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9,5
miliona polskich pracowników 
korzystało do wybuchu epidemii 
z benefitów pozapłacowych. Niestety, 
teraz aż 65 proc. z nich się skarży, że ma 
kłopoty z wykorzystaniem bonusów.

57%
Polaków nie chce czekać na towar 
zamówiony przez internet dłużej niż dwa 
dni, a 15 proc. oczekuje ich już następnego 
dnia. Sposobem dostawy, któremu 
ufamy najbardziej, są paczkomaty.

500
zł to nominał złotej monety wyemito-
wanej w grudniu 2020 r. przez Naro-
dowy Bank Polski, z cyklu „Skarby Sta-
nisława Augusta”. Rewers monety 
przedstawia króla Władysława IV.

5%
Tylko tyle polskich firm z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw 
planuje długookresowe działania 
na 2021 rok. Natomiast 15 proc. 
przedsiębiorców w okresie pandemii 
niczego nie zakłada, tylko podejmuje 
decyzje z dnia na dzień. Pozostałe małe 
i średnie firmy działają z perspektywą 
miesięczną lub kwartalną. Według 
ekspertów brak myślenia o rozwoju 
to działanie na granicy egzystencji.

2038
to rok, w którym Czechy 
chcą zakończyć 
dekarbonizację gospodarki, 
czyli zamknąć wszystkie 
kopalnie i elektrownie 
na węgiel. Tych ostatnich 
mają obecnie dziesięć. 13100

samochodów 
elektrycznych 
jeździ po polskich  
drogach. To wzrost 
w porównaniu 
do ubiegłego roku 
aż o 78 proc., 
ale to nieistotna 
liczba wobec 
30 milionów aut 
zarejestrowanych 
w całym kraju.

50 000
lekarzy i pielęgniarek ma wziąć udział w planowanej 
przez rząd akcji darmowego szczepienia Polaków 
przeciwko COVID-19. Koszty szczepień pokryje NFZ

Liczby
Strefa powitalna
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Znamy laureatów polskiej edycji Effie 
Awards, konkursu branży marketin-
gowej. Jury 21. edycji Effie Awards 

przyznało 5 złotych, 20 srebrnych i 29 brą-
zowych statuetek. Grand Prix otrzymała 
kampania „Żabka – Mały Wielki Sklep” 
w kategorii Long term marketing excellen-
ce, przygotowana przez PZL, Spark Foun -
dry i OMD. Tytuł najbardziej efektywnej 
agencji roku zdobyła DDB Warszawa, do-
mu mediowego Wavemaker, a klienta 
McDonald’s Polska.  

Konkurs Effie Awards 2020 organizuje 
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingo-
wej SAR. W tegorocznej edycji konkursu 
przyznano 87 nominacji. Wręczono 54 na-
grody.  

 Nazwa Effie Awards pochodzi od an-
gielskiego słowa effective. Nagrody po raz 
pierwszy zostały przyznane w 1968 roku 
w Stanach Zjednoczonych przez Amery-
kańskie Stowarzyszenie Marketingu. 
W Polsce wręczane są od 21 lat.  

A oto tegoroczni laureaci 5 złotych na-
gród:  

 Żabka – Mały Wielki Sklep  

1 
Działania reklamowe sklepów Żabka 
obejmują m.in. telewizję oraz internet. 
Nagrodzone spoty reklamowe Żabki to 

miniskecze pokazujące zabawne perypetie 
klientów sklepów Żabka. Ostatnia reklama na-
wiązuje do pandemii koronawirusa i związanej 
z nią pracy zdalnej. Bohaterką jest kobieta, któ-
ra przychodzi do sklepu ubrana w służbową ma-
rynarkę i koszulę oraz... spodnie od piżamy i kap-
cie. Innym razem bohaterami są koledzy, dla któ-
rych mecz jest pretekstem do spotkania się 
przy piwie. No i oczywiście w każdym spocie 
powtarza się para sprzedawców w służbowych 
zielonych koszulkach. Za kreację reklam Żabki 
od 2015 roku odpowiada agencja PZL, a za pla-
nowanie i zakup mediów – dom mediowy Spark 
Foundry. Żabka to sieć małych sklepów. Funk-
cjonuje na polskim rynku od 21 lat. Punkty ofe-
rują też przekąski i kawę na ciepło (Żabka Café) 
oraz np. usługi pocztowe. Sklepy są czynne 
w niedziele. Powstawania nowych punktów 
Żabki na mapie Polski nie zatrzymała pandemia. 
We wrześniu został uruchomiony 6500. sklep 
Żabka, a do końca roku ma ich powstać jeszcze 
500. (w końcu listopada było ich 6723 i 5 tys. 
franczyzobiorców) .  

EKO Petycje 

2 
„Czy potrzebujemy aż petycji od na-
szych dzieci, żeby coś zmienić?” to 
kampania ING Banku Śląskiego, któ-

rej bohaterami są dzieci i ich działania na rzecz 
poprawy sytuacji klimatycznej. To one – na swo-
ją miarę – dają do zrozumienia dorosłym, że mu-
szą na poważnie zająć się tym tematem. W spocie 
reklamowym ING Banku Śląskiego dzieci w za-
bawny, ale zdecydowany sposób składają pety-
cję dorosłym, wskazując w niej problemy do roz-

 Przejdźmy na TY 

3 
„Przejdźmy na TY” to nagrodzona 
kampania reklamowa piwa Tyskie 
(produkowanego przez Kompanię Pi-

wowarską). Akcję przygotowały i realizują firmy 
marketingowe Bardzo, OTO Film, Zenith, Tailor 
Made PR i Gong. Spot z kampanii pokazuje oso-
by, które w różnych sytuacjach życiowych prze-
chodzą ze swoimi rozmówcami na „ty”, stukając 
się kuflami, kubkami, puszkami lub butelkami 
z piwem Tyskie. Podsumowuje to hasło „Przejdź-
my na Ty”.   – Świat jest pełen podziałów i różnic. 
Dzielą nas poglądy, gusta, technologia, status spo-
łeczny. Tymczasem piwo od zawsze było tym, co 
nas zbliża. Tyskie, to najbardziej demokratyczny 
gatunek piwa i wzór polskiego lagera, przy któ-
rym codziennie setki tysięcy Polaków spotykają 
się, by porozmawiać i spędzić czas – bez sporów 
i waśni. Jesteśmy paliwem socjalnym i tak widzi-
my naszą rolę w kategorii piwnej. Nowa platfor-
ma „Przejdźmy na Ty” jest tego kwintesencją 
– opisywał kampanię dla Wirtualnych Mediów 
Tycjan Lewandowski, dyrektor marki Tyskie. Kre-
acją kampanii zajęła się agencja Bardzo. Spot wy-
reżyserował duet Konqubinat, a wyprodukował 
OTO Film. Za aktywności w internecie odpowia-
da agencja Gong, za planowanie i zakup mediów 
– dom mediowy Zenith, a za działania public 
relations – agencja Tailor Made PR.  

Mak? Mnie to pasuje! 

4 
Kampania „McDonald’s? Mnie pasu-
je!”, sieci restauracji typu fast food 
McDonald’s, również została docenio-

na złotą nagrodą Effie. Firma McDonald’s promu-
je się w niej jako atrakcyjny pracodawca – w kam-
panii promocyjnej biorą udział osoby naprawdę 
zatrudnione w koncernie. – Opierając się na praw-
dziwych historiach, zyskujemy wiarygodność, 
pokazujemy prawdziwy obraz pracy. Wiemy, że 
to trafia do naszych kandydatów – wyjaśniała Re-
nata Prys, dyrektor HR McDonald’s Polska dla 
Wirtualnych Mediów. Za kampanię odpowiada-
ją: MJCC, OMD, DDB Warszawa.  

 To, co ważne 

5 
„To, co ważne, nie zawsze przychodzi 
łatwo” – to kampania sieci Huawei. 
W piątce złotych nagród Effie tylko tu-

taj i w spotach ING Banku Śląskiego pojawiają się 
gwiazdy, osoby o rozpoznawalnych twarzach. 
W ING był to Marek Kondrat, tutaj twarzą akcji 
jest ambasador marki, Robert Lewandowski. 
Kampania „To, co ważne, nie zawsze przychodzi 
łatwo” z udziałem znanego sportowca opowiada 
o tym, że pokonywanie trudności, które każdy 
z nas napotyka na swojej życiowej drodze, har-
tuje nas i pozwala sięgać po więcej, wzbogaca nas, 
nawet jeśli wcześniej okupione jest wysiłkiem 
czy bólem. Oprócz Roberta Lewandowskiego po-
jawia się jego żona Anna, a w kolejnych spotach 
Kuba Wojewódzki i Marcin Tyszka. Odpowie-
dzialni za kampanię: Havas Warsaw, Wavemaker, 
180heartbeats + Jung v Matt (kategoria React & 
Sustain) . Oprac. Ł

wiązania, takie jak właściwa segregacja śmieci, 
ograniczenie zużycia plastiku, oszczędzanie wo-
dy. „Czy potrzebujmy aż petycji od naszych dzie-
ci, żeby coś zmienić” – pyta na koniec spotu Ma-
rek Kondrat, związany reklamowo z ING od lat, 
proponując... Ekopożyczkę. Kampanię EKO Pe-
tycje dla ING Banku Śląskiego przygotowały i od-
powiadają za nią firmy: Brain, Gong, 24/7 Com -
munication, MullenLowe MediaHub. 

NAGRODZONE 
KAMPANIE 

REKLAMOWE 
Najbardziej efektywne 
kampanie reklamowe, 

agencje, domy 
mediowe i ich klienci 

zostali nagrodzeni przez 
branżę marketingową. 

Kto w tym roku 
triumfował w konkursie 

Effie Awards?

Sklepy Żabka z nagrodą Grand Prix
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Gdy w kwietniu 2012 r., 
nastąpił rebranding marki 
Telekomunikacja Polska 
na Orange, opiniotwórczy 
Przemysław Pająk 
(Spider’sWeb) pisał 
na stronie: „To koniec  
słynnej polskiej marki, 
która z jednej strony była 
jedną z najsilniejszych 
polskich marek, a z drugiej 
strony przekleństwem 
wielu przeciętnych 
konsumentów”. 
I miał rację. 
Telekomunikacja Polska, 
powstała w 1992 r., 
przekształciła się z części 
telekomunikacyjnej 
państwowego 
przedsiębiorstwa „Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon”. 
W pierwszych latach 
młodego kapitalizmu 
Telekomunikacja działała 
dynamicznie, 
co nie przeszkadzało jej 
zachować wiele cech 
minionej epoki – głównie 
biurokracji. TP SA była 
monopolistą na rynku 
telefonii stacjonarnej. 
Pamiętam, jak w latach 
90. pisałem upokarzające, 
z dzisiejszego punktu 
widzenia,  podania 
o przyznanie numeru, 
wizyty w oddziale. Numer 
mi przydzielono, ale po... 
2 latach. Radość jednak 
przyćmiewały wygórowane 
rachunki, szczególnie 
za korzystanie z internetu. 
Dlatego, gdy na początku 
XXI wieku telefonia 
komórkowa staniała 
na tyle, że każdy 
z domowników miał już 
swój aparat, z wielką ulgą 
rozstałem się z Tepsą. 
TP SA za swoje praktyki 
kilka razy była ukarana 
wielkimi karami nałożonymi 
przez UOKiK. Monopolistka 
Telekomunikacja Polska 
w końcu została zmuszona 
do ustępstw i udostępnie-
nia infrastrukury innym fir-
mom. (JAN)

Retroreklama
Strefa powitalna

TP SA, KAPITALISTA 
Z BIUROKRATYCZNYM 
ZACIĘCIEM

Tą reklamą Telekomunikacja Polska zachęcała abonentów do skorzystania z programu „Wybrane 
numery”, co dawało abonentom 20-proc. oszczędności w przypadku rozmów z trzema wybranymi 
osobami. Reklama ukazała się w polskim wydaniu „National Geographic” we wrześniu 2001 roku
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Ogromne środki na inwestycje firm prywatnych oraz stabilne i przyjazne biznesowi 
przepisy tworzone w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami zapowiedział wicepremier 
JAROSŁAW GOWIN podczas XIV Forum Przedsiębiorców Małopolski. Najważniejsze 
wydarzenie gospodarcze w regionie, organizowane przez „Dziennik Polski” 
i „Gazetę Krakowską” wespół z czołowymi organizacjami gospodarczymi, firmami, 
ekspertami oraz uczelniami, przyciągnęło w sieci ponad tysiąc uczestników
Tekst: Zbigniew Bartuś
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W
icepremier Jarosław Gowin wyjaśnił, że 
obok nowej pomocy – kierowanej precy-
zyjnie dla branż cierpiących przez pande-
mię – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Tech-

nologii przygotowuje Tarczę Prawną, która ma 
chronić przedsiębiorców przed negatywnymi 
skutkami przepisów produkowanych seryjnie 
przez rząd i parlament. Na czele „komandosów” 
walczących z „biegunką legislacyjną” i absurdami 
prawnymi stanęła wiceminister rozwoju Anna 
Kornecka, która towarzyszyła wicepremierowi 
podczas Forum. Małopolscy przedsiębiorcy zna-
ją ją dobrze ze sprawnej i owocnej pracy w Kra-
kowskim Parku Technologicznym. 

Podczas blisko dwugodzinnej debaty z uczest-
nikami Forum Jarosław Gowin i Anna Kornecka 
podkreślili wielokrotnie, że konsultacje i komuni-
kacja to fundament działania resortu rozwoju. Za-
deklarowali zacieśnienie współpracy z organiza-
cjami biznesu i otoczenia biznesu oraz uczelniami 
zaangażowanymi w Forum w celu tworzenia lep-
szego, bardziej stabilnego prawa oraz wzmocnie-
nia w Polsce głosu i siły sprawczej „stronnictwa go-
spodarczego”. Wicepremier wydaje się być jego 
naturalnym liderem.  

 

Wicepremier o ratowaniu 
tonących firm i zachętach 
do inwestowania 

Jarosław Gowin zwrócił też uwagę, że kierowa-
ny przez niego od kilkudziesięciu dni nowy re-

sort ma w zakresie obowiązków dbanie nie tyl-
ko o rozwój i technologię, ale i rynek pracy. Pod-
kreślił, że skupia się z jednej strony na niedopusz-
czeniu do nakręcenia spirali recesji i redukcji za-
trudnienia – i dlatego opracowuje szybko kolej-
ne transze pomocy dla branż dotkniętych skut-
kami pandemii. 

Równie ważne dlań jest tworzenie jak najlep-
szych warunków działania przedsiębiorców, 
zmniejszanie obciążeń biurokratycznych i finan-
sowych, a zarazem tworzenie zachęt do inwe-
stowania – bo główną bronią wszystkich krajów 
Unii w walce z kryzysem mają być właśnie in-
westycje. 

Omawiając nowe narzędzia służące ratowa-
niu zagrożonych firm wicepremier Gowin zau-
ważył, że wypracowany błyskawicznie przez je-
go resort projekt zawieszenia składek ZUS i wy-
płaty postojowego czeka od dwóch tygodni 
na uchwalenie przez Sejm. Kolejną formą pomo-
cy ma być wypłata do 2 tys. zł na każdy etat i umo-
wę zlecenie w branżach dotkniętych obostrze-
niami. Resort proponuje też umorzenie publicz-
nych pożyczek zaciągniętych przez firmy wios-
ną w celu ratowania miejsc pracy. 

Gowin podkreślił przy tym, że Polska potrze-
buje długofalowego planu na przyszłość. – Plan 
ten musimy wypracować we współpracy z pań-
stwem – stwierdził, zwracając się do uczestników 
Forum. Dodał, że kluczowe w wychodzeniu 
z koronakryzysu są inwestycje, a nowe środki 
unijne winny odegrać główną rolę w pobudza-

niu i finansowaniu rozwoju firm w pożądanych, 
przyszłościowych kierunkach. 

 

Wielka zmiana 
już się rozpoczęła 

Czternasta edycja Forum Przedsiębiorców doty-
czyła wielkiej zmiany gospodarczej, technolo-
gicznej i społecznej, jaka rozpoczęła się w świe-
cie przed pandemią, a w ostatnich miesiącach 
gwałtownie przyspieszyła. 

– Mówimy o rewolucji 4.0., cyfryzacji, auto-
matyzacji, a zarazem szeroko rozumianej ekolo-
gii. To wszystko oznacza olbrzymie inwestycje, 
które zmienią strukturę gospodarki, przepływ 
kapitału – wyjaśnił prof. Stanisław Mazur, rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Prof. Jerzy Lis, rektor AGH, zwrócił uwagę, że 
ta wielka zmiana wymaga odpowiednich kadr, 
przygotowanych nie tylko pod kątem czysto 
technicznym, ale i w obszarze umiejętności za-
rządzania zupełnie inaczej zorganizowanymi 
przedsiębiorstwami i gospodarką. 

Wojciech Przybylski, prezes KPT, podkreślił, 
że w owej wielkiej transformacji mają polskim 
firmom pomóc rekordowe w dziejach środki unij-
ne – z funduszu odbudowy, nowego budżetu UE, 
funduszu sprawiedliwej transformacji. Anna 
Śpiewak, prezes Austrothermu, w imieniu 
wszystkich przedsiębiorców, wyraziła nadzieję, 
że „Polska nie popełni takiego błędu, jak po II woj-
nie, gdy zrezygnowała z Planu Marshalla”. 

Inwestycje w zielony ład, 
cyfryzację i automatyzację 
szansą na szybsze wyjście 
z kryzysu. Wicepremier 
JAROSŁAW GOWIN 
chce również, co mocno 
podkreślił w trakcie 
XIV Forum 
Przedsiębiorców 
Małopolski, 
bliższej współpracy 
z organizacjami 
gospodarczymi
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TOMASZ URYNOWICZ, 
wicemarszałek Małopolski: 

– Ze wszystkich województw Małopolska 
przeznaczyła najwięcej środków na wsparcie 
przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnoś-

ciami finansowymi zaistniałymi wskutek epi-
demii COVID-19. Na finansowanie kapitału 
obrotowego małopolskich firm Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego przeznaczył ponad 
280 mln zł, z czego 247 mln zł na bony rekom-
pensacyjne dla przedsiębiorców zatrudniają-
cych pracowników, a 33 mln zł – na wsparcie dla 
osób samozatrudnio nych. Już w maju urucho-
miliśmy nabór dla przedsiębiorców – jako pier-
wsi w Polsce, nie czekając na rozwiązania przy-
gotowywane przez Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej. Pakiet Przedsiębiorczości 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pozwolił 
na wsparcie 4408 małopolskich MŚP oraz 3659 
osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą, czyli łącznie ponad 8 tysięcy firm 
w naszym województwie. Otrzymane środki 
pozwoliły utrzymać ponad 27 tysięcy etatów 
w firmach, które zatrudniają pracowników. 
Wierzymy, że pomoc, którą Małopolska skiero-
wała do przedsiębiorców, pozwoli im przetrwać 
w coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej. Nie 

zapominamy przy tym o środkach na rozwój 
firm. W ramach działań Małopolskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości wspieramy sektor 
przedsiębiorstw cyklicznymi naborami wnio-
sków o dofinansowanie, które umożliwiają po-
zyskanie środków na zwiększenie poziomu ich 
innowacyjności, a tym samym konkurencyj-
ności. W kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 
czy naszego małopolskiego Programu Ochrony 
Powietrza, mam ogromną nadzieję, że środki 
przeznaczone na transformację stworzą szansę 
dla rozwoju gospodarczego Małopolski: przy-
czynią się do rozwoju małych i średnich przed-
siębiorstw, stworzenia nowych miejsc pracy, 
jak również do poprawy jakości środowiska, 
m.in. poprzez zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych czy pogórniczych pod in-
westycje gospodarcze i środowiskowe. Te z ko-
lei umożliwią wzrost wykorzystania lokalnego 
potencjału odnawialnych źródeł energii, a tym 
samym poprawę jakości powietrza.

XIV Forum Przedsiębiorców Małopolski
Strefa gospodarki

TO JEST WYŚCIG
Musimy mieć wygodne buty. 

Opinie uczestników XIV Forum Przedsiębiorców Małopolski
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PROF. STANISŁAW MAZUR, 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie: 

– Rewolucja 4.0, poza radykalnymi zmiana-
mi schematów produkcyjnych i modeli bizne-
sowych, prowadzić będzie także do nowych re-
guł na rynku produktów i usług oraz na rynku 
pracy. Z drugiej zaś strony strumień aktywnoś-
ci gospodarczej, w tym zasoby finansowe 
i technologiczne, przemieszczać się będą w kie-
runku budowania Zielonego Ładu, którego 
istotą jest transformacja energetyczna, wyko-
rzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz 

podnoszenie efektywności energetycznej prze-
mysłu i gospodarstw domowych. Procesy za-
chodzące na tych dwóch polach wywoływać 
będą radykalne zmiany modeli biznesowych, 
kreując wygranych i przegranych. Aby znaleźć 
się w grupie tych pierwszych, konieczne jest 
zrozumienie natury tych procesów oraz wypra-
cowanie wiarygodnej i racjonalnej polityki go-
spodarczej: wspierającej i wolnej od etatyzmu 
państwowego oraz skutecznych strategii 
adaptacyjno-ekspansyjnych przedsiębiorców. 
Tutaj właśnie pojawia się potrzeba wkompono-
wania uniwersytetu w proces transformacji. 
Uniwersytetu rozumianego jako centrum wie-
dzy i inspiratora innowacji. W czasach tej przy-
spieszonej ewolucji uniwersytet ma do wypeł-
nienia co najmniej cztery ważne role. 

Pierwsza wiąże się z interpretacją i zrozu-
mieniem nadchodzącej transformacji, wskaza-
niem płynących z niej możliwości, ale też syg-
nalizowaniem wynikających z niej zagrożeń. 
To zrozumienie nie może ograniczać się do wą-
sko pojmowanych pól, takich jak technologie 
czy gospodarka, ale powinno odnosić się 
do szerszych ram życia społecznego i procesów 
w nim zachodzących. To ROZUMIENIE.  

Druga rola dotyczy formułowania teorii, 
konceptów, modeli, rozwiązań służących twór-
czemu wykorzystaniu potencjału transformacji 
dla budowania tak ładu normatywnego, stano-

wiącego podstawę dobrze urządzonego społe-
czeństwa, jak i konkurencyjnej gospodarki, wa-
runkującej dobrostan obywateli i państwa. To 
TWORZENIE. 

Budowanie umiejętności absolwentów wa-
runkujących możliwości podmiotowego ich 
funkcjonowania na coraz bardziej zmiennym 
i konkurencyjnym rynku pracy. Mowa o umie-
jętnościach uniwersalnych, adaptacyjnych, cy-
frowych, zawodowych. To KSZTAŁCENIE. 

Rola czwarta wiąże się z namysłem, wol-
nym od emocji i pośpiechu, opartym na regu-
łach rzetelności badawczej nad konsekwencja-
mi owej transformacji. Ważne jest bowiem, aby 
uczestnicy dokonującej się transformacji dy-
sponowali rzetelną wiedzą, w oparciu o którą 
mogliby tworzyć swoje indywidualne strategie 
działania (jako przedsiębiorcy, jako wytwórcy, 
jako konsumenci). To REFLEKSJA. 

Istotne, aby państwo odpowiedzialne za ko-
ordynację działań zbiorowych i rozwiązywanie 
zbiorowych problemów czyniło to poprzez 
prowadzenie polityk publicznych opartych 
na dowodach, a nie wyłącznie politykach bazu-
jących na racjach ideologicznych i dominacji 
politycznych emocji nad rozumem. Rolą uni-
wersytetu jest te emocje zastępować kompe-
tentnym rozumieniem, praktycznymi teoria-
mi, efektywnym kształceniem oraz twórczą re-
fleksją.
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Krakowskich 
– SŁUŻBA ZDROWIA. 
Czy mieszkańcy 
Krakowa i Małopolski 
mogą czuć się 
bezpiecznie?
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PROF. JERZY LIS, 
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie: 

– Jako uczelnia mamy być przede wszyst-
kim użyteczni społecznie. Jak to robić? Można 
to prześledzić na przykładzie przeszło stulet-
niej historii AGH, która każdorazowo się zmie-
nia, by realizować aktualne wyzwania. Takim 
wyzwaniem jest dziś na pewno rozwój 
cyfryzacji, automatyzacji, robotyzacji i w ogóle 
cywilizacji cyfrowej. Wiedza, nauka, technolo-
gia mają swoje miejsce. Bez uczelni – nadążają-
cej za zmianami, a często wyprzedzającej to, co 
jest, nadającej tym zmianom kierunek i impet, 
nie byłoby rozwoju cywilizacji. Kiedyś górni-
ctwo nadawało ton, było najbardziej zaawanso-
wanym technicznie sektorem gospodarki. Dziś 
gospodarka jest oparta na informatyce i infor-
matyzacji. Uczelnie muszą się z tym zmierzyć 
nie tylko po to, by spełnić aktualne wymagania 
i zaspokoić bieżące potrzeby, ale też po to, by te 
wymogi i potrzeby wyprzedzać, kreując inno-
wacje, rozwijając nowe dziedziny, wyznaczając 
trendy. To jedno. A drugim oczywistym obo-
wiązkiem uczelni jest kształcenie kadr dopaso-
wanych do potrzeb – i znowu nawet wyprze-
dzających potrzeby – gospodarki. Jak mawiał 
klasyk, nie ma rozwoju bez kadr. Z kształce-
niem specjalistów od cyfryzacji, robotyzacji, 
automatyzacji (CRA), zwłaszcza na poziomie 
wyższym, nie jest źle. W świecie panuje opinia, 
że w Polsce się dobrze kształci takie kadry. Na-
leżymy do elity krajów, w których kształci się 
najlepszych informatyków, najbardziej krea-
tywnych, cała krakowska dolina krzemowa 
oparta jest właśnie na nich. W Polsce na kierun-
kach związanych z CRA kształci się 360 tysięcy 
młodych ludzi. To stanowi 20 procent wszyst-
kich studentów w kraju. Rocznie około 80 ty-
sięcy absolwentów uzyskuje dyplomy w tym 
obszarze. Na samej AGH studiuje ponad 10,6 
tysiąca studentów, na 32 kierunkach, w 10 wy-
działach. Mamy około 3 tysięcy absolwentów 
rocznie. To olbrzymia armia specjalistów, któ-
rzy wchodzą na rynek pracy. Pod tym wzglę-
dem rynek w naszym kraju jest perspektywicz-
ny i dobrze zaopatrzony w odpowiednio wy-
kształconych specjalistów. To oznacza, że pol-
skie uczelnie we właściwym momencie zarea-

gowały na rosnące potrzeby gospodarki, uru-
chamiając potrzebne kierunki. Z jakością, ow-
szem, bywa różnie, ale rynek najlepiej ją wery-
fikuje: wystarczy spojrzeć, jakich absolwentów, 
z których uczelni, najbardziej pożądają praco-
dawcy. Jak to wygląda w przypadku AGH, nie 
muszę chyba mówić. Wśród tych 32 kierunków 
na naszej uczelni, najpopularniejsze przy ostat-
nim naborze były: cyberbezpieczeństwo, zbio-
ry danych, technologie w informatyce, infor-
matyka i systemy inteligentne, teleinformaty-
ka. Widać zatem, że młodzież jest mocno 
zmotywowana, by na tych kierunkach studio-
wać – i to też napawa optymizmem: najlepsi 
wybierają informatykę. Tu pojawia się jednak 
pytanie: co z przyszłością kształcenia, co z roz-
wojem. Bo świat tak pędzi, że my nie możemy 
w dotychczasowym tempie wymyślać nowych 
kierunków i planować ich otwarcia. Cały taki 
cykl – od pomysłu do sprawdzenia na rynku 
pracy – trwa minimum siedem lat. To jest 
za długo. To jest niemożliwe. Wyzwania są ta-
kie, że musimy to wyraźnie skrócić, jeśli chce-
my nadążać za pojawiającymi się trendami, 
a co dopiero – te trendy kreować. System musi 
być bardziej elastyczny, mobilny, online, żeby 
nawet na bieżąco wprowadzać zmiany, zwłasz-
cza na drugim stopniu studiów; on musi być 
zdecydowanie bardziej elastyczny. Do tego mu-

simy upowszechnić kształcenie ustawiczne, bo 
raz zdobyte kompetencje na długo nie wystar-
czą. Często już po roku trzeba je uzupełniać, 
modyfikować. Musimy nauczyć się przewidy-
wać potrzeby gospodarki – we współpracy 
z przedsiębiorcami, naszymi partnerami z bi-
znesu. I trzecie wielkie wyzwanie: cyfryzacja 
przestaje być na naszych oczach jakąś odrębną 
tajemną dziedziną, zarezerwowaną dla specja-
listów. Cyfry zacja dotyczy właściwie wszyst-
kich dziedzin życia, a to oznacza, że każdy z nas 
musi posiadać coraz większe kompetencje cy-
frowe, by się w tym świecie poruszać – i w życiu 
zawodowym, i prywatnym, na co dzień. Z dru-
giej strony – diametralnie zmienia się rola inży-
nierów w całym procesie technologicznym, ich 
miejsce w organizacji przedsiębiorstw. Oni 
przestają być menedżerami kadr złożonych 
z ludzi, a stają się menedżerami linii robotów. 
To wymaga całkiem innych kompetencji i kwa-
lifikacji. Zarazem, mimo upowszechnienia 
cyfryzacji, a może właśnie z powodu tego 
upowszechnienia, rośnie rola tzw. kompetencji 
miękkich wśród ludzi – umiejętności współpra-
cy, kreatywności, podejmowania nowych wyz-
wań, uczenia się przez całą zawodową karierę 
rzeczy nowych, elastycznego i szybkiego do-
stosowywania się do zmian. 
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KATARZYNA WOSZCZYNA, 
Kanclerz Loży Małopolskiej 
Business Centre Club: 

– Rewolucja 4.0, Zielony Ład to wyścig, któ-
ry ruszył i nic go nie zatrzyma. Wyścigi wygry-
wają ci, którzy są w dobrej kondycji i mają wy-
godne buty. Te „buty” dla polskich firm to m.in. 
jasne przepisy, zachęty inwestycyjne, dotacje, 
zaufanie do instytucji państwa. To dobra 
współpraca środowisk biznesowych z rządem. 
Czy umiemy odłożyć na bok interesy politycz-
ne, konflikty, by uznać wspólnie, że prioryte-
tem jest gospodarka, rozwój Polski? Deklaracji 
współpracy mamy wiele, realnych jej wdrożeń 
– dużo mniej. Bez tej współpracy rewolucja też 
się dokona, ale będziemy w jej ogonie i latami 
przyjdzie nam nadrabiać dystans do najlep-
szych. Dlatego apelujemy dziś do rządu : „My, 
przedsiębiorcy i działacze gospodarczy, jeste-
śmy zmęczeni, ale wciąż gotowi wystartować 
w tym wyścigu – dajcie nam wygodne buty, że-
byśmy mogli skutecznie się ścigać z konkuren-
tami z całego świata! 

JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA, 
wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych: 

– Przepisy podatkowe są u nas z zasady nie-
jasne, nie ma regulacji przejściowych, ani klau-
zul chroniących przedsiębiorców, bo przy pro-
jektach podatkowych konsultacje są często fik-
cją, a głosów – nawet najbardziej racjonalnych 
– się nie słucha. Konieczna jest debata na temat 
funkcjonowania gospodarki. Planuje się kolej-
ne restrykcje, kary i obciążenia podatkowe. 
A przydałoby się, żeby przedsiębiorca był wew-
nętrznie przekonany, że warto zapłacić wyższy 
podatek we własnym kraju dlatego, bo on za to 
otrzymuje od państwa czy samorządu usługi 
publiczne na najwyższym poziomie, dla siebie 
i dla swojej firmy. Oraz – co superważne – jest 
dla władzy partnerem.

MARCIN SALA-SZCZYPIŃSKI, 
dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie: 

– Mamy do czynienia z lawinowym, po-
spiesznym tworzeniem przepisów prawnych, 
a to oznacza, że po stronie tych, którzy muszą 
te przepisy stosować, nawarstwiają się proble-
my ze zrozumieniem, interpretacją prawa. 
Treść wielu regulacji anonsowana jest dziś 
na wieczornej konferencji prasowej, a od półno-
cy zaczynają one obowiązywać. Jako samorząd 
radcowski, który w każdej chwili gotów jest 
udzielić wsparcia twórcom tych przepisów, też 
dowiadujemy się o kolejnych regulacjach post 
factum. Takie tempo zmian sprawia, że każdy 
przedsiębiorca potrzebuje mieć u boku profe-
sjonalistę, który pomoże mu owe zmiany zro-
zumieć i – jeśli trzeba – w miarę bezboleśnie za-
stosować. Kolejny problem to rozstrzyganie 
sporów w czasach pandemii. Wiele z tych spo-
rów trafia do sądów. Niektórym wydawało się 
latem, że wirus ostatecznie ustąpi i nie trzeba 
będzie opanowywać, ani tworzyć systemów 
pracy zdalnej. Obecny rozwój pandemii wska-
zuje, że przez jakiś czas zdalne postępowania 
będą jedyną możliwą formą posuwania spraw 
naprzód. Postępowania sądowe trzeba więc ja-
koś – w warunkach pandemii – przeprowadzić. 
OIRP i Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoczęły 
wspólne działania mające ułatwić przeprowa-
dzanie zdalnych rozpraw i kontakty z sądem.

STEFAN ŻYCZKOWSKI, 
prezes ASTOR: 

– W przypadku przemysłu, zakładów produkcyjnych, proces zmiany już się zaczął. W Polsce wi-
dzimy jednak dopiero jaskółki pożądanych zmian. Dużo pracy przed nami. Przemysł jest bowiem 
znacznie bardziej konserwatywny. Wymagania są duże, bo też tempo zmian jest kosmiczne. Nasi 
przedsiębiorcy przekonani są, że potrzebny jest czas. Tymczasem obecna sytuacja na świecie suge-
ruje, że tego czasu możemy nie mieć zbyt dużo. Z punktu widzenia przedsiębiorcy wspierającego 
rozwój i sukcesy innych firm mogę powiedzieć, że byłoby idealnie, gdybyśmy z automatyzacją 
przemysłu wstrzelili się w czasy i wyzwania, jak ze szczęśliwie wprowadzonym w Polsce 
przed pandemią systemem elektronicznych recept. W zakładach produkcyjnych nie ma innej dro-
gi, jak cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja. W ASTOR mamy – zbudowane w ramach projektu 
hub4industry – centra pokazowe najnowszych technologii, showroom Fabryki Przyszłości. Szkoli-
my, pomagamy podnosić kompetencje, ale także budujemy studium wykonalności czy wylicza-
my zwrot z inwestycji. Polskim firmom potrzebne są jednak finansowe zachęty do zakupu symbo-
licznego pierwszego robota, które przełamałyby barierę psychologiczną. Dlatego czekamy na wy-
pracowaną z takim trudem ulgę robotyzacyjną. 
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WOJCIECH GWIAZDA, 
menadżer ds. regulacji Philip Morris Polska: 

– Branża tytoniowa, jeden z największych 
płatników podatków w Polsce, także przecho-
dzi wielką transformację. Opiera się w niej 
na nauce i miliardowych inwestycjach w bada-
nia i rozwój, również na terenie naszego kraju. 
Jesteśmy przekonani, że prawo powinno nadą-
żać za innowacjami wprowadzanymi przez ta-
kie branże. Jako koncern zobowiązaliśmy się, 
że do 2030 roku wszystkie nasze fabryki 
na świecie nie będą zostawiały śladu węglowe-
go na Ziemi. 

Ta przyjazna środowisku transformacja 
obejmie również fabrykę w Krakowie. Od po-
czątku 2014 roku kupujemy wyłącznie zielo-
ną energię elektryczną, pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych, np. elektrowni wiatrowych. 
Już szósty rok z rzędu znaleźliśmy się też 
na tzw. „liście A” firm, które wypełniają rolę 
globalnych liderów w walce ze zmianami kli-
matu, publikowanej przez CDP, wiodącą mię-
dzynarodową organizację non-profit. która 
ocenia pracę firm na całym świecie w celu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
ochrony zasobów wodnych i ochrony lasów. 
Zostaliśmy docenieni za podejmowanie kom-
pleksowych działań na rzecz ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych i łagodzenia 
zmian klimatu oraz za przejrzystość praktyk 
sprawozdawczych.  

Produkcja wyrobów tytoniowych do pod-
grzewania wymaga zresztą innych procesów 
oraz innych urządzeń niż w przypadku pro-
dukcji tradycyjnych papierosów. Budując świat 
bez dymu tytoniowego i przekształcając w tym 
celu nasze tradycyjne fabryki papierosów w fa-
bryki produkujące wyroby tytoniowe do pod-
grzewania, pozytywnie wpływamy na nasz 
ślad środowiskowy, zmniejszając np. zużycie 
wody w naszych fabrykach. Do 2025 roku pla-
nujemy, aby wszystkie nasze fabryki otrzymały 
certyfikat organizacji międzynarodowej 
Alliance for Water Stewardship. Obecnie już 
7 naszych fabryk produkuje wyroby tytoniowe 
do podgrzewania. Myślę, że gdyby nie pande-
mia to i nasza fabryka w Krakowie mogłaby już 
mieć taki certyfikat. Ale przyjdzie nam jeszcze 
na niego trochę poczekać. 

Jako firma zaangażowana w ochronę środo-
wiska na każdym etapie produkcji, walczymy 
też z deforestacją planety poprzez wymaganie 
pełnej identyfikowalności drewna używanego 
do suszenia tytoniu. Współpracujemy w tym 
zakresie z kluczowymi dostawcami materiałów 
drewnopochodnych, w celu oceny i zmniejsze-
nia ryzyka wylesiania w ich łańcuchach do-
staw.  

Od wielu lat konsekwentnie inwestujemy 
również olbrzymie środki w opracowanie inno-
wacyjnych leków biologicznych, powstałych 
na bazie specjalnej odmiany roślin tytonio-
wych, które działają jak bioreaktory, produku-
jąc takie farmaceutyki szybciej, mniejszym 
kosztem ekonomicznym i znacznie mniejszym 
kosztem środowiskowym, niż w przypadku 
korzystania z produktów odzwierzęcych. 

Jesteśmy współwłaścicielem biotechnolo-
gicznej firmy Medicago, z której usług korzysta 
choćby amerykańska DARPA, czyli Agencja 
Zaawansowanych Projektów Badawczych 
w Obszarze Obronności, działająca w struktu-
rach Pentagonu. Od wielu lat pomagamy 
Medicago rozwijać jej naturalną platformę pro-
dukcji leków biologicznych. W trakcie pande-
mii to Medicago w rekordowym tempie, 
bo w zaledwie 20 dni, pozyskała przeciwciała 
do szczepionki na koronawirusa z roślin tyto-
niowych działających jak bioreaktory, która 
teraz jest w fazie testów. 

O 93 proc. zmniejszyliśmy zawartości two-
rzyw sztucznych w opakowaniach naszych 
urządzeń IQOS poprzez zastąpienie plastiko-

wych tac – tacami z pulpy drzewnej. Poszerza-
jąc nasze portfolio produktów bezdymnych 
chcemy też odegrać istotną rolę w gospodarce 
o obiegu zamkniętym, wykorzystując w pro-
dukcji materiały, które można poddać recyklin-
gowi.  

Bardzo ważna dla nas jest także inicjatywa 
znana jako CIRCLE (Centralna Inspekcja i Recy-
kling w Gospodarce Obiegu Zamkniętego), 
wdrożona aktualnie na trzech rynkach i testo-
wana w kolejnych. To inwestycja, którą jako 
PMI ponosimy na rzecz zbierania i recyklingu 
zużytych urządzeń do podgrzewania tytoniu. 
Naszą ambicją jest, aby każde takie urządzenie 
można było zwrócić po zużyciu i poddać je re-
cyklingowi, zgodnie ze standardami branżowy-
mi w każdym kraju, w którym je sprzedajemy. 
To nasz kolejny krok w kierunku wyjścia z mo-
delu produkcyjnego „take-make-waste” 
– do produkcji w ramach modelu zamkniętego. 
To właśnie nowe produkty z zakresu elektroni-
ki konsumenckiej pozwalają nam zupełnie 
inaczej spojrzeć na surowce w naszym łańcu-
chu dostaw. 

Nasze cele na najbliższe lata: 
x Rok 2025 – zapewnienie do tego czasu do-

stępu do naprawy urządzeń IQOS i materiałów 
eksploatacyjnych dla użytkowników, 

x 100 proc. opakowań z materiałów podle-
gających recyklingowi i w 95 proc. pochodzą-
cych ze źródeł odnawialnych, 

x Ważnym celem PMI jest również uzyska-
nie certyfikatu ekologicznego dla wszystkich 
urządzeń elektrycznych. 
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PRZEMYSŁAW KULIK, 
menedżer ds. CSR, BGK: 

– Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest 
wspieranie zrównoważonego rozwoju społecz-
no-gospodarczego Polski. Wszystkie działania 
banku, we wszystkich regionach Polski, służą 
temu celowi. Dostrzegamy dziś swoją kluczo-
wą rolę w obszarze ratowania firm, oferując im 
możliwość pomocy w ucieczce do przodu. 
W 2019 roku wygenerowaliśmy prawie 90 mld 
zł wsparcia dla polskiej gospodarki. Uruchomi-
liśmy nowe fundusze przeznaczone na ekolo-
gię, cyfryzację, naukę, rolnictwo, kreatywność 
czy likwidację barier architektonicznych. Dziś 
BGK udziela szerokiego wsparcia firmom chcą-
cym w najbliższym czasie inwestować w celu 
wcielania w życie zasad Zielonego Ładu, ale też 
automatyzacji, cyfryzacji itp. Przykładem są 
choćby pożyczki na efektywność energetycz-
ną, termomodernizację, gwarancje i pożyczki 
z POPC, niskoemisyjny transport. Europejski 
Zielony Ład to prawdziwa strategia rozwojowa 
dla zjednoczonej Europy. Kluczem do jego rea-
lizacji jest odpowiednie, zrównoważone finan-
sowanie. To jeden z najgorętszych tematów 
i BGK – jako jedyny polski bank rozwoju – do-
strzega tutaj swoją kluczową rolę. Wdrożenie 
Zielonego Ładu wiąże się – jak każda duża 
zmiana – z określonymi szansami i ryzykami 
dla wszystkich uczestników rynku. Warto dać 
wyraźny sygnał, że to jest duże wyzwanie sta-
wiane przed przedsiębiorcami i kluczowe jest, 
aby z wyprzedzeniem zrozumieli ryzyka i się 
na nie przygotowali, oraz żeby dążyli do maksy-
malnego wykorzystania szans. To się już dzieje, 
bo zarówno instytucje finansowe, jak i przed-
siębiorcy już się na tę zmianę przygotowują.  

WOJCIECH PRZYBYLSKI, 
prezes Krakowskiego Parku 
Technologicznego: 

 – Inwestycje przedsiębiorców prywatnych 
są i będą absolutnie kluczowe w wychodzeniu 
z tego kryzysu. Przedsiębiorcy powinni się 
przestać obawiać, wielu może wręcz odnaleźć 
w tym wielkim kryzysie szansę na rozwój 
swych firm i tym bardziej inwestować. Staramy 
się to uświadamiać, zachęcamy mocno do in-
westowania, w dobrze pojętym interesie firm. 
Oraz w interesie całej polskiej gospodarki. Nato-
miast ja oczywiście w pełni rozumiem strach 
przedsiębiorców. Większość z nas nigdy w ży-
ciu nie doświadczyła większej niepewności niż 
ta, z którą mierzymy się od marca 2020 roku. 
Dysponujemy jednak narzędziami polityki go-
spodarczej, które mogą pomóc uporządkować 
chaos i powrócić na ścieżkę stabilnego wzrostu. 
Po pierwsze, dzięki szybko wdrożonym tar-
czom antykryzysowym skala wiosennego tąp-
nięcia okazała się mniejsza niż w zdecydowa-
nej większości krajów o podobnie rozwiniętej 
gospodarce. Po drugie, udało się dosyć skutecz-
nie ochronić rynek pracy, więc nie grozi nam 
spirala kryzysu popytowego na rynku wew-
nętrznym. Po trzecie, dzięki osłabieniu złotów-
ki efektywne wsparcie otrzymali eksporterzy, 
czego efekty widać w bilansie handlu. 
Po czwarte, finanse publiczne są w lepszej kon-
dycji, niż wydawało się jeszcze niedawno i na-
dal dysponujemy buforem na wsparcie branż 
dotkniętych drugą falą pandemii. Po piąte: 
na horyzoncie majaczą już dwa wielkie wagony 
pieniędzy: z nowego unijnego budżetu na lata 
2021-2027 oraz Recovery and Resilience 
Facility, znanego u nas pod nazwą Krajowy 
Program Odbudowy. To są ogromne pieniądze, 
również – a w zasadzie przede wszystkim 
– dla polskiego biznesu. Nigdy w historii nie 
mieliśmy podobnego zastrzyku środków roz-
wojowych. Ogromnie dużo zależy jednak od te-
go, jak te pieniądze wykorzystamy. Moim zda-
niem, to powinien być dzisiaj absolutnie głów-
ny temat debaty publicznej w Polsce! 

SEBASTIAN CHWEDECZKO, 
prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Krakowie: 

– Programy walki o czyste powietrze, pro-
mujące energooszczędność napędzają ko-
niunkturę dla wielu firm: ktoś musi wykonać 
termomodernizacje, zamontować panele foto-
woltaiczne, wyprodukować kotły, pompy, 
grzejniki, styropian itp. Z drugiej zaś strony 
to jest dla wielu firm szansa na dokonanie sko-
ku technologicznego oraz zasadnicze obniże-
nie kosztów funkcjonowania. Ostatecznie, 
wdrażane programy są impulsem do rozwoju 
firm z sektora odnawialnych źródeł energii. 
Popyt na rynku OZE wymusza intensyfikację 
w zakresie prowadzonych badań oraz wdraża-
nia nowych rozwiązań i technologii. Przedsię-
biorcy zrzeszeni w Izbie Przemysłowo-Handlo-
wej w Krakowie, działający w różnych sekto-
rach gospodarki, są zgodni co do tego, że jed-
nym z najskuteczniejszych lekarstw na kryzys 
wywołany pandemią COVID-19 mogą być in-
westycje. Bardzo często są one kluczowym 
źródłem zarobku dla lokalnych przedsiębior-
ców z określonych branż. Dobra kondycja lokal-
nych firm przekłada się zaś w sposób bezpo-
średni na poprawę sytuacji na lokalnym rynku 
pracy. Inwestycje publiczne muszą być więc 
skonstruowane tak, by skutecznie przyciągać 
prywatnych inwestorów. Wobec zaistniałej, 
ekstremalnej sytuacji, w jakiej postawieni zo-
stali zarówno przedsiębiorcy, jak i władze sa-
morządowe, konieczne jest wdrożenie rozwią-
zań zapewniających płynność inwestycji i ko-
rzystne formy ich finansowania oraz uspraw-
niających procesy realizacji. 
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JANUSZ KOWALSKI, 
prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości: 

– Konieczne jest, żebyśmy wyszli z kryzysu 
pandemicznego jak najmniej poturbowani 
i poranieni. Jest tylko jeden szkopuł. Nikt kon-
kretnie nie mówi, co trzeba zrobić – a już naj-
mniej nasze władze. Słyszymy, że najlepszym 
lekarstwem na wszelkiego rodzaju kryzysy 
są inwestycje, tylko nikt nie mówi, jakie to mają 
być inwestycje i skąd wziąć na nie pieniądze... 
Najprostszy przykład, żeby utrzymać firmy 
w ruchu – materialnie pod rygorami – można 
się było starać o dotacje 9000 zł na pracownika. 
Tylko proszę mi wytłumaczyć, jak zatrzymać 
pracownika, jak myśleć o inwestycjach i rozwo-
ju firmy, jeżeli na te 9 tysięcy złotych przedsię-
biorca czeka 3 miesiące i dłużej. Żeby tarcze by-
ły skuteczne w obecnej sytuacji, muszą być cią-
gle weryfikowane i uzupełniane – po wysłucha-
niu głosu przedsiębiorców, którzy przecież naj-
lepiej znają potrzeby swych firm. Słyszymy, 
że kryzys wywołany przez pandemię należy 
wykorzystać do pożądanych zmian. Ale trzeba 
skatalogować te zmiany i wskazać przedsię-
biorcom źródła ich finansowania. Cały czas tyl-
ko słyszymy od decydentów, że pieniądze się 
pojawią. Czekamy na informację, czy już są 
na kontach w bankach – do wzięcia na te 
wszystkie pożądane inwestycje. 

JOANNA KRZEMIŃSKA, 
wicedyrektor ASPIRE Stowarzyszenie IT 
i Business Process Services: 

– Większość firm zrzeszonych w ASPIRE 
działa w branżach, które w warunkach pande-
mii i związanych z nią obostrzeń i ograniczeń 
dość szybko potrafiły „przekliknąć” się do pracy 
zdalnej, poza biurami i wykonywać ją w sposób 
równie efektywny, jak w dotychczasowym 
modelu działania. Pomogło w tym to, że miały 
opracowane procedury pracy online, a zarazem 
większość pracowników dysponuje umiejęt-
nością poruszania się w zmianie, która wydaje 
się w obecnym świecie, nie tylko w covidzie, 
coraz ważniejsza. W efekcie pandemia tak bar-
dzo ich nie potrąciła, ba, są wśród nas firmy, 
zwłaszcza z sektora IT, które nie marnują okazji 
i przyspieszyły swój rozwój. Zgadzam się z obo-
ma rektorami, że aby sprostać wyzwaniom 
wielkiej zmiany, transformacji, która rozpoczęła 
się jeszcze przed pandemią i teraz przyspiesza, 
potrzebujemy innych kadr, o innych kompe-
tencjach niż dotąd. Bardzo dobrze, że uczelnie 
są tego świadome. Z punktu widzenia repre-
zentowanego przez nas biznesu, jest to bardzo 
ważne. To jest sektor z jednej strony bardzo no-
woczesny, innowacyjny, a z drugiej oparty 
na współpracy, wymianie myśli, idei, bo to po-
maga wszystkim odnaleźć się w nowej rzeczy-
wistości. 

MICHAŁ AKSZAK-OKIŃCZYC, 
prezes Małopolskiego Związku Pracodawców 
Lewiatan: 

– Lewiatan stworzył listę 10 postulatów, któ-
re mają ograniczyć rozwój pandemii i jej skutki, 
a także pozwolić jak najszybciej wejść gospo-
darce na ścieżkę zrównoważonego wzrostu. 
Premier Gowin przyznał, że ta lista leży na jego 
biurku. Przedsiębiorcom zależy, by jak najszyb-
ciej została wcielona w życie. Oprócz zwolnie-
nia z ZUS czy świadczenia postojowego propo-
nujemy m.in. modyfikację istniejących mecha-
nizmów wsparcia z tarcz dla firm, które w dal-
szym ciągu funkcjonują przy znacznie ograni-
czonych przychodach, czy wydłużenie maksy-
malnego łącznego okresu korzystania z dofi-
nansowań wynagrodzeń pracowników 
przy jednoczesnym doprecyzowaniu warun-
ków, jakie trzeba spełnić, aby wsparcie otrzy-
mali naprawdę potrzebujący. Konfederacja 
wzywa jednocześnie do wstrzymania prac 
nad przepisami, które obciążają przedsiębior-
ców nowymi obowiązkami, lub co najmniej 
zapewnienie odpowiedniego vacatio legis. 
Takim obowiązkiem jest zapowiadane przez 
rząd oskładkowanie umów cywilnoprawnych. 
Pewne jest jedno: przyszłość nas wszystkich 
zależy od powrotu do normalności i odbloko-
wania gospodarki.

JANUSZ STRZEBOŃSKI, 
prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych: 

– Przyspieszona cyfryzacja, wymuszona przez pandemię, zapewne jest zjawiskiem pożądanym, 
ale nie można wykluczać tych, którzy z tak szybkimi zmianami w społeczności przedsiębiorców nie 
są w stanie sobie poradzić. Nie można po prostu nakazać, że od dzisiaj wszystko ma być cyfrowo. Nie-
którym trzeba dać więcej czasu i zapewnić możliwość załatwiania spraw urzędowych na starych za-
sadach. A jednocześnie wesprzeć w przechodzeniu na nowe rozwiązania. Zmiany w biznesie należy 
przeprowadzać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Na transformację cyfrową i energetyczną przezna-
czone będą bardzo duże środki, związane z nowym, zielonym ładem. Na transformacji tej skorzysta-
ją w pierwszym rzędzie producenci urządzeń i rozwiązań technologicznych. Dlatego ważne jest 
wsparcie dla polskich firm, które mogłyby przecież produkować panele fotowoltaiczne, pompy cie-
pła itp. Jeśli będziemy mieć produkcję i wykonawstwo, to jako państwo naprawdę dokonamy skoku 
technologicznego, cyfrowego – i cywilizacyjnego.



Rozsądne połączenie najlepszych tradycji działania na 
– pod takim hasłem Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan 

A wszystko po to, by jeszcze lepiej wspierać przedsiębiorców

DOBREGO KLIMATU DLA BIZNESU W 2021 ROKU 
– ŻYCZY MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW LEWIATAN
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DOBREGO KLIMATU DLA BIZNESU W 2021 ROKU 
– ŻYCZY MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW LEWIATAN

rzecz biznesu z nowymi pomysłami na dynamiczny rozwój 
przeprowadził niedawno pokoleniową zmianę w statutowych organach. 
i skuteczniej zabiegać o przyjazne warunki dla firm



M
amy w sobie dużo entuzjazmu. Chcemy 
wnieść do małopolskiego Lewiatana po-
wiew świeżości, mnóstwo nowych pomy-
słów, otworzyć się jeszcze szerzej na środo-

wisko biznesu, na bliską współpracę z innymi or-
ganizacjami gospodarczymi. Zależy nam, aby 
wspólnie budować kulturę zrzeszania się i zwięk-
szyć wpływ przedsiębiorców na przepisy gospo-
darcze – odpowiada 44-letni Michał Akszak-Okiń -
czyc, prezes Małopolskiego Związku Pracodaw-
ców Lewiatan. Jest – nie tylko pod Wawelem 
– doskonale znany jako szef najlepszego, a teraz 
także największego salonu Lexusa i Toyoty w Eu-
ropie. W pracę MZP Lewiatan angażował się 
od siedmiu lat, był członkiem poprzedniego za-
rządu, co stanowiło świetne przygotowanie 
do piastowania obecnej funkcji. 

W pełni potwierdza to dotychczasowy wie-
loletni prezes organizacji. – Przygotowywaliśmy 
się do tej pokoleniowej zmiany dwa lata. Bardzo 
się cieszę, że udało nam się ją przeprowadzić tak 
sprawnie i… Teraz wszystko w rękach młodszej 
generacji! – uśmiecha się Marian Bryksy. Przypo-
mina też, że podobna zmiana dokonała się nie-
co wcześniej na szczeblu krajowym Konfedera-
cji Lewiatan – stery od Henryki Bochniarz przejął 
Maciej Witucki. W zarządach bratnich organiza-
cji MZP w Krakowie i Małopolsce, jak IPH i BCC, 
także zasiada już kolejne pokolenie. 

MZP Lewiatan: sprawdzony 
przyjaciel przedsiębiorców 

Michał Akszak-Okińczyc wyjaśnia, że w celu szer-
szego otwarcia na małopolski biznes, i ten duży, 
i ten średni, i ten mniejszy, a także na mieszkań-
ców Krakowa i Małopolski, zarząd MZP zdecydo-
wał się powołać pierwszego w historii rzecznika 
prasowego. Funkcję tę objęła Anna Leszczyńska 
(mająca kierunkowe wykształcenie i doświad-
czenie w branży, twórca marki Hula Events), któ-
rej firma jest członkiem organizacji i która już 
wcześniej wspierała Lewiatana m.in. przy orga-
nizacji ważnych wydarzeń i spotkań. 

Marian Bryksy zapewnia, że jest spokojny 
o przyszłość Małopolskiego Związku Pracodaw-
ców, bo na czele organizacji, stworzonej 22 lata 
temu przez starsze dziś (a wtedy średnie) poko-
lenie, stoją znakomici menedżerowie, którzy 
sprawdzili się już zarówno w prywatnym bizne-
sie, jak i w roli działaczy Lewiatana. Poza tym, 
obok prezesa w zarządzie pozostali wieloletni 
jego członkowie Marek Maj i Piotr Wójcik. 

– W trudnych czasach COVID-19 przedsiębior-
cy w szczególny sposób docenili rolę jednoczą-
cych ich i wspierających organizacji – podkreśla 
Michał Akszak-Okińczyc. – Jako Lewiatan oferu-
jemy przedsiębiorcom realną i skuteczną pomoc 
nie tylko na poziomie regionalnym, gdzie kluczo-
wą rolę, oprócz porad eksperckich, odgrywa part-

nerska współpraca, ale i na poziomie krajowym, 
gdzie wspólnie z ekspertami Konfederacji zabie-
ga o lepsze regulacje kluczowych dziedzin: 
od prawa, przez podatki po HR – wylicza prezes. 

Oprócz niego w zarządzie zasiadają – w roli 
wiceprezesów: Marcin Banasik i Piotr Wójcik, 
w roli członków zarządu: Jakub Baran (skarbnik 
jednocześnie), Mirosław Bryksy, Tomasz Farny 
(sekretarz) i Marek Maj. 

Michał Okińczyc: 
– Zrzeszamy ponad 130 firm, 
serdecznie zapraszamy 
kolejne 

– Zrzeszamy ponad 130 firm z regionu, dociera-
my z naszymi inicjatywami do kilkuset praco-
dawców z całej Małopolski. To, że jesteśmy jed-
nym z najstarszych i najprężniej działających 
Związków Regionalnych Konfederacji Lewiatan 
sprawia, że bierzemy aktywny udział w konsul-
towaniu wszystkich ważnych przepisów gospo-
darczych – i to nie tylko na poziomie krajowym, 
ale i w Unii Europejskiej, albowiem Konfedera-
cja, jako jedna z nielicznych organizacji, ma bar-
dzo prężnie działające biuro w Brukseli – zazna-
cza wiceprezes Marcin Banasik. 

Lewiatan zrzesza w Polsce – w 54 związkach 
branżowych i regionalnych – 4100 firm zatrud-
niających około miliona pracowników. 
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Kim są i jakie ambicje mają nowi liderzy Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, 
kluczowej dla małopolskiego biznesu organizacji, będącej od zarania regionalnym filarem 
Konfederacji Lewiatan, a także uczestnikiem Forum Przedsiębiorców„Dziennika Polskiego” 

i „Gazety Krakowskiej”?
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Marcin Banasik zastrzega, że realny wpływ 
na tworzone przepisy to tylko jedna z kilku waż-
nych misji MZP Lewiatan. Jako głos biznesu 
na rzecz ochrony praw godności i interesów pra-
codawców (o czym mówi Statut Małopolskiego 
Związku Pracodawców Lewiatan) organizacja za-
biega o odpowiednie traktowanie przedsiębior-
ców przez wszystkie szczeble władzy i admini-
stracji, a zarazem promuje w społeczeństwie wi-
zerunek ludzi biznesu i pracodawców, jako głów-
nych twórców sukcesu polskiej gospodarki 
po przełomie 1989 r. 

– Zabiegamy o konkurencyjne warunki pro-
wadzenia biznesu. Dbamy o trwały wzrost go-
spodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, 
wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału spo-
łecznego. Jesteśmy głosem biznesu w istotnych 
dla niego sprawach. Naszą misją jest ochrona 
praw, godności i interesów pracodawców w Pol-
sce – podkreśla wiceprezes Piotr Wójcik.  

Marek Maj, członek zarządu MZP Lewiatan, 
doskonale znany z debat i konferencji Forum 
Przedsiębiorców „Dziennika Polskiego” i „Gaze-
ty Krakowskiej”, zwraca uwagę na obecność i ak-
tywność tej organizacji w wielu strukturach i gre-
miach reprezentujących interesy przedsiębior-
ców przy kluczowych instytucjach w Małopol-
sce, jak Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, 
Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny 
Program Operacyjny, Wojewódzka i Powiatowe 
Rady Rynku Pracy, Zespół ds. Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji, Zespół zadaniowy ds. 
zapobiegania w województwie małopolskim ne-
gatywnym skutkom gospodarczym epidemii 
koronawirusa, Porozumienie na Rzecz Rozwoju 
Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Kra-
kowa i wielu innych. 

– Każdy, kto należy do naszego Związku, ma 
możliwość uczestniczenia w wielu nie tylko inte-
resujących, ale i bardzo ważnych i pożytecznych 
inicjatywach. Organizujemy konferencje, spot-
kania, wspólne przedsięwzięcia z firmami człon-
kowskimi, dzisiaj – ze zrozumiałych względów 
– również w formule online. To jest w tych trud-
nych czasach niezwykle cenne źródło wiedzy, 
a zarazem znakomita okazja do uzyskania porad 
czy też zainicjowania interwencji – czy to w in-
stytucjach, czy też na poziomie rządu czy parla-
mentu, jeśli jakiś problem wymaga zmiany legis-
lacji – mówi Jakub Baran, członek zarządu i skarb-
nik MZP Lewiatan. 

Mirosław Bryksy, członek zarządu MZP, do-
daje, że wszyscy zrzeszeni w Lewiatanie przed-
siębiorcy wysoko cenią sobie bieżący i szybki do-
stęp do aktualnych i rzetelnych informacji w klu-
czowych obszarach związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

– Mówimy tu nie tylko o suchych faktach, ale 
jasnych i sprawdzonych opiniach i poradach naj-
lepszych ekspertów. Lewiatan ma bowiem włas-
ne Rady Eksperckie: Podatkową, Prawa Pracy, Za-
mówień Publicznych, Firm Rodzinnych – pod-
kreśla Mirosław Bryksy, do którego należy kiero-
wanie tą ostatnią. Dodaje, że możliwość błyska-
wicznego dotarcia do informacji o zmieniających 
się jak w kalejdoskopie przepisach, a także odpo-

wiednich – fachowych – interpretacji i „instruk-
cji obsługi” tych przepisów ma fundamentalne 
znaczenie dla wielu firm nie tylko w trudnych 
covidowych realiach.  

– Trzeba przy tym podkreślić, że wszyscy ek-
sperci poprzez nasze biuro są w ścisłym i perma-
nentnym kontakcie z przedsiębiorcami i reagu-
ją na ich uwagi, postulaty czy propozycje – za-
pewnia Tomasz Farny, członek zarządu MZP Le-
wiatan, zawodowo prezes Zdrowie w Firmie Sp. 
z o.o. jednego z liderów sprzedaży pakietów me-
dycznych w Polsce. 

Dodaje, że ta codzienna praca u podstaw od-
grywa olbrzymią rolę przy tworzeniu propozycji 
kolejnych tarcz antykryzysowych. Konfederacja 
Lewiatan od początku lobbuje na rzecz rozwią-
zań korzystnych dla przedsiębiorców i współ-
działa w tym zakresie z bratnimi organizacjami 
– zarówno na poziomie krajowym, jak i regional-
nym. – Zależy nam, aby dzięki tym zabiegom ko-
lejne edycje tarcz były uruchamiane zgodnie 
z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorców 

i zdecydowanie lepiej im służyły – komentuje Mi-
chał Akszak-Okińczyc.  

Zwraca uwagę, że ostatnio – kierując się gło-
sem lokalnych przedsiębiorców – Lewiatan skie-
rował do rządu postulat dopisania kilkunastu do-
datkowych PKD do Tarczy 6.0. Równocześnie or-
ganizacja prowadzi bardzo intensywną kampa-
nię informacyjną na temat wszystkich covido -
wych i niecovidowych regulacji, dostarczając bi-
znesowi – często z wyprzedzeniem – informacji 
kluczowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
i podejmowaniu strategicznych decyzji. Służą te-
mu m.in. praktyczne webinary na temat konkret-
nych przepisów i rozwiązań. Każdy przedsiębior-
ca może w ich trakcie pytać o wszystko, co budzi 
jego wątpliwości lub boli jego firmę czy branżę. 

– Z myślą o lokalnych firmach zainicjowali-
śmy akcję pomocową „Przedsiębiorcy Przedsię-
biorcom”. Promujemy tych, którzy mają teraz wy-
jątkowo trudny biznesowo czas, np. małopol-
skich gastronomów. Mamy już pierwsze efekty, 
takie jak zamówienie ponad 200 kg pierogów 
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z Bistro Durum (należącego do grupy Gastromall) 
przez jednego z członków MZP Lewiatan. W tej 
chwili akcje rozszerzamy o inne branże – opowia-
da Anna Leszczyńska, rzecznik MZP Lewiatan. 

Organizacja chce zintensyfikować działania 
na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
(CSR). – Z roku na rok coraz więcej firm członkow-
skich MZP Lewiatan angażuje się w działania do-
broczynne. Tegoroczne wsparcie na rzecz Szla-
chetnej Paczki, pomimo trudnego biznesowo ro-
ku, okazało się rekordowe. Dla jednej z rodzin 
przygotowaliśmy aż pięćdziesiąt dwie paczki 
– mówi Anna Leszczyńska. 

W biznesie liczy się, kogo 
znasz i z kim współdziałasz 

Prezes MZP Lewiatan podkreśla, że tak silnie za-
korzeniona w regionie, a zarazem prężna organi-
zacja gospodarcza tworzy naturalny ekosystem 
sprzyjający nawiązywaniu i wzmacnianiu bizne-
sowych relacji – zarówno pomiędzy zrzeszony-
mi, jak i licznymi współpracującymi firmami. 

– Pięć lat temu uruchomiliśmy działania 
networkingowe dla naszych członków, organi-
zujemy comiesięczne śniadania biznesowe Le-
wiatana w Krakowie (obecnie online). Sieciowa -
nie, umożliwianie wzajemnego poznawania się 
i współpracy członków jest jednym z kluczowych 
zadań obecnego Zarządu. Już w styczniu idzie-
my o krok dalej: planujemy spotkanie inicjujące 
wzajemne poznawanie się i ofertowanie dla na-
szych członków z innymi regionami w Polsce 
– zapowiada Tomasz Farny.  

Do celów strategicznych zarządu małopolskie-
go Lewiatana należy m.in. upowszechnienie dzia-
łań organizacji w Małopolsce, pozyskanie nowych 
firm do współpracy, a także wspieranie biznesu 
w związku z wyzwaniami czasu pandemii. – Szu-
kamy firm, które mogą włączyć się w merytorycz-
ną współpracę przy opiniowaniu przepisów, 

w których np. działy HR czy podatkowe boryka-
ją się z interpretacjami, ale także firm, które chcą 
się profesjonalnie rozwijać, nawiązać nowe kon-
takty biznesowe – dodaje Tomasz Farny. 

– Kolejnym ważnym krokiem będzie wspie-
ranie firm wymagających transformacji, zmiany 
lub weryfikacji dotychczasowych modeli bizne-
sowych czy restrukturyzacji zatrudnienia. 
Na wyzwania związane z covidem i rzeczywi-
stością popandemiczną, zwłaszcza w kilku naj-

bardziej dotkniętych branżach, nakładają się dziś 
bowiem inne: Europa, w tym Polska, będą w naj-
bliższych latach budować gospodarkę opartą 
na zasadach Zielonego Ładu, a przy tym bardziej 
cyfrową, zautomatyzowaną, zrobotyzowaną. Już 
wiadomo, że przeznaczone na to zostaną olbrzy-
mie unijne pieniądze, których nasi przedsiębior-
cy mogą być beneficjentem. Ale musimy się na tę 
zmianę dobrze przygotować. W strukturach ta-
kiej organizacji, jak nasza: z przebogatymi trady-
cjami, a zarazem z nową świeżą energią wyzwo-
loną po to, by skutecznie wspierać przedsiębior-
ców – łatwiej zostać zwycięzcą czekającej nas 
wszystkich wielkiej transformacji – mówi Michał 
Akszak-Okińczyc, gorąco zapraszając wszystkich 
do współpracy. 

Wszystkich, którzy ulegli w minionych latach 
stereotypowemu myśleniu, że Małopolski Zwią-
zek Pracodawców Lewiatan jest organizacją eli-
tarną, drogą i nastawioną na duże firmy, zapew-
nia, że to nieprawda. 

– Składki w MZP nie odbiegają od tych w in-
nych organizacjach, a nasza struktura odpowia-
da strukturze krajowej czy regionalnej gospodar-
ki: w praktyce dominują firmy małe i średnie, są 
też mikro. Wiedzą dzielimy się solidarnie wszy-
scy. Wspieramy się nawzajem. A ofertę związku 
różnicujemy w ten sposób, że każdy naprawdę 
znajdzie coś dla siebie. Co więcej, spotykają się 
u nas od dawna firmy konkurujące, aby wspólnie 
rozwiązywać problemy i w ten sposób skutecz-
nie stawiać czoła uniwersalnym wyzwaniom 
– mówi Kamilla Banasik-Brudny, dyrektor MZP 
Lewiatan. 

Liderzy MZP Lewiatan 
 

x Prezes MICHAŁ AKSZAK-OKIŃCZYC – czło-
nek zarządu i dyrektor zarządzający Lexus Kra-
ków – Toyota Romanowscy. Od 25 lat kieruje sta-
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Europa, w tym Polska, 
będą w najbliższych latach 

budować gospodarkę opartą 
na zasadach Zielonego Ładu, 
a przy tym bardziej cyfrową 
i zrobotyzowaną. Wiadomo, 

że przeznaczone na to zostaną 
olbrzymie pieniądze. 
W strukturach takiej 
organizacji jak nasza 

łatwiej zostać zwycięzcą 
czekającej nas wszystkich 

wielkiej transformacji 
Michał Akszak-Okińczyc
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Gala Nagród 
„Małopolski Dąb”



cjami dealerskimi Toyota i Lexus. Zarządzana 
przez niego stacja Lexus Kraków otrzymała dwu-
krotnie nagrodę KIWAMI AWORD dla najlepsze-
go salonu Lexusa w Europie. Absolwent Wydzia-
łu Mechanicznego Politechniki Warszawskiej 
i podyplomowych studiów menedżerskich 
na Uniwersytecie Warszawskim. Odznaczony 
przez prezydenta Miasta Krakowa odznaką Ho-
noris Gratia – zasłużony dla miasta Krakowa. 
W 2019 r. wyróżniony prestiżową nagrodą Le-
wiatana im. Andrzeja Wierzbickiego. Żonaty, 
dwójka dzieci. Pasje: nowe technologie, projek-
towanie rozwiązań ułatwiających codzienne 
obowiązki oraz wspierających ekologiczne roz-
wiązania, pasjonat motoryzacji obecnej i histo-
rycznej oraz społecznik. 
 
x Wiceprezes MARCIN BANASIK – adwokat. Za-
rządza Kancelarią Adwokatów i Radców Praw-
nych Law and Investments. Ponad 20 lat świad-
czy doradztwo prawne dla przedsiębiorców. Ab-
solwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział 
Prawa i Administracji, ukończył studia podyplo-
mowe w Katedrze Własności Intelektualnej. Odz-
naczony przez prezydenta Miasta Krakowa odz-
naką Honoris Gratia – zasłużony dla miasta Krako-
wa. W 2019 r. odznaczony przez prezydenta 
Rzeczpospolitej Medalem Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości. Pasje pozazawodowe: podróże, 
squash i surfing dają mu – jak mówi – „ogromną si-
łę i energię, by w pełni cieszyć się codziennością”. 
  
x Wiceprezes PIOTR WÓJCIK – właściciel firmy 
EL-KRAK. Praca jest jego pasją, realizuje się wspól-
nie z klientami znajdując rozwiązania często trud-
nych wyzwań w zakresie specjalistycznych elek-
trycznych systemów grzewczych i klimatyzacji. 
Działa z powodzeniem od 27 lat. Wyróżniony 
przez prezydenta Miasta Krakowa odznaką Ho-
noris Gratia – zasłużony dla miasta Krakowa. Prze-
wodniczący Zespołu Budownictwa i Infrastruk-
tury WRDS w Małopolsce. Zainteresowania poza-
zawodowe: narciarstwo, podróże, gra w squasha 
i tenisa. Jeśli wystarcza czasu – to także pływanie. 
 
x JAKUB BARAN (członek zarządu, skarbnik) 
– od 12 lat w branży deweloperskiej i hotelarskiej, 
dyrektor, a zarazem prokurent w grupie spółek 
jednej z bardziej rozpoznawalnych krakowskich 
firm – Proins (założonej i rozwijanej przez ojca, 
Piotra). Zainteresowania: sport, podróże, a ostat-
nio wycieczki górskie z elementami wspinaczki. 

 
x MIROSŁAW BRYKSY (członek zarządu) 
– współwłaściciel krakowskiej firmy rodzinnej 
Bryksy (wraz z bratem pierwsze pokolenie 
po sukcesji). W sumie już dwadzieścia lat do-

świadczenia w branży deweloperskiej. Zaintere-
sowania: biegi ultra, strzelectwo, lotnictwo.  

  
x TOMASZ FARNY (członek zarządu) – współ-
właściciel i zarządzający grupy spółek Zdrowie 
w Firmie operujących w przestrzeni prywatnych 
pakietów opieki medycznej dla przedsiębiorstw 
jak również doradztwa ubezpieczeniowego. Zdro-
wie w firmie jest jednym z najszybciej rozwijają-
cych się w skali ogólnokrajowej dystrybutorów 
opieki medycznej w Polsce. Jak zaznacza, jego 
„żywiołem jest rynek prywatnej opieki medycz-
nej dla pracowników i właścicieli firm w zakresie 
dystrybucji, budowania świadomości rynkowej 
oraz doradztwa dla towarzystw ubezpieczenio-

wych w zakresie produktów medycznych”. Pa-
sje pozazawodowe: motoryzacja i wszelkie sta-
tystyki z nią związane, strzelectwo.  

 
x MAREK MAJ (członek zarządu) – twórca nie-
zwykle innowacyjnej krakowskiej firmy rodzin-
nej SMAY Sp. z o.o., której sława sięga daleko po-
za granice Małopolski i kraju, a nawet Unii Euro-
pejskiej. Po sukcesji, ale z tą samą pasją, służący 
radą i doświadczeniem nieco młodszym przed-
siębiorcom. We wszelkich możliwych gremiach 
walczy o lepsze warunki dla biznesu. Pasje poza-
zawodowe: tenis, narciarstwo, podróże, „no i oczy-
wiście – ogrodnictwo”. 
Zbigniew Bartuś
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Wizyta studyjna 
w Brukseli



OKNOPLAST 
 WYRUSZA  NA  PODBÓJ 

HISZPANII.  OLE!



– Wchodzimy na rynek hiszpański! Przejęliśmy firmę Ampuero, największego producenta okien 
PVC na Półwyspie Iberyjskim – oświadczył MIKOŁAJ PLACEK, prezes Grupy OKNOPLAST. To nie 
tylko olbrzymie zaskoczenie w branży, ale jednocześnie ostatni duży europejski rynek, na którym 
nie było jeszcze firmy z podkrakowskiego Ochmanowa.

Tekst: Marek Długopolski
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Grupa Oknoplast już dawno wyrobiła sobie 
świetną markę – europejskiego lidera inno-
wacji w branży stolarki otworowej z PVC. Do-

tyczy to zarówno oceny wyrobów, jak i rozwią-
zań biznesowych oraz nietypowych działań mar-
ketingowych. Wystarczy choćby wspomnieć tak 
zaskakujące kroki – a jednocześnie bardzo sku-
teczne – jak sponsoring Interu Mediolan we Wło-
szech, Borussii Dortmund w Niemczech czy 
Olympique Lyon we Francji. 

Na podbój, 
nie tylko Hiszpanii 

I tym razem – co warto szczególnie podkreślić, 
w niełatwych czasach pandemii koronawirusa 
– Grupa OKNOPLAST zaskoczyła dosłownie 
wszystkich!  

– Jako pierwsza polska firma z branży okien 
PVC dokonaliśmy czegoś, czego nikt z rodzimych 
przedsiębiorstw jeszcze nie zrobił. Wchodzimy 
na rynek hiszpański, jednak inaczej niż do tej po-
ry to robiliśmy. Przejmujemy firmę Ampuero, bę-
dącą największym producentem okien PVC w Hi-
szpanii – zaznaczył Mikołaj Placek, prezes Grupy 
OKNOPLAST. 

160 milionów złotych obrotu, 200 000 okien 
rocznie, 10 proc. udziałów w rynku, 225 pracow-
ników, 300 salonów sprzedaży – tak w skrócie 
wygląda, działająca od 45 lat, rodzinna firma 
Ampuero. 

– 3000 dystrybutorów w Europie to imponu-
jąca liczba. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie od-
powiednie narzędzia, struktura, zrozumienie ryn-
ku lokalnego, ale i budowanie marki wśród klien-

tów i konsumentów. Dzięki temu dziś Grupa 
OKNOPLAST jest najbardziej rozpoznawalną 
marką m.in. we Włoszech czy Polsce. Do tego sa-
mego będziemy dążyć na rynku hiszpańskim 
– nie ukrywa Javier Garzón, prezes Ampuero. Kon-
trakt zawarto po blisko rocznych negocjacjach. 

Rynek z wielkim 
potencjałem 

– Współpraca ta da obu stronom bardzo wiele. 
Ampuero wnosi ogromne doświadczenie w za-
kresie współpracy z dużymi dystrybutorami, jak 
również digitalizacji produkcji. Javier, prezes 
Ampuero, to osoba o świetnym zrozumieniu bi-
znesu tożsamym z naszym. Wiem, że idziemy 
w jednym kierunku, a plany mamy naprawdę 
ambitne – nie ukrywa prezes Mikołaj Placek. 

Grupa OKNOPLAST do tej 
pory koncentrowała się 
przede wszystkim 
na „podboju” takich krajów 
jak Polska, Niemcy, Francja, 
Włochy czy Belgia. Teraz 
nadeszła pora na Hiszpanię. 
– Wchodząc na nowe rynki, 
kluczowe jest ich zrozumienie, 
poznanie specyfiki, wymagań 
oraz oczekiwań klientów. 
Dzięki przejęciu Ampuero 
znacznie skróciliśmy sobie ten 
proces – mówi MIKOŁAJ 
PLACEK, prezes Grupy 
OKNOPLAST. – Dla nas to 
wielka szansa rozwoju. 
Zdobyliśmy partnera, który 
ma ogromne doświadczenie 
w budowaniu i zarządzaniu 
swoją siecią sprzedaży 
– dodaje JAVIER GARZÓN, 
prezes Ampuero
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MIKOŁAJ PLACEK, 
prezes Grupy OKNOPLAST: 
– Wyniki całej grupy, 
mimo pandemii, są rekordowe

OKNOPLAST wyrusza na podbój Hiszpanii
Strefa firm



Skąd pomysł na Hiszpanię? – To ostatni tak du-
ży rynek na Starym Kontynencie, na którym nas 
jeszcze nie było. Nie ukrywam, interesowaliśmy się 
nim już od bardzo dawna – mówi Magdalena Cedro-
Czubaj, dyrektor marketingu Grupy OKNOPLAST. 

Dlaczego więc dopiero teraz? Na przeszkodzie 
wcześniejszemu wejściu OKNOPLASTU na Półwy-
sep Iberyjski stanął – w latach 2011-2012 – olbrzymi 
kryzys w Hiszpanii. – Na rynku budowlanym, 
na którym i my funkcjonujemy, nastąpiło nie tylko 
spowolnienie, ale wręcz załamanie. Na szczęście to 
się zmieniło. Hiszpania powoli się podnosi, a rynek 
okien wraca na swoje tory, do poziomu przed kry-
zysem – wyjaśnia Magdalena Cedro-Czubaj. – Ry-
nek okien PVC w Europie systematycznie rośnie, 
co roku mniej więcej o około 3 proc. To nasza wiel-
ka szansa. I chcemy ją wykorzystać – dodaje. 

OKNOPLAST nie ukrywa, że zainteresowany 
jest również rynkiem w Portugalii, a także dalszą 
ekspansją – do krajów Ameryki Południowej. Hi-
szpania może więc być tu pomocnym i bardzo 
mocnym przyczółkiem. W tej chwili Grupa 
OKNOPLAST obecna jest na 13 rynkach Unii Eu-
ropejskiej. I posiada na nich czołową pozycję. 

Rok zawirowań, rok nadziei 
2020 rok zostanie zapamiętany, jako rok niepew-
ności i olbrzymich zawirowań na świecie. Nikt 
nie mógł przecież przewidzieć takiego rozwoju 
sytuacji. Nie wiadomo było, jak w czasie pande-
mii zachowają się konsumenci. 

– Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby w kra-
jach europejskich nastąpiły całkowite lockdowny 
– przypomina prezes Mikołaj Placek. – Na szczęś-
cie, dzięki konsekwentnie prowadzonej strategii 
marketingowo-sprzedażowej na wszystkich ryn-
kach europejskich, na których operujemy, pora-
dziliśmy sobie bez problemu. Wyniki całej grupy 
są bardzo, bardzo zadowalające – zapewnia. 

Co Mikołaj Placek widzi jeszcze w oknie? 
– Wciąż szansę. Przyszłość. Nowe rynki i inteli-
gentne technologie – zaznacza prezes Grupy 
OKNOPLAST. 
Marek Długopolski

OKNOPLAST wyrusza na podbój Hiszpanii
Strefa firm

W tej chwili 
Grupa OKNOPLAST 
obecna jest 
na 13 rynkach 
Unii Europejskiej.

JAVIER GARZÓN, 
prezes Ampuero: 
– Dla nas to wielka 
 szansa rozwoju
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Celem Grupy 
OKNOPLAST jest 

posiadanie czołowej 
pozycji na rynku, 
na którym działa. 

I to się udaje, m.in. 
dzięki innowacyjnym 

wyrobom
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– Część z nas będzie jak neandertalczycy z maczugami. Wyjdzie z jaskiń, 
nie dbając o relacje, o siebie, zadowalając się impulsywnością, nie radząc sobie 
z emocjami, bo w czasie pandemii zabrakło poczucia troski o to, co najgłębsze 
 – mówi ojciec TOMASZ FRANC, dominikanin i psychoterapeuta
Tekst: Jolanta Tęcza-Ćwierz
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– Z czym się idzie do psychoterapeuty?  
– Z bólem egzystencjalnym, z którym sobie nie 
potrafimy poradzić. Z napięciem, pytaniami, nie-
pokojem, powracającymi wydarzeniami z histo-
rii, z trudnościami w relacjach. Nie chodzi tylko 
o klasyczne zaburzenia psychiczne czy choroby, 
ale także o to, co jest trudne do zwerbalizowania, 
nad czym się zastanawiamy i szukamy pomocy. 
Czasem nawet niełatwo nam to nazwać. Terapia 
jest leczeniem przez słowo, za pomocą szukania 
sensu, nadawania znaczenia, wydobywania z cze-
luści naszej nieświadomości konfliktów emocjo -
nalno-psychicznych, które próbujemy nazwać.  

– Czy spowiedź może być formą albo na-
miastką terapii?  

– Spowiedź jest sakramentem uzdrowienia, prze-
baczenia. Szczególnie jeśli dotyczy dłuższego 
okresu, daje możliwość spojrzenia na życie z per-
spektywy. Podsumowania pewnych wydarzeń, 
zobaczenia rozwoju duchowego albo zaniedbań, 
które nas odciągały od relacji z Bogiem. Spowiedź 
zawsze porusza się w kategoriach świadomych 
– tego, co przeżywamy. A terapia daje nam moż-
liwość zobaczenia wnętrza naszych czynów 
przez dłuższy, systematyczny kontakt z jedną 
osobą, terapeutą. Spowiedź dotyczy tego, co ro-
zum potrafi nazwać, zmierzyć, wyliczyć i odnieść 
do sumienia, do normy, którą reprezentuje deka-
log, ewangelia czy nauczanie Kościoła. Terapia 
pozwala nam głębiej w psychice i emocjach od-
naleźć korzenie tego, co determinuje nasze za-
chowanie. W spowiedzi mamy anonimowość, 
moje imię, nazwisko nie są ważne. Liczy się mo-
je sumienie, wpatrzone w Boga, przed którym 
staję. W terapii anonimowość jest związana z ta-
jemnicą terapii, ale doskonale wiemy, jak się na-

– Współczesna kultura 
proponuje doraźny 
sposób radzenia sobie 
z problemami. Począwszy 
od używek, a skończywszy 
na treningach, po których 
widoczny ma być szybki 
efekt. Na terapię trafiają 
osoby, które szukają 
głębszego spotkania 
z sobą samym, 
wewnętrznie piękne 
– mówi TOMASZ FRANC, 
dominikanin 
i psychoterapeuta
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Ojciec TOMASZ FRANC: 
– Pandemia jest bardzo trudnym 
czasem. Część z nas sobie z tym 
nie poradzi emocjonalnie, 
inni wyjdą z tego z bliznami, 
ale zahartowani i umocnieni



zywa terapeuta, a on zna nasze życie, rodzinę, na-
sze skryte myśli, a nawet marzenia senne.  

– Czym różni się pomoc terapeutyczna 
od duszpasterskiej?  

– Spowiedź to sakrament, czyli spotkanie mojego 
sumienia z wartościami duchowymi w odniesie-
niu do Boga i Kościoła. Terapia jest relacją z tera-
peutą w oparciu o metodę psychoanalityczną, 
behawioralną, systemową, psychodynamiczną, 
którą terapeuta się posługuje. Po drugie spowiedź 
dotyczy tego, co świadome, dobrowolnie uczy-
nione. Nie potrafimy się z tym zgodzić, mamy wy-
rzuty sumienia, które odnoszą się do dekalogu 
i nauczania Kościoła. Terapia często zahacza o nie-
świadomość, odkrywa całą głębię różnych pobu-
dek, które pochodzą m.in. z okresu dzieciństwa 
albo z wypartych impulsów związanych z naszą 
popędowością, lękami, obawami. Przystępując 
do sakramentu, mamy do czynienia z tu i teraz 
od ostatniej spowiedzi. To jest okres miesiąca, kil-
ku tygodni. Terapia często odnosi się do odległych 
zachowań i relacji. Podczas terapii pojawiają się 
różne osoby: ojciec, matka. W spowiedzi zwykle 
mówimy o sobie. W psychoterapii celem jest po-
moc we wzroście własnego ego (nie mylić z egoi-
zmem), wewnętrznej siły, tak żebym mógł podej-
mować decyzje niezależne od impulsów wew-
nętrznych. Terapia pomaga mi znosić w sobie róż-
ne uczucia, też negatywne, żebym nie ulegał roz-
biciu. Celem terapii są zdrowe relacje i zdrowa oso-
bowość. Celem duchowym spowiedzi jest prze-
de wszystkim wzrost w relacji do Boga. Tam jest 
miejsce na budowanie czy dzielenie się doświad-
czeniem wiary Kościoła, którego kapłan uobec-
nia.  

– Czy ludzie spowiadają się z depresji, po-
czucia winy, niemożności porozumienia 
z bliskimi? Czy ksiądz może odesłać ich 
na terapię?  

– Mądry, roztropny kapłan będzie miał wyczulo-
ne ucho i będzie się zastanawiał, czy jest to sytu-
acja jednorazowa, czy powtarzalna, w której czło-
wiek sobie nie radzi, czy ta sytuacja wynika z nie-
dostępnych środków do pracy nad sobą. Może 
zalecić terapię, ale nie może do niej zobowiązać 
czy nakazać.  

– Mamy dziś problemy z budowaniem re-
lacji i ich podtrzymaniem. Widać to w ga-
binecie?  

– Coraz głębsze są rany związane z poczuciem sa-
motności, zagubieniem, wyobcowaniem, z prze-
ciążeniem rzeczywistością, stresem. Dojmujące 
pogłębienie poczucia pustki i zależności od cze-
goś, czego nie widzimy (np. wirusa), jest przera-
żające. Wydaje mi się, że w tym momencie każ-
dy jest bardziej skupiony na tym, by przetrwać 
ten czas, ale jestem przekonany, że przed nami 
lawina szukania pomocy w stanach depresyj-
nych, w sytuacjach mierzenia się z utratą najbliż-
szych, pracy czy relacji. Kościół, religia, sakramen-
ty będą tu miały znaczące miejsce, ale szeroko ro-
zumiana pomoc psychologiczna, psychiatrycz-
na może okazać się niezbędna.  

– Jak radzić sobie z koniecznością izolacji, 
z lękiem, niepewnością, bezradnością?  

– Najważniejsze, mimo izolacji społecznej, by nie 
pozostawać z tym samemu, nie izolować się 
pychicznie we własnych czterech ścianach. Nie 
można dać się zdominować irracjonalnym my-
ślom, które mogą nas przerażać, podsuwając jed-
nocześnie czarne scenariusze. Wtedy już krok 
do utraty poczucia bezpieczeństwa. Warto wyłą-
czyć internet, telewizor, otworzyć oczy, rozsunąć 
zasłony, zobaczyć słońce i twarze innych ludzi, 
wyciągnąć dłoń do sąsiada, porozmawiać. Wyjść 
z przerażającej bańki napchanej naszymi lękami. 
Bycie w negatywnym błędnym kole jest bardzo 
charakterystyczne dla depresyjnego postrzega-
nia rzeczywistości. Wszystko, co się wydarza, po-
twierdza, że będzie źle. Zapalanie sobie świateł 
nadziei w oparciu o dzielenie się z innymi tym, 
co najprostsze i codzienne w moim życiu, jest 
wyrwaniem się z tego koła.  

– Jak zmieni nas pandemia?  
– Część z nas będzie jak neandertalczycy z ma-
czugami. Wyjdzie z jaskiń, nie dbając o relacje, 
o siebie, zadowalając się impulsywnością, nie ra-
dząc sobie z emocjami, bo w czasie pandemii za-
brakło poczucia troski o to, co najgłębsze. A część 
wyjdzie przełamana, być może z bliznami po róż-
nych pytaniach, z dotarciem się w różnych rela-
cjach, ze zweryfikowaniem swojego życia, ze 
zmierzeniem się z kryzysami, ale przez to zahar-
towana, umocniona. Śmielej idąca w życie, w pio-
nierskim nastroju odbudowy rzeczywistości. 
Miejmy nadzieję, że ta druga grupa będzie licz-
niejsza. W końcu neandertalczycy wyginęli, a ho-
mo sapiens przetrwał.  

– Kto szuka pomocy u psychoterapeuty?  
– Współczesna kultura proponuje doraźny sposób 
radzenia sobie z problemami. Począwszy od uży-
wek, a skończywszy na treningach, po których wi-
doczny ma być szybki efekt. Na terapię trafiają oso-
by, które szukają głębszego spotkania z sobą sa-
mym, wewnętrznie piękne, które potrzebują cze-
goś więcej. Zatrzymania się. Poświęcenia sobie 
czasu. Potrzebują też odbudowania więzi nader-
wanych przez rytm życia i nadmiar pracy.  

– Odczarowuje ksiądz terapię.  

– Często stygmatyzujemy tych, którzy trafiają 
do terapeuty. Myślimy, że to nieudacznicy, któ-
rzy nie radzą sobie w życiu. Moim zdaniem są to 
ludzie, którzy mają odwagę zobaczyć, że potrze-
bują czegoś więcej i mocniej, i nawet jeśli mówią 
o tym w kategoriach szukania pomocy. Człowiek 
nie jest stworzony do tego, by być sam. Znalezie-
nie w terapeucie sojusznika, towarzysza czy lu-
stra, w którym można się przejrzeć i skonfronto-
wać w neutralnej, bezpiecznej atmosferze, jest 
nieodzowne do wzrostu w poznaniu siebie. Te-
rapia to wyraz odwagi i troski o siebie. Spowiedź 
i terapia pokazują, że jest coś więcej niż własne 
ego. Taki sposób podejścia do rzeczywistości to 
geniusz ludzkiego ducha.  

– Spotkanie religii i psychologii miało burz-
liwe początki. Czy dzisiaj został zawarty 
sojusz?  

– Dla mnie człowiek jest osobą, która oprócz psy-
chiki i emocji ma także głębię duchową. I żeby 
móc integralnie się rozwijać, należy na nie spoj-
rzeć kompleksowo. Daleki byłbym od łączenia 
psychoterapii i duchowości w jednym systemie 
leczniczym, albo – co gorsze – w jednej osobie le-
czącej, tworząc patchwork psychoterapeutyczno-
duchowy. Mimo że oddzielałbym psychoterapię 
od kierownictwa duchowego i spowiedzi, to oso-
bom wierzącym zalecałbym zadbanie o jedno 
i drugie. Wśród terapeutów spotyka się postawy 
związane z neutralnością, która jest niezbędna 
w procesie terapii, ale wydaje mi się w koślawy 
sposób rozumiana. Jeżeli pojawia się temat reli-
gijności u wierzącego pacjenta, to terapeuta ko-
ślawy w neutralności będzie go unikał albo styg-
matyzował, dając poczucie, że to wyraz dziecin-
ności czy nerwicy. Nie będzie w stanie zrozumieć. 
Tak samo jeśli duchowny w konfesjonale zacz-
nie kropić wodą święconą wszelkie problemy 
w relacjach i powtarzać formułę o konieczności 
nawrócenia i poprawy, a nie będzie zachęcał, aby 
pogłębiać pracę na sobą w oparciu chociażby 
o psychoterapię, szczególnie dla osób, które bo-
rykając się ciągle z tymi samymi grzechami, cier-
pią i nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić. Pod-
stawą zdrowego rozwoju jest wolność, którą 
w psychoterapii przeżywamy jako wolność 
od wszystkiego, co nas niezdrowo determinuje, 
a w konfesjonale jako wolność ku wartościom, 

Neandertalczycy z sieci
Strefa zdrowia
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Ojciec TOMASZ FRANC: 
– Terapia jest leczeniem przez słowo, 
za pomocą szukania sensu, nadawa-
nia znaczenia, wydobywania z czeluś-
ci naszej nieświadomości konfliktów 
emocjonalno-psychicznych, które 
próbujemy nazwać



ku przekraczaniu ograniczenia i egocentryzmu 
w miłości względem Boga czy bliźniego. Jeżeli te-
rapeuci tego nie zrozumieją, będą zarzucali spo-
wiedzi odrealnienie. A jeżeli spowiednicy tego 
nie zrozumieją, to będą myśleli, że terapeutom 
zależy tylko na tym, żeby zredukować ducha 
do emocjonalno-psychicznych kategorii.  

– Jak ma się poczucie winy do wyrzutów 
sumienia?  

– Wyrzuty sumienia odniósłbym do konkretnego 
czynu, którego dotyczą, a poczucie winy porównał-
bym do mgły, którą czyn pozostawia. Poczucie wi-
ny jest dojmującym doświadczeniem, często zwią-
zanym z sumą różnych porażek. Czasem trudno 
zweryfikować, czego konkretnie dotyczy, jest jak 
cień przesłaniający nasze szczęście, plany, relacje. 
Wyrzut sumienia jest najczęściej konkretny. Doty-
czy osoby, którą zraniłem, rzeczy, którą zrobiłem źle. 
Spowiadamy się z grzechów związanych z wyrzu-
tami sumienia, ale często gdy grzechy są odpusz-
czone, zostaje w nas poczucie winy jako emocja, 
konsekwencja grzechu, zranienia – trochę jak bli-
zna na ciele. Zapominamy o niej, ale kiedy na nią 
popatrzymy, przypomina nam się historia wypad-
ku. Z takim poczuciem winy warto pójść na terapię.  

– Słowo grzech prawie znikło ze słownika, 
mamy co najwyżej słabości.  

– Jeśli zatraca się w nas poczucie grzechu, to zatra-
ca się również zdolność do oceniania czegoś, co 
jest dobre, a co złe w naszym sumieniu. I to nie-
pokojące. Mówienie o słabościach często jest re-
latywizmem. Rozumienie pojęcia grzechu poma-
ga nam nie brnąć w sytuację, gdzie zaczynamy 
prawdę nazywać inaczej albo nieprawdę nazywać 
normą. Grzech pozwala uporządkować rzeczywi-
stość. Coś jest złe lub coś jest dobre w odniesieniu 
do sumienia, które (w Kościele katolickim) ocenia 
rzeczywistość przez dekalog. Uznanie grzechu 
jest też odwagą nazywania w sobie różnych rzeczy, 
stawaniem w prawdzie. Słabość, borykanie się 

z czymś, niestosowność – to często zmiękczenia. 
Jeśli jestem w stanie uznać w swoim życiu zło, to 
mam możliwość naprawy. Jeżeli ciągle jestem sła-
by i skoncentrowany na klepaniu siebie po ple-
cach i głaskaniu po głowie, to być może nigdy nie 
zauważę kogoś, kogo skrzywdziłem.  

– Czy znajomość psychologii ułatwia księ-
dzu posługę w konfesjonale?  

– Psychologia pomaga mi myśleć o człowieku 
w trochę inny sposób niż tylko zdroworozsądko-
wo-duchowy. W konfesjonale nie zastanawiam 
się, z jakiego rodzaju zaburzeniem mam do czy-
nienia, bo to nie jest moja rola, ale z pewnością 
mam dodatkowe ucho do słuchania, a to cenna 
pomoc. Zresztą wielu kapłanów szkoli się w kon-
tekście psychologicznym. Księża mają listy kon-
taktów do psychologów, do których mogą ode-
słać penitentów. Obawiam się jednak, że w od-
wrotną stronę raczej to nie działa. Terapeuci z te-
go nie korzystają. To błąd. Często terapeuci nie 
potrafią przekierowywać z problemami natury 
egzystencjalno-duchowej do kapłanów.  

– A czy jako osobie duchownej łatwiej księ-
dzu nieść pomoc przy psychoterapii?  

– W gabinecie jestem terapeutą i psychologiem 
– a nie posługującym księdzem.  

– Pacjenci w gabinecie wiedzą, że jest 
ksiądz osobą duchowną?  

– Oczywiście, chociaż w gabinecie nie noszę habi-
tu. Nie byłbym wtedy w stanie przyjąć pacjentów 
z ich całą złożonością. Z ich potrzebą szukania kon-
taktu ze specjalistą terapii, a nie z duchownym.  

– Na terapię przychodzi para małżeńska, 
która chce się rozwieść. W tym wypadku 
musi ksiądz odłożyć na bok nauczanie 
Kościoła o nierozerwalności małżeństwa. 
Czy jako psychoterapeuta potrafi ksiądz 
być neutralny światopoglądowo?  

– Neutralność jest niełatwa nie tylko dla księdza-
terapeuty, ale też dla świeckich terapeutów, po-
nieważ wymaga dużej dyscypliny w kontekście 
nieprzerzucania własnych przekonań na pacjen-
ta. I powściągliwości w udzielaniu rad.  

– Termin „psychoterapia” z języka greckie-
go oznacza: „leczenie duszy”. Czy ksiądz 
się czuje lekarzem dusz?  

– Jako kapłan tak, jako terapeuta nie. Jako terape-
uta czuję się kimś, kto pomaga osobie przywracać 
jej wewnętrzną wolność.  

– Czy jest jeszcze coś, co księdza zaskaku-
je w ludzkiej duszy i psychice?  

– Zdolność do powstawania z popiołów. Regene-
rowania swojego życia. Zdolność do odwagi upo-
rania się z własnym cieniem w sobie. Z wydoby-
ciem człowieczeństwa, z przekraczaniem siebie. 
To jest fascynujące. Bez względu na to, jak trud-
ne czy bolesne były doświadczenia, towarzysze-
nie w takim procesie jest dla mnie pouczającym 
spojrzeniem na rzeczywistość. Jako terapeutę 
najbardziej zaskakuje mnie to, że choć czasem 
doświadczone traumy są przeogromne, to nie 
muszą być ostatecznym słowem w życiu zranio-
nej osoby, przeszkodą do odnowy, regeneracji, 
do wewnętrznego odbudowania siebie w proce-
sie terapii. Odbudowa zaczyna się od zaufania.  
Jolanta Tęcza-Ćwierz
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Neandertalczycy z sieci
Strefa zdrowia

OJCIEC TOMASZ FRANC 
Tomasz Franc, dominikanin i certyfikowany 

psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. Pracuje na Oddziale 
Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala 

Psychiatyrycznego im. Babińskiego 
w Krakowie. Pracuje również w gabinecie 
prywatnym. Członek Zespołu Krakowskiej 
Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Ojciec TOMASZ FRANC: 
– Najważniejsze, mimo izolacji społecznej, by nie pozostawać z tym samemu, nie zamykać się 
we własnych czterech ścianach. Nie można dać się zdominować irracjonalnym myślom, 
które mogą nas przerażać, podsuwając czarne scenariusze. Wtedy już krok do utraty poczu-
cia bezpieczeństwa. Warto wyłączyć internet, telewizor, otworzyć oczy, rozsunąć zasłony, 
zobaczyć słońce i twarze innych ludzi, wyciągnąć dłoń do sąsiada, porozmawiać
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P rzypomnijmy, spis trwał od 1 września 
do końca listopada. Obejmował wszyst-
kie gospodarstwa w Polsce, a uczestniczy-

li w nim rolnicy indywidualni oraz gospodar-
stwa prowadzone przez przedsiębiorstwa rol-
ne. 

 Było to najważniejsze badanie statystyczne 
gospodarstw rolnych realizowane raz na 10 lat 
– zgodnie z ustawą o Powszechnym Spisie Rol-
nym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskie-
go i Rady Europejskiej oraz rekomendacjami Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wy-
żywienia i Rolnictwa. Dodać przy tym warto, że 
spisy rolne odbywają się w tym samym okresie 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wszyst-
ko po to, by móc porównywać dane statystycz-
ne w zbliżonych warunkach. 

– Dane, zebrane podczas spisu, są bardzo waż-
ne. Pozwalają dokładnie scharakteryzować pol-
skie rolnictwo i dostarczają odpowiedzi na pyta-
nie, w jakiej ono jest kondycji i czy jest w stanie 
konkurować na rynku międzynarodowym. Zo-
staną wykorzystywane do opracowania progra-
mów rozwojowych polskiego rolnictwa i obsza-
rów wiejskich. Posłużą też władzom lokalnym 
i centralnym do podejmowania trafnych decyzji 
strategicznych, opartych na analizie danych, któ-

re wpłyną na codzienne życie wszystkich miesz-
kańców naszego regionu i kraju – informuje Ag-
nieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycz-
nego w Krakowie. 

Dzięki pozyskanym podczas spisu danym 
można lepiej monitorować i kształtować polity-
kę rolną – zarówno krajową (w tym również lo-
kalną oraz regionalną), jak i unijną. Uzyskujemy 
w ten sposób informacje niezbędne do planowa-
nia polityki żywnościowej, trendów hodowli 
zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów 
upraw rolnych itd.  

Co ważne, dane uzyskane ze spisu przekłada-
ją się wprost na finanse rolników, bowiem na ich 
podstawie jest projektowana i monitorowana 
wspólna polityka rolna oraz ustalane są wysokoś-
ci dopłat w kolejnych latach. Samym rolnikom 
wyniki spisu pozwalają także ocenić zmiany 
w produkcji roślinnej i zwierzęcej ich regionu, 
a tym samym opłacalność produkcji. 

Jak przebiegł tegoroczny spis rolny? Dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Krakowie podkreśla, 
że małopolscy rolnicy wzorowo wywiązali się ze 
swego obowiązku (a przypomnijmy dotyczył on 
ponad 150 tysięcy gospodarstw rolnych). W ba-
daniu wzięło udział blisko 100 procent rolników. 
Większość z nich spisała się telefonicznie lub 

przez internet. W wyjątkowych sytuacjach wy-
wiady przeprowadzali rachmistrzowie spisowi, 
oczywiście z zachowaniem wszelkich standar-
dów bezpieczeństwa. W Małopolsce pracowało 
ich blisko 550. 

– Dziękuję za liczny udział w Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020 w województwie małopol-
skim, mimo trudnego czasu pandemii koronawi -
rusa. Składam podziękowanie za Państwa zaan-
gażowanie, życzliwość, solidarność, wyrozumia-
łość oraz pomoc w przekazywaniu informacji 
o spisie innym rolnikom, sąsiadom, rodzinie oraz 
wzajemne wsparcie w realizacji badania. W szcze-
gólności bardzo dziękuję wszystkim, którzy do-
pełnili ustawowego obowiązku i samodzielnie 
spisali się przez internet – mówi Agnieszka Szlu -
bowska. 

Na koniec przypomnijmy, że zakończony 
właśnie spis rolny jest preludium przed najważ-
niejszym badaniem statystycznym w Polsce: 
przyszłorocznym Narodowym Spisem Pow-
szechnym Ludności i Mieszkań. Rozpocznie się 
on 1 kwietnia i potrwa do końca czerwca. 

– Liczymy na Państwa uczestnictwo w tym 
ważnym badaniu, bo liczymy się dla Polski – pod-
kreśla dyrektor Szlubowska. 
Paulina Szymczewska
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AGNIESZKA SZLUBOWSKA: 
– Dziękuję za zaangażowanie, 

życzliwość, solidarność, 
wyrozumiałość oraz pomoc 
w przekazywaniu informacji 

o spisie innym rolnikom, 
sąsiadom, rodzinie i wzajemne 
wsparcie w realizacji badania. 

W szczególności bardzo 
dziękuję wszystkim tym, 

którzy dopełnili ustawowego 
obowiązku i samodzielnie 

spisali się przez internet 

Małopolscy rolnicy spisali się 
na medal. Mogą być wzorem!

W całej Polsce, w tym 
również w województwie 
małopolskim, zakończył się 
właśnie Powszechny Spis 
Rolny 2020, który trwał 
trzy miesiące. 
– Bardzo dziękujemy 
małopolskim rolnikom 
za liczny udział w tym 
jakże ważnym badaniu 
– mówi AGNIESZKA 
SZLUBOWSKA, dyrektor 
Urzędu Statystycznego 
w Krakowie i zastępca 
wojewódzkiego komisarza 
spisowego
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 – Rzeczywistość zmienia się 
w szalonym tempie, 
więc i przepisy zmieniają się 
w szalonym tempie. 
Wszystko po to, aby nadążyć 
za sytuacją epidemiczną 
w kraju i na świecie 
– mówi MARCIN 
SALA-SZCZYPIŃSKI, 
dziekan Okręgowej Izby 
Radców Prawnych 
w Krakowie



RADCA PRAWNY. NIEZBĘDNY 
PARTNER  W BIZNESIE



– Przedsiębiorcy mówią mi, że pomoc rad-
cy prawnego stała się dziś usługą pierw-
szej potrzeby. Czasem wręcz na miarę ży-
cia i śmierci firmy, istnienia licznych 
miejsc pracy. Dlaczego?  

– Faktycznie, radcy prawni są w tej chwili roz-
chwytywani i mają co robić, a jest to skutek zna-
nego zjawiska, które jednakowoż nigdy jeszcze 
nie występowało w takiej skali, a mianowicie 
– inflacji prawa. Kolejne przepisy wchodzą w ży-
cie, zanim jeszcze zdążymy zapoznać się z po-
przednimi.  

– Ostatnio posłowie znowelizowali usta-
wę, która jeszcze nie weszła w życie!  

– Właśnie. Mamy teraz do czynienia z lawino-
wym, pospiesznym tworzeniem przepisów 
prawnych, a to oznacza, że po stronie tych, któ-
rzy muszą te przepisy stosować, nawarstwiają się 
problemy ze zrozumieniem, interpretacją prawa.  

– W nauce prawa akcentuje się koniecz-
ność zachowania vacatio legis, czyli cza-
su niezbędnego do tego, by „użytkowni-
cy” nowego przepisu, np. przedsiębiorcy, 
mogli się z nim zapoznać i przygotować 
do jego właściwego stosowania.   

– No tak, ale działamy w sytuacji mocno nienor-
malnej: w przypadku wielu przepisów tzw. pan-

demicznych – vacatio legis wynosi dosłownie kil-
ka godzin. Ich treść jest anonsowana na wieczor-
nej konferencji prasowej, a od północy zaczyna 
obowiązywać akt normatywny. Takie tempo 
zmian sprawia, że każdy przedsiębiorca potrze-
buje mieć u boku profesjonalistę, który pomoże 
mu owe zmiany zrozumieć i – jeśli trzeba – w mia-
rę bezboleśnie zastosować. 

– Czy da się zarządzać pandemią inaczej, 
bez inflacji prawa?  

– W pewnym sensie przepisy zmieniają się i wpro-
wadzane są tak szybko po to, aby nadążyć za dy-
namiczną sytuacją epidemiczną, w kraju, ale też 
na świecie. Rzeczywistość zmienia się w szalo-
nym tempie, więc i przepisy zmieniają się w sza-
lonym tempie. Nie jest to więc wyrzut w stosun-
ku do ustawodawcy, tylko stwierdzenie faktu. 

– Wszystkie kraje mają ten problem, ale 
my mamy co najmniej jeden dodatkowy: 
organizacje gospodarcze i samorządy 
prawnicze twierdzą, że są zaskakiwane 
kolejnymi zmianami, bo nikt z nimi pro-
jektów nowych przepisów nie konsultu-
je. Ktoś je wymyśla, potem ogłasza, wpro-
wadza – i tyle.  

– Tak, niestety, jest. My jako samorząd radcowski, 
który mógłby przecież służyć radą twórcom prze-

pisów i jest gotów w każdej chwili udzielić takie-
go wsparcia, też dowiadujemy się o kolejnych re-
gulacjach dopiero post factum. Mało tego: bywa, 
że po fakcie dowiadujemy się o przepisach, któ-
re dotyczą bezpośrednio naszego samorządu. 
Mamy w samorządzie radcowskim Ośrodek Ba-
dań Studiów i Legislacji – powołany po to, by oce-
niać i opiniować projekty ustaw, współpracować 
z ustawodawcą w tworzeniu prawa. Niestety, 
ustawodawca w niewielkim stopniu korzysta 
z tej możliwości. 

– W pandemii wszyscy, którzy mogli, prze-
nieśli się do pracy zdalnej. Teoretycznie 
radcowie prawni także. Są jednak pewne 
regulowane prawem działania, jak wybo-
ry organów samorządu, egzaminy, czy – 
z drugiej strony – czynności dokonywane 
przed sądem, których dotąd nie wykony-
wało się przez internet. Czy prawo nadą-
żyło tu za pandemiczną potrzebą i prak-
tyką?  

– Nie. Trzeba wiedzieć, że my już przed pande-
mią szeroko wykorzystywaliśmy możliwości 
technologiczne, np. szkolenia dla aplikantów pro-
wadziliśmy od dawna online, więc po wybuchu 
pandemii płynnie przeszliśmy tutaj do pracy 
zdalnej. Spotkania konsultacyjne także już 
wcześniej prowadziliśmy online. Byliśmy zatem 
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– Radcy prawni są 
rozchwytywani i mają 
co robić, a jest to skutek 
znanego zjawiska, które 
jednakowoż nigdy jeszcze 
nie występowało w takiej 
skali, a mianowicie 
– inflacji prawa. 
Kolejne przepisy wchodzą 
w życie, zanim jeszcze 
zdążymy zapoznać się 
z poprzednimi 
– mówi MARCIN 
SALA-SZCZYPIŃSKI, 
dziekan Okręgowej Izby 
Radców Prawnych 
w Krakowie
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MARCIN 
SALA-SZCZYPIŃSKI: 
– Im większa kancelaria, 
tym prawdopodobieństwo, 
że ktoś zechce się 
włamać do jej systemów, 
jest większe – a więc 
i poziom zabezpieczeń 
winien być odpowiednio 
wysoki



technicznie przygotowani, żeby przeprowadzić 
np. wybory – bo rok 2020 jest rokiem wyborczym 
do organów samorządu na poziomie izb i krajo-
wym – w trybie zdalnym. Ale nie było przepisów, 
w oparciu o które moglibyśmyto zrobić. One po-
jawiły się – mimo naszych apeli – z wielkim po-
ślizgiem. 

– Szczęśliwie udało się jednak przeprowa-
dzić wszystkie wybory. Przy okazji: jesz-
cze raz gratuluję powtórnego wyboru 
na stanowisko.  

– Pięknie dziękuję – przede wszystkim koleżan-
kom i kolegom, którzy po raz kolejny mi zaufali. 

 – Wasze wybory odbyły się – w pełnym re-
żimie sanitarnym – fizycznie, na dużej sa-
li, w okresie znacznego spadku zakażeń 
i zachorowań. Niemniej jednak temat pra-
cy zdalnej pozostał i – ze zrozumiałych 
względów – jest dziś bardziej żywy niż kie-
dykolwiek.  

– Owszem, epidemia i związane z nią ogranicze-
nia wymusiły szukanie rozwiązań w kierunku 
pracy zdalnej również w sferze szeroko pojętych 
usług prawniczych. Po tym, jak dotarło do wszyst-
kich, że wirus może z nami pozostać na dłużej, 
zaczęliśmy się rozglądać za rozwiązaniami poz-
walającymi na możliwie normalną pracę. Narzę-

dzia stosowane w szeroko rozumianej pracy biu-
rowej (np. komunikatory, jak Teams czy Zoom) 
stosują również radcowie prawni. 

– No tak, ale o ile codzienne narady w prze-
ciętnej firmie nie dotyczą przeważnie 
spraw szczególnie, że tak powiem, wraż-
liwych, to w pracy radcy prawnego takie 
wrażliwe obszary są rozległe.   

– Owszem, chodzi zwłaszcza o tajemnicę zawo-
dową, a także o reprezentowanie klientów 
przed sądami i organami administracji publicz-
nej. Jak zapewnić bezpieczeństwo w tym wzglę-
dzie? W kontaktach z klientem każdy radca praw-
ny robi to we własnym zakresie, korzystając z naj-
lepszych dostępnych narzędzi. Większość kan-
celarii już wcześniej dbała o bezpieczeństwo obie-
gu danych, więc to raczej nie jest problem. Oczy-
wiście, im większa kancelaria, tym prawdopodo-
bieństwo, że ktoś zechce się włamać do jej syste-
mów jest większe – a więc i poziom zabezpieczeń 
winien być odpowiednio wysoki. 

– Zagrożenia są duże?  
– Nie otrzymaliśmy dotąd od naszych radców 
prawnych żadnych zgłoszeń czy ostrzeżeń zwią-
zanych z zagrożeniem lub naruszeniem tajem-
nicy zawodowej z uwagi na korzystanie z komu -
nikatorów. Można powiedzieć, że ogólny nakaz 

ostrożności w komunikacji z klientami pokrywał 
się z tym, co było już podnoszone przy okazji 
wprowadzenia RODO. 

– A postępowania przed sądami? W ra-
mach jednej z ustaw covidowych pojawi-
ła się możliwość prowadzenia tzw. roz-
praw odmiejscowionych, czyli zdalnych, 
gdzie każdy uczestnik jest w innym miej-
scu.  

– Owszem, ale szybko okazało się, że o ile my – ja-
ko radcy – jesteśmy do tego technicznie przygo-
towani, to sądy nie mają odpowiedniej ilości 
sprzętu, łączy o określonej przepustowości oraz 
informatyków, którzy wyposażyliby sędziów 
w nowe techniczne kompetencje. 

– Czy sądy zrobiły jakiś krok, by to zmie-
nić?  

– Tak. Spotkaliśmy się pod koniec września z pre-
zesem i przewodniczącymi wydziałów Sądu Ape-
lacyjnego w Krakowie w celu omówienia możli-
wości prowadzenia rozpraw online i zadeklaro-
waliśmy wsparcie OIRP w tym zakresie. Np. jeśli 
pełnomocnik strony nie ma odpowiednich wa-
runków – sprzętu, łączy czy pomieszczenia – po-
możemy je zapewnić. OIRP udostępni swoją in-
frastrukturę informatyczną i wsparcie wszyst-
kim radcom, którzy będą tego potrzebowali. 
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– Chyba nie ma innego wyjścia.  
– Owszem. Niektórym wydawało się latem, że wi-
rus ostatecznie ustąpi i nie trzeba będzie opano-
wywać, ani tworzyć systemów pracy zdalnej. 
Obecny rozwój pandemii wskazuje, że przez ja-
kiś czas zdalne postępowania będą jedyną moż-
liwą formą posuwania spraw naprzód. A zanosi 
się m.in. na falę upadłości firm, co – w przypad-
ku zastoju w sądach – silnie uderzy w wierzycie-
li. Te postępowania trzeba więc będzie jakoś – 
w warunkach pandemii – przeprowadzić. Okrę-
gowa Izba Radców Prawnych i Sąd Apelacyjny 
w Krakowie rozpoczęły wspólne działania mają-
ce ułatwić przeprowadzanie zdalnych rozpraw 
i kontakty z sądem. Po spotkaniu z prezesem Są-
du Apelacyjnego w Krakowie i przewodniczący-
mi wydziałów tego sądu wiemy, że inicjatywa 
prowadzenia rozpraw w trybie zdalnym musi po-
chodzić od stron postępowania i ich pełnomoc-
ników. 

– Sędziowie informują nas, że sądy nie są 
w stanie zorganizować we własnym za-
kresie internetowego systemu działania. 
W dodatku mają problemy kadrowe: 
w krakowskim Sądzie Apelacyjnym obsa-
dzonych jest około połowy stanowisk sę-
dziowskich. Co gorsza, system losowania 

składów orzekających w przypadku in-
stancji odwoławczych – troje sędziów 
– powoduje duże problemy organizacyj-
ne.  

– Wiemy o tym i jesteśmy świadomi, że sądy mo-
gą różnie rozpatrzyć wniosek o rozprawę zdalną, 
ale Sąd Apelacyjny w Krakowie zadeklarował, że 
jest gotowy umożliwić takie procedowanie, 
w miarę swoich możliwości i pomimo braków 
kadrowych. Przy tym muszę przypomnieć, że sa-
morząd radcowski nie jest uczestnikiem tych po-
stępowań. Zaangażowani są poszczególni radco-
wie, którzy są w dużej mierze przedsiębiorcami. 
To oni – w imieniu swych klientów – mogą wnio-
skować o rozprawy online. Rolą Okręgowej Izby 
Radców Prawnych jest ich wspieranie. Jedną z na-
szych pierwszych decyzji po lipcowych wybo-
rach było powołanie Komisji ds. Nowych Tech-
nologii, która już dzisiaj jest najintensywniej dzia-
łającą jednostką krakowskiej Izby.  

– Jaki ma cel?   
– Chcemy zapewnić wszystkim radcom możli-
wość korzystania z podpisu elektronicznego, bez-
piecznego serwera i poczty elektronicznej. Dąży-
my do utworzenia tzw. e-pokoju biznesowego, 
czyli platformy, z której radcowie prawni będą 
mogli organizować spotkania / szkolenia. Przy-
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gotowujemy również specjalny pokój z wyposa-
żeniem do udziału w rozprawach online w Biu-
rze Izby. Chcemy też zapewnić bieżące wsparcie 
informatyczne, a także szkolić radców, jak korzy-
stać z narzędzi komunikacyjnych oraz jak zapew-
nić sobie i klientom cyberbezpieczeń stwo.  

– Czy w sytuacji osłabienia sądów najlep-
szym wyjściem z sytuacji nie byłoby po-
stawienie w szerszym stopniu na media-
cje? Najlepiej – online?  

– Mówiąc najoględniej: są spory, które zarówno 
w normalnych warunkach, jak i w czasie pande-
mii nadają się do rozstrzygnięcia w drodze me-
diacji, ale są również takie, w których jest to bar-
dzo trudne. Pandemia o tyle skomplikowała spra-
wę, że bywa, iż w prostym sporze o zapłatę kon-
trahent nie płaci „bo jest epidemia i nie ma pie-
niędzy”.  

– Czasem może to być klasyczne „nie, bo 
nie” z wykorzystaniem sytuacji, że sądy 
działają, jak działają.  

– Trochę tak. W realiach kryzysu i zatorów płat-
niczych w sprawach stanowiących ogromną 
większość, czyli właśnie o zapłatę, epidemia 
sprzyja przewlekłościi – mówiąc szczerze – dzia-
ła na korzyść strony niepłacącej. Nierzetelnemu 

przedsiębiorcy epidemia i spowodowana nią 
przewlekłość jest na rękę.  

– Bo „kredytuje się” kosztem swoich kon-
trahentów? Takie niebezpieczeństwo dzi-
siaj rośnie?  

– Niestety, tak. Trzeba być tego świadomym i rad-
cy prawni uczulają na to swych klientów. Wska-
zują też na sprawy, które ewidentnie nadają się 
do mediacji. I te sprawy szczególnie teraz warto 
kierować do mediacji, bo w warunkach pande-
mii mogą dać zdecydowanie szybsze rozstrzyg-
nięcie niż sądy, które nie są jeszcze co prawda 
zamknięte, ale trzeba pamiętać, że nie miały 
szans nadrobić zaległości z czasu wiosennego 
lockdownu.  

– Dlaczego?  
– Choćby dlatego, że ostatnio połowa świadków 
nie przychodzi na rozprawy, usprawiedliwiając 
się „na Covid”. Sądy to akceptują. Krótko mówiąc 
– tam, gdzie się nie da, to się nie da, a tam, gdzie 
się da, mediacje pozwalają zdecydowanie naj-
szybciej zakończyć spór. Także mediacje online, 
które stały się bardzo użytecznym narzędziem. 
Ugody są zawierane. Pomaga w tym Centrum 
Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Praw-
nych.  

– Różne sektory gospodarki znalazły się 
dziś w skrajnie odmiennym położeniu: IT 
i logistyka kwitną, a restauratorzy i orga-
nizatorzy międzynarodowych wycieczek 
zastanawiają się, jak przetrwać kolejny 
dzień. Jak to wpływa na pracę i finanso-
wą sytuację wspierających firmy radców 
prawnych.  

– Rzeczywiście, mnóstwo zależy dziś od obsłu-
giwanej branży. Klienci części radców stali się nie-
wypłacalni, albo mają zatory finansowe, próbu-
ją renegocjować swoje umowy o obsługę praw-
ną, odwlekają płatności… Ma to olbrzymi wpływ 
na naszych kolegów, którzy sami są przecież 
przedsiębiorcami zatrudniającymi pracowników 
i ponoszącymi w związku z tym określone kosz-
ty, niezależne od przychodów. Dochodzi do zwol-
nień radców czy aplikantów radcowskich. Obser-
wujemy tu efekt domina. Równocześnie jednak 
pojawiają się nowe oferty pracy dla radców i apli-
kantów…  

– Bo na tej pandemii jeden traci wszystko, 
a inny zyskuje.  

– To prawda. Są takie branże, które zatrudniają 
radców prawnych, bo potrzebują ich pracy jak 
nigdy.  
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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– Jak podsumuje Pan mijający rok? 
– Rok 2020 był wymagający, nie tylko ze wzglę-
du na pandemię. Ciepło charakteryzuje się tym, 
że jest wytwarzane i dostarczane lokalnie. Dlate-
go kluczową sprawą jest zapewnienie niezbęd-
nego personelu ruchowego w elektrociepłowni, 
na wypadek wystąpienia masowych nieobecnoś-
ci. Nie byłoby to możliwe bez aktywnego zaan-
gażowania pracowników w wypracowywanie 
nowych rozwiązań. 

W 2020 r. zrealizowano sporo prac remonto-
wych i inwestycyjnych. Podejmowano działania 
związane z rozwojem rynku ciepła oraz rozwija-
no współpracę z instytucjami kultury. Włączyli-
śmy się również w ogólnopolskie działania edu-
kacyjne PGE Energia Ciepła, skierowane zarów-
no do dzieci – tu wymienić można np. projekt 
„Przygody Kota Ciepłosława”, jak i do dorosłych. 

– Jesienią została ogłoszona strategia dla 
całej Grupy PGE. 

– Tak. PGE Energia Ciepła jest liderem Segmen-
tu Ciepłownictwo i realizuje Strategię Ciepłow-
nictwa Grupy PGE, która zakłada zwiększenie 
udziału paliw niskoemisyjnych w źródłach wy-
twórczych. Do 2030 roku PGE Energia Ciepła pla-
nuje budowę 1000 MW nowych mocy koge ne -

racyjnych w całej Polsce (kogeneracja to jedno-
czesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 
użytkowego w elektrociepłowni – przyp. red.). 
Trzeba pamiętać, że paliwo gazowe jest rozwiąza-
niem przejściowym. PGE Energia Ciepła szacu-
je, że po 2042 r. rozpocznie się proces odchodze-
nia od gazu – tak, by móc w 2050 r. dojść do neu-
tralności emisyjnej. 

Tylko w ciągu najbliższych pięciu lat PGE Ener-
gia Ciepła może przeznaczyć na inwestycje kilka 
miliardów złotych. Warto wiedzieć, że od dwóch 
lat nasza spółka organizuje warsztaty dla poten-
cjalnych wykonawców z branży energetycznej 
i pokrewnych. Są one okazją do zapoznania się 
z wymogami i zasadami postępowań przetargo-
wych w PGE Energia Ciepła, ale także okazją 
do otwartej dyskusji, wymiany dobrych praktyk. 

– A jak przebiega proces modernizacji kra-
kowskiej elektrociepłowni? 

– Podstawowym jej zadaniem jest produkcja cie-
pła. Oprócz działań, które mają na celu utrzyma-
nie odpowiednich parametrów pracy instalacji 
i urządzeń, są również prowadzone działania 
związane z dostosowaniem instalacji elektrocie-
płowni do wymogów określonych w konkluzjach 
BAT oraz prace związane z dostosowaniem za-

kładu do wymagań rynku mocy. Niezależnie 
od tego trwa faza przygotowawcza komplekso-
wego projektu inwestycji zmierzającej do całko-
witego wyłączenia z eksploatacji bloków węglo-
wych i zamianę ich na jednostki gazowe. 

Jednym z kluczowych wyzwań jest spełnie-
nie rygorystycznych norm środowiskowych 
BREF/BAT. W związku z tym w krakowskiej elek-
trociepłowni zakończono prace modernizacyjne 
urządzeń instalacji odsiarczania spalin. Z kolei 
w przyszłym roku zakończą się prace związane 
z modernizacją elektrofiltrów. Dodatkowo trwa 
modernizacja laboratorium chemicznego. 

– Wspomniał Pan o dostosowaniu krakow-
skiej elektrociepłowni do wymagań ryn-
ku mocy. Na czym to polega? 

– Prowadzone są prace modernizacyjno-remon-
towe mające na celu zwiększenie elastyczności 
produkcji w czasie wzrostu zapotrzebowania 
na energię elektryczną. Podczas upalnych dni wo-
da chłodząca, która zasila układy chłodzenia blo-
ków energetycznych, osiąga nawet 34 stopnie 
i właśnie do takich warunków dostosowywane 
są urządzenia. Inwestycje obejmują m.in. przy-
wrócenie zdolności odbioru ciepła (czyli ciepła 
powstającego w efekcie procesów przemysło-
wych, które zachodzą w elektrociepłowni) przez 
układy chłodzenia bloków energetycznych oraz 
chłodni kominowych. 

Udział elektrociepłowni w rynku mocy to 
zwiększenie bezpieczeństwa systemu energe-
tycznego Polski oraz dodatkowe przychody, a to 
z kolei pomoże realizować przyszłe inwestycje 
zmierzające do wyłączenia z eksploatacji bloków 
węglowych. Elektrociepłownia w Krakowie bę-
dzie mogła wspierać działania Grupy PGE na ryn-
ku mocy już w 2021 roku, a w latach 2022–2024 
łączna całoroczna moc zgłoszona do dyspozycji 
na tym rynku wyniesie 290 MW netto. 

– Jak będzie wyglądał rozwój rynku cie-
pła w Krakowie? 

– Ciepłownictwo to wytwórcy ciepła, jak krakow-
ska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła, ale to 
również sieci dystrybucyjne. W ubiegłym roku 
zakończono prace analityczne związane z roz-
wojem rynku ciepła w Krakowie. Przy  współpra-
cy z Miastem Kraków oraz MPEC opublikowana 
została Mapa Ciepła dla Krakowa. Dokument ten 
uwzględnia różne uwarunkowania zewnętrzne 
i umożliwia nie tylko dokładniejsze oszacowa-
nie zapotrzebowania miasta i jego mieszkańców 
na energię cieplną, ale także bardziej dokładne 
i efektywne planowanie procesów inwestycyj-
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Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej 
elektrociepłowni PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła: 
nowe inwestycje dla środowiska

Tylko w ciągu najbliższych 
pięciu lat PGE Energia 
Ciepła może przeznaczyć 
na inwestycje kilka 
miliardów złotych. 
Strategia Ciepłownictwa 
Grupy PGE zakłada 
zwiększenie udziału paliw 
niskoemisyjnych 
w źródłach wytwórczych 
– mówi MARIUSZ 
MICHAŁEK, dyrektor 
krakowskiej 
elektrociepłowni 
PGE Energia Ciepła.
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nych w elektrociepłowni. Inwestycje producen-
ta ciepła wiążą się nierozerwalnie z długotermi-
nowym rozwojem infrastruktury ciepłowniczej 
lokalnego dystrybutora ciepła – w Krakowie jest 
to MPEC. 

– Wraz z MPEC przygotowano także ra-
port dotyczący rynku ciepła w Krakowie 
do 2040 r. Po co to wszystko? 

– Gdy planujemy prace remontowo-moderniza-
cyjne w mieszkaniu, to zaczynamy od analiz te-
go, czym obecnie dysponujemy, czego będziemy 
potrzebować w perspektywie najbliższych lat i ja-
kie założenia brzegowe należy przyjąć, jeśli nie 
zamierzamy wyprowadzić się z naszego mieszka-
nia na czas trwania remontu oraz ile nas wstępnie 
mogą kosztować zaplanowane prace. Odnosząc 
to do elektrociepłowni: w 2020 roku zakończono 
pracochłonne analityczne prace związane z diag-
nozą rynku ciepła w Krakowie oraz analizę obec-
nych urządzeń technicznych. Na tej podstawie 
przygotowano scenariusze prowadzenia inwe-
stycji. Teraz plany są weryfikowane – tak, by mo-
gła zostać podjęta decyzja o kolejności realizacji 
zadań, wyboru technologii oraz sposobów jej  
finansowania. 

Krakowski rynek ciepła jest unikatowy w ska-
li kraju. Jest tu kilku producentów ciepła i jeden 
dystrybutor. A plany inwestycyjne krakowskiej 
elektrociepłowni są nierozerwalne związane 
z procesami akwizycyjnymi prowadzonymi 
przez PGE S.A., która deklarowała już, że jest po-
tencjalnie zainteresowana m.in. aktywami CEZ-u 
w Skawinie. 

– Zgodnie z nową strategią Grupy PGE 
do 2030 roku ma zostać wymienionych 
ponad 100 tysięcy źródeł ciepła. To am-
bitny plan. 

– Ciepłownictwo sieciowe jest najbezpieczniej-
szym i najmniej awaryjnym sposobem zaopa-
trzenia w ciepło mieszkańców. W 2019 r. we 
wszystkich aktywach PGE Energia Ciepła odno-

towano rekordową liczbę przyłączeń. Do sieci cie-
płowniczych uzyskały dostęp budynki o zapo-
trzebowaniu na moc cieplną 239,9 MWt. Wiel-
kość nowo zrealizowanych przyłączeń w minio-
nym roku porównać można do przyłączenia 
do ciepła sieciowego miasta wielkości Opola 
(128 tys. mieszkańców). Blisko 80 proc. przyłą-
czeń zostało zrealizowanych w trzech dużych 
miastach – Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. 

W 2020 r. w Krakowie szacowany poziom 
przyłączeń w segmencie nowych inwestycji bę-
dzie wynosił ok. 32,7 MWt. Dodatkowo miesz-

kańcy ponad 200 budynków skorzystali z ofer-
ty i wprowadzili centralną instalację ciepłej wo-
dy użytkowej. Prognozowany poziom przyłączeń 
w segmencie c.w.u. wyniesie ponad 35 MWt. Przy-
łączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiek-
tów z obszaru „źródeł lokalnych” stanowi duże 
wyzwanie – opiera się w znaczącej mierze na ak-
tywności w terenie i ścisłej współpracy z dystry-
butorem ciepła. Obecny rok jest szczególny i po-
mimo braku możliwości bezpośrednich kontak-
tów z klientem planowany wynik na koniec bie-
żącego to około 1,9 MWt.
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Trwa proces modernizacji  
krakowskiej elektrociepłowni

Ciepło dla Krakowa 
PGE Energia Ciepła jest partnerem progra-
mu „Ciepło dla Krakowa”. W tym roku 
w ramach inicjatywy łączącej w działa-
niach producentów i dystrybutora ciepła 
sieciowego m.in. wydano „Kompendium 
ciepła” i uruchomiono pilotażową akcję 
skierowaną do seniorów: „Bądźmy bez-
pieczni i pełni ciepłych myśli”. Ufundowa-
no też nagrodę za zastosowanie najlep-
szych rozwiązań w zakresie efektywności 
energetycznej inwestycji w Krakowie. 
W związku z zaostrzającymi się wymogami 
prawa w zakresie efektywności energetycz-
nej budynków, partnerzy programu „Ciepło 
dla Krakowa” oraz Stowarzyszenia Budow-
niczych Domów i Mieszkań utworzyli ze -
spół roboczy, który wypracowuje nowe 
standardy energetyczno-techniczne. 
Więcej informacji: cieplodlakrakowa.pl.
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– Przedsiębiorcy nie są w stanie 
samodzielnie ogarnąć przepisów, 
bo są one uchwalane na kolanie 
i zmieniane znienacka. 
Administracja rządowa też tego 
nie ogarnia – ostrzegają liderzy 
Małopolskiego Oddziału Krajowej 
Izby Doradców Podatkowych: 
przewodniczący ZYGMUNT 
TABISZ i jego zastępczyni 
JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA

Tekst: Zbigniew Bartuś

W POTRZASKU  
ZŁYCH I CO CHWILA 

ZMIENIANYCH 
PRZEPISÓW



– Drodzy Państwo, szczepionki w drodze, 
więc nawet w mocno dotkniętych przez 
COVID firmach tli się nadzieja na powrót 
do upragnionej normalności. Czy tworzo-
ne w ostatnim czasie przepisy ułatwiają 
przedsiębiorcom wychodzenie z recesji? 

ZYGMUNT TABISZ: – To paradoks, ale z jednej 
strony tak, ale z drugiej – nie. Na pewno dotych-
czasowe tarcze antykryzysowe, mimo – delikat-
nie mówiąc – niedoskonałości, w dużym stopniu 
pomogły przedsiębiorcom. Jak dotąd, udało się 
uniknąć masowego zamykania firm i znaczących 
redukcji zatrudnienia. Nie oznacza to, że pomoc 
była i jest skuteczna w każdym obszarze gospo-
darki i wszyscy przedsiębiorcy mają się dobrze. 
Druga fala pandemii spowodowała ponowne 
zamknięcie kluczowych w Krakowie i Małopol-
sce obszarów gospodarki. Dlatego w gastrono-
mii, turystyce, usługach hotelowych oraz całej 
tzw. branży eventowej i targowej, że nie wspom-
nę o niezliczonych aktorach i artystach, wyko-
nawcach i całym przemyśle związanym z szero-
ko rozumianą kulturą – nastroje są dzisiaj fatal-
ne. 

– Większość wymienionych twierdzi, że 
jest u nich teraz zdecydowanie gorzej niż 
po pierwszej, wiosennej fali koronawi -
rusa. 

ZYGMUNT TABISZ: – Bo to prawda. Z mozołem 
odbudowywane latem przychody spadły im po-
nownie do zera. Ciąć kosztów już nie ma gdzie, 
a zainwestowany kapitał albo się skończył, albo 
zaraz się skończy. 

– Niepokojące sygnały docierają także 
z branż – jak się dotąd zdawało – odpor-
nych na pandemię, ograniczenia i kryzys. 

ZYGMUNT TABISZ: – My, doradcy, jesteśmy 
na pierwszej linii frontu walki z kryzysem, więc 
większość niepokojących sygnałów od przedsię-
biorców odbieramy od razu. Z naszych obserwa-
cji wynika, że w wiosennym szczycie pandemii 
na budowach praca szła pełną parą. Wiązało się 
to jednak z realizacją kontraktów zawartych 
przed erą COVID-19. Te kontrakty się kończą, a no-
wych jest jak na lekarstwo. Kluczowy będzie rok 
2021: budownictwo jest kołem zamachowym go-
spodarki, jeśli ono stanie, to wszystko stanie i re-
cesja rozciągnie się na lata. 

– Brzmi złowieszczo. 
ZYGMUNT TABISZ: – Ale, moim zdaniem, po-
winno tak brzmieć. Nie chodzi mi tu o jakieś czar-
nowidztwo, tylko wniesienie możliwie dużej do-
zy realizmu, prawdziwych danych i opinii bizne-
su, do procesu decyzyjnego na różnych szczeb-
lach władzy. Z legislacją na czele… 

– Ale wy tak krzyczycie i ostrzegacie od po-
czątku kryzysu, a władza nie zawsze słu-
cha. Najświeższy przykład: 130 najwięk-
szych organizacji przedsiębiorców i ek-
spertów gospodarczych w Polsce zaape-
lowało do decydentów, by nie opodatko-
wywali dodatkowo spółek komandyto-
wych, a mimo to Sejm przyjął projekt re-
sortu finansów. Senat go zmienił, ale Sejm 
i tak przywrócił stan zaprojektowany 
przez fiskusa. 

JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Niestety, resort 
finansów realizuje własną wizję „uszczelnienia” 
systemu podatkowego. Niby znamy od miesię-
cy te zamiary, więc jako doradcy podatkowi nie je-
steśmy specjalnie zaskoczeni kolejnymi projek-
tami w tym obszarze. Wszyscy jesteśmy jednak 
zbulwersowani sposobem, w jaki się takie zmia-
ny wprowadza: w szalonym tempie, bez czasu 
na konsultacje z ekspertami i przedsiębiorcami, 
których to wszystko dotyka. Co gorsza, przedsię-
biorcy nie są w stanie przygotować swoich firm 
do stosowania nowych rozwiązań. 

– To wynika z braku kompetencji po stro-
nie władzy? 

JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Nie jestem pew-
na, ale odnosimy wrażenie, że chodzi właśnie o to, 
by zaskoczyć i żeby nikt nie miał czasu wykonać 
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– My sami, mimo 
specjalistycznej wiedzy 
i ogromu doświadczeń, 
musieliśmy utworzyć grupy 
wsparcia, bo przepisy są nie 
tylko zmienne, ale 
i zazwyczaj mocno 
nieprecyzyjne. A to nie 
sprzyja inwestycjom 
i poważnie zagraża 
wychodzeniu polskiej 
gospodarki z recesji 
– ostrzegają liderzy 
Małopolskiego Oddziału 
Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych: 
przewodniczący ZYGMUNT 
TABISZ i jego zastępczyni 
JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA
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ZYGMUNT TABISZ: 
– Problemem są nie tylko 
nagłe zmiany w przepisach 
podatkowych, ale i to, 
że te przepisy bywają rażąco 
niespójne z innymi aktami  
prawnymi. W systemie  
podatkowym  
powstaje przez  
to totalny chaos 



jakichkolwiek ruchów służących uniknięciu, 
bądź obniżeniu żądanych przez państwo danin. 

– Przecież to jest wyniszczające dla bizne-
su, a w przypadku wielu firm wręcz za-
bójcze. 

JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Tak, ale trzeba 
rozumieć, że polski fiskus nie myśli w katego-
riach biznesu – czy on przetrwa, czy on ma sens, 
tylko w kategoriach ściągalności podatków. 

– No, ale jeśli się zarżnie owcę, to już nowej 
wełny z niej nie będzie. 

JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Nikt o tym nie 
myśli tak perspektywicznie, zwłaszcza teraz, kie-
dy budżet gorączkowo szuka pieniędzy. 

– W ostatnim czasie nie tylko przedsiębior-
cy, ale i sami doradcy podatkowi mówią 
mi, że mają coraz większe problemy 
z ogarnięciem owych błyskawicznie two-
rzonych i – delikatnie mówiąc – słabo kon-
sultowanych przepisów. 

ZYGMUNT TABISZ: – Środowisko przedsiębior-
ców jest zbulwersowane ogłaszanymi nagle 
zmianami w systemie podatkowym, czego ja-
skrawym przykładem jest właśnie totalne zre-
wolucjonizowanie zasad opodatkowania spółek 
komandytowych. To oczywiste, że państwo szu-

ka pieniędzy, zwłaszcza w tak trudnych czasach 
i wobec tak olbrzymich nakładów na kolejne tar-
cze. Moim zdaniem jednak, zamiast robić takie 
wrzutki, rujnujące zaufanie do władzy, politycy 
winni z przedsiębiorcami szczerze rozmawiać 
o sytuacji budżetu i wspólnie szukać rozwiązań. 

– Bo nie chodzi tylko o te nieszczęsne spół-
ki komandytowe? 

ZYGMUNT TABISZ: – Absolutnie nie. Chodzi 
w ogóle o podejście do biznesu i do warunków, 
w jakich ten biznes ma działać. Problemem są nie 
tylko nagłe zmiany w przepisach podatkowych, 
ale i to, że te przepisy bywają rażąco niespójne 
z innymi aktami prawnymi. W systemie podat-
kowym powstaje przez to totalny chaos. 
JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Coraz trudniej 
się w tym odnaleźć nie tylko przedsiębiorcom 
i ich doradcom, ale i administracji skarbowej. 

– Bo? 
ZYGMUNT TABISZ: – Ponieważ przy wprowa-
dzaniu zmian w przepisach podatkowych robi 
się obecnie wszystko na odwrót. Z reguły wszel-
kie zmiany winny rozpoczynać się od szerokiej 
konsultacji w celu wyeliminowania jak najwięk-
szej liczby błędnych założeń, które w praktyce 
stosowania sprawiać będą trudności, a dopiero 
później przeprowadza się proces legislacyjny. 

A np. przy tworzeniu tzw. CIT-u estońskiego, z za-
łożenia korzystnego dla firm, najpierw zmienio-
ne zostały przepisy ustawy, a w połowie grudnia 
Ministerstwo Finansów wydaje… 123 strony wy-
jaśnień do ich stosowania i przeprowadza kon-
sultacje treści wyjaśnień. To chyba nie jest w po-
rządku. 

– Dramat. 
ZYGMUNT TABISZ: – Tak. Nie chodzi przy tym 
tylko o ów chaos, ale i to, że przedsiębiorcy, któ-
rym zawdzięczamy sukces polskiej gospodarki 
po 1989 r. i którzy muszą odegrać absolutnie klu-
czową rolę w wychodzeniu tejże gospodarki 
z największego globalnego kryzysu od czasów 
II wojny światowej, nie czują się traktowani po-
ważnie. A powinni być partnerami dla władzy 
– i tej wykonawczej, i tej ustawodawczej. 
JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Nie ma regula-
cji przejściowych, ustawy nie zawierają klauzul 
w jakikolwiek sposób chroniących przedsiębior-
ców. A jest tak m.in. dlatego, że przy projektach 
podatkowych konsultacje są tak naprawdę fik-
cją, a głosów – nawet tych najbardziej przekonu-
jących i racjonalnych – po prostu się nie słucha. 
Moim zdaniem, konieczna jest szersza debata 
na temat funkcjonowania gospodarki. Nie moż-
na brutalnie ingerować w zasady funkcjonowa-
nia systemu podatkowego, bo w efekcie polskie 

045Strefa Biznesu   ZIMA   2020

Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Strefa prawa

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E

JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: 
– Nie można brutalnie ingerować w zasady 
funkcjonowania systemu podatkowego, 
bo w efekcie polskie firmy walczą dziś nie 
tylko z pandemią, ale i tsunami złych, 
szkodliwych przepisów



firmy walczą dziś nie tylko z pandemią, ale 
i tsunami złych, szkodliwych przepisów. 

– Czym to grozi? 
ZYGMUNT TABISZ: – Polskiej gospodarce potrze-
ba inwestycji publicznych i prywatnych. Istnie-
je zagrożenie, że samorządy przestaną inwesto-
wać z powodu braku pieniędzy, a przedsiębior-
cy wstrzymają rozwój firm z powodu niepew-
ności. Politycy swoimi działaniami, wprowadza-
jąc zmiany przepisów podatkowych w sposób 
chaotyczny i niespójny, tę niepewność nasilają, 
bo niszczą przy tej okazji niezbędne zaufanie mię-
dzy władzą a biznesem. Kiedy rozmawiamy 
z przedsiębiorcami o przyszłości, to każdy z nich 
mówi, że zawiesza na nieokreślony czas decyzję 
o inwestowaniu w swojej firmie. Nie da się bo-
wiem planować inwestycji, nie mając żadnej 
pewności, że za miesiąc, rok lub za dwa wszyst-
ko nie zostanie wywrócone do góry nogami. I ma-
ją na myśli nie tyle działanie pandemii, co prak-
tyki decydentów tworzących prawo podatkowe 
w sposób chaotyczny, niespójny i przez zasko-
czenie.  

– Państwo chcą, żeby fiskus rozumiał bi-
znes, pomyślał czasem jak przedsiębior-
cy? 

JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Marzy mi się 
przynajmniej to, by fiskus rozumiał, że jeśli ktoś 
zakłada określony rodzaj spółki, to ma jakiś za-
mysł biznesowy, jakieś plany na przyszłość. Na-
prawdę niewielu ludzi zakłada firmę w określo-
nej formie tylko z powodów podatkowych. 

– Mam wrażenie, że zdaniem fiskusa ro-
bią to wszyscy. 

JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Obowiązujące 
w Polsce przepisy pozwalają przedsiębiorcom 
w różnych sytuacjach legalnie płacić podatek 
gdzie indziej lub nie płacić go wcale. Więc tu się 
kłania bardziej kwestia etyki biznesu, patrioty-
zmu gospodarczego, a nie ścigania w oparciu o ja-
kieś paragrafy. Uszczelnianie systemu nie powin-
no, moim zdaniem, polegać na wymuszaniu 
na przedsiębiorcach patriotyzmu drogą kar.  

– A na czym? 
JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Dużo lepsze 
i skuteczniejsze byłyby zachęty do tego, żeby tu 

zakładać biznes i tu płacić podatki. Ba, przydało-
by się, żeby przedsiębiorca był wewnętrznie prze-
konany, że warto zapłacić wyższy podatek we 
własnym kraju dlatego, bo on za to otrzymuje 
od państwa czy samorządu usługi publiczne 
na najwyższym poziomie, dla siebie i dla swojej 
firmy. Tymczasem wszyscy mamy wrażenie, że 
przedsiębiorca – podatnik jest jedynie pionkiem. 
Jak państwo uznaje, że trzeba wziąć więcej pie-
niędzy z rynku, to wprowadza taki i taki przepis. 
I kropka. Nikogo o to nie pyta.  

– Sami jednak przyznajecie, że rządowe 
tarcze pomogły wielu firmom w korona -
kryzysie. 

JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Faktycznie, bar-
dzo dużo pomocy trafiło do przedsiębiorców 
– nie wnikajmy, czy słusznie czy nie słusznie, czy 
do tych, którzy jej potrzebowali, czy nie do tych 
– to jest odrębny temat rzeka. Natomiast od po-
czątku, czyli od chwili, gdy rząd ogłosił, że będzie 
jakiś program pomocowy, doradcy podatkowi 
apelują, po pierwsze, żeby władza korzystała z ich 
informacji – czyli de facto z informacji od firm 
zmagających się ze skutkami pandemii. A po dru-
gie – o to, by przedsiębiorcy uważali przy korzy-
staniu z tego wsparcia. 

– Dlaczego muszą uważać?  
ZYGMUNT TABISZ: – Potężne obawy wszyst-
kich doradców podatkowych budzą nieostre, 
a czasem wręcz dziwaczne zapisy kolejnych 
tarcz. W opinii ekspertów, w niedalekiej przysz-
łości, podczas nieuchronnych kontroli firm – do-
tyczących także wykorzystania środków 
pomoco wych – te zapisy mogą być interpreto-
wane na niekorzyść przedsiębiorców, co grozi 
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Na pewno dotychczasowe 
tarcze antykryzysowe, 

mimo – delikatnie mówiąc 
– niedoskonałości, w dużym 

stopniu pomogły 
przedsiębiorcom. Jak dotąd, 
udało się uniknąć masowego 
zamykania firm i znaczących 

redukcji zatrudnienia 
Zygmunt Tabisz
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wielu firmom potężnymi problemami, a nawet 
upadłością. Część przedsiębiorców jest tego 
świadoma, wielu słucha tu naszych ostrzeżeń 
i znając dotychczasowe praktyki fiskusa woli 
gromadzić zasoby „na jeszcze bardziej niepew-
ne i dziwne czasy”… 
JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Przedsiębiorca 
musi być świadom, że – szybciej lub później 
– przyjdzie moment rozliczenia. Inaczej to będzie 
wyglądać w przypadku ZUS, inaczej w przypad-
ku urzędów pracy, inaczej w przypadku gigan-
tycznych środków z PFR, które są nadal dostęp-
ne. Jedno jest pewne: już dziś trzeba doskonale 
wiedzieć, co się zaznacza, co się oświadcza i czy 
dane, jakie się podaje, są na pewno prawdziwe 
i aktualne w dacie wskazanej przez konkretną in-
stytucję. Każda z form pomocy ma swoje warun-
ki, umowy, regulaminy. Te ostatnie potrafią się 
zmieniać, jak w PFR. Są wreszcie wyjaśnienia 
do przepisów i regulaminów, przeważnie wielo-
krotnie obszerniejsze od samych regulacji. Two-
rzy to z jednej strony system wsparcia, a z dru-
giej – istne pole minowe.  

– Co w oczywisty sposób wyhamowuje in-
westycje. 

ZYGMUNT TABISZ: – Na pewno dramatycznie 
osłabia skłonność przedsiębiorców do inwesto-
wania. Zatem bardziej od ulg i innych zachęt dla 
firm potrzeba nam dzisiaj stabilnych, przejrzy-
stych i przewidywalnych przepisów. 

– Czy przeciętny przedsiębiorca jest w sta-
nie sobie z tym wszystkim poradzić bez 
asysty dobrego doradcy podatkowego? 

JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Moim zdaniem 
– to niewykonalne. Uważam wręcz, że każdy 
przedsiębiorca, dla zapewnienia bezpieczeństwa 
firmy, winien być otoczony przez sztab eksper-
tów złożony z księgowego, doradcy podatkowe-
go i radcy prawnego; adwokat ds. karnych też się 
przyda, bo przecież na każdym kroku grozi przed-
siębiorcy odpowiedzialność karną... 
ZYGMUNT TABISZ: – Doradca podatkowy jest 
dla przedsiębiorcy niczym lekarz rodzinny dla 
pacjenta. Doskonale wie, w jakiej kondycji jest 
obsługiwana przezeń firma, co jej dolega, jak moż-

na to leczyć, jak zapobiegać kolejnym schorze-
niom. Wie, co zależy od samego przedsiębiorcy, 
a co od przepisów ustanawianych przez władzę 
i sposobu ich stosowania przez urzędników.  

– I doradcy ogarniają to całe prawne 
tsunami? 

JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA: – Aby sobie radzić, 
wśród samych doradców podatkowych mamy 
grupy wsparcia, bo zdajemy sobie sprawę, że je-
den specjalista nie jest w stanie ogarnąć wszyst-
kich ważkich kwestii i po prostu dzielimy się wie-
dzą, doświadczeniem. Trzeba wiedzieć, że admi-
nistracja rządowa, skarbowa, również nie ogar-
nia tego, co jest uchwalane. 

– Da się z tym coś zrobić? 
ZYGMUNT TABISZ: – Powtarzamy do znudze-
nia, że złe, skomplikowane, niejasne przepisy są 
wrogiem nie tylko przedsiębiorców, ale i urzędni-
ków. Dziś są one podwójnie niebezpieczne, bo 
przez nie recesja w Polsce może się rozlać na ko-
lejne branże i potrwać lata. Zaznaczam, że my, 
doradcy podatkowi, jesteśmy cały czas otwarci 
i chętni, by dzielić się swoją wiedzą i doświadcze-
niem – także z władzą, twórcami przepisów, 
na każdym etapie legislacji. Już w pierwszych 
dniach pandemii nasz samorząd stworzył spe-
cjalny zespół przy KIDP właśnie po to, by służyć 
radą. Zapraszamy wszystkich do korzystania 
z opracowanego przezeń bezpłatnego przewod-
nika korzystania z tarczy antykryzysowej. Znaj-
dziecie go Państwo na stronie internetowej 
www.podatkibezryzyka.pl. 
Rozmawiał Zbigniew Bartuś

Uważam, że każdy 
przedsiębiorca, 
dla zapewnienia 

bezpieczeństwa firmy, 
winien być otoczony przez 
sztab ekspertów złożony 

z księgowego, 
doradcy podatkowego 

i radcy prawnego; adwokat 
ds. karnych też się przyda 

Justyna Zając-Wysocka
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– Bardzo lubię słuchać interpretacji swoich prac. Odbiorca zawsze widzi w nich 
coś zupełnie innego niż sam artysta – mówi DOBIESŁAW GAŁA, krakowski malarz 
i rzeźbiarz, prodziekan Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Tekst: Anna Piątkowska
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– Malarz czy rzeźbiarz? W portfolio ma 
Pan zarówno prace malarskie, jak i formy 
przestrzenne.  

– Jestem rzeźbiarzem, rysownikiem i malarzem. 
Każdą z tych dyscyplin traktuję bardzo autono-
micznie – jest czas na rzeźbę, jest czas na rysunek 
i czas na malarstwo. Z każdą z nich pracuję wy-
miennie. Pewne projekty powstają w trakcie ry-
sowania, a inne w trakcie malowania. Dla mnie 
te dziedziny w naturalny sposób wzajemnie się 
uzupełniają. Gdy zaczynam się czuć wyczerpa-
ny tym, co robiłem dotychczas, sięgam po inny 
rodzaj tworzywa. Ale niezależnie od tego, rysu-
nek jest fundamentem każdego rodzaju twórczej 
ekspresji plastycznej, malarstwa, rzeźby czy 
designu. To podstawa współczesnego projekto-
wania, gdzie rysunek w wymowny sposób kształ-
tuje to, co nazywamy kreatywnym myśleniem 
i inteligentną formą. 

– Kiedy pojawia się pomysł, temat kolejnej 
pracy, od razu widzi Pan jej kształt, wie, 
że to będzie na przykład rzeźba?  

– Czasami pojawia się konkretny pomysł i wiem, 
że zostanie w taki, a nie inny sposób zrealizowa-
ny, na przykład jako obraz czy rzeźba. Tak jest 
w przypadku cyklu, nad którym obecnie pracu-
ję. Może się zdarzyć, że to, co początkowo plano-
wałem zrealizować jako obraz, ostatecznie przyj-
mie nową formę przestrzenną. Dużą rolę w tym 
procesie odgrywa również eksperyment, czasem 
dzieło w trakcie procesu twórczego zmienia się 
i ewoluuje. Lubię pracować cyklami, to znaczy 

Czas, przemijanie, 
nieustannie postępujące 
procesy zmian 
– to tematy, które absorbują 
wyobraźnię krakowskiego 
artysty DOBIESŁAWA GAŁY, 
laureata Grand Prix 
tegorocznego 
X Triennale Polskiego 
Rysunku Współczesnego. 
Nam artysta zdradził, 
czy tworząc, myśli 
o odbiorcy i co wspólnego 
ma tworzenie dzieła sztuki 
z umiejętnością spawania
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DOBIESŁAW GAŁA:  
– Sztuka dla odbiorcy to także próba 
mierzenia się z samym sobą. Im bardziej 
jest zaawansowana, tym bardziej dąży 
do maksymalnych uproszczeń 
i wyczyszczenia kompozycji ze zbędnych 
elementów, by przekaz stał się 
jak najbardziej klarowny i przejrzysty



jeden pomysł, strukturę czy kompozycję wielo-
krotnie przerabiam. Najczęściej pojawiają się 
po dwie lub trzy prace danego cyklu. Kiedy zaj-
muję się nowym tematem, rodzą się nowe po-
mysły, które tworzą drzewo kolejnych idei. To 
proces.   

– Ostatni cykl to prace z pogranicza ma-
larstwa i rzeźby.  

– Tak, w najnowszych pracach – które mnie po-
chłaniają na przestrzeni dwóch ostatnich lat – łą-
czę razem te dyscypliny. Efektem jest na przy-
kład relief połączony z obrazem. Używam 
przy tym tradycyjnych mediów, czyli grafitu, wę-
gla i barwników.  

– A przedmiotem Pana twórczego zainte-
resowania, nie tylko ostatnio, jest głównie 
czas.  

– Moje wcześniejsze prace koncentrowały się wo-
kół deformacji i ingerencji, teraz rzeczywiście je-
stem skoncentrowany na czasie, ale on także łą-
czy się z deformacją, dezintegracją, oddziaływa-
niem pewnych form, brył i bytów zarówno na po-
ziomie fizycznym, jak i duchowym. To ciągła wal-
ka myśli oraz procesów, które zachodzą w więk-
szej skali – globalnej i nie boję się użyć tego sło-
wa – kosmicznej. Interesuje mnie wzajemne od-
działywanie oraz deformacje i zmiany, które za-
chodzą wówczas w obiektach. Sam proces two-
rzenia jest również pewną deformacją i dezinte-
gracją, niemal niszczeniem, ale, co warto zauwa-
żyć – również swoistym odradzaniem się formy, 
dzięki której w finalnym efekcie powstanie coś 
nowego. Czas to także ślady po zdarzeniach, któ-
re kiedyś miały miejsce w skali makro– i mikro-
kosmosu czy w naszej mentalności. To są zna-
miona czasu, które w specyficzny sposób odkła-
dają się w naszej pamięci. Każde zdarzenie, słab-
sze lub mocniejsze, pozostaje w nas, budując na-
szą tożsamość. Utrwalając się, odciska piętno, po-
wodując również naszą zmianę. Podobny proces 
zachodzi w sferze fizycznej. Z biegiem czasu te 
ślady zrastają się, tworząc kolejne byty. Takim 
przykładem są na przykład słoje drzewa.   

– „Ślady zdarzeń”, „Znikające znaki”, „Ciem-
na strona księżyca”, „Strefa naznaczona”, 
„Jednak tam coś jest” – to tytuły kilku pań-
skich prac. W czym, poza czasem, takie 
prace znajdują swoje źródło?  

– Niezmiernie ważne są dla mnie takie dziedziny 
jak: fizyka, matematyka, ale także ludzie, którzy 
postrzegają świat zupełnie inaczej niż ja, na przy-
kład ci, którzy z poziomu medycyny są niepeł-
nosprawni. Dla ich zmysłów otwiera się zupełnie 
inny rodzaj percepcji, inne płaszczyzny, trudne 
do wyobrażenia. Nie wszyscy, oczywiście, potra-
fią opowiedzieć, jak dokładnie wygląda ten wew-
nętrzny świat. Taką inspiracją była dla mnie hi-
storia chłopaka z zespołem Aspergera i zaburze-
niem, które sprawia, że widzi on kolory, kształty 
i faktury liczb (Daniel Tammet jest autorem i bo-
haterem książki „Urodziłem się pewnego błękit-
nego dnia” – przyp. red. ). Data jego urodzin jest 
niebieska. Chłopak potrafi dokonywać niepraw-

dopodobnych obliczeń. Ja patrzę na to, co może 
wydarzyć się w przestrzeni makro – obserwując 
przez lunetę Księżyc, jego kratery, zastanawiając 
się, co znajduje się po jego drugiej, niewidocznej 
dla nas, stronie. To temat od wieków obecny 
w sztuce. Ale makrokosmos jest zawsze „cienką 
nitką” połączony ze światem mikro. Posłużę się 
tu kolejnym przykładem. Gdybyśmy bardzo po-
większyli strukturę blatu stołu, to bez opisu te-
go, co widzimy, trudno byłoby ocenić, czy to 
mikro– czy makrokosmos.   

– W ostatnich pracach oszczędnie dyspo-
nuje Pan kolorem, to okres przejścia mię-
dzy malarstwem a rzeźbą, zgodnie z tym, 
co Pan mówił o cyklach pracy?      

– Reliefy to coś na pograniczu jednej i drugiej tech-
niki. A monochromatyczne barwy, stalowe czer-

nie rzeczywiście dają wrażenie formy przestrzen-
nej. Sprawiają dodatkowo, że prace te są fizykalnie 
bardzo ciężkie, przez co kojarzą się z rzeźbą. W ce-
lu dodania im lekkości, elementem kompozycji, 
którego używam, jest odpowiednia gradacja ko-
loru.  

– Jest Pan autorem dużych kompozycji 
przestrzennych – pomijając aspekt zamy-
słu artystycznego – to chyba projekty trud-
ne w samym wykonaniu?  

– Tak, one wydają się ciężkie. Robiłem taki cykl 
pogiętych rur „Odbicia”, które wydają się pełne 
wewnątrz i przez to stwarzają wrażenie trudnych 
w wykonaniu. W rzeczywistości są puste w środ-
ku. Przy odpowiednim podgrzaniu stają się bar-
dzo plastyczne. Wówczas łatwo je kształtować 
zgodnie z wcześniej przyjętą koncepcją.  

– W tego rodzaju twórczości umiejętności 
pozaartystyczne też się chyba przydają? 
No i wygląda to na formę, która nie jest dla 
każdego.  

– Rzeźba to jest w dużej mierze walka z materią, 
a przy tego rodzaju rzeźbie umiejętności tech-
niczne są konieczne. W rysunku liczy się pomysł, 
idea, a nawet, gdy nie ma pomysłu, wystarczy sta-
nąć przed płaszczyzną, zrobić kilka przypadko-
wych gestów i z tej przypadkowości zacząć coś 
kreować. Rozlanie farby też może stworzyć od-
powiednią kreację. Natomiast w przypadku rzeź-
by wszystko musi być od początku do końca za-
planowane, co również wymaga precyzji. Spawa-
nie, cięcie i łączenie ze sobą materiałów to rów-
nież czynności, które będą miały wpływ na final-
ny efekt dzieła. Przy dużej rzeźbie trzeba jeszcze 
zaplanować odpowiednie podzielenie elemen-
tów, by na przykład przetransportować pracę 
z miejsca na miejsce. Dlatego też studenci wy-
działu rzeźby, oprócz artystycznych przedmio-
tów, uczestniczą w zajęciach technicznych, 
na przykład ze spawania.  

Dobiesław Gała, prodziekan Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
Strefa sztuki
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DOBIESŁAW GAŁA: 
– Artysta często tworzy 
dla siebie. To intymny 
proces, w którym 
pozostawia się 
zawsze odrobinę 
własnej tożsamości, 
którą chce się później 
podzielić z otoczeniem

Lockdown był dla mnie 
twórczo bardzo dobrym 

okresem. Były oczywiście 
momenty lęku przed tym, 

co się wydarzy, przed samą 
pandemią, ale znalazłem 
czas na kontynuowanie 

prac, które mogłem ostatnio 
pokazać na wystawie 

Dobiesław Gała



– Minimalizm to trend popularny ostatnio 
w różnych dziedzinach życia – w sztuce 
ten nurt jest obecny już ponad pół wieku 
i ma się dobrze.  

– Sztuka współczesna, zwłaszcza niefiguratyw-
na, była zawsze wyjątkowa w sensie tak zwanej 
wrażliwości elitarnej, czyli poszukiwania czegoś 
nowego, indywidualnego, ekspresywnego. To jak 
ze zdobyciem Kasprowego Wierchu. Można wje-
chać na szczyt kolejką, ale można też go zdobyć, 
idąc ekstremalną, trudniejszą drogą. Sztuka dla 
odbiorcy to także próba mierzenia się z samym 
sobą. Im bardziej jest zaawansowana, tym bar-
dziej dąży do maksymalnych uproszczeń i wy-
czyszczenia kompozycji ze zbędnych elemen-
tów, by przekaz stał się jak najbardziej klarowny 
i przejrzysty. Na Akademii jest wiele pracowni, 
które kształtują studenta właśnie w kierunku 
sztuki abstrakcyjnej, konceptualizmu, uprosz-
czonego przekazu idei oraz problemów.  

– Oszczędność formy i abstrakcja to dla od-
biorcy, który nie jest znawcą, synonimy 
kłopotów ze zrozumieniem współczes-
nych dzieł sztuki. Zwłaszcza gdy nie ma 
tytułu, który coś sugeruje.   

– Odbiorca wcale nie jest taki bierny w zetknięciu 
się ze sztuką współczesną. Jeśli zatrzyma się 
przed jakąś pracą, to nawet nieźle sobie radzi z jej 
interpretacją. Oczywiście, pierwsze wrażenie 
sprowadza się głównie do odnajdywania figura-
cji, ponieważ tak jest skonstruowana nasza per-
cepcja, że wszędzie doszukujemy się schematu. 
Podobnie z abstrakcyjnymi elementami, w któ-
rych staramy się odnaleźć na przykład elementy 
martwej natury, postaci ludzkich czy pejzażu, 
skojarzenia z węglem, kopalnią, strukturą mine-
rałów czy skał. Ja bardzo lubię słuchać tych inter-

pretacji, ponieważ odbiorca zawsze widzi w nich 
coś zupełnie innego niż sam artysta. To ciekawe 
przeżycie.   

– Czy w procesie twórczym dla artysty 
ważny jest odbiorca?  

– Tak, chociaż artysta często tworzy dla siebie. To 
intymny proces, w którym pozostawia się zaw-
sze odrobinę własnej tożsamości, którą chce się 
później podzielić z otoczeniem. Bez odbiorcy nic 
w sztuce się nie wydarzy. Musi zaistnieć układ: 
twórca, dzieło, odbiorca. Innym rodzajem prac są 
oczywiście te wykonywane na zamówienie.   

– A kiedy jest ten moment artystycznego 
szczęścia, spełnienia?  

– Kiedy mam świadomość, że powstała bardzo 
dobra praca. To właśnie jest dla mnie zasadniczy, 
a zarazem najważniejszy element szczęścia. Na-
grody także, ponieważ jest to materialny rodzaj 

utwierdzenia, że tworząc dane dzieło, obrałem 
właściwy kierunek. Każdy chce, by jego praca by-
ła doceniana. Tak samo jest z artystą.   

– Artyści łatwiej chyba odnajdują się w bra-
ku, niedosycie, niepokoju niż w szczęściu 
i spełnieniu. Czy zatem ostatnie miesiące 
były dobre dla twórczej aktywności?  

– Lockdown był dla mnie twórczo bardzo dobrym 
okresem. Były oczywiście momenty lęku 
przed tym, co się wydarzy, przed samą pande-
mią, ale znalazłem czas na kontynuowanie prac, 
które mogłem ostatnio pokazać na wystawie. Re-
asumując, muszę przyznać, że był to dla mnie 
bardzo pracowity okres.  

– W tym czasie też kluczowym medium 
okazał się internet. Artystom internet po-
maga czy przeciwnie?  

– Bardzo pomaga. Nie ma obecnie lepszego me-
dium, które może pomóc przenieść artystyczne 
realizacje tam, gdzie tylko się chce. Okazuje się, 
że tworzenie wystaw nie jest aż tak skompliko-
waną sprawą. Kiedyś robiły to tylko wielkie mu-
zea czy galerie. W czasie lockdownu metoda pre-
zentacji prac w sieci bardzo się sprawdza. W ten 
sposób sztuka bez żadnych ograniczeń trafia 
do bardzo szerokiego grona osób.   

– Czy dziś początkującemu artyście łatwo 
jest zaistnieć?  

Nie, ale trzeba być wytrwałym. Optymistycznie 
nastawia fakt, iż pojawia się coraz więcej aukcji 
przeznaczonych dla tak zwanej młodej sztuki. 
Każdy artysta powinien mieć również marszan-
da, który za niego wykona formalności, żeby on 
sam mógł się skupić na tworzeniu.  
Rozmawiała Anna Piątkowska
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DOBIESŁAW GAŁA:  
– Rzeźba to jest w dużej mierze walka z materią, 
a przy tego rodzaju rzeźbie umiejętności techniczne 
są konieczne. W rysunku liczy się pomysł, idea, a nawet, 
gdy nie ma pomysłu, wystarczy stanąć przed płaszczyzną, 
zrobić kilka przypadkowych gestów i z tej przypadkowości 
zacząć coś kreować. Rozlanie farby też może stworzyć 
odpowiednią kreację. Natomiast w przypadku rzeźby 
wszystko musi być od początku do końca zaplanowane

Dobiesław Gała, prodziekan Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Strefa sztuki

DOBIESŁAW GAŁA 
Urodził się w 1975 roku w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, ale swoje życie związał 
z Krakowem. Artysta, rzeźbiarz, doktor 

sztuki, adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie (również 
absolwent tej uczelni). Od niedawna 

prodziekan Wydziału Rzeźby. Stypendysta 
Ministra Kultury RP. Laureat i zdobywca 

Grand Prix X Triennale Polskiego Rysunku 
Współczesnego i wielu innych nagród. 

Swoje prace prezentował 
na ponad 60 wystawach.





 
 
 
 
 
 
 
 
770 mld zł z europejskiego Funduszu Odbudowy, 
77 mld euro z programu Horyzont 2020, 
a od 2021 r. także około 100 mld euro z programu 
Horyzont Europa. Kwoty te już teraz rozpalają 
wyobraźnię, także krakowskich inwestorów
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KORONAWIRUS PRZEOBRAŻA   RYNEK INWESTYCJI Tekst: Janusz Michalczak



Mimo olbrzymich zawirowań gospodar-
czych w nowej rzeczywistości bardzo do-
brze radzi sobie segment mieszkaniowy, 

w którym sprzedaż pozostaje na stabilnym pozio-
mie. W Krakowie w przypadku niektórych inwe-
stycji zaobserwowano nawet wrost cen mieszkań. 

Bez sentymentu 
z segmentem hotelowym 
– Hotele, które z racji swojego charakteru bu-

dowane są na gruntach komercyjnych, można 
przekształcić w akademik lub dom senioralny 
– mówi Katarzyna Tencza, przedstawicielka fir-
my analitycznej Walter Herz, monitorującej glo-
balny rynek nieruchomości. Nasza rozmówczy-
ni uważa również, że konwersja hotelu na aka-
demik może być łatwiejsza. 

– Jednostki w akademiku są na ogół mniejsze 
niż pokoje hotelowe, ale przy dobrze skonstruo-
wanym biznesplanie konwersja może okazać się 
długoterminowo opłacalna – stwierdza Katarzy-
na Tencza. – Hotele posiadają spore powierzch-
nie wspólne, w tym sale konferencyjne czy re-
stauracje, które na potrzeby akademika mogą być 
zmieniane w pralnie, pokoje do nauki, czy prze-
strzeń spotkań. Pierwsze kroki w kierunku tego 
typu konwersji zostały już w Polsce zrobione.  

Zapadają też dziś coraz częściej decyzje o wy-
burzeniu biurowców i hoteli. W ich miejsce pow-
stają inwestycje mieszkaniowe. Ostatnim przy-
kładem może być choćby decyzja nowego właś-
ciciela hotelu Dal w gdańskim Przymorzu, który 
w jego miejscu zrealizuje inwestycję mieszkanio-
wą. 

060 Strefa Biznesu ZIMA 2020

Rynek 2020 – w żelaznym uścisku koronawirusa
Strefa nieruchomości

– Pandemia koronawirusa wyznaczyła nowe 
kierunki w budownictwie. Coraz częściej rozważane 
są zmiany przeznaczenia inwestycji i przekształcenia 
– konwersje – budynków – zauważają analitycy 
rynku, w tym Walter Herz. Skutki wprowadzonych 
obostrzeń najbardziej odczuł sektor hotelowy 
i handlowy. Wielkim wygranym okazał się natomiast 
segment magazynowy

  
7R Park Kraków. 
Inwestycja w Kokotowie 
koło Krakowa,  
na terenie Wielickiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej 
+

Biurowiec Astris zbudowany w rejonie 
ronda Business Park  



– Niektórzy deweloperzy mieszkaniowi roz-
glądają się również za ciekawymi nieruchomoś-
ciami biurowymi, które mają potencjał do kon-
wersji w nieruchomości mieszkaniowe – zauwa-
ża Katarzyna Tencza. – W miarę pojawiania się 
na rynku coraz nowocześniejszych budynków 
biurowych klasy A i relokacji najemców ze star-
szych biurowców, właściciele tych drugich będą 
szukać nowych możliwości dla swoich nierucho-
mości  

Mimo ograniczeń wywołanych przez COVID-19 
wciąż nie słabnie aktywność inwestorów, chcą-
cych lokować kapitał zarówno na krajowym, jak 
i krakowskim rynku nieruchomości komercyj-
nych. Fundusze, które wciąż intensywnie poszu-
kują obiektów do inwestycji, wyraźnie jednak 
zmieniły preferencje, co do klasy aktywów.  

– Sytuacja na rynku nieruchomości na pew-
no nie jest łatwa – zaznacza Marek Bolek, prezes 
Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Miesz-
kań.  – Od marca mamy za sobą trzy fazy pande-
mii. Na początku pierwszego lockdownu osoby 
zainteresowane zakupem mieszkań, klienci firm 
deweloperskich, byli bardzo przestraszeni. Pyta-
nia zadawane w rozmowach telefonicznych do-
tyczyły głównie spraw związanych z kontynua-
cją inwestycji i tego, czy nie są one zagrożone. 
Po upływie dwóch miesięcy zauważyliśmy, że 
klienci zaczynają wracać. Myślę, że ich ilość była 
wówczas zbliżona do tej, jaką notowaliśmy 
przed wybuchem pandemii. To oczywiście nie 
oznacza, że mieszkania w tym okresie sprzeda-
wały się w takim tempie, jak wcześniej. Dała się 
odczuć u naszych klientów duża ostrożność. Spa-
dek liczby transakcji spowodowany był również 
ograniczeniami w dostępie do kredytów ze stro-
ny banków. Myślę, że sięgnął on 15-20 proc. tran-
sakcji – wyjaśnia. 

Magazyny na topie  
W drugiej połowie bieżącego roku pierwszym 
wyborem inwestorów stał się segment magazy-
nowy. – W trzecim kwartale 2020 roku za około 
70 proc. nowego wolumenu transakcyjnego od-
powiadał segment magazynowy – zauważa Bartło -
miej Zagrodnik, menedżer w Walter Herz. – Dzię-
ki temu już teraz magazyny odnotowały histo-
rycznie najlepszy rezultat w ujęciu rocznym. 
W segment zostało zainwestowane około poło-
wy całego kapitału ulokowanego w tym roku 
na rynku nieruchomości komercyjnych w Pol-
sce. Za trzy kwartały tego roku segment magazy-
nowy uzyskał dwukrotnie wyższy wynik niż 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość 
transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych 
w tym roku od stycznia do końca września wy-
niosła prawie 4 mld euro.  

Z raportu „Why Invest in Poland: (Dlaczgo in-
westować w Polsce” wynika również, że w naj-
bliższych latach nie zmniejszy się poziom środ-
ków przeznaczonych na finansowanie projek-
tów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. 
Wciąż bardzo duże znaczenie będą miały przed-
sięwzięcia obejmujące prace B+R, których efek-
tem będzie wprowadzenie na rynek nowoczes-

Rynek 2020 – w żelaznym uścisku koronawirusa
Strefa nieruchomości
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Apartamenty Borek 
na Górze Borkowskiej to jedna z ostatnich 
inwestycji SM Wspólnota-Invest

Nove Skotniki to jedna z podmiejskich 
inwestycji firmy Inter-Bud

Concept House, 
będący dziełem 

Grupy Arkada, 
symbolizuje 

zmiany 
na Zabłociu 



nych produktów i usług. Dla dalszego rozwoju 
biznesu w Polsce nabiera to szczególnie dużego 
znaczenia w kontekście obecnej sytuacji związa-
nej z zastojem gospodarczym na światowych 
rynkach.  

Miliardy dla Polski 
rozpalają wyobraźnię 
inwestorów 

Wynegocjowane przez Polskę 770 mld zł z euro-
pejskiego Funduszu Odbudowy już oddziałuje 
na wyobraźnię wielu inwestorów. A przecież 
do dyspozycji są jeszcze środki unijne z progra-
mu Horyzont 2020 (kolejne 77 mld euro), 
a od 2021 roku z programu Horyzont Europa, któ-
rego budżet wyniesie około 100 mld euro. 

Obydwa programy są ukierunkowane na pro-
wadzenie nowatorskich badań i innowacyjnych 
rozwiązań w ramach trzech obszarów prioryte-
towych (doskonała baza naukowa, wiodąca po-
zycja w przemyśle oraz wyzwania społeczne).  

Na naprawę bezpośrednich szkód gospodar-
czych i społecznych powstałych w wyniku 
koronawirusa Polska otrzyma z UE około 64 mld 
euro wsparcia w formie dotacji i pożyczek, co po-
winno pomóc nam szybciej przywrócić normal-
ny tryb procesów biznesowych.  

To także szansa dla poranionego sektora tu-
rystycznego. – Jeśli chodzi o nieruchomości ho-
telowe, to sytuacja w tym segmencie jest dużo 

trudniejsza – stwierdza Marek Bolek. – Branża tu-
rystyczna przeżywa ogromny regres spowodo-
wany brakiem turystów. Banki nie chcą finanso-
wać w ogóle nowych projektów, przynajmniej ja 
nie słyszałem o czymś takim w Krakowie czy 
w Warszawie. Finalizowane są zaawansowane 
inwestycje, reszta z nich jest zawieszona. Nikt nie 
jest w stanie przewidzieć tego, co stanie się w naj-
bliższej przyszłości. Spotykam się z opinią, że 
w nieco lepszej sytuacji są mniejsze, popularne 
ośrodki turystyczne, kurorty nadmorskie czy gór-
skie, które bazują na turystach krajowych. To jed-
nak nie jest do końca prawdą. Sezon letni w tej 
branży trudno uznać za udany, gdyż rozpoczął 
się dopiero w połowie lipca. Mówię to z autopsji, 
gdyż sam jestem związany z branżą hotelarską. 
Ceny usług są połowę niższe niż rok wcześniej. 
Działalność nawet w tak popularnych miejscach 
jak Podhale z trudem pokrywa koszty.  

– Wydaje mi się, że sensowne rozwiązanie sto-
sują dziś władze Islandii czy Izraela, które ogłasza-
ją dwutygodniowe lockdowny, ale po upływie te-
go czasu otwierają gospodarkę i monitorują sytu-
ację, oceniając, czy zabieg ten należy powtórzyć 
w ściśle określonym terminie. Jest to dobre roz-
wiązanie, gdyż pozwala przedsiębiorcom plano-
wać działanie i funkcjonować gospodarce. Tym-
czasem dziś w Polsce jest tak, że osoby prowadzą-
ce działalność gastronomiczną czy hotelarską, 
w której dokonuje się z wyprzedzeniem zakupu 

dużych ilości nietrwałych środków spożywczych, 
narażane są na straty – stwierdza Marek Bolek. 

– Polityka miasta powinna sprzyjać nowym in-
westycjom. I da się to pogodzić z proekologiczny-
mi działaniami miasta – zauważa Piotr Krochmal, 
prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nierucho-
mości. – Kraków, żeby móc się rozwijać, musi sprzy-
jać inwestorom zapewniającym zatrudnienie. No-
wi pracownicy to również dodatkowe wpływy z po-
datków oraz innych danin na rzecz miasta. A z nich 
można pozyskiwać środki choćby na wykup i za-
gospodarowanie nowych terenów zielonych. Pan-
demia pokazała, że chyba nic nie jest w stanie ostu-
dzić popytu na nieruchomości w Krakowie. Stąd 
utrzymujące się ceny. Skoro zaczyna brakować 
gruntów, to w nowych planach powinno się umoż-
liwić wyższą zabudowę, oczywiście nie w samym 
centrum, ale na dobrze skomunikowanych obrze-
żach miasta. W przeciwnym razie będziemy obser-
wować postępującą suburbanizację miasta. To już 
się dzieje. Wystarczy spojrzeć na rozwój Skawiny 
czy Wieliczki. Znaczna część osiedlających się tam 
ludzi traktuje je wyłącznie jako sypialnię. Nie tylko 
uciekają nam wpływy z wypracowywanych prze-
cież w Krakowie podatków, ale przybywa korków 
na wjeździe do miasta. Przy sprzyjającej polityce 
miejskiej ci ludzie osiedlaliby się w Krakowie i mo-
gliby korzystać z rozwijającej się sieci ścieżek rowe-
rowych oraz istniejącej sieci MPK. 
Janusz Michalczak 
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Riva Verona   
– nowoczesny obiekt  
apartamentowy  
wkomponowany  
w stare Dębniki
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Tekst: Janusz Michalczak

DOBRZE 
ZAPROJEKTOWANA 
I WYKONANA 
INWESTYCJA 
TO ZADOWOLENI 
MIESZKAŃCY
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STEAM PARK widok z parku  
stworzonego na terenie inwestycji 
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– Tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku 
ma w Krakowie określoną wagę.  
– Jesteśmy firmą rodzinną z blisko 40-letnim 

doświadczeniem, której wizytówką są nieszab-
lonowe inwestycje, dopracowane i funkcjonal-
ne układy mieszkań, przemyślane zagospodaro-
wania terenu oraz ciekawe rozwiązania architek-
toniczne. Dbamy o to, aby nasze budynki były 
dobrze skomponowane z otoczeniem, ale także 
aby teren do nich przynależny był zaplanowany 
z myślą o mieszkańcach i sąsiadach nierucho-
mości. Takie działania przyniosły nam liczne na-
grody i wyróżnienia na małopolskim rynku nie-
ruchomości. W 2016 r. firma Bryksy została uho-
norowana tytułem Krakowskiego Mieszkanio-

wego Dewelopera Roku i statuetką Złotego So-
koła za inwestycję Małe Błonia przy ul. Przyby-
szewskiego 68 w Krakowie. W 2018 r. laury te 
otrzymaliśmy za Graffit House przy ulicy Rogo -
zińskiego 6. A w ostatniej edycji konkursu po raz 
kolejny zostaliśmy docenieni tytułem Dewelo -
pera Roku 2020 za inwestycję Lipska 4-6-8.  

– Czy każdy znajdzie w ofercie firmy 
Bryksy coś dla siebie?  

– Tak dobieramy inwestycje i ich współistnienie, 
aby najbardziej, jak to możliwe, stworzyć różno-
rodną ofertę, tak aby każdy, kto do nas trafi, mógł 
powiedzieć, że mamy mieszkania bądź lokale, 
które wpasowują się w jego potrzeby i zaintere-

sowania. Obecnie w swojej ofercie posiadamy go-
towe do odbioru mieszkania w inwestycji STEAM 
PARK etap II przy ul. Rakowickiej w ścisłym cen-
trum Krakowa. Znajdują się tam atrakcyjne me-
trażowo mieszkania idealne pod inwestycję. 
W trakcie realizacji są: duży kompleks mieszka-
niowy SASKA BLU przy ul. Saskiej oraz w nieda-
lekiej przyszłości ruszy realizacja etapu II inwesty-
cji DOMOSFERA.  

Działamy także na Podkarpaciu. W stolicy re-
gionu powstaje właśnie kompleks KrakoVska. 
W dwóch etapach wzniesione zostaną dwa wie-
lorodzinne budynki mieszkalne z lokalami użyt-
kowymi na parterze i biurowiec. Poza atrakcyj-
nymi i funkcjonalnymi układami pomieszczeń, 

Firma Bryksy jest dobrze znana w Małopolsce. Ma w swym 
dorobku szereg inwestycji realizowanych w Krakowie. 
Receptą na jej sukces są dopracowane i funkcjonalne 
układy mieszkań oraz wysoka jakość obsługi Klientów 
– o czym rozmawiamy z prezesem MARIUSZEM BRYKSY. 
Firma w ostatniej tegorocznej edycji konkursu 
Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań 
została nagrodzona tytułem 
Krakowskiego Dewelopera Roku 2020

STEAM PARK etap II – gotowe mieszkania i lokale w ścisłym centrum Krakowa
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Mariusz Bryksy, prezes firmy Bryksy



które są wizytówką naszej firmy, KrakoVska bę-
dzie posiadać także atrakcyjny dziedziniec z cie-
kawie zaaranżowaną zielenią, placem zabaw oraz 
strefą rekreacyjno-wypoczynkową. Na terenie in-
westycji znajdą się także liczne udogodnienia dla 
rowerzystów, a także stacja ładowania samocho-
dów elektrycznych oraz paczkomat.  

– Wasze osiedla sprawiają wrażenie prze-
myślanych i dopracowanych. To takie 
wzorcowo zaprojektowane przestrzenie 
do życia w mieście.   

– Miło nam to słyszeć. Zawsze staramy się, i to już 
na etapie planowania inwestycji, bardzo dokład-
nie określić, nie tylko jak będzie wyglądał sam 
budynek i jakie w nim będą mieszkania, ale tak-
że jak będzie wyglądał teren przynależny inwe-
stycji. Jaka będzie zieleń, jakie elementy małej ar-
chitektury, jakie udogodnienia dla przyszłych 
mieszkańców i sąsiadów inwestycji są możliwe 
do stworzenia. Z każdą nową realizacją staramy 
się iść o krok naprzód, tak aby tworzone przez nas 
przestrzenie do życia, jak Pan to określił, niosły 
radość przyszłym mieszkańcom.  

– Jakie propozycje znajdziemy w obecnej 
ofercie firmy Bryksy?  

– W Krakowie mamy kilka realizacji. Jedną z nich 
jest osiedle STEAM PARK przy ul. Rakowickiej. 
Zaprojektowane w nim apartamenty tworzą prze-
myślane, komfortowe i funkcjonalne układy po-
mieszczeń o zróżnicowanych metrażach. Obec-
nie w ofercie pozostały – co warto podkreślić – go-
towe do odbioru mieszkania od 25 do 36 m2 oraz 
dwa lokale użytkowe. Architektura budynków, 
którą wyróżniają elewacje w stylu klasycznych 
krakowskich kamienic, współgra z historyczną 
tkanką miejską otoczenia. 

Cechą wyróżniającą tę inwestycję, poza to-
pową lokalizacją i nietuzinkową architekturą, 
jest 20-arowy park z urządzeniami rekreacyjny-
mi oraz placem zabaw. Park, jak i zieleń otacza-

jąca budynki, to specjalnie zaprojektowana i do-
brana roślinność o właściwościach oczyszczają-
cych powietrze. STEAM PARK to architektura 
z oddechem oraz zieleń dająca wytchnienie.  

– A co wyróżnia osiedle SASKA BLU? 
– W przypadku osiedla SASKA BLU, które powsta-
je u zbiegu ulic Saskiej i Goszczyńskiego mamy 
do czynienia z udaną konfiguracją części mieszkal-
nej na wyższych kondygnacjach oraz parteru z ty-
pową funkcją handlowo-usługową, gdzie codzien-
ne zakupy są na wyciągnięcie ręki. Oferta mieszkań 
jest zróżnicowana, dzięki temu, każdy znajdzie coś 
dla siebie. W etapie I inwestycji dysponujemy już 
tylko lokalami inwestycyjnymi, ale w II etapie osied-
la, którego trwa obecnie przedsprzedaż, oferujemy 
piękne i funkcjonalne mieszkania o metrażach 
od 34 do 106 m2. Osiedle będzie posiadać nietuzin-
kowe strefy rekreacyjno-wypoczynkowe wypeł-
nione zielenią, elementami małej architektury dla 

dorosłych i dzieci, wszystko charakterem odpowia-
dające sąsiadującym terenom Zalewu Bagry. 

– Nieco inny charakter ma DOMOSFERA. 
– To prawda. Charakterystyczną cechą budynku 
przy ul. Bohomolca – blisko galerii Serenada i Kro-
kus, a także Parku Wodnego – którego realizacja do-
biega końca, są wygodne i przestronne mieszkania, 
ale także kameralny taras, dostępny tylko dla miesz-
kańców. DOMOSFERA to także wyróżniająca się 
na tle pobliskiej zabudowy architektura. Tworzy-
my budynek niebanalny, który wpasowując się 
w istniejącą już zabudowę, wzmacnia klimat spo-
kojnego, rodzinnego miejsca. Obecnie w inwesty-
cji wszystkie mieszkania zostały już sprzedane, ale 
w niedalekiej przyszłości rusza sprzedaż etapu II. 
Charakter i klimat etapu II będzie odpowiadał te-
mu, co widzimy w I etapie.  

Jest jeszcze wspomniana KrakoVska w Rzeszo-
wie. Tutaj trwa przedsprzedaż, więc jest jeszcze oka-
zja załapać się na nieco niższe ceny, jak to zawsze 
bywa w przypadku okresu przedsprzedażowego. 
W tej inwestycji posiadamy mieszkania o zróżnico-
wanych metrażach od 39 do 96 m2, a także lokale 
użytkowe na parterze. W pierwszym, powstającym 
właśnie etapie wybudujemy jeden budynek wie-
lorodzinny, a w kolejnym drugi budynek mieszkal-
ny i biurowiec. Pełna oferta dla tej inwestycji jest do-
stępna w naszym Biurze Sprzedaży w Rzeszowie.  

– Jakie motto przyświeca Wam przez te 
blisko 40 lat działaności?  

– Naszą dewizą jest tworzenie mieszkań z prawdzi-
wego zdarzenia, w których – tuż po przekroczeniu 
progu – czujemy się jak w domu. Tego staramy się 
trzymać i tak planować każdą kolejną inwestycję, 
abyśmy mogli śmiało powiedzieć, że sami chętnie 
w takim budynku zamieszkamy. Myślę, że fakt ten 
doceniła większość z naszych Klientów, o czym 
świadczy dziś mocna pozycja rynkowa i zaufanie, 
którym obdarzają nas nowi nabywcy mieszkań. 
Rozmawiał Janusz Michalczak

Bryksy
Strefa nieruchomości

Dbamy o to, aby budynki 
były dobrze 

skomponowane 
z otoczeniem, a teren 

do nich przynależny był 
zaplanowany z myślą 

o mieszkańcach 
i sąsiadach nieruchomości 

Mariusz Bryksy
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SASKA BLU etap II – komfortowe mieszkania w sąsiedztwie 
Zalewu Bagry 

Rzeszów. 
Kompleks KrakoVska – widok z dziedzińca
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Tekst: Paulina Szymczewska

NOWOCZESNE 
KSZTAŁCENIE 

I WSPÓŁPRACA 
Z BIZNESEM



T akich właśnie fachowców kształci kra-
kowski Zespół Szkół Łączności im. Obroń-
ców Poczty Polskiej w Gdańsku, który 
w tym roku świętuje jubileusz 75-lecia 

swej działalności. Placówka z jednej strony przy-
wiązuje wielką wagę do pielęgnowania swych 
długoletnich tradycji, a z drugiej – stawia na cią-
gły rozwój. Nic zresztą dziwnego, bowiem bran-
ża, w której działa ZSŁ, nieustannie się zmienia, 
ewoluuje. 

– Informatyzacja, cyfryzacja, dynamiczny roz-
wój nowoczesnych technologii – to wszystko pę-
dzi do przodu w bardzo szybkim tempie, a my 
musimy być w stanie dotrzymać kroku. Sądzę, 
że robimy to z powodzeniem, na bieżąco dosto-
sowując ofertę edukacyjną do zmieniających się 
potrzeb rynku pracy i do oczekiwań świata bi-

znesu – podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Łącz-
ności w Krakowie Paweł Kucharczyk. 

Przypomnijmy, początki funkcjonowania pla-
cówki sięgają września 1945 roku. Wówczas 
utworzono w Krakowie Gimnazjum i Liceum Te-
lekomunikacyjne w dawnych salach Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów. Przez lata szkoła ewoluowa-
ła, rozrastała się, kilkakrotnie zmieniały się jej naz-
wy, przybywało też nowych kierunków i specjal-
ności. Dla przykładu: już w 1964 r. wprowadzo-
no specjalność elektronika, w 1972 r. powstała 
specjalizacja telekomutacja i teletransmisja oraz 
elektronika, a w 1987 r. – kierunek elektroniczne 
maszyny i systemy cyfrowe. 

To właśnie wtedy pracownia elektroniczna po-
szerzyła się o dział związany z technologią IT, 
a pierwsze pracownie informatyczne tworzono 
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75 lat Zespołu Szkół Łączności w Krakowie
Strefa nauki

Dobra łączność i komunikacja to w dzisiejszych czasach 
podstawa. Zwłaszcza pandemia wyraźnie pokazała, 
że większość z nas nie jest w stanie obejść się bez 
nowoczesnych narzędzi służących do komunikacji 
podczas pracy i nauki zdalnej. A o to, by wszystko działało 
sprawnie, dba sztab specjalistów – informatyków, 
teleinformatyków, programistów, speców 
od telekomunikacji itd.
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Paweł Kucharczyk, dyrektor Zespołu 
Szkół Łączności w Krakowie
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od 1989 r. Natomiast w połowie lat 90. ubiegłego 
wieku ZSŁ – jako pierwsza w Krakowie szkoła śred-
nia – został podłączony do internetu. Dekadę póź-
niej placówka uzyskała zgodę na kształcenie w za-
wodzie technik informatyk, a następnie – w za-
wodzie technik teleinformatyk. Ponadto otrzy-
mała prestiżowy certyfikat w IV edycji konkursu 
„European Language Label”, będący wyróżnie-
niem za innowacyjne techniki kształcenia. 

Wysoki poziom nauczania w ZSŁ potwierdził 
również m.in. Ogólnopolski Ranking Techników 
miesięcznika „Perspektywy”: już w 2011 r. pla-
cówka uzyskała tytuły najlepszego technikum 
w Polsce i najlepiej zdanej matury w Polsce. W ko-
lejnych latach także zajmowała (i wciąż zajmuje) 
w rankingu „Perspektyw” miejsca na podium, np. 
w tym roku może się pochwalić trzecią lokatą 
w kraju. 

Od telegrafu 
po informatykę 

Na przykładzie liczącego już 75 lat Zespołu Szkół 
Łączności najlepiej widać, jak bardzo zmieniła 
się ta branża na przestrzeni lat. – Początkowo, tuż 
po wojnie, placówka oferowała kierunki i specjal-
ności związane z telefonią, mniej natomiast 
z elektroniką. Podlegała Ministerstwu Poczt i Te-
legrafów i w tym zakresie kształciła specjalistów 
– zarówno w ówczesnych szkołach zawodowych, 
jak i w Liceum Telekomunikacyjnym, a później 
w Technikum Łączności – opowiada dyrektor Ku-
charczyk. 

W miarę upływu lat, gdy cała branża zmienia-
ła się z analogowej w elektroniczną, a następnie 
w cyfrową, zmieniał się również profil kształce-
nia w ZSŁ. Wprowadzano kierunki ściśle elektro-
niczne, a także informatyczne. – Można powie-
dzieć, że zgodnie z naturalnym rozwojem rynku 
łączności w Polsce zmieniały się też profile kształ-
cenia w naszej szkole. Obecnie, niezależnie 
od kierunku, wszystkie są już ściśle związane z in-
formatyką – zwraca uwagę Paweł Kucharczyk. 

Dziś w Zespole Szkół Łączności kształci się bli-
sko półtora tysiąca uczniów na pięciu kierunkach: 
technik elektronik, technik informatyk, technik 
teleinformatyk, technik programista (ten ostat-
ni to kierunek najnowszy, wprowadzony w roku 
szkolnym 2019/2020). Dyrektor placówki przy-
znaje, że najbardziej dynamiczny rozwój i bardzo 
duża integracja wszystkich branż, w których 
kształci ZSŁ, to okres zaledwie dwóch ostatnich 
dekad. 

– Trudno teraz oddzielić informatykę od tele-
komunikacji i teleinformatyki. Tak naprawdę 
na każdym kierunku kształcenia umiejętność 
wykorzystania zdolności i wiedzy informatycz-
nej jest rzeczą fundamentalną – mówi Paweł Ku-
charczyk. Zauważa przy tym, że wprowadzony 
w ZSŁ na początku XXI wieku kierunek technik 
informatyk jest obecnie kierunkiem bardzo ogól-
nym. Młodzi ludzie kształcą się w węższych spe-
cjalizacjach, wyrosłych na bazie informatyki właś-
nie. Wymienić tu można chociażby programo-
wanie, zarządzanie bazami danych, administro-
wanie systemami informatycznymi itd. 

75 lat Zespołu Szkół Łączności w Krakowie
Strefa nauki
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– Informatyka jako taka – w formie, w jakiej 
funkcjonowała jeszcze 20 lat temu – dziś tak na-
prawdę jest już trochę przeżytkiem. Teraz stawia 
się na fachowców wykształconych w ściśle okre-
ślonych dziedzinach i wymagania względem 
umiejętności uczniów dotyczą takich właśnie 
wąskich specjalizacji informatycznych – tłuma-
czy dyrektor ZSŁ. 

Tego oczekuje w obecnych czasach rynek pra-
cy i tego oczekują firmy z branż, w których kształ-
ci krakowska placówka. Dziś bowiem żaden biz -
nes nie jest w stanie funkcjonować bez informa-
tyzacji i bez nowoczesnych form komunikacji. 
Nie da się prowadzić działalności gospodarczej 
bez informatycznego wsparcia technicznego, któ-
re zaoferować mogą jedynie wyspecjalizowani 
fachowcy. 

Szukają pracowników 
już w szkole 

To jednak nie wszystko. Zmieniły się też formy 
kształcenia w średnich szkołach technicznych. 
Obecnie budują one pewien fundament, na któ-
rym można rozwijać kompetencje wymagane 
przez rynek pracy i biznes. Pracodawcy oczeku-
ją bowiem, że pracownik – poza, oczywiście, 
określoną wiedzą fachową – będzie posiadał rów-
nież naprawdę dobrze wykształcone tzw. kom-
petencje miękkie, jak np. elastyczność, kreatyw-
ność, umiejętność pracy w grupie, zdolność 

szybkiej adaptacji do warunków panujących 
w danej firmie itp. 

– Szczególnie tego bardzo często oczekują dziś 
pracodawcy, na siebie już biorąc dokształcenie 
nowego pracownika w zakresie wymaganych 
umiejętności technicznych – wyjaśnia dyrektor 
ZSŁ. – I te właśnie kompetencje miękkie również 
staramy się rozwijać w młodych ludziach, choć 
oczywiście nie jest to głównym celem kształce-
nia, bo przecież fundamentalna wiedza technicz-
na jest absolutnie wymagana. Dodam, że praco-
dawcy, którzy zatrudniają naszych absolwentów, 
są z nich zadowoleni. To potwierdza, że nasze 
metody kształcenia się sprawdzają – uzupełnia. 

Warto zwrócić uwagę, że rola kształcenia w ta-
kich placówkach jak krakowski ZSŁ systematycz-
nie rośnie. Dlaczego? Na rynku pracy i w bizne-
sie obserwuje się obecnie pewną tendencję – 
zwłaszcza w dużych miastach, gdzie braki kadry 
technicznej oraz informatycznej są szczególnie 
widoczne. Mianowicie firmy szukają pracowni-
ków nie w sposób, w jaki robiły to kiedyś, czyli 
wśród studentów, lecz już na wcześniejszym eta-
pie kształcenia: w szkołach średnich.  

– Obecnie nie należą do rzadkości sytuacje, 
w których nasi uczniowie z klas trzecich, czwar-
tych są zatrudniani w firmach elektronicznych 
i informatycznych, z powodzeniem godząc to 
z bieżącą nauką, a pracodawca często finansuje 
im zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Wszyst-

ko po to, by tych pracowników u siebie zatrzymać 
i związać z firmą. Jest bowiem zadowolony z ich 
kompetencji technicznych oraz umiejętności 
miękkich i widzi, że są oni osobami, które dobrze 
rokują na przyszłość – mówi Paweł Kucharczyk. 

Biznes wspiera edukację. 
Korzyści są obopólne 

Skoro biznes obecnie szuka pracowników już 
w szkołach średnich, to i one wchodzą w ścisłą 
współpracę z wieloma firmami. Uczniowie ZSŁ 
obywają praktyki zawodowe w renomowanych 
firmach – m.in. z branży informatyczno-elektro-
nicznej i telekomunikacyjnej – takich jak NOKIA, 
ABB, IBM, Motorola, Aptiv, Eltel, Emitel, Polcom, 
Telefonika, Teltech, Berrylife, Jotafan, Teleudyt 
i wielu innych. Wyjeżdżają także na praktyki 
za granicę: do Niemiec, Czech i na Ukrainę. 

– Nasza współpraca z biznesem jest bardzo sil-
na, dobrze zorganizowana i owocna. Nie wyobra-
żam sobie, by szkoła techniczna mogła kształcić 
młodych ludzi w odpowiedni sposób i na odpo-
wiednim poziomie bez współpracy z firmami 
zewnętrznymi, działającymi w tych branżach – 
mówi dyrektor ZSŁ.  

Podkreśla przy tym, że ta współpraca jest wie-
lopłaszczyznowa. Najczęściej odbywa się po-
przez organizowanie obowiązkowych praktyk 
zawodowych dla uczniów. – Często już podczas 
takich praktyk firmy starają się ucznia zatrzymać 
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u siebie. Wiedzą bowiem, jaki poziom ci młodzi 
ludzie reprezentują – dodaje. 

Oczywiście praktyki uczniowskie to nie 
wszystko. Dzięki współpracy z firmami ZSŁ mo-
że również liczyć na wsparcie, jeśli chodzi 
o doposażanie w nowoczesny sprzęt pracowni 
kształcenia zawodowego czy też dostarczanie 
materiałów do wykorzystania podczas zajęć. – To 
wsparcie jest niezwykle ważne, gdyż pozwala 
nam systematycznie modernizować pracownie 
– wyjaśnia dyrektor ZSŁ.  

Krótko mówiąc, zysk jest obopólny: szkoła 
może się rozwijać, powiększać swą bazę sprzę-
tową i lepiej kształcić uczniów, a firmy – wspiera-
jąc tenże proces kształcenia – pozyskują wykwa-
lifikowanych pracowników. Paweł Kucharczyk 
zwraca przy tym uwagę na ważną kwestię: pra-
codawcy zależy na tym, by uczeń zdobywał 
umiejętności, pracując na  sprzęcie, z którym mo-
że spotkać się w przyszłości w miejscu pracy. To 
pozwala później zmniejszyć koszt przeszkolenia 
takiego pracownika. 

Obecnie uczniowie krakowskiego Zespołu 
Szkół Łączności mają do swej dyspozycji 31 pra-
cowni specjalistycznych, w tym m.in. studio te-
lewizyjne, pracownię światłowodową i dwie sa-
le informatyczne wyposażone w komputery ty-
pu MAC. Szkoła współpracuje nie tylko z firma-
mi z branż, w których kształci, lecz także z Kra-
kowskim Parkiem Technologicznym, Fundacją 
Instytut Mikromakro i wyższymi uczelniami. 

Jednym z powodów współpracy z różnorod-
nymi podmiotami jest motywowanie młodych in-
formatyków do kreatywności i myślenia katego-
riami przedsiębiorczości. Od 2007 roku ZSŁ orga-
nizuje Międzyszkolny Festiwal Informatyczny 
„Projekt na szóstkę”. Konkurs daje szansę uczniom 
szkół średnich z całej Polski na zaprezentowanie 
swoich innowacyjnych projektów. W jury zasiada-
ją przedstawiciele branży IT (SABRE, NOKIA), Kra-
kowskiego Parku Technologicznego, Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Bankowości, Fundacji Insty-
tut Mikromakro i Instytutu Sobieskiego. 

Ambitny plan 
dalszego rozwoju 

Jubileusz 75-lecia to nie tylko okazja do podsu-
mowania minionych dekad, ale również bodziec 
do dalszego intensywnego rozwoju. – Jakie ma-
my plany na przyszłość? Ambitne, szerokie – za-
pewnia dyrektor Kucharczyk. I wymienia m.in. 
rozwój szkoły poprzez rozbudowę bazy dydak-
tycznej. To modernizacja pracowni, w których 
realizowane są praktyczne przedmioty zawodo-
we, a także tworzenie nowych. 

– Myślę szczególnie o pracowni wykorzysty-
wanej przez uczniów na kierunku technik elek-
tronik, ale także o pracowniach informatycznych. 
Spodziewamy się, że w przyszłości z kierunku 
technik informatyk zostaną wydzielone węższe 
specjalności informatyczne, tak jak ma to miej-
sce w przypadku technika programisty – mówi 
dyrektor ZSŁ. I dodaje, że rozbudowy wymaga 
również szkolna infrastruktura sportowa. To jed-
na z najpilniejszych potrzeb, bez zaspokojenia 
której trudno będzie mówić o harmonijnym roz-
woju szkoły. 

– Oczywiście zamierzamy też nadal rozsze-
rzać naszą współpracę z firmami. Układa się ona 
bardzo dobrze i obiecująco w kontekście przysz-
łości. To ważny kierunek rozwoju, bo daje mło-
dzieży możliwość zdobycia rzeczywistego do-
świadczenia w trakcie praktyk zawodowych czy 

staży wakacyjnych – zauważa Paweł Kucharczyk. 
Niezwykle atrakcyjne perspektywy dla ucz-

niów stwarza m.in. współpraca z firmą ABB. 
W trakcie praktyk i prowadzonego tam koła nau-
kowego młodzi ludzie otrzymują wsparcie me-
rytoryczne i możliwość realizowania własnych 
projektów. Dyrekcja ZSŁ wiele też obiecuje sobie 
po współpracy z firmą IBM, z którą w ubiegłym 
roku podpisano umowę dającą uczniom dostęp 
do wdrażanych przez firmę najnowocześniej-
szych rozwiązań chmurowych. 

Młodzież wybierająca kształcenie zawodowe 
na wysokim poziomie myśli nie tylko o ścieżce 
kariery opartej na atrakcyjnej ofercie rynku pra-
cy, ale podejmuje również inicjatywy związane 
z realizacją własnych pomysłów na biznes. W tym 
roku grupa siedmiu przyjaciół z Łączności otrzy-
mała 1 mln zł dofinansowania z Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości na rozwój swojej 
aplikacji getdressed.me. Stali się tym samym naj-
młodszymi w historii twórcami start-upu, którzy 
otrzymali tak znaczące wsparcie dla swojego bi-
znesu. 

Warto też wspomnieć, że dwóch absolwen-
tów ZSŁ znalazło się na prestiżowej liście plebi-
scytu FORBES „25 under 25” w kategorii „Nowe 
Technologie”: pierwszy z nich – za opracowanie 
własnego języka programowania „Elchemy” oraz 
stworzenie start-upów CloudCab, Man La Mode 
i Neon Tree Solutions, a drugi – za wdrożenie in-
nowacyjnego systemu zarządzania dla żłobków 
i przedszkoli „LiveKid”. 

– Dlatego każdy kierunek rozwoju, dający 
możliwość lepszego, skuteczniejszego prowa-
dzenia nauki, a szczególnie nauki zawodu, wart 
jest rozważenia i podjęcia ryzyka, a każdy uczeń, 
który chce się rozwijać, zdobywać nowe umie-
jętności i doświadczenia, wart jest maksymalne-
go zaangażowania nauczycieli i pracowników 
szkoły – tak aby mógł czas tu spędzony wykorzy-
stać w stu procentach – podsumowuje dyrektor 
Kucharczyk. 
Paulina Szymczewska
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Paweł Kucharczyk:  
Współpraca z biznesem 

to ważny kierunek rozwoju, 
bo daje młodzieży możliwość 

zdobycia doświadczenia

75 lat Zespołu Szkół Łączności w Krakowie
Strefa nauki
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Pieniądze, które można zarobić 
w tzw. e-sporcie, pobudzają wyobraźnię. 
Najlepsi e-gracze wyciągają obecnie 
nawet po 20-30 tysięcy euro miesięcznie. 
I to mimo trwającej na świecie pandemii

Tekst: Izolda Hukałowicz

NA WIRTUALNYCH 
ARENACH BÓJ 
O MILIONY EURO
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Na początku zawody e-sportowe rozgry-
wane były przez amatorów i trakto-
wane jako forma rozrywki. Dopiero 

po 2000 r., dzięki możliwości „strumieniowania” 
rozgrywek na żywo, zabrali się za nie profesjo-
nalni gracze. Wraz z nimi pojawili się też komen-
tatorzy, specjalizujący się w danej grze. Stawki 
za wygrane zawody szybko zaczęły szybować, 
osiągając niebotyczne wartości liczone w milio-
nach dolarów na drużynę.  

„Czekolad” specjalizuje się 
w League of Legends  

Jako że e-sport związany jest z najnowocześniej-
szymi technologiami, stał się domeną głównie 

młodych osób, które w branży gamingowej czu-
ją się jak ryba w wodzie. 

Jeden z najlepszych w Polsce graczy e-sporto-
wych, Paweł „Czekolad” Szczepanik, ma zaledwie 
20 lat, a za sobą już dekadę grania, w tym 3 lata 
startów w profesjonalnych zawodach. Ten pocho-
dzący z Olsztyna zawodnik specjalizuje się w grze 
League of Legends.  

„Czekolad” przygodę z grami komputerowy-
mi zaczął bardzo wcześnie, bo jako zaledwie 10-
letni chłopiec. – Wracałem ze szkoły i zaszliśmy 
do cioci. Mój kuzyn grał wówczas w grę, przyglą-
dałem mu się i pomyślałem, że to świetna zaba-
wa. Poprosiłem, by zainstalował mi tę grę i tak się 
wciągnąłem – wspomina.  

Potem zaczęły się treningi i doskonalenie 
umiejętności. Talent i upór doprowadziły Szcze -
panika do poziomu profesjonalisty. Teraz jest 
członkiem brytyjskiej organizacji Excel esports, 
zrzeszającej najlepszych graczy w Europie. To 
coś w rodzaju klubu sportowego, z którym gra-
cze zawierają kontrakty i dla niego walczą o suk-
cesy. Excel esports ma swoje miejsce w europej-
skiej lidze mistrzów LEC, w której uczestniczy 10 
najlepszych drużyn. Paweł jest jednym z pięciu 
graczy z całej Europy, którzy grają na różnych po-
zycjach. – Mamy w składzie Norwega, Czecha, 
Brytyjczyka i Szweda, a nasz trener jest Holen-
drem – wymienia Paweł.  

Podczas treningów porozumiewają się po an-
gielsku, a trenują dużo. Przed komputerami spo-
tykają się codziennie na minimum 6 godzin, zaz-
wyczaj od 14 do 20. Ale to nie koniec, bo po zakoń-
czonym treningu zbiorowym każdy z zawodni-
ków jeszcze gra indywidualnie. Ćwiczyć trzeba 
też przed treningiem, żeby się rozgrzać.  

Liczy się refleks  
– Ciężka praca to podstawa – podkreśla białosto -
czanin Mateusz Szukajt, twórca eventu East 
Games United, właściciel i prezes agencji PR-owej 
i marketingowej Galaktus, która zajmuje się 
„gamingiem”. – Teraz świat e-sportu jest duży, 
więc i konkurencja jest coraz większa. Żeby coś 
osiągnąć, trzeba dużo więcej pracować i mieć du-
żo więcej szczęścia niż kiedyś.  

Na świecie wciąż toczy się spór o to, czy e-sport jest... 
sportem. Jego największym gwiazdom nie przeszka -
dza to jednak zara biać milionów euro na wirtual -
nych arenach. Mimo pandemii zawody e-sportowe 
mają się świet nie. Przyjmują formę zorganizowanej, 
wieloosobo wej gry, gdzie zawodowi gracze prowa -
dzą rozgryw kę indywidualnie lub w drużynach. 
A drużynę mogą tworzyć osoby, które spotykają się 
fizycznie na tzw. LAN party albo wirtualnie
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Oprócz ciężkiej pracy ważne są też indywidu-
alne cechy graczy. Paweł Szczepanik zaznacza, że 
dobry zawodnik musi mieć świetny refleks oraz 
umiejętność myślenia i przewidywania. – Zawo-
dowe granie w gry komputerowe to trochę takie 
szachy XXI wieku, gdzie trzeba przewidywać ru-
chy przeciwnika i analizować sytuację. Gra wy-
maga również charakteru i umiejętności współ-
pracy. Trzeba zawsze pamiętać, że jest się częścią 
drużyny – zaznacza.  

Wydawać by się mogło, że bycie profesjonal-
nym e-graczem wymaga superspecjalistycznego 
sprzętu komputerowego. Ale Szczepanik wyjaś-
nia, że – jeżeli są umiejętności – wystarczy kom-
puter za 2,5 tys. zł, monitor za 600 zł plus klawia-
tura i myszka. – Cztery tysiące złotych wystarczą 
na naprawdę dobry sprzęt – zapewnia. I dodaje, że 
ważniejszy jest talent i ciężka praca. To one poz-
woliły „Czekoladowi” i jego drużynie (AGO Ro -
gue) wygrać w tym roku Puchar Europy EU 
Masters i Trinity Force Puchar Polski.  

Ze stresu mają pryszcze  
Zawodowi gracze przed ekranami monitorów 
spędzają długie godziny. Dlatego też ci, którzy 
utrzymują się z e-grania, dbają o swoją kondycję. 
Wielu z nich korzysta z pomocy trenerów perso-
nalnych, dietetyków, psychologów. Bo najważ-
niejsze mecze wymagają koncentracji i są ogrom-
nym wysiłkiem fizycznym i psychicznym.  

– Turniej na najwyższym szczeblu e-sporto-
wym trwa zazwyczaj kilka dni – wyjaśnia Mate-
usz Szukajt. – Biorący w nim udział zawodnicy 
grają po 2-3 godziny, robią przerwę i znowu sia-
dają do gry. To wymaga odpowiedniego przygo-
towania zdrowotnego: dobrego odżywiania, ru-
chu i dbania o kondycję mentalną. Gracze mają 
świadomość, że kondycja to 50 proc. sukcesu.  

Aktualnie w puli e-zawodów, rozgrywanych 
na najwyższym, światowym poziomie, jest 
do wygrania 10-20 milionów dolarów. Przy takich 
stawkach gry komputerowe to już nie tylko hob-
by. To inwestycja, która wymaga odpowiednie-
go przygotowania.  

Paweł Szczepanik nieustannie dba o kondy-
cję. Początkowo miał trochę problemów z kręgo-
słupem, ale zaczął się regularnie rozciągać i wzmoc-
nił mięśnie stabilizujące. Robi też regularne, pół-
godzinne przerwy w grze, a każdego ranka udaje 
się na godzinny spacer.  

– Ważna jest też psychika i nastawienie. Trze-
ba wierzyć w siebie i umieć sobie radzić ze stresem 
– wyznaje gracz z Olsztyna. – Ja zawsze po prysz-
nicu medytuję przez 10 minut, wyciszam się. 
Przed oficjalnymi grami zwykle robi mi się zim-
no, więc wtedy ubieram się bardzo ciepło, aby 
unormować temperaturę. Ale znam graczy, któ-
rzy ze stresu w dniu zawodów mają całe twarze 
obsypane pryszczami. I zwykle potem kiepsko 
sobie radzą...  

Zarobki oderwane 
od rzeczywistości  

Jeszcze 12 lat temu zaledwie 30-50 polskich e-gra-
czy żyło z elektronicznego sportu, jednak teraz 
jest ich już około 200-300. W skali świata to dzie-

siątki tysięcy ludzi. – Ci naprawdę dobrzy potrafią 
zarobić po 20-30 tysięcy euro miesięcznie. Naj-
lepsi zarabiają jeszcze więcej. To są zarobki oder-
wane od naszej rzeczywistości – mówi Szukajt. 
– Wśród graczy mamy milionerów, których kon-
trakty opiewają na miliony dolarów rocznie, 
a do tego dochodzą wygrane z turniejów i lig. 
Furlan – jeden z najlepszych białostockich graczy 
– zarabia na poziomie kilku średnich krajowych 
miesięcznie. To naprawdę nieźle, jak na niespeł-
na 30-letniego mężczyznę.  

Jednak kontrakty z klubami sportowymi 
i wpływy z wygranych to nie wszystko. Gracze pod-
pisują też kontrakty reklamowe, np. z producen-
tami myszek, klawiatur, sprzętu, ale też marek 
mainstreamowych, np. napojów, samochodów.  

– Polski zawodnik Jarek Pasza, który grał w ro-
syjskiej organizacji, reklamował jeden z elektro -
marketów. Występował w reklamach wideo, któ-
re były emitowane w internecie. To działa na po-
dobnych zasadach jak w prawdziwym sporcie 
– tłumaczy Szukajt.  

Krótkie kariery e-graczy  
Kariera w e-sporcie może przynieść mnóstwo sa-
tysfakcji i pieniędzy, ale nie jest to zajęcie na całe 
życie. 

– Trzeba pamiętać, że konkretne gry, w któ-
rych specjalizują się zawodnicy, mają tylko kilka 
lat żywotności mierzonej popularnością – wyjaś-
nia szef Galactusa. – Owszem, są gry, które funk-
cjonują na rynku przez 10-20 lat, ale to zaledwie 
parę tytułów. Reszta gier już po kilku latach prze-
staje być popularna i znika, a gracze, którzy się 
w nich odnaleźli, kończą kariery i przechodzą 
na emerytury.  

Jak mówi Szukajt, historia e-sportu jest krót-
ka, więc kariery graczy również nie są jeszcze dłu-
gie: – Wszystko zaczęło się zaledwie 20-25 lat te-

mu, więc trudno mówić o długotrwałych karie-
rach. Choć mamy już polskich graczy, którzy 
w League of Legends grają po 10 lat, więc widzi-
my, że to jest możliwe. Ale ciągle nie wiemy, gdzie 
sięgają limity fizyczno-psychiczne e-sportowców. 
Oczywiste jest, że po 30. roku życia czas reakcji 
zawodników się wydłuża, ale z drugiej strony 
– taki gracz nadrabia doświadczeniem, podobnie 
jak w prawdziwym sporcie.  

E-gracze, którzy zdecydują się wycofać ze star-
tów w zawodach, zwykle zostają w organizacjach, 
które do tej pory reprezentowali jako trenerzy. 
– Ale byli gracze znajdują też pracę u wydawców 
gier wideo. Producenci sprzętu zatrudniają ich 
jako testerów – dodaje Mateusz Szukajt. – Często 
też e-sportowcy z grania profesjonalnego prze-
chodzą na bycie streamerami lub youtuberami. 
Filmują to, jak grają i publikują filmiki w sieci. Sta-
ją się influencerami. Tu możliwości zarabiania są 
ogromne.  

Paweł Szczepanik, choć ma zaledwie 20 lat, 
też znalazł już pomysł na sportową emeryturę. 
W przyszłości chciałby zostać trenerem i zająć się 
streamingiem.  

Pandemia nakręciła e-sport  
Branża e-sportu jest jedną z niewielu, których nie 
dotknęła pandemia koronawirusa i związany 
z nią kryzys. Wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej 
ją nakręciły. Ograniczone możliwości poruszania 
się przykuły ludzi do monitorów, a zdalna praca 
sprzyja zanurzeniu się w świecie gier.  

– I myślę, że tak już zostanie. To będzie czoło-
wa rozrywka. Branże filmowa i muzyczna moc-
no przez pandemię podupadły, natomiast bran-
ża gier się rozwinęła – podsumowuje Mateusz 
Szukajt. – Gry komputerowe to świat ogromnych 
perspektyw.  
Izolda Hukałowicz

E-gracze zarabiają miliony euro
Strefa sportu
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Paweł Szczepanik z Olsztyna, pseudonim „Czekolad“, specjalizuje się w grze 
League of Legends
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SŁUCHAWKI

JABRA ELITE 85T 
Z INDUKCYJNYM 
ŁADOWANIEM  

Nowe bezprzewo-
dowe słuchawki duń-
skiego producenta, 
Jabra Elite 85t trafiły 
do polskiej dystrybu-
cji. Słuchawki wypo-
sażone są w techno-
logię aktywnej reduk-
cji szumów z 11 pozio-
mami dźwięku (każdy 
poziom – od pełnego 
trybu ANC poprzez 
wszystkie pośrednie 
ustawienia, aż do po -
ziomu Hear Through 
– różni się o około 
3 db od kolejnego), 
sześć mikrofonów 
(po trzy na każde 
ucho: dwa z zewnątrz 
i jeden wewnątrz), 
12-milimetrowe głoś-
niki i funkcję bezprze-
wodowego ładowa-
nia. Jabra Elita 85t 
są odporne na kurz 
i wodę (IPX4), współ-
pracują z głosowymi 
asystentami – Siri oraz 
Asystentem Google. 
Cena słuchawek 
– 999 zł.
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WEARABLES

INTELIGENTNE 
OKULARY

Do Polski trafiły 
inteligentne okulary 
Huawei x Gentle 
Mon-ster Eyewear II. 
Po  sparowaniu ze 
smartfonem umożli-
wiają słuchanie muzy-
ki i prowadzenie roz-
mów telefonicznych. 
Okulary obsługują 
gesty. Cena: 1399 zł.

GAMING

ODYSSEY, ZAKRZYWIONY 
MONITOR DLA GRACZY

Samsung wprowadził na rynek nowy 
monitor dla graczy, Odyssey G5. Monitor ma 
zakrzywienie 1000R, czas reakcji 1ms, 
jest ponadto odświeżany z częstotliwością 
144 Hz. Odyssey G5 trafił na rynek w dwóch 
rozmiarach – 27 i 32 cale. Obie wersje oferują 
rozdzielczość WQHD, proporcje ekranu 16:9 
i wykorzystują matrycę VA. Monitor wspiera 
standard HDR10, obsługuje również AMD 
FreeSync Premium, co powinni docenić posia-
dacze kart graficznych AMD. Ceny? Wersja 
27-calowa kosztuje 1499 złotych, natomiast 
wersja 32-calowa – 1699 złotych.

E-SPORT

NOWY 
STANDARD       
W E-SPORCIE?

Logitech zaprezen-
tował nową, lekką 
mysz dla profesjonal-
nych graczy. Waga 
G Pro X Superlight nie 
przekracza 63 g. Mysz 
została wyposażona 
w zaawansowaną 
technologię bezprze-
wodową i precyzyjny 
czujnik Hero 25K. 
Według producenta, 
G Pro X Superlight 
stanie się nowym 
standardem w e-spor-
cie. Cena: 599 zł.

SMARTFONY

COŚ DLA FANÓW 
CYBERPUNKA

Coś dla najwięk-
szych fanów gry 
Cy-berpunk 2077. 
To nowa wersja 
smartfonu OnePlus 8T 
– Cyberpunk 2077 
Limited Edition. Urzą-
dzenie ma pamięć 
12 GB RAM i 256 GB 
ROM i kosztuje w Chi-
nach 3999 juanów.

TRANSAKCJA ZA 15,2 MILIARDA USD?

HUAWEI SPRZEDAŁO 
MARKĘ HONOR

Zmagające się ze skutkami amerykańskich 
sankcji Huawei sprzedało markę Honor, znaną 
z produkcji budżetowych smartfonów skierowa-
nych do młodych osób. „Działalność konsumen-
cka Huawei znajduje się ostatnio pod ogromną 
presją. Wynika to z ciągłej niedostępności ele-
mentów technicznych potrzebnych w naszej 
branży telefonów komórkowych. Firma Huawei 
Investment & Holding Co. Ltd. postanowiła 
zatem sprzedać wszystkie swoje aktywa bizne-
sowe Honor firmie Shenzhen Zhixin New 
Information Technology Co., Ltd” – można prze-
czytać w oświadczeniu chińskiego producenta.  

Transakcja obejmuje nie tylko samą markę, 
ale także aktywa, możliwości badawczo-rozwo-
jowe, a nawet zarządzanie łańcuchem dostaw. 
Co istotne, po sprzedaży pracę ma utrzymać 
większość zespołu zarządzającego Honora, 
a także ponad 7000 pracowników. Geroge 
Zhao, prezes Honora, ma pełnić funkcję dyrek-
tora generalnego (CEO). Kwoty transakcji nie 
upubliczniono, choć wcześniej mówiło 
się nawet o 100 miliardach juanów, czyli 15,2 
mld dolarów. Grzegorz Lisiecki

AUDIO

RADIO FM, INTERNETOWE, 
CYFROWE, ODTWARZACZ...

Niemiecka marka Teufel wprowadziła 
na rynek MusicStation, urządzenie, które łączy 
w sobie radio – FM, cyfrowe DAB+ oraz interne-
towe – i odtwarzacz CD, współpracuje ponadto 
z serwisami streamingowymi, takimi jak Spotify 
i Amazon Music. Głośniki urządzenia mają moc 
100W, wspierają technologię Bluetooth 5.0 
z ACC i aptX. MusicStation kosztuje 2259 zł.
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PREMIERA APPLE

APPLE JUŻ NIE POTRZEBUJE INTELA. FIRMA Z CUPERTINO OPRACOWAŁA  
WŁASNY PROCESOR I KONKURENCJA ZOSTAŁA W TYLE. ZNOWU 

 Chip Apple Silicon M1 jest dla nowych MacBooków jak potężna dawka sterydów.  
Wzrost wydajności jest ogromny, także tej energetycznej

Ostatnie miesiące roku 2020 w branży tech-
nologicznej należały do Apple. Firma z Cuperti-
no, mimo problemów związanych z pandemią, 
która miała negatywny wpływ m.in. na łańcuch 
dostaw, pokazała od września sporo nowego 
sprzętu. W niedługich odstępach czasu byliśmy 
świadkami premier nowych zegarków, iPada Air, 
czterech modeli iPhoneów 12, a wreszcie 
MacBook’ów i Maca mini. I właśnie ta ostatnia 
premiera była najważniejsza. I nic dziwnego, 
wszak tak naprawdę gwiazdą imprezy był proce-
sor. – To wielki dzień dla Apple – stwierdził Tim 
Cook, CEO firmy z Cupertino podczas listopado-
wej konferencji „One More Thing”. Apple zapre-
zentowało układ M1 – swój pierwszy procesor 
oparty na architekturze ARM, który napędza 
nowe urządzenia: MacBooka Air, MacBooka Pro 
oraz Maca mini. Dzień okazał się wielki również 
dlatego, że Apple „uwolniło się” od Intela. 

Apple współpracowało z Intelem od 2006 
roku, kiedy to na rynku pojawiły się iMac i 15-

calowy MacBook Pro z procesorami Core Duo. 
W tym roku jednak sytuacja się zmieniła, ponie-
waż firma z Cupertino zaprojektowała własny 
procesor – Apple Silicon M1. Jest to chip oparty 
na „mobilnej” architekturze ARM – wydajnej 
i energooszczędnej. Układ zawierający 16 miliar-
dów tranzystorów powstał w najnowocześniej-
szej, 5-nanometrowej technologii. Ma osiem 
rdzeni, zintegrowane, również ośmiordzeniowe 
GPU (obsługujące niemal 25 tys. wątków) oraz 
16-rdzeniowy Apple Neural Engine, odpowiada-
jący za AI i uczenie maszynowe. – Nie było dotąd 
takiego chipa. Procesor M1 opiera się na ponad 
dziesięciu latach naszego doświadczenia w pro-
jektowaniu wiodących w branży chipów do iPho-
ne’a, iPada oraz Apple Watch i zapoczątkowuje 
zupełnie nową erę dla komputerów Mac – mówił 
Johny Srouji, wiceprezes Apple ds. technologii 
sprzętowych. 

M1 napędza trzy nowe urządzenia – 13-calo-
wego MacBooka Air, 13-calowego MacBooka Pro 

oraz Maca mini. Grafika MacBooka Air jest pięcio-
krotnie szybsza od poprzedniej generacji, kon-
troler pamięci układu M1 i najnowsza technologia 
flash zapewniają większą wydajność dysku SSD, 
a konstrukcja jest pozbawiona wentylatora! Aku-
mulator zapewnia do 15 godzin pracy. Z kolei 13-
calowy MacBook Pro ma system aktywnego 
chłodzenia, który zapewnia „przełomową wydaj-
ność” podczas kompilowania kodu, transkodo-
wania wideo czy edycji zdjęć w wysokiej roz-
dzielczości. Apple twierdzi, że dzięki M1 nowy 
MacBook Pro jest do trzech razy szybszy niż naj-
lepiej sprzedający się laptop z systemem Win-
dows w swojej klasie. Akumulator ma pracować 
do 17 godzin. Apple pokazało także swój najnow-
szy komputer. Mac mini, obsługujący do dwóch 
monitorów, również wyposażony jest w proce-
sor M1, co oznacza znaczny, trzykrotny przyrost 
wydajności w porównaniu z poprzednią genera-
cją i sześciokrotny wzrost wydajności graficznej. 

GRZEGORZ LISIECKI
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KONFERENCJA APPLE

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

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

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

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

powinien okazać się jednak drugi z zaprezen-
towanych we wrześniu zegarków. Firma z Cup -
ertino, zapewne zachęcona popularnością 
iPhone SE, wprowadziła na rynek tańszy 
model, Apple Watch SE. Biorąc pod uwagę 
ceny Apple Watch Series 6, wersja SE to rze-
czywiście „budżetowy” zegarek – ceny zaczy-
nają się bowiem od 1299 zł (40 mm) i 1449 zł 
(44 mm). Wersje LTE kosztują odpowiednio 
1549 zł i 1699 zł. Apple Watch SE został wypo-
sażony w procesor S5 i ma niemal wszystkie 
czujniki obecne w Series 6 – wyjątkiem jest 
brak funkcji EKG. 

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

zł (64 GB, WiFi), a kończą na 4299 zł (256 GB, 
WiFi + LTE). W sprzedaży jest już dostępny 
także iPad 8. generacji. Urządzenie posiada 
wyświetlacz o przekątnej 10,2 cala, Touch ID 
w przycisku Home i procesor A12 Bionic. Ceny 
zaczynają się od 1599 zł (32 GB, WiFi), a koń-
czą na 2699 zł (128 GB, WiFi + LTE). 

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

GRZEGORZ LISIECKI
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SMARTFONY

SONY WRACA 
Z KOMPAKTOWĄ 
XPERIĄ

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

PREMIERA 
CORAZ BLIŻEJ

Nowe konsole 
Xbox – Series X oraz 
mniejsza wersja, czyli 
Series S (następca 
One S) miały swoją 
rynkową premierę 
10 listopada. Cena 
Xbox Series S to 1349 
zł, a cena mocniejszej 
konsoli, Xbox Series X 
– 2249 zł.

ZDROWIE

EKG W ZEGARKACH FITBIT 
TAKŻE W POLSCE

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

DŹWIĘK

MIKROFON 
NIE TYLKO DLA 
VLOGERÓW

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

PREMIERA

TECHNOLOGIA 
I MODA

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

WALKA Z COVID-19

JESZCZE WIĘCEJ MOCY 
OBLICZENIOWEJ OD AMD

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

DŹWIĘK

11 POZIOMÓW KONTROLI 
HAŁASU WEDŁUG BOSE

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

LUKSUSOWY KATAMARAN ZOSTAŁ WYPOSAŻONY W SYSTEM SOLARNY, 
KTÓRY  POKRYWA 68 MKW. POWIERZCHNI NA POKŁADZIE 

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

60 Sunreef Power Eco ze stoczni Sunreef 
Yachts to ultranowoczesny ekologiczny jacht 
motorowy. Luksusowy katamaran wyposażo-
no w technologie najnowszej generacji, aby 
uzyskać maksymalną wydajność energetycz-
ną i osiągi. Opracowany przez stocznię system 
solarny zainstalowany na 60 Sunreef Power 
Eco pokrywa 68,6 mkw. powierzchni na pokła -
dzie, zwiększając tym samym produkowanie 
energii słonecznej do 13kWp. Panele słonecz-
ne są w pełni zintegrowane z różnymi kompo-
zytowymi elementami jachtu, takimi jak burty 
kadłubów czy nadbudowa. 

Na 60 Sunreef Power Eco umieszczono in -
nowacyjne silniki elektryczne zasilane z ultra-
lekkich baterii, które zapewniają cichą i bezwi-
bracyjną żeglugę. Dzięki nowoczesnym roz-
wiązaniom oraz ekologicznym materiałom 
wykończeniowym, 60 Sunreef Power oferuje 
w pełni kompleksowe podejście do zrówno-
ważonej żeglugi. 

60 Sunreef Power Eco oferuje nieskończo-
ne możliwości personalizacji w zakresie aran-
żacji i wystroju wnętrz. Zewnętrzne przestrze-
nie wypoczynkowe obejmują obszerny pokład 
słoneczny, taras dziobowy oraz kokpit rufowy, 
gdzie znajdują się: platforma hydrauliczna 
do wodowania pontonu i innowacyjny garaż 
rufowy.  

Ekologiczna wersja jest rozwinięciem 60 
Sunreef Power, modelu jachtu produkowane-
go przez Sunreef Yachts. Model 60 Sunreef 
Power został wyróżniony w kategorii Najlep-
szy katamaran motorowy podczas gali World 
Yachts Trophies 2020. Jego elegancka i spor-
towa sylwetka wpisuje się idealnie w design 
najnowszej serii jachtów motorowych stoczni, 
na którą składają się modele 60 Sunreef 
Power, 70 Sunreef Power, 80 Sunreef Power 
i 100 Sunreef Power. Elegancki i łatwy w ma -
newrowaniu jest idealną jednostką do podró-
żowania zarówno z załogą, jak i bez niej. 

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

Zewnętrzne strefy relaksacyjne katamara-
nu obejmują duży taras dziobowy i kokpit 
rufowy z przestrzenią do spożywania posił-
ków i wypoczynku. Platforma hydrauliczna 
na rufie oferuje fantastyczne warunki do ką -
pieli słonecznych i uprawiania sportów wod-
nych. Pokład słoneczny 60 Sunreef Power 
może bez trudu pomieścić jacuzzi, bar, stół 
oraz wygodne siedziska i materace. 

W tradycyjnej wersji napędzany jest dwo -
ma silnikami o mocy 850 KM każdy. Zapas 
paliwa wynosi na wet 10 tys. litrów. MT
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www.leyko.pl       tel. 12 656 44 87

Specjalizujemy się w drukach wielobarwnych. Jesteśmy 
w stanie w krótkim czasie wydrukować, pociąć, sfalcować,  
skleić lub zszyć drutem, nawet wielomilionowe nakłady.
Nowoczesne maszyny oraz doświadczeni pracownicy, dają 
gwarancję, że Twoje zlecenie jest w dobrych rękach.

DRUKARNIA, 
KTÓRĄ WARTO 
POZNAĆ.




