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MNIEJSZE DOCHODY, 
WIĘKSZE WYZWANIE

Największym wyzwaniem finansowym dla Gdańska jest 
dzisiaj utrzymanie oświaty i walka ze skutkami epidemii.  
No i pomoc dla naszych przedsiębiorców. To wyjątkowy rok.

W jakiej kondycji jest dzisiaj Gdańsk?
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Z jednej strony agencja ratingowa 
Fitch oceniła naszą sytuację finansową na „A minus”. To jest wysoka ocena. 
Z drugiej strony jak każdy samorząd mamy problem związany z wydatkami 
bieżącymi, przede wszystkim w sferze edukacji, a na to wszystko nałożyły 
się trudności wywołane pandemią Covid–19. To powoduje konieczność 
zmian budżetowych. Już teraz wydatki udało nam się ściąć o 295 mln zł, 
a jeżeli chodzi o dochody to z powodu mniejszych wpływów z PiT, CiT, 
czy też biletów komunikacji miejskiej zmniejszone zostały o 250 mln zł 
w stosunku do tego co zostało uchwalone w budżecie w grudniu 2019 roku. 
Dodam tylko, że pierwotnie dochody były ustalone na poziomie 3,8 mld 
zł, a wydatki 4,28 mld zł.

Redukujecie tylko wydatki bieżące, czy także inwestycyjne?
Zredukowane wydatki bieżące to kwota około 110 mln zł. Co do inwestycji 
przyjęliśmy zasadę, żeby ich nie ciąć, ale przesuwać w czasie. Są wśród 
nich już realizowane inwestycje, które z różnych powodów wydłużają się 
w czasie, zatem ich rozliczenie także się przesunie. Taką dużą inwestycją 
jest chociażby budowa w sercu miasta wiaduktu Biskupia Górka. To dosyć 
skomplikowany projekt nad torami kolejowymi. 

Bardzo istotnym elementem dochodów samorządu były zawsze wpływy 
z podatku PiT 4. Jak mocno zmiany przepisów wpłynęły na wasz budżet?
Zmiany w PiT 4 weszły w życie w ubiegłym roku dlatego już na etapie 
uchwalania budżetu na 2020 rok przyjęliśmy, że wpływy będą mniejsze 
o 100 mln zł. Zatem już na starcie mieliśmy znacznie trudniej. Natomiast 
sytuacja w której w tym roku wszyscy się znaleźliśmy, bo przecież nie tylko 
Gdańsk, spowodowała zmniejszenie wpływów z PiT o kolejne 50 mln zł.

Aleksandra  
Dulkiewicz, 
Prezydent Miasta 
Gdańsk
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To już w sumie 150 mln zł. W 2017 roku Gdańsk miał jeszcze nadwyżkę 
budżetową, ale ostatnie lata to już deficyt. Czy zmiany w PiT są głównym 
tego powodem?
Nie tylko. Te lata, gdzie mieliśmy nadwyżkę to był czas dużych inwestycji 
unijnych, stąd do budżetu wpływały duże dotacje. Najważniejszym powo-
dem jest oświata. To trudny temat i wydaje mi się, że nam samorządow-
com czasem trudno jest wytłumaczyć opinii publicznej mechanizmy jej 
finansowania. A właśnie trudną sytuację finansową samorządów pogłębia 
sytuacja w oświacie. Bardzo trudna. Co roku zwiększa się różnica pomiędzy 
subwencją rządową jaką dostajemy, a realnym kosztami jakie ponosimy 
na edukację. Od września tego roku weszły w życie kolejne podwyżki dla 
nauczycieli, które skądinąd się należą. Z tym, że Gdańsk na ten cel otrzymał 
dodatkowe 13 mln zł subwencji, a realne koszty tej podwyżki szacujemy na 
niemal 50 mln zł. To oznacza, ze 37 mln zł musimy sami dołożyć. Dodam, 
że wśród obciętych o 300 mln zł wydatków w tegorocznym budżecie nie 
było edukacji. Tej dziedziny nie ruszamy, co więcej nawet do niej w tym 
ciężkim czasie jeszcze musimy dołożyć.

Co jest zatem większym wyzwaniem w tym wyjątkowym roku – przeciw-
działanie skutkom Covid-19, czy też realizacja zadań narzucanych samo-
rządom, przy jednoczesnym zmniejszaniu dofinansowania?
Jako Gdańsk mamy to szczęście, że nie mamy żadnego szpitala, bo one 
generują duże wydatki. Wspieramy w różny sposób szpitale prowadzone 
przez marszałka województwa, ale nie jest to nasze największe zmar-
twienie finansowe. Dzisiaj numerem jeden jest wspomniana oświata, a tuż 
po niej jest walka ze skutkami epidemii. Są też inne problemy, jak np. 
zmniejszone wpływy z komunikacji publicznej. Przez wiele lat udawało 
się utrzymywać równowagę jeżeli chodzi o jej utrzymanie. 50% wpływów 
pochodziło z biletów, a 50% z budżetu miasta. Od trzech lat te nożyce 
nam się rozjeżdżają i już w planie na 2020 rok wpływy z biletów stanowi-
ły jedynie 37%. Teraz swoje dołożyła pandemia. Bo co z tego, że taki był 
plan, skoro wpływy z biletów szacowaliśmy na 125 mln zł, a już wiemy, że 
będą mniejsze przynajmniej o 40 mln zł. Czyli jeszcze więcej trzeba będzie 
dołożyć. Dodatkowo musimy uruchomić cały tabor, bo od kiedy jesteśmy 
w czerwonej strefie to w pojazdach tylko 30% miejsc może być zajętych. 
Te nożyce wciąż się rozszerzają.

W tej sytuacji może trzeba będzie zwiększyć ceny biletów?
Od wielu lat konsekwentnie prowadzimy atrakcyjną politykę cenową dla 
tych, którzy regularnie korzystają z komunikacji publicznej. Mam tutaj na 
myśli różne bilety okresowe. W tym roku wprowadziliśmy ofertę wspól-
nie z marszałkiem województwa, który zawiaduje pojazdami szynowy-
mi – Szybką Koleją Miejską i Pomorską Koleją Metropolitalną. Dzięki temu 
w graniach miasta Gdańska mamy wspólny bilet na tramwaj, autobus, SKM 
i PKM. Bilet miesięczny kosztuje 99 zł. Chcemy dalej ludzi do tego zachęcać, 
choć epidemia nam nie sprzyja.
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Bardzo ważnym sektorem gospodarki Gdańska jest turystyka. Jaki był 
ten sezon?
Najpierw ważna uwaga – miasto nie czerpie wprost dochodów z turystyki, 
ale mieszkańcy i podmioty gospodarcze. I to jest ważne. Sezon był relatyw-
nie udany zważywszy na pandemię, ale spadek liczby gości z zagranicy był 
na poziomie 78%. I to są szokujące dane. Z drugiej strony mieliśmy wzrost 
turystów krajowych na poziomie 28%. To jednak duża różnica.

W liczbach bezwzględnych wygląda to znacznie lepiej. Latem 2019 Gdańsk 
odwiedziło 1,09 mln turystów, a w tym roku 0,96 mln. Spadek nie jest 
drastyczny.
Rzeczywiście, w liczbach bezwzględnych wygląda to stosunkowo dobrze, 
ale trzeba też zwrócić uwagę na to gdzie turyści się zatrzymywali. W ub. 
roku około 60% korzystało z hoteli. W tym roku już tylko 31%. Nastąpił 
duży wzrost tych, którzy deklarowali, że mieszkają u rodziny, znajomych 
lub korzystają z wynajętego mieszkania. Tutaj ten wzrost wyniósł prawie 
o 15% w porównaniu do ub. roku. Widać, że ta turystyka jest po prostu 
inna. A wpływ na to miała mniejsza liczba gości z zagranicy.

Znaczenie miały też zapewne nakazy dystansu społecznego i izolacji. 
To prawda, chociaż trochę tego nie rozumiem, bo większe bezpieczeństwo 
wydaje się, że jest w hotelu, który spełnia rygorystyczne wymogi sanitarne. 
Zapewne kwestie finansowe też miały znaczenie.

Lato pozwoliło nieco odrobić straty, niemniej trwało dwa miesiące, a Co-
vid-19 jest już od pół roku. Jakie działania pomocowe podjęliście w sto-
sunku do przedsiębiorców?
Dużym wyzwaniem było obsłużenie tarczy antykryzysowej, bo pamiętajmy, 
że głównie robiły to urzędy pracy. W krótkim czasie trzeba było tą pomoc 
zorganizować i do tego oddelegowaliśmy mnóstwo ludzi. Lokale gastro-
nomiczne, które mieszczą się lokalach komunalnych miały automatycznie 
obniżone czynsze do złotówki. Już to zmniejszyło dochody miasta o 1,4 
mln zł. Istnieje też możliwość obniżenia czynszu w lokalach, które są wy-
korzystywane w innych branżach. Tutaj jednak prosimy przedsiębiorcę, 
by wykazał spadek przychodów, bo to przecież pomoc świadczona przez 
wszystkich podatników z Gdańska. 

Jesienią sytuacja znów się pogorszyła. Będziecie pomagać?
Przygotujemy program pomocy, choć ta sytuacja jest bardzo zmienna i sta-
le zaskakuje – zarówno nas, jak i przedsiębiorców. Mamy też inne formy 
pomocy. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości prowadzi projekt „Ogarnij 
Kryzys”. Same przepisy antycovidowe są trudne. Wiele osób nie ma do-
świadczenia lub po prostu nie stać ich na pomoc prawną. W ten sposób 
dajemy wsparcie i mentoring dla mikroprzedsiębiorców.

Rozmawiamy cały czas o kondycji miasta. A w jakiej kondycji są sami 
przedsiębiorcy gdańscy?
Wierzę w to, że w dobrej. Zależy tylko na podstawie jakich danych chce-
my to oceniać. Jako miasto aktywnie działaliśmy w sztabie kryzysowym 
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powołanym przez organizacje pracodawców, za co dostaliśmy nagrody 
i podziękowania. Z danych z Gdańskiego Urzędu Pracy wynika, że poziom 
bezrobocia wzrósł w niewielkim stopniu. Zgłoszeń o zwolnieniach grupo-
wych jest bardzo niewiele, nie miały też dużej skali. Oczywiście widzimy 
spadek podatku CiT, ale wiemy też, że firmy płacą go w różny sposób 
i w zależności od formy prawnej. Na to, by ocenić wpływ kryzysu potrze-
bujemy więc czasu. 

Widać wolę walki?
Zdecydowanie. Zarówno u mniejszych, jak i większych przedsiębiorców. 
Staram się być z wieloma w kontakcie i widzę, że dla wielu był to impuls 
do zmiany. Z każdego kryzysu można wyjść wzmocnionym, z lepszymi 
pomysłami, jeszcze bardziej efektywnym prowadzeniem przedsiębiorstwa. 
Widzę także zmiany w administracji takiej jak urząd miejski. Na pewnie nie 
tracimy ducha i nadziei, bo tylko we wspólnym działaniu można wyjść z 
kryzysu. 



GDAŃSK DŹWIGA 
KRYZYS

Gdańsk to miasto kojarzone nie tylko z wolnością, trwale zapisane na 
kartach historii Polski, ale też związane od wieków z handlem. Silny gen 
przedsiębiorczości mieszkańców od dekad rozwija miasto, dzięki czemu 
dzisiaj jest silnym ośrodkiem biznesu i nowoczesnych technologii. I mimo 
pandemii i wywołanego przez nią kryzysu radzi sobie całkiem dobrze. 

Gdańska powierzchnia biurowa zwiększyła się w tym roku o 60 tys. 
metrów kwadratowych, to drugi wynik w Polsce. Niewynajęte powierzch-
nie stanowią 9,4%. To z kolei poniżej średniej krajowej. Gdańskie lotnisko 
zanotowało odbicie po wiosennym lockdownie, a po to, by w przyszłości 
zdywersyfikować swoje dochody buduje właśnie wielki kompleks biuro-
wy. Broni się branża turystyczna. Choć w te wakacje Gdańsk odwiedziło 
dużo mniej turystów zagranicznych niż rok temu, to lukę wypełnili Polacy. 
Gdański port zanotował spadek przeładunków w pierwszym półroczu, za 
to nie spada tempo inwestycyjne. Obok głębokowodnego terminalu DCT, 
który jest największym hubem kontenerowym na południowym Bałtyku 
rozwija się Pomorskie Centrum Inwestycyjne.

– Trwająca epidemia stosunkowo łagodnie obeszła się z naszym ryn-
kiem pracy – ocenia Roland Budnik, dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. 

W Gdańsku stopa bezrobocia wynosi obecnie 3,3%. Choć to więcej 
niż rok temu, to tylko o 0,8% punktu procentowego. Na uczelniach naukę 
rozpoczęła podobna jak rok temu liczba studentów, a niektóre nawet od-
notowały wzrost. A samorząd gdański tnie wydatki, dopasowuje budżet do 
nowych realiów gospodarczych i szykuje się na jesienny lockdown.
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Europejski hub transportowy

Gospodarkę Gdańska w znacznym stopniu determinuje położenie geo-
graficzne. Nic więc dziwnego, że stolica Kaszub, położona na wybrzeżu 
Bałtyku i jednocześnie u ujściu największej polskiej rzeki – Wisły – jest 
najważniejszym ośrodkiem gospodarki morskiej i jednocześnie międzykon-
tynentalnym węzłem transportowym. Najważniejszą rolę pełni w nim port, 
który co roku bije kolejne rekordy przeładunków. W 2008 r przeładowano 
w nim 17 mln tony ładunków, a dziesięć lat później już 49 mln ton ładunków. 
Rok 2019 zamknął się rekordową liczbą 52 mln ton. 

Dzięki niezwykle dynamicznemu wzrostowi Gdańsk w 2019 trafił do 
czołowej piętnastki największych europejskich portów. Na Bałtyku ma 
już czwarte miejsce, a wśród przeładunków kontenerowych z wynikiem 
ponad 2 mln TEU w 2019 zajął drugie miejsce tylko o włos ustępując St. 
Petersburgowi. To zasługa głębokowodnego terminalu DCT, który jest tzw. 
hubem, czyli portem przyjmującym wielkie ładunki międzykontynentalne, 
które potem trafiają do mniejszych portów. DCT jest w stanie przyjmować 
największe jednostki jakie pływają po oceanach i obsługuje dwie wielkie 
światowe linie kontenerowe – 2M – Maersk Line i Ocean Alliance. 

Dzięki terminalowi Gdańsk staje się też ważnym węzłem transportu 
intermodalnego. Ładunki dojeżdżają do niego na samochodach, a coraz 
częściej koleją. Nie tylko z głębi Polski, ale i południowych sąsiadów.
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Ten rok dla gdańskiego portu jest trudny. W pierwszym półroczu udało 
się przeładować 23,2 mln ton towarów, co stanowi spadek o 15,2 proc. 
w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Nie wszystkie jed-
nak kategorie ładunków spadły. Mimo pandemicznej sytuacji wzrósł obrót 
zbożem (o 188,8 proc.), ładunkami określanymi jako „inne masowe” ( o 10 
proc.) oraz rudą ( o 1127 proc.).

Nawet jeśli efekt epidemii będzie trwał nadal, to korekta w naszym por-
cie będzie niewielka. Od początku pandemii nie mieliśmy ani jednego dnia 
przestoju w przepływie towarów. Port Gdańsk jest strategicznym dla go-
spodarki kraju oknem importowym surowców takich jak paliwo i węgiel, na 
które zapotrzebowanie spadło, stąd spadki w przeładunkach. Jesteśmy 
portem uniwersalnym, potrafimy zdyskontować spadki innymi grupami 
przeładunków. Nasi mniejsi operatorzy, działający w Porcie Wewnętrznym 
reagują na zmieniającą się sytuację zdecydowanie bardziej elastycznie, tym 
samym nadrabiając straty wyspecjalizowanych największych terminali.

Pandemia nie zatrzymała inwestycji, nie tylko wewnątrz samego portu, 
ale i w jego otoczeniu. W odległości dwóch km od DCT Miasto Gdańsk przy 
udziale Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. przygotowało 
infrastrukturę pod Pomorskie Centrum Inwestycyjne. To blisko 70 hekta-
rowy park przygotowany zarówno pod logistykę i przemysł. 

Pomorskie Centrum Inwestycyjne jest w fazie intensywnej komercja-
lizacji – mówi Agnieszka Bartoszewicz – Pietrzak, pełnomocnik zarządu 
ds. rozwoju i komunikacji w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. 
z o.o. zwanej InvestGDA. – Spółka zakończyła budowę wewnętrznego ukła-
du komunikacyjnego wraz z infrastrukturą i rozstrzygnęła dwa przetargi.
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Choć pandemia nie wpłynęła na rozbudowę infrastruktury samego PCI, 
ani na duże podmioty z nim związane to dotknęła mniejsze firmy, które nie 
są pewne czy znajdą finansowanie zewnętrzne na zaplanowane na inwe-
stycje. Dwie z nich musiały wycofać się z zaplanowanej wcześniej inwe-
stycji. Mimo to InvestGDA kontynuuje swoją misję. Rozpoczęto już proces 
budowy placu składowego dedykowanego małym i średnim podmiotom, 
który oddany będzie w dzierżawę.

Pasażerowie wracają do latania

Gdańsk ma też codzienne połączenia promowe ze Szwecją obsługiwane 
przez Polską Żeglugę Bałtycką i jej dwa promy. Obydwa przystosowane są 
do przewozu pasażerów, samochodów osobowych i ciężarowych. 

Z kolei ruch lotniczy odbywa się poprzez Port Lotniczy Gdańsk im. Le-
cha Wałęsy. To trzecie lotnisko w Polsce pod względem ruchu lotniczego. 
W 2019 roku obsłużyło 5 mln pasażerów. W tym roku lockdown i niesta-
bilna sytuacja spowodowała, że w ciągu trzech kwartałów z usług portu 
skorzystało już tylko 1,47 mln pasażerów. 

Władze portu wierzą jednak w sukcesywny powrót pasażerów. 
– W lipcu było ich 154 tysięcy, w sierpniu ponad 233 tysiące, a we 

wrześniu prawie 178 tysięcy – wylicza Tomasz Kloskowski, prezes Portu 
Lotniczego Gdańsk. – To znaczy, że powoli wracamy do latania. W gdań-
skim porcie w tym roku mamy szansę na obsłużenie w sumie około dwóch 
milionów pasażerów, w ubiegłym mieliśmy ich ponad pięć milionów i ten 
spadek jest realnym skutkiem koronawirusa.

Zarząd portu szacuje, że odrabianie strat zajmie około trzech lat. –Lu-
dzie chcą podróżować, spotykać się ze znajomymi, zwiedzać inne kraje, 
chcą latać do pracy i mieć swobodę tej podróży. Obecnie część z nich 
obawia się obostrzeń wprowadzanych przez poszczególne państwa, na 
przykład zakazów lotów, kwarantanny czy obowiązkowych testów na 
koronawirusa. Pasażerowie w czasach niepewności wstrzymują się od 
latania, a lotnictwu jest potrzeby spokój do odbudowania ruchu lotnicze-
go. Czekamy więc na ustabilizowanie sytuacji – mówi Tomasz Kloskowski.

Globalne marki i nowoczesne technologie

Gdański przemysł tworzą także silne branże: stoczniowa, paliwowa, ener-
getyczna i budowlana. Tutaj swoją siedzibę ma druga w Polsce co do wiel-
kości firma paliwowa – Lotos. W Gdańsku narodziły się też marki, znane nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie. Tutaj swoją siedzibę ma rodzinna, gdańska 
firma LPP S.A., która w ciągu 30 lat urosła do krajowego potentata w branży 
odzieżowej. LPP posiada 5 marek, w tym Reserved, sprzedaje swoje pro-
dukty w 1700 sklepach na 3 kontynentach. Jak podaje producent – jego 
fabryki opuszcza 265 mln sztuk odzieży rocznie.

Firma sukcesywnie od lat zwiększa sprzedaż on – line, a ten rok może 
zaliczyć do wyjątkowych, gdyż zanotowała blisko 125% wzrostu sprzedaży 
właśnie w tym kanale. Dzięki temu mimo lockdownu drugi kwartał tego 
roku zamknęła zyskiem.

Pasażerowie obsłużeni  
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– Widoczna w ostatnim czasie tendencja wzrostowa w przychodach to 
dla nas pozytywny sygnał. Choć nie oznacza to jeszcze powrotu do pozio-
mów jakie znamy sprzed pandemii – komentuje Przemysław Lutkiewicz, 
wiceprezes zarządu LPP S.A. – Po wielu miesiącach dużej niepewności, 
stabilna obecnie sytuacja firmy dała nam również możliwość odmrożenia 
naszych planów inwestycyjnych. Ze względu na trwającą pandemię sytu-
acja rynkowa oczywiście wciąż jest niestabilna i nadal musimy być gotowi 
na różne scenariusze. Jednak podjęte w czasie kryzysu działania i opty-
malizacja wielu obszarów funkcjonowania firmy, w połączeniu z poduszką 
finansową dają nam poczucie bezpieczeństwa.

Równolegle w Gdańsku bardzo mocno rozwija się szeroko pojęta bran-
ża zaawansowanych usług. – Z danych wynika, ze największa dynamika 
wzrostu i w zakresie nowych inwestycji dotyczy właśnie sektora nowo-
czesnych usług informatycznych, finansowych, badawczo-rozwojowych 
czy szeroko rozumianych usług wspólnych. Tam jest największa dynamika 
zatrudnienia – mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska.

W ciągu ostatnich dwóch dekad swoje siedziby lub potężne oddziały 
ulokowali światowi gracze jak PwC, Bayer, Intel, Amazon, Nordea, Boeing, 
czy Luthansa Systems. Tworzenie zaawansowanych technologii to także 
domena firm powstałych w Gdańsku. Inkubatorem nowych technologii jest 
Gdański Park Naukowo – Technologiczny działający przy Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej, który koncentruje się na wspieraniu innowacyj-
nych rozwiązań dla przemysłu. Działa tutaj wiele startupów, prowadzone 
są też programy akceleracyjne, m.in. Space3ac Intermodal Transportation. 
Misją tego akceleratora było rozwijanie polskiego sektora kosmicznego. 
Warto wspomnieć, że właśnie w GDPNT swoją siedzibę ma Polska Agencja 
Kosmiczna. Dzięki programowi 23 startupy zaprojektowały rozwiązania 
dla 11 dużych firm.

W GPNT swoją siedzibę ma też Pomorski Klaster Interizon. – Klaster 
zrzesza 91 podmiotów z czego 70 to firmy. Najliczniej reprezentowana jest 
branża ICT, producenci oprogramowania oraz firmy produkujące elektro-
nikę – mówi Jarosław Parzuchowski, prezes zarządu Fundacji Interizon.

Biurowce na krajowym podium

Centra biurowe to kolejny, ważny sektor gospodarki, gdyż trójmiejski rynek 
powierzchni biurowych jest jednym z największych w Polsce. Dogodne 
położenie Trójmiasta i świetne warunki życia, a także dostęp do wykwa-
lifikowanej, specjalistycznej kadry powoduje, że światowe firmy chętnie 
lokują tutaj swoje siedziby i oddziały. W efekcie nieustannie powstają nowe, 
wielkie powierzchnie biurowe. Wg danych Colliers International na koniec 
trzeciego kwartału 2020 roku łączna powierzchnia biurowa w Trójmieście 
wynosiła 898 tys. m kw., dając mu trzecie miejsce w Polsce jeżeli chodzi 
o rynki regionalne – po Krakowie (1,52 mln) i Wrocławiu (1,23 mln). Co istot-
ne – ze wspomnianych 898 tys. metrów ponad dwie trzecie powierzchni 
znajduje się w samym Gdańsku.

Także inne dane statystyczne wskazują na stale rosnący potencjał 
trójmiejskich biur. W ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy 2020 r. do użyt-
kowania oddano w Polsce obiekty o łącznej powierzchni ponad 305 100 m 
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kw., z czego najwięcej w Krakowie (ok. 107 300 m kw.), Trójmieście (60 300 
m kw.) oraz Wrocławiu (57 200 m kw.). Na koniec trzeciego kwartału 2020 
roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz po-
zostawało prawie 679 tys. m kw. powierzchni, co oznacza, że współczyn-
nik pustostanów wzrósł do 11,9%. Tymczasem w Trójmieście na koniec III 
kwartału 2019 roku ten współczynnik wynosił zaledwie 4,8%, a w tym 
samym okresie w 2020 roku – 9,4%. Mimo wzrostu rok do roku – podana 
wartość pustostanów stawia Trójmiasto stale poniżej średniej krajowej. 
Sam wzrost też można wyjaśnić – głównym powodem nie jest pandemia, 
ale oddanie do użytku nowych obiektów. 

W Olivia Business Centre, największym kompleksie biurowym w Polsce 
sytuację oceniają jako dobrą. 

– Obłożenie w znaczeniu liczby rezydentów zmieniło się wyłącznie na 
plus – wyjaśnia Krzysztof Król, manager komunikacji w OBC. – W ostatnim 
okresie zostały podpisane cztery nowe umowy z Grupą RMF, PZU, Abax, 
Veco, m.in. na najwyżej położone biuro w Polsce, poza Warszawą. Obecni 
rezydenci również dobrali nową powierzchnię najmu o łącznej powierzchni 
10 tys. m.kw. Jeżeli chodzi o liczbę pracowników pracujących stacjonarnie, 
to ulega ona stałym zmianom. Należy mieć na uwadze, że każdy z rezyden-
tów podejmuje decyzje w zakresie systemu pracy indywidualnie, w oparciu 
o własne polityki. Są więc firmy notujące frekwencję bliską 90-100%, oraz 
takie, które z uwagi na standard obowiązujący w ich całej strukturze, bez 
względu na lokalizację biura na świecie, wprowadziły systemowy zakaz 
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pracy biurowej dla określonego indywidualnie dla każdej firmy procenta 
pracowników. 

Kompleks Oliva Business Centre wciąż się rozwija. Dzisiaj ma już 175 
tys. m kw. powierzchni, mieści się w nim 200 firm i pracuje 12 tys. osób.

– Olivia jest projektem, który ulega stałej rozbudowie od 2010 roku. 
W tym roku oddaliśmy do użytku Budynek Prime B, stanowiący wraz z bu-
dynkiem Prime A trzeci największy budynek biurowy w Polsce. Obecnie 
trwa proces jego komercjalizacji, a decyzje odnośnie budowy kolejnych 
budynków będziemy podejmować po komercjalizacji nowo oddanego do 
użytku obiektu – informuje Krzysztof Król.

Tuż obok OBC – również w gdańskiej Oliwie – mieści się Alchemia, 
drugi co do wielkości kompleks w mieście wybudowany przez firmę Torus. 
Jego budowa rozpoczęła się w 2011 roku, od tego czasu powstały cztery 
obiekty o łącznej powierzchni ponad 122 tys. m, z czego 112 tys. stanowią 
powierzchnie biurowe. Trzy obiekty zostały już sprzedane, w tym jeden za 
rekordową dla Trójmiasta kwotę 92 mln euro netto. Czwarty nadal należy 
do firmy Torus, która zarządza całym kompleksem, a także buduje kolejne 
obiekty w innych częściach miasta – w Oliwie i Wrzeszczu. Nowe biurowce 
mają być gotowe w 2021 roku. Z kolei do 2023 roku na tzw. Młodym Mieście, 
czyli terenach postoczniowych Torus chce wybudować Doki Office, zespół 
biurowców o łącznej powierzchni 37 tys. m kw.

Największym dzisiaj budowanym kompleksem biurowym w Gdańsku jest 
Airport City Gdańsk. To inwestycja Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o. o, w któ-
rym Miasto Gdańsk posiada ponad 33% udziałów. Tuż koło lotniska stanie 
siedem budynków o łącznej powierzchni 120 tys. m. kw. Nazwy biurowców 
mają nawiązywać do alfabetu lotniczego: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, 
Foxtrot, Golf i Hotel. Mimo pandemii Covid – 19 prace posuwają się do przodu.

– Trwa budowa pierwszego biurowca Alpha – informuje Agnieszka Mi-
chajłow, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk. – Obiekt jest już 
postawiony do ostatniego piętra, tzn. stoi konstrukcja, która teraz jest 
wypełniana. Oddanie budynku przez wykonawcę jest planowane w kwietniu. 
Nie ma żadnych opóźnień, ani kłopotów z budową. Port Lotniczy Gdańsk 
pracuje z bankiem Pekao nad emisją obligacji, z których od początku pla-
nowaliśmy sfinansować budowę. 

Gdańsk atrakcyjny turystycznie

Ważną rolę w gospodarce Gdańska odgrywa turystyka, która przy okazji 
napędza gastronomię, a także nowe inwestycje budowlane. To właśnie 
m.in. dzięki turystyce centrum miasta przypomina dynamiczny plac bu-
dowy. Najszybciej zmieniają się tereny wokół gdańskiej starówki, gdzie 
stopniowo postępuje rewitalizacja kolejnych terenów. W 2019 roku ruszył 
kompleks Wyspa Spichrzów, wkomponowany w zabudowę starówki. Na 
terenie pomiędzy starym miastem, a plażą powstają apartamentowce. Trwa 
rozbudowa dzielnic na wschód od Motławy. Turystyka napędza koniunkturę 
nie tylko w gastronomii i budownictwie, ale jest też kołem zamachowym 
tzw. przemysłu czasu wolnego.

– To trzeci sektor czyli to z czego Trójmiasto jest znane i z czego słynie. 
Cała branża hotelarska, gastronomiczna, wszyscy usługodawcy, którzy 
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świadczą usługi na rzecz odwiedzających Gdańsk. W to również wchodzi 
cały sektor publiczny, czyli muzea, ogrody zoologiczne i inne miejsca – 
wyjaśnia Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Póki co mimo pandemii ten rok nie był zupełnie stracony. Latem Gdańsk 
odwiedziło aż 960 tys. osób, nieco mniej niż w 2019 (1,08 mln).

– Mimo trudnej sytuacji pandemicznej Gdańsk w okresie letnim był najczę-
ściej odwiedzanym polskim miastem, co świadczy o jego wielkich walorach 
turystycznych związanych z dziedzictwem kulturowym i szeroką gamą moż-
liwości spędzania czasu wolnego. Nie należy zapomnieć, iż Gdańsk został 
uznany przez European Best Destination jednym z najbezpieczniejszych miast 
europejskich w dobie pandemii koronawirusa – mówi Aleksandra Dulkiewicz.

Zmienił się za to profil turysty. Aż 90% stanowili Polacy, pozostali to 
obcokrajowcy. Wśród tych drugich najwięcej było Niemców (35,7%), a na-
stępnie Skandynawów (14,8%). 

– Spadek liczby turystów zagranicznych jest duży, jednak najważniejsze, 
że ich miejsce starali się wypełnić rodzimi podróżnicy. To pozwoliło zmniej-
szyć straty branży, a Polakom poznać piękny Gdańsk – wyjaśnia Łukasz 
Wysocki, prezes zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

Odwiedzający wystawili bardzo wysokie oceny Gdańskowi – aż 8,9 w 10 
punktowej skali. Największym wzięciem cieszyło się koło widokowe Amber 
Sky – wg danych Gdańskiej Organizacji Turystycznej wskazało je aż 21,6%. 
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Naukowe zaplecze biznesu

Zapleczem gdańskiego biznesu jest silne szkolnictwo i nauka. W Gdańsku 
znajduje się 13 szkół wyższych. Największą z nich jest Uniwersytet Gdański, 
działający od 1970 roku. Na 11 wydziałach zlokalizowanych w trzech kam-
pusach naukę rozpoczęło w tym roku ponad 11,2 tys. studentów. Uczelnia 
oferuje im 87 kierunków studiów i 277 specjalności.

– Tegoroczna rekrutacja na studia odbyła się na bardzo podobnym pozio-
mie co w 2019 roku i zakładała zmniejszenie liczby studentów w związku 
z polityką ministerstwa i koniecznością utrzymania odpowiednich wskaź-
ników, co wpływa na wysokość otrzymywanej subwencji oraz z kulmina-
cją niżu demograficznego – wyjaśnia Monika Rogo z biura prasowego UG. 

– Rezygnacje ze studiów są na stałym poziomie, natomiast obserwujemy 
niewielki wzrost zainteresowania dokończeniem studiów przez tych, którzy 
je przerwali. Nauczanie online sprzyja takim wznowieniom.

Co roku UG wprowadza do swojej oferty nowe kierunki i specjalności. 
W ostatnich latach pojawiły się m.in.: informatyka o profilu praktycznym, 
zarządzanie instytucjami służby zdrowia, produkcja form audiowizualnych, 
ochrona zasobów przyrodniczych, genetyka i biologia eksperymentalna, 
modelowanie matematyczne i analiza danych, biologia medyczna oraz 
biznes chemiczny.

Uniwersytet Gdański wyróżnia się też infrastrukturą. W Gdańsku Oli-
wie powstał w ostatnich latach jeden z najnowocześniejszych kampusów 
w Europie z nowymi budynkami wydziałów i instytutów oraz unikatowym 
wyposażeniem. Kampus UG zupełnie zmienił tę część Trójmiasta – po-
wstały tu nowoczesne centra biznesowe, które wzmacniają współpracę 
z otoczeniem gospodarczym.

Obecnie zajęcia odbywają się zdalnie.
– Dzięki odpowiednim programom, jak MS Teams , a także po doświad-

czeniach z semestru letniego, realizacja zajęć w tej formie jest coraz lep-
sza. Warto również nadmienić, że przygotowanie zajęć zdalnych wymaga 
od nauczycieli akademickich większego nakładu czasu pracy – wyjaśnia 
Monika Rogo.

Drugą co do wielkości uczelnią jest Politechnika Gdańska na której 9 
wydziałach studiuje corocznie blisko 16 tys. studentów. W roku akademic-
kim 2020/2021 naukę rozpoczęło 4,1 tys. studentów stacjonarnych i 690 
niestacjonarnych. 

– Podczas tegorocznej rekrutacji nie odnotowaliśmy spadku zaintereso-
wania naszą ofertą dydaktyczną, a wręcz przeciwnie – studia stacjonarne 
na Politechnice Gdańskiej podjęło więcej osób, niż w ubiegłym roku – mówi 
Maciej Dzwonnik, rzecznik PG. – Udało się nam uruchomić wszystkie zapla-
nowane kierunki, a także otworzyć kolejne, jak np. „Zarządzanie projektami 
budowlanymi” – to nowy kierunek na studiach podyplomowych Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Politechnika Gdańska ma status uczelni badawczej. W konkursie „Inicja-
tywa Doskonałości” zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych. 
Od 2017 r. PG może posługiwać się logiem HR Excellence in Research. – To 
wyróżnienie nadawane elitarnym jednostkom badawczym. Politechnika 
Gdańska jest też jedyną techniczną uczelnią z Polski, która znalazła się 
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w prestiżowym, międzynarodowym rankingu Times Higher Education World 
University Rankings 2016–2017 – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor uczelni.

Politechnika Gdańska współpracuje ze środowiskiem biznesowym na 
różnych płaszczyznach. Działająca od maja 2013 roku spółka EXCENTO ma 
za zadanie promować aktywności związane z praktycznym zastosowaniem 
nauki i była pierwszą tego typu spółką w Polsce powołaną przez uczelnię. 
Przykładem współpracy badaczy z biznesem mogą być m.in. ekosztućce 
wytwarzane z innowacyjnej kompozycji polimerowej stworzonej przez ze-
spół naukowców z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej.

Wysoką pozycję w kraju zajmuje Gdański Uniwersytet Medyczny, który 
kształci ponad 6 tys. studentów, doktorantów i słuchaczy studiów pody-
plomowych. W tym roku studia rozpoczęło 1650 osób. Co roku na GUMed 
studia podejmuje też około 180 osób z zagranicy, z czego najliczniejsi są 
Skandynawowie.

Filarem edukacji artystycznej jest z kolei Akademia Sztuk Pięknych, 
która powstała na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. 
Uczelnia posiada 4 wydziały, a jej siedziba mieści się w samym środku 
średniowiecznej starówki, serca Gdańska.

Potencjał akademicki Gdańska jest jednak dużo większy niż granice 
samego miasta. Trójmiejska aglomeracja złożona z Gdańska, Sopotu i Gdy-
ni tworzy jeden organizm wzajemnie się uzupełniający. Uczelnie wyższe 
ulokowane np. w Gdyni zaspokajają też potrzeby gdańskich pracodawców. 
Znajdują się tam m.in. specjalistyczny Uniwersytet Morski i Akademia Ma-
rynarki Wojennej. Z kolei w Sopocie, historycznie związanym z Gdańskiem 
mieści się kampus Uniwersytetu Gdańskiego, tutaj też działały pierwsze 
po wojnie uczelnie artystyczne na bazie, których powstały obecne szkoły.

Budżet na piątkę z minusem

Dynamiczne firmy, dobry ekosystem gospodarczy, silna nauka, odpowied-
nie zarządzanie to wszystko wpływa na wskaźniki ekonomiczne Gdańska, 
a także na budżet samego miasta.

W czerwcu Gdańsk wraz Sopotem i Gdynią znalazł się w rankingu euro-
pejskich aglomeracji „The Tech Cities of the Future” zajmując w nim bardzo 
wysokie czwarte miejsce. To ranking przygotowywany przez wydawnictwo 
fDi intelligence X TNW związane z brytyjskim dziennikiem The Financial 
Times. Eksperci ocenili 50 miast biorąc pod uwagę przedsiębiorczość, ich 
rozwój i ekosystem. Czwarte miejsce Trójmiasta oznacza, że znalazło się 
tuż za takimi potęgami jak Londyn, Barcelona i Berlin, a jednocześnie wy-
przedziło m.in. Amsterdam, Zurych, Monachium, Cambridge, Walencję, 
Hamburg, Manchester, Rotterdam, czy też Helsinki.

Dynamiczny rozwój powoduje, że z roku na rok pęcznieje też miejski 
budżet. W 2015 wynosił 2,7 mld po stronie przychodów i 2,53 mld po stro-
nie wydatków. W 2016 odpowiednio: 2,79 mld i 2,68 mld, w 2017 – 2,92 
mld i 2,87 mld, w 2018 – 3,27 mld i 3,3 mld, a w 2019 – 3,5 mld i 3,82 mld. 
W 2018 roku po raz pierwszy pojawił się deficyt, co jest m.in. efektem zmian 
w prawie krajowym – samorządy dostają coraz więcej zadań do realizacji 
od rządu, jednocześnie zmniejszane są rządowe dotacje i subwencje, w tym 
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wpływy z podatku PiT. W tegorocznym, uchwalonym jeszcze w 2019 roku 
budżecie miasta gdańscy samorządowcy uwzględnili spadek wpływów 
z tego podatku aż o 100 mln zł. Tym samym po stronie dochodów znalazło 
się 3,8 mld zł, a wydatków 4,28 mld, co dało deficyt na poziomie 490 mln zł. 

Wiadomo jednak, że wskutek pandemii nastąpi korekta. Miasto po stro-
nie dochodów bieżących straciło w tym roku już 135,9 mln zł, z czego: 50 
mln zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku PIT, 30 mln zł – z podatku 
CiT, 40 mln zł z tytułu wpływów z biletów komunikacji miejskiej i 15,9 mln 
zł z powodu utraty innych źródeł. Z drugiej strony pojawiły się tzw. niespo-
dziewane dochody – m.in. 81,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, które są przeznaczone tylko i wyłącznie na inwestycje, czy też 
18,3 mln zł z tytułu wyższych wpływów z miejskich spółek. By ratować 
finanse władze Gdańska obcięły wydatki bieżące o 5% i przesunęły w cza-
sie niektóre inwestycje.

– Byliśmy zmuszeni podjąć dwa rodzaje działań: zabezpieczenie płynno-
ści budżetu miasta w tym roku i kolejnych latach – tłumaczy Alan Aleksan-
drowicz, zastępca prezydenta Gdańska. – Drugie działanie jest związane 
z samym modelem podejmowania decyzji. Zabezpieczenie płynności po-
legało na zamrożeniu inwestycji w wysokości 70 mln i przesunięciu tych 
środków na lata 2021 – 23. Te zadania i przesunięcia mają odzwierciedlenie 
w zaktualizowanym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. To na 
przykład budowa i przebudowa dróg lokalnych, gdzie przenosimy na lata 
2021 – 23 kwotę 9,5 miliona złotych. To też rewitalizacja ulic Głównego 
Miasta, jak Szeroka, Długa, Ogarna. Tu przesuwamy kwotę 10 mln.

W sumie po stronie kosztów budżet będzie odchudzony o blisko 300 
mln zł. To pozwoli miastu na bezpieczne przejście przez czas zawirowań 
związanych z pandemią. 
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Działania Gdańsku oceniane są wysoko. W październiku Agencja ratin-
gowa Fitch przyznała miastu ocenę „A – ”.

– Ocena „A-„ to porównując do skali szkolnej piątka z minusem – ko-
mentuje wyniki Aleksandra Dulkiewicz. – Sytuacja budżetowa i zarządza-
nie nią to efekt naszej ciężkiej, codziennej pracy i realizacja wieloletniej 
strategii finansowej. Czas pandemii nie jest dobrym czasem, także dla 
samorządowców, bo to żadna satysfakcja ograniczać niektóre usługi dla 
mieszkańców. Najważniejsze jednak, że tę ostrożną drogę naszych pierw-
szych oszczędności oceniono jako właściwą. Wierzę że ostatecznie wszyscy 
w końcu uporamy się z kryzysem i wrócimy do normalnego funkcjonowania.

– W najnowszym ratingu specjaliści uznali, że nasze dochody są w miarę 
stabilne, a wydatki udaje nam się utrzymać na bezpiecznym poziomie – 
tłumaczy Izabela Kuś, skarbnik Gdańska. – Eksperci docenili nas jednak 
głównie za to, że w razie ewentualnych kłopotów finansowych państwa, 
możemy w Gdańsku jeszcze mocniej ograniczyć wydatki i nie odbije się to 
na realizacji zadań, które są absolutnym obowiązkiem samorządów.

W obronie pracowników

Wiosenny lockdown i trwająca pandemia póki co w niewielkim stopniu 
zmieniła rynek pracy w Gdańsku.

Od stycznia do czerwca stopa bezrobocia wzrosła z poziomu 2,4% do 
3,1%. Na koniec czerwca zarejestrowanych było 7,9 tys. osób bezrobotnych, 
w tym 4,3 tys. kobiet. 

– Rynek pracy w Gdańsku, jak i całym kraju, ma charakter sezonowy. 
Oznacza to, że w określonych porach roku obserwowane są wahania do-
tyczące liczby osób poszukujących zatrudnienia – wyjaśnia Roland Budnik, 
dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. – Tradycyjnie wiosną, najczęściej już 
w marcu, wraz z ożywieniem sektora turystycznego, wznowieniem prac 
w branży budowlanej i rolnictwie, następuje spadek stopy bezrobocia. Sy-
tuacja ta utrzymuje się do października lub listopada, po czym następuje 
stopniowy, choć w ostatnich latach jedynie nieznaczny wzrost liczby osób 
rejestrujących się w urzędach pracy. 

Jak podkreśla Budnik ten rok ma nieco inną charakterystykę, bo sto-
pa bezrobocia w tradycyjnie lepszych dla rynku pracy miesiącach rośnie. 
Największy wzrost bezrobotnych zanotowano w sektorach: handel hurtowy 
i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych. Jeżeli chodzi o za-
wody to najwięcej pojawiło się bezrobotnych sprzedawców (394), kucharzy 
(99), magazynierów (67), doradców klienta (87), fryzjerów (58). Z drugiej 
strony w ciągu pierwszego półrocza 518 osób będących do tej pory na 
bezrobociu podjęło pracę. 

Na koniec września 2020 stopa bezrobocia w Gdańsku wzrosła do 3,3%, 
co oznacza wzrost o 0,8% punktu procentowego rok do roku. 

– Choć dane te oczywiście nie mogą napawać optymizmem, należy 
jednak podkreślić, że wielkość bezrobocia jest w dalszym ciągu na bardzo 
niskim poziomie. Na bieżące dane warto też spojrzeć z szerszej perspekty-
wy. Trwająca epidemia stosunkowo łagodnie obeszła się z „naszym” ryn-
kiem pracy. Potwierdzają to najnowsze dane unijnego urzędu statystyczne-
go. Wg obliczeń Eurostatu stopa bezrobocia w sierpniu 2020 r. pozostawała 
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podmiotów

48 tys.

złotych

297 mln

pracowników

17 tys.

na niezmienionym poziomie (3,1%) w porównaniu do analogicznego okresu 
roku ubiegłego. Podobny lub lepszy wynik zanotowały jedynie trzy inne 
państwa Belgia, Francja i Słowenia – ocenia Roland Budnik.

Decydujące znaczenie miała postawa i wola walki gdańskich przedsię-
biorców. LPP S.A. największy polski gracz odzieżowy z siedzibą w Gdańsku, 
który zatrudnia łącznie 24 tys. osób podjął wiele działań, których celem 
była ochrona miejsc pracy. Członkowie zarządu i rady nadzorczej zrezy-
gnowali z wynagrodzeń, wstrzymano wypłaty dywidendy, zredukowano 
wszelkie koszty personalne, obniżono wynagrodzenia i czas pracy, a nie-
wielka część pracowników została wysłana na postojowe. Jak wyjaśnia 
LPP choć nie udało się zachować w pełni zatrudnienia sprzed pandemii to 
redukcja dotknęła tylko 0,4% kadry. 

Nie bez znaczenia były tez programy pomocowe, zarówno te rządowe, 
którym dystrybucją zajmowały się urzędu pracy, jak i inicjatywy samorzą-
dowe. Wg Gdańskiego Urzędu Pracy na koniec października 2020 z pomocy 
w samym Gdańsku i powiecie gdańskim skorzystało 48 089 podmiotów, 
a udzielone wsparcie przekroczyło 297 mln zł.

– Wśród tych pieniędzy znalazły się również środki finansowe dedyko-
wane średnim i dużym zakładom pracy na wypłatę wynagrodzeń dla ponad 
17 tysięcy pracowników. Na dokładniejsze podsumowania, w tym także 
ocenę skuteczności wsparcia oferowanego w ramach Tarczy antykryzyso-
wej, trzeba będzie jednak poczekać. Rynek pracy na zmiany w gospodar-
ce zawsze reaguje z pewnym, kilkumiesięcznym opóźnieniem – wyjaśnia 
Roland Budnik.

Wykorzystanie tarczy 
antykryzysowej w 2020
(Gdańsk i powiad gdański –  
stan na 22.10.2020)
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