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ROZWÓJ | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA od kilku lat jest największym inwestorem w regionie. 
Obecnie prowadzi prace przy przebudowie portów, by stworzyć jeszcze lepsze warunki do obsługi statków.

P orty Szczecin-Świ-
noujście stale się 
rozwijają i szukają 
rozwiązań, aby do-
stosować się do 

zmieniających się warunków 
zewnętrznych. Dlatego do-
tychczasowy okres spowol-
nienia w gospodarce został 
wykorzystany na podjęcie 
inwestycji, które zapewnią w 
przyszłości jeszcze lepszą 
pozycję konkurencyjną. Re-
alizując wiele przedsięwzięć, 
korzystamy m.in. z funduszy 
unijnych. Ponad 600 mln zł 
kosztowały te zrealizowane w 
ramach perspektywy unijnej 
2007–2013. Nowa perspekty-
wa unijna 2014–2020 zakłada 
inwestycje na kwotę 694 
mln zł – mówi Krzysztof Sa-
dowski, członek zarządu ds. 
rozwoju portów w Zarządzie 
Morskich Portów Szczecin i 
Świnoujście SA. 

Jednym z priorytetów jest 
obsługa większych statków, 
które systematycznie zwięk-
szają swój udział w przewo-
zach morskich. W tym celu w 
obu portach powstają nowe 
nabrzeża, przebudowywane 
są istniejące, by po pogłębie-
niu toru wodnego do 12,5 m 
port mógł obsłużyć większe 
jednostki. – Pogłębienie toru 
wodnego do Szczecina nie 
tylko umożliwi dalszy rozwój 
portu, ale także pozytywnie 
wpłynie na atrakcyjność go-
spodarczą całego regionu – 
dodaje Krzysztof Sadowski.

Obsłużą większe statki

Szeroki program inwestycyj-
ny Zarządu Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście SA 
obejmuje m.in. prowadzoną 
obecnie w Szczecinie rozbu-
dowę infrastruktury w rejonie 

obsługi towarów zbożowych, 
związaną z rozbudową istnie-
jącego nabrzeża i budową no-
wego. W Świnoujściu trwa 
rozbudowa infrastruktury w 
południowej części portu. 
Dzięki niej powstanie nowe 

stanowisko promowe na termi-
nalu promowym z możliwością 
obsługi większych jednostek. 

Duży potencjał rozwojowy 
związany jest także z nowym 
portem zewnętrznym w Świ-
noujściu, gdzie  powstało na-
brzeże do obsługi statków 
przewożących LNG. W obu 
portach trwa także komplek-
sowa modernizacja infrastruk-
tury dostępu do portów od 
strony ich zaplecza. 

– W tym roku zakończymy 
remont infrastruktury drogo-
wej i infrastruktury kolejowej. 
Rozpocznie się budowa i mo-
dernizacja placów postojo-
wych, co pozwoli na uporząd-
kowanie ruchu kołowego, 

znacznie przyspieszy czas 
obsługi samochodów oraz 
poprawi bezpieczeństwo ru-
chu – mówi Krzysztof Sadow-
ski. Porty Szczecin-Świnouj-
ście ściśle współpracują z 
podmiotami odpowiedzialny-
mi za poszczególne elementy 
infrastruktury dostępowej – z 
gminami Szczecin i Świnouj-
ście oraz PKP PLK SA. – Obok 
bowiem inwestycji realizowa-
nych w samych portach infra-

struktura dostępowa łącząca 
porty z przedpolem i zaple-
czem stanowi klucz do ich 
rozwoju – dodaje Sadowski.

Nowoczesne 
magazyny i terminale

Porty Szczecin-Świnoujście 
spełniają światowe standardy 
również dzięki inwestycjom 
realizowanym wspólnie z 
operatorami portowymi.  W 
wyniku współpracy powstają 
nowoczesne magazyny i termi-
nale. 

– Porty Szczecin-Świnouj-
ście są bowiem doskonałym 
miejscem do lokowania inwe-
stycji związanych z obrotem 
towarów drogą morską. Do 
dyspozycji jest ponad 170 ha 
terenów rozwojowych. Oferu-
jemy wieloletnią dzierżawę 
gruntów na preferencyjnych 
warunkach. Dla inwestorów 

stworzyliśmy idealne warunki 
do budowy i eksploatacji 
własnych terminali przeładun-
kowo-składowych, działalno-
ści logistycznej oraz do two-
rzenia i rozwijania przemysłu 
przyportowego – wyjaśnia  
Krzysztof Sadowski. 

Dynamiczny rozwój portów 
Szczecin-Świnoujście sprawia, 
że zarówno wielkie światowe 
korporacje, jak i małe lokalne 
firmy z powodzeniem wyko-
rzystują portowy potencjał do 
prowadzenia swojej działalno-
ści. W ten sposób w ostatnim 
czasie w Szczecinie powstały 
nowoczesne magazyny pła-
skiego składowania towarów 
pochodzenia roślinnego, zlo-
kalizowane w obu portach, a 
także terminal do obsługi 
eksportu kwasu siarkowego 
oraz nowy terminal kontene-
rowy. Już niedługo w szczeciń-
skim porcie przybędzie kolej-
ny terminal. —a.u.

Inwestycje drogą 
do przewagi konkurencyjnej
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Jednym z priorytetów portów 
jest obsługa większych statków
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ROZWÓJ | Zachodniopomorskie jako doskonały region inwestycyjny wyróżnia przede wszystkim lokalizacja w samym sercu 
Europy. Położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, dostęp do morza, zaplecze portowe, 

a także ponad 800 ha wolnych terenów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych to atuty doceniane 
przez przedsiębiorców. Do tego mądre dysponowanie środkami unijnymi stale poprawia warunki dla biznesu.

Pomorze Zachodnie 
to region, który w 
ciągu ostatnich kil-
kunastu lat zmienił 
swoje oblicze. Woje-

wództwo, które na początku 
lat 90. ubiegłego stulecia bole-
śnie odczuło upadek PGR-ów, 
a w ciągu kolejnych dwóch 
dekad doświadczało stopnio-
wego obniżania rangi działów 
przemysłu uznawanych tu za 
tradycyjne, buduje na nowo 
swoją tożsamość gospodarczą. 
Samorząd konsekwentnie 
wspiera proces regionalnych 
przeobrażeń, wykorzystując 
do tego m.in. fundusze euro-
pejskie – mówi Olgierd Geble-
wicz, marszałek województwa.

Więcej pieniędzy 
– więcej miejsc pracy 
i intensywny rozwój

Na lata 2014–2020 woje-
wództwu w regionalnym pro-
gramie operacyjnym przypisa-
no kwotę ok. 1 mld   599 mln 
euro. Środki popłyną głównie 
do dwóch obszarów: gospo-
darki i infrastruktury. – Prio-
rytetem są działania przyczy-
niające się do rozwoju gospo-
darczego regionu, zwiększenia 
innowacyjności i wdrożenia 
nowych technologii oraz two-
rzenia miejsc pracy. Naszą siłę 
i potencjał mają stymulo-
wać lokalne zasoby, regionalna 
specyfika i nasza odrębność. 
To szansa, ale także ogromne 
wyzwanie – mówi marszałek 
Geblewicz. Na ten cel zarezer-
wowano prawie 22 proc. z tej 
puli. Główne wsparcie będzie 
kierowane na podniesienie 
poziomu innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki 
regionu, dzięki wykorzystaniu 
potencjału regionalnych i inte-
ligentnych specjalizacji, które 
stwarzają największe szanse 
na rozwój, czyli: biogospodar-
ki – obszaru, który obejmuje 
m.in. przemysł drzewno–me-
blarski i rolno-spożywczy, 
działalności morskiej i logisty-

ki, przemysłu metalowo-ma-
szynowego, usług przyszłości 
oraz turystyki i zdrowia. 

– Odchodzimy od koncepcji 
wspierania wszystkich na rzecz 
wspierania tych dziedzin, które 

cechują się wybitnie prorozwo-
jowym potencjałem, w szcze-
gólności w obszarze wdrażania 
wyników prac badawczo–roz-
wojowych i innowacji – mówi 
Marcin Szmyt, dyrektor Wy-
działu Zarządzania Strategicz-
nego Urzędu Marszałkowskie-
go. Niewątpliwie na mapie 
wsparcia priorytetowe miejsce 
zajmie Szczecin, który stwarza 
najwięcej miejsc pracy. W pla-
nach jest również pomoc ob-
szarom popegeerowskim, dla 
których przygotowywany jest 
specjalny program interwencji, 
wycelowany w wydobycie tych 
dużych obszarów wojewódz-
twa z trwałych, strukturalnych 
obciążeń, które nie zostały 
zniwelowane mimo upływu 
25 lat transformacji.

Ze środków unijnych korzy-
stają również przedsiębiorcy i 
samorządy. Z poprzedniej puli 
środki popłynęły m.in. na 
rozwój innowacyjnej gospo-
darki regionalnej: pomoc 
otrzymało blisko tysiąc przed-
sięwzięć w sektorze MSP o 
wartości ponad 1,1 mld zł, 
które przyniosły 2,6 tys. miejsc 
pracy w zachodniopomor-
skich firmach. – Regionalną 
ofertę dla firm sektora MSP 
uzupełnia system zwrotny w 
ramach inicjatywy Jeremie, 
zasilony kwotą 280 mln zł z 
programu regionalnego. Te 
pieniądze trafiają do przedsię-
biorców w postaci nisko 
oprocentowanych pożyczek i 
poręczeń, które po pewnym 
czasie wracają do puli, stale 
krążąc w zachodniopomor-
skiej gospodarce. Dotychczas 
przedsiębiorcom udzielono 
blisko 3,5 tys. pożyczek i porę-
czeń w wysokości niemal 500 
mln zł – wylicza Marcin Szmyt.

Strefy dźwignią 
rozwoju

Pomorze Zachodnie uczy 
się wykorzystywać swoje 
przewagi w budowaniu atrak-
cyjnej oferty regionalnej dla 
inwestorów, ale także w stwa-
rzaniu rodzimym przedsię-
biorcom warunków do prowa-
dzenia biznesu. Kluczowym 
ogniwem w procesie aktywiza-
cji gospodarczej są parki 
przemysłowe i specjalne strefy 
ekonomiczne. Oba te obszary 
to dźwignia rozwoju dla dzie-
siątek przedsiębiorstw. Naj-
bardziej znane w wojewódz-
twie są Goleniowski Park 
Przemysłowy oraz Park Prze-
mysłowy Nowoczesnych 
Technologii w Stargardzie 
Szczecińskim, a także cztery 
specjalne strefy ekonomiczne: 
Kostrzyńsko-Słubicka SSE, 
Słupska SSE, Pomorska SSE, 
SSE Euro-Park Mielec. 

– Wyróżnia nas przede 
wszystkim położenie w bezpo-
średniej bliskości Niemiec i 
ważnych gospodarczo ośrod-
ków w Skandynawii. Dlatego 
koncentrujemy się na rynku 
skandynawskim i niemieckim 

w poszukiwaniu inwestorów. 
Dziś ponad 60 proc. inwestycji 
zagranicznych pochodzi wła-
śnie stamtąd – tłumaczy Paweł 
Bartoszewski, dyrektor za-
chodniopomorskiego Cen-
trum Obsługi Inwestorów i 
Eksporterów. I podkreśla, że 

atutami nadbałtyckiego regio-
nu są stale zwiększająca się 
dostępność transportowa, ro-
snąca jakość kapitału ludzkie-
go oraz bogata oferta terenów 
inwestycyjnych w specjalnych 
strefach ekonomicznych. 

– Jeszcze dziesięć lat temu 
nie mieliśmy poważnej oferty 
inwestycyjnej. Brakowało 
własnej specjalnej strefy eko-
nomicznej, nie było uzbrojo-
nych gruntów, co sprawiało, że 
inwestorzy niechętnie tu loko-
wali swoje firmy. Dziś mamy 
jedną z najlepszych ofert in-
westycyjnych w Polsce. Po-
twierdzają to rankingi, w któ-
rych zajmujemy wysokie loka-
ty, ostatnio zajęliśmy szóste 
miejsce wśród 16 województw 
– podkreśla marszałek Olgierd 
Geblewicz.

Dziś województwo dyspo-
nuje 1200 ha terenów goto-
wych na przyjęcie inwestorów, 
w tym 836 ha gruntów obję-
tych przywilejami strefowymi. 
Inwestorzy, którzy chcieliby 
otworzyć swoje firmy na tere-
nie Pomorza Zachodniego, 
mogą liczyć na pomoc Cen-
trum Obsługi Inwestorów i 
Eksporterów Urzędu Marszał-
kowskiego (COIE), które 
udziela bezpłatnego wsparcia 
na każdym etapie procesu in-
westycyjnego, m.in. podpowia-
da, gdzie ulokować firmę, po-
szukuje działek pod inwesty-
cje. W listopadzie ubiegłego 
roku Polska Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych 
uznała zachodniopomorskie 
Centrum za jedno z dwóch 
najlepszych w kraju.

Przybywa 
zagranicznych 
przedsiębiorców

W nadbałtyckim regionie 
inwestują przedsiębiorcy z 
całego świata, m.in. Swed-
wood, szwedzki koncern z 

branży drzewno-meblarskiej 
związany z Ikeą, portugalski 
Jeronimo Martins, duński 
Royal Greenland Seafood, 
największy w Europie prze-
twórca ryb, w Stargardzie 
Szczecińskim japoński Bridge-
stone produkuje opony do 
samochodów ciężarowych i 
autobusów. Tuż obok nowo-
czesny zakład otworzył Cargo-
tec, światowy potentat w pro-
dukcji urządzeń i maszyn do 
transportu i przeładunku to-
warów. Stale przybywa no-
wych przedsiębiorców, którzy 
realizują nowe projekty. Jed-
nym z nich jest budowa fabry-
ki Bilfinger Crist Offshore na 
wyspie Gryfia w Szczecinie, 
rozpoczęta w 2013 r. Projekt 
zakłada budowę fabryki wiel-
kich stalowych fundamentów 
dla morskich farm wiatrowych. 
Zatrudnienie może tu w przy-
szłości znaleźć 800 osób. Pro-
dukcja ma ruszyć pod koniec 
2014 r., a budowa zakończy się 
w połowie 2015 r. W północnej 
części Szczecina powstaje fa-
bryka stalowych elementów 
pogłębiarek morskich, urzą-
dzeń transportowych i dźwi-
gowych, w której pracę znaj-
dzie blisko tysiąc osób. Inwe-
stycję realizuje belgijski 
Teleyard.

By wzmocnić konkurencyj-
ność i podnieść potencjał go-
spodarczy regionu, w najbliż-
szych latach zaplanowano 
wiele inwestycji, m.in. utwo-
rzenie  Bałtyckiego Centrum 
Badawczo-Wdrożeniowego 
Gospodarki Morskiej w Szcze-
cinie oraz przygotowanie i 
uzbrojenie terenów pod inwe-
stycje komercyjne oraz pro-
dukcyjno-usługowe. 

Kluczową inwestycją, która 
ma wpływ na rozwój gospodar-
ki, jest również budowa termi-
nalu LNG w Świnoujściu – in-
stalacja do odbioru i regazyfi-
kacji skroplonego gazu 
ziemnego, dostarczanego dro-
gą morską do portu w Świnouj-
ściu. Jest on jednocześnie naj-
większą i najważniejszą inwe-
stycją, która wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. To 
pierwszy tego typu projekt w 
całej Europie Środkowo-
-Wschodniej i regionie Morza 
Bałtyckiego. W początkowym 
etapie eksploatacji terminal 
LNG pozwoli na odbiór 5 mld 
m sześc. gazu ziemnego rocznie. 
W kolejnym etapie, w zależno-
ści od wzrostu zapotrzebowa-
nia na surowiec, możliwe będzie 
zwiększenie zdolności regazyfi-
kacyjnej do 7,5 mld m sześc., co 
stanowi ok. 50 proc. obecnego 
rocznego zapotrzebowania na 
gaz w Polsce (obecnie nasz kraj 
zużywa ok. 14 mld m sześc. 
gazu rocznie). Budowa termi-
nalu ma się zakończyć w 2014 r.

Województwo zachodnio-
pomorskie, z uwagi na swoje 
nadbałtyckie położenie, za 
szczególnie istotne uznaje 
także przedsięwzięcia doty-
czące usprawnienia transportu 

morskiego i rzecznego. Zapla-
nowane jest m.in. pogłębienie 
toru wodnego Szczecin-Świ-
noujście do 12,5 m oraz moder-
nizacja zabudowy hydrotech-
nicznej Odrzańskiej Drogi 
Wodnej na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 

Oprócz tego realizowane 
będą projekty z dziedziny 
transportu, które mają służyć 
poprawie dostępności, oraz 
działania wspierające przed-
siębiorczość i innowacyjność. 
Centrum Biogospodarki, któ-
re powstanie w Szczecinie, to 
jeden z wielu przykładów 

prorozwojowych przedsię-
wzięć. Multidyscyplinarny 
ośrodek integrujący środowi-
sko badawcze z dziedziny 
nauk: przyrodniczych, me-
dycznych, technicznych i 
ekonomicznych, współpracu-
jący z sektorem prywatnym, 
będzie realizować działania 
skupione wokół czterech ob-
szarów badawczych: żywność 
prozdrowotna i ekologiczna, 
błękitna biogospodarka, bio-
gospodarka materiałowa i 
energetyczna, life sciences i 
bioservices.

 —Agnieszka Usiarczyk

Region przyjazny 
inwestorom

>  Olgierd Geblewicz

  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

  Pomorze Zachodnie stoi przed szansą diametralnej zmiany. 
Wykorzystując wszystkie atuty i środki, musimy w tej perspektywie 
finansowej wprowadzić województwo zachodniopomorskie na 
ścieżkę innowacyjnego wzrostu, żeby zwielokrotnić kapitał gospodar-
czy regionu. Za siedem lat to on – a nie fundusze europejskie – bę-
dzie źródłem naszej konkurencyjności. Przemysł wysokich technolo-
gii, innowacyjny i kreatywny, a także szeroko rozumiana biogospodar-
ka – to priorytety gospodarki Pomorza Zachodniego. Nasza pozycja 
lidera w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych jasno pokazuje, 
że to dobry kierunek. Z kolei wykorzystanie środków unijnych na 
rozbudowę infrastruktury transportowej w województwie nie tylko 
zwiększy dostępność transportową do innych regionów 
i stolicy kraju, ale pozwoli też rozwinąć multimodalne węzły 
logistyczne w ciągu zielonego środkowoeuropejskiego korytarza 
CETC-ROUTE65 oraz będzie czynnikiem przyciągania inwestorów. 
Z racji nadmorskiego położenia mocnym filarem gospodarczym 
województwa jest i będzie nowoczesny sektor turystyczny. 
Docelowo powinien być przygotowany na zmiany preferencji turystów 
w kierunku turystyki zdrowotnej oraz SPA & wellness 
oraz na nieuchronne zmiany demograficzne.
 —not. a.u.

 W obliczu zmian

 Na lata 2014–2020 
w regionalnym 
programie 
operacyjnym 
województwu 
przypadnie około 
1 mld 599 mln euro

 Przemysł wysokich 
technologii, 
innowacyjny 
i kreatywny, a także 
szeroko rozumiana 
biogospodarka 
– to priorytety 
gospodarki regionu

M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
S

O
W

E



J 3Poniedziałek
24 marca 2014ZZachodniopomorskie. achodniopomorskie. BIZNESraport o województwieBIZNESraport o województwie◊ rp.pl

REKLAMA 752839/A



◊rp.plZZachodniopomorskie. BIZNESraport o województwieJ 4 pp p jp jPoniedziałek
24 marca 2014

Po
24

RANKINGI | Zachodniopomorskie od lat jest obecne na szczytach zestawień biorących pod lupę gospodarność i zmysł 
biznesowy samorządowców. Raz oczko w górę, raz w dół, ale niezmiennie na czele stawki. 

Samorządy lekko nie 
mają. Nie tylko 
„Rzeczpospolita” pa-
trzy gospodarzom 
samorządów na ręce, 

gdy wydając setki milionów 
złotych, dążą do podniesienia 
standardu życia mieszkańców. 

Kto daje radę

Rankingi, a tych nie braku-
je, są odzwierciedleniem sta-
rań marszałków, prezydentów, 
burmistrzów i wójtów. W cza-
sie przez jednych nazywanym 
kryzysem, a przez innych 
spowolnieniem gospodar-
czym, zwierciadło tych starań 
ma wartość podwójną – mówi, 
kto daje radę nie tylko w cza-
sie prosperity. 

Zarządzanie finansami w 
takim okresie do łatwych nie 
należy. Sztuką jest bowiem 
inwestowanie przy jednocze-
snym zaciskaniu pasa. I choć 
marszałek województwa za-
chodniopomorskiego woli 
nazywać tę sztukę konse-
kwentną polityką inwestycji i 
oszczędności, to właśnie ona 
zaprowadziła województwo 
na szczyt.

Lider wśród 
regionów

 Dziś Zachodniopomorskie 
jest absolutnym liderem wśród 
regionów pod względem inwe-
stycji. Wiele się dzieje w głów-
nych miastach regionu, ale w 
tyle – choć w innej skali inwe-
stycyjnej – nie pozostają 
mniejsze miasta i gminy. 
Większość z nich perfekcyjnie 
wykorzystuje swoje atuty.

W rankingach inwestycyj-
nych, jak przyznaje marszałek 
województwa Olgierd Geble-
wicz, Zachodniopomorskie 
jeszcze kilka lat temu nie było 
uwzględniane wcale. Region 
szybko jednak wspinał się na 
sam szczyt. Dziś jest niekwe-
stionowanym liderem inwe-
stycji wśród regionów, a miej-
sca w pierwszej dziesiątce 
przypadły Świnoujściu, Ko-
szalinowi, Nowemu Warpnu i 
gminom Rewal, Stepnica i 
Ostromice. Zachodniopomor-
skie plasuje się także w ścisłej 

czołówce samorządów najle-
piej wykorzystujących środki 
unijne.

Miliony na drogi

W arto wspomnieć, że w tym 
roku na same tylko drogi Za-
chodniopomorski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich zamierza 
wydać 118,5 mln zł. 84 mln 
uzyskane w unijnej kasy zosta-
ną przeznaczone na kontynu-
ację projektów rozpoczętych 
jeszcze w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopo-
morskiego 2007–2013. Dzięki 
tym pieniądzom zostaną 
ukończone duże inwestycje 
drogowe, ale na tym nie ko-
niec. Z własnego budżetu za-
rząd dróg zamierza zrealizo-
wać wiele znacznie mniejszych 
inwestycji drogowych za 34,5 
mln zł. Tym samym zachodnio-
pomorskie pobije swój ubie-
głoroczny wynik inwestycyjny. 

W 2013 r. na nowe inwestycje 
drogowe województwo wyda-
ło 111 mln zł.

Sam Szczecin, choć w ran-
kingach miast wojewódzkich 
odnotował lekkie osłabienie, 
nadal pozostaje znaczącym 
punktem na mapie inwestycyj-
nej województwa. Za bledsze 
lokaty miasta, zdaniem eks-
pertów, odpowiedzialna jest 
pogarszająca się kondycja fi-
nansowa samorządów, a nie 
żmudny cykl realizacji projek-
tów wspieranych środkami 
unijnymi. Bardziej stabilna jest 
sytuacja gmin, które w stopniu 
znacznie większym niż powia-
ty realizują inwestycje własny-
mi środkami.

Nowy plan inwestycyjny

Szczecin ma jednak nowy 
plan, który – jak twierdzi jego 
prezydent Piotr Krzystek – 
sprawi, że stanie się liderem 
inwestycji z udziałem środków 

unijnych i zasłuży na miano 
stolicy międzynarodowego 
polsko-niemiecko-skandynaw-
skiego regionu. Nowy plan in-
westycyjny na nową perspekty-
wę unijną zakłada, że w latach 
2014–2020 Szczecin przezna-
czy na inwestycje prawie 2,2 
mld zł, z czego 1,6 mld będzie 
pochodzić z własnego budżetu. 
Celem, jak mówi prezydent, 
jest dalsze podnoszenie atrak-
cyjności gospodarczej miasta. 
W planach jest m.in. uzbrojenie 
terenów pod kolejne inwesty-
cje przemysłowe, dokapitalizo-
wanie Szczecińskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego, a 
także modernizacja nabrzeża 
Starówki i Wałów Chrobrego, 
aby w przyszłości mogły tam 
zawijać duże statki pasażer-
skie. Koszty szacowane są na 
blisko 141 mln zł. 280 mln zł 
pochłonie kupno tramwajów 
niskopodłogowych, moderni-
zacja torowisk tramwajowych i 
zakup kolejnych nowocze-
snych autobusów. W planach 

inwestycyjnych jest także mo-
dernizacja kilku głównych tras 
Szczecina. Plan inwestycyjny 
dodatkowo ma być wspierany 
bieżącymi inwestycjami z bu-
dżetu miasta w ramach progra-
mów stałych. Rocznie miasto 
będzie przeznaczać na inwe-
stycje 220 mln, a dofinansowa-
nie ma wynieść w takim okresie 
90 mln zł. Teraz Szczecin jest w 
trakcie realizacji kilkunastu 
inwestycji wartych kilkaset 
milionów złotych.

Jakość komunikacji

Powody do zadowolenia ma 
burmistrz Dziwnowa Grzegorz 
Jóźwiak. Miasto czeka histo-
ryczna, bo największa do tej 
pory, inwestycja w moderniza-
cję głównej arterii miasta i 
portu. 30 mln zł będzie koszto-
wała – jak mówił marszałek 
z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o 
– nowa jakość komunikacji w 
mieście i bazy rybackiej. Dzięki 

inwestycji ułatwiony zostanie 
dostęp do portu od strony 
lądu. Projekt zakłada wymianę 
sieci technicznej obiektu, zało-
żenie nowego oświetlenia oraz 
budowę nowych obiektów, 
między innymi, 30 boksów ry-
backich oraz budynku do 
sprzedaży ryb wraz chłodnią i 
zapleczem. Nie jest to pierwsza 
istotna inwestycja w Dziwno-
wie. W ubiegłym roku miasto 
zawarło umowę na moderniza-
cję umocnień brzegowych w 
porcie i przebudowę falochro-
nu. Inwestycja warta 24 mln zł 
dobiega końca. 9 mln zł kosz-
towała nowa marina, dzięki 
której możliwe stało się przyję-
cie 90 jachtów. 

Terminale portowe

 Z końcem ubiegłego roku 
Zarząd Portów Morskich 
Szczecin i Świnoujście podpi-
sał w Centrum Unijnych Pro-
jektów Transportowych umo-
wę na dofinansowanie budowy 
infrastruktury terminali porto-
wych w Szczecinie  Świnouj-
ściu. Szacowany całkowity 
koszt inwestycji to 60,3 mln zł. 
Wysokość dofinansowania 
wynosi 51 mln zł. Realizacja 
projektu niewątpliwie przy-
czyni się do podniesienia 
atrakcyjności portu Szczecin
–Świnoujście. 

To już szósta inwestycja w 
porcie Szczecin–Świnoujście, 
która uzyskała dofinansowa-
nie ze środków budżetu Unii 
Europejskiej. Według Krzysz-
tofa Sadowskiego, prezesa 
ZPMSiŚ, budowa infrastruktu-
ry terminali portowych w 
Szczecinie i Świnoujściu oraz 
inwestycja w nowoczesne 
miejsca postojowe dla trans-
portu kołowego zwiększy 
przepustowość zaplecza 
kompleksu portowego Szcze-
cin i Świnoujście. Jak informu-
je, ZPMSiŚ, projekt wpisuje się 
w strategię konsekwentnego i 
zrównoważonego rozwoju 
portów. W połączeniu z plano-
wanymi inwestycjami od stro-
ny wody, przełoży się na 
wzrost przeładunków realizo-
wanych w Szczecinie i Świno-
ujściu. Prace rozpoczną się w 
połowie tego roku, a termin 
zakończenia inwestycji plano-
wany jest na rok 2015. —dsp

Zawsze w czołówce. 
Nawet w trudnych czasach
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≥ Nabrzeże Starówki i Wały Chrobrego w Szczecinie zostaną zmodernizowane w ciągu najbliższych lat. 
W przyszłości będą mogły tam zawijać duże statki pasażerskie

Potencjał innowacyjny 
Pomorza Zachodniego 
skupia się głównie wokół 

szkół wyższych. W wojewódz-
twie działają 22 uczelnie, na 
których studiuje ponad 60 tys. 
studentów. Mają w czym wy-
bierać, bowiem oferta szkół 
wyższych jest stale wzbogaca-
na, nie tylko o nowe kierunki 
studiów.

Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny w 
Szczecinie na dziesięciu wy-
działach kształci ponad 12 tys. 
żaków, którzy mają do wyboru 

kilkadziesiąt kierunków z 
dziedziny nauk technicznych, 
przyrodniczych oraz ekono-
micznych.

Wśród nowości jest m.in. 
inżynieria cyfryzacji. To pierw-
szy taki kierunek w Polsce, 
uruchomiony dzięki suge-
stiom pracodawców z regionu 
i z Polski, na którym studenci 
będą się uczyć wdrażania 
specjalistycznego oprogramo-
wania w sferę biznesu i admi-
nistracji. Studia umożliwią 
absolwentom znalezienie 
pracy w zawodzie integratora 
systemów informatycznych, 

projektanta produktów i usług 
informatycznych oraz anality-
ka systemowego. Wśród nowo-
ści, w ZUT będą również kie-
runki: chemia oraz odnawialne 
źródła energii. Na bazie istnie-
jących katedr i nowych kierun-
ków powstaną również makro-

kierunki studiów w zakresie: 
energii odnawialnej – agro-
energetyka, technologii bio-
kompozytów, technologii 
drewna, agrobiologii oraz in-
żynierii biomedycznej. 

– Proponowane przez nas 
kierunki studiów wpisują się w 
określone przez Krajową Stra-
tegię Rozwoju Regionalnego 
specjalizacje regionalne, takie 
jak biogospodarka czy, odra-
dzający się po upadku Stoczni 
Szczecińskiej, przemysł okrę-
towy – mówi prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Kiernożycki, 
rektor Zachodniopomorskie-

go Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie. 

Uczelnia angażuje się w 
rozwój gospodarczy woje-
wództwa, współpracując z 
jednostkami samorządowymi 
oraz instytucjami z otoczenia 
biznesu.  Działa u nas nowo-
czesne Centrum Bioimmobili-
zacji i Innowacyjnych Materia-
łów Opakowaniowych oraz 
Regionalne Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii, które 
realizują wiele działań i projek-
tów o kluczowym znaczeniu 
nie tylko dla regionu. To ostat-
nie uzyskało, decyzją Minister-

stwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, status Regionalnego 
Punktu Kontaktowego Progra-
mów Ramowych Unii Europej-
skiej. Wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom pracodawców i 
kształcimy studentów zgodnie 
z wymogami rynku pracy. 
Rozwijamy interdyscyplinarne 
i multidyscyplinarne kierunki 
badań i kształcenia, umożli-
wiające rozwiązywanie proble-
mów technicznych, przyrodni-
czych i ekonomicznych – mówi 
rektor.

 —a.u.
 dokończenie >9

 Kształcą zgodnie z zapotrzebowaniem

22 uczelnie
 działają na Pomorzu Zachodnim; 

studiuje na nich 
ponad 60 tys. studentów
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ROZMOWA | Mariusz Majkut, prezes zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC).
SEC zaopatruje w ciepło 
szczecinian i mieszkańców 
siedmiu gmin w regionie. 
Wspiera miasta, w których 
działa. W jaki sposób państwo 
angażujecie się w życie 
społeczności?
 Mariusz Majkut:  Przede 
wszystkim poprzez dostar-
czanie ciepła. To jest nasza 
główna działalność. Dzięki 
temu klienci otrzymują nie 
tylko komfort, ale i bezpie-
czeństwo oraz wygodę jego 
użytkowania. Oprócz ciepła 
– zainteresowani są także 
zakupem energii elektrycz-
nej. I nie są to tylko osoby lub 
firmy już z nami współpracu-
jące. Zarówno oni, jak i 
pozostały szczeciński oraz 
regionalny biznes, a także 
klienci indywidualni, mogą 
z niej korzystać. Ten element 
jest poszerzaniem portfela 
usług i kompleksowym 
podejściem do sprzedaży. 
Klient oczekuje rozwoju. My 
staramy się temu sprostać. 
Także poprzez mądre 
inwestowanie, by przyczy-
niać się do rozwoju miast i 
gmin. Często sami inicjujemy 
zmiany, które wnoszą nową 
wartość do życia mieszkań-
ców, np. modernizacje z 

wykorzystaniem funduszy 
europejskich. Jesteśmy 
liderem wśród polskich firm 
ciepłowniczych wykorzystu-
jących dotacje. Są one dużą 
wartością dla mieszkańców, 
bo oprócz oczekiwanego 
technicznie efektu, przyno-
szą spore oszczędności 
w finansowaniu przedsię-
wzięć. Klienci korzystają na 
tym również pozafinansowo, 
gdyż wzrasta satysfakcja z 
usług, a oferowany produkt 
pozostaje na konkurencyj-
nym cenowo poziomie.

 Jakie projekty realizujecie 
dla mieszkańców Szczecina?

Jest ich sporo. Działając 
od ponad 50 lat, nie sposób 
wszystkie wymienić. Ale 
podkreślę te ostatnie, które 
spotkały się ze społecznym 
uznaniem. Jest to nasza 
aktywność edukacyjna. 
Doceniana jest na przykład 
ścisła współpraca z Gminą 
Szczecin i Wydziałem 
Oświaty przy realizacji 
programu „Przedszkolak”. 
Jest on skierowany do 
najmłodszych i uczy 
szacunku do środowiska 
naturalnego m.in. poprzez 
racjonalne korzystanie z 

energii. Przedszkolaki mogą 
na zajęciach praktycznych, 
w naszych ciepłowniach, 
dowiedzieć się, jak 
wytwarzane jest ciepło. Ich 
postawy proekologiczne 
są aktywnie kształtowane, 
poprzez podkreślenie, 
jak ważne jest umiejętne 
korzystanie z ciepła. 

Startuje również program 
dla studentów. Ci z kolei 
zapoznają się z naszą 
infrastrukturą i uzupełnią 
nabytą wiedzę 
o zastosowania praktyczne. 
W kwietniu tego roku dojdzie 
do podpisania porozumienia 

z Zachodniopomorskim 
Uniwersytetem 
Technologicznym, dzięki 
czemu łatwiejsza będzie 
nasza współpraca. 

Przy okazji warto 
podkreślić rolę 
i zaangażowanie ludzi 
pracujących w SEC. W naszej 
działalności wypełnianie 
podstawowych obowiązków 
zawodowych, podnoszenie 
kwalifikacji czy poprawa 
pracy własnej organizacji są 
bardzo ważne. Podobnie jak 
oferowanie stabilnego 
zatrudnienia i pół tysiąca 
miejsc pracy. Jednak przez 
społeczności regionów, w 
których działamy, szczególnie 
doceniane jest jeszcze 
wspieranie aktywności non 
profit miast i gmin, czasem 
nierentownych, ale bardzo 
im potrzebnych. 
Ponieważ sami jesteśmy 
mieszkańcami tych miast 
i utożsamiamy się z naszą 
społecznością, wspieramy 
te inicjatywy, nawet jeśli 
wychodzą poza działalność 
naszej firmy.

Chwalonym przez szczecinian 
projektem jest KAWKA. 
Dlaczego?

To program, na którym 
zyskują wszyscy. 
Dofinansowuje likwidację 
tzw. niskiej emisji, czyli pyłów 
i dwutlenku węgla w 
aglomeracjach miejskich. 
Zakłada wsparcie finansowe, 
czyli bezzwrotną dotację 
55 proc. kosztów na 
modernizację lub budowę 
instalacji wewnętrznych 
centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody. Mogą z tego 
skorzystać przedsiębiorstwa 
energetyczne, jak SEC, 
ale i sami mieszkańcy. Nazwa 
programu – KAWKA – jest 
spolszczeniem skrótu CAFE 
od nazwy Clean Air for 
Europe. Działa w oparciu 
o regionalne Programy 
Ochrony Powietrza. 
Dofinansowanie pochodzi 
z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 
Szczecin ma Program 
Ochrony Powietrza, 
dedykowany jest naszym 
aktualnym, ale i 
potencjalnym klientom, 
którzy dopiero rozpoczną 
współpracę z SEC.

Firma prężnie rozwija się 
również poza miastem.

Zgadza się. Jeśli nie ma 
możliwości uzyskania 

dofinansowania, a jest taka 
konieczność – inwestujemy 
z własnych funduszy. 
W Myśliborzu, po 
zmodernizowaniu 
infrastruktury, cena ciepła 
spadnie o 10 proc. 
W Słubicach, poprzez 
połączenie ze źródłem 
ciepła z Frankfurtu, praca 
systemów po obu stronach 
Odry zostanie 
zoptymalizowana 
z korzyścią dla mieszkańców 
obu miast - by zwiększyć 
bezpieczeństwo 
energetyczne coraz bardziej 
współpracujących ze sobą 
regionów. We wszystkich 
kupowanych spółkach 
– modernizowana jest 
infrastruktura techniczna, 
poprawiana ekonomika 
działalności i wdrażane są 
nowe standardy obsługi 
klientów. Rozpoczęliśmy te 
procesy w ostatnich 
spółkach, które weszły do 
grupy – SEC Dębno i SEC 
Strzelce Krajeńskie. Klienci 
grupy SEC mogą być 
spokojni – otrzymują 
atrakcyjny cenowo produkt, 
szanujący środowisko 
naturalne.

 —rozmawiała a.u.

Komfortowe ciepło 
i pozytywna energia
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ROZMOWA | Barbara Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie.

 Większości polskich 
przedsiębiorców nazwa 
Jeremie nic na razie nie mówi. 
A chyba powinna? 
 Barbara Bartkowiak: 
 Inicjatywa JEREMIE (Joint 
European Resources for 
Micro to Medium Enterpri-
ses, czyli Wspólne Europej-
skie Zasoby dla Mikro-, 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw) to projekt, który, 
poprzez pośredników takich 
jak nasza Fundacja, wspiera 
finansowo najmniejsze 
(mikro) i małe przedsiębior-
stwa, udzielając im 
pożyczek, kredytów oraz 
poręczeń kredytowych. 

Umożliwia on dostęp 
do środków finansowych 
również firmom, 
które na warunkach 
komercyjnych, 
w bankach, nie mogłyby ich 
uzyskać. Chodzi o pomoc 
przedsiębiorcom, którzy 
rozpoczynają działalność 
lub chcą ją rozwinąć, 
albo takich, }którzy nie 
mogą wykazać się zabezpie-
czeniami rzeczowymi 
wymaganymi przez banki 
czy historią 
kredytową. 

 Nie należała pani początkowo 
do entuzjastów tej inicjatywy.

Rzeczywiście, gdy projekt 
Jeremie startował, 
podchodziłam do niego 
z rezerwą, zwłaszcza że nie 
były znane dokładnie 
zasady, na jakich ma 
funkcjonować. Obawiałam 
się, że pochodzące z niego 
środki trafią po prostu 
do systemu bankowego, 
a przedsiębiorcy odniosą 
w rezultacie niezbyt wielkie 
korzyści. Ale okazało się, 
że skierowano je 
w pierwszym okresie przede 
wszystkim do istniejących, 
dobrze funkcjonujących 
funduszy pożyczkowych 
i poręczeniowych, takich jak 
np. nasze. W rezultacie 
dość szybko się do projektu 
przekonałam i doszłam do 

wniosku, że może on 
skutecznie wypełniać lukę 
finansową w zasilaniu 
małych i średnich 
przedsiębiorstw. Polska 
Fundacja Przedsiębiorczości 
zdecydowała się przystąpić 
do tej inicjatywy i dziś, 
po czterech latach, jesteśmy 
największym w kraju 
pośrednikiem 
finansowym Jeremie. 

Ilu firmom pomogliście 
w zdobyciu pieniędzy 
na rozwój czy założenie 
firmy? 

Udzieliliśmy w ramach 
projektu blisko 2 tys. 
pożyczek na kwotę 
przekraczającą 220 mln zł. 
Wśród pożyczkobiorców 
najwięcej jest 
przedsiębiorstw usługowych, 
oraz handlowych 
i zajmujących się 
przetwórstwem 
przemysłowym. Aż 83 proc. 
firm, które otrzymały 
pożyczki, stanowią 
mikroprzedsiębiorstwa. 
Działamy w ramach części 
projektu zarządzanej przez 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego na terenie pięciu 
województw: 
zachodniopomorskiego, 
pomorskiego, 
wielkopolskiego, 
dolnośląskiego oraz 
łódzkiego. 

Dzięki Jeremie Fundacja 
rozwija skrzydła?

Taką lub podobną 
działalnością Fundacja 
zajmuje się od chwili, gdy 
powstała przed 16 laty, pod 
nazwą Kanadyjsko-Polska 
Fundacja Przedsiębiorczości. 
Jeremie to dodatkowe 
pieniądze, którymi 
możemy wspierać 
przedsiębiorców. Ponadto 
zmniejszają one ryzyko 
związane z naszą 
działalnością. Prowadzimy ją 
na terenie siedmiu 
województw Polski 
północno-zachodniej. 
Oprócz udzielania pożyczek 
i poręczeń zajmujemy się 
szkoleniem i doradztwem, 
a ponadto wchodzimy 
kapitałowo w nowe 
i innowacyjne inwestycje 
i firmy. Uczestniczymy w ten 
sposób już w 20 różnych 
obiecujących 
przedsięwzięciach. 
Dotychczas udzieliliśmy 
wsparcia finansowego ponad 
10 tys. przedsiębiorców na 
kwotę znacznie ponad 1 mld 
zł oraz m.in. przeszkoliliśmy 
przeszło 100 tys. osób 
prowadzących lub 
planujących podjąć 
działalność gospodarczą. 

Czym odróżniają się oferty 
Jeremie od tego, co proponują 
np. banki? 

Pożyczki, które można 
za naszym pośrednictwem 
uzyskać, są tanie, 
tzn. nisko oprocentowane, 
w niektórych przypadkach 
nawet poniżej stóp 
rynkowych, np. 1–2 proc. w 
skali rocznej. Ponadto – łatwo 
dostępne. Mogą otrzymać je 
przedsiębiorcy, którzy z 
różnych powodów nie mają 
szans na kredyt bankowy. 
Procedura ich przyznawania 
jest w porównaniu z bankami 
uproszczona. Udzielamy 
wsparcia na okres 5 lat, 
głównie na cele inwestycyjne. 
Ale nie wykluczamy też 
zasilania środków 
obrotowych, gdy jest to na 
wczesnym etapie rozwoju 
firmy konieczne.  

Czy pożyczki udzielane 
w ramach projektu mogą 
pomóc przedsiębiorcom  
poszukujących pieniędzy 
na innowacyjne, nowatorskie 
przedsięwzięcia? 

Na razie niestety 
nie możemy ze środków 
Jeremie oferować tzw. 
pożyczek innowacyjnych. 
Takie pożyczki obarczone są 
stosunkowo wysokim 
ryzykiem strat, nawet na 
poziomie 30–40 proc. 
Inicjatywa Jeremie w obecnej 
edycji pokrywa ryzyko 
od 8 do maksymalnie 15 proc. 
Dopóki to się nie zmieni, 

sądzę, że projekt nie będzie 
spełniał oczekiwań i potrzeb 
startujących innowacyjnych 
firm.

Czy pojawienie się na naszym 
rynku finansowym ofert 
Jeremie zwiększyło w istotny 
sposób możliwości 
finansowania działalności 
małych firm w skali kraju? 

To projekt wciąż jeszcze na 
etapie pilotażowym. Kwoty, 
jakie dzięki niemu trafiły do 
Polski, jakkolwiek wypełniają 
w pewnym stopniu lukę w 
finansowaniu mikro- i małych 
przedsiębiorstw, są wciąż za 
małe w stosunku do potrzeb. 
Oczekujemy, że w nowej 
perspektywie finansowej UE 
na lata 2014–2020 polscy 
przedsiębiorcy otrzymają 
znacząco więcej pieniędzy. 
Takie są plany i jestem 
przekonana, że zostaną 
zrealizowane. Mam także 
nadzieję, że oprócz pożyczek 
i poręczeń pojawi się 
w ofercie Jeremie np. 
możliwość „wejść 
kapitałowych” do wybranych, 
rozwijających się 
przedsiębiorstw, co można 
także powiązać z pożyczką. 
Takie nowoczesne 
instrumenty finansowe 
mogłyby wspomóc 
zwłaszcza przedsięwzięcia 
innowacyjne.
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WSPÓŁPRACA | Regionalne Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii (RCIiTT) wspiera przedsiębiorców z województwa 
zachodniopomorskiego, jest także łącznikiem między światem 

nauki i biznesu. Prowadzi szkolenia, doradza szefom firm 
i realizuje projekty, które rozwijają polską gospodarkę.

Jesteśmy instytucją, 
która ma wspierać lo-
kalnych przedsiębior-
ców w trudnych zada-
niach, między innymi 

związanych z komercjalizacją 
własności intelektualnej i 
wejściem na zagraniczne rynki. 
Stąd też nasze zaangażowanie 
m.in. w sieć EEN (Enterprise 
Europe Network) – mówi Jo-
anna Niemcewicz, dyrektor 
Regionalnego Centrum Inno-
wacji i Transferu Technologii, 
Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Technologiczny w Szcze-
cinie. Z usług RCIiTT korzysta-
ją naukowcy, wykładowcy, 
studenci i przedsiębiorcy z 
regionu.

– Naukowcom pomagamy 
znaleźć jednostki i partnerów 
zagranicznych, którzy będą 
chcieli ich wesprzeć w dal-
szych badaniach czy testach. 
Studentom zaś zapewniamy 
wsparcie w postaci doradztwa 
czy praktycznych szkoleń na 

temat założenia działalności 
gospodarczej czy przygotowa-
nia profesjonalnego bizne-
splanu – dodaje.

Pomoc dla firm 

Sieć Enterprise Europe Ne-
twork jest finansowana przez 
Komisję Europejską i wspiera 
małe i średnie firmy w działal-
ności na rynku unijnym i na 
rynkach zagranicznych. Jed-
nym z zagadnień, którymi 
zajmuje się EEN, są zamówie-
nia publiczne, które obecnie 
są realizowane w poszczegól-
nych krajach unijnych, przede 
wszystkim przez firmy lokalne. 
Tymczasem polityka Unii Eu-
ropejskiej zakłada, aby firmy 
pozyskiwały również zamó-
wienia publiczne za granicą. 

Żeby to ułatwić zachodnio-
pomorskim firmom, w szcze-
gólności zainteresowanym 
rynkiem niemieckim, RCIiTT 
nawiązało kontakt z Auftrags-

beratungszentrum z Mona-
chium, które należy do sieci 
EEN i ma szerokie kompeten-
cje w dziedzinie zamówień 
publicznych w RFN. 

Dzięki zaangażowaniu pań 
Angeliki Höß oraz Anny 
Schlange-Schöningen, pra-
cownik RCIiTT, Tomasz Łyż-
wiński, uczestniczył w szkole-
niach i od trzech lat zdobytą 
wiedzę przekazuje zachodnio-

Niemiecki rynek 
jest otwarty

pomorskim przedsiębiorcom, 
udzielając konsultacji i pro-
wadząc szkolenia. – Dlaczego 
akurat Niemcy? Bo tym kra-
jem, przede wszystkim, są 
zainteresowane firmy w Za-
chodniopomorskiem. Inne 
kraje, poza Skandynawią, 
właściwie się nie liczą. Więk-
szość firm próbujących wejść 
na zagraniczne rynki zamó-
wień publicznych to przed-
siębiorstwa z branży budow-
lanej oraz informatycznej 
– mówi Tomasz Łyżwiński.

Pracują w kraju 
i za granicą

Jedną z firm uczestniczą-
cych w szkoleniu na temat 
niemieckich zamówień pu-
blicznych było przedsiębior-
stwo Hortyński Usługi Elek-
tryczne. Firma działa od 1996 
roku w branży instalacji 
elektrycznych w budownic-
twie i zrealizowała już wiele 
dużych inwestycji. Jej specja-
lizacja to nie tylko instalacje 
elektryczne w budownictwie, 
ale również stacje sterowania 
i automatyki, stacje transfor-
matorowe, linie napowietrz-
ne, oświetlenie ulic, jak i in-
stalacje niskoprądowe – sieci 
telewizji kablowej, instalacje 
telefoniczne, systemy alar-
mowe i inne. 

– Po zdobyciu wieloletnie-
go doświadczenia na polskim 
rynku firma zdecydowała się 
na wejście na rynek niemiecki, 
czemu sprzyjało zniesienie 
ograniczeń dotyczących swo-
bodnego przepływu pracow-
ników między Polską i Niem-
cami. Ze względu na branżę, 
zleceniodawcą dla przedsię-
biorstwa, zarówno w Polsce, 
jak i w innych krajach są insty-

tucje publiczne, często reali-
zujące duże inwestycje – mówi 
Tomasz Łyżwiński. Dodatko-
wo w zamówieniach publicz-
nych liczy się tylko jakość 
złożonej oferty, czyli oferowa-
ny towar lub usługa oraz cena, 
w związku z tym nie ma ko-
nieczności posiadania kon-
taktów niezbędnych do 
otrzymania zlecenia. 

– Niestety, doświadczenie 
w pozyskiwaniu zamówień 
publicznych w jednym kraju 
unijnym nie ma niemal żadnej 
wartości w innych krajach 
unijnych, ponieważ wspólne 
zasady określają tylko ogólne 
ramy funkcjonowania syste-
mów zamówień publicznych. 
To, z czym firmy mają do 
czynienia na co dzień, czyli 
forma oferty, załączniki i in-
stytucje, z którymi trzeba się 
kontaktować, a także przepisy 
prawne, zwykle różni się w 
poszczególnych państwach 
– dodaje. 

Dzięki udziałowi w szkole-
niu firma zorientowała się, że 
w funkcjonowaniu na nie-
mieckim rynku pomoże jej 
posiadanie tzw. certyfikatu 
prekwalifikacji, pozwalające-
go niemieckim instytucjom 
wstępnie sprawdzać kwalifi-
kacje firmy jako wykonawcy 
zamówień publicznych w 
Niemczech. Uzyskanie certy-
fikatu trwało kilka miesięcy i 
wiązało się z koniecznością 
zapoznania pracowników 
firmy z niemieckim systemem 
dokumentów. Firma zwracała 
się do RCIiTT z różnymi zapy-
taniami dotyczącymi proce-
dury i dokumentów wymaga-
nych do uzyskania certyfikatu 
prekwalifikacji. W odpowie-
dzi na te zapytania, na które 
p. Łyżwiński nie był w stanie 
sam znaleźć odpowiedzi, 

mógł liczyć na bieżącą pomoc 
partnerów z ośrodka EEN w 
Monachium. Certyfikat pre-
kwalifikacji jest wydawany dla 
różnych branż, a dzięki niemu 
firma musi przedstawiać do-
kumenty potwierdzające jej 
kwalifikacje tylko jednokrot-
nie, zamiast przy każdym 
przetargu. Certyfikat jest 
ważny przez 12 miesięcy, po 
czym może zostać odnowiony. 
Koszt uzyskania dokumentu, 
w zależności od branży i in-
stytucji certyfikującej, mieści 
się w kwocie kilkuset euro.

Dokument ułatwia 
pozyskanie zamówień

 Obecnie firma Hortyński 
jest jedynym polskim przed-
siębiorstwem budowlanym 
mającym niemiecki certyfikat 
prekwalifikacji do zamówień 
publicznych. Przedsiębior-
stwo realizuje niemieckie za-
mówienia na razie jako pod-
wykonawca. Jednocześnie 
działa także w Polsce. Certyfi-
kat znacznie ułatwia podjęcie 
zadań, ponieważ w Niem-
czech również podwykonaw-
cy zamówień publicznych są 
weryfikowani pod kątem 
zdolnowści realizacji danych 
prac. Następnym krokiem 
firmy, po zdobyciu doświad-
czenia w dziedzinie zamówień 
publicznych, będzie samo-
dzielne sięgnięcie po niemiec-
kie zamówienia publiczne, 
przy czym firma może liczyć 
na dalszą pomoc sieci EEN. – 
Wszystkie firmy zaintereso-
wane ubieganiem się o zamó-
wienia publiczne na rynkach 
zagranicznych, a w szczegól-
ności w Niemczech, zaprasza-
my do kontaktu z RCIiTT 
– mówi Łyżwiński. ∑

Z usług RCIiTT 
korzystają nie tylko 
przedsiębiorcy 
z regionu, 
ale i naukowcy 
oraz studenci 
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 USŁUGI  | Różnorodna oferta regionu dla szukających wypoczynku.

Pierwszy weekend 
kwietnia będzie 
można spędzić w 
Kołobrzegu za poło-
wę ceny.  Jeden z 

największych i najchętniej 
odwiedzanych polskich ku-
rortów już po raz piąty organi-
zuje akcję „Kołobrzeg za 50 %”. 
Uczestniczą w nim hotele, 
ośrodki wczasowe, właściciele 
kwater prywatnych, restaura-
torzy. Za połowę ceny będzie 
można nie tylko przenocować 
i zjeść, ale także m.in. zwie-
dzać muzea, jeździć konno, 
grać w kręgle, korzystać z re-
laksu, masaży i jaskiń solnych 
w centrach spa & wellness. 
Akcja urządzana jest już po raz 
piąty i miasto spodziewa się 
jak podczas poprzednich jej 
edycji prawdziwego oblężenia 
i kolejek, zwłaszcza do restau-
racji i cukierni. Celem, który 
przyświeca organizatorom, 
jest zachęcenie turystów do 
przyjazdu do Kołobrzegu 
także poza sezonem.

Nad morze 
nie tylko latem

W lecie do wypoczynku nad 
morzem nikogo namawiać nie 
trzeba. W pełni sezonu 32 ką-
pieliska morskie w woj. za-
chodniopomorskim, od Darło-
wa na wschodzie do Świnouj-
ścia przy granicy niemieckiej, 
pełne są wczasowiczów, kura-
cjuszy i turystów. Największym 
powodzeniem cieszą się oko-
lice Mielna, Kołobrzegu, Świ-
noujścia oraz miejscowości 
gminy Rewal. 

Łącznie liczbę turystów 
odwiedzających Pomorze Za-
chodnie ocenia się na ok. 
1,5 mln rocznie. W zdecydowa-
nej większości są to „letnicy” 
spędzający wakacje na plaży. 
Zadawnione przekonanie, że 
na Pomorze Zachodnie jeździ 
się latem, i to głównie nad 
morze, od dawna niepokoi 
zarówno władze regionu, jak i 
mieszkańców, zwłaszcza tych, 
którzy liczą na dochody z tu-
rystyki. Z jednej strony jasne 
jest, że nasze kąpieliska nad 
Bałtykiem mają poważnego 
konkurenta w krajach śro-

dziemnomorskich, gdzie ceny 
są często, licząc nawet z dojaz-
dem, porównywalne z polski-
mi. Ale z drugiej – gospodarka  
województwa i rozwój całego 
regionu uzależnione są w co-
raz większym stopniu od tury-
styki.

Strategiczne usługi

W przeszłości gospodarczy-
mi filarami Pomorza Zachod-
niego była budowa statków, 
transport morski, rybołów-
stwo i – przynajmniej w staty-
styce – wielkoobszarowe rol-
nictwo państwowe. Rybołów-
stwo dalekomorskie przestało 
istnieć, a bałtyckie podupadło, 
stocznie zajmują się obecnie 
remontami i serwisem, PGR-y 
zlikwidowano. Gospodarka 
regionu w następstwie trans-
formacji rynkowej i procesów 
modernizacji to obecnie nie-
mal w 2/3 usługi. 

Jak wynika z planów rozwo-
ju województwa, trzy branże 
usługowe traktuje się jako 
strategiczne. To transport i 

logistyka – szczecińska Polska 
Żegluga Morska jako jedyny z 
naszych armatorów przetrwa-
ła w dobrym stanie i jest liczą-
cym się w świecie, operującym 
globalnie przedsiębiorstwem 
żeglugowym – turystyka oraz 
usługi lecznicze, przede 
wszystkim uzdrowiskowe. 
Plany te związane są z geogra-
ficznym położeniem regionu i 
jego, również historycznie 
uwarunkowaną, rolą – jako 
bramy z ziem polskich do 
Niemiec i Skandynawii.

Słowianie i wikingowie

Do najdawniejszej przeszło-
ści regionu, w którym spotyka-
ły się ludy mieszkające nad 
Bałtykiem – często w walce 
orężnej – nawiązuje Festiwal 
Słowian i Wikingów, wielka 
impreza plenerowa organizo-
wana co roku w sierpniu na 
wyspie Wolińska Kępa w Wo-
linie. 

Wolin to według  islandzkiej 
sagi Jomswiking, Jomsborg – 
warowny gród założony przez 

duńskiego króla Haralda Si-
nozębego, w X w. zamieszkany 
przez wikingów – który póź-
niej stał się słowiańską Wine-
tą. To właśnie średniowieczna 
saga, której literacki przekaz 
potwierdziły częściowo wyko-
paliska na Wolinie, była inspi-
racją dla zorganizowania 
przed 20 laty pierwszego fe-
stiwalu. Jest on dziś jedną z 
największych imprez odwołu-
jących się do założeń i metod  
archeologii eksperymentalnej 
w Europie, gromadzącą 1-2 
tys. uczestników, nawet z 
krajów pozaeuropejskich, i 
tysiące widzów. Tłumy ściąga-
ją, zwłaszcza by oglądać 
wielkie inscenizacje bitew 
wikingów i Słowian: zdobywa-
nie grodu, palenie wioski, na-
pady i potyczki w polu oraz 
starcia replik łodzi wikingów 
ze słowiańskimi na Dziwnie.

Średniowieczna 
osada

Wśród widzów bardziej 
pokojowo usposobionych 
powodzeniem cieszą się od-
twarzane na podstawie sag 
dawne obrzędy, śluby i po-
grzeby. A także pokazy goto-
wania strawy na podstawie 
dawnych przepisów, lepienie 
garnków, praca średniowiecz-
nych tkaczy, kowali czy szew-
ców. 

Na co dzień życie średnio-
wiecznej osady można tu 
obejrzeć w liczącym kilkana-
ście chat skansenie. Festiwal i 
skansen – czyli Centrum Wi-
kingów i Słowian – należą do 
największych atrakcji w regio-
nie. A zarazem są jedną z nie-
wielu, które znają wczasowicze 
spędzający lato nad morzem. 

Przeciw plażowej 
monokulturze

Warunkiem, by turystyka 
mogła spełniać funkcję jedne-
go z głównych filarów gospo-
darki Pomorza Zachodniego, 
jest wyjście poza dotychczaso-
we ramy swoistej letniej i 
„plażowej” monokultury. Wy-
maga to rozszerzenia oferty 
turystycznej również o inne 

poza pasem nadmorskim tere-
ny – 85 proc. miejsc noclego-
wych w województwie przypa-
da obecnie na miejscowości 
położone nad morzem  - oraz 
stworzenia warunków do roz-
woju różnych form turystyki 
aktywnej. Pozwoliłoby to 
znacznie wydłużyć sezon, 
który trwa obecnie tylko 
sześć–osiem tygodni.

Jak dotychczas niewielu 
mieszkańców innych stron 
kraju zdaje sobie sprawę, że 
pod względem walorów tury-
stycznych, krajobrazowych  i 
przyrodniczych woj. zachod-
niopomorskie należy do naj-
ciekawszych regionów kraju. 
Zaledwie kilka kilometrów od 
zatłoczonego latem Świnouj-
ścia, w tzw. wstecznej delcie 
Świny, u  południowego brze-
gu wyspy Wolin leży archipe-
lag ponad 40 porośniętych 
trzciną wysepek, prawdziwe 
królestwo ptaków, gdzie za-
puszczają się tylko nieliczni 
kajakarze i żeglarze.

Zalewy Szczeciński i Ka-
mieński to wciąż jeszcze wody 
przez wodniaków prawie 
nieodkryte, podobnie jak 
położone dalej na zachód 
pojezierza Ińskie i Drawskie 
oraz zaliczane do najciekaw-
szych szlaków kajakarskich w 
kraju rzeki Drawa, Parsęta czy 
Rega. Znaczna część woje-
wództwa to tereny polodow-
cowe, pełne godnych uwagi 
reliktów geologicznych - liczą-
cy 45 m obwodu Trygław w 
pobliżu Połczyna-Zdroju jest 
największym głazem narzuto-
wym na Niżu Europejskim 
–lasy i jeziora.

Najlepszym sposobem na 
zwiedzanie tych stron jest tu-
rystyka rowerowa. Do jej roz-
woju przywiązuje się w woje-
wództwie szczególne wagę, co 
wiąże się m.in. z wynikami 
badań rynkowych, krajowych 
i zagranicznych. Tak np według 
badań Niemieckiego Towarzy-
stwa Rowerowego aż 2 mln 
mieszkańców Niemiec jest 
zainteresowanych zwiedza-
niem Pomorza Zachodniego 
na rowerze. 

Sieć szlaków rowerowych w 
województwie, których osią 
jest międzynarodowy szlak 
Eurovelo R-10, liczy już prawie 

3 tys. km i nadal będzie rozwi-
jana, zwłaszcza o infrastruktu-
rę, tj. systemy informacji, 
miejsca noclegowe, gastrono-
mię i handel oferujący pro-
dukty lokalne. 

W podobny sposób mają 
być stopniowo zagospodaro-
wywane szlaki piesze. Niemało 
jest także do zrobienia, jeśli 
chodzi o promocję turystyki 
kulturowej. Sporo turystów 
odwiedza latem średniowiecz-
ne zabytki Darłowa, Kamienia 
Pomorskiego czy Trzebiatowa, 
ale tylko bardzo niewielu zna 
np. liczne na tych ziemiach 
prehistoryczne zabytki mega-
lityczne. Rezerwat Kamienne 
Kręgi w pobliżu Koszalina –
cmentarzysko Gotów sprzed 2 
tys. lat – zaliczany jest do naj-
ciekawszych tego typu zabyt-
ków na naszym kontynencie. 
Dwa z pięciu odkrytych tu 
kręgów mają po prawie 38 m 
średnicy i należą do najwięk-
szych w Europie.

Przyszłość mają też na Po-
morzu Zachodnim różne for-
my turystyki kwalifikowanej, 
m.in. wędkarstwo śródlądowe 
i morskie, oraz golf. Pod tym 
względem region od dawna 
należy do wyróżniających się 
w kraju. Oprócz istniejących 
już pól golfowych w Kołczewie 
na wyspie Wolin, Binowie i 
Choszcznie mają powstać 
nowe w Kołbaskowie i Posto-
minie. 

Promocja z kijkami

Atutem województwa, 
oprócz walorów krajobrazo-
wych i przyrodniczych, jest 
energia i przedsiębiorczość 
jego mieszkańców i samorzą-
dów. Do aktywności, która ma 
służyć rozwijaniu turystyki, 
nie trzeba ich zachęcać. 

Niewielki Barlinek np. pro-
muje się jako Europejska  
Stolica Nordic Walkingu. Na 
kilkudziesięciu kilometrach 
tras wytyczonych w pobliżu 
miasta specjalnie dla amato-
rów marszu z kijkami urządza 
się regularnie zawody i rajdy, a 
burmistrz mianował specjal-
nego pełnomocnika ds. nordic 
walkingu.

 —Grzegorz Łyś

Turystyka na cały rok
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≥Pomorze Zachodnie odwiedza rocznie około 1,5 mln turystów. Najwięcej latem, ale nie brak miłośników spacerów nad morzem poza sezonem 
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≥Turyści chętnie zwiedzają Latarnię Morską w Kołobrzegu, 
gruntownie odrestaurowaną kilkanaście lat temu
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EKOLOGIA |  O lepszy klimat w kurorcie zadbało 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatrujące 

w energię cieplną miasto Świnoujście.

Wmarcu zakończyła się 
modernizacja kotłów. 
Wkrótce zostaną uno-

wocześnione kolejne instalacje.
– Jako wytwórca energii ciepl-
nej staramy się ograniczać ne-
gatywne skutki, które mają 
wpływ na środowisko natural-
ne. Ponadto musimy spełniać 
wymogi unijne. Dzięki zmoder-
nizowanym instalacjom odpy-
lania dla dwóch kotłów, likwi-
dacji małych, lokalnych kotłow-
ni, modernizacji urządzeń, 
zmniejszyła się emisja zanie-
czyszczeń pyłowych i szkodli-
wych gazów do atmosfery. No-
woczesne urządzenia pozwala-
ją na pełną kontrolę procesu 
wytwarzania energii cieplnej 
– mówi Grażyna Kołowiecka, 
prezes PEC w Świnoujściu.

Realizacja projektu w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na 
lata 2007–2013 przebiegała 
dwuetapowo. W 2012 r. zakoń-
czono remont jednego kotła, w 
marcu 2013 r. drugiego. Inwe-
stycję zrealizowała spółka, w 
której 100 procent udziałów 
ma Miasto Świnoujście. W 
efekcie ma to doprowadzić do 
sytuacji, w której ciepło będzie 

tańsze, a emisja szkodliwych 
pyłów i gazów znacznie mniej-
sza. – Z pewnością czystsze 
powietrze nie spowoduje 
podniesienia opłat klimatycz-
nych – dodaje.

Całkowity koszt projektu 
wyniósł blisko 1,3 mln zł. Dofi-
nansowanie ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachod-
niopomorskiego na lata 
2007–2013 to ponad 630 tys. zł.  

W 2014 roku podpisano 
umowę o dofinansowanie 
projektu pn. „Redukcja emisji 
zanieczyszczeń poprzez mo-
dernizację odpylania i kotła 
WR 5-022 w PEC Sp. z o.o.” w 
ramach III rundy aplikacyjnej 
IV Priorytetu – Działanie 4.5 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Projekt 
dotyczy kotła WLm5/WR5-M o 
mocy 7,5 MW i symbolu K-1. 
Kwota dofinansowania wynio-
sła ok. 556 tys. zł.

– To bardzo ważne inwesty-
cje dla naszego przedsiębior-
stwa. Świnoujście to uzdrowi-
skowy kurort, chętnie odwie-
dzany przez turystów, którzy 
chcą wypoczywać, oddychając 
świeżym, czystym powietrzem. 
Realizacja zadań pozwoliła 

znacząco obniżyć emisję pyłów 
do atmosfery, nawet poniżej 
100 mg/m3. Instalacje przed 
modernizacją miały znacznie 
mniejszą skuteczność, przez co 
do atmosfery wprowadzane 
było nawet trzy razy więcej 
pyłów niż obecnie. W nowej 
instalacji odpylania spaliny z 
jednostek kotłowych kierowa-
ne są na filtr workowy (tkani-
nowy), którego skuteczność 
wynosi powyżej 90 proc. i za-
trzymuje zarówno większe, jak 
i bardzo drobne cząstki stałe 
(pyłu). Obecnie spełniamy re-
strykcyjne wymagania w zakre-
sie ekologii i ochrony środowi-
ska i mamy zdecydowanie 
czystsze powietrze – tłumaczy 
Grażyna Kołowiecka. To jednak 
nie koniec inwestycji. Wkrótce 
rozpocznie się modernizacja 
dwóch kolejnych kotłów. – Na 
podstawie przeprowadzonego 
przetargu wybrano wykonaw-
cę i podpisano umowę.  Inwe-
stycja realizowana będzie ze 
środków własnych i w oparciu 
o preferencyjną pożyczkę z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie na 
kwotę ponad 1 mln zł. Prace 
ruszą w kwietniu, a zakończą 
się w czerwcu – dodaje.

Ponadto w ramach działań 
proekologicznych spółka planu-
je w latach 2014–2015 zmoder-
nizować wszystkie odcinki 
przestarzałej kanałowej sieci 
ciepłowniczej w Świnoujściu. 
Koszt zadania oszacowano na 
kwotę blisko 4 mln zł. – Realiza-
cja projektu ma zwiększyć dys-
pozycyjność całej infrastruktury 
sieciowej oraz zmniejszyć straty 
przesyłowe ciepła. Poprawie 
ulegnie też jakość dostarczane-
go do odbiorców ciepła i efek-
tywność przesyłu, co przełoży 
się  na niższe opłaty za ciepło. 
Staramy się o środki unijne na tę 
inwestycję – mówi pani prezes. 

 —a.u.

 Czyste powietrze 
w Świnoujściu

 dokończenie z >4

Z pracodawcami współ-
pracuje również Akademia 
Morska w Szczecinie, propo-
nując kierunki kształcenia 
dopasowane do potrzeb 
rynku pracy. Największym 
zainteresowaniem od wielu 
lat cieszy się kierunek nawi-
gacja prowadzony na Wy-
dziale Nawigacyjnym. 

– W naszym kraju tylko 
dwie uczelnie prowadzą 
studia na tym kierunku, a ich 
absolwenci – oficerowie na-
wigatorzy – mogą liczyć na 
dobrze płatną pracę – mówi 
Bogna Bartkiewicz, rzecznik 
prasowy Akademii Morskiej. 
Na Wydziale Mechanicznym 
najbardziej popularny jest 
kierunek mechanika i budo-
wa maszyn ze względu na 
łatwość zatrudnienia po 
studiach w stoczniach pro-
dukcyjnych i remontowych, 
w służbach remontowych 
przedsiębiorstw produkcyj-
nych czy w przedsiębior-
stwach związanych z prze-
mysłem okrętowym i maszy-
nowym. 

Na wydziałach Nawigacyj-
nym i Mechanicznym prowa-
dzone są również kierunki 
zamawiane: informatyka, 
mechatronika oraz mechani-
ka i budowa maszyn. Pierw-
szy jest skierowany do stu-
dentów z naboru na studia na 
kierunku informatyka w roku 
akademickim 2012/2013. 
Żacy za naukę dostają mie-
sięczne stypendium w wyso-
kości 1 tys. zł. Uczestniczą w 
zajęciach wyrównawczych, 
szkoleniach specjalistycz-
nych, płatnych praktykach w 
firmach lub instytucjach 
związanych z branżą IT. Mają 
też możliwość wyjazdu do 
jednego z krajów Unii Euro-
pejskiej.

Oprócz oferty dydaktycz-
nej uczelnia zachęca żaków 
do dokształcania się w ra-
mach staży, praktyk i progra-
mów unijnych. – Na Wydzia-
le Nawigacyjnym uruchamia-
my nowy projekt „Staż suk-
cesem studenta IT” na kie-
runku informatyka. W jego 

ramach proponujemy trzy-
miesięczne płatne staże w 
Skandynawii (lipiec–wrze-
sień 2014 r.). Studenci otrzy-
mają stypendia stażowe w 
wysokości ok. 5 tys. zł mie-
sięcznie. Finansowani będą 
również ich opiekunowie – 
mówi rzeczniczka. W ramach 
projektu odbędą się również 
specjalistyczne szkolenia z 
zakresu IT. Praktyki studen-
tów Akademii Morskiej w 
Szczecinie prowadzone są 
również w ramach programu 
Erasmus. 

– Program pozwala na re-
alizację praktyk za granicą. 
Studenci dostają stypendia z 
programu Erasmus w wyso-
kości od 300–500 euro mie-
sięcznie, w zależności od 
kraju. W trakcie praktyki 
(najczęściej trzymiesięcznej) 
mają okazję poznać specyfi-
kę branży oraz przygotować 
się do pracy w międzynaro-
dowym środowisku. Na 

praktykę studencką można 
wyjechać do zagranicznego 
przedsiębiorstwa, firmy, 
placówki naukowo–badaw-
czej, organizacji non profit i 
do innych instytucji, np. ad-
ministracji morskiej – mówi 
Bogna Bartkiewicz. W roku 
akademickim 2012/2013 z 
praktyk w firmach transpor-
towych w Hiszpanii i na 
Malcie skorzystało dziesię-
cioro żaków.

Szczecińska Akademia 
Morska uruchamia również 
ośrodki naukowo-szkolenio-
we, w których zarówno stu-
denci, jak i kadra będą mogli 
się dokształcać i prowadzić 
badania. W zeszłym roku w 
Kołobrzegu otwarto Ośrodek 
Szkoleniowy Rybołówstwa 
Bałtyckiego Akademii Mor-
skiej w Szczecinie, gdzie 
szkolą się pracownicy sekto-
ra rybackiego. 

– Ośrodek poprawi efek-
tywność branży rybackiej 
oraz podniesie konkurencyj-
ność polskiego rybołówstwa 
morskiego poprzez poprawę 
poziomu wyszkolenia pra-
cowników – mówi Bartkie-
wicz. Wkrótce ma też po-
wstać ośrodek zintegrowa-
nego szkolenia w zakresie 
ratownictwa morskiego z 
szerokim wachlarzem kur-
sów, począwszy od podsta-
wowych, poprzez kwalifika-
cyjne, skończywszy na spe-
cjalistycznych dotyczących 
operacji offshore, a także 
obsługi farm wiatrowych. 
Polski Ośrodek Szkoleniowy 
Ratownictwa Morskiego bę-
dzie ważnym punktem na 
mapie międzynarodowych 
centrów szkoleniowych – 
umożliwi szkolenie kadr go-
spodarki morskiej z kraju i 
zagranicy oraz uzyskanie 
przez nie nowych kwalifika-
cji zawodowych. – Ośrodek 

będzie szkolił specjalistów w 
sektorze gospodarki mor-
skiej, w zakresie ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa, 
ratownictwa i zarządzania 
kryzysowego – dodaje Bart-
kiewicz. 

Kolejny projekt to budowa  
Naukowo-Badawczego Cen-
trum Eksploatacji Obiektów 
Pływających, które podniesie 
jakość kształcenia na kierun-
kach priorytetowych: geode-
zja i kartografia, transport, 
mechatronika i informatyka. 
Centrum wyposażone będzie 
w laboratorium hydrotech-
niczne oraz basen do prowa-
dzenia badań z zakresu hy-
drodynamiki. Obiektami 
wykorzystywanymi do badań 
będą wielkoskalowe modele 
statków – tankowców, konte-
nerowców, ro-ro, promów – 
oraz różnego rodzaju platfor-
my wiertnicze. —a.u.

 Kształcą zgodnie 
z zapotrzebowaniem

≥Inwestycje w PEC Sp. z o.o. 
w Świnoujściu pozwoliły 

znacząco obniżyć emisję 
pyłów i gazów do atmosfery
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  Uczelnie zachęcają studentów do 
dokształcania się w ramach staży, 
praktyk i programów unijnych

Grażyna Kołowiecka
prezes PEC Sp. z o.o. 

w Świnoujściu

M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
S

O
W

E



◊rp.plZZachodniopomorskie. BIZNESraport o województwieJ 10 pp p jp jPoniedziałek
24 marca 2014

Po
24J

REKLAMA 752845/AEKLAMA 752845/ARE

INWESTYCJE | Jeżeli ktoś bywał w Kołobrzegu przed kilkunastu 
laty i wróci tam dzisiaj, na wakacje czy do sanatorium, 

nie pozna miasta ani przede wszystkim portu.

Pierwsza dekada 
transformacji nie 
była korzystna dla 
gospodarki mor-
skiej, a zwłaszcza dla 

małych portów. Na zdjęciach z 
tego okresu tereny portowe w 
Kołobrzegu przypominają 
opuszczony parking albo po-
rzucony bazar – z niszczejący-
mi budynkami, zaniedbanymi 
nadbrzeżami, nierównym as-
faltem, rdzewiejącymi ogro-
dzeniami. 

Dziś dawny postprzemysło-
wy krajobraz uległ całkowitej 
przemianie. Kołobrzeg – np. 
zdaniem zagranicznych żegla-
rzy, którzy coraz częściej tu 
zawijają – dorównuje pozio-
mem infrastruktury małym 
portom bałtyckim w Niem-
czech czy Szwecji. To efekt 
ponad 20 „przedsięwzięć in-
westycyjnych”, które zrealizo-
wano tu od czasu wejścia Pol-
ski do UE.     

Przebudowano i wyposażo-
no zgodnie z obowiązującymi 
dziś w Europie standardami 
m.in. setki metrów nadbrzeży, 
wzniesiono nowe budynki, 
magazyny, urządzono siedem 
sklepów z rybami, zmoderni-
zowano sieć wodociągową i 
elektryczną, zainstalowano 

monitoring i  nowoczesne 
oświetlenie, w tym futury-
styczne lampy hybrydowe z 
wiatrakami i ogniwami foto-
woltaicznymi, wykorzystują-
cymi do wytwarzania energii 
elektrycznej jednocześnie 
słońce i wiatr. Łącznie na mo-
dernizację infrastruktury 
portowej i budowę nowych 
obiektów wydano w Kołobrze-
gu 56 mln złotych. Ponad 
90 proc. tej kwoty stanowiły 
środki z programów UE. 

– Kiedy objąłem kierownic-
two spółki zarządzającej por-
tem, modernizacja już się za-
czynała. Sporo osób podważa-
ło sens tak wielkich inwestycji. 
Dla mnie było jasne, że mamy 
szansę, której nie wolno zmar-
nować – podkreśla prezes 
Zarządu Portu Morskiego 
Kołobrzeg Henryk Rupnik. 

Szansą tą były unijne sekto-
rowe programy operacyjne 
„Rybołówstwo i przetwórstwo 
ryb” (2004–2006 r.), a następ-
nie „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nad-
brzeżnych obszarów rybac-
kich” – nazywane popularnie 
programem „Ryby”. Pozwalały 
one – co stanowi o ich szcze-
gólnej atrakcyjności – na fi-
nansowanie inwestycji w 100 
proc. z funduszy UE, bez 

udziału środków własnych.
Wykorzystanie środków z 
programu „Ryby” w tak znacz-
nym stopniu jak w Kołobrzegu 
nie byłoby z pewnością moż-
liwe, gdyby małe porty nie 
zyskały, jeszcze przed wej-
ściem naszego kraju do Unii, 
nowego gospodarza. Stały się 
nim zamiast Skarbu Państwa 
lokalne samorządy, którym 
kwestia ich rozwoju bardziej z 
natury rzeczy leży na sercu, 
niż odległym władzom cen-
tralnym. 

– Dla stosunkowo niewiel-
kiego miasta, jak Kołobrzeg, 
nawet mały port ma istotne 
znaczenie i stanowi ważny 
czynnik miastotwórczy – pod-
kreśla Henryk Rupnik. 

Wprawdzie Kołobrzeg zna-
ny był w przeszłości głównie 
jako potężna pruska twierdza, 
a potem – i dzisiaj – jako wiel-
kie kąpielisko i uzdrowisko, 
ale jego historia zaczęła się 
właśnie od portu nad Parsętą. 
Tereny portowe leżą po obu 
brzegach rzeki. Na prawym – 
port handlowy i przystań pa-
sażerska, na lewym port ry-
backi i, na Wyspie Solnej, 
jachtowy. Możliwości rozwoju 
części handlowej portu są 
ograniczone, m.in. tym, że jest 
ona położona na skraju strefy 

uzdrowiskowej, co nie pozwa-
la na przeładunek niektórych 
towarów masowych, jak wap-
no czy miał węglowy, które 
mogłyby być niesione z wia-
trem w stronę sanatoriów. 
Niemniej jednak co roku Koło-
brzeg przyjmuje kilkadziesiąt 
statków – do ok. 3 tys. DWT i 
100 m długości – które przy-
wożą głównie kamień budow-
lany, a zabierają zboże i 
drewno przeznaczone zwykle 
dla odbiorców skandynaw-
skich. Łączne przeładunki 
sięgają 120–150 tys. ton rocz-
nie. Przy nadbrzeżu pasażer-
skim, z którego wyrusza w 
morze 250 tys. pasażerów 
rocznie, oprócz jednostek 
oferujących godzinne wy-
cieczki po redzie, cumuje ka-

tamaran pływający na Born-
holm. Kołobrzeg jest jednak 
przede wszystkim jedną z 
największych nad polskim 
morzem baz rybackich – por-
tem macierzystym dla ok. 
40 kutrów i 30 łodzi rybackich 
a ponadto dla 40 kutrów 
„wędkarskich” zabierających 
amatorów wędkarstwa na po-
łowy morskie. Pomimo limitów 
połowowych ruch w porcie 
rybackim jest z roku na rok 
coraz większy. 

Jeszcze szybciej niż kutrów 
przybywa w Kołobrzegu jach-
tów. Przed dwoma laty oddano 
tu do użytku nowoczesny bu-
dynek klubowy i całkowicie 
zmodernizowano infrastruktu-
rę służącą żeglarzom. Nowa 
marina za 14 mln zł – finanso-

wana z unijnego programu 
„Innowacyjna gospodarka”, 
środków samorządowych i 
zgromadzonych z wielkim 
wysiłkiem własnych pieniędzy 
spółki (10 proc. udziału) – przy-
ciągnęła już w ub.r ok. 1000 
jachtów, w większości zagra-
nicznych. Coraz więcej z nich 
decyduje się na „zimowanie” w 
Kołobrzegu, co wypada trzy 
razy taniej niż np. w Szwecji. 

Na razie zwieńczeniem in-
westycji w kołobrzeskim por-
cie jest wzniesiona ze środków 
unijnych rzeźba Rybaka i Ry-
baczki. Ale pracownicy spółki 
pracują już nad projektami na 
lata do 2020 r. W planach jest 
m.in budowa nowego basenu 
rybackiego.  

 —ges

Port jak nowy
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≥Dla stosunkowo niewielkiej miejscowości, jak Kołobrzeg, nawet mały port ma istotne znaczenie 
i stanowi ważny czynnik miastotwórczy
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 ZACHODNIOPOMORSKIE | Finansowanie ochrony środowiska.

Wpływ Woje-
w ó d z k i e g o 
F u n d u s z u 
Ochrony Śro-
dowiska i Go-

spodarki Wodnej na stan 
przyrody na Pomorzu Za-
chodnim przejawia się zarów-
no w sprawach małych, jak i 
wielkich. Z tych mniejszych 
można wspomnieć dla przy-
kładu planowaną na ten rok 
akcję zwalczania barszczu 
Sosnowskiego. Ta pochodząca 
z Kaukazu roślina, spokrew-
niona z selerem, którą próbo-
wano niegdyś uprawiać w PRL 
na paszę, wymknęła się spod 
kontroli. Niezwykle ekspan-
sywna i agresywna, dotarła z 
Karpat nad morze i zagraża 
dziś środowisku naturalnemu, 
a także, powodując trudne do 
leczenia podrażnienia i opa-
rzenia skóry, ludzkiemu 
zdrowiu. W niektórych okoli-
cach jej inwazja to jeden z 
najpoważniejszych proble-
mów ekologicznych. Na zwal-
czanie barszczu Sosnowskiego 
WFOŚiGW wyda w tym roku 
500 tys. zł, które trafią – w po-
staci dofinansowania w wyso-
kości 50 proc. kosztów – do 
samorządów, instytucji i osób, 
które chcą wytępić intruza na 
swych gruntach.

Wśród spraw wielkiej wagi 
wypada z pewnością wymie-
nić zintegrowany system go-
spodarki wodno-ściekowej, 
jaki powstał w dorzeczu Par-
sęty. To największy tego rodza-
ju infrastrukturalny projekt 
„liniowy” w Europie. Uczestni-
czyło w nim 28 samorządów i 
instytucji, zrzeszonych w 
Związku Gmin Dorzecza Par-
sęty, a łączny koszt inwestycji 
wynosi 1,2 mld zł. Udział 
WFOŚiGW w Szczecinie w tym 
przedsięwzięciu, które zna-
cząco poprawiło stan środowi-
ska naturalnego w kilkunastu 
gminach, to 100 mln zł pożycz-
ki oraz dopłaty do oprocento-
wania kredytów.

– Przy realizacji tej inwesty-
cji największym chyba sukce-
sem, poza zgromadzeniem 
ogromnych środków finanso-
wych i pomyślnym przepro-
wadzeniem prac na tak wielką 
skalę, było zorganizowanie 
efektywnej i harmonijnej 
współpracy między uczestni-
kami projektu. Często inwesty-
cje nie dochodzą u nas do 
skutku, bo udziałowcy nie są w 
stanie się dogadać, nawet gdy 
jest ich tylko kilku – podkreśla 
prezes WFOŚiGW Jacek 
Chrzanowski.

Nie mniejsze co inwestycja 
w dorzeczu Parsęty znaczenie 

dla regionu – a także stanu 
wód morskich – ma projekt 
poprawy jakości wody pitnej 
oraz rozbudowa sieci kanali-
zacyjnej i budowa oczyszczal-
ni ścieków w Szczecinie. 
Wkład finansowy Funduszu w 
postaci 120 mln zł pożyczki dla 
miasta przyczynił się do szyb-
kiej stosunkowo realizacji in-
westycji, dzięki której Szczecin 
– odprowadzający wcześniej 
nieoczyszczone ścieki do Odry 
– zniknął z mapy miast najbar-
dziej zagrażających Bałtykowi.

Uwaga na odpady

Z uwagi m.in. na nadmor-
skie położenie w woj. zachod-
niopomorskim szczególną 
uwagę przywiązuje się właśnie 
do gospodarki wodno-ścieko-
wej. Zwłaszcza w ciągu ostat-
nich kilku lat, z walnym 
udziałem WFOŚiGW, nastąpił 
w tej dziedzinie znaczny po-
stęp. Dziś w województwie 
skanalizowanych jest 80 proc. 
miejscowości i zajmuje ono w 
tej klasyfikacji pierwsze miej-
sce w kraju. Ogółem zbudowa-
no 4,2 tys. km kolektorów sa-
nitarnych. Sieci wodno-kana-
lizacyjne rozbudowano i 
zmodernizowano w Mielnie, 
Rewalu, Pyrzycach, miejsco-
wościach nad jeziorem Mie-
dwie, stanowiącym zbiornik 
wody pitnej dla Szczecina i 
dziesiątkach innych miaste-
czek i wsi. Co nie znaczy, że nic 
już nie ma do zrobienia.

– Zawsze pozostaje to 
20 proc. wciąż bez kanalizacji... 
Ale w najbliższych latach, gdy 
zaczną napływać środki w ra-

mach perspektywy finansowej 
UE 2014–2020, głównym ce-
lem będzie dla nas gospodarka 
odpadami, co związane jest z 
wejściem w życie „ustawy 
śmieciowej” oraz konieczno-
ścią sprostania europejskim 
normom w tej dziedzinie – 
wyjaśnia prezes Chrzanowski.

Do tej pory udało się przy 
wsparciu Funduszu zlikwido-
wać w województwie m.in. 
„mogilniki", czyli niebezpiecz-
ne składowiska odpadów 
chemicznych, w tym np. pozo-
stałości nawozów sztucznych 
oraz zanieczyszczenia ropo-
pochodne na terenie pora-
dzieckiego lotniska w Klucze-
wie w pobliżu Stargardu 
Szczecińskiego, które zagraża-
ły wodom jeziora Miedwie. 
Usunięto także z budynków i 
innych obiektów na terenie 
województwa 12 tys. t azbestu. 
Program „azbestowy”, w 100 
proc. finansowany ze środków 
WFOŚiGW i NFOŚiGW, będzie 
nadal kontynuowany. 

Wkrótce powstaną w regio-
nie nowe zakłady utylizacji 
śmieci, w tym spalarnie. W 
Szczecinie ruszyła już na wy-
spie Ostrów Grabowski budo-
wa spalarni Pomorzany, która 
będzie utylizować termicznie 
150 tys. t odpadów w ciągu 
roku, co wystarczy nie tylko na 
potrzeby miasta, ale także 
okolicznych powiatów.

Planowana jest także rekul-
tywacja uciążliwych dla środo-
wiska i ludzi starych wysypisk 
śmieci. Inwestycje takie podej-
mą Związek Gmin Dorzecza 
Parsęty i Celowy Związek 
Gmin R-XXI, którego członka-
mi są między innymi Drawsko 

Pomorskie, Świnoujście, 
Dziwnów, Międzyzdroje i Ka-
mień Pomorski. Na terenach 
zrzeszonych w nich gmin 
znajduje się 29 składowisk na 
ponad 60 ha, co stanowi trzy 
czwarte powierzchni wysypisk 
wymagających w wojewódz-
twie rekultywacji. Koszt inwe-
stycji Związku Gmin Dorzecza 
Parsęty wyniesie 32 mln zł, 
a Związku Gmin R–XXI 
– 44 mln zł. Zdecydowana 
większość środków na ich re-
alizację, 85 proc., pochodzić 
będzie z dotacji UE przyzna-
nych w ramach Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko”. Samorządy 
pokryją 5 proc. wydatków, 
a wkład WFOŚiGW wyniesie 
10 proc.

Walka o plaże

Specyficznym problemem 
ekologicznym w woj. zachod-
niopomorskim jest koniecz-
ność ochrony i umacniania 
brzegu morskiego, który na 
znacznej części wybrzeża 
ulega intensywnej abrazji, 
czyli cofa się pod naporem fal 
i prądów. Najsłynniejszy przy-
kład tego zjawiska to Trzęsacz 
ze swym „kościołem, który 
porywa morze“. 

Prace nad ochroną brzegu 
prowadzone są systematycz-
nie i bez większego rozgłosu. 
Ale jedna z takich inwestycji 
wzbudziła niedawno wielkie 
zainteresowanie, a nawet 
sensację w całym kraju – 
umocnienie brzegów i odtwo-
rzenie plaży w Kołobrzegu, 
której w wielu miejscach 
praktycznie już nie było. Taki 
stan rzeczy rzucał głęboki cień 
na wizerunek miasta, jako re-
nomowanego kąpieliska i 
uzdrowiska, z pięciogwiazdko-
wymi hotelami i luksusowymi 
sanatoriami. Zdopingowany 
tym samorząd wystarał się o 
potrzebnych kilkadziesiąt 
milionów złotych, za które 
wzniesiono w morzu umocnie-
nia chroniące brzeg i zwiezio-
no na plażę 700 tys. t piasku. 
Dziś  plaża ma ok. 70 m szero-
kości. Przedsięwzięcie czę-
ściowo sfinansował WFOŚiGW 
w Szczecinie.

Nagrody 
dla liderów

Inwestycja w Kołobrzegu 
służy jednocześnie środowi-
sku naturalnemu, jak i ważne-
mu dla gospodarczej przyszło-

ści regionu rozwojowi turysty-
ki. Inną dziedziną, gdzie 
ekologia łączy się bezpośred-
nio z gospodarką, jest energe-
tyka odnawialna. Pod wzglę-
dem wykorzystania OZE Po-
morze Zachodnie ma szansę 
znaleźć się wśród krajowych 
liderów. Region, dzięki szcze-
gólnie tu silnym wiatrom znad 
morza, ma największy w Pol-
sce potencjał dla rozwoju 
energetyki wiatrowej. Co roku 
przybywa elektrowni wiatro-
wych. Wkrótce farmy wiatrowe 
będą budowane nie tylko na 
samym wybrzeżu, od Darłowa 
po Świnoujście, ale także na 
morzu. 

Obiecujące są także per-
spektywy inwestycji w bioga-
zownie. Województwo ma 
bowiem znaczne zasoby sub-
stratów organicznych, co wy-
nika z faktu, że gospodarstwa 
rolne są tu największe w kraju 
(średnio ok. 30 ha), a lasy zaj-
mują 800 tys. ha, czyli aż 35 
proc. powierzchni wojewódz-

twa – to jeden z najwyższych 
w Polsce wskaźników lesisto-
ści. Niedawno w Przemysławiu 
w gminie Resko otwarto nową 
biogazownię wybudowaną 
kosztem 20 mln zł, pochodzą-
cych głównie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
województwa zachodniopo-
morskiego. Będzie ona wytwa-
rzać nie tylko gaz – z odpadów 
produkcji rolniczej i wywarów 
gorzelnianych – ale także, 
spalając go, produkować 
energię elektryczną i ciepło. 
Moc instalacji w Przemysławiu 
to 1,57  MW energii elektrycz-
nej i 1,62 MW energii cieplnej. 
Biogazownie przyczynią się 
m.in. do zmniejszenia liczby 
domów opalanych tradycyjny-
mi piecami. Do tej kwestii 
przywiązywano zresztą w 
województwie dużą wagę już 
znacznie wcześniej. To właśnie 
w szczecińskim Funduszu 
wymyślono program zwalcza-
nia niskich emisji KAWKA, 
który objął z czasem cały kraj. 
W tym roku dofinansowanie 
programu wyniesie 7,5 mln zł, 
co pozwoli na likwidację ok. 
700 pieców, głównie w Szcze-
cinie.

Działania służące ochronie 
środowiska na Pomorzu Za-

chodnim zyskały za pośred-
nictwem WFOŚiGW potężne 
wsparcie finansowe. Fundusz 
zawarł dotychczas ok. 4,5 tys. 
umów z beneficjentami – w 
zdecydowanej większości 
chodzi o nisko oprocentowa-
ne pożyczki – na łączną kwotę 
1,4 mld zł. Pomogło to sfinan-
sować warte 5 mld zł inwesty-
cje proekologiczne, które w 
istotny sposób przyczyniły się 
do poprawy zarówno stanu 
środowiska, jak i jakości życia 
mieszkańców województwa. 
Źródłem tych pieniędzy jest 
– rzecz jasna w lwiej części – 
choć Fundusz ma też swoje 
dochody, ok. 60 mln rocznie z 
kar za zanieczyszczanie śro-
dowiska – budżet UE. 

WFOŚiGW pełni rolę insty-
tucji wdrażającej projekty 
proekologiczne dotowane z 
Programu Operacyjnego „In-
frastruktura i Środowisko” 
oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Już wkrótce, w 
latach 2014–2020, napłynie na 

Pomorze Zachodnie kolejna 
fala środków unijnych. To, czy 
uda się tę pomoc efektywnie 
wykorzystać, zależy nie tylko 
od profesjonalizmu i zaanga-
żowania osób i instytucji, 
których zadaniem jest wspo-
maganie finansowe działań na 
rzecz środowiska, lecz także 
– a może przede wszystkim – 
od świadomości ekologicznej, 
energii, kreatywności i konse-
kwencji  benef icjentów, 
zwłaszcza samorządów lokal-
nych. 

Promowaniu takich postaw, 
oprócz systematycznie pro-
wadzonej edukacji ekologicz-
nej,  służy konkurs „Zachod-
niopomorski Lider Ekologii”. 
W jego tegorocznej edycji – 
pula nagród wynosi 1,5 mln zł 
– wezmą udział nie tylko, jak 
do tej pory, gminy, ale także 
organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, ośrodki edu-
kacji ekologicznej, szkoły, in-
stytucje kultury i przedsię-
biorstwa. Premiowane będzie 
m.in. nowatorskie podejście 
do edukacji ekologicznej, 
wykorzystanie innowacyjnych 
technologii oraz aktywne po-
zyskiwanie środków pomoco-
wych.

 —Grzegorz Łyś

Natura ze wspomaganiem

Jacek Chrzanowski
prezes WFOŚiGW 

w Szczecinie
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≥ Za kilkadziesiąt milionów złotych w Kołobrzegu wzniesiono umocnienia chroniące brzeg i zwieziono na plażę 700 tys. ton piasku. 

W
F

O
Ś

IG
W

 W
 S

Z
C

Z
E

C
IN

IE

≥Biogazownie przyczyniają się do zmniejszenia liczby domów opalanych tradycyjnymi piecami 

  Koszt zintegrowanego systemu 
gospodarki wodno-ściekowej w 
dorzeczu Parsęty wyniósł 1,2 mld zł
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