kontynuować rekrutację na studia I stopnia,
które prowadzone są również w języku angielskim: Economics (Wydział Ekonomiczny),
Chemical Engineering (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej) oraz studia II stopnia: Materials Engineering (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki). Ponadto na Wydziale
Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na studiach
II stopnia na kierunku Biotechnologia realizowana jest specjalność Biotechnology in Animal
Production and Environmental Protection, a na
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska
specjalność Engineering Structures oraz International Construction Managment.
Studenci z jakich krajów studiują w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie?

Na uczelni studiuje aktualnie około 200
studentów zagranicznych na studiach I i II
stopnia. Dominują studenci z Ukrainy i Białorusi. Kształcą się też u nas studenci z takich
krajów jak Afganistan, Czechy, Egipt, Etiopia,
Jordania, Ghana, Kenia, Nigeria, Rosja.
Mimo pandemii wielu studentów zagranicznych wykazuje zainteresowanie studiami
na naszej uczelni. Umiędzynarodowieniu studiów sprzyja program edukacyjny Unii Europejskiej Erasmus+ (aktualnie studiuje w naszej
Uczelni około 150 studentów w ramach programów stypendialnych i wymian międzynarodowych).
Pandemia nie zraża również studentów
krajowych. No właśnie, jak sobie radzicie
z zajęciami w trybie on-line?
Uważam, że dla dobra procesu kształcenia
lepszym rozwiązaniem jest nauczanie hybrydowe, dlatego podjęliśmy decyzję o realizacji niektórych zajęć laboratoryjnych i projektowych
w trybie stacjonarnym.
Trudny był dla nas początek w kwietniu
ubiegłego roku, kiedy wszyscy musieliśmy się
przestawić na nauczanie zdalne. Uważam, że
zdało ono egzamin, ale studenci deklarują już
chęć powrotu do zajęć stacjonarnych. Przedstawiciele wydziałowych samorządów sejmików studenckich w porozumieniu z władzami
wydziałów stworzyły listy zajęć, na których
powinna być przywrócona forma stacjonarna.
A jakie kierunki cieszą się największym
powodzeniem?
Niezmiennie informatyka, budownictwo,
architektura, zarządzanie, automatyka i robotyka, kynologia oraz nowy kierunek, który
powstał na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu – logistyka.
Gdzie znajdują pracę wasi absolwenci?
Wielu naszych studentów już w trakcie studiów podejmuje pracę zawodową
– szczególnie dotyczy to kierunku informatyka. Absolwenci pozostałych kierunków
studiów również znajdują pracę w zawodzie,
ponieważ kończąc studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym
w Szczecinie mają ugruntowaną wiedzę zarówno teoretyczną, jak również praktyczną,
co wyróżnia ich na rynku pracy. Z kolei studenci jedynego w Polsce kierunku kynologia
realizowanego na Wydziale Biotechnologii
i Hodowli Zwierząt znajdują zatrudnienie w:
przychodniach i gabinetach weterynaryjnych,

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego,
o zdalnym nauczaniu, zimnej fuzji jądrowej i międzynarodowej współpracy.

ośrodkach szkolenia psów, schroniskach i hotelach dla zwierząt, u producentów karm dla
zwierząt oraz salonach groomerskich itd.
O ile wiem, przykładacie sporą wagę do
spraw socjalnych i organizacji czasu wolnego
od nauki. Współpracujecie w tych sprawach
z parlamentem studenckim?
Oczywiście, mamy stały kontakt z Parlamentem Samorządu Studenckiego i wszystkie
sprawy dotyczące działalności organizacyjnej,
naukowej czy sportowej studentów są konsultowane.
Co roku przeznaczamy około 5 mln zł na
remonty naszych domów studenckich. Dziś
pokoje w akademikach to głównie dwuosobowe boksy ze wspólną łazienką oraz dostępem
do internetu.
Posiadamy również kilkanaście sekcji sportowych, gdzie studenci mają do dyspozycji
kompleks przy ul. Tenisowej, z boiskiem piłkarskim oraz wyremontowaną halą sportową.
Bardzo aktywne są ponadto nasze chóry: Chór
Akademicki ZUT im. prof. Jana Szyrockiego
i Chór Kameralny, które cały czas koncertują,
biorąc udział w licznych festiwalach chóralnych w kraju i za granicą.
Wspomnę też o naszych studenckich kołach naukowych, spośród których aż 80 aktywnie działa, biorąc udział w różnych konferencjach naukowych. Niedawno w naszej uczelni
odbyła się szósta ogólnopolska sesja studenckich kół naukowych, w której wzięło udział
ponad 300 studentów z 35 uczelni w Polsce.
Dziękujemy za rozmowę.

zajęcia prowadzą również praktycy, m.in. prawnicy czy informatycy. Kolejnym kierunkiem jest
socjotechnika i oddziaływanie społeczne. To
studia obejmujące tematykę nowych mediów
oraz komunikowania społecznego.
Zachęcamy do skorzystania z nowoczesnej
oferty uczelni, gwarantujemy wysoki poziom
kształcenia.
Uniwersytet Szczeciński kojarzony częściej z naukami humanistycznymi prowadzi
również interesujące badania z nauk ścisłych.
Bardzo ważne są badania zespołu prof.
Konrada Czerskiego dotyczące zimnej fuzji
jądrowej jako nowoczesnego źródła energii.
W tym zakresie realizujemy ogromny projekt
wspólnie z rządem niemieckim. To wszystko dzieje się w naszym budynku na ul. Wielkopolskiej. Przy okazji warto zaznaczyć, że
w jego sąsiedztwie, w miejscu obecnego
parkingu, planujemy dużą inwestycję. Rozpisaliśmy już międzynarodowy konkurs na koncepcję architektoniczną. Chcemy, by nowy
budynek, podobnie jak filharmonia, był architektoniczną wizytówką miasta. W budynku
tym będzie mieścił się Rektorat, Wydział Prawa
i Administracji oraz laboratoria.
Wracając do badań naukowych, uniwersytet cechuje wysoka aktywność naukowa
pracowników. Prowadzimy istotne badania w
obszarze nauk przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczej.
Dobrym przykładem jest działalność prof. Andrzeja Witkowskiego w ramach unijnego projektu Horyzont.
Wspomniał pan o budowie nowego budynku, a jakie jeszcze inwestycje przygotowujecie?
Przede wszystkim rozpoczynamy ostatni
etap remontu kampusu na al. Piastów. Poza
tym tworzymy nowoczesne archiwum uniwersyteckie z komorą fumigacyjną do usuwania
drobnoustrojów i pleśni. Innym dużym projektem jest termomodernizacja obiektów na
ul. Cukrowej, która nada atrakcyjny wygląd
temu kompleksowi.

Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin, tel. 91/444 1000
www.usz.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
www.zut.edu.pl
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Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na
pracę uczelni?
Od roku zajęcia ze studentami prowadzimy
za pośrednictwem internetu, a w akademikach
obowiązują rygorystyczne reguły sanitarne.
Kontakty bezpośrednie ograniczamy do niezbędnych sytuacji, organizujemy np. laboratoria dla małych grup i zajęcia terenowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pracownicy
administracyjni również pracują w rotacyjnym
trybie zdalnym. Pandemia spowodowała także
to, że w zawieszeniu jest wymiana młodzieży
i kadry w ramach programu Erasmus, czego
bardzo żałujemy, bo jako uczelnia stawiamy na
umiędzynarodowienie.
Dla nas wszystkich jest to trudny okres. Na
szczęście od października ubiegłego roku do teraz nie mamy ognisk chorobowych, które obejmowałyby duże grupy. Są pojedyncze przypadki
zachorowania na COVID-19, niemające źródła
na uczelni. Jesteśmy też w trakcie szczepień
naszej kadry akademickiej, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. Czekamy na umożliwienie szczepień pracowników administracyjnych.
Jakimi topowymi kierunkami może się
pochwalić Uniwersytet Szczeciński?
Nasza oferta to ponad 70 kierunków studiów, wśród których nie brakuje kierunków
prestiżowych i nowatorskich. Chociażby informatyka w biznesie, która oferuje dwie
specjalności – internet i media społecznościowe w biznesie oraz programowanie aplikacji
biznesowych. Z kolei kierunek Global Communication w języku angielskim łączy wiedzę
ekonomiczną i prawniczą z umiejętnościami
językowymi. Zresztą coraz więcej kierunków
studiów prowadzimy po angielsku.
Inną ciekawą propozycją jest prawo Internetu i ochrony informacji. Jest to nowy kierunek
w skali Polski, a przygotowuje on m.in. do pracy
w nowym zawodzie infobrokera. Daje również
możliwość zatrudnienia w administracji publicznej, u przedsiębiorców, a także prowadzenia
własnej działalności gospodarczej. Co ważne,
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Przeprowadzamy również remont ośrodka
wczasowego w Pogorzelicy. Chcemy, żeby już w
lipcu br. mogli z niego korzystać nasi pracownicy.
Jak układa się współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym?
Obecnie jesteśmy na etapie szczegółowych
rozmów z organizacjami samorządu gospodarczego. Z jednej strony chcemy mieć możliwość
wysłuchania potrzeb pracodawców, a z drugiej
to okazja, by uświadomić biznesmenom, co,
jako uczelnia, jesteśmy w stanie im zaoferować. Pokazujemy studentom możliwe ścieżki
karier, umożliwiając im kontakt z pracą zawodową. Ostatnio z Grupą Azoty Police podpisaliśmy porozumienie obejmujące m.in. realizację
wspólnych projektów badawczo-rozwojowych
i doktoratów wdrożeniowych oraz organizację
praktyk dla studentów.
Jak z kolei rozwija się współpraca międzynarodowa?
Poza europejskimi kierunkami rozwoju
współpracy międzynarodowej jesteśmy aktywni również na kierunku azjatyckim. Rozwijamy
współpracę z Wietnamem. Mamy dobre relacje
z Uniwersytetem w Erbilu w autonomii kurdyjskiej w północnym Iraku. Jest to miasto, które ma
się stać drugim Dubajem. Ich uczelnia jest rozbudowywana na wzór amerykański, z najnowocześniejszym zapleczem technicznym i lokalowym.
I na koniec mamy pytanie o współpracę
uczelni z samorządami terytorialnymi.
Niedawno podpisaliśmy umowę z marszałkiem Geblewiczem, w której samorząd województwa zobowiązał się wspierać nasze działania mające na celu utworzenie przy naszej
uczelni katedry UNESCO. W Polsce jest jedynie
kilkanaście katedr tego typu, co gwarantuje
możliwość współpracy na najwyższym poziomie.
Dobrze układa nam się współpraca z władzami miasta i regionu. Otwieramy się także
na samorządy lokalne naszego województwa,
dlatego niedawno podpisałem porozumienie
o współpracy z burmistrzem Międzyzdrojów.
Będziemy prowadzić badania naukowe linii
brzegowej w oparciu o naszą stację badawczą w Międzyzdrojach, a nasi studenci odbędą
praktyki w Urzędzie Miejskim.
Dziękujemy za rozmowę.
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Energetyczny
triumwirat
Konsorcjum złożone z przedsiębiorstwa energetycznego Enea Operator sp. z o.o. oraz
dwóch szczecińskich uczelni: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego podjęło się realizacji innowacyjnego
projektu. Jest to pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w świecie tak ambitna
i nowoczesna próba praktycznego wykorzystania zielonego wodoru do wytwarzania,
magazynowania i przetwarzania z powrotem na energię elektryczną tego
ekologicznego źródła energii.
O wypowiedzi na ten temat poprosiliśmy głównych realizatorów tego projektu.
W dyskusji głos zabrali: prof. Stefan Domek, pracownik naukowy Katedry Automatyki
i Robotyki ZUT – kierownik projektu, prof. Wojciech Drożdż, wiceprezes zarządu Enei
Operator, dyrektor Centrum Zarządzania w Energetyce i kierownik Katedry Logistyki
US, prof. Marzena Frankowska, pracownik naukowy Instytutu Zarządzania US oraz
Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych Enei Operator.
Wyjaśnijmy wpierw naszym Czytelnikom,
co to jest zielony wodór.
Stefan Domek: Wodór można produkować
na różne sposoby, a Polska należy do czołowych
producentów wodoru w Europie. Niestety, otrzymywany on jest najczęściej w reakcjach chemicznych, a więc nie jest to wodór czysty ekologicznie. Natomiast wodór zielony powstaje w wyniku
elektrolizy wody przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest to najbardziej ekologiczny wodór, jaki można dziś otrzymać.
W naszym projekcie najpierw elektryczność wytworzona przez słońce lub wiatr, czyli
panele fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe, przetworzona zostanie w wodór, który
będziemy magazynować. Uzyskany w ten sposób zielony wodór chcemy wykorzystać do
dwóch celów. Pierwszym jest magazynowanie
nadwyżek energii elektrycznej z OZE i przera-

bianie wodoru z powrotem na elektryczność,
w chwilach gdy energii elektrycznej z OZE będzie brakować. Dzięki temu można będzie poprawiać jakość energii elektrycznej w systemie
dystrybucji sieci elektroenergetycznych. I to
jest absolutna nowość! To właśnie świadczy
o innowacyjności naszego projektu. Drugim,
komplementarnym celem jest wykorzystanie
zmagazynowanego zielonego wodoru jako źródło energii w transporcie.
Wojciech Drożdż: Enea Operator od kilku
lat bardzo szeroko realizuje projekty badawczo-rozwojowe. Zauważyliśmy bardzo duży potencjał w polskich uczelniach wyższych i dlatego
uważamy, że połączenie biznesu z nauką pozwoli w obszarze dystrybucji energii wprowadzać bardzo ciekawe innowacyjne rozwiązania.
Od kilku lat wprowadzamy je przy finansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Profesor Stefan Domek

Profesor Wojciech Drożdż

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i środków programu ramowego Unii Europejskiej
w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Zielony wodór wpisuje się w ten kierunek rozwoju polskiej energetyki.
Jak doszło do powstania projektu i utworzenia konsorcjum?
Przemysław Starzyński: Enea Operator
współpracuje z najlepszymi uczelniami w kraju
dzięki podpisanym tzw. umowom ramowym,
które ułatwiają nam współpracę na linii biznes –
nauka. Dzięki nim możliwa jest realizacja założeń
modelu otwartych innowacji. Operatorzy sieci
dystrybucyjnych, poza wynikami własnych prac
badawczo-rozwojowych powinni korzystać z doświadczeń partnerów zewnętrznych.
Nieraz w trakcie naszych spotkań rozmawialiśmy na temat współpracy w zakresie projektów badawczo-rozwojowych. I wtedy powstał
pomysł aplikowania projektu dotyczącego zielonego wodoru do NCBiR z udziałem tak znakomitych uczelni jak Uniwersytet Szczeciński
i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Projekt został bardzo wysoko oceniony, dostaliśmy dofinansowanie i zaczynamy to nasze
wielkie wyzwanie innowacyjne w skali całego
kraju. Żaden z operatorów systemu dystrybucji
energii elektrycznej jeszcze nie uruchomił projektu w obszarze wodorowym.
Łączna wartość projektu wynosi 12,981 mln
zł. Ponad połowę wartości projektu w wysokości
6,5 mln złotych sfinansuje Unia Europejska.
A jaka będzie rola Uniwersytetu Szczecińskiego?
Marzena Frankowska: Uważam, że uczestnictwo w konsorcjum naszego uniwersytetu
stanowi wartość dodaną, która rozszerza spektrum prowadzonych badań. Dlaczego jesteśmy
w tym projekcie? Po pierwsze energetyka jest
dziś jednym z głównych obszarów przemian
w Unii Europejskiej, w tym w Polsce i również
w skali światowej. Ponadto na uczelni działa
Centrum Zarządzania w Energetyce, którego
dyrektorem jest prof. Drożdż, a które skupia pracowników naukowych o różnych kompetencjach
zainteresowanych problemami energetyki.
W naszej części badań w ramach tego projektu, przyjmujemy szerszą perspektywę wodorowego łańcucha dostaw, który jest ciągle
nowym obszarem badawczym. Badania, będą
polegać na stworzeniu modelu teoretycznego
architektury systemu, który będzie stabilizował
sieci elektroenergetyczne przy użyciu wodoru
jako nośnika energii.
Wodorowe łańcuchy dostaw wymagają analizy od etapu zaopatrzenia w energię z OZE,
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która trafia do sieci dystrybucyjnej Enei Operator, poprzez fazę produkcji, czyli konwersję
energii elektrycznej na wodór, magazynowanie
i przetwarzanie z powrotem wodoru na energię
elektryczną, aż po fazę dystrybucji. To wszystko
będziemy analizować i badać w układzie czynników technicznych, logistyczno-ekonomicznych,
lokalizacyjnych oraz prawno-legislacyjnych.
Stefan Domek: To, że zostało utworzone
konsorcjum składające się z dwóch czołowych
uczelni Szczecina i jednego z największych operatorów w Polsce, oznacza całościowe spojrzenie na temat. Najpierw zrobimy rozeznanie
w zakresie architektury systemu, przeprowadzimy badania optymalizacyjne punktów sieci elektroenergetycznej, które mogą być wykorzystane do łączenia z nią tego wodorowego modułu.
ZUT ma do rozwiązania problemy techniczne, zarówno te na etapie pierwotnym, które
pozwolą dokonać analizy wrażliwości systemu
elektroenergetycznego na zmiany intensywności pracy źródeł ekologicznych, jak również analizy wrażliwości na zmiany dotyczące poboru
mocy, czyli obciążania jej przez użytkowników.
Będą też dokonane analizy i budowa modelu
teoretycznego wspomnianych przemian wodorowych, żeby wypracować wytyczne, jaki typ
elektrolizera i jaki typ ogniw paliwowych (koniecznych do przekształcania zielonego wodoru
w energię elektryczną) jest najkorzystniejszy dla
naszych celów i znaleźć konkretne rozwiązania.
Na końcu zaś, co też stanowi innowacyjność tego projektu, przeprowadzimy prace
badawcze nad zapewnieniem autonomii tego
systemu, żeby system samodzielnie reagował
na zmieniające się dostawy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i na zmieniające się
obciążenia po stronie odbiorców. Wbudujemy
algorytmy tzw. sterowania predykcyjnego (systemu automatyki, który podejmuje decyzje na
podstawie przewidywania przyszłości).
Gdy już opracujemy modele procesowe od
strony chemicznej i modele od strony energetycznej, będziemy mogli taki system wodorowy
zbudować, zaś Enea Operator wdroży ten system u siebie.
Stworzymy w ten sposób znakomite pole doświadczalne, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje w
praktyce i jakie to daje korzyści finansowe i jakościowe. Enea Operator z kolei będzie mógł to robić w wielu miejscach swojej sieci w różnej skali.
Przemysław Starzyński: To know-how, które w naszym projekcie zdobędziemy, przygotuje Eneę Operator do tworzonej właśnie Polskiej
Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.
Wierzymy, że udział ZUT i US w projekcie
przyniesie nam dużą korzyść. W przyszłości
będziemy mogli wykorzystać na większą skalę
opracowaną wspólnie technologię wodorową.
W realizowanym projekcie najpierw będziemy mieli do czynienia z etapem prac badawczych, a potem z etapem prac rozwojowych.
Wiedza zdobyta w pierwszym etapie zostanie
przeniesiona na naszą sieć elektroenergetyczną. Implementując wyniki badań w naszą sieć
elektroenergetyczną pamiętajmy, że to jest sieć
żywa i nie można sobie pozwolić na błędy. Jest
to bardzo duże wyzwanie dla każdego konsorcjanta w tym projekcie.
Enea Operator nie zatrzyma się na etapie tego projektu naukowo-badawczego, ale
poszerza swoją wiedzę poprzez czynny udział
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we współpracy z Ministerstwem Klimatu
i Środowiska. Przystąpiliśmy do współpracy na
rzecz partnerstwa w budowie gospodarki wodorowej i zawarciu sektorowego porozumienia
wodorowego.
Marzena Frankowska: Projekt został już
uruchomiony. Uniwersytet realizuje obecnie
pierwszy etap. Jesteśmy po systematycznym
badaniu światowej literatury (data science).
Już dziś możemy stwierdzić, że projekt jest
unikalny, ponieważ na świecie realizowane są
różne prace badawcze w zakresie technologii
wodorowej, ale wykorzystanie zielonego wodoru do stabilizacji sieci elektroenergetycznej
jest nowością.
Mamy interdyscyplinarne grono ekspertów,
uczestniczących w projekcie. Są to głównie logistycy, specjaliści z zakresu metod ilościowych
i jakościowych oraz modelowania przestrzennego, a także ekonomiści i specjaliści zarządzania.
Stefan Domek: Z kolei po stronie ZUT mamy
specjalistów od sieci elektroenergetycznej, od
sprawdzania jej stabilności, jej wrażliwości i czułości na czynniki zewnętrzne. Jest także chemik,
który specjalizuje się w modelowaniu procesów, a przecież w projekcie mamy do czynienia z przemianą energii elektrycznej na wodór
i wodoru na energię elektryczną. W projekcie
uczestniczą też specjaliści z dziedziny mechaniki, działający w obszarze wodorowym.
Wodór jest bardzo dobrym magazynem
energii, ale towarzyszą mu trudne warunki, jeśli chodzi o jego wykorzystywanie. Wodór jest
przenikliwy, w związku z czym magazyny wodoru muszą mieć specjalne parametry, by zachować szczelność zbiorników. Równocześnie
wodór jest gazem w określonych sytuacjach wybuchowym, w związku z czym zaangażowaliśmy
specjalistów od każdego z tych problemów.
Przemysław Starzyński: Dodam w tym
miejscu, że składając wniosek do NCBiR o dofinansowanie naszego projektu, tak jak każdy
wniosek badawczo-rozwojowy był sprawdzany
w światowej bazie patentowej. Potwierdzam, że
jest to nowość na skalę światową! Realizujemy
coś innowacyjnego, czego gdzie indziej nie ma.
Polska strategia wodorowa wpisuje się
w europejską strategię wodorową.
Wojciech Drożdż: Z końcem roku 2020 Rada
UE przyjęła nowe strategie dotyczące kreowania rynku wodorowego. Transformacja energetyczna zachodzi na naszych oczach, a główne
jej kierunki wyznacza UE. W połowie stycznia

również Rząd RP skierował do konsultacji publicznej projekt ,,Polskiej Strategii Wodorowej
do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”.
Rozpoczęcie naszego projektu jest więc
swoistą odpowiedzią na te zmiany.
Polska, będąc istotnym członkiem Wspólnoty, może zatem wdrażać tak zaawansowane
technologicznie rozwiązania na swoim terenie.
Ponadto, dzięki dużemu postępowi technologicznemu, możemy szukać najnowszych rozwiązań w zakresie nowych, innowacyjnych źródeł
pozyskiwania zielonego wodoru. Decyzje podejmowane dzisiaj będą stanowić fundament
globalnego krajobrazu energetycznego w przyszłości zarówno na szczeblu europejskim, jak
i krajowym. Enea Operator jako lider innowacji
wśród polskich operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), wykorzystując swój własny
potencjał B+R i współpracując z uczelniami
partnerskimi, z pewnością będzie istotnym podmiotem promowania i wykorzystywania nowoczesnych technologii opartych o wodór.
Marzena Frankowska: Polska Strategia Wodorowa kładzie nacisk na budowanie lokalnych
i krajowych kompetencji w zakresie wykorzystania wodoru. I dlatego my jako US w piątym
etapie projektu będziemy robić projekcję użytkowego wykorzystania wodoru przez Eneę
Operator na potrzeby własne. Nadmiar energii
zmagazynowany w buforze wodorowym będzie oddawany do sieci w sytuacji niedoboru
energii, ale również będziemy robić projekcje
wykorzystania wodoru jako paliwa do własnych
środków transportu flotowego Enei Operator.
Przemysław Starzyński: Tak jak mamy dziś
do czynienia z rozwojem elektromobilności, to
trzeba liczyć się z tym, że popularyzacja ogniw
wodorowych będzie symbolem drugiej rewolucji w transporcie zeroemisyjnym. W najbliższych
latach auta zasilane wodorem staną się bardziej
popularne. Enea Operator dziś w swojej flocie
aut specjalistycznych posiada już 36 pojazdów
elektrycznych i planuje zakup kolejnych. W przyszłości widzimy zastosowanie w naszej flocie
samochodów na wodór. Toyota w 2020 r. wypuściła na rynek drugiej generacji model Mirai,
samochodu zasilanego na wodór. Mirai po japońsku oznacza przyszłość. To auto rozpoczyna
nowy rozdział w historii motoryzacji...
Marzena Frankowska: …a ostatnio ten samochód zasilany wodorem znalazł nawet zastosowanie jako nowe papieskie papamobile.
Dziękujemy za udział w dyskusji.
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– Powstają np. projekty badające możliwość
wykorzystania nowych materiałów do produkcji papieru. Na miejscu działają już np. firmy,
które pracują nad produkcją sztućców i naczyń
z odpadów po uprawie pomidorów, czy papieru z rożnika przerośniętego. Bardzo ważne są
także kwestie recyklingu i ponownego zagospodarowania odpadów – tłumaczy Aleksander
Buwelski z zespołu ds. rozwoju projektu.
Ważnym zagadnieniem jest energia neutralna klimatycznie. Tu współpraca biznesowa
i naukowa skoncentruje się na wykorzystaniu
wodoru jako paliwa przyszłości.
– To bardzo perspektywiczny temat. Za pięć
lat będzie o nim zapewne bardzo głośno, a za
dziesięć może się wręcz stać jedną z wiodących
technologii, m.in. w dziedzinie motoryzacji. Zarówno my, jak i firmy, które z nami współpracują, chcemy być na to gotowi. Już teraz nawiązaliśmy kontakt w tej sprawie z polskimi miastami
oraz z naukowcami z Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
– mówi Aleksander Buwelski.
Cały czas trwają też prace nad fizycznym
przygotowaniem projektu campusu – planowaniem powierzchni, wyposażenia itp. Są one
niezbędne przed wystąpieniem o uchwalenie
planu zagospodarowania terenu po dawnym
basenie w Schwedt, gdzie ulokowany ma być
campus. Pierwsze listy intencyjne zmierzające
do pozyskania finansowania i doprowadzenia
do realizacji campusu zostały już podpisane.

Pandemia przeminie

Relacje biznesowe
pozostaną
Przygraniczny region Uckermark nie zaprzestaje współpracy z firmami
i samorządami z regionu Szczecina z powodu pandemii. Przeciwnie
– trwają prace nad stworzeniem campusu innowacji z udziałem m.in.
partnerów z Polski.

Billboard
w Szczecinie, promujący
inwestowanie
w Uckermark, jest
kolejnym działaniem
na rzecz budowania
współpracy
przygranicznego
regionu z firmami
z Pomorza Zachodniego.
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Dojeżdżając do ruchliwego skrzyżowania
al. Piastów, ul. Mieszka I i al. Powstańców
Wielkopolskich nie sposób nie zauważyć
ogromnego billboardu z hasłem „Odważ się
i zainwestuj teraz w Niemczech w Uckermark”.
To kolejna inicjatywa Investor Center
Uckermark – samorządowej spółki promującej
współpracę gospodarczą i obsługującej inwestorów na terenie powiatu Uckermark, który obejmuje m.in. takie miasta jak Prenzlau,
Schwedt nad Odrą, Templin i Angermünde
– To nasza kolejna prezentacja w formie
billboardu w Polsce. Wcześniejsze reklamy
zewnętrzne w Szczecinie oraz przy prowadzącej do granicy z Niemcami autostradzie A2
w województwie lubuskim spotkały się z dużym
zainteresowaniem. Kontynuując tego rodzaju
przedsięwzięcia w okresie pandemii, chcemy zademonstrować naszą gotowość do kontynuacji
i nawiązywania współpracy również w tej trudnej sytuacji. Jesteśmy przekonani, że kontakty polsko-niemieckie można rozwijać również

telefonicznie i online. Dlatego kierujemy nasz
billboard do przedsiębiorców i inwestorów, ale
faktycznie mamy wiele do zaoferowania np. naukowcom, studentom czy osobom szukającym
pracy – mówi Silvio Moritz, prezes Investor
Center Uckermark.
Jednym z kół zamachowych współpracy
przygranicznej będzie kampus biznesowo-naukowy, który powstać ma w Schwedt
nad Odrą. Będzie on miejscem i narzędziem
współpracy, nawiązywania kontaktów przez
firmy z uniwersytetami i szkołami wyższymi
w Berlinie, Brandenburgii i Polsce oraz przyciągnie nowe firmy, start-upy i przedsiębiorcze osoby. To jeden z największych projektów
z zakresu rozwoju gospodarki i przemysłu
w rejonie przygranicznym zainicjowany przez
miasto Schwedt nad Odrą oraz największe
przedsiębiorstwa z tego regionu – rafineria
PCK, Leipa, Butting i Verbio.
Obecnie trwają prace koncepcyjne dotyczące utworzenia campusu. W grudniu
twórcy projektu powołali sześć grup roboczych, które intensywnie pracują nad optymalną realizacją przedsięwzięcia. Nie brakuje
uwzględnienia współpracy z Polską.
Nauka ustawiczna – czyli kształcenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji. To ważne, m.in. w kontekście zapewnienia firmom
z regionu wykwalifikowanych pracowników,
zdolnych do pracy w coraz bardziej zaawansowanych technologiach.
Zespół zajmujący się marketingiem projektu opracował nazwę obiektu: MEBEST Campus. To zarazem skrót od Metropolregion
Berlin – Stettin (Region metropolitalny Berlin – Szczecin). Nazwa wyraźnie wskazuje na
umiejscowienie powiatu Uckermark na mapie
pogranicza.
Nieodzownym elementem campusu jest
cyfryzacja. Już teraz do projektu włączyło się
kilkadziesiąt spółek technologicznych z różnych krajów Europy. Są też firmy ze Szczecina.
Ważnym zagadnieniem będzie bioekonomia i recykling – różne tematy. Te branże są
mocno reprezentowane w Schwedt (papiernia, biogazownia), a co za tym idzie, jest duże
zainteresowanie tworzeniem i wdrażaniem
nowych rozwiązań w tym zakresie.

MEBEST Campus ma być zaczynem skupiającym średnie i duże firmy, start-upy, naukowców (we współpracę zaangażowany jest m.in.
Fraunhofer Institut), z którego powstawać
będą nowe biznesy, rozwiązania i technologie.
Twórcy przedsięwzięcia są bardzo otwarci na polską stronę i zapraszają do rozmowy
wszystkie firmy, organizacje, uczelnie i samorządy, które mają pomysł i chęć, aby wspólnie
działać i realizować projekty z partnerami
w Schwedt nad Odrą. Investor Center Uckermark zapewnia przy tym, że w kontaktach nie
przeszkodzi bariera komunikacyjna. „Oczywiście, że mówimy po polsku” – czytamy na billboardzie, który firma zawiesiła w Szczecinie.
Dodatkowo zespół i partnerzy porozumiewają się po angielsku.

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder
0049 3332 5389 71
gazdecka@ic-uckermark.de
www.ic-uckermark.de

Nazwa MeBeSt Campus pochodząca od Metropolregion Berlin – Stettin wyraźnie wskazuje na umiejscowienie powiatu Uckermark na mapie Europy. Twórcy campusu zapraszają do
współpracy zachodniopomorskie firmy, uczelnie i samorządy zainteresowane m.in. tematyką bioekonomii, recyklingu, czystej energii (szczególnie wodorowej) oraz cyfryzacji.

Wiosna 2021
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Nauka pod rękę
z biznesem

Festiwal wiedzy
dla przyszłości

Prof. Danutą Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej, o współpracy
z biznesem, wirtualnych dniach z pracodawcą i o nowych kierunkach studiów.
Politechnika Koszalińska jest naturalnym partnerem dla biznesu. Jak układa się
współpraca uczelni z przedsiębiorstwami?
Politechnika współpracuje z biznesem od
lat i na wielu płaszczyznach. Począwszy od
wspólnego kształtowania programów studiów, poprzez projektowanie programów stażowych czy studiów podyplomowych. Przedsiębiorstwa nastawione na rozwój muszą
sięgać po współpracę z uczelnią, a my chcemy
współpracować z biznesem, aby nasza oferta
przyciągała kandydatów, gdyż na Politechnice
Koszalińskiej można zdobywać wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne,
które są poszukiwane przez pracodawców.
Organizujemy targi pracy, gdzie z jednej strony pokazujemy studentom rozwijające się
firmy i sytuację na regionalnym rynku pracy,
z drugiej strony jest to doskonała okazja do
pozyskania dobrych pracowników. Okazuje
się, że mamy wspólne cele z biznesem i tylko
współdziałanie zapewni ich osiągnięcie.
Nauka to również badania. Czy przedsiębiorcy korzystają z możliwości, jakie dają
uczelniane centra i laboratoria?
Jesteśmy partnerem w rozmaitych projektach badawczych i rozwojowych. Mamy
porozumienia zawarte z przedsiębiorstwami,
naukowcy tworzą rozwiązania aplikowane
w przemyśle. Uczelniane jednostki współpracują z firmami, budują dla nich nowoczesne
rozwiązania i świadczą specjalistyczne usługi.
W naszej filii w Szczecinku działa Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych. Jesteśmy jednym
z liderów wdrażania technologii 3D dzięki
Centrum Szybkiego Prototypowania i Centrum Druku 3D. Uruchomiliśmy Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Inżynierii Powierzchni.

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
www.tu.koszalin.pl
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Czy kontakty z firmami obejmują proces
kształcenia?
Współpracę z biznesem traktujemy jako jeden z elementów budowania wysokiej jakości
kształcenia. Studenci, dzięki praktykom zawodowym i programom stażowym mają szansę
na weryfikację swoich umiejętności, a także
sprawdzenie swoich oczekiwań w kontekście
kształtowania ścieżki rozwoju kariery zawodowej, przedsiębiorcy – mają szansę na pozyskanie dobrze rokujących pracowników. Dla przykładu, niedawno podpisana została umowa
z nowogardzką firmą Nowo-Glas. W ramach
porozumienia studenci realizować będą staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie
o wieloletniej tradycji. Wspólnie będziemy
poszukiwać nowych technologii i produktów
oraz projektować fazę ich wdrożenia na rynek.
Przykładem modelowej współpracy z biznesem są projekty z GlobalLogic z branży IT.
Od kilku lat realizujemy Student Development
Project, dzięki któremu studenci informatyki
mają kontakt bezpośredni ze specjalistami
z zakresu programowania w ramach dedykowanych, dodatkowych zajęć praktycznych.
Najlepsi studenci mają szansę na praktykę lub
staż zagraniczny w wiodącej firmie na rynku
IT, a po ukończeniu nauki płynnie wchodzą na
rynek pracy.
W jaki sposób Politechnika Koszalińska
łączy pracodawców ze studentami i absolwentami uczelni?
Od wielu lat organizujemy Środkowopomorskie Targi Pracy, które integrują środowiska biznesowe i firmy z regionu z instytucjami
edukacyjnymi. Dają przestrzeń przedsiębiorcom szukającym pracowników, a młodym
ludziom umożliwiają poznanie trendów na
rynku pracy. Te wydarzenia cieszą się dużym
powodzeniem, zarówno wśród wystawców,
jak i zwiedzających. Żyjemy i działamy obecnie
w rzeczywistości pandemicznej, z organizacją
tego typu przedsięwzięć jest kłopot, czekamy
na powrót do normalności.
Czy uczelnia ma nowe pomysły na współpracę z biznesem?
W tym roku rozpoczęliśmy nowy cykl,
który nazwaliśmy Wirtualnymi Dniami z Pracodawcą. Idea tego projektu oparta jest na
założeniu, że student i absolwent powinien
dowiedzieć się o istnieniu i specyfice firmy,
żeby aplikować o pracę. W wyznaczonym
terminie każda osoba zainteresowana może
wejść na profil FB Politechniki Koszalińskiej
i zapoznać się z obszernie przedstawioną ofertą przedsiębiorstwa, któremu dedykujemy
ten dzień. Są również organizowane spotka-

Prof. Jacek Soroka, prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego,
o zasługach profesor Janiny Jasnowskiej, ambitnych celach
Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki i losach tego wydarzenia
w dobie pandemii.

fot. MARCIN TORBIŃSKI (Politechnika Koszalińska)

nia on-line, podczas których można zadawać
pytania przedstawicielom firm. Promujemy
w ten sposób lokalny rynek pracy i nawiązujemy nowe kontakty.
Jak uczelnia dostosowuje swoją ofertę
kształcenia do zapotrzebowania i zmian na
rynku pracy?
Systematycznie analizujemy, jak radzą
sobie nasi absolwenci na rynku pracy oraz
na jakich specjalistów jest zapotrzebowanie
w regionie. Dlatego uruchamiamy od nowego roku akademickiego trzy nowe kierunki:
instalacje i sieci budowlane, bioanalitykę chemiczną i politologię 2.0 . Dwa ostatnie z nich
zostaną otwarte w zależności od uzyskania
zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wiemy,
że na specjalistów z tych dziedzin czekają firmy i instytucje z regionu. Nasza uczelnia to nie
tylko kierunki techniczne. Na rynku potrzebni
są eksperci potrafiący odnaleźć się w świecie
współczesnych technologii, również w zakresie polityki, administracji, a także działania
organizacji pozarządowych. To szczególnie
istotne w związku ze zmianami, jakim podlega cały świat przez pandemię i przeniesienie
dużej części naszej aktywności do internetu.
Jaką przyszłość najbliższą rysuje pani
przed Politechniką Koszalińską?
Jestem dobrej myśli. Nie tylko dlatego, że
z natury jestem optymistką i wierzę w ludzi,
lecz także dlatego, że bardzo staramy się,
żeby tworzyć warunki do rozwoju Politechniki Koszalińskiej. Intensywnie pracujemy nad
pozycją uczelni w tej części kraju, jednocześnie wspieramy rozwój regionu na poziomie
społecznym i gospodarczym. Kształcimy kadry
dla Pomorza Środkowego; nasi absolwenci są
specjalistami, menedżerami, szefami przedsiębiorstw z niemal wszystkich branż. Zachęcam do zapoznania się z naszą aktualną ofertą
kształcenia. Mamy wiele do zaoferowania.
Gorąco zachęcam do współpracy z Politechniką Koszalińską.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Mateusz Stankiewicz
Wiosna 2021

Przypomnijmy, czym jest Zachodniopomorski Festiwal Nauki.
Zachodniopomorski Festiwal Nauki zainicjowany przez Szczecińskie Towarzystwo
Naukowe jest wspólnym projektem wyższych
uczelni oraz placówek naukowych Szczecina
i Koszalina. Festiwal adresowany jest do młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych
mieszkańców regionu, w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy
w szerokich kręgach społeczeństwa oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców naszego regionu w zakresie uprawianych dyscyplin
z położeniem akcentów na znaczenie nauki
i jej praktyczne zastosowanie.
Skutkiem tego może być zatrzymanie najzdolniejszej młodzieży w naszym regionie
z nadzieją na wykorzystanie jej potencjału na
miejscu.
Warto dodać, że w programach dotychczasowych festiwali wykładom i ćwiczeniom laboratoryjnym towarzyszą wyjazdy krajoznawcze m.in. do Parku Krajobrazowego Dolnej
Odry czy też wyjazdy na wyspę Wolin.
Zachodniopomorskie Festiwale Nauki
mają już bogatą tradycję.
Festiwale nauki w Polsce odbywają się
od dwudziestu pięciu lat. Nasz festiwal jest
trzecim w kolejności najstarszym festiwalem
w kraju. Pierwszy Zachodniopomorski Festiwal Nauki odbył się w 2000 roku.
Główną pomysłodawczynią i organizatorką tego wydarzenia była ówczesna prezes
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego
(1997-2006) pani profesor Janina Jasnowska,
botanik ówczesnej Akademii Rolniczej. Jest
to niesamowita osobowość, która zjednuje
sobie ludzi. Praca z nią była czystą przyjemnością. Poznałem panią profesor przy organizacji
3. Festiwalu, kiedy to zasugerowałem, by zakupić i wykorzystać fotografię Zamku Książąt
Pomorskich z lotu ptaka, wykonaną przez Cezarego Skórkę na okładkę wydawnictwa festiwalowego. I tak się zaczęła moja współpraca
z panią profesor, która trwa wiele lat.
O ile wiem, profesor Jasnowska obdarzona była swoistą charyzmą, która sprzyjała wielu posunięciom organizatorskim festiwalu.
Profesor Jasnowska włożyła bardzo dużo
serca w organizacje tego festiwalu. Miała

jeszcze jedną ważną cechę. Okazuje się, że
w naszym województwie znało ją wielu wójtów i starostów, którzy byli absolwentami
Akademii Rolniczej. Bardzo ciepło wypowiadali się w swoich wspomnieniach o kontaktach z panią profesor w trakcie studiów.
Sprzyjało to bardzo organizacji wyjazdowych
sesji Festiwalu Nauki.
A kto jest adresatem festiwalowych spotkań?
Najmłodszym adresatem są uczniowie
szkół podstawowych. Dzięki spotkaniom festiwalowym mogą oni zobaczyć i usłyszeć
dużo więcej niż wiedzą. Drugą grupą jest
młodzież szkół średnich, która stoi przed wyborem kierunków studiów. A przecież wszystkim nam zależy na pozyskaniu kadry, która
będzie decydować o Polsce w przyszłości.
Chcemy bowiem inwestować w tych młodych, zafasynowanych nauką, którzy pójdą
w kierunku rozwoju intelektualnego i będą
się rozwijać w dziedzinach decydujących
o nowoczesności kraju. Trzecią grupę stanowią słuchacze Uniwersytet III Wieku. To są
rodzice i dziadkowie tych najmłodszych,
którzy na pewno pomagają w przenoszeniu
wiedzy i zainteresowanie nauką na pokolenie
młodych.
Rozmawiamy w czasie pandemii. Ale
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, którym pan kieruje, nie zawiesiło swej działalności, a wręcz odwrotnie – szykuje się do
organizacji 21. Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki.
Ubiegłoroczna 20. jubileuszowa edycja
festiwalu przebiegała nadzwyczaj skromnie.
W ramach tegorocznej edycji chcemy jak najwięcej zajęć i spotkań przeprowadzić zdalnie
poprzez platformę internetową MS Teams.
Zdaję sobie sprawę, że musimy oprzeć się
na zapaleńcach ze środowiska akademickiego, którzy uważają, że można więcej robić na
rzecz otoczenia niż obowiązujące minimum
i wygospodarują na to czas.
Liczę też, że nauczyciele akademiccy chętnie wezmą udział w tegorocznym festiwalu,
również ze względu na możliwość podniesienia punktacji za udział w tym wydarzeniu,
która jest istotna przy okresowej ocenie.
A zbyt wielu takich „punktowanych” wydarzeń
w okresie pandemii nie ma.
Planujemy otworzyć niektóre laboratoria i
wpuszczać tam, przy utrzymaniu reżimu sani-

tarnego, małe kilkuosobowe grupki słuchaczy,
jednak to wszystko będzie zależeć od przebiegu pandemii. Gdyby rokowania okazały się niekorzystne, to oczywiście za pośrednictwem
wspomnianej platformy Teams przeprowadzimy nie tylko wykłady, ale również zademonstrujemy on-line niektóre eksperymenty
laboratoryjne.
Na jakim etapie są przygotowania do 21.
edycji festiwalu?
Wysłaliśmy informacje do wszystkich zachodniopomorskich uczelni i instytucji naukowych z prośbą o wyznaczenie koordynatorów.
Gdy dostaniemy nazwiska koordynatorów,
to zorganizujemy zdalne spotkanie i zrobimy
pierwszą przymiarkę do programu festiwalu. Spodziewamy się tego, że poszczególne
uczelnie przedstawią własne pomysły, dostosowane do czasów pandemii. Liczymy na to,
że również Kuratorium Oświaty zasugeruje
nam tematy, jakie zagadnienia powinniśmy
podjąć w trakcie festiwalowych wykładów
i ćwiczeń.
Panie profesorze, od trzech lat kieruje
pan Szczecińskim Towarzystwem Naukowym, które jest głównym organizatorem Festiwalu Nauki. Proszę więc kilka zdań przypomnienia o sobie i celach stowarzyszenia.
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe powstałe w 1956 roku liczy obecnie 334 członków. Skupia elitę naukową Szczecina – tytularnych profesorów i doktorów habilitowanych
oraz stosunkowo nielicznych doktorów legitymujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, w tym młodych pracowników nauki
wyróżnionych medalem STN Amicus Scientiae
et Veritatis.
Sam jestem emerytowanym profesorem
ZUT z habilitacją. Moja specjalność naukowa
to fizyczna chemia organiczna. Przez dwie
kadencje byłem dziekanem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.
Dziękujemy za rozmowę.
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Nauka blisko praktyki
Prof. Anna Głowacka, dziekan
Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie o rekrutacji, praktykach
zawodowych i współpracy
z otoczeniem.
Jest pani pierwszym dziekanem nowego
wydziału w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.
Od 1 września, w wyniku uchwały senatu,
dotychczasowy Wydział Budownictwa i Architektury podzielił się na dwa: Wydział Architektury oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska. Zostałam powołana na stanowisko dziekana tego nowego wydziału.
Tak więc na nowym wydziale pozostały dwa kierunki studiów, które znalazły się
w nazwie wydziału.
Na WBiA od lat obok budownictwa prowadzony był kierunek inżynieria środowiska.
Na tym kierunku zajmujemy się instalacjami
budowlanymi.
Inżynieria środowiska często mylona jest
z ochroną środowiska. Zaznaczę więc, że my
nie uczymy o ochronie środowiska, ale o instalacjach budowlanych w otaczającym nas
środowisku.
Dodam też, że na kierunku budownictwo
prowadzimy nabór na studia pn. budownictwo – inżynier europejski, na których studenci
uczą się m.in. zarządzania w budownictwie.
Część zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, zaś studenci wyjeżdżają na praktyki
i zajęcia w zagranicznych uczelniach partnerskich.
Od dwóch lat na wydziale prowadzone są
też studia w języku angielskim. W b. roku akademickim na I rok studiów przyjęliśmy 50 zagranicznych studentów m.in. z Nigerii, Turcji,
Egiptu, Jordanii i Etiopii.
A kiedy zaczyna się tegoroczna rekrutacja?
Rekrutacja na studia zaczyna się w lipcu
i potrwa do połowy września. Na kierunku
budownictwo będziemy rekrutować na studia
stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, z tym
że warunkiem przyjęcia na II stopień studiów
jest posiadanie tytułu inżyniera budownictwa.
Na kierunku inżynieria środowiska nie prowadzimy studiów niestacjonarnych I stopnia.
Natomiast na studia II stopnia przyjmujemy

również absolwentów studiów z kierunków
pokrewnych.
A jak sobie radzicie w dydaktyce w okresie pandemii?
Wchodzimy w trzeci semestr nauki pandemicznej. Zajęcia prowadzimy zdalnie. Studenci naciskają, by wrócić do formy hybrydowej,
którą rozpoczęliśmy b. rok akademicki. Polegała ona na tym, że wykłady prowadzone były
zdalnie, a zajęcia praktyczne odbywały się
w laboratoriach, ale trwało to, ze względu na
zaostrzenia pandemiczne, tylko trzy tygodnie.
Jesteśmy przygotowani na to, by po Świętach
Wielkanocnych wrócić do zajęć hybrydowych
z zastosowaniem reżimu sanitarnego.
A co w takim razie z praktykami zawodowymi?
Praktyki odbywają się normalnie. Jesteśmy
jedynym w Polsce wydziałem budownictwa,
który organizuje półroczne praktyki zawodowe. Na studiach dziennych siódmy semestr
przeznaczony jest na półroczną praktykę na
placu budowy lub w biurze projektowym. Często są to praktyki łączone: wykonawcze i projektowe. W ten sposób studenci łączą wiedzę
teoretyczną z praktyką.
Prowadzicie też na wydziale studia podyplomowe.
Mamy trzy rodzaje studiów podyplomowych: inżynieria drogowa, bezpieczeństwo
i higiena pracy w budownictwie oraz gospodarka wodna. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się ten drugi kierunek.
A jakie są losy waszych absolwentów?
Nasi absolwenci nie mają problemów z zatrudnieniem, większość pracuje w zawodzie.
Na rynku pracy jest wciąż duże zapotrzebowanie na absolwentów obu kierunków. Są
i takie przypadki, że po semestrze praktyk,
podejmują oni pracę w tej firmie, w której
praktyki odbywają i dalsze studia łączą z pracą
zawodową.
A potem, gdy nabywają doświadczeń, zakładają własne firmy.
Tak, najważniejsze firmy budowlane na
Pomorzu Zachodnim zostały założone przez
naszych absolwentów.
Wspomnę w tym miejscu o światowej karierze Aleksandry Radlińskiej, naszej absolwentki
z 2004 roku, która pracuje w Pennsylvania State University i współpracuje z NASA, a w przyszłości ma zamiar budować domy na... Marsie.
Jest to swoisty symbol tego, że coraz
więcej młodych kobiet kończy studia na waszym wydziale.

Miliony złotych na pożyczki dla lokalnych przedsiębiorców, autorska platforma
pozwalająca prezentować swój biznes w internecie tym, którzy do tej pory
nie gościli w sieci, ponad 87 000 zł na vouchery wspierające obrót, odroczenia
podatku od nieruchomości, a także zwolnienia z koncesji na sprzedaż alkoholu
dla gastronomików – to pakiet pomocowy przygotowany przez władze Stargardu
dla przedsiębiorców. Objął tych, którzy ucierpieli przez trwającą pandemię
koronawirusa. O wszystkich pomysłach opowiada Rafał Zając, prezydent Stargardu.

Mamy dużo studentek. Kobiety nie boją
się tego trudnego zawodu. W niektórych grupach studenckich przeważają dziewczęta. Na
wydziale sporo kobiet jest również wśród kadry naukowej. Ostatnie 4 kadencje dziekanami wydziału były kobiety. Kolejno: prof. Halina
Garbalińska, prof. Maria Kaszyńska...
…a teraz pani prof. Anna Głowacka.
Zapytajmy na koniec o wasze działania na
rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.
Ma to dla nas ważne znaczenie z tego
względu, że jednym z kryteriów ewaluacji dyscyplin naukowych na wydziale będzie współpraca z otoczeniem gospodarczym. Ocenie
podlegać będzie wdrażanie do przemysłu
efektów prac naukowo-badawczych. Podam
kilka przykładów takich prac badawczych: innowacyjne mieszanki mineralno-asfaltowe
przyjazne dla środowiska, efektywność energetyczna i zrównoważenie środowiskowe
budynków, opracowanie składu zrównoważonych mieszanek betonowych o poprawionej
trwałości do druku 3D.
W styczniu powołaliśmy nową Radę Społeczno-Gospodarczą wydziału, w której skład
wchodzą przedstawiciele firm budowlanych
oraz samorządów lokalnych. Współpracujące
z nami firmy często sugerują nam tematy prac
dyplomowych, prac badawczych, które pomagają w rozwiązywaniu problemów wynikających z codziennej praktyki budowlanej.
Dziękujemy za rozmowę.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 50, 70-310 Szczecin, www.wbis.zut.edu.pl
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Skąd wziął się pomysł na uruchomienie
strony www.kupujlokalnie.stargard.pl?
Rok temu, zaraz po wprowadzeniu przez
rząd ograniczeń w działalności sprzedawców
i usługodawców, zrobiliśmy z moimi współpracownikami burzę mózgów. Wiedzieliśmy, że
trzeba zareagować jak najszybciej, żeby mimo
tego zamknięcia nasi przedsiębiorcy mogli – w
innej formie – dalej oferować stargardzianom
to, co jest ich sposobem na życie. Właśnie tak
zrodził się pomysł na uruchomienie tej strony.
Serwis skupiał i nadal zawiera oferty lokalnych
przedsiębiorców – zarówno ich produkty, jak
i usługi. Dla firm, które nie działały dotąd on-line,
był to impuls do bezkosztowego wdrożenia takiej
możliwości. Chodziło nam o to, aby dzięki wspólnej mobilizacji i wsparciu po zakończeniu tego
trudnego czasu przedsiębiorcy mogli wrócić do
swojej normalnej działalności. My z kolei nie stracimy ulubionego sklepu czy punktu usługowego.
Podjął pan decyzję o odłożeniu w czasie
realizacji inwestycji w ramach Stargardzkiego
Budżetu Obywatelskiego po to, aby zachowane z tego źródła środki skierować do przedsiębiorców. Jak udało się to połączyć?
Od prawie roku podejmujemy wiele inicjatyw, których celem jest wspieranie stargardzkiego biznesu w trudnym czasie pandemii. Już
na początku uznaliśmy, że musimy bezpośrednio pomóc tym firmom, które nie mogą uzyskać wsparcia z innych źródeł. Nie czekając na
wejście w życie rozwiązań rządowych tarcz,
podnieśliśmy kapitał Stargardzkiej Agencji
Rozwoju Regionalnego o 1 000 000 zł. Dzięki
temu SARL z wkładem z Zachodniopomorskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego zrealizował
fundusz pożyczkowy o wartości 5 000 000 zł.
Niskooprocentowane pożyczki były dedykowane przede wszystkim właścicielom mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw. Maksymalny
okres ich spłaty to 60 miesięcy. Pieniądze można
było przeznaczyć na bieżącą działalność, a także
spłatę zobowiązań, które powstały w związku
z pandemią. Środki trafiły głównie do tych branż,
które najbardziej ucierpiały w związku z rządowymi ograniczeniami. Teraz SARL wchodzi
w etap pożyczek inwestycyjnych – to kolejnych
5 000 000 zł na rozwój lokalnego biznesu.
Zrobiliście również kolejny krok, w który
zaangażowaliście samych mieszkańców.
Zorganizowaliśmy konkurs „Stargard kupuje lokalnie”. W jego ramach do mieszkańców
trafiło 2 800 voucherów o łącznej wartości
87 500 zł. Bony mogą przeznaczyć na produkty i usługi w firmach z platformy www.kupujlokalnie.stargard.pl. Dodatkowo, żeby wziąć

udział w akcji, najpierw musieli zrobić w Stargardzie zakupy i zachować paragony. Dzięki
temu wsparli obrót naszych przedsiębiorców,
co było widać po naprawdę dużej liczbie zgłoszeń. Zdecydowana większość bonów trafiła
do gastronomii, która wymaga szczególnego wsparcia. Uważam, że impuls obrotowy
jest bardziej efektywny niż zwolnienia z danin publicznych. Dzięki niemu pieniądz krąży
w lokalnej gospodarce. Wciąż uświadamiamy
stargardzian, że stawką w tych wszystkich działaniach jest utrzymanie miejsc pracy i źródeł dochodów mieszkańców.
Jak Stargard podszedł do kwestii związanej
z podatkiem od nieruchomości?
Jednym z narzędzi pomocowych jest odroczenie płatności podatku od nieruchomości
i ewentualnych zaległości bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w tym odsetek i tzw. opłaty
prolongacyjnej. W indywidualnych przypadkach
jest też możliwość umorzenia tego podatku.
Jak jednak już wspomniałem – w mojej ocenie –
wszystkie nasze działania proobrotowe są większym wsparciem, niż tylko zwolnienia z opłat będących zaledwie promilem wszystkich kosztów.
Jedną z najbardziej dotkniętych kryzysem
branż jest obecnie gastronomia. Stargardzcy
radni zdecydowali w lutym, że właściciele takich lokali w 2021 r. zostaną zwolnieni z opłaty
za sprzedaż alkoholu.
Zaproponowałem to Radzie Miejskiej, ponieważ ograniczenia w działalności gastronomii
wciąż są przedłużane. W czasie kiedy oferują tylko posiłki na wynos, właściciele firm tej branży
cały czas nie mogą czerpać zysków z napojów
z procentami. W jeszcze trudniejszej sytuacji są
puby i dyskoteki. Uchwała zwalniająca jest więc
po prostu uczciwym rozwiązaniem. Mimo że te
należności nie są ogromne, mam nadzieję, że gastronomicy i właściciele zamkniętych lokali rozrywkowych odczują ulgę w swoich budżetach.
Dziękujemy za rozmowę.

stargard.pl
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Nagrody Business
Club Szczecin

Wyspiarka drąży tunel
w Świnoujściu

Jak co roku, swoje nagrody
gospodarcze przyznała kapituła
Business Club Szczecin. Tym razem
wręczenie nagród i wyróżnień odbyło
się bez widowni, jedynie z udziałem
laureatów i organizatorów w studiu
TV szczecińskiego Technoparku.

Rozruch maszyny TBM (Tunel Boring
Machine) do drążenia tunelu, wraz
z ceremonią chrztu, był momentem
przełomowym nie tylko dla samej
inwestycji, ale też historii Świnoujścia.

W 19. edycji imprezy nagrody przyznano
pięciu firmom i instytucjom. Laureatami nagrody gospodarczej BCS zostali: dealer samochodowy BMW Mini Bońkowscy, portowa
spółka przeładunkowa Fast Terminals, MABO
– firma z Mierzyna, producent szerokiego asortymentu wyrobów metalowych oraz osprzętu
kolejowego górnej sieci trakcyjnej, Prime Construction – firma budowlana ze Szczecina, która jest m.in. generalnym wykonawcą obiektu
Ikei oraz Urząd Morski w Szczecinie.
Nagrodę indywidualną otrzymał prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, którego uhonorowano m.in. za wysoką pozycję kierowanej przez
niego uczelni w rankingu polskich uczelni oraz
za pozyskanie środków na budowę nowego
obiektu kliniczno-dydaktyczno-badawczego
PUM przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie oraz
wdrożenie nowych technologii, w tym robota

chirurgicznego Da Vinci. Nagroda specjalna
trafiła do Jacka Szmida, lekarza sanepidu,
który wykazał się dużym zaangażowaniem
i pomocą dla firm branży morskiej w trudnym
okresie pandemii.
Ponadto na wniosek Kapituły Business
Club Szczecin uhonorowano odznaką Gryfa
Pomorskiego Bożenę Licht, radczynię prawną, Marcina Syguta, dyrektora Samodzielnego
Państwowego Szpitala Klinicznego nr 2 na Po-

Nagroda gospodarcza Business Club Szczecin trafiła m.in.
do firmy Mabo. Od lewej: Andrzej Kowalczyk, prezes
zarządu, i Adolf Bogacki, właściciel i Bogumił Rogowski,
prezydent Kapituły Business Club | fot. BUSINESS CLUB SZCZECIN

morzanach, Ronalda Laska, prezesa Remondisu i Przemysława Mankowskiego, prezesa Net
Marine, firmy z branży gospodarki morskiej.
Współorganizatorem Gali było Województwo Zachodniopomorskie i Urząd Miasta
Szczecin.
aw

Budowa Polimerów Police weszła w kluczową fazę, a zaawansowanie prac
jest bliskie półmetka. Trwa transport kolejnych elementów instalacji.
Do najbardziej spektakularnych należało dostarczenie na plac budowy
urządzenia noszącego nazwę propan-propylen splitter.
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Matką chrzestną Wyspiarki została Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujscia.

mową w Świnoujściu, która jest obecnie jedyną
możliwością dostania się na wyspę Uznam, polskimi drogami.
– Przeprawa promowa będzie funkcjonowała
po otwarciu tunelu – wyjaśniał Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. – Ale już tylko jako
atrakcja turystyczna.
Zdaniem przedstawicieli rządu, budowa tunelu pod Świną ma nie tylko znaczenie dla miasta, ale
dla regionu i całej Polski. – Naszym marzeniem jest
silne Wybrzeże. Wybrzeże, które jest nie tylko oknem
na świat, ale także wzmacnia nasze szanse rozwoju
– mówił Mateusz Morawiecki, premier RP.

Wizjonerski apartamentowiec w Międzyzdrojach

Polimery na półmetku

Polimery Police, jedna z największych
w historii polskiego przemysłu chemicznego
inwestycji, realizowana jest przez Grupę Azoty
Polyolefins, spółkę celową z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Obejmuje instalację do odwodornienia propanu, instalację do produkcji
polipropylenu, zaplecze i infrastrukturę logi-

Start Wyspiarki, bo takie imię wybrali dla
maszyny mieszkańcy, odbył się 5 marca, w asyście premiera i wicepremiera RP.
Największa w Polsce maszyna do drążenia,
która w ciągu sześciu miesięcy przekopie najdłuższy w kraju tunel drogowy pod wodą, swoją
pracę rozpoczęła po komendzie – Wyspiarko,
zacznij drążyć. Wydała ją Barbara Michalska,
zastępczyni prezydenta Świnoujścia i równocześnie matka chrzestna Wyspiarki.
Maszyna pod dnem Świny wydrąży 1484
metry. Łącznie cały tunel będzie miał ok. 1780
metrów, a z drogami dojazdowymi prawie 3200
metrów. W najgłębszym miejscu przebiegać bedzie ok. 11 metrów pod dnem Świny.
Wyspiarka wyruszyła z komory startowej po
stronie wyspy Uznam. To największa tego typu
maszyna w Polsce, która po rozpędzeniu osiągnie wydajność ok. 10 metrów na dobę. Pracowała będzie 24 godziny na dobę.
Inwestycja ma być ukończona już w drugiej
połowie 2022 roku. Zastąpi ona przeprawę pro-

styczną oraz morski terminal gazowy. Generalnym wykonawcą jest koreańska firma Hyundai
Engineering. Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji zaplanowano na I kwartał 2023 r. Szacowany budżet projektu wynosi ok. 7 mld zł.
Zaawansowanie prac dobiega półmetka. Dostarczane są kolejne elementy przyszłej fabryki.

Z szeregiem konstrukcji w połowie lutego br.
przypłynął z Chin do portu morskiego Police statek „Jumbo Jubilee”. Przywiózł m.in. urządzenie
ważące 889 ton i mające 96 m wysokości. To
tzw. propan-propylen splitter, służący do rozdzielania propylenu i nieprzereagowanego propanu. Wszystkie elementy z „Jumbo Jubilee”
przeładowano na statek „Aura”, a ten przewoził
je do polickiego portu barkowego. Stąd trafiały
transportem drogowym na plac budowy.
– Przygotowania do rozpoczęcia transportów wielkogabarytowych trwały wiele miesięcy
– podkreślił Andrzej Niewiński, prezes Grupy
Azoty Polyolefins.
Statek „Aura” dostarcza dla Polimerów Police także zbiorniki na propylen. Są produkowane
w gdyńskiej stoczni Crist na zlecenie Zakładu
Konstrukcji Spawanych Ferrum SA z Katowic.
– Głównym produktem ubocznym procesu
odwodornienia propanu będzie wodór, który
może być zagospodarowany wewnątrz kompleksu Polimery Police lub jako surowiec skierowany
do instalacji produkcji amoniaku w Grupie Azoty
Police – powiedział Tomasz Hinc, prezes Grupy
Azoty SA. – To dla nas szczególnie istotne, ponieważ rozwój technologii wodorowych jest jednym
z kluczowych elementów transformacji energetycznej w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. ek

Wizjonerski projekt dwóch wież w Międzyzdrojach uzyskał pozwolenie na
budowę! 33-kondygnacyjny apartamentowiec będzie miał wiele atrakcji
– na szczególną uwagę zasługuje podniebna i otwarta dla wszystkich
kawiarnia z niesamowitym widokiem na niekończący się horyzont.
Do realizacji projektu dąży szczeciński
deweloper „Siemaszko”, a uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę jest jednym
z najważniejszych kroków ku jego urzeczywistnieniu. 112-metrowe wieże będą magnesem
dla fanów monumentalnych budowli, a pro-

jektowane atrakcje zachęcą do odwiedzin turystów oraz inwestorów.
– Przedsięwzięcie jest pionierskie i bardzo
ekscytujące. Nie ma obaw, że inwestycja zniknie
wśród innych podobnych, bo nic nie może się
z nią równać w tej części Wybrzeża – podkre-

| fot. J. MODRZEJEWSKA

– Dążymy do tego, by Polska była w pełni
jednolitym państwem – stwierdził Jarosław Kaczyński. – Przez wiele lat było tak, że pewna część
Pomorza Zachodniego była w jakiejś mierze od pozostałej części naszej ojczyzny oddzielona. Trzeba
było to zmienić.
Tunel drążony pod cieśniną Świną, to
ogromne przedsięwzięcie, które w 85 proc.
finansowanie jest ze środków unijnych. Resztę inwestor, Gmina Miasto Świnoujście, dołoży
z własnego budżetu. Koszt budowy to
912 mln zł.
Janka Modrzejewska
śla Lesław Siemaszko. – Zadbaliśmy, aby każdy apartament był ekskluzywny, a każdy gość
i mieszkaniec miał widok na morze.
Ponad 30 tys. m kw. powierzchni użytkowej
mieści się na 33 kondygnacjach nadziemnych
oraz jednej podziemnej. Elewacja budynku
będzie szklana z lustrzanymi elementami. Do
wyboru aż 345 apartamentów! Zróżnicowane
metraże, najwyższy standard i ekskluzywne wykończenie zaspokoją oczekiwania najbardziej
wymagającego klienta. Oprócz tego wiele atrakcji: restauracje, kawiarnie, baseny, SPA, sale konferencyjne, fitness, wszystko w celu zapewnienia
relaksu niezależnie od pory roku. Kolejny atut
wyróżniający inwestycję to wyjście prosto na plażę, a także… podniebna atrakcja, czyli kawiarnia,
która znajdzie się na 30 piętrze! Tafla morza po
horyzont, słońce odbijające się od powierzchni
wody, sztormowe fale – ten niesamowity widok
będzie dostępny dla każdego, nie tylko mieszkańców, ale wszystkich zainteresowanych.
Inwestycja firmy „Siemaszko” to niewątpliwie jeden z najbardziej atrakcyjnych projektów
w pasie nadmorskim nie tylko w Polsce, ale
w tej części Europy.
– To pierwszy tak prestiżowy projekt w Międzyzdrojach – przyznaje Lesław Siemaszko.
– Ale potencjał tego miejsca i oczekiwania rynku są ogromne. Jestem przekonany, że nasza
inwestycja da impuls do dynamicznego rozwoju
kurortu.
KK

„Jumbo Jubilee” wiezie propan-propylen splitter, służący
do rozdzielania propylenu i nieprzereagowanego propanu.

Inwestycja firmy „Siemaszko” to niewątpliwie jeden
z najbardziej atrakcyjnych projektów w pasie nadmorskim.
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Czas odwagi
i wyobraźni
Był dwumiesięcznik… jest kwartalnik…
wiadomo, pandemia. Felietoniści „Świata
Biznesu” mają jeszcze trudniej… Zaczęła się
trzecia dekada XXI wieku… Międzyepoka, czas
interregnum – znane stare przenika się z nieznanym nowym… choćby łazik na Marsie…
W minionych tygodniach powiedziano i napisano wiele: o kryzysie zdrowotnym, o kryzysie
gospodarki i finansów, o kryzysie moralnym…
Szczególnie wiele zależy więc od najlepszych
epidemiologów, od racjonalnych ekonomistów, od wiarygodnych etyków. Oczywiście nie
tylko od nich…
Nasza noblistka swój sztokholmski wykład
w grudniu 2019 r. zaczęła od słów: Coś jest
ze światem nie tak… Dodajmy: również coś
z naszą Polską jest nie tak… Dowodów bezprawia i niesprawiedliwości byłoby aż nadto,
niezależna (!!!) IV władza dostarcza ich niemal
każdego dnia. Państwo jest silne wobec słabych, słabe wobec silnych, nie budzi zaufania.
Wojna polsko-polska trwa w najlepsze. Oprócz
memów mnożą się mniej lub bardziej finezyjne

diagnozy, prognozy i terapie. Więcej pytań niż
odpowiedzi, bo wszystko jest bardziej skomplikowane niż myśli większość ludzi. I bardziej
kruche…
Kojarzony m.in. z teorią „czarnego łabędzia” nowojorski profesor ekonomii Nassim
N. Taleb, pisząc o tzw. antykruchości, posłużył
się sugestywną metaforą odnoszącą się do
przedsiębiorców i menedżerów: musisz być
feniksem, odradzającym się z popiołów, a być
może nawet hydrą (na miejsce jednej obciętej
głowy wyrastają dwie lub trzy nowe), inaczej
spadnie na ciebie zawieszony na jednym cienkim włosie miecz Damoklesa. Rekomendacja
wysoce aktualna, zwłaszcza w czasach radykalnej niepewności i walki o przetrwanie… Trzeba
feniksów i hydr… Odwagi i wyobraźni nigdy za
wiele. Tymi cechami odznacza się niewątpliwie
najbogatszy z najbogatszych Elon Musk. Tesla
Motors, SpaceX, Gigafactory Berlin… Wizjonerów i światłych ludzi jest też niemało w naszym
kraju, także na Pomorzu Zachodnim. Oby nikt
im nigdy nie powiedział: „niech jadą”…

Nie wszystko
miasto co się świeci
W teorii ekonomii, jak również w praktyce
gospodarczej oraz naszym codziennym życiu
często mamy wrażenie, że obserwowana tendencja lub zależność będzie trwała wiecznie.
Przyjmujemy takie założenie zarówno w odniesieniu do kursów walutowych, które przez
wiele dziesięcioleci wskazują na przewagę tzw.
twardych walut nad polskim złotym, czy też do
uczucia, którym darzy nas inna osoba.
Jak pokazuje jednak historia gospodarcza
i powszechne zjawiska tego typu nie są odporne na zmiany. Jednym z wydawałoby się
najbardziej stabilnych podziałów, jest podział
administracyjny kraju. I rzeczywiście ulega on
oficjalnej zmianie stosunkowo rzadko. Przykładem może być obowiązujący aktualnie w Polsce podział na województwa, powiaty i gminy,
dokonany w roku 1998. Można jednak zadać
sobie pytanie, czy oddaje on w adekwatny sposób poziom rozwoju i aktywności poszczególnych jednostek lokalnych.
Polskie gminy dzielą się na wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miejskie, nie licząc specyficznej formy miast na prawach powiatu. Etykiety
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te mają odzwierciedlać nie tylko ich charakter
przyrodniczo-osiedleńczy, ale również ich poziom rozwoju. Pojawia się jednak pytanie, czy
określenia te nadane kilkadziesiąt lat temu
spełniają obecnie swoją rolę.
W województwie zachodniopomorskim
mamy 113 gmin, aczkolwiek niedawno było ich
114. Jeżeli dokonamy weryfikacji zgodności
przypisanego im typu z faktycznym poziomem
rozwoju gospodarczego i demograficznego
(w tym celu wykorzystano analizę dyskryminacyjną), to w latach 2006-2018 uzyskamy zgodność na poziomie niższym niż 75 proc. Oznacza
to, że więcej niż jedna czwarta gmin posiada
inny poziom rozwoju niż „metryczka”, którą im
nadano.
Znaczący wpływ na to zjawisko ma nie tylko wykorzystanie wewnętrznego potencjału
danej gminy, lecz również wpływ jej otoczenia. Gminy sąsiadujące z wysoko rozwiniętymi
sąsiadami, jak choćby Kobylanka, mają większe szanse na dynamiczny rozwój niż gminy
znajdujące się w otoczeniu gmin słabo rozwiniętych. Te pierwsze tworzą strukturę, która

Prof. dr hab. Stanisław
Flejterski, wykładowca
Wyższej Szkoły
Bankowej. Specjalizuje
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finansów. Członek
Komitetu Nauk
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Tęsknimy mniej lub bardziej za sukcesami Polek i Polaków w gospodarce, w nauce,
w kulturze, w sporcie. Lista nazwisk – tych
z przeszłości, jak i współczesnych – jest niemała. Prywatnie kibicuję głównie ludziom
z generacji millenialsów. Generacja Y, pokolenie cyfrowe zmaga i zmagać się będzie z gigantycznymi globalnymi wyzwaniami… To samo
zresztą – tylko w innej skali – dotyczy skądinąd
bliskiego mi pokolenia baby boomers…
PS Lata dwudzieste 21. wieku… Partii i ruchów mamy pod dostatkiem (podobno prawie
90). Mnie od dawna marzy się partia umiarkowanego postępu w granicach prawa… Budująca mosty zamiast murów. I respektująca na
serio frazę, którą obdarzył nas w roku 1597
Francis Bacon-scientia potestas est. Knowledge is power… Wissen ist Macht… Wiedza
jest potęgą… Rzetelnej wiedzy na temat gospodarki i finansów nigdy za wiele. Podobnie
jak racjonalnej, zobiektywizowanej edukacji
obywatelskiej.
Stanisław Flejterski

Dr hab. Jacek Batóg,
profesor US,
prorektor Uniwersytetu
Szczecińskiego
ds. finansów, Instytut
Ekonomii i Finansów US

rozwija się nawet przy niskim własnym potencjale, dzięki stałemu dopływowi pozytywnych
impulsów z zewnątrz. Impulsami tymi mogą
być wewnątrzregionalne migracje ludności,
renta wynikająca z niskich cen nieruchomości
czy łatwy dostęp do dużego rynku zbytu i zasobów siły roboczej.
Po uwzględnieniu oddziaływania potencjału sąsiadujących gmin zgodność przyporządkowania gmin do określonego typu rośnie nawet
o 12 punktów procentowych. Tym niemniej
w 2018 roku 14 gmin miejsko-wiejskich (na
51) zostało sklasyfikowanych jako wiejskie,
a 9 gmin wiejskich (na 52) osiągnęło poziom
rozwoju charakterystyczny dla gmin miejsko-wiejskich. Co ciekawe, jedno miasto na prawach powiatu – Świnoujście, zostało zaliczone
do kategorii gmin miejsko-wiejskich, głównie
z powodu małej gęstości zaludnienia oraz
wysokiego ujemnego salda przyrostu naturalnego. Natomiast wszystkie gminy miejskie zostały rozpoznane jako obiekty, których poziom
rozwoju odpowiada ich rodzajowi.
Jacek Batóg
Wiosna 2021

Czy oszczędzać
na jesień życia?
Od dawna wiadomo, że Polacy nie oszczędzają na starość. Zabezpieczają swoją przyszłość
głównie poprzez opłacanie składki ZUS lub KRUS.
Co czwarty z nas nie widzi w ogóle takiej potrzeby.
Tymczasem społeczeństwo się starzeje, rodzi
się coraz mniej dzieci, a długość życia się wydłuża. W 2020 roku zanotowano w Polsce najwięcej
zgonów od czasów II wojny światowej i najmniej
urodzeń od 2005 roku. Kryzys demograficzny
staje się faktem. Pandemia pogłębia problemy
w tym zakresie. Powoduje również skupianie się
nad tym, co bieżące, odsuwając nas od planowania w perspektywie długoterminowej.
Uwzględniając aktualną politykę obniżania
wieku emerytalnego w dyskusji publicznej pojawia się temat wprowadzenia w przyszłości
emerytury obywatelskiej w jednakowej wysokości dla wszystkich. Budżet państwa nie będzie w stanie dalej finansować Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na poziomie aktualnych
wypłat. Stopa zastąpienia, czyli w uproszczeniu
relacja przeciętnej emerytury do przeciętnego
wynagrodzenia, będzie coraz niższa.

Repartycyjny charakter systemu emerytalnego, opierający się na finansowaniu świadczeń
przez pracujących, przy zmniejszającej się liczbie
osób w wieku produkcyjnym i równoczesnym
zwiększaniu się liczby emerytów, będzie trudny
do utrzymania.
Programy zachęcające do oszczędzania na
starość mają już pewną historię w Polsce. Jednak nie przyniosły one założonych skutków. To,
co się wydarzyło z OFE, nie zachęca do poczucia stabilności i zaufania względem oferty Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które
w mojej ocenie, zostały zaprojektowane w bardzo atrakcyjny dla oszczędzających sposób.
Na oszczędności emerytalne składają się
bowiem pracownik i pracodawca, a ponadto
z budżetu państwa dokłada się w momencie
przystąpienia do programu i w każdym kolejnym roku określoną stałą kwotę. Mamy różne
możliwości lokowania naszych oszczędności, ale
w sytuacji, w której czołowy bank w Polsce szykuje się do wprowadzenia ujemnego oprocentowania lub prowizji od depozytów klientów

Ostrołęcka
katastrofa
Sztandarowa inwestycja rządu we wschodniej Polsce okazała się kompletnym fiaskiem.
Kosztownym kapiszonem za 1,5 mld, choć
szacuje się, że łączne straty mogą wynieść nawet 3 mld zł. Właśnie ruszyła rozbiórka bloku
węglowego w elektrowni Ostrołęka C. Teraz
w miejscu ostatniej elektrowni węglowej w Polsce ma powstać blok gazowo-parowy. Śmiesznie i irytująco brzmią wyjaśnienia rządu. Odpowiedzialny za tę decyzję były minister energii
Krzysztof Tchórzewski w rozmowie z RMF24.
pl stwierdził: – Nie mogę się upierać przy swoich
decyzjach, szybciej odchodzimy od węgla. Trzeba
wziąć pod uwagę, że podejmowałem decyzję przy
założeniu, że energetyka węglowa będzie w Polsce funkcjonowała do 2060 r.
Nieupieranie się przy błędnych decyzjach
jest oczywiście przejawem rozsądku i racjonalności. Należy jednak zapytać: gdzie był rozsądek i rachunek ekonomiczny w chwili zatwierdzania tej inwestycji do realizacji?
Warto przypomnieć, że już 4.12.2018 r. na
szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach,
minister Tchórzewski przyznał, że budowa elek-

trowni Ostrołęka C nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest szkodliwa dla środowiska.
Opublikowany na początku października
2018 r. raport Międzyrządowego Zespołu ds.
Zmian Klimatu wskazywał, że aby zatrzymać
katastrofę klimatyczną na świecie, nie może
powstać już żadna nowa elektrownia węglowa, a kraje rozwinięte takie jak Polska powinny
odejść od węgla do 2030. Zaledwie tydzień po
prezentacji tego raportu K. Tchórzewski symbolicznie wbił łopatę pod budowę elektrowni.
Z jego wypowiedzi na szczycie klimatycznym
w 2018 roku wynika, że był w pełni świadomy
szkodliwości budowy elektrowni w Ostrołęce
i braku uzasadnienia ekonomicznego. Dlaczego więc, wbrew logice i twardym faktom, zarówno rząd, jak i minister Tchórzewski upierali
się przy kontynuowaniu tego projektu? Jedynym sensownym wyjaśnieniem wydaje się być
prymat polityki nad ekonomią.
Powszechnie znane są międzynarodowe
strategie i plany (m.in. Porozumienie Paryskie,
polityka klimatyczno-energetyczna UE) dotyczące redukcji CO2, a których nasz kraj jest

Dr hab. Danuta
Zawadzka,
profesor PK,
rektor Politechniki
Koszalińskiej, kierownik
Katedry Finansów
Wydziału Nauk
Ekonomicznych PK

indywidualnych, oszczędzanie w PPK staje się
bardziej atrakcyjne.
Pojawia się zatem pytanie: dlaczego Polacy nadal są tak sceptyczni do oszczędzania na starość?
Można wskazać podstawowy czynnik, jakim
jest wciąż niski dochód. Nadal trudno wiążemy
koniec z końcem. Jesteśmy skłonni oszczędzać,
aby wyjechać na wakacje, zorganizować rodzinne święta, ale nie zabezpieczać się na starość.
Z informacji Polskiego Funduszu Rozwoju
wynika, że partycypacja w PPK po trzech etapach jego wdrażania wynosi jedynie 30 proc.
uprawnionych. Z punktu widzenia pracodawców, program jest dość wymagający i kosztowny. Wydaje się, że statystyki mogą poprawić
pracownicy sektora budżetowego. Z punktu
widzenia korzyści, PPK nie mają dziś konkurencji. Pożytki z przystąpienia do programu są zdecydowanie większe, niż korzystanie z innych
instrumentów dedykowanych zabezpieczeniu
emerytalnemu, ale czy Polacy w dłuższej perspektywie ocenią to podobnie?
Danuta Zawadzka
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sp. z o.o.
dobrowolnym i świadomym sygnatariuszem.
Od dawna wiadomo o drożejących pozwoleniach na emisje CO2. Utrzymuje się także trend
spadającego wydobycia węgla kamiennego
w krajowych kopalniach. Z drugiej strony zapotrzebowanie na węgiel energetyczny jest nadal
duże. Tyle że prawie 20 proc. krajowej konsumpcji uzupełnia się węglem importowanym.
Najwięcej importu pochodzi z Rosji. A równocześnie część wydobytego w Polsce węgla
nie trafia do odbiorców i jest składowana na
zwałach (łączne zapasy na koniec ub. roku wyniosły ponad 20 mln ton), gdyż krajowy węgiel
jest droższy i często gorszej jakości niż węgiel
importowany. Prymat polityki nad ekonomią
po raz kolejny uderzył w podatników, a koszty
zamykania górnictwa oraz pokrycia strat ponoszonych przez spółki energetyczne przymuszane do nieracjonalnych inwestycji będziemy
odczuwać przez wiele lat – przede wszystkim
w postaci wysokich cen prądu, a więc wyższych kosztów życia i niższej konkurencyjności
gospodarki.
Dariusz Zarzecki
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STYL ŻYCIA
Nowym dyrektorem
szczecińskiej delegatury
Najwyższej Izby Kontroli
został Marcin Stefaniak (46 l.). Zastąpił on
na tym stanowisku Jarosława Staniszewskiego,
który pełnił tę funkcję
sześć lat. Marcin Stefaniak jest absolwentem Instytutu Historii
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2007 r. uzyskał
tytuł doktora nauk humanistycznych.
Pracę doktorską pt. „Ochrona zachodniej
granicy Polski w latach 1945–1950” napisał pod kierunkiem prof Janusza Farysia.
Od 2006 roku pracował w szczecińskim
oddziale Instytutu Pamięci Narodowej,
a w latach 2008–2015
kierował oddziałem IPN
w Szczecinie. W 2016
r. został powołany na
stanowisko dyrektora
generalnego Instytutu
Pamięci
Narodowej
w Warszawie. Jest
członkiem Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Solidarności, który powstał w 2019 r.
Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski (69 l.), pracownik naukowy
Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Wydziału Technologii i Inzynierii Chemicznej ZUT otrzymał 19 lutego br.
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w Dniu Nauki Polskiej, nagrodę Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka za całokształt
dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego
i organizacyjnego za 2020 r., jako jedyny reprezentant środowiska naukowego Pomorza
Zachodniego. Morawski jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, pionierem kierunku badawczego w Polsce związanego z fotokatalizą
stosowaną, czyli wykorzystaniem energii słonecznej do przyspieszania reakcji chemicznych.

W 2015 r. wyróżniony nagrodą Tokyo University
of Science President Award, a od 2019 r. odznaczony medalem im. Ignacego Mościckiego za osiągnięcia stosowane w technologii chemicznej. W 2020 r.
zaliczony został do grona 2 proc. najbardziej wpływowych naukowców na świecie
wg międzynarodowego czasopisma naukowego „PLOS Biology”.
Piotr Dobrołowicz (46
lat) został 6 lutego dziekanem
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Szczecinie. Studia prawnicze
ukończył na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu

Szczecińskiego w roku 1999. Od 2003
r. wykonuje zawód adwokata. Od 2004
do 2016 r. był członkiem Okręgowej
Rady Adwokackiej w Szczecinie. W
latach 2008–2016 był redaktorem naczelnym wydawnictwa szczecińskich
środowisk prawniczych In Gremio, zaś
w latach 2012–2017 przewodniczącym
w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie.
Rada Mediów Narodowych powołała 4 lutego br. Wojciecha Włodarskiego (51 lat) na prezesa Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie
PR Szczecin SA. Zastąpił na tej funkcji Artura Kubaja. Wojciech Włodarski jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył
także studia MBA na Politechnice Wrocławskiej. Na
początku lat dwutysięcznych
związany
był z lokalnymi mediami jako publicysta
i komentator, później
autor w prasie branżowej. Od wielu lat
zajmuje się zarządzaniem podmiotami gospodarczymi, m.in.
w ochronie zdrowia. Ostatnio był zastępcą
dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.
ek/ab
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Golf nie daje się pandemii
Sławomir Piński, dyrektor zarządzający Binowo Park, o zbawiennym wpływie
śniegu, bezpiecznym sporcie w czasach pandemii i o tegorocznych turniejach
i kursach dla nowicjuszy.
Sezon golfowy w Binowie został otwarty.
Trudno jednak dziś swobodnie rozmawiać
o jakiejkolwiek dziedzinie – gospodarki czy
sportu, nie biorąc pod uwagę pandemii. Czy
golf jako sport uprawiany w dystansie i na
świeżym powietrzu choć trochę „postawił
się” wirusowi?
Jak wszystkie obiekty sportowe, w momencie lockdownu byliśmy całkowicie zamknięci. Szczęśliwie dla golfa ten najcięższy
przypadł na zimę, więc golfistom nie wyrządził aż tak dużej krzywdy. Aby grać w golfa,
temperatura musi pokazywać kilka kresek
powyżej zera (chodzi głównie o temperaturę
gleby – przyp. red.), więc choćby z tego powodu musielibyśmy zamknąć pole. Ubiegły sezon
jednak uznaliśmy za udany, bo oprócz naszych
golfistów i klubowiczów przywitaliśmy na
polu sporo nowych osób poszukujących bezpiecznej aktywności na świeżym powietrzu.
Czy śnieżna zima miała wpływ na kondycję pola?
Zdecydowanie korzystny. Śnieg ochronił
tereny zielone przed mrozami, więc są one
w dobrej kondycji. Innym ważnym aspektem
utrzymania pola golfowego jest jego dobre
nawodnienie. Tegoroczne śniegi były dla nas
łaskawe i już w marcu mogliśmy zauważyć, że
tereny zielone są gotowe, aby zacząć prace
greenkeeperskie.
Czy analizując ubiegły sezon, można
powiedzieć, że stale wznosząca się krzywa
osób uprawiających tę dyscyplinę jeszcze
się umocniła?
Zdecydowanie tak. Golf w Polsce rozwija
się nieustannie i tak jak wspomniałem – trudne warunki pandemiczne unaoczniły siłę golfa
jako sportu przede wszystkim bezpiecznego.
Jakie w związku z tym, w pozytywnym
scenariuszu, macie plany na ten sezon?
Na tym etapie nasz kalendarz jest praktycznie pełny. Oczywiście nie zapominamy,
że w zeszłym roku byliśmy zmuszeni odwołać
szereg imprez, które, oprócz golfa, są fundamentem naszej działalności. Jak będzie w tym
roku – czas pokaże.
No właśnie – nierozerwalną częścią
waszego klubu jest również restauracja
– przypuszczalnie najbardziej dotknięta obostrzeniami. Jak poradziliście sobie w tym
trudnym okresie?
Nasza restauracja, jak cała branża gastronomiczna, najdotkliwiej odczuła obostrzenia.
Na miarę naszych możliwości wykonywaliśmy
zlecenia cateringowe, jednak ze względu na
dość dużą odległość od centrum był on nieopłacalny.
Słyniecie z animowania golfistów amatorów. Czy na ten sezon przewidujecie jakiś
program dla początkujących?

fot. Jarosław Gaszyński

Jak co roku mamy do zaproponowania szereg atrakcyjnych kursów golfowych – zarówno
dla tych, którzy rozpoczęli już przygodę z golfem, jak i dla tych, którzy na polu zamierzają
być po raz pierwszy. Od kwietnia uruchamiamy pełną ofertę skierowaną do początkujących golfistów. Wszystkie nasze kursy przygotowują uczestników do zdania egzaminu na
Zieloną Kartę (golfowe prawo jazdy – przyp.
red.), a zatem do sprawnego i bezpiecznego
poruszania się po polu golfowym.
Binowo znane jest również z organizacji
słynnych na całą Polskę turniejów golfowych. Co zaplanowaliście na ten rok?
Cykl World Amateur Golfers Championship, który trwa od kwietnia do sierpnia i kończy się finałem w Meksyku. w maju: Floating
Garden Szczecin Open – najstarszy golfowy
turniej w Polsce dla zawodowych golfistów.
Ponadto m.in. XXI Mistrzostwa Polski Lekarzy, Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii
oraz biznesowe imprezy: Turniej Inwestorów
i Greenfield Open. Nawiązaliśmy również dobrze rokującą współpracę z dziennikarzami
z Niemiec i na bazie tych kontaktów planujemy organizację turnieju Golf bez granic.
Na koniec, tytułem ciekawostki – na
prawobrzeżnej części Szczecina pojawił się
pierwszy symulator golfowy. Czy indoor
golf może być konkurencją dla tradycyjnego
golfa?
To bardzo ciekawa inwestycja, którą
w połączeniu z polem golfowym można potraktować „komplementarnie”. Nie postrzegam indoor golfa jako konkurencji dla golfa
w jego naturalnym wymiarze, ale jako dobre
uzupełnienie, w szczególności właśnie zimą.
Dziękuję za rozmowę.
Sebastian Wojciechowski
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Twarze biznesu
Ewa Karpisz, właścicielka Kancelarii Finansowej
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Lwica
Wydział Architektury Politechniki
Szczecińskiej, MBA

Moja ulubiona postać

Michelangelo Buonarroti

Co cenię u mężczyzny

Odpowiedzialność, honor, kreatywność.
Uwielbiam, kiedy mężczyzna jest
szarmancki oraz... potrafi mnie rozśmieszyć,
czyli Old School Gentlemen

Co cenię u kobiety
Moja największa wada
Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy
Czym zachwyciłam się ostatnio
O czym marzę
fot. ARCHIWUM

Cenię u kobiety, kiedy ceni siebie
Wada jest nieodłączną częścią ideału.
Zależnie od perspektywy
Malkontentów
Podróże, również te wewnętrzne (medytacja)
Książką Lisy Chaney „Coco Chanel – życie intymne”
O kolejnej podróży do Włoch i widokami
nieba nad wszystkimi miejscami,
które zamierzam odkryć

Piotr Huzar, prezes zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Politechnika Koszalińska, Wydział
Nauk Ekonomicznych

Moja ulubiona postać

Alan Watts, brytyjski filozof
– pomaga mi zrozumieć świat

Co cenię u mężczyzny

Profesjonalizm i myślenie

Co cenię u kobiety

Profesjonalizm i myślenie

Moja największa wada
Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy
Czym zachwyciłem się ostatnio
O czym marzę
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Bliźnięta

Zdarza mi się odkładać sprawy na później

fot. ARCHIWUM

Hipokryzji oraz powielania
niesprawdzonych informacji
Prace mechaniczne, głównie przy
pojazdach. W ten sposób wypoczywam
Zachodem słońca nad Bałtykiem podczas
pierwszego wiosennego powiewu
O byciu zdrowym i szczęśliwym

Wysłuchał: wab
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