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– Dzięki środkom z budżetów 
państwa i województwa oraz Funduszy 
Europejskich w krótkim czasie 
zapewniliśmy realną pomoc 
mieszkańcom naszego regionu 
– mówi WITOLD KOZŁOWSKI,  
marszałek Małopolski 

 

– Panie Marszałku, doświadczamy trud-
nych czasów. Pandemia koronawirusa, 
w której żyjemy, to strach nie tylko o na-
sze zdrowie i życie, to także lęk o miejsca 
pracy, troska o ludzi słabych, niesamo-
dzielnych. Zmieniły się formy pracy i edu-
kacji, a także codzienne nawyki i zwycza-
je. Jak zmieniła się Małopolska przez te 
ostatnie miesiące? 

– Nasze życie faktycznie „stanęło na głowie”. 
Z dnia na dzień spadł na nas cały szereg ograni-
czeń. Dotyczyły one nie tylko zachowania w skle-
pach, firmach, środkach komunikacji, ale także 
podczas spacerów i w kościołach. Praktycznie 
zamrożona została turystyka i kultura. Wszystko 
to wzbudzało ogromny niepokój i lęk – ale wysz-
liśmy z tego obronną ręką. Oswoiliśmy strach 
przed nieznanym, zaczęliśmy szukać normalnoś-
ci w tych „nienormalnych” czasach. Przypomnie-
liśmy sobie o tym, co jest dla nas najważniejsze. 
Zobaczyliśmy, jak wielkie pokłady bezinteresow-

nego dobra w nas drzemią, że nadal potrafimy 
dbać nie tylko o siebie i swoich najbliższych, ale 
także o tych, którzy tej pomocy potrzebują. 
Sprawdziliśmy się jako ludzie, a Małopolska na-
dal zachwyca. Na szczęście to się nie zmieniło. 
Widzę to za każdym razem, kiedy mam okazję 
podróżować po naszym regionie. 

– Sprawdziliśmy się jako mieszkańcy Ma-
łopolski, a jako gospodarze regionu?  

– Pyta pan, jak poradził sobie samorząd woje-
wództwa? Patrząc z perspektywy ostatnich mie-
sięcy, jestem pełen szacunku nie tylko dla nasze-
go zarządu, ale przede wszystkim dla pracowni-
ków. To ich profesjonalne kontakty z Komisją Eu-
ropejską zaprocentowały tym, że w tak krótkim 
czasie do walki z pandemią mogliśmy sprawnie 
wykorzystać ogromne środki, jakie mamy z Fun-
duszy Europejskich. Sytuacja, w której się zna-
leźliśmy, wymagała od nas szybkiego tempa 
w podejmowaniu decyzji oraz elastyczności.  I tak 
właśnie staraliśmy się działać. 

– Wspomniał Pan o Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej i dużej roli środków unij-
nych, jakie zostały skierowane między in-
nymi na doposażenie placówek medycz-
nych w regionie czy ochronę miejsc pracy. 
MTA to pakiet różnych działań podejmo-
wanych na rzecz walki z koronawirusem 
w Małopolsce. Na czym one polegają?  

– W pierwszym, tym najtrudniejszym etapie, 190 
mln zł z Funduszy Europejskich, budżetu pań-
stwa i budżetu województwa, przeznaczyliśmy 
na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w ma-
łopolskiej służbie zdrowia. Naszym lekarzom, ra-
townikom i pielęgniarkom zapewniliśmy zarów-
no środki ochrony osobistej, jak i odpowiedni 
sprzęt. Było to możliwe nie tylko dzięki unijnym 
dotacjom, ale także dobrej i sprawnej współpra-
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cy z naszymi partnerami, za ich pośrednictwem 
ta pomoc bardzo szybko docierała tam, gdzie by-
ła najbardziej potrzebna.  

Już na początku pandemii mieliśmy świado-
mość, że jej skutki najbardziej dotkną małopol-
skich przedsiębiorców, dlatego część środków tra-
fiła na tzw. Bony Rekompensacyjne. Dziś w ra-
mach Tarczy dysponujemy prawie 1 mld zł, co 
pozwoliło na rozszerzenie wsparcia na obszary, 
które w naszej opinii także wymagały interwencji. 

– Nie ma nic ważniejszego, o czym przeko-
naliśmy się dobitnie w ostatnich miesią-
cach, niż zdrowie. Podkreślił Pan, że naj-
większe środki – w pierwszej kolejności 
– skierowano na front walki o zdrowie i ży-
cie. Trafiły one do tych, którzy byli na je-
go pierwszej linii.  

– Skutków pandemii doświadcza każdy z nas, ale 
musimy pamiętać, kto tak naprawdę walczy o na-
sze zdrowie i życie. Małopolscy lekarze, ratowni-
cy, pielęgniarki, diagności, laboranci – to im nale-
żą się największe wyrazy uznania za codzienną 
pracę i poświęcenie, z jakim niosą pomoc potrze-
bującym. Nasza wdzięczność należy się także 
służbom sanitarnym, policji, służbom ratowni-
czym i mundurowym. Dzięki Funduszom Euro-
pejskim mogliśmy ich wesprzeć w tej nierównej 
walce nowym sprzętem czy środkami ochrony 
osobistej.  

– Te dostawy już się skończyły? 
– Nie. To były naprawdę ogromne zakupy, dlate-
go sprzęt będzie dostarczany do końca roku. Pro-
szę zwrócić uwagę na fakt, że zamówiliśmy nie 
tylko środki ochrony osobistej, ale również sprzęt 
ratujący życie, m.in. respiratory czy defibrylatory, 
a także 50 w pełni wyposażonych karetek. Na ta-
kie dostawy musimy więc poczekać. Pierwsze 
ambulanse już wożą pacjentów, kolejne będą suk-
cesywnie dostarczane do Krakowskiego Pogoto-
wia Ratunkowego. 

– Ameryka ma Bank Rezerw Federalnych, 
my budujemy Małopolski Magazyn Re-
zerw. 

– Tak, to prawda. Stworzyliśmy Magazyn Rezerw. 
Zapewniam jednak pana, że złota tam nie trzy-
mamy, tylko coś znacznie cenniejszego. W ma-
gazynie, znajdującym się w Szpitalu im. dra Jó-
zefa Babińskiego, przechowywane są środki 
ochrony osobistej dla małopolskich placówek 
medycznych. 30-dniowe zapasy dla szpitali, to 
absolutna nowość i bezpieczeństwo na wypadek 
podobnych sytuacji. Warto też zaznaczyć, że 
na zakupy te przeznaczyliśmy rekordowe kwo-
ty, a materiały – co podkreślają ratownicy, lekarze 
i pielęgniarki – są najwyższej jakości. 

– Jak bardzo pandemia zniszczyła mało-
polski biznes? 

– Konfederacja Lewiatan szacuje, że aż 95 proc. 
przedsiębiorców odczuwa skutki pandemii 
koronawirusa w obszarach swoich biznesów. 
Szczególnie trudna sytuacja jest w takich bran-
żach jak: turystyka, hotelarstwo, motoryzacja, ga-
stronomia czy transport. To przedstawicieli tych 
właśnie sektorów najbardziej dotknęły ograni-
czenia narzucone w związku z epidemią. Nietrud-
no te dane przełożyć na małopolskie realia. Jeste-
śmy regionem, który w dużej mierze żyje z tury-
styki, dlatego też podejmujemy działania, które 
mają na celu wsparcie małopolskiego biznesu tu-
rystycznego. 

– A inne sektory gospodarki? 
– Wspieramy każdy sektor gospodarki. Pomoc 
w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopol-
skiej Tarczy Antykryzysowej kierowana była 
do wszystkich branż. W sumie o wsparcie z bo-
nów rekompensacyjnych starało się około 4,5 tys. 
małopolskich firm. Dzięki tym środkom udało się 
uratować prawie 28 tys. miejsc pracy.  

– Ta pomoc się kończy? 
Nie. Dla firm nadal mamy w ramach pakietu 

płynności finansowej ofertę bardzo atrakcyjnych 
pożyczek, które można wziąć na cele obrotowe, 
czyli na przykład na pokrycie kosztów zatrudnie-
nia. I to są konkretne kwoty, bo maksymalnie 
można pożyczyć nawet 500 tys. zł,  a co ważne 
można je spłacać nawet przez 7 lat. 

– W ramach Małopolskiej Tarczy Antykry-
zysowej pomocą zostały objęte także do-
my pomocy społecznej i szkoły.  

– W pakiecie społecznym staramy się pomóc pub-
licznym i niepublicznym placówkom opieki ca-
łodobowej z Małopolski, w tym domom pomo-
cy społecznej, schroniskom czy noclegowniom. 
Troszczymy się zarówno o personel, jak i miesz-
kańców tych ośrodków. Dofinansowujemy za-
kup sprzętu do walki z COVID-19, a także wyna-
grodzenia personelu. 

– A tzw. pakiet edukacyjny?  
– Pomoże w zdalnej, nowoczesnej nauce po-

przez m.in. Regionalne Centrum Cyfrowej Edu-
kacji. Warto podkreślić, że jest to pierwszy taki 
projekt w Polsce. Ofertę kierujemy do gmin i po-
wiatów, które wystąpią do samorządu wojewódz-
twa o zakup niezbędnego sprzętu. Postrzeganie 
oświaty zmieniło się bezpowrotnie, a my odpo-
wiadamy za to, by sprostać tym wyzwaniom. 

– Powiedział Pan, że to nie jest ostatnie sło-
wo, jeżeli chodzi o pomoc w powrocie 
do normalności? 

– Dzięki środkom z Funduszy Europejskich z bu-
dżetów państwa i województwa, w krótkim cza-
sie zapewniliśmy realną pomoc mieszkańcom 
regionu. Tak jak już mówiłem, to przede wszyst-

kim: wsparcie dla służby zdrowia, instrumenty 
pozwalające chronić miejsca pracy, pożyczki dla 
przedsiębiorców mających problemy z płynnoś-
cią finansową, pomoc dla placówek opieki cało-
dobowej, wsparcie nauczania zdalnego. 

– Czy „pożar” został już ugaszony? 
– Można tak powiedzieć. Teraz jednak przyszedł 
czas na odbudowę. Dlatego w ramach Małopol-
skiej Tarczy Antykryzysowej uruchamiamy tak-
że pakiet rozwoju. Środki, którymi dysponuje-
my, pozwolą nam prowadzić działania nie tylko 
związane z rewitalizacją małych małopolskich 
miast, ale także przeprowadzić wiele ważnych 
regionalnych inwestycji. To wszystko będzie 
istotnym elementem ożywiania naszej gospo-
darki. 

– Małopolanie to ludzie pracowici, przed-
siębiorczy i chętni do działania... 

– To prawda. Nie tylko wierzę w Małopolan, ale 
wiem, że potrafią wykorzystać możliwości, jakie 
dają między innymi Fundusze Europejskie – z ko-
rzyścią dla swoich biznesów, jak i rozwoju nasze-
go regionu. Mądrze zainwestowane środki euro-
pejskie nie tylko będą służyć mieszkańcom, ale 
wesprą walkę o miejsca pracy, zdrowie i życie.
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Witold Kozłowski, marszałek Małopolski
Strefa samorządu


