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PREMIER W SIEDZIBIE SCANWAY. "PRZEMYSŁ
OPARTY NA WIEDZY, SZANSE DLA MŁODYCH
INŻYNIERÓW"
Wśród ﬁrm, które skorzystały z rządowego wsparcia na ratowanie miejsc pracy i utrzymanie płynności
ﬁnansowej po kryzysie wywołanym przez COVID-19 są wiodące spółki polskiego przemysłu
kosmicznego i pokrewnych jego dziedzin. O tym, jak ważne jest ich przetrwanie i jaką rolę mają do
odegrania w polskim planie rozwoju gospodarczego, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas
wizyty w siedzibie wrocławskiej spółki technologicznej Scanway.
Przed Polską jest ten model rozwoju, którego wszyscy oczekują, to jest model rozwoju polskiej wiedzy,
kapitału polskiej wiedzy; to model rozwoju, dzięki któremu młodzi ludzie w Polsce będą realizować
swoje marzenia – mówił w sobotę 20 czerwca premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty we
Wrocławiu, odwiedzając zakład ﬁrmy Scanway. Szef rządu podczas wizyty podkreślił, że cieszy się z
tego, że młodzi polscy inżynierowie mają szansę rozwoju takich form działalności w Polsce.
"Kiedy przystępowaliśmy do opracowywania i realizacji planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
jednym z głównych naszych celów było to, aby powstrzymać drenaż mózgów, aby zdolni młodzi
Polacy nie musieli wyjeżdżać za granicę, by szukać swojego miejsca na ziemi” - zapewniał Prezes
Rady Ministrów. Szef rządu posłużył się przykładem wrocławskiej spółki, by podkreślić, że ﬁrma
stworzona przez polskich inżynierów jest w stanie dobrze prosperować i proponować innowacyjne
rozwiązania, które przynoszą wartość dodaną na wielu polach działalności przemysłowej i gospodarki
narodowej. Morawiecki wskazał, że Scanway „wysyła satelity i tworzy innowacyjne produkty, z których
korzysta na przykład Polska Grupa Energetyczna”.
Czytaj też: Minister Emilewicz w Poznaniu: polski sektor kosmiczny potrzebuje kadr
Premier podkreślał także, że rozwiązania, nad którymi pracuje Scanway mogą znaleźć zastosowania
m.in. w przemysłach farmaceutycznym czy spożywczym. „Takich ﬁrm w Polsce jest coraz więcej,
dzięki nim zatrzymujemy w Polsce talenty” - dodał. Jak stwierdził, przykład ﬁrmy pokazuje, że przed
Polską jest model rozwoju kapitału wiedzy.
Morawiecki podkreślał przy tym, że wprowadzona przez rząd tarcza ﬁnansowa pomogła w dobie
pandemii przetrwać takim ﬁrmom jak Scanway. „Firma otrzymała środki z tarczy ﬁnansowej, ale na
Dolnym Śląsku pomogliśmy łącznie 100 tys. ﬁrm, które uratowały kilkaset tysięcy miejsc pracy” mówił premier. Dodał też, że takie ﬁrmy jak Scanway otrzymują granty z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju. „Te środki płyną do ﬁrm innowacyjnych; wreszcie są środki budżetowe, środki europejskie
na realizację projektów coraz bardziej innowacyjnych i o to nam chodzi” - mówił premier.

Czytaj też: Emilewicz: Branża kosmiczna elementem planu Morawieckiego [Wywiad]
Jednocześnie szef rządu zaapelował, aby młodzi ludzie szukali szans w Polsce. „Ja wiem, że czasami
trzeba wyjechać, że czasem to jest dobre, aby wyjechać i nabrać doświadczeń, ale chodzi o to, by
wrócić i rozwijać nasze produkty; będziemy pomagali w ich komercjalizacji, będziemy pomagali w
wejściu na rynek” - mówił.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśla, że rządowe wsparcie na ratowanie miejsc pracy i
utrzymanie płynności ﬁnansowej w ﬁrmach po kryzysie wywołanym przez COVID-19 sięgnęło już
ponad pułap 88 mld zł. W ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju na pomoc
przedsiębiorcom rząd przeznaczył przeszło 51,7 mld zł. Firmy z subwencjami od PFR dają pracę blisko
2,7 mln osobom.
To właśnie z takiego rodzaju wsparcia skorzystał Scanway. To i inne przedsiębiorstwa z województwa
dolnośląskiego otrzymały dotąd pomoc w wysokości 6,4 mld zł.
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